
املعارضة  أنصــار  واصل 
احتجاجاتهم  أرمينيــا  يف 
رئيس  باســتقالة  املطالبة 
باشــينيان  نيكول  الوزراء 
داعني الجيش إىل االنتفاض، 
ويف الوقت الذي تشبث فيه 
الرئيس بعــدم إقالة رئيس 
األركان يستعد الربملان لعقد 
جلســة اســتثنائية لبحث 

السياسية. األزمة 
وقالــت املعارضة - التي 
احتشد أنصارها أمام القرص 
الرئــايس ومبنــى الربملان 
إنها  يريفــان-  بالعاصمة 
ستجرب نواب الحزب الحاكم 
عىل املشــاركة يف الجلسة 
التي مل تعقد حتى اآلن بسبب 
عدم اكتامل النصاب، داعية 

االنتفاض. الجيش إىل 
كــام تطالــب، ومعهــا 
التابعة  األركان  هيئة  قيادة 
باستقالة  املسلحة،  للقوات 
باشينيان وحكومته كسبيل 
وحيــد إلخــراج البالد من 
األزمــة التي متــر بها بعد 

خسارة أرمينيا حرب قره باغ األخرية.
يف األثناء، أعاد الرئيس أرمني رسكيســيان إىل 
الحكومة طلب رئيس الوزراء إقالة رئيس األركان 
العامة للقوات املســلحة، ووجه اعرتاضات عىل 

إقالته.
ووفقــا للدســتور، فإنه يف حــال قدم رئيس 

الوزراء التامســا جديدا يف هذا الشــأن، فيمكن 
للرئيــس إمــا ان يوقع عليــه أو يحيل األمر إىل 

الدستورية. املحكمة 
وكان باشــينيان قال إنه صد محاولة لالنقالب 
عىل الحكومة، مطالبــا الجيش بحامية أرمينيا، 

املنتخبة. والسلطات  الشعب  إلرادة  واالمتثال 

كــام دعا املعارضة إىل الحــوار من أجل إنهاء 
األزمــة، لكنه توعد يف الوقــت ذاته باعتقال كل 

من يذهب أبعد من الترصيحات السياســية.
وأعلن باشينيان إقالة رئيس األركان العامة، لكن 

الجمــوع والنــاس يف بكريك اليوم 
هو حشــد شــعبي وليس سيايس وال 
يجب عىل أي طرف اســتغالل الحشــد 
الشــعبي يف بكريك ألهداف سياسية، 
ألن الناس ســتأيت اىل بكــريك ألنها 
مرجعية تاريخية كبرية، كانت يف صلب 
تأســيس لبنان منذ 100 سنة. وبكريك 
لن تكون طرفــاً ضد طرف آخر، بل هي 

مركــز اجتامع لــكل اللبنانيني ومن كل 
الطوائــف، وبكريك هــي مركز الفكر 
والوطنية والحكمة والغفران والرحمة. 
لذلك ســيكون الحشد الشعبي كبرياً، اذ 
ان الناس يئســت من السياسيني وتريد 

مرجعية وطنية شاملة لكل اللبنانيني.

عىل طريق الديار

ــرح مـــبـــادرتـــه ــ ــم عـــلـــى طـ ــصــم ــي م ــ ــراعـ ــ ــوم والـ ــ ــي ــ ــي بـــكـــركـــي ال ــ ــي ف ــب حـــشـــد شــع
ــات خــاطــئــة؟ ــانـ ــراجــع عـــن صــاحــيــاتــه... هـــل وقـــع الــحــريــري فـــي رهـ ــت عـــون لـــن ي
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»كورونا«: 50 حالة وفاة
و3373 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مستجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 3373 إصابة 

جديدة الفري وس »، توازياً مع تسجيل 50 حالة وفاة.
ولفتت الوزارة إىل ان 3362 إصابة هي من املحليني، يف 
وقت هناك 11 إصابة وافدة، لريتفع بالتايل عدد اإلصابات 
اإلجاميل يف البــالد إىل36967  إصابة. وأفادت بأن عدد 
حاالت الوفــاة اإلجاملية يف البالد وصل إىل4610  حالة 

وفاة«.

قـــرعـــة الــــــــدوري األوروبـــــــي 

فـــــــــي كـــــــــــرة الـــــــــقـــــــــدم :

يونايتد بمانشستر  يصطدم  ميان 

ص10

»الديار«

تظاهرات معارضة تطالب باستقالة باشينيان

)تتمة املانشيت ص12) 

)التتمة ص12) 

)التتمة ص12) 

نور نعمة

اليوم ســاحة بكــريك متتلئ بالنــاس  الذين اتوا من 
كل مــكان لتأييدهــا يف طرحها لخروج لبنان من ازمته. 
الحزبيون واملســتقلون، املســلمون اكرث من املسيحيني 
يشــاركون اليوم يف التظاهــرة دعام لصوت بكريك يف 
تدويل املسألة اللبنانية بحثا عن حل بعد فشل كل املبادرات 
الداخلية التي طرحت عىل طاولة املسؤولني.هؤالء الناس 
ضاقت عليهم الدنيا وتقطعت السبل يف البحث عن مخرج 
لالزمــة املصريية التي تعصف بلبنان  فوجدوا يف رصح 
البطريركية املارونية باب امل وحبل خالص وسط كل هذا 
السواد الذي يعيشه اللبناين عىل الصعيد املايل واالقتصادي 
واالجتامعي. والكنيســة الحريصة عىل مصلحة الشعب 
اللبنــاين، تعيش اوجاعه وتعلم مــدى صعوبة ظروفه 
االجتامعية ولذلك اعتربت بكريك ان من واجبها ان تقدم 
عىل حل يخفف من معاناة الناس وعليه استنجدت باكرب 
سلطة دولية علها تضع املسؤولني اللبنانيني عىل طاولة 
واحدة بهدف التوصل اىل حل لهذه االزمة الكيانية. والحال 
ان لبنان وصل اىل وضع ســيىء جدا حيث ال يســتطيع 
مسؤولوه التفاهم مع بعضهم اىل جانب عدم  متكنهم  من 
تشكيل حكومة  ترافق التطورات وتتوىل مسؤوليتها امام 
املواطن اللبناين. بيد ان االحوال املعيشية واالجتامعية من 

سيىء اىل اسوأ ورغم ذلك مل يتعال املسؤولون عىل العقد 
الغــري مهمة امام التهديد الكبري الذي يواجهه لبنان فمن 
ينتظر املسؤولني اللبنانيني ليشكلوا الحكومة؟ وعىل ماذا 
يراهنون؟ وهل هو امر عادي ان مير 5 اشهر عىل تكليف 

سعد الحريري دون حكومة يف االفق؟
وتعقيبا عىل طرح بكريك بالتدويل، ترى اوساط مطلعة 
ان اهميــة هذا الطرح هو انه يعطــي الطابع الحقيقي 
للمشكلة اللبنانية اىل جانب البعد الخارجي حيث يسعى 
البطريرك عرب مؤمتر دويل تحييد الساحة اللبنانية وعدم 
تحويلها اىل ساحة تصفية بني الدول. اضافة اىل ان الهدف 
من التدويل بحســب هذه املصادر املطلعة هو مســاعدة 
لبنان ماليــا واقتصاديا واقصاء التدخالت الخارجية يف 
لبنان. وعمليا، هــذه الفكرة تخلق توازنات للنقاش عىل 

الساحة السياسية اللبنانية شيئا فشيئا.
يف املقابل، تعترب اوســاط سياسية ان تدويل املسألة 
اللبنانية قد يكون لها تداعيات ســلبية اكرث من ايجابية 
فالبعــض يرى التدويل انه كمــن يجلب الدب عىل كرمه 
حيث ان التعويل عىل املجتمع الدويل لحل االزمة اللبنانية 
ليس طرحا جيــدا. فمن يضمن ان االمم املتحدة او الدول 
الخارجية لها مشاريع او طموحات غري خبيثة بحق لبنان 

2000 L.L.  2000 ل.ل.

عودة ال  إنما  يُصّعد  جنباط 
آذار  14 صيغــــــــــة  الى 
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الــدراســي الــعــام  مصير  ملف  تفتح  ــار«  ــدي »ال
ــان... ــنـ ــبـ ــي لـ ــ ــن ف ــي ــم ــل ــع ــابـــة امل ــع نـــقـ ــ م

يارا حرب        ص6

ِحيتاُن املأساة

ربيع الدبس
ص4

املســـــــــــيحيون يجـــــــــــدون انفســـــــــــهم خـــــــــــارج مؤسســـــــــــات 
الدولـــــــــــة وال حـــــــــــل إال بمشـــــــــــاركتهم الفعليـــــــــــة بالقـــــــــــرار

صونيا رزق       ص3

عـــدوان أميركـــي على ســـوريا: قصـــف »ألهـــداف« علـــى الحدود مـــع العراق
تنديـــد إيرانـــي وروســـيا: ما حدث في غايـــة الخطورة ولم نعلـــم إال قبل 4 دقائق

تقرير االستخبارات األميركية: ولي العهد السعودي 
خاشقجي قتل  أو  العتقال  عملية  على  وافق 

جرمية اغتيال الخاشقجيالغارات عىل سوريا

أصدرت إدارة الرئيس األمرييك جو بايدن، 
أمــس الجمعة، تقريًرا اســتخباراتًيا رفعت 
عنه الرسية بشأن مقتل الصحفي السعودي 
السعودية  القنصلية  جامل خاشــقجي يف 

بإسطنبول عام 2018.
وقــال تقرير االستســخبارات األمريكية 
بشــأن مقتــل خاشــقجي إن ويل العهــد 
السعودي األمري محمد بن سلامن وافق عىل 
»عملية اعتقال أو قتل الصحفي السعودي«.

وجــاء يف ملخص التقرير: »نحن نقدر أن 
ويل العهد السعودي األمري محمد بن سلامن 
وافق عىل عملية يف اسطنبول برتكيا العتقال 
أو قتل الصحفي السعودي جامل خاشقجي«.

وأضــاف ملخــص التقريــر: »نحن نبني 
هــذا التقييم عىل ســيطرة ويل العهد عىل 
صنع القرار يف اململكة، واملشــاركة املبارشة 
ملستشــار رئييس وأعضاء مــن رجال األمن 
الوقايئ ملحمد بن سلامن يف العملية، ودعم 
ويل العهد الســتخدام اإلجــراءات العنيفة 
إلســكات املعارضني يف الخارج، مبا يف ذلك 

خاشقجي«.
وقدمت إدارة بايدن التقرير الذي رفعت عنه 
الرسية إىل الكونغرس قبل إصداره للجمهور.

وصدر التقرير بتكليف من الكونغرس. جاء 
ذلك بعد أن تحدث الرئيس األمرييك جو بايدن 
والعاهل السعودي امللك سلامن بن عبد العزيز 

آل سعود يوم الخميس.
ويقول التقرير إن األمري محمد بن سلامن 
»له سيطرة مطلقة« عىل جهاز االستخبارات 
واألمــن الســعودي، ما يعنــي أن مثل هذه 
العملية الســتهداف خاشقجي مل تكن لُتنفذ 

بدون إذن منه.
ويقــول التقرير: »منــذ 2017، كان ويل 
العهد يسيطر بشكل مطلق عىل أجهزة األمن 
واالســتخبارات يف اململكــة، مام يجعل من 
غري املرجح أن يقوم املســؤولون السعوديون 

بعمليــة من هذا النوع دون إذن ويل العهد«.
وأضاف التقرير أن الفريق السعودي املكون 
من 15 شــخًصا الذي وصل إىل اسطنبول يف 
ترشيــن األول 2018 عندما ُقتل خاشــقجي 
كان يضم أعضاء مرتبطني باملركز الســعودي 
للدراسات والشــؤون اإلعالمية يف الديوان 
امللــي، بقيادة مستشــار مقرب من محمد 
بن ســلامن. باإلضافة إىل »سبعة أفراد من 
نخبة الحامية الشــخصية ملحمد بن سلامن، 

واملعروفة باسم قوة التدخل الرسيع«.

أعلنت وزارة الدفاع األمريكية أن عن توجيه رضبات يف رشق 
سوريا استهدفت منشآت تابعة »لفصيل تدعمه إيران«.

من جانب آخر، قالت القناة اإلخبارية الســورية الرســمية 
إن مقاتالت أمريكية قصفت مناطق عىل الحدود مع العراق.

 وقــال وزير الدفــاع األمرييك لويد أوســن إنه واثق من 
أن الهدف الذي أصابته الغارات كانت تســتخدمه »مليشــيا« 
مدعومة من إيران، وأضاف أن تلك »املليشــيا« شنت هجامت 

عىل قوات بالده وقوات التحالف يف العراق.
وأشــار أوســن إىل أن واشنطن شــجعت العراقيني عىل 
التحقيق وتزويدها باملعلومات االســتخباراتية، وأن ذلك كان 

مفيدا جدا يف تحديد الهدف، حسب وصفه.
وجاء يف بيان للبنتاغون أن الغارات نُفذت بتوجيه من بايدن، 
ردا عــىل الهجامت األخرية والتهديدات املســتمرة ضد القوات 

األمريكية والتحالف بالعراق.
وأضاف البيان أن الغارات دمرت عددا من املنشآت يف نقطة 
تفتيش حدودية تســتخدمها »مليشيات« مدعومة من إيران، 

من بينها »كتائب حزب الله العراقي، وكتائب سيد الشهداء«.

الرئيس األرميني يرفض إقالة رئيس األركان واملعارضة تدعو الجيش لانتفاض
فرنسا تدعو للحوار وروسيا لتسوية في »اطار القانون«... وأردوغان: ال لإلنقاب

التحضريات يف بكريك
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طغــت مواقف رئيــس الحزب التقدمي اإلشــرتايك وليد 
جنبالط يف اآلونــة األخرية عىل ما عداها، وأعادت بالذاكرة 
مواقفه يوم انفتح عىل »قرنة شــهوان« وبكريك واألحزاب 
الرابع عرش  املسيحية، وصوالً إىل »لقاء الربيستول« وقوى 

من آذار.

وتركت هذه التطّورات عىل خــط املختارة، والتي تفاعلت 
يف اآلونة األخرية، تســاؤالت لدى الكثريين، مبا معناه هل 
هناك من تحالف سيايس أو جبهة جديدة تعيد مرحلة العام 
2005، وال سيام عىل خط املختارة ـ بيت الوسط ـ معراب؟. 

هنا تشــري أوســاط مقّربة من الحزب اإلشــرتايك، إىل 
ــة تحالفات أو عودة إىل  أنــه، ويف الوقت الراهن، ليس 
مرحلــة 14 آذار، ولكن جنبالط يســلّط األضواء عىل أمور 
أساســية ســبق وأن حّذر منها، وأّدت إىل ما نحن عليه من 
اهرتاء يف السياســة واإلقتصاد واألمن واألمور املعيشــية 
واإلجتامعية، إذ ســبق له وأن وضع اإلصبع عىل الجرح يف 
امللفات اإلقتصاديــة من خالل ورقــة اقتصادية متكاملة 
أنجزها »اللقاء الدميقراطي«، بالتشاور والتنسيق مع خرباء 
إقتصاديني وماليني، ويف كل القطاعات، وُرفعت هذه الورقة 
إىل القوى السياسية كافة من دون األخذ بها، ناهيك إىل أنه 
مّد اليد لرئيــس الجمهورية، إمنا مل يلق التعامل باملثل بعدما 
تحّول الرئيس ميشــال عون إىل طرف يف أمور كثرية تخّص 
امللف الدرزي، وهذا يظهر جلياً اليوم حول أجواء ومعلومات 

عن رفض تشــكيلة ال18 وزيراً التي رفعهــا الرئيس املكلّف 
ســعد الحريري لرئيس الجمهورية، والهدف رفعها إىل 20 
أو 22 وزيــراً ليتمّثل فيها درزي ثان يكون من حصة »التيار 

الوطني الحر«.

واعتربت األوساط نفسها،أن ذلك يدخل يف إطار سياسة 
»النكايــات« واملامحكات، كاشــفة بأن القــوى الداخلية 
والخارجية التي هاجمها رئيــس الحزب التقدمي مؤخراً إن 
يف حواره املتلفز أو يف اللقاء الذي جمعه مع »سيدة الجبل«، 
قد ُقطعت كل الجسور معها، ألن سياساتها مل تتبّدل وتتغرّي 
من خالل إمعانها يف تقويض اإلســتقرار والسيادة وسائر 

األوضاع يف لبنان.

يف املقابل، يســتبعد زعيم املختارة، وبحســب األوساط 
ذاتها،  عودة فريــق 14 آذار إىل ما كان عليــه، باعتبار أن 
الراهن،  ظروف املرحلة الســابقة مختلفة كلياً عن الوضع 
ولكنــه ال يخفي العالقــة الوثيقة مع بكريك وســيدها، 
وتأييده ودعمه للثوابت التي أعلنها البطريرك بشــارة الراعي 
يف موضوع الحياد، وصوالً إىل أن اللقاءات والتنســيق مع 
»القوات اللبنانية« ال زالت مستمرة يف معظم مناطق الجبل، 
وعىل صعيد القيادتني ترسيخاً للمصالحة وحفاظاً عىل أمن 
الجبل واســتقراره، يف حني لوح أن رئيس الحزب التقدمي 
مل يعلّــق أو يرّد عىل »لقــاء خلدة« الــذي جمع خصومه 
السياســيني من القيادات الدرزية، وذلك، تحصيناً وحفاظاً 

عىل اإلستقرار يف الجبل ووحدة الصف الدرزي.

وقد ســبق لجنبالط، أن متنى عىل وكالء داخلية الحزب 

مؤخراً بأن يتواصلوا مع سائر األحزاب، والتي ال تلتقي معهم 
يف السياسة، ملواجهة جائحة كورونا، من خالل اإلجراءات 
املطلوبة، أكان عىل املستوى الطبي وتوعية الناس، إذ يعترب 
أن هــذا األمر، ويف هذه املرحلة بالــذات أولوية مطلقة، ال 
سيام وأنه ســبق وأن حّذر من انتشــارها املقلق واملخيف، 
أفراح  املناســبات من  إقامة  وحيث يطلب باســتمرار عدم 

وأتراح واإلختالط.

وعن زيارته إىل موســكو، تكشــف األوساط، بأنه تلقى 
دعوة من نائب وزير الخارجية الرويس ميخائيل بوغدانوف، 
وهو صديق قديم له، إذ يلتقيه باســتمرار مستشار جنبالط 
يف روسيا الدكتور حليم بو فخر الدين، ولكن رئيس التقدمي 
ومن خــالل التدابري التــي يّتخذها عىل مســتوى جائحة 
كورونا وعد بوغدانوف بتلبية الزيارة عندما تصبح الظروف 

نبيه الربجي

الزجاجية  العيــون  تلك 
الشاشــات  بعــض  عىل 
العربية، وهي تذرف دموع 
القردة؟(  )أم دموع  الفيلة 
عىل نحو مليوين نازح يف 
أكرث من ألــف مخيم عىل 
السوري،  الشــامل  امتداد 

وتحت الراية العثامنية.

كام لو أن السلطان ليس 
من أغراهم بالنزوح، ومبنحهم الجنسية الرتكية، ليكونوا 
حصان طروادة يف الحاق ادلب بلواء االســكندرون، ما 
دام مل يتخّل، يوماً، عن حلمه بـ«استعادة«  حلب، وحتى 

بـ«استعادة« دمشق

ليل الصقيع، وليل العراء. لكأننا أمام وصف بابلو نريودا 
لـ«األطفال الذيــن يرتدون الوحول بدل أن يرتدوا رساويل 

القمر«. 

ال حدود للنفــاق يف هذه املنطقة. أليــس عرابو تلك 
الشاشــات من أنفقوا عرشات مليارات الدوالرات من أجل 
تدمري ســوريا التي قال فيها عامل اآلثار الفرنيس أندريه 
بارو »لكل انسان وطنان، الوطن الذي فيه و... سوريا«؟، 
وقال فيها املؤرخ الفرنيس أيضاً جان ـ بيار فيليو »سوريا 
تاريخنا«، ليضيف »يف داخلنا جزء من سوريا، ويف مرايا 

دمشق نستقرئ مستقبل عاملنا«.

  للعيون الزجاجيــة اياها قال زياد الرحباين »املليارات 
التي نرثت عىل »الثوار« يف ســوريا تكفي لتعليم البقر 
الرقص والفصاحة حتــى باللغة الهريوغليفية، لكنها ال 

تكفي لتعليم معنى... الوطن«

ملياراتهم التي أدت اىل تخريب أرض ســوريا، ورشدت 
أهل ســوريا. بدل البكاء، وتوظيف الكامريات يف خدمة 
االســرتاتيجيات القبليــة، أمل يكن من األجــدى اقامة 
ناطحات السحاب، بدل خيم الكرتون، للنازحني الذين باتوا 
ورقة ساقطة يف يد من ال يزال يراهن عىل تحويل سوريا 
اىل ركام اقتصادي، بالتايل اىل ركام سيايس، لتكون أمام 
الخيار الوحيد. أن ترفــرف نجمة داود عىل ضفاف بردى 

التي تبقى ضفاف املستحيل.

الريب أننا أمام شــكل ما من أشكال التحول يف الرشق 
األوســط. يف هذه الحال، أين سوريا يف رأس جو بايدن 
الذي يعلم مدى التشــابك بني العمليات الديبلوماسية يف 

املنطقة التي طاملا كانت مرسحاً للعبة الدومينو؟ 

البدايــة قد تكون من اليمن. البيــت األبيض اىل وقف 
الحرب هناك. هذا، حتامً ســتكون لذلــك تداعياته عىل 
سائر الجبهات، مبا يف ذلك الجبهة السورية )عسكرياً( 

والجبهة اللبنانية )سياسياً(.

املشــكلة هنا يف البعد االرسائييل ان يف االسرتاتيجية 
األمريكية أو يف شــخصية الرئيس األمرييك. مل يفاجئنا 
يف استنساخ سياسات سلفه، واعطاء األمر بتنفيذ الغارات 
األخرية، وان كان هناك من فرّس ذلك بالضغط عىل طهران 

يف امللف النووي. ملاذا رضب يف سوريا ال يف العراق..

يف هذا السياق، نظرة بانورامية اىل العمق السوري. 
الكل يدرك ما فعله، وما يفعله، الرئيس بشــار األسد من 
أجل بقاء سوريا، هذا ال يزال يستغرق الكثري من الجهد، 
والكثري من الوقت، يف ظل األعاصري الراهنة، وســواء 
كانت األعاصري العسكرية أم كانت األعاصري السياسية.

متاماً مــن املوقع الــذي كان الرئيس حاف األســد 
يشجعني عليه، والذي يتفهمه الرئيس بشار األسد بالعقل 
الرائع، ال بد من رفع الصــوت يف وجه مصا الدماء 
الذين جعلوا معاناة الســوريني من الحصار الداخيل أشد 
مرارة من الحصار الخارجي. هــؤالء أكرث خطراً من أيب 
محمد الجوالين الذي عبثاً يحاولون تلميع صورته، وهو 

رجل األقبية، ورجل الكهوف.

هكذا أبدل اسم جامعته من »جبهة النرصة« اىل »هيئة 
تحرير الشــام«. اآلن تغيري »اللوك« من الزي األفغاين اىل 
الزي األورويب. أي ساذج يرى يف الذئب شكل الدجاجة؟ 

بالصوت العايل، مثلام هناك يف القيادة القطرية، ويف 
الحكومة، رجال مسكونون برتاب سوريا، وبأهل سوريا، 
هنــاك من ال يصلحون حتى أن يكونوا يف مســتودعات 

خشاب، وهم األلواح الخشبية الناطقة. ل

الرئيس  الدولة الســورية، وعىل  العالة عــىل  هؤالء 
الســوري الذي مثلام ندرك مدى ديناميكيته، وشفافيته، 

ندرك مدى معاناته، وعىل مدار الساعة.

اخلعهم أيها الرئيس. انهم الوباء اآلخر. ســوريا ليست 
بحاجة اىل ببغاءات. بحاجة اىل... نسور 
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ــد... ــ ــ ــا األسـ ــ ــ ــم أيهـ ــ ــ ـــــــــــــــة 14 آذاراخلعهـ ـــــــــــــــى صيغ ـــــــــــــــودة ال ـــــــــــــــا ال ع ـــــــــــــــد إنم ـــــــــــــــاط يُصّع جنب

يـــــــارة ماكـــــــرون للريـــــــاض تعديـــــــات فـــــــي أجنـــــــدة واشـــــــنطن أرجـــــــأت 
م و »التصعيـــــــد الحكومـــــــي« فـــــــي لبنـــــــان  ورفعـــــــ منســـــــوب التشـــــــا

هيام عيد

زادت األمور تعقيداً عىل خط تأليف الحكومة، بحيث تشري 
الجارية، إىل  املعلومات من قبل جهات لها صلة باإلتصاالت 
ارتفاع منسوب التشاؤم عىل مسار التأليف، والداللة أن الرئيس 
املرحلة لفرتة طويلة  الحريري سيغيب يف هذه  املكلّف سعد 
باملستشارة  سيلتقي  حيث  أملانيا  إىل  خارجية  جوالت  يف  
برئيس  جتامع  ل بريطانيا  إىل  مريكل،كام  أنجيال  األملانية 
والخليجية،  العربية  جوالته  استكامل  إىل  إضافة  وزرائها، 
وهذا دليل عىل صعوبة التوافق بينه وبني رئيس الجمهورية 
»اللقاء  نواب  أحد  السياق  ميشال عون، وحيث يؤكد يف هذا 
الدميقراطي«، أن الحريري لن يقبل تشكيلة ال20و22 وزيراً، 
وتحديداً إضافة وزير درزي ثان خالفاً ملا رّسبه البعض بغية 
اإليقاع بني الرئيس املكلّف ورئيس الحزب التقدمي اإلشرتايك 

وليد جنبالط.

تفاؤلية  توّقعات  أّي  عىل  الطريق  يقطع  الواقع،  وهذا 
بامللف الحكومي يف هذه املرحلة، إضافة إىل عوامل خارجية، 
العاصمة  من  العائدين  النواب  أحد  يقول  ما  وفق  والداللة، 
الفرنيس إميانويل ماكرون زيارته  الرئيس  الفرنسية، تأجيل 
أي موعد  يُحّدد  أن  السعودية ودول خليجية أخرى، دون  إىل 
للرياض  زيارته  عىل  شاخصة  كانت  األنظار  أن  ذلك  جديد، 
بغية تسهيل تأليف الحكومة، ولكن الرتّقب واإلنتظار الغريب 
إلمكانية معاودة املفاوضات النووية بني واشنطن وطهران، 
الصعيد  هذا  عىل  تطّور  أي  الفرنسية،ألن  التحّركات  أرجأ  قد 
سيؤدي إىل صياغة جديدة للعالقات األمريكية، ويرسم دور 
وصوالً  الخلي  إىل  طهران  من  املنطقة  يف  الجديد  واشنطن 
العائد من  النائب  إىل العراق وسوريا ولبنان، مام يعني وفق 
العاصمة الفرنسية، أن عملية التأليف دخلت ضمن »الكباش« 
أصدقائها  بعض  أبلغت  فرنسا  فإن  الغاية،  ولهذه  اإلقليمي، 

باتريك  الفرنيس  الرئيس  مستشار  زيارة  إلغاء  أو  تأجيل  أن 
دوريل، إىل لبنان، مرّد إىل عدم وجود أّي مؤرّشات إيجابية، 
أو تطّورات جديدة ميكن أن تؤدي إىل حلحلة العقد، وبالتايل، 
خالل  ومن  باريس  أن  حصل  ما  ولكن  الحكومة،  تأليف 
اتصاالتها مع واشنطن، تيّقنت بأن هناك أولويات أمريكية يف 
العراق، خصوصاً بعد عودة التصعيد امليداين إىل ما كان عليه 
يف املرحلة السابقة،وما حصل باألمس، والذي أّدى إىل تغيري 
أجندة واشنطن يف املنطقة، ومن ضمنها امللف اللبناين، الذي 

ال يعترب أولوية، وإمنا يدخل ضمن ملفات أخرى.

املقبلة  األيام  ان  النائب نفسه،  وعىل خط مواز، ينقل عن 
التعقيد  إىل  وصوالً  الحكومة،  تأليف  صعوبة  من  تفاقم  قد 
السيايس الذي قد يشهد بدوره تفاعالً، وتحديداً بعد سلسلة 
الرئيس  مؤمتر  من  األخرية،  اآلونة  يف  ظهرت  محطات 
جربان  للنائب  الصحايف  املؤمتر  إىل  الصحايف،  الحريري 
ستعّمق  العناوين  فهذه  بكريك،  يف  يجري  ما  إىل  باسيل، 
التأليف، وتعيد األمور إىل املربع األول، وأكرث من ذلك،  جراح 
وهذا يعني، كام يقول النائب نفسه، أن اإلتجاه مييل إىل عدم 
ترؤس الحريري أي حكومة يف الفرتة املتبقية لعهد الرئيس 
نهاية  إىل  األعامل  ترصيف  حكومة  بقاء  ثم  ومن  عون، 
العهد، وقد تكون هناك مفاجآت وتطورات قد تُدخل البلد يف 
واألمر  تاريخه،  يف  األخطر  هي  واقتصادية  سياسية  أزمات 
املرتقبة  ستحقاقات  ل نظراً  الدستوري،  املستوى  عىل  عينه 
دستورياً وحيث مصريها يكتنفه الغموض، ربطاً مبا يجتازه 
وبناء  وأزمات،  وصعوبات  مخاطر  من  املرحلة  هذه  يف  البلد 
الحكومة قد دخل  املعطيات، فإن موضوع تشكيل  عىل هذه 
يف نفق مظلم، واأليام املقبلة قد تشهد املزيد من التناحر بني 
بعبدا وبيت الوسط، أو بني تيار »املستقبل« و«التيار الوطني 
الحر«، ولهذه الغاية، فإن كل التوّقعات واإلحتامالت واردة أمام 

هذا الكّم من األزمات السياسية واإلقتصادية والدستورية.

الحريــــــري بحــــــ مع الســــــفير الروســــــي 
العقبــــــات التي تعترض تشــــــكيل الحكومة 

ري الر الرسالة الحرير ي ال

ظهر  بعد  الحريري  سعد  املكلف  الحكومة  رئيس  استقبل 
امس يف »بيت الوسط«، السفري الرويس الكسندر روداكوف، 
باسم  الدكتور  الدبلوماسية  للشؤون  مستشاره  حضور  يف 
والعقبات  العامة  األوضاع  مجمل  اللقاء  وتناول  الشاب، 
اللقاء، سلم  الجديدة. وخالل  الحكومة  التي تعرتض تشكيل 
رئيس  إىل  موجهة  رسالة  الرويس  السفري  إىل  الحريري 

حكومة جمهورية روسيا االتحادية ميخائيل ميشوستني.

تيننتي: ندر كيفية املساعدة بموضو 
البقعة النفطية على الساحل الجنوبي

تيننتي  اندريا  »اليونيفيل«  باسم  الرسمي  الناطق  قال 
والقطران  النفطية  بالبقعة  يتعلق  ما  »يف  انه  ترصيح،  يف 
اتصلت  لبنان،  جنوب  يف  الساحل  من  أجزاء  اىل  وصل  الذي 
التي  املساعدة  عن  لالستفسار  باليونيفيل  املحلية  السلطات 
ميكن تقدميها يف حدود قدراتنا ومعداتنا املتاحة. من جهتنا، 

ى كيف ميكن املساعدة«. ندرس هذه الطلبات ل

م مات دوليـــــة ان عزالديـــــن: من
يف الشـــــاط بالجنوب  لعمليـــــة تن

عناية  النائب  والتحرير«  »التنمية  كتلة  عضو  أشارت 
عزالدين، اىل ان »هناك متابعة علمية وسياسية حثيثة من كل 
الفرقاء للترسب النفطي الذي تسبب به العدو االرسائييل عىل 
املساحة  ان  اىل  اذاعي،  حديث  يف  ولفتت  اللبناين.  الشاطئ 

التي اصابها الرضر متتد من صور حتى شاطئ العباسية.

عىل  ميتة  اسامك  اي  يظهر  مل  االن  »حتى  انه  واوضحت 
تنظيف  لعملية  انضمت  دولية  منظامت  وهناك  املياه،  وجه 
الشاطئ التي ستبدأ من صباح اليوم السبت، وعملية التنظيف 

تتم يدويا وتحتاج اىل وقت واىل متطوعني«.

عينات  عىل  للحصول  سيعمل  البحوث  مركز  بان  وذكرت 
من اسامك الصيادين ملتابعة تأثري هذا الترسب عىل االسامك. 
واوضحت بان هناك تقريرا سيتم تقدميه اىل مجلس الوزراء 
املوضوع يف  هذا  تحريك  وسيتم  العلمية،  البحوث  مركز  من 

شكوى ستقدم اىل مجلس االمن ومتابعته.

ــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي خليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وابـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو صعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األوضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بحـ
ــبـــة بــســلــف الـــخـــزيـــنـــة:  عـــــون تـــابـــع تـــدقـــيـــق ديـــــــوان املـــحـــاسـ

ا الـــشـــي مقت لــيــبــنــى عــلــى  ــدقــيــق  ــت ال انـــجـــا  ــرا فـــي  ــاسـ لـ
الجمهورية  رئيــس  تابع 
العامد ميشال عون قبل ظهر 
العمل  بعبدا،  امس يف قرص 
القائم يف ديوان املحاســبة 
لجهــة التدقيق يف ســلف 
التي أعطيت ما بني  الخزينة 
االعوام 1995 و2019، وذلك 
يف اطار التحضري لدراســة 
مرشوع موازنة العام 2021.

وشــدد الرئيس عون عىل 
انجاز  يف  اإلرساع  »رضورة 
التدقيــق ليبنى عىل اليشء 
بـ«الجهد  منوها  مقتضاه«، 
املحاسبة  ديوان  يبذله  الذي 
يف هذا الســياق«. علام ان 
القايض  الديــوان  رئيــس 

محمد بدران كان قد سلم رئيس الجمهورية التقرير الذي اعده 
الديوان يف هذا املجال.

واســتقبل الرئيس عون عضو تكتل« لبنان القوي« النائب 
اليــاس بو صعب، وعرض معه األوضاع السياســية الراهنة 
ومســار تأليف الحكومــة الجديــدة، اىل مواضيع صحية 

وامنائية.

والتقى الرئيــس عون عضو تكتل »لبنــان القوي« النائب 

سيزار ايب خليل الذي اطلعه عىل التحرك الذي يقوم به »التيار 

الوطني الحر« يف سياق معالجة األوضاع السياسية الراهنة 

واللقاءات التي يعقدها نواب يف »التيار« يف هذا السياق.

را ا  عب                                                                                   تق بو عون م
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حـــــــــــون  ـــــــــــن والنا ـــــــــــة: التوطي ـــــــــــر الهواجـــــــــــس الوجودي ـــــــــــة بحب ـــــــــــار« مكتوب ـــــــــــرة »التي ك م
ـــــــــــة وراســـــــــــخة رغـــــــــــم التباينـــــــــــات املرحليـــــــــــة ابت ـــــــــــا مـــــــــــع بكركـــــــــــي  :عاقتن مصادر

أبــــــــو كســــــــم لـ«الديــــــــار«: تحــــــــّر بكركــــــــي ليــــــــس ُموّجهــــــــا ضــــــــّد أحــــــــد بــــــــل تأييــــــــد ملواقــــــــف الراعــــــــي وليــــــــس بدعــــــــوة منهــــــــا
ــــــــاذ ــــــــي خطــــــــة االنق ــــــــع ف ــــــــق ملشــــــــاركة الجمي ــــــــر منطل ــــــــّرق«... وطروحــــــــات البطري ــــــــع وال ُتف  بكركــــــــي »تجم

دوليل بشعالين

تشــهد بكريك اليوم الســبت تحّركاً شــعبياً مؤيّداً ملواقف 

البطريرك املاروين الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي األخرية، 

التــي أطلقها عىل مراحل بدءاً من املطالبة بالحياد الناشــط 

)أو اإليجــايب(، وصوالً اىل اقــرتاح عقد مؤمتر دويل برعاية 

األمم املتحدة إلنقاذ لبنان ومســاعدته عىل الخروج من أزماته 

اإلقتصادية واملالية واملعيشية، »ألنّنا غري قادرين عىل التفاهم 

وال عىل قيام أي حوار أو اتفاق مع بعضنا«، عىل ما قال الراعي، 

وكون »املجتمع الدويل مسؤول عن لبنان بصفته عضواً فاعالً 

ومؤّسساً يف األمم املتحدة، وعليه أن ميّد له يّد املساعدة رسمّياً 

وجديّــاً«. فيام يجده البعض اآلخــر بأنّه تحرّك حزيب كونه ال 

يضّم سوى األحزاب املسيحية املعارضة لعهد رئيس الجمهورية 

العامد ميشال عون و »التّيار الوطني الحّر« )الذي مل يوضع يف 

إطار هذا التحرّك أو مل تتّم دعوته إليه، عىل ما تقول أوساطه(، 

وضّد حــزب الله الذي يرفض طروحات البطريرك الراعي حول 

حيــاد لبنان وتدويل األزمــة اللبنانية ويجدها يف غري أوانها. 

فام هي حقيقة هذا التحرّك نحو بكريك اليوم، وما هو موقف 

البطريرك الراعي من كون هذه التظاهرة موّجهة من طرف ضّد 

طرف آخر؟ 

عالم األب عبدو أبو كســم أوضح  رئيس املركز الكاثوليي ل

أّن تحــرّك اليوم يأيت كتأييــد ملواقف بكريك وأنّها)أي بكريك( 

مل تــدُع اىل أي تحرّك شــعبي يف اتجاهها. كّل ما يف األمر أّن 

ّــة مجموعات أعلنت عن رغبتهــا يف التحرّك نحو بكريك 

تأييداً ملواقف البطريرك الراعي، فقال لها: »أهالً وســهالً«. وقد 

تّم التقّيد بالرتتيبات الالزمة لتأمني التباعد اإلجتامعي، مراعاة 

للمعايري الصحّية ال سيام يف ظّل تفيّش وباء »كورونا«.
وعاّم يُقال بأّن تحرّك اليوم موّجه بالدرجة األوىل ضّد الرئيس 
عون، و »التّيار الوطني الحّر« من بني املسيحيني، وضّد حزب الله 
من بني املســلمني، أكّد بأّن بكريك ال تقبل بأن تكون يف موقع 
»من يُفّرق بل من يجمع«، أو أن تكون منّصة قد يســتخدمها 
البعــض للصدام مع الطرف اآلخر. هذا الكالم مردود، فبكريك 
ترفض أن يكون هذا التحرّك موّجهاً ضد أحد، بل يأيت تحت عنوان 

واحد هو »تأييد مواقف البطريرك الراعي«، ونقطة عالسطر.
وعــن كون التحرّك يضــّم أحزاباً مثل »القــّوات اللبنانية« 
و«الكتائب« و »لقاء ســيدة الجبل« وســواها املعارضة لعهد 
الرئيــس عــون، لفت اىل أنّه تحرّك شــعبي مــن قبل كّل من 
يؤيّد مواقف البطريــرك، بغض النظر عن اإلرتباطات الحزبية 

للمشاركني فيه.
وأعاد األب أبو كســم التذكري مبواقف البطريرك الراعي التي 
ســبق وأن أطلقها، وال سيام باملوقفني الكبريين: األول، الحياد 

الناشط )أو اإليجايب( الذي يرتكز عىل ثالثة أبعاد هي: أوالً، عدم 
دخول لبنان يف أحالف ورصاعات سياســية وحروب، إقليمياً 
ودولياً، وامتناع أي دولة عن التدّخل يف شؤونه أو الهيمنة عليه 
أو احتالله. ثانياً، ، تعاطف لبنان مع قضايا حقوق اإلنســان 
وحرية الشعوب وال سيام الشؤون العربية مبا فيها حّق الشعب 
الفلســطيني والفلســطينيني يف لبنان، وثالثاً، تعزيز الدولة 
اللبنانية لتكون دولة قويّة بجيشــها ومؤسساتها وعدالتها 
ووحدتها الداخلية، يك تضمن أمنها الداخيل من جهة، وتُدافع 
عن نفســها تجاه أي اعتداء يأيت سواء من إرسائيل أو غريها. 
واملوقــف الثاين عن عقد مؤمتــر دويل إلنقاذ لبنان، وقد دعا 
غبطته الجميع ملناقشــة هــذا األمر. ولهذا دعا »كّل فريق اىل 
وضع ورقة حول مشكلتنا يف لبنان لتقدميها ورقة واحدة اىل 
األمم املتحدة«. فالناس مل يعد باســتطاعتها تحّمل كّل األزمات 
املالية واإلقتصادية والسياســية، إذ مل يصل أي بلد يف العامل 
اىل ما وصلنا إليه، عىل ما قال البطريرك الراعي، لذلك ال مُيكن 
لبكريك الوقوف مكتوفة األيدي ومشــاهدة اللبنانيني يُعانون 

الفقر والجوع والبطالة والعوز.
وانطالقاً من هذه املواقف ال يقبل البطريرك الراعي بأن يكون 
تحــرّك اليوم موّجهاً ضد أي أحد، أو أي طرف، ويرفض وضعه 
يف خانــة رشيحة من الناس ضّد رشيحة أخرى، كون بكريك 

»تجمع وال تُفرّق«.
وعــن حصول البطريرك عىل ضوء أخرض من الفاتيكان، أكّد 
األب أبو كسم بأّن هذا األمر مفروغ منه، فقد سبق للراعي وأن 
التقى البابا فرنسيس يف أواخر ترشين الثاين الفائت، وسلّمه 
مذكّرة شارحاً فيها الوضع يف لبنان من جوانبه كافة، مشّدداً 
عىل أّن مصري لبنان يف خطر، وأّن الكيان اللبناين مهتّز بوحدته 
وشــعبه. وهذا يعني بأّن الفاتيكان ليس بعيداً عاّم يحصل يف 

لبنــان، بل عىل العكس، هو عىل اطــالع دائم مبا يجري فيه. 
وهذا ما ظهر من خالل الرســالة الخاّصة بلبنان التي وّجهها 
قداســته مبناســبة عيد امليالد، ومبا تحّدث عنه أمام  سفراء 
السلك الديبلومايس املعتمدين لدى الكريس الرسويل مبناسبة 
تبادل التهاين بحلول العام الجديد. ما يعني أيضاً بأّن التنســيق 
قائم بني البابا والبطريرك فيام يتعلّق بعنوان عريض واحد هو 

»إنقاذ لبنان«، وليس باستقواء أحد عىل أحد فيه.
وفيام يتعلّق بطلب الراعي األخري من كّل فريق وضع خطّته 
أو رؤيته إلنقاذ لبنان من دون الرجوع اىل أي دولة للسؤال عن 
الحــّل ورأيها به، لي تُجمع يف ورقة واحدة وتُرفع اىل األمم 
املتحدة، قال األب أبو كسم بأّن البطريرك طرح فكرة عقد مؤمتر 
دويل، وطلــب من الجميع املشــاركة فيه مقرتحاً أن يُقّدم كّل 
طــرف خطّة مكتوبة خاّصة به يطرح خاللها مشــكلة لبنان 
ى مدى التجاوب  ويطلب املســاعدة لها. هذه مرحلة أّولية. س
مــع هذا اإلقرتاح. الفكرة تتمحور حول وضع »خارطة طريق« 
من قبل القوى السياسية الراغبة جديّاً بإنقاذ البلد، بعد أن يكون 
كّل طرف قد وضع الخطّة التي يراها مناســبة. وشّدد عىل أّن 
طروحات البطريرك الراعي ونظرته إلنقاذ لبنان، تُشكّل منطلقاً 
نقاذ فليتفّضل ويعرضها عىل  للحوار، ومن لديه أفكار جديدة ل

الطاولة لتتّم مناقشتها. 
وشّدد األب أبو كسم بأّن البطريرك يُنّسق مع جميع األطراف، 
فالوفود التي تزوره يومّياً يف بكريك تؤكّد عىل صّحة هذا األمر. 
والتواصل والتنسيق قائم مع الجميع، فال جسور مقطوعة مع 
بكريك بل عىل العكس، سيام وأّن البطريرك ال يريد استهداف أي 
أحد، وهو يف موقع جامع وليس مبوقع تفرقة يف البلد.ونفى 
بأن يكون التحرّك نوع من اإلســتفتاء الشعبي لبكريك، مشرياً 

اىل الضوابط املعتمدة للحفا عىل سالمة الجميع.

عيل ضاحي

بكريك مرة جديدة، يف واجهة الحدث الســيايس واملسيحي 
تحديداً، والبطريرك املاروين بشارة الراعي يستعيد حقبة قرنة 
شــهوان والعام 2000 وحضور البطريرك الراحل مار نرصالله 
بطرس صفري، والذي كان ســقف مواقفه السياســية عالياً 
ومرتفعاً لكنه مل يخض يف اي معركة او اعلن رصاعاً مبارشاً 

مع احد.
وتشــري اوســاط مســيحية بــارزة وقريبة مــن 8 آذار 
لـ»الديار«،اىل االنقســام املســيحي الحايل والواضح والذي 
يفرز الســاحة املســيحية الداخلية ، وال سيام بني اكرب قوتني 
متمثلتــني بـ »التيار« و »القوات اللبنانية« وبينهام هناك فئة 
مســيحية تتشكل من املستقلني ومن الشباب ومن نواة حراك 

17 ترشين االول.
وتكشــف االوساط ان كل فريق مسيحي يرى يف شخصية 
الراعي ما يالمئه، فالـ »القوات« ترى فيه شــخص ومســرية 
صفري، بينام يرى العونيون فيه انه املطران الراعي الذي احبوه 
ونــارص العامد عون عندما كان مطراناً لجبيل وهو املقرب من 

الفاتيكان.
وتشــري االوساط اىل ان العونيني كانوا وال يزالون يراهنون 
عــىل »تطبيع« العالقة مع الراعــي. ويبدو ان ما يصعب هذا 
التقارب هو الخالف املســيحي- املســيحي املســتحكم بني 
»التيــار« و »القوات« وبني »التيــار« و »املردة« وبني »التيار« 

و »الكتائب« وبني »التيار«، والشــارع املسيحي املستقل ممن 
يطالبون باســتقاللية املسيحيني وبالخروج اىل دولة مدنية، 
بينام يواجه البطريرك ايضاً فئة مســيحية، ولو صغرية ترى 
يف الفدرالية حالً للحفا عىل بقاء املســيحيني يف لبنان يف 
ظل متدد اســالمي وانعدام التوازن الدميوغرايف الطبيعي بني 

املسيحيني وباقي الطوائف.
يف املقابــل، يبدو »التيار« وحيداً وفق االوســاط يف هذه 
الجبهة املسيحية العريضة، ولديه ثغرة يتم تناوله من خاللها 
ان تفاهم مار مخايل اليوم اصبح عبئاً عىل املســيحيني، بينام 
يراه »التيار« انه حاجة سياسية هامة له يف ظل هذه التكتالت 
ضــده، ويضاف اليها الخالف مع جــزء من الدروز وجزء من 

السنة.
كل هذه التالوين السياسية واالجتامعية واملدنية واملكونة 
للشارع واملجتمع املسيحيني ستكون حارضة اليوم يف بكريك 
وســتأيت لتؤيد مواقف الراعي ولتكرس متايز »التيار« عنهم 
مســيحيني، بينام يرى آخرون ان »تظاهرة بكريك« ستكرس 

»عزلة« و »مأزق« التيار الوطني الحر.
وتقول االوساط باستثناء جمهور »الربتقايل«، سيكون كل 
جامهري االحزاب املسيحية وباقي القوى غري الحزبية حارضة، 
ووسط اعالن »ضمني« من كل االحزاب، انها مل تحشد او تدعو 
منارصيها لالحتشــاد، حتى ال يكــون هناك مخاطر اختالط 

وبسبب خطورة تفيش »كورونا« الكبرية.
 بينام يرى آخرون ان اي حشــد ســيايس وحزيب سيعطي 

طابعا سياسيا وحزبيا لدعوة 
الراعــي اىل الحياد واملؤمتر 

الدويل النقاذ لبنان.
يف املقابــل، القى »التيار 
الوطنــي الحــر« طروحات 
البطريــرك الراعــي مبذكرة 
جربان  رئيسه  باسم  وجهها 
باســيل اىل السفري البابوي 
يف لبنــان، وبقي مضمونها 
حتــى اليوم مكتوباً ويرفض 

»التيار الوطني الحر« نرش مضمونها، وتعلل اوســاط قيادية 
يف »التيار« لـ »الديار«، االسباب وانها يجب ان تصل اىل قداسة 
البابا اوالً وان يقرأها ويبدي رأيه فيه قبل ان تنرش وهذا املنطق 

الطبيعي لالمور.
ووفق االوساط نفسها، فإن املذكرة يف خطوطها العريضة 
ركزت يف جانبها االسايس، عىل موضوع التوطني والنازحني 

والوجود املسيحي، واملخاوف الحقيقية عىل هذا الوجود.
وتطلب املذكرة وفق االوساط يف بند اسايس يتعلق باألزمة 
اإلقتصادية واإلجتامعية وربطها بأزمة النازحني السوريني،من 
الفاتيكان إيجاد حل رسيع ملســاعدتنا يف حل أزمة النازحني 
نظرا إىل الخســائر التي يتكبدها لبنان ســنويا خصوصا مع 
ارتفاع ســعر الدوالر، والتي وصلت إىل 40 مليار دوالر، بعدما 
حدد البنك الدويل يف تقريره الســنوي الكلفة ب 900 مليون 

عىل املالية العامة و3 مليارات عىل االقتصاد اللبناين.
ورغــم ان كثرييــن فــرسوا مذكــرة »الربتقــايل« انها 
»قوطبــة« عىل حراك الراعي والتوجــه نحو املجتمع الدويل 
والــدول االوروبيــة والعربية والخليجية، وتســجيل موقف 
اعــرتاض وأكرث »اســتلحاقياً« شــعبياً ان »التيار« حريص 
عىل املســيحيني ومســتقبلهم ومصريهم، تنفي االوســاط 
هذه املقوالت، وتجزم ان العالقة مع بكريك ثابتة وراســخة 
رغــم التباينات املرحليــة يف مقاربة بعض املواقف ولكن يف 
االساســيات متفقون، واملذكرة التي قدمت اىل البابا ســلمت 
اىل الراعــي امــس، وهي تتكامل وفق االوســاط الربتقالية 
 وجوديــاً مع هواجســه لبقــاء لبنان وصيغتــه املتنوعة .

وبالتايل ركز الحديث املطول منذ ايام بني وفد »التيار« الحزيب 
والنيــايب مــع الراعي عىل الحكومة والتدويــل واملذكرة اىل 

الفاتيكان.

تسلم نسخة من رسالة »التيار الوطني« الى الفاتيكان
الراعي: كيف للبنان أن يلع دور ملتقى 

ارات والحوار إذا لــــم يـــــــكـــن مــــحايــدا؟ الح

عمائهـــــــــــم ـــــــــــل  يـــــــــــا للمســـــــــــيحيين امُلحبطيـــــــــــن بف ـــــــــــر تم مصـــــــــــادر ُمقّربـــــــــــة مـــــــــــن بكركي:الصـــــــــــرح االك
املســـــــــــيحيون يجـــــــــــدون انفســـــــــــهم خـــــــــــارج مؤسســـــــــــات الدولـــــــــــة وال حـــــــــــل إال بمشـــــــــــاركتهم الفعليـــــــــــة بالقـــــــــــرار

للتحقيـــــق طرابلـــــس  ســـــراي  باشـــــكال  املتعلقـــــة  امللفـــــات  أرســـــل 
نيســـــان بعـــــد  مـــــا  الـــــى  الفرعّيـــــة  االنتخابـــــات  فهمـــــي: 

أوضح وزير الداخلية والبلديات يف حكومة ترصيف االعامل 

محمــد فهمي، يف حديــث صحايف، اّن موعــد  االنتخابات 

النيابيــة الفرعية »ســيكون عقب انتهاء عيــد الفصح لدى 

الطوائف املســيحية وشهر الصيام عند املسلمني«، مشريا إىل 

انه »ستتأجل لهذا السبب اىل ما بعد نيسان املقبل«.

وكان صدر عن مكتب وزير الداخلية البيان اآليت: »يف ضوء 

االشــكال الحاصل بني محاف لبنان الشــاميل ورئيس بلدية 

طرابلس، وبناء لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان 

دياب، ارســل وزير الداخليــة والبلديات يف حكومة ترصيف 

االعــامل العميد محمد فهمي اىل رئيس التفتيش املركزي كامل 

امللفات املتعلقة باالشــكال الذي حصل خالل التحقيق االداري 

يف رساي طرابلــس، وذلك الجراء التحقيقــات الالزمة بهذا 

الخصوص«.

وصدر بيــان آخر ملكتب وزير الداخلية والبلديات، جاء فيه: 

»اســتنكر وزير الداخلية جرمية قتل العنرص يف رشطة بلدية 

برج الرباجنة عالء إبراهيم«، وشدد »اثر اتصال تلقاه من النائب 

عــيل عامر، عىل ان هكذا جرمية مهام كانت دوافعها مدانة، 

خصوصا يف حق عنرص بلدي يسهر كزمالئه يف كافة البلدات 

اللبنانية عىل أمن منطقتهم وأهلها«.

من جهة ثانية، استقبل وزير الداخلية قبل الظهر يف مكتبه، 

صونيا رزق

تتصّدر بكريك اليوم املشــهد الســيايس، بفضل الحشــد 
الشــعبي املرتقب الذي ســيؤمها، تأييداً ملواقــف البطريرك 
املاروين بشــارة الراعي، يف ما ما يخص طرحه حياد لبنان، 
ودعوته اىل عقد مؤمتر اممي لحل ازماته، واملعلومات تشري 
اىل حضور مسيحي واسع مع جمهور من مناطق اخرى، اما 
مصادر بكريك فتؤكد بأّن تحرّك اليوم ليس سياسياً، النه غري 
موّجــه ضد احد كام يحاول البعــض ان يعطيه تلك الصورة، 
امنا يهدف اىل دعم مواقف الراعي، الذي ســُيطلق كلمة امام 
املؤيديــن والداعمني، يّرد فيــه عىل كل الهواجس التي حاول 

البعض وضعها كحجر عرثة امام دعوته.
اىل ذلك تشــري املصادر نفســها اىل اّن البطريرك عرب من 
الدين اىل السياسة، بعد فشل السياسيني يف حل ازمات لبنان، 
ومنها إزالة العراقيل امام التشكيلة الحكومية، لكنهم فشلوا  
لدوافع شــخصية تتعلق بالحصص وتقاسمها، فيام الشعب 
اللبنــاين وصل اىل القعر ومل يعد هنالك من امل بإنقاذه. لذا 
أطلــق البطريرك الراعي العنان لعظاتــه كل احد، من خالل 
تكرار مناشدة املســؤولني، ويف طليعتهم رئيس الجمهورية 
والرئيس املكلف لفّك الحصار عن التأليف الحكومي، كام طلب 
مــن الدول الصديقة اإلرساع اىل نجدة لبنان كام كانت تفعل 
كلام تعّرض للخطر، متّوجهاً اىل منظمة األمم املتحدة للعمل 
عىل إعادة تثبيت اســتقالل البلد ووحدته، وتطبيق القرارات 
الدولية وإعالن حيــاده، الذي هو ضامن وحدته ومتوضعه 

التاريخي يف هذه املرحلة املليئة بالتغيريات.

ويف هــذا االطار يقول مصدر ســيايس مقّرب من بكريك 
لـــ » الديار«: »هــذه املواقف التي يطلقهــا البطريرك تعود 
اىل خوفــه الكبري عىل مصري لبنــان، الذي يتهاوى بقوة مل 
يشهدها لبنان يف اي مرة، معرباً عن امله بأن يعي املسؤولون 
خطــورة االوضاع واالنزالقات التي تســود البلد وشــعبه 
يومياً«، وشــّدد عىل رضورة تضامن كل املسؤولني وتنايس 
تناحراتهــم وخالفاتهم الن لبنان يحترض، مؤكداً بأّن الراعي 
مستمر مبناشدته كبار املســؤولني الدولينّي، ملساعدة لبنان 
وإنقاذه من الغرق الوشــيك إنطالقاً من مركزه ودوره الديني 
الفاعل، وذكّر املصدر بالعبارة الشــهرية التي رافقت الرصح 
البطريريك: »مجد لبنـــان اُعــــطي لبكـريك«، معترباً انها 
تعطــي للبطريرك حق إتخاذ القرار الحاســـم يف كل االمور 
املصريية، التي من شأنها املحافظة عىل لبنان ككيان ووجود، 
وبالتايل فهذه العبارة الشــهرية يردّدها املسيحيون يف لبنان 
منذ عقود مع العديد من املـــفكرين ورجال السياسة، خالل 
حديثهــم عن الظروف التاريخـــية التــي رافقته، الننا منّر 
كشــعب يف مرحلة بالغة الخطورة، يف ظل مخاوف كربى ال 
تّعــد وال تحىص واآليت اعظم، خصوصاً ان االزمات املذكورة 
ســتضع اللبنانيني أمام معادلة قد تق عىل السلم األهيل، 

بالدستور والرشعية. وتطيح 
 ورأى املصــدر اّن رصخة الراعي شــكّلت نداء ملواجهة كل 
مــا يهّدد الكيــان اللبناين، واشــار اىل اّن بكريك ال تهوى 
السياســة لكنها تشهد عىل فشل السياسيني لذلك تدخلت يف 
هذه املرحلة الدقيقة والظروف الصعبة، الن ما يجري مل يعد 
مقبــوالً خصوصاً حني نرى الناس يأكلون من مســتوعبات 

النفايات، وحني ينتحرون بسبب العوز والجوع، فهذا مخالف 
الدينية.  القواعد  لكل 

وعىل خط الخالفات املســيحية – املسيحية، إعترب املصدر 
نفســه، بأّن ما جرى ويجري من خالفات وتراشــق كالمي، 
بــني التيار الوطني الوطني الحــر والقوات اللبنانية فاق كل 
التوقعــات، النه أعاد االحباط اىل املســيحيني من جديد، بعد 
ان تأملّوا خرياً بأن املايض االليم قد زال، فيام لالســف ما زال 
قامئاً وبقوة، ما ســاهم يف » قرف« املسيحيني من جديد الن 
زعامءهم اعادوهم اىل املربع االول، واىل ســنوات جهدوا من 
اجل نســيانها، خصوصاً اهل الشهداء الذين سقطوا من دون 
أي هدف، الن ابناءهم مل يستشهدوا بسبب قضية وطنية، بل 
من اجل املصالح الخاصة، بعد ان إســتبرشوا خرياً مع مطلع 
ن الشارع املسيحي  العام 2016، حني ُوّقع اتفاق معراب وط
بأّن الخالفات اىل زوال، لكن لالســف مل يســتمر ذلك املطلب 

سوى اشهر قليلة.
وابــدى املصدر خوفه مــن صعوبة تحقيــق املصالحة 
املسيحية الفعلية، اال اذا توافرت النّيات الصافية للوصــول 
اليها، الن االنقســام املسيحي أكرب من ان تنهيه مصالحات 
شــكلية لتربيــد االجواء، فيــام املطلوب اليــوم التكاتف 
بشــدة بني القيادات املســيحية، وبالتايل عودة املسيحيني 
اىل مؤسســات الدولة، ومشــاركتهم عن حق يف صناعة 
القــرار، من خالل تعزيز دورهــم وتأمني صحة التمثيل يف 
املجلــس النيايب، بقانون انتخايب عادل يؤدي اىل املناصفة 
الحقيقية، الن هذه البنود تعترب أولوية اليوم يف الشــارع 

املسيحي.

تسلم البطريرك املاروين الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي 
صباح امس، نســخة من الرسالة التي وجهها »التيار الوطني 
الحر« اىل البابا فرنسيس عرب السفارة البابوية يف لبنان، وقد 
نقلها اليه النائب سيزار ايب خليل مكلفا من رئيس التيار النائب 

جربان باسيل.
وكان الراعي رشح خالل لقائه وفًدا من »لقاء لبنان املحايد« 
يف الــرصح البطريريك يف بكريك، منطلقاته بشــأن الحياد 
واملؤمتــر الدويل، وأبرزها أّن »كّل الحلول واملســاعي املحلّية 

استنفدت دون أن تؤّدي إىل النتيجة املرجّوة منها«.
وركّــز عىل أّن »األزمة اللبنانّية بلغــت من التعقيد ما باتت 
معه الجهات املعنّية نفسها غري مهّيأة للتالقي والحوار البتكار 
الحلول. لذلك، كان ال بّد من التوّجه إىل املجتمع الدويل، وهذا أمر 
مرشوع كون لبنان عضًوا مؤّسًسا يف األمم املتحدة«، سائال: »إذا 
كان يُــراد لبلدنا أن يلعب دور ملتقى الحضارات والحوار، فكيف 
له أن يقوم بذلك إذا مل يكن محايًدا بل منحازًا لفريق ضّد آخر؟«.

ولفــت اللقاء يف بيــان، إىل »أّن بعد حوار مع أعضاء الوفد 
واستيضاحات متبادلة حول السبل األفضل للعمل، بارك الراعي 
هذا املسعى، وطلب من الوفد تحضري ملف متكامل عن مسّببات 
األزمــة اللبنانّية وموانع حلّها وتصّورات الحلول، وكذلك ملًفا 
ء عىل مسار التوّجه إىل األمم املتحدة«، مشريًا إىل  قانونيا ي
أّن »الوفــد وعد بتحضريها وتزويد الراعي بها يف أقرب وقت. 
وتّم اإلتفاق عىل أن يبقى التواصل قامئًا لتفعيل كّل ما من شأنه 

تطبيق الحياد وترسيخه«.
واســتقبل الراعي النائب فريد الخازنة واستبقاه عىل مأدبة 

الغداء.

ـمان ودل كـــول تعزيز التعاون بين عـــــ

 استقبل املدير العام لقوى األمن الداخيل اللواء عامد عثامن 

قبــل ظهر امس يف مكتبه يف ثكنة املقــر العام، قائد قوات 

ال ســتيفانو  الطوارئ الدولية العاملة يف جنوب لبنان الج

دل كول، يف زيارة تم خاللها البحث يف ســبل تعزيز التعاون 

والتنســيق بني قوى األمن الداخيل واليونيفيل. كام تم عرض 

وضاع األمنية. ل

مي تق مخ ي م

النائــب فؤاد مخزومي، وتم عرض األوضاع العامة يف لبنان، 
يف ضوء عدم تشكيل الحكومة واملشاكل االقتصادية واملالية.
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بكركي دعــــــم   : الجمهورية«  »لقــــــا 
واجــــــ وطنــــــي عابــــــر للطوائــــــف

نوه »لقــاء الجمهورية« يف بيان بـ«املواقف الداعمة لخيار 
»تحييد لبنان عــن رصاعات املحاور« الذي تبنته بكريك إلنقاذ 
ما ميكن إنقاذه قبل فوات األوان«، مشددا عىل »أهمية موقف 
البطريرك مار بشــارة بطرس الراعي وشــجاعته يف قيادة 

السفينة إىل بر األمان منعا لغرق الجميع«.
واعتــرب »اللقاء« »ان تأييد البطريــرك يجب ان يدفع جميع 
القوى إىل املجاهرة برضورة »تحييد لبنان« وعدم مســايرة أي 
فريق يرغب يف زج البالد يف آتون املحاور املتصارعة، أو جعله 

ورقة تفاوض متى حان وقت التفاوض«.

فرعون : التأييد املطلق ملواقف الراعي
غرد الوزير السابق ميشال فرعون عرب حسابه عىل »تويرت«: 
»التأييد املطلق ملواقف الكاردينال الراعي، ولدعم مطالبه من أجل 

شباب كل لبنان«.

»األحرار« : نعلن تأييدنا املطلق لطرح بكركي
أكــد حزب الوطنيني األحرار يف بيان انه »يقف اليوم مع كل 
ســيادي وحر يف معركة املحافظة عــىل الكيان اللبناين، وال 
ير إال أن يكون منسجام مع قناعاته وثوابته التاريخية التي 

وضعها يف خدمة لبنان«.
وقال:«يهمنــا التعبري عن موقفنا الواضح والرصيح يف كل 
ما يهدد لبنان، من خالل وثيقة سياســية تطالب بالعمل عىل 
محاولة خلق إجامع لبنــاين مبديئ عىل كل ما يخدم مصالح 
لبنان العليا، كون الوطنيني األحرار حزبا عابرا للطوائف والتي 
هي أساس التكوين البرشي يف هذا البلد، باالضافة اىل الوقوف 
إىل جانب القضاء والعمل عىل إستقالليته وتحرره من القيود 
السياسية، فقبل أن تخرج السياسة من قاعة املحكمة لن تدخل 

إليها العدالة«.

ــمــشــاركــة ــل ل  : شـــمـــعـــون  ــي  ــسـ ــرايـ تـ
ــي ــرك ــك ــا ب ــ ــج ــ ــات ــ ــر ب ــ ــح ــ ــت ــ فــــي ال

أعلنت السفرية تراييس شمعون يف بيان عن تأييدها ملواقف 
البطريرك املاروين الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، »التي 

تعرب عن هواجس الغالبية الساحقة من املسيحيني«.
ولفتت اىل أن »التعامل مع مواقف البطريرك الراعي يجب أن 
يكون من موقع التأييد أو النقــاش، ال التخوين وال االتهامات 
الجاهزة، ويجــب تفهمها ألنها أتت كنتيجة طبيعية ملســار 
انحداري سلكته السلطة الحالية ومن سبقها، حتى وصلنا اىل 

االنهيار الكامل عىل أكرث من صعيد، وال حلول«.
ورأت »أن التحرك باتجاه بكريك املقرر السبت حق، داعية اىل 
»املشاركة فيه مع التزام رشوط الوقاية من كورونا، وشددت 
عىل رضورة عدم مقاربة هذا التحرك كإســتفتاء شعبي، ألن 
حجم التأييد ملواقف بكريك يفوق، بكثري، حجم املشــاركة يف 
التحرك«. وختمت »تحرك اليوم، كام أي تحرك شعبي، يجب أن 
يكون ويبقى ســعيا لتحقيق مطالب محقة ال الستغالله من 

قبل أي جهة سياسية«.

ـــمـــيـــر بـــ ــا  ــ ــن ــ ــل ــ ــم ــ ع  : ــان  ــ ــعـ ــ ــنـ ــ كـ
ـــ الــخــطــة االقــتــصــاديــة

ّ
ولــــم أفـــخ

أكد رئيس لجنة املال واملوازنــة النائب إبراهيم كنعان: »مل 
نأخــذ موقفاً مع املصارف ودياب قــّرر أال يأخذ بتقريرنا وما 
فعلناه هو ملصلحة املودعني وليتــم اإلطالع عىل ما نقوم به 
ودعيــت كل جمعيات املودعني إىل إجتــامع يك نضعهم أمام 

الوقائع والخيارات«.
ويف حديث تلفزيوين، قال: »نحن عملنا بضمري وادعو كل 
املودعني لوضعهم يف صورة مــا نقوم به من اجراءات ونحن 
مع الناس ومصلحتهم«، مضيفا »مل أفّخخ الخطة االقتصادية 
ومل أبحث يف خطــة الزارد والبعض يتناولنا من دون أن يعلم 
ما نفعله ولو مل يكن الوفد اللبنــاين املفاوض لصندوق النقد 

مختلفاً حول األرقام ملا دعيناه إىل مجلس النواب«.
وتابع »لجنة املال الزمت وزارة املال بالتدقيق بحساباتها منذ 
العــام 1993 وتبنّي وجود فروقات بـ 27 مليار دوالر ما يظهر 

فساد الحكومات املتعاقبة التي مّولتها املصارف«.

ــيــن فــرنــجــيــه وبـــوغـــدانـــوف اتـــصـــال ب
ــورات الــســيــاســيــة  ــطـ ــتـ ــي الـ ــ فـ ــح ب

أعلن تيار »املردة« يف بيان، عــن »اتصال هاتفي جرى بني 
مســاعد وزير خارجية روســيا ميخائيل بوغدانوف، ورئيس 
تيار »املرده« سليامن فرنجيه، وكانت التطورات السياسية عىل 

الساحة اللبنانية مدار بحث خالل االتصال«.

ن أبــــــرق الى الراعــــــي مهنئا الخــــــا
مانين بمناســــــبة عيد مياد الواحد وال

أبرق عميد املجلس العام املاروين الوزير السابق وديع الخازن 
إىل البطريرك مار بشارة بطرس الراعي مهنئا بحلول عيد ميالده 

الواحد والثامنني، ومثنيا عىل جهوده الكنسية والوطنية.
ومام جــاء يف الربقية: »ال يســعني أن أعرب بالكلامت عن 
عميق مشاعري، وإعجايب بشخصيتكم الغنية بالفكر والقول 
والعمل عىل الصعيديــن الكنيس والوطني. فلقد جســدتم، 
مبســريتكم عىل رأس كنيســتنا املارونية، كل القيم الروحية 
والفكرية، وجعلتم منها عناوين مضيئة يف حياتنا اإلنسانية 
والوطنية عىل السواء. وأستطعتم بحكمتكم أن تجنبوا الطائفة 
و الوطن الكثري من التحديات يف ســعي دؤوب إىل ترســيخ 
الوحدة الوطنّية، فاستحقيتم إعجاب الجميع. ومبناسبة عيد 
ميالدكم، أرفع إىل غبطتكم أســمى آيات الشــكر ملا تقدمونه 
من تضحيات يف وقت تتحملون فيــه هموم الوطن بصالبة 
االميان، مستمرين بعزمكم الدؤوب لبلوغ يوم يقوم فيه لبنان 

من كبوته الطويلة«.
 

: األساسي«  ملتعاقدي  الفاعلة  »اللجنة 
مســــــتمرون باالضراب وسنسترد حقوقنا

التعليم  اللجنة الفاعلة لالســاتذة املتعاقديــن يف  اعلنت 
االسايس الرســمي، أنها »اوقفت التدريس يف الدوام املسايئ 
لتعليم الســوريني دوام بعــد الظهر حتى دفع مســتحقات 
االســاتذة، فقد تنكرت الرابطة للتالميذ اللبنانيني كام تنكرت 
لالساتذة املتعاقدين بوزارة الرتبية وحاربت ارضابهم واستمرت 
بالتعليم معلنة انها ضد مبدأ االرضاب، وأتت تعلن االرضاب دعام 

للدوام املسايئ«.
وأوضحت يف بيان ان »مصلحــة الرابطة اال تعلن االرضاب 
قبل الظهر، الن خيارها دوما تقليــص الدوام وايام التدريس، 
وبالتايل ال تريد متديد العام الدرايس، كام ان الرابطة واساتذة 
املالك هــم ذاتهم من لهم عقود يف الدوام املســايئ كاداريني 
ونظار واساتذة ومل يحصلوا عىل مستحقاتهم، لقد اصبحنا 20 
الف اســتاذ متعاقد اي 70 بينام هم 30 من الكادر الرتبوي 
واالداري الن بفضلهــم، كل هذه االعــوام، مل يبرص النور اي 
مرشوع تثبيــت يدخلنا املالك، الن بفضل صمتهم وعدم اتخاذ 
اي موقف تصعيدي قضينا سنوات عمرنا بال ضامن وبال بدل 
نقل وال معاش شهري، كام ان الكتاب يف املدارس الرسمية مل 

يتغري منذ العام 1998«.
وشددت عىل أن »حقوقنا لن تسرتد اال بسواعدنا، وما زادنا 
اميانــا وارصارا اليوم، اننا اخرتنا طريــق الحق والصواب يف 

ارضابنا حتى نحصل عىل احتساب كامل عقودنا«.

استقبل نائب رئيس املجلس السيايس يف حزب الله الوزير 
السابق محمود قامطي يف مقر املجلس يف حارة حريك، وفدا 
من عائلة عميد األرسى يف السجون اإلرسائلية يحيى سكاف.
وأشــار بيان للحزب اىل أن »قامطي رحــب بعائلة عميد 
األرسى املناضل يحيى ســكاف الذي سيدخل عامه ال 43 يف 
الســجون املظلمة، حيث عمد العــدو اىل اخفائه طيلة هذه 
السنوات، ألنه نفذ عمال بطوليا مميزا داخل فلسطني املحتلة، 
اال أن املقاومة تؤكد بأنها لن تألو جهدا حتى تكشــف مصريه 
كام فعلت مع رفاقــه األرسى. وحيا قامطــي نضال عائلة 
األسري سكاف التي تكمل مسريته وتقف يف خندق واحد مع 

املقاومة رغم كل التحديات«.

وألقى شقيق االسري جامل سكاف كلمة باسم العائلة، أكد 
فيها أن »اللقاء مع األخوة يف حزب الله يف الذكرى السنوية 
ال 43 العتقال األسري يحيى سكاف هو للتأكيد عىل أن الخيار 
الذي ســلكه هو الطريق الصحيح ملواجهة العدو ومشاريعه 

يف املنطقة«.
واستنكر سكاف »كل الكالم الذي يصدر عن بعض املرجعيات 
الدينية والسياســية التي تطالب بالحياد«، وقال: »إننا نعيش 
مبواجهة مفتوحة مع عدو غاشم يحتل أراضينا، وإن الدفاع 
عن أوطاننا مبواجهة هذا العدو أمر طبيعي بل واجب عىل كل 
حر ورشيف«. ودعــا »كل القوى الحية يف األمة اىل الوقوف 

مع املقاومة ورفض كل اشكال التطبيع«.

ـــــة األســــــــيــــــــر ســـــــكـــــــاف : ـــلـ ــــائـــ ــــــي لـــــــوفـــــــد عــ ــــــاط ـــم قـــ
ــى تـــكـــشـــف مـــصـــيـــر ــ ــت ــ ــو جـــــهـــــدا ح ــ ــألـ ــ ــة لـــــن تـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ املـ

قدم وفــد من حــزب الله 
برئاسة نائب مسؤول منطقة 
البقــاع فيصل شــكر ممثال 
العام حســن نرصالله  األمني 
التعــازي بوفــاة مســؤول 
يف  السياســية  العالقــات 
الحزب يف البقاع الغريب أحمد 
اســتقبالهم  يف  وكان  قمر، 
ســحمر  يف  الراحل  دارة  يف 
مســؤول الحــزب يف البقاع 
حامدي  محمد  الشيخ  الغريب 

وعائلة الراحل.
بإســم  شــكر  وتحــدث 
جميل  »أقدم  فقال:  نرصالله، 
العــزاء واملواســاة لفقد هذا 
املعطاء،  املحتســب  املجاهد 

الذي عاش املقاومة بكل وجــوده ومراحل املقاومة والجهاد 
منذ انطالقتها، إىل أن ق الله تبارك وتعاىل له بالرحيل إىل 
الشهداء والشــهادة«، واصفا الراحل ب«العزيز الكبري القائد 
بكل حق، الذي أكرمه الله تعاىل بهذه املقاومة وأكرم املقاومة 
به. لقد كان الحاج قمر من خرية اإلخوان والشــباب ويكفيه 
فخرا أن إسمه اقرتن بإسم كل شــهداء املقاومة اإلسالمية 

يف منطقة البقاع من زاليا وحتى القرص اقرتن اسمهم بإسم 

الحاج قمر، ألنه كان جزءا من هذه املســرية مع الثلة الطيبة 

والطاهرة يف املقاومة اإلســالمية مع الشهيد القائد محمد 

بجيجي وكل القيادات وعباس والحاج رضوان والشيخ راغب، 

ومن موارد العزة والكرامــة أن يكون الحاج احمد قمر واحد 

من هذه املقاومة وهذه الصفوف املباركة والعزيزة«.

ــه  ــ ــلـ ــ ــرالـ ــ ــصـ ــ ـــــــا نـ وفـــــــــــد مـــــــــن حـــــــــــزب الـــــــلـــــــه ُمـــــــمـــــــ
ــر  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ عــــــــــــــــــــــّز بـــــــــأحـــــــــمـــــــــد قـــــــــمـــــــــر فـــــــــــــي سـ

أعطى رئيس حكومة ترصيف األعامل الدكتور حسان دياب 
توجيهاتــه إىل وزير الداخلية محمد فهمي، لفتح تحقيق يف 
اإلشــكال يف رساي طرابلس بني محاف الشامل رمزي نهرا 
ورئيس بلدية طرابلس رياض ميق. وشــدد الرئيس دياب عىل 
»رضورة اتخاذ العقوبات املســلكية املناسبة يف ضوء نتائ 

التحقيق الذي يجب أن يكون رسيعا وشفافا«.
من جهة ثانية، اســتقبل الرئيس دياب، وفدا من الجمعية 

اللبنانيــة ألولياء الطالب يف الجامعــات األجنبية ضم: دالل 
، نايف غيث وأسعد ضاهر،  األخرس، رياض خوري، ربيع كن

يف حضور املستشار حسني قعفراين.
وجرى البحث يف تطبيق قانون الدوالر الطالبي 193 وإلزام 
املصارف بتحويــل األموال إىل الطالب يف الخارج. وأكد دياب 
هايل »الوقوف إىل جانب الطالب الذين يشكلون ثروة البلد  ل

يف املستقبل«.

ــال ســــــراي طــرابــلــس ــ ــك ــ ــي إش ــ ــيــق ف ــحــق ــت ــل أعـــطـــى تـــوجـــيـــهـــاتـــه ل
ــف ـــ ـــ ـــ ــق ـــ ـــ ـــ ن  : الــــــخــــــارج  فـــــي  الـــــطـــــاب  ديــــــــاب ألولــــــيــــــا 
ــــــــــروة الــــبــــلــــد بـــاملـــســـتـــقـــبـــل ــم ألنـــــهـــــم  ــ ــه ــ ــب ــ ــان ــ الــــــــى ج

عي بو عي

يف حــني جــّدد البطريرك 
املاروين الكاردينال مار بشارة 
بطرس الراعي تأكيده يوم اول 
من أمس الخميس، أّن »طرحه 
لعقد مؤمتر دويل بشأن لبنان 
جاء »بعدما وصلنا إىل مكان ال 
نستطيع التفاهم مع بعضنا«، 
الداعمة  اللقاءات  أســتكملت 
ملواقــف البطريــرك املاروين 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
الراعي مع تسجيل زيارة الفتة 
قبل  من  والتوقيت  الشكل  يف 
وفد من »التيار الوطني الحر« 
إىل بكريك ، بعد أن زارها وفد 
اللبنانية وموفد  القــوات  من 

من رئيس الحزب االشرتايك وليد جنبالط.
ومل تنته تداعيات دعوة البطريرك املاروين بشــارة الراعي 
إىل تدويل امللف اللبناين، لفّك الجمود املســيطر عىل الوضع 
الداخيّل، والردود التي اصطدمت بها، وال سيام من األمني العام 
لـ«حزب الله« السيد حسن نرص الله فصوالً بعد، بعدما أفرزت 
انقســاًما جديًدا يف الداخل بني مؤيّديــن ومعارضني لطرح 

بكريك.
وترجح أوساط متابعة أن يشهد هذا االنقسام فصالً جديدا 
من فصوله اليوم الســبت، يف ضوء الدعوات التي تنترش عىل 
وسائل التواصل للحشد والتجّمع يف بكريك، ملساندة البطريرك 
الراعي، يف طروحاته التــي عارضها البعض وحزب الله، يف 
ظّل مخاوف من احتامل »انزالق« األمور إىل ما ال تحمد عقباه، 

يف حال فلتت من السيطرة.
وترى هذه االوســاط أّن هذه املواجهة ليست وليدة اليوم، 
وإمنا تعود إىل العــام املايض، حني تبّنــى البطريرك نظرية 
الحياد، التي رأى فيها الحزب اســتهدافا مبارشا لدوره، إال أنّها 
بقيت صامتة إىل حّد بعيد، مع تسجيل حراك الفت، خصوصا 
يف الساحة املسيحّية، أنبأ باحتامل »إحياء« لقاء سيايس ما 

شبيه بـ »لقاء قرنة شهوان« إمنا  بشكل جديد.
وتؤكد هذه االوســاط أن ســيد بكريك أصبح عىل قناعة 
تامة بأنه مل يعد مجديا الوقوف وراء الذرائع لتعطيل تشكيل 
الحكومة خصوصا أنه بذل جهودا جبارة عىل أكرث من صعيد 
لتقريب وجهات النظــر لكنها جميعا باءت بالفشــل بفعل 
مترتس االفرقاء كل وراء مطالبه باإلضافة اىل »تواجد عنارص« 
خارجية ساهمت يف تدهور االوضاع يف لبنان بشكل مخيف.
هل باإلمكان إحياء لقاء شــبيه بلقاء »قرنة شــهوان« ؟ 
الجواب لدى هذه االوســاط أن الظروف تغريت كام أن الراعي 
االســايس اّنذاك كان الراحل البطريرك صفري، أما اليوم ويف 
ظل البطريرك مار بشــارة بطرس الراعي يبدو االمر مستبعدا 
خصوصا أن أطرافا مســيحية ناقشت هذا املوضوع مع سيد 
بكريك يف أكرث من مناسبة، لكن جواب الراعي كان دامئا أنه 
يحبــذ »اللقــاءات« ذات التوجه الوطني العــام، وعىل وجه 
الخصوص أن هناك أمــورا جوهرية تغــريت ويف طليعتها 
إنسحاب سوريا من لبنان، والخوف لدى هذه االوساط تنقله 
عن الراعي ان إمكانية جّر البلد اىل تجمعات أخرى ذات طابع 

طائفي ال ميكن التنبؤ بنتائجه.
البطريرك املاروين مل يرّد  وتضيف االوســاط نفســها أّن 
بصورة مبارشة عىل كالم الســيد نرص اللــه، رغم االتهامات 
»املبطنة« التــي وجهها إليه، بـــاستدعاء الحرب من خالل 
املطالبة بـــالتدويل، فإّن بعض الشــخصيات القريبة منه، 
إضافــة إىل الدوائر املحســوبة عليه، بــدت كافية ووافية، 
حيث تركت انطباعا راســخا بأّن مثل هذا الكالم ال يُوجه اىل 
البطريرك، بالرغم من كون وجود وســيط يتوىل التواصل بني 
بكريك وحزب الله وهو ليس علامنياً بل أسقف لدى البطريرك 
كامل الثقة به، إضافة اىل كون اللــواء عباس ابراهيم يدخل 

عىل هذا الخط بقوة.
وبالتزامن من املفرتض أن تشهد ساحات الرصح البطريريك 
بعد ظهر اليوم لقاء حاشــدا ميكن وصفــه بالوطني حيث 
ستشارك االطراف التالية : الكتائب اللبناينة بكل قواها بشكل 
علني ومعلن ، فيام القوات اللبنانية كحزب مل تعلن املشــاركة 
يف هذا الحشد لكنها شجعت منارصيها عىل الحضور، وحزب 
الوطنيني االحرار سيحرض أيضا، كام أن تجمع »لبنان األفضل« 
املقــرب من النائب املســتقيل نعمة افرام دعا اىل املشــاركة 
بكثافة، ومن منطقة كرسوان- الفتوح سينضم اليهم تجمع 

» االنسان أوال«، والكتلة الوطنية أعلنت انها ستحرض ايضا.
اىل ذلك من املنتظر أن يشــارك الحزب التقدمي االشرتايك 
بوفود وازنة، ومن طرابلس منارصون للوزير االســبق أرشف 
ريفي وحركات املجتمع املدين و«الثوار« يف الشامل، ومن عكار 
املستقبل«،  املحتشــدين منارصي«تيار  وبريوت سينضم اىل 
وهذا االمر ناقشه الرئيس املكلف سعد الحريري مع البطريرك 
الراعي خالل االتصال بينهام، كام أن مستقلون وثوار بريوت 

بكافة تلويناتهم سيقصدون ساحات بكريك.
ووفق مصادر الرصح البطريــريك تتوقع حضور أكرث من 
عرشة ااّلف شــخص لتأييد طروحــات البطريرك الراعي الذي 
ســيلقي كلمة من رشفة الرصح نحو الحشود يف الساحة، 
زدحام وللحامية من  حيث تم وضع ااّلف الكرايس تجنبــا ل
وباء كورونا، وهناك كلمة ثانية فقط ملمثل عن املحتشــدين 
إطّلع عليها البطريرك نهار الخميس، وســتتوىل وحدات من 
الجيش اللبناين تأمــني االمن من أفــواج التدخل واملكافحة 
باإلضافة اىل قوة كبرية من الفهود السود التابعة لقوى االمن 

الداخيل.

صمود ســــــورية وأكاذي الغرب بداية التعبئة... وهؤال سُيشاركون في تأييد البطرير
غالب قنديل

الغربية األمريكية واألوروبية حول  تســتمر األكاذيب 
الوضع الدويل وما يُسّمى بحقوق اإلنسان، وخرافة احرتام 
سيادة الدول، ورفض املّس بها. بينام تؤكد لنا، يف املنطقة 
العربية ويف الرشق بشكل عام، فصول العدوان االستعامري 
الغريب عىل سورية حقيقة أن املستعمر قد يبّدل يف جلده 
عىل طريقة الحرباء، مضطرا تحت ضغط التوازنات، لكنه 
ال يخرس شــيئا من جوهر عدوانه املتغطرس، ومن شبقه 

للهيمنة والنهب.
أوال: الصمود السوري ميّثل ملحمة جارية يف املعركة، 
التي تخوضها شعوب العامل ضد االستعامر والصهيونية. 
واملعركــة التي تخوضها ســورية دفاعا عن ســيادتها 
واســتقاللها، هي الفصل األهّم من معارك التحّرر العريب 
ضد االستعامر يف عرصنا فهذه الدولة املستقلة املقاومة 
تدفع مع شعبها كلفة الصمود يف وجه الحصار والعدوان 
الرشس نتيجة التمّســك بخيارها التحّرري وتبنيها لخيار 

املقاومة يف املنطقة ضد العدوان الصهيوين الغريب.
القلعة الســورية تتصدى العتداءات صهيونية متجّددة 
ومتالحقــة، بينــام تواصل التصــدي الحــازم، وتقّدم 
التضحيات يف وجه حرب اســتنزاف، تشــنها العصابات 
اإلرهابيــة العميلة، وموجــات من العدوان العســكري 
األمرييك الصهيوين مل تتوقف منذ ســنوات. وقد حملت 
األســابيع واأليــام األخرية فصوال وشــواهد متالحقة، 
تضّمنت اعتداءات مبارشة شّنتها اإلمرباطورية املتغطرسة 

ضد السيادة السورية.
ثانيا: ال يخلو أســبوع من يوميات هذا العدوان املتامدي 
عىل قلعة عربية شامخة، ترفض اإلذعان ملشيئة املستعمر 
األمرييك، وتبــدي دامئا تصميمها عىل التمّســك بخيار 
التحّرر واملقاومة يف وجــه هذا الحلف الدموي األمرييك 
الصهيوين الرجعي، الذي يشن االعتداءات مبارشة، عندما 
تعجز وتفلس العصابات، التي أســند اليها شــّن الحرب 
بالوكالــة عىل القلعة الســورية الشــامخة، التي متّثل 
منوذجا نادرا للتمّسك بإرادة االستقالل والتحّرر يف العامل، 
رغم كل الصعوبات االقتصادية يف ظل الحصار الضاري، 
والعقوبات »الفّتاكة« ويف حالة شديدة الصعوبة، تتمّسك 
الدولة الوطنية بخيارها االستقاليل التحّرري يف وجه هذا 

العدوان. 
إن امللحمة التي تخوضها القلعة الســورية، هي مثال 
تاريخي وُمعرّب ملعارك التحّرر يف العامل الثالث. واألمر نات 
من هوية واضحة، ترفض الهيمنة، وتتمّسك باالستقالل، 
وتقوم عىل رؤية وطنية سورية ملستقبل البالد، قاعدتها 
االســتقالل ورفض اإلذعان إلمالءات الحلف االستعامري 

الصهيوين. 
ثالثا: إن إشعاع الصمود السوري يف منطقتنا العربية، 
هو قوة اســتنهاض لجميع األحــرار واملقاومني، ومثال 
يُحتذى إلرادة الصمود وللتمّســك باملبــاديء وبالحقوق 
الوطنية الســيادية وبالهوية القومية. وسورية تخوض 
معركتهــا يف مقدمة حلــف تحّرري مرشقــي، يتحّدى 
الصهيونية، ويعرّب عن وجدان  الغطرسة االســتعامرية 
الشــعوب يف منطقتنا، التي أغرقتها ويالت الحروب منذ 
اغتصاب فلسطني، وقيام القاعدة االستعامرية الصيونية، 

التي ّشت الحروب، ونرشت الدمار واملوت يف منطقتنا.  
إن انتصار سورية سيمّثل تحوال تاريخيا يف الرشق، وعىل 
مستوى الوطن العريب، وهو بشــارة انبثاق قوة إقليمية 
هادرة منيعة وصلبة، مل تفلح الخطط االستعامرية يف يّل 
ذراعها يف أسوأ الظروف وخالل أرشس الغزوات. وصورة 
املنطقة بعد االنتصار الســوري ستكون غريها عاّم قبله. 
وبالتايل إن الفصول الحارضة من امللحمة التاريخية، التي 
تخوضها سورية شعبا وجيشا وقيادة، ستكون فاصلة يف 
مستقبل جميع بلدان منطقتنا، وستقّرر مصري الغطرسة 
االستعامرية التي ستنكرس، كام يف الفصول السابقة من 

تاريخنا، أمام أسوار القلعة السورية الحرّة.

ــاة ــ ــ ــأس ــ ــ ِحــــــيــــــتــــــاُن امل
ربيع الدبس

ليس صحيحاً أن صانع الرتاجيديا اللبنانية شخص واحد 
أو جهة يتيمة ، مهام كان إتهام ذلك الشخص أو تلك الجهة 
يوافق هًوى يف نفس املتهم. ونحن نظلم أنفسنا قبل اآلخرين 

إذا بّسطنا املأساة املستفحلة وقزّمناها إىل هذا الحد.
وليس موضوعياً رمُي الكــرة يف ملعب مرصف لبنان 
بشخص حاكمه ، وال رميها عىل سالح املقاومة الرادع، وال 
حتى عىل النظام الطائفي البغيض وحده. فاملأساة اللبنانية 
متشــعبة ومتناسلة ، عىل األقل منذ مئة عام. ويدخل يف 
هذين: التشعب والتناسل من العوامل املبارشة واملداورة ما 
ال يتسع له مقال . من تلك العوامل أزمُة املفاهيم ، والتفلُت 
املتضامنة  املذهبيــة  واملنظومة  الحرية،  باســم  املؤذي 
عىل حف املصالح رغم الخالف الطّائفي عىل ســطوح 
اإلســتهاليك  واإلقتصاد  التجاري،  واإلحتكار  أحجامها، 
، والفو السياسية - املالية، واملناه الرتبوية  الالمنت
امللغومة بوهم التعددية، واألصابع الخارجية املتفقة عىل 
عطب النظام رغم التظاهر مبســاعدة لبنان عىل تخطي 
معضالته، مــن دون أن نن العامل »اإلرسائييل« املالزم 
ألزماتــه، نظرياً قبــل 1948، وعملياً بعد نشــوء الكيان 
الغاصب عىل قاعدة القضم والتوسع والهيمنة واإلحتالل، 
تطبيقاً للوظيفة اإلســرتاتيجية املرســومة لهذا الكيان 

ومتدده الخبيث.
أما العلة البنيوية الكامنة يف الداخل اللبناين فتكُمن يف 
اضطراب الوالء ويف الثقافة الفسيفســائية التي يختلف 
من والقضاء والبديهيات ، بل التي تقرأ  منظورها حتى ل
التاريخ والجغرافيا واإلســتقالل والسيادة، ال عىل أساس 
الكرامة الوطنية الجامعة بل عىل أساس املصالح الجزئية، 
فــراد أو ألباطرة الطوائف واإلحتــكارات واإلقطاعات،  ل
من دون مراعاة املصلحــة العامة التي لها تكون األولوية 

الواجبة، وعليها ينعقد اإلجامع.
هكذا يتضــح أن أزمتنا الوجوديــة، يف  جوهرها قبل 
ظاهرها، هي أزمة أخالق وأزمة رؤية. ولن يستقيم الوضع 
يف لبنان قبل حســم املأزق املناقبي الكبريالذي يعاين منه 
إنســانُنا التائه قبــل نظامنا الســيايس - اإلقتصادي - 
اإلجتامعي. ولعل نقطة اإلنطالق يف عملية الحســم هي 
بناء املواطن ذي الضمري الجامعي أو الوازع الروحي الذي 

اعترب تيالر دي شاردان »الحضور اإللهي يف اإلنسان«.
وإذا مل تكن مهمة اإليقا واإلنقاذ ممكنة بدون إرساء 
دولة القانــون القامئة عىل صدقية املســؤولني  وعىل 
هيبة املؤسســات والتطبيق الحازم للنظام، فعبثاً نبحث 
عن الضالة اللبنانية الغارقة يف أوقيانوس الفســاد بفعل 
الجرميــة املنظمة لحيتان البحر الكثرية الجشــعة، التي 
تعطّلت جميع حواّسها باستثناء حاسة اإلبتالع، العصية 

عىل اإلشباع. 

الو يع
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fKÐ«dÞ sŽ vKŽ_« w	öÝù« wŽdA�« fK?:« ¡UCŽ√ —b�«

W?O½U?¦�« WL?�U?F�« w¼ fKÐ«dÞò Ê√ t?O?� —U?ý« U½UOÐ ‰U?L?A�«Ë

UN²E�U×0 UN�¹—Uð d³?Ž  “U²	« WOÐdŽË WOMÞË WM¹b	Ë ÊUM³K�

 ÆåUNzUMÐ√ lOLł  U	«d� ÊuBð w²�« bO�UI²�«Ë ‰u�_« vKŽ

d9R*« w� ÁuFLÝ U	 fK:« ¡UC?Ž√ ¡UÝ bI�ò ∫ÊUO³�« ·U{«

s	 »d??G?²??�*« „uK��« sŽ f?KÐ«dÞ W¹bKÐ fO?zd� w�U?×??B�«

v�« d?ýR¹ „uK��« «c¼ Ê√ «Ëd?³?²?Ž«Ë ¨t?I?Š w� ‰U?L?A�« k�U?×?	

WM¹b*« Ác¼ a¹—U?²� k�U?;« s	 oO?L?Ž q¼U?&Ë ¨W³¹d?ž W?OM¼–

ÆåUNMŽ  uJ��«Ë  U½U¼ù« ‰u³� s	 rNFM9 w²�« UNzUMÐ√ W�U�√Ë

vKŽË 5�ËR?�*« lO?L−Ð V?ON½ ¡«œ_« «c¼ dJM?²�½ –«ò r²?šË

¡«d??ł≈Ë l¹d???��« qšb??²?�«  U¹bK³�«Ë W???OKš«b�« d?¹“Ë rN??Ý√—

U½u� ¨U?NÐUB½ w� —u?	_« l{u� W	“ö�« W?OJK�*«  UI?OI?×²�«

 ÆåU¼d{UŠË WM¹b*« a¹—Uð X	“ô w²�« ·«dŽ_«Ë  U	«dJK�

‰U??L???Ž_« rOE?M²Ð »Ëc???−??LK?� —«d??�

n¹dBð W?	uJŠ w� w�UF�« rOKF²�«Ë WOÐd?²�« d¹“Ë sŽ —b�

≤∞≤±ØÂØ∂≥ r�— —«d??I�« »Ëc??:« ‚—UÞ —u??²??�b�« ‰U??L??Ž_«

WF	U?'«Ë WOÐd²�« …—«“Ë w� Wz—UD�« ‰UL?Ž_« rOEMðå» oKF²*«

…b²L*« …d²H�« ‰öš ¡U/ô«Ë Àu?×³K� ÍuÐd²�« e�d*«Ë WO½UM³K�«

5M?Łô« ÕU???³???� W?¹U???G�Ë ≤∞≤±Ø≥Ø± 5?MŁô« ÕU???³????� s	

nO??H??�??²�« qŠ«d??	 s	 W??O½U??¦�« W?KŠd*« sL??{ ≤∞≤±Ø≥Ø∏

 Æå‚öžô« œuOI� w−¹—b²�«

”Ëd??O??H?�UÐ …U??�Ë W�U???Š ¥≤π ∫d??C??š

WM?Ý ‰ö????š q�d????N?�« ‡‡ p³?KF?Ð w�

 UÐU?�ù« œb?Žò Ê√ d?C?š d?O?AÐ q	d?N�« p³?KFÐ k�U?×?	 sKŽ√

v²?Š mKÐ ≤∞≤∞ ◊U?³?ý cM	 q	d?N�« p?³KFÐ w� U½Ë—u?� ”Ëd?O?HÐ

lOÐUÝ_UÐ W½—UI	 XFHð—« ¡UHA�«  ôUŠË ¨WÐU�≈ ±π∑πμ WE×K�«

b?I?� WDAM�«  ôU?(« U	√ ¨¡U?H?ý W�U?Š ±¥≤πμ q−?�²� W?O?{U*«

 Æå…U�Ë W�UŠ ¥≤π mKÐ  UO�u�« œbŽË ¨W�UŠ μ±¥¥ XK−Ý

vKŽ UþUH?Š ‰UH�ù« —«d?� Â«e²�«ò 5MÞ«u*« vKŽ dC?š œbýË

WIŠö*« WKzUÞ X% ¨¡U?Ðu�« —UA²½« s	 b×K�Ë W	U?F�« W	ö��«

ÆåWO½u½UI�«

W???????OM?ÞË –U???????I½≈ W???????�u?J( ∫Êö???????³???????� b??????L???????Š√

r?�U????????F?�« d????????O????????L????????{ W?Ðc????????� s?� «b????????O????????F?Ð

w� ¡UJ³�« U¼œd²?�¹ s� UL²?Š XŽU{ «–≈ ÊUÞË_«

¨ U?O×?C²�« ô≈ U¼œd?²?�ð ô qÐ ̈ WO�Ëb�« q�U?;«

‰ö?²?Šô« s	 bK³�« d?¹d?% w� ‰U?(« X½U?� U?L?�

WO?F�«u�«  UÐU�?(« U	√ ¨ÍdO?HJ²�«Ë wKOz«dÝù«

wL?×?½ Ê√ wMF¹ «c?N??� wMÞu�«Ë wM¹b?�« ‰b?F�«Ë

»uKD?*U?� ¨W??I?DM*«Ë r�U??F�« oz«d??Š s	 ÊU?M³�

d?O?L?{ W?	uJŠ ¨U?F¹d?Ý W?O?MÞË –U?I½≈ W?	uJŠ

sŽ «b?O?F?Ð ̈ Ã—U?)« WML?O¼ s	 …—d?×??²?	 wMÞË

ÊuJð Ê√ V−¹Ë ¨3_« …b$Ë r�UF�« d?OL{ WÐc�

Âö?� ô d?	√ «c¼Ë ¨U½¡«—Ë q¹Ëb?²�«Ë UM	U?	√ WMM³K�«

dLŠ√ jš t²¹U?LŠË ÊUM³� …œUOÝò ÎUHO?C	 ¨åtO�

ÆåbK³�« «c¼ …œUO�Ð ◊dH½ s�Ë

b?L?Š√ aO?A�« “U?²?L*« Íd?H?F?'« w²?H*« sKŽ√

Ê√ WÝU�?(« WKŠd*« Ác¼ w� »uKD*«ò Ê« Êö³�

s	 bK³�« W¹ULŠ …—Ëd?{Ë ¨WOMÞu�« …bŠu�« b�R½

wMÞu�« –U??I½ù« vKŽ qL??F�«Ë ¨w�Ëb�« nOþu??²�«

¨»Uz– W?ÐU???ž ô≈ u?¼ U???	 Ã—U????)« Ê_ ¨wK?š«b�«

UN� q×	 ô W¹d?O)« WOF?L'«Ë ¨œuIH	 d?OLC�«Ë

√b?³¹ Ê√ V−¹ q(« UM¼ s	 Ær�U?F�«  UÐU�?Š w�

a¹—U?²�U?� ¨Ã—U)« w?� fO�Ë ÊUM³� w� wN?²M¹Ë

Æå3_« dOL{ Ÿu{u0 rÝUŠ

d	_«ò Ê√ ¨WFL'« W³Dš w� Êö³� w²H*« b�«Ë

W¹U?L??Š ¨wK¼_« rK��« W¹U??L?Š U½bMŽ Âu??�?;«

Ê_ ¨ÊUM³� …œU??O?Ý W¹U?L??ŠË ¨„d?²?A*« g?O?F�«

—U????????????O????????????N?½ô« l??M?* X?�u?�« ∫t?K??�« q?C????????????�

W??????????O??????????�U?????????�??????????I?½«  U??????????ŠËd?Þ …—U?Łù ô

Æåt½U�½≈ vKŽË bK³�« «c¼ vKŽ p�–  UOŽ«bð

«uKL×²¹ Ê√ v?�≈ WOÝUO��« Èu?I�« uŽœ«ò ·U{√

r¼u???ŽœË√ s¹c�« ”U?M�« ÁU??& r?NðU???O�ËR??�???	

dOB0 U³ŽöðË X�u�« w� U?H¹u�ð vHJ� ̈ rNF�«u	

vKŽ «u?M¼«d¹ ô√ rN??OK?ŽË ¨rNK³??I??²??�?0Ë ”UM�«

ô U?	 v�≈ U²?�U?Ý qE¹ s� Íc�« VF?A�« «c¼  uJÝ

Áez«d?ž W??žb?žœ vKŽ Êu?M¼«d¹ «u½U?� «–≈Ë ¨W?¹U?N½

t?�?ł«u¼Ë t?�ËU?�?	 …—UŁ≈Ë W?O?³¼c*«Ë W?O?HzUD�«

¨t?OKŽ t?OK1 U?	 q� q³?I¹Ë XL?B¹Ë XJ�¹ v²?Š

rNOKŽ “u& bFð r�Ë WŠuC?H	 XðUÐ W³FK�« ÁcN�

tM	 «u???žb� U*U?Þ Íc�« d??×???'« s	 «u??žb?K¹ s�Ë

Æå«—«d	

W?³Dš w� ¨tK�« qC?� wKŽ b?O?��« W	ö?F�« b?�«

ÍœRð  U?ŠËdÞ …—UŁù fO� X�u�«ò Ê« ¨W?FL?'«

œu?N'« b?OŠuð WKŠd?	 qÐ ÂU�?I½ô« s	 b¹e*« v�≈

n�«u*« q� Ê≈ ‰u??I�« nÝR*« sL??� Æ—U?O??N½ô« lM*

nO�Q?²�UÐ W?OMF*« WO?ÝU?O��« Èu?I�« s	 …—œU?B�«

X�u�« w?� W?	u?JŠ ô Ê√ v�« d??O??Að U??N�U??Š vKŽ

‰“UM²K� «œ«b?F?²Ý« U?NM	 Í√ b?³¹ r� U	b?FÐ ¨V¹d?I�«

t?F??�u* «e¹e?Fð nO�Q??²�« b?I?Ž q( t?ÞËd?ý sŽ

b�  «dOG²* «—UE²½« Ë√ ̈ t?²HzUÞ —UÞ≈ w� wB�A�«

nO�Q²�« WOK?LŽ w� tF�u	 “e?F²� Ã—U)« s	 wðQð

s¹ËUM?FÐ Ác¼ t??²??�d?F??	 w� `K?�?²?¹ q�Ë ¨Ác¼

—U?³²?Žô« 5FÐ cš_« ÊËœ s?	 WO?HzUÞË W¹—u²?Ýœ

Êu????−???��« w?� U½Ë—u????�  ôU???Š XF?ÐUð s�ô« Èu????�

ÆfKÐ«dÞ

«b?O?� dH?�?	 …—UE½ w� W?OÐU?−¹«  ôU?Š≥ ≠≥

ÆW1bI�«

Æs¹eł s−Ý w� ÊU²OÐU−¹≈ ÊU²�UŠ≠¥

s−??Ý s	 q� w� …b??Š«Ë W??OÐU??−¹≈ W�U??Š ≠μ

ÆWOM*« WKOB� …—UE½Ë ÊuO	«

¨ ËdOÐ WÞdý …bŠË  «—UE?M� W³�M�UÐ U	√ ≠∂

¡U?�M�« s−?Ý w� W?ÒOÐU?−¹≈ W�U?Š ≤μ œu?łË 5³ð

ÆÍe�d*«

bFÐË ̈ WOzUC?I�« WÞdA�« …bŠË  «—UE½ w� ≠∑

hO?�Að -PCR) ®  U�u?×� s	 œb?Ž ¡«dł≈

 ÆåWOÐU−¹≈  ôUŠ ∏

‡ wKš«b�« s	_« Èu?I� W	UF�« W¹d?¹b*« sŽ —b�

—UÞ≈ w�ò ∫w�U?²�« ⁄ö³�« W?	UF�«  U?�öF�« W?³F?ý

w� U½Ë—u?� ”Ëd?O?HÐ W?ÐU?B*«  ôU?(« W?FÐU?²?	

∫t�¹—Uð W¹UG� ̈ Êu−��«

Íd¹d?��«Ë Íd³<« ¡U?HA�«  ôU?Š XK�Ë ≠±

W?O	Ë— s?−Ý w� åU½Ë—u?�ò ”Ëd?O?� s	 wM	e�«Ë

s−Ý w�Ë ̈  ËdOÐ ‰bŽ d?B� …—UE½ w�Ë Íe�d*«

q�√ s	 W�UŠ v�≈ «b?³FÐ ¡U�½ s−ÝË  «d?�UI�«

b?FÐ p�–Ë ¨W?OÐU?−¹≈ W�U?Š π≤∞ w�U?L?łù« œb?F�«

≥Ë ̈ ¡ôeMK� PCR) ® U¹d³�	 UB×� ≥≥¥∑ ¡«dł≈

ÆÂ“ö�« ÃöF�« wIK²� vHA²�*« v�≈ XKšœ√  ôUŠ

Êu??−?Ý WKO??B??� w� W?O?ÐU?−¹≈ W�U??Š ≥≥ ≠≤

ÂU??N?�« t??²??I???O??I??ý WK?zU??ŽË ÊU??O?Ð– ‰U??L??� qO???�e�«

U???????????????N??ðU???????????????�u??Ð s?¹e????????????????F?*« ÊËd??J?A??¹

¨ÎU¹e?F	 rNÐ qBð«Ë ¨ÂU?N�« rNðbO?IHÐ rNÐU?B0

¨»«e?Š«Ë ¨5OÝU?OÝË ¨5?OL?Ý— 5�ËR�?	 s	

W??OÐU??I½  U??O??B??�??ýË ¨…U?C??�Ë ◊U??³??{Ë

¨s¹œ ‰U?ł—Ë W¹uÐdðË W??O?�U?IŁË W?O?ŽU?L?²?ł«Ë

ô Ê« 5K	¬ ¨¡U?�b�«Ë ¡UÐd?�«Ë q¼«Ë ¨5O	ö?Ž«Ë

ÆÁËdJ	 Í« rN³OB¹

ÊU?OÐ– ·ËdF?	 ÂU?N�« W	u?Šd*« WKzU?Ž dJAð

œU¹“ U¼œôË«Ë ¨u{ VF� ZO?NÐ ÂuŠd*« WłË“

‰UL� qO	e�« U¼ƒUIý«Ë ¨s¹d�½Ë WO	«Ë Èu$Ë

U¹œU½Ë ÂUO¼ UNðU?IOIýË ÂUBŽË ÊU?�žË ÊUOÐ–

ÊU?OÐ– ‰¬Ë ¨Êu??Ž—“ w�U¼«Ë u?{ ‰¬Ë ¨ÂU??N?ÝË

r¼U????Ý«Ë s	 q?� ·u????A�« W????Ž—e???	 w?�U¼«Ë

X?H?????????²?????????š«  U?????????ŠU?????????I?K?�« ·ô¬ ∫ôu?????????I?½

X??³???¼– s??¹√ ·d???????????????????????F???¹ b???????????????????????Š√ ôË

s¹« ·dF¹ b?Š√ ôË XH²š«  U?ŠUIK�« ·ô¬ „UM¼

»«uM�« iFÐ WB?� «uŽd?²š«Ë ¨s	 v�«Ë X³¼–

¨W?�d?��« sŽ dEM�« ·d?�Ë ¨W?ODG?²�« qł√ s	

 ÆåtO³M²�« rž— wDG¹ ÂöŽù« nÝú�

¨`¹dBð w� ôu?I½ qO³½ oÐU?��« VzUM�« —Uý√

W�d?Ý WOKLŽ s	 U?IÐUÝ XN?³½ b� XM�ò t½« v�«

…—«“Ë q³?� s	 d??B?(« W?OKL?ŽË ÕU?IK?� W?LEM	

Ê√ W?−?O?²M�«  ¡U?łË ¨W¼u?³A?	 jI?� W?×?B�«

d?D)« Èu????????²???????�*« w?� U?M?�“ U???????� ∫W???????�ö???????Ž

w� UM�“ U	 UM½√ b?$  UÐU�ù« ‰bF?	Ë ÂU�—ú�

Δ—«uÞ v?KŽ W?�u????−ÐË ¨d?D)« Èu????²?????�*«

„UM¼ qzU??N�« jG?C�« kŠö?½  U?O?H?A??²?�*«

UMKF−¹ Íc�« d?	_« ¨WO³K²�« sŽ r�«uD�« e?−ŽË

œö³�« `²� …œU?Ž≈ w� bL²F*« —U?OF*« sŽ ‰Q�½

…e?N?łú� »U?O?ž t?³?ý l	 o?�«d?²*« U?O?−¹—bð

Â«e??²�≈ ÊU?L??C� W??FÐU?²*«Ë W?ÐU?�d�U?Ð WK�u*«

Æå5MÞ«u*«

VzUM�« åd¹d×?²�«Ë WOLM²�«ò WK²� u?CŽ œdž

∫åd??²¹uðò vKŽ tÐU??�??Š d?³??Ž W??	ö?Ž ÍœU??�

…—b� Â«bF½≈Ë U½Ë—u�  UÐU?�≈ ŸUHð—≈ W−O²½ò

Êu�ËR?�*« c�ð≈ W?OÐUF?O?²Ýù«  U?OH?A²?�*«

q¼ ¨ XzUH?�« ≤„ dNý w� ÂU?F�« ‰UH?�ùUÐ —«dI�«

lł«dð q?¼ ø œu?AM?*« ·b?N�« v?�≈ Êü« UMK�Ë

l{Ë s�??% q?¼ øw	u??O�«  UÐU??�ù« œ«b??Ž

WDO??�Ð W??F??ł«d0 øwzU??H??A??²?Ýù« ŸU?DI�«

f?�?????????−?????????²?½ ô ∫åW?�Ëb?�« s?�«ò s?� `?O?????????{u?ð

U??????NÐ 5?H?KJ?*« ÂU??????N*U?Ð Âu??????I½ q?Ð b??????Š√ vK?Ž

oI?;« b?{ Âb?I*« ŸËd??A*« »U?Oð—ô« VKÞ

vKŽ Áœ— w� ÂU?F�« d¹b*« b?�√ YOŠ ¨w�b?F�«

‚U???O???Ý w?� —«œ U???L???Ž t� r?KŽ ô Ê√ VK?D�«

r?J?(UÐË n?K?*U?Ð XÐU?Ł «c?¼Ë ¨Y?¹b???????(«

rýU¼ ÍË— bO��« Ê√ UI?Šô 5³ð UL� —œUB�«

—U??−??H½SÐ wzU??C??I�« nK?LK� «bÐ√ ‚dD?²¹ r�

U¼U?IKð …uŽœ vKŽ ¡U?MÐ tð—U¹“ X½U�Ë Q?�d*«

YO??Š ¨vK?Žô« ¡U??C??I�« fK−??	 f?Oz— s	

U¼«d??ł√ …b¹b??Ž  «¡U??I?� ‚U??O??Ý w� X½U??�

qzU?Ýu�«  «—«œ≈ f�U−?	 ¡UÝƒ— l	 d?Oš_«

Æå`O{u²�« vC²�S� ¨WO	öŽô«

≠ W�Ëb�« s?	_ W??	U??F?�« W¹d¹b*« s?Ž —b??�

W?	U?F�«  U?�ö?F�«Ë t??O?łu?²�«Ë Âö?Žù« r�?�

ÊU?�� vKŽ œ—Ë U* U?×?O{uðò ∫w?�U²�« ÊU?O?³�«

w� qO?Kš ‰U??C½Ë œu??( nÝu?¹ 5O??	U??;«

¨≤∞≤±Ø∞≤Ø≤μ a¹—Uð åX�u�« —U??�ò W?IKŠ

Âe???& Ê√ W�Ëb�« s	_ W???	U??F?�« W¹d¹b*« r?N¹

Í√ vKŽ ULOÝ bŠ√ vK?Ž f�−²ð ô UN½√ b�RðË

U?NÐ W?HKJ*« ÂU?N*UÐ jI?� Âu?Ið U?N½« qÐ ¨÷U?�

ÆÊu½UI�« Vłu0 ÊUM³� W¹UL(

t�u?� V�½Ë WIK(« ‚U?OÝ w� œ—Ë U?	 Ê≈

w� ¡U?ł U?L??Ž ö?I½ ¡U?ł rýU¼ ÍË— b??O?�K�

∫w?L?????Ýd?�« Íu½U??????¦�« r?OK?F?????²?�« …cðU??????Ý√ WD?Ð«—ò

å…c?ðU????????Ýú� ÕU????????I?K?�« 5?�Qð q?³????????� …œu????????Ž ô

…e???N???ł√ W�Q???�???	 w� Y×???³?�« Èd??łò t?½√ v�«

 U¹u½U?¦�« U?NÐ  b?ŽË w²�« W�u?L;« VO?Ý«u?(«

b?F¹ r� …cðU??Ý_U?� ̈ WE×K�« v²?Š b??FÐ s	Rð r�Ë

¨XJKN²Ý« w²�« rNðe?Nł√ ̀ OKBð 5	Qð r¼Ë—bI0

W?ž—UH�« r?NÐuO?ł s	 Z¹d?A²?�«  U�UDÐ ¡«d?ý ôË

nO�UJ²�« Ác¼ wDG?¹ w�U	 ‰bÐ 5	Qð Âb?Ž qþ w�

W?¾?O?N�« œb?& «c� ÆU?NMO?	Qð …—«“u�« vKŽ ÊU?� w²�«

…cðU???Ýú� X½d???²½ô« ‰bÐ l�bÐ U???N??³?KÞ W¹—«œù«

ÆåbFÐ sŽ rOKF²�«  U	eK²�	Ë

rOKF?²�« …cðU?Ý√ WD?Ð«d� W¹—«œù« W?¾?O?N�« XMKŽ√

i�dðò U?N½√ ¨ÊUO‡³Ð ¨ÊU?M³� w� wLÝd�« Íu½U?¦�«

…cðU?Ýú� ÕUIK�« 5	Qð q³?�  U¹u½U¦�« v�« …œu?F�«

vKŽ UþU?H?Š lO?L?−K� WM?	¬ …œu?F�« Ác¼ ÊuJð w�

åWOÐd²�« …—«“uÐ W³O?N	 ¨å5¹uÐd²�« œuM'« W×�

ÆåWÐuKD*« W¹b'UÐ d	_« cš√

 «—«d?I?�« –U?�ð« Í—Ëd?C?�« s	  UÐò t½√  √—Ë

 U??	eK?²??�*«Ë  U??łU??(« w³?Kð w²�« W¹u?Ðd??²�«
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مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات
السبت 27 شباط 2021

والطاب متحانات  ا وتستطلع مصير  لبنان...  املعلمين في  نقابة  الدراسي مع  العام  تفتح ملف مصير  »الديار« 

نـــــــــــــــات غيـــــــــــــــر قانونّيـــــــــــــــة الشـــــــــــــــركات واملؤّسســـــــــــــــات التجاريّـــــــــــــــة تجنـــــــــــــــي أرباحـــــــــــــــا وهمّيـــــــــــــــة وضمـــــــــــــــن ُموا

يارا حرب
 

ال يقتــرص التخبط والعشــوائية يف لبنان عــىل امللفات 
واالقتصادية  واالجتامعية  واملعيشية  والسياسية  الحكومية 
واالستشفائية، بل يتعداها اىل القطاع الرتبوي الذي يعاين من 
تداعيات واسعة نتيجة غياب خطة تربوية واضحة يف زمن 
كورونا الذي أجرب املدارس عىل اقفال ابوابها معظم الســنة. 
فالتالمذة يف املدارس الرسمية بالكاد تعلّموا، وال يكفي تأخر 
انطالقة العام الدرايس، ومعاناة معظم االهل الذين يرسلون 
اوالدهم اىل »الرســمية« من الضائقة املعيشــية املستفحلة 
اضافــًة اىل أن معظمهم يعجز عن تأمني مســتلزمات التعلم 
عن بعد من انرتنت وكهرباء وأجهزة ذكية او كمبيوترات، حتى 

تفاجؤوا بإرضاب االساتذة املتعاقدين.  
كذلــك فان التالمــذة يف القطاع الخاص، ليســوا بأفضل 
حال، اذا ما اســتثنينا املدارس الكــربى. فبعض املدارس يف 
األطــراف غري مجهزة للتعليم عن بعد وتناضل لعدم خســارة 
العام الدرايس، يف حني تحــدث وزير الرتبية والتعليم العايل 
يف حكومة ترصيــف االعامل طارق املجــذوب عن احتامل 
متديد العام الدرايس. يف ظــل كل ذلك، ما مصري االمتحانات 

الرسمية؟ ومن يتحّمل خسارة العام الدرايس؟ 
ال شــك ان املطلوب مــن الدولة إعطاء القطــاع الرتبوي 
االهتامم الالزم اليوم قبل الغــد وتوفري كل االمكانات إلنقاذ 
العام الدرايس، واالمر ال يقترص فقط عىل القضايا املالية مع 
العلم انها مهمة، وإمنا ايضاً األجواء التي تســمح باملحافظة 
عىل جيل شباب للمستقبل. فالخوف بات كبريا جداً اليوم عىل 

مستقبل االجيال التي ال تعرف ما ينتظرها يف هذا البلد
وطبعاً، الوقت يف املرحلة الراهنة ليس للخالفات السياسية 
واالتهامات والحرتقات والتأخر يف تشــكيل حكومة واللعب 
بصحة الناس وصحة االطفال والتالمــذة وبالتايل، الوطن. 
فالوجع كبري جداً اليوم خصوصاً اننا مل نعد نرى مالمح رجاء، 
الرجاء الذي دعا اليه البابا فرنســيس يف كلمته حول امليثاق 
الرتبوي، حني قال: »الرتبية عمل رجاء«. ولكن كيف يتم العمل 
عىل تعزير هذا الرجاء يف قلوب التالميذ واالساتذة واألهل يف 
ظل عدم توافر جواب عن سؤال بسيط عن املستقبل: ماذا عن 

الغد؟
صحيح ان املدارس الخاصة تبذل املســتحيل يك تبقي دورة 
التعليم عن بعد قامئة ولو وسط صعوبات كبرية وعديدة، لكن 
حال الرعــب الذي يقبع يف ظله التالمذة من خالل وســائل 
االعالم ومواقع التواصل االجتامعي، ال يســمح بالسري بعيداً 
فالقضية خطرة جداً، وهي تشمل كل رشائح الوطن، مستقبل 
لبنان كله عىل املحك. وبالتايل يف ظل هذه االجواء املشحونة 
يجب وضع كل »الحرتقات« السياســية جانبــاً ووضع كل 

الجهود النقاذ القطاع الرتبوي ألن بإنقاذه يكون انقاذ الوطن. 
آنذاك ميكن التفكري باالمتحانات الرسمية وتخفيف الربنام 
الدرايس ملســاعدة التالمذة للتحضري المتحاناتهم ولسنتهم 
الدراسية املقبلة، والتزود بالقيم واالخالق. واذا خرس التالمذة 
السنة الدراسية بســبب الكورونا فليتم تزويدهم عىل االقل 

بالقيم واالخالق واالنتامء اىل الوطن والفرح.  

{ لرؤية واضحة ترسمها القيادات الرتبوية {

ويف سياق متصل عقد وزير الرتبية والتعليم العايل الدكتور 
طارق املجذوب ووزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن منذ 
بضعة ايام اجتامعاً مطوالً لدرس الواقع الصحي، والتحضري 
للعودة إىل التعلّم املدم حينام يسمح الوضع الصحي، وذلك 
اســتناداً إىل الخطة الوطنية التي صدرت عن اللجنة الوزارية 
للجنة كورونا. وشــّدد الوزير املجذوب عــىل رضورة تأمني 
اللقــاح للهيئتني اإلدارية، والتعليميــة، وللتالميذ، والطالب، 
وطلب من وزير الصحــة إعادة تقييم األولويات لجهة إعطاء 
األولوية للقطاع الرتبوي بعد القطــاع الصحي. اضافًة  إىل 
ذلك عقدت اجتامعات مع منظمة الصحة العاملية، واملنظامت 
الدوليــة، واللجان التــي تتابع الصحة املدرســية يف نقابة 

األطباء ملناقشة الوضع الصحي، وسبل التعاون.
الوزارة  الوحدات اإلداريــة والرتبويــة يف  هذا وكثفــت 
اجتامعاتها لتحضري الخطّة املتعلقة بالعودة التدريجية للتعلّم 
، بهدف اســتكامل العام الدرايس، وإجراء االمتحانات  املدم
الرســمية ضمن آلية خاصة تراعي الوضع االستثنايئ، وقام 
املركز الرتبــوي للبحوث واالمناء بإعادة درس تقليص املناه 

كام كان مقرراً سابقاً.
وبانتظــار تحديد وزارة الصحة موعد بــدء اللقاح للقطاع 
التعليمي، مع األمل بانخفــاض اإلصابات، وتخفيف الضغط 
عن القطاع الصحي، تّم اتخاذ القرار بعدم البدء بالتعلّم املدم 
يف املرحلة الثانية من الخطة الوطنية إلعادة فتح القطاعات، 
عىل أن تعلــن وزارة الرتبية خطتها مــع تواريخ العودة إىل 
التعلــم املدم بعد عقد جلســات مع الــرشكاء يف القطاع 
الرتبوي بجناحيه الرســمي والخاص، لوضعهم باملستجدات 

والتوصيات الصحية.
فمع وصولنا اىل شــهر آذار بدأنا نشعر بالخطر عىل العام 
الدرايس خاصًة يف ظل وباء كورونــا والتعليم عن بعد الذي 
اساســاً يعاين من مشــاكل، لذلك يجب وضــع خطة حول 
كيفية إنهاء العام الدرايس وتجاوز كل هذه املخاطر وما هي 
االساليب للوصول اىل نهاية عام درايس سليمة ان من حيث 
الربام او املناه او االمتحانات. وإجراء امتحانات رسمية، 
ألن مبرور هذه السنة ايضاً من دون امتحانات رسمية نكون 
قد قضينا عىل املســتوى التعليمي والشهادة الرسمية و«عىل 

الدنيا السالم«.
يســتحق  موضوع  وهذا 
ان تكون لــه رؤية واضحة 
ترســمها القيادات الرتبوية 
الفاعلة التــي تعيش الواقع 
مع  بالتعاون  االرض  عــىل 
والوزارة،  الرتبويــة  االدارة 
حفاظــاً عىل مــا بقي من 
وحفاظاً  الــدرايس  العــام 
عىل طالبنا وعىل الشــهادة 
بخطر  هي  التي  الرســمية 
واملهددة مبصري يشبه مصري 
املايض  العام  يف  الشــهادة 
كل  عىل  القضــاء  يتم  كيال 
رسمية  شــهادة  يسمى  ما 

ومستوى تعليمي يف لبنان.

{ االمتحانات 

الرسمية شبه 

مستحيلة ؟ {

وللوقــوف عند رأي نقابة 
املعلمــني يف لبنان حول هذا الوضع الكاريث عىل االســاتذة 
والتالميذ واالهل اتصلنا بنقيب االســاتذة يف التعليم الخاص 
االستاذ رودولف عبود الذي أكد كارثية الوضع التعليمي اليوم 
مع التعليم عن بعد ورصح بالقول: »الوضع نقمة عىل الجميع 
من اساتذه وطالب واهل ولكن مل يكن هناك بديل عن التعليم 
عن بعد. وهو مفيد حسب املدرســة وحسب املتلقي وحسب 
االوضاع العامة يف كل منزل من توفر الوســائل الالزمة لهذا 
النوع من العليم اضافًة اىل الكهرباء واالنرتنت وغريها. لذلك 
فان االفادة منه غري معممة عىل الجميع وهي بالتايل نسبية 

بحسب كل شخص«.
اما عن مصري العام الدرايس واالمتحانات الرسمية وعام اذا 
كان سيكون مصريها مشابهاً للعام املايض قال: »كل املحاوالت 
والجهود تتم لكيال يكون املصري مشابهاً للعام املايض. حرام 
فنحن امام مشكلة كبرية وفعلياً ال ادري اذا كان سيتحقق هذا 
االمر وتتم االمتحانات الرســمية كام يجب فاملوضوع مرتبط 
بحســب التطورات. ولكن يف حال استمررنا بالتعليم عن بعد 
فان االمتحانات الرسمية ستكون شبه مستحيلة اذ يجب ان 
يكون يكون التعليم حضورياً لنكتشف من هم الذين استفادوا 
من التعليم عن بعد وتقوية الذين مل يستفيدوا اذ ان االستفاده 
نســبية حتى تكون هناك مساواة يف الفرص لجميع التالميذ 

عىل حد سواء«.
وعام اذا كانت املدارس ستفتح أبوابها قريباً وعن الحل الالزم 
للعودة القريبة وعدم خســارة العام الدرايس وبالتايل التمكن 
من اجراء االمتحانات الرســمية أجــاب عبود : »مش معروف 
بعد متى ستكون العودة واذا ما كانت ستتم يف الوقت القريب 
فهذا القرار يتم دراسته يف الوزارة. ولكن من املستحيل ان يعود 
االساتذة اىل التعليم اذا بقي الوضع عىل ما هو عليه اليوم ألن 
عودتهم ستكون خطرة وغري سليمة وغري صحية ان بالنسبة 
لهم وللتالميذ. وال ميكن الدارات املدارس اجبار االســاتذة عىل 
الحضور بل عندئذ يجب ان يكــون الحضور خيارياً. ويجب ان 
تكون هذه املسالة اولوية اليوم وتوضح بشكل اسايس ومهم 
فمن االفضل اال تفتح املــدارس ابوابها  اذا مل يصــدروا قراراً 
يضعون فيه االســاتذة والطالب يف االولويــة الخذ اللقاح 
فعندما يكونون يف االولويــة ويتلقون اللقاح عندئذ يتم فتح 
املدارس يف امان. واذا مل يتم هذا االمر ومل يتم وضع االســاتذه 
والطالب يف االولوية لتلقي لقاح فــال ميكن الدارات املدارس 
أن تجرب االســاتذة عىل الحضور والتعليم بــل عندئذ يجب ان 
يكون هذا االمر اختياريا الن املدرســة يف هذه الحال ال تتحمل 
املسؤولية يف حال تعرض االستاذ للخطر واصيبت بكورونا من 
هذا املنطلق يجب اوالً ان يتم تلقيح االساتذه والطالب وبعدها 

تفتح املدارس بشكل آمن وصحي«.

نارميان شالال

منذ بداية العام 2020، حجزت املصارف اللبنانية عىل أموال 
الرشكات واملؤسسات التجارية، وقّيدت تحاويلها املالية. وبدل 
أن تراعي املصارف حاجة هذه الرشكات واملؤسسات للسيولة، 
من أجل إمتام عملّياتها التجارية وتسديد مستحّقاتها وامل 
بإلتزاماتها، فقد حجبت عنهــا اإلعتامدات. يدرك الجميع هذا 
الواقع الــذي صّدع القطاع الخاص مالّيا، وأّدى إىل إقفال عدد 
كبري من الرشكات واملؤسســات، وفاقم نســبة البطالة يف 
البالد. وحّتى الســاعة مل تتبّدد األمور فعليا، باستثناء بعض 
القرارات التــي أصدرتها وزارة املاليــة يف الفرتة األخرية. إذ 
تســعى الوزارة املعنية إىل تنظيم العملّيات املالية التي تقوم 
بها الرشكات واملؤسســات، بعد أن أدركت حجم الخلل النات 
عن عدم استقرار ســعر رصف الدوالر يف العام املايض. فمع 
بدايــة العام الحايل، كام يف بداية كّل عام، تســّدد الرشكات 
واملؤسســات رضائبها بعد أن تدرس موازنتها السنوية. فام 
هي املشــاكل التي تظهرها موازنة العام 2020؟ وهل ميكن 
احتساب هامش الّربح والخسارة بشكل دقيق لتسديد الرضائب 

املتوجبة عىل أساسها؟
يرى نقيب خرباء املحاســبة رسكيس صقــر، أّن املصارف 
اللبنانيــة مل تكن منصفة وال منطقيــة بحجزها عىل أموال 
الرشكات واملؤسسات مبا فيها تلك التي تستورد املواد الغذائية 
األّولية، أو تلك التــي متلك وكاالت عاملية ولها إلتزامات خارج 
لبنــان، إن من ناحية تحويل أموال مســتحّقة، أو من ناحية 

االسترياد الرضوري لعدم خسارة الوكالة.
ومن أجل تســيري العمــل، قام بعض من هــذه الرشكات 
واملؤسسات، بسحب أمواله املودعة بالدوالر يف املصارف عىل 
تســعرية الـ 1507 يف بادئ األمر، وتوّجه بها إىل الرصّافني، 
حيث اشــرتى الدوالر عىل تســعرية السوق الســوداء، التي 
ارتفعت تصاعديا من الـ 2000 لرية لبنانية وصوال إىل ما يزيد 
عن الـ 6000 لرية. ومن ثّم أودع املبل الالزم بالعملة الصعبة 
يف حسابه املرصيف من جديد، ليتم تحويله إىل الخارج. وهذه 
العملّية، كّبدت أصحاب الرشكات واملؤسســات خسائر كبرية 
يف فــرق العملة، وانعكس عىل املســتهلك النهايئ زيادة يف 
األسعار. وينســحب األمر إىل حني اعتمدت املصارف تسعرية 

الـ 3900 لرية للدوالر الواحد، فقد تّم اإلفراج عن األموال بشكل 
عامل  استثنايئ لبعض العمليات واملبال املحدودة، ومل يكن ل

التجارية الضخمة.

{ عمليات غري قانونية {

بحسب ما يؤكّد النقيب، فإّن العمليات التجارية التي جرت 
بالــدوالر يف العام 2020، جرت من دون مســتندات وفواتري 
رســمّية، ال سيام يف الفرتة التي كان يُباع فيها الدوالر بسعر 
يزيد عن التسعرية الرسمية. األمر الذي حّول عمليات الرشكات 
واملؤسســات إىل عمليات غــري قانونية، بالنســبة لخرباء 
املحاســبة واملدققني املاليني. وعند دراسة موازنة الرشكة أو 
املؤسســة، تظهر فروقات كبرية بني فاتورة الرشاء وفاتورة 
البيع. وهذه الفروقات، هي بسبب الخسائر الناتجة عن رشاء 

الدوالر، وال مُيكن احتسابها يف هامش الّربح.
ملا ســبق ذكره، أثر هائــل عىل العــام 2021. ولن تتمكّن 
الرشكات واملؤسسات من مقاربة الواقع والوصول إىل نتائ 
صحيحــة يف موازنتهــا، إاّل بعد أن يتم تثبيت ســعر رصف 
الدوالر، وتوحيد سعر الرصف الفعيل مع السعر الرسمي. عدا 
ذلك، ســيعاين القطاع الخاص من مشاكل عديدة نذكر منها، 
البضائع التي تُباع اليوم عىل سعر 9000 لرية للدوالر الواحد، 
والفروقات التي ســتتبنّي عندما يتم رشاء البديل عنها يف ظّل 

التقلّبات يف سعر الرصف...
من جهتــه، يعترب النقيــب صقر أّن وزارة املالية تســعى 
ملعالجة هذه املشــاكل، عىل أن تصبح العمليات منظّمة، غري 
أنّها ســتبقى غري قانونية. ويطالب بإيجــاد نقطة إنطالق 
جديدة، وبتسويات رضيبية للعام 2020 و2021، نظًرا لغياب 

مستندات حقيقية عن هذه األعوام.

{ قرارات وزارة املالية {

يبدو أّن وزارة املالية واإلدارة الرضيبية اضطرتا إىل مواكبة 
الواقــع، ألّن العملة األجنبية تُباع اليوم بســعر بعيد جدا عن 
السعر الرسمي، الذي مل يعد إال بسعر رمزي لبعض العمليات. 
فقد أصدرت وزارة املالية منذ أســابيع، قرار رقم 893، سمح 
مبوجبه للرشكات واملؤسسات بتســجيل العمليات بتكلفتها 
وقيمتها الفعلية، والتحّرر من الســعر الرسمي للدوالر الذي 

يحّدده مرصف لبنان.

{ الرضيبة السنوية {

يف هذا الســياق، يوضح الخبري املحاســب واملدقق املايل 
جورج مبّيض، أّن الرضيبة الســنوية املتوّجبة عىل الرشكات 
واملؤسسات، تُدفع عىل صايف األرباح بعد احتساب املصاريف. 
ويف موازنة بعض الرشكات ظهر هامش كبري يف الّربح، مع 
بلوغ الدوالر الـ 8000 لرية، ألنّهم رصّفوا بضائع مخزّنة منذ 

أن كان الدوالر يساوي 1500 لرية.
ويف تفاصيل قرار وزارة املالية رقم 893 وانعكاساته، يرى 

مبّيض أنّه يُقسم إىل قسمني
األّول يجيز للرشكات التجاريــة إصدار الفواتري بالعملة 
التــي تراها مناســبة يف حال التعامل مــع رشكة أخرى 
ليست باملســتهلك النهايئ، وتحتسب الرضيبة عىل القيمة 
املضافة عىل أساس ســعر الرصف الرسمي أي 1515 لرية 

. نية لبنا
من هنا، عىل التاجر أن ينشــئ صنــدوق للكاش بالدوالر، 
حيث يسّجل املبال التي يتقاضاها، محّدًدا سعر الرصف الذي 
عىل أساســه دخلت األموال إىل صندوقه. وبنفس الطريقة، 
يقوم بتسجيل املبال التي ســّددها. ويف موازنته السنويّة، 
تُحتســب فروقات سعر الرصف، وإن شــكّلت أرباًحا تقتطع 

منها الرضيبة.
الثاين ويف حال كان التعامل التجــاري بني رشكة معينة 
وأخرى هي املســتهلك النهايئ، عندها يتوّجب إصدار الفواتري 
حرصًا باللرية اللبنانية، وعىل أســاس ســعر الرصف للسوق 

املوازية.
ن  وهنا عىل املستهلك النهايئ، واملواطن اللبناين، أن يدفع 

السلعة عىل السعر العايل، وتكون فاتورته باللرية اللبنانية.
ويف الخالصة، الله يكون بعون الجميع

من وجهــة نظــر ثانية، يشــري الخبري يف الشــؤون 
الرضيبيــة جامل القعقــور، إىل أّن وزارة املالية تهدف من 
خالل قراراتها األخرية، إىل زيــاة إيراداتها الرضيبية فقط، 
كــام يعترب أّن القرار 893، هو قــرار معّقد وال يعال كافة 
اإلجراءات الحســابية للمؤسسات. لذا فاملطلوب حّل شامل، 

مرحلتني:  عىل  يُنّفذ 
األوىل: باعتامد سعر ثابت، وهو سعر املنّصة أي 3900 لرية، 
لتسجيل كافة العمليات املالية. وعدم إعتبار حسايب فروقات 

العملة املدينة والدائنة ضمن قيمة الربح الرضيبي الصايف.
الثانية: تُنّفذ من ضمن خطة اإلنقــاذ االقتصادية، بعد أن 
زمة.  تتبلور الظروف والحل الســيايس املحــيّل والدويل ل
وتشــمل اإلعرتاف بســعر الرصف الواقعــي واعتامده عىل 
كافــة املســتويات. وذلك بعد األخــذ يف االعتبــار الحلول 
للمشــاكل واألزمات املالية والنقديــة واإلنتاجية التي تعاين 
منها املؤسســات والرشكات وكافة القطاعــات االقتصادية 
واإلنتاجيــة، إضافة إىل تصحيح دخــل املواطن الذي مل يعد 

يكفي حاجاته األساسية أليّام.

: ـــــــــــــــار«  لــــــــــــــــ »الدي ـــــــــــــــم الترشيشـــــــــــــــي  ـــــــــــــــا ابراهي البق ـــــــــــــــي  ف ـــــــــــــــن  ـــــــــــــــن واملزارعي ـــــــــــــــ الفاحي نقي
ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــــي عامـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي والوطنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاد الزراعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قتصـ ــــوض با ــ ــ ــ ــ ــ ــا النهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر مدمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التصديـ
ـــــــــــــــوي قتصـــــــــــــــاد الحي ـــــــــــــــا شـــــــــــــــريان ا ـــــــــــــــان الزراعـــــــــــــــة ألّنه ـــــــــــــــي امته ـــــــــــــــى الشـــــــــــــــباب اللبنان وعل

زياد العسل 

مير القطاع الزراعي بأزمة وجودية، شــأنه شــأن كل 
القطاعات االنتاجية األخرى، يف ظل تهديد لقطاع حيوي 
تعيش منــه اعداد كربى من النــاس والعائالت وتاثريه 

املفصيل يف سياق نهوض االقتصاد الوطني من عدمه.
ويف حديــث خاص بـ »الديــار« رأى نقيــب املزارعني 
والفالحــني يف البقاع ابراهيم الرتشــييش »أن القطاع 
القطاعات يف ســريورة االنهيار  الزراعي شــأن باقي 
فالقطاعــات تضمحل وتخرس شــيئا فشــيئا، ولغاية 
اللحظــة ال نالح وجود خطة نهــوض حقيقية بهذا 
الزراعي ظلم بالدعم فلم يســتوف  القطاع، والقطــاع 
حقه يف هذا اإلطار، باالضافة أن أموال الدعم نفســها 
التي اخذها القطاع توزعت باتجاهــات بعيدة كل البعد 
عن النهــوض باملقومات االساســية بالقطاع الزراعي، 
فـ 60 مليون دوالر ذهبت نحو األعالف وتربية املوايش 
وخاصة االبقار، ونحــن مع دعم مزارعي املوايش ولكن 
أن  ال نســتورد العلف من الخارج عىل حســاب االنتاج 

اللبناين«.

وقــال : »ان دعم املزارع اللبناين هو األنســب واألجدى، 
االمر الذي يؤدي  اىل العودة للزراعات العلفية، فلو دعمت 
نسبة 10 باملئة لزراعة االعالف لكنا وفرنا 90 باملئة مام 
انفق يف هذا االطار، باالضافة الن تربية واسترياد األبقار 
مل يكن استريادا منوذجيا منتجا، لذلك فالقطاع الزراعي 
من خــالل ما ذكرنا مل يأخذ حقه يف دعم املســتلزمات 
االساسية للبذور واألدوية واالسمدة، فدعم هذه الركائز 
يؤدي للنهوض بالقطاع برمته بشــكل رسيع ومبارش، 
فالدعم يجب أن يكــون كامال، فكل حبة كياموي تدخل 
اىل لبنان يجب أن تدعم، فالتفاوت يف الدعم واالنتهازية 
من قبل بعض التجار ومستوردي االسمدة شكلوا عائقا 

كبريا امام تطور القطاع«.
أضــاف : »من املفارقات أن بعض التجار قام باســترياد 
ابقار مببل مليوين يورو ورفــض أن يبيع اللحامني ما 
يحتاجونه مــن األبقار، فبقية القطــاع كلها  مل يصل 
دعمهال6 ماليني يــورو، بينام أحد املزارعني اســتورد 
الصفقة االنفة الذكر بـ 2 مليــون يورو، فاملطلوب هو 
لوائح تخرج من وزارة االقتصاد ومرصف لبنان باملعامالت 
املصدق عليها، ومطالبة التجار عرب النيابة العامة املالية 

تقديم كشوفات مالية توضح حقيقة توزيع الدعم وما 
يحدث من خبايا يف هذا اإلطار«.

ورأى الرتشــييش ان وزارة الزراعة  »لعبت دورا كبريا 
يف تلبية مطالــب املزراعني، ولكن العتب الحقيقي عىل 
الوزارة  أنها اعطت الوصاية مبــا يتعلق بالدعم لوزارة 
ة تقديرا أن يكون ذلك قد فرض  االقتصاد، مع العلم أن 
فرضا، فالوزارة ســهلت امللفات للمزارعني لدعم القطاع 
ولكن يجب ان تكمل مجهودها مبا يتعلق بســحب امر 
ة  الدعم مــن وزارة االقتصاد مبــارشة، وهنا ايضا 
دور عــىل الحكومة مجتمعة للنظــر يف هذا القطاع، 
الن هذا القطــاع هو عبارة عن سلســلة متكاملة من 
الحيوي  املدماك  القطاعات كافــة، فهو  عمل ومجهود 

لالقتصاد برمته«.
وأكد ان »التصدير هو العامل املركزي واالساس لترصيف 
قسم كبري من االنتاج الزراعي، فهو حياة القطاع الزراعي 
يف كل بلد من العامل، فهو يأيت بالعملة الصعبة، ووضع 
القــدم الوطنية يف ابرز االســواق الزراعيــة العاملية، 
وبالتايل الحفــا عىل املوقعية الزراعية،يف الســوق 

التنافسية العاملية«.
يار ترشي يتح ل



 نفى املدير العام للحبــوب يف وزارة االقتصاد 
جرجس برباري يف اتصــال لـ »الوكالة الوطنية 
لالعالم«، »نفيا شــديد اللهجة ملا يتم تداوله عىل 
مواقــع التواصل االجتامعــي ان وزير االقتصاد 
والتجارة يف حكومة ترصيف االعامل راول نعمة 
سيعلن االســبوع املقبل ارتفاع سعر ربطة الخبز 

اىل 3000 لرية«.
وأكد أن »هــذا الخرب ليس له أي أســاس من 
حيث املنطق وال من حيث الحسابات ويقع ضمن 

املغرضة«. االشاعات 

{ نقيب اصحاب األفران {

كام نفى نقيب أصحاب األفران عيل ابراهيم عرب 
»املركزيــة« نفياً قاطعاً كّل األخبــار املتداولة عن 
املوضوع، مؤكّداً أنها »عارية من الصحة«، مضيفاً 
»ال أعلم من أين يؤ بهــذه املعطيات امللّفقة، وال 

ينقص املواطنني أخبار مامثلة وخّضات«.
وأوضــح أن »ال ميكــن أن ننكــر أن االرتفاع 
وارد طاملا أن أســعار القمح العاملية مستمرة يف 
قيمة  إضايف يف  تدهــور  بالتوازي مع  االرتفاع 
العملة الوطنية مقابل الدوالر، وتحّدثنا مراراً عن 
جدول تركيب األســعار النات من دراسة علمية 
والذي يحدد الســعر املنصف بنــاًء عليه، بالتايل 
سعر الخبز يتغري مع تبّدل أســعار املواد الواردة 
يف الجــدول وتبعاً لنســبة التكاليف الناتجة من 

اســتخدام هذه املواد إلنتاج الربطــة«، الفتاً إىل 
أن »ليس بهذه البســاطة يُرفع سعر الربطة 500 
لرية، إال إذا تدهورت العملة اللبنانية بشــكل كبري 

ووصل الدوالر إىل 20 ألف لرية«.
واعترب ابراهيــم أن »قطاع األفران الوحيد الذي 
يشعر مع الناس، وعندما كان سعر الرصف 1500 

كان سعر الربطة دوالراً واحداً«.
وعن وصف األفران بالكارتيل واتهامها بتحقيق 
مكاســب كبرية ألنها تســتخدم الطحني املدعوم 
عىل 1500 لــرية يف صناعة منتجــات ال تحدد 
أسعارها رسمياً، علّق ابراهيم قائالً »سبق وكررنا 
مراراً عن أن سعر الطحني »اإلكسرتا« يختلف عن 
ســعر الطحني »الزيرو« املوّحــد الذي يدخل يف 

صناعة الرغيف«، متأّسفاً لنرش أخبار مشابهة.
وكان صدر عن وزارة االقتصاد والتجارة الجدول 
القمح والخبز  األســبوعي ألســعار مبيع دقيق 
اللبناين األبيض، وذلك اســتناداً اىل سعر القمح 
يف البورصــة العامليــة، وســعر رصف الدوالر، 
وســعر املحروقات، وحفاظًا عىل األمن الغذايئ، 
وبناًء عىل جــدول تحليل كلفة التصنيع والتوزيع 

والبيع، وقد حدد كام ييل: 
حّدد ســعر طــن دقيــق القمح املعــّد إلنتاج 
الخبز اللبناين )فئــة 85(، أرض املطحنة، مببل 
وســبعة  )تســعامئة  ل.ل.   957 000

وخمسون ألف لرية لبنانية(، كحد أقىص.

حّدد ســعر طن دقيق القمح  »Zero« فئة 65، 
ل.ل.   1 198 000 مببلــ   ، املطحنة  أرض 
ألف لرية  انيــة وتســعون  و )مليــون ومائة 

لبنانية(، كحد أقىص. 
حّدد ســعر طن دقيق القمح »Extra« فئة 55، 
ل.ل.   1 235 000 مببلــ   ، املطحنة  أرض 
لرية  ألف  وثالثــون  وخمســة  ومائتان  )مليون 

لبنانية(، كحد أقىص.
  »Super Extra« القمح حدد ســعر طن دقيق 
فئة 45 وكافة الفئات االخــرى، أرض املطحنة ، 
ائة  1 ل.ل. )مليون وثال 355 000 مببل 
وخمسة وخمسون ألف لرية لبنانية( كحد أقىص. 
تحدد كلفة نقل الطحــني إىل األفران واملخابز 

التايل:  وفًقا للجدول 
مسافة 1-37 كلم سعر النقل: 30,000 ل.ل

مسافة 38-60 كلم سعر النقل: 40,000 ل.ل
مسافة61-85 كلم سعر النقل: 50,000 ل.ل

مســـافة 86-130 كلفـــة ســـعر الـنقل : 
65,0000 ل.ل

كام حدد ســعر ووزن الخبز اللبناين »األبيض« 
وفقاً ملا ييل: 

 ، -ربطة حجم كبيـر: وزن 910 غرام كحد أد
بسعر 2500 ليــرة لبنانية كحد أقىص.

 ، -ربطة حجم وسـط: زنة 430 غرام كحد أد
بسعر 1750 ليــرة لبنانية كحد أقىص.

انها  بيان  »األونــروا« يف  أعلنت وكالــة 
»اســتأنفت عملية دفع مستحقات الالجئني 
والالجئــني  ســوريا  مــن  الفلســطينيني 
املستفيدين من شبكة األمان االجتامعي من 
خالل بطاقات الــرصاف اآليل بعد ان متكن 
بنك البحر املتوســط من حــل الخطأ الفني 
الــذي دفعه اىل ايقاف عملية الســحب يوم 
23 شباط ». وطلبت األونروا من املستفيدين 
الذين »قاموا عن طريق الخطأ بسحب مبال 
اضافية من األموال غري مســتحقة إعادتها 
اىل املرصف وفقا للرســالة النصية القصرية 
اليهم املرصف بهذا الخصوص«.  التي أرسلها 
كام طلبت من املســتفيدين »التوجه اىل اي 
فرع مــن فروع املرصف مــع املبل املطلوب 
إعادتــه مصطحبني معهم بطاقــة الهوية 
وبطاقة املرصف يف أقــرب وقت ممكن وان 
يطلبوا ايصاالت من املرصف بعد االنتهاء من 

عملية اعادة األموال«.
وأشــار البيان اىل »أن خطأ تقنيا، كان قد 
أثر عىل عدد من بطاقات األونروا املســبقة 
الدفــع الصادرة عن »بنك ميــد«، ما أدى إىل 
الحدود املســموح  عمليات ســحب تتجاوز 
بهــا، حيث فوجىء عدد كبــري من الالجئني 
شبكة  برنام  ضمن  املسجلني  الفلسطينيني 
األمان االجتامعي والالجئني الفلسطينيني من 
سوريا - واثناء قيامهم بسحب مخصصاتهم 
من وكالة األونروا عن ثالثة أشهر )والتي تبل 

30 دوالرا لكل مســتفيد ترصف عىل اساس 
6250 لرية من أحد املصارف التي تتعاقد معها 
الوكالة( عرب بطاقــات مرصفية صادرة عن 
املرصف املذكور - فوجئوا بوجود مبل أربعة 
ماليــني لرية يف كل بطاقــة مرصفية حيث 
الكبرية املحولة اىل  املبالــ  اعتقد هؤالء ان 
بطاقاتهم مصدرهــا األونروا، وقاموا بابالغ 
اعداد  بتهافت  البعــض ما تســبب  بعضهم 
كبرية منهم عــىل آالت الرصاف اآليل العائدة 
للمرصف نفسه حيث تبني ان خطأ تقنيا يف 
نظام التشــغيل املرصيف حــول تلك األموال 
مر  ل ادارته  تنبهــت  اىل بطاقاتهم وعندما 
ســارعت اىل تجميد هذه البطاقات لكن بعد 
ان كان قسم من املســتفيدين قد قاموا فعال 
بســحب مبل األربعة ماليــني لرية لكل من 

بطاقته عرب الرصاف اآليل«.
والحقا أصــدر » بنك ميد« بيانا اوضح فيه 
»أن خطأ تقنيــا ناتجا عــن تحديث النظام 
التشغييل للبطاقات املرصفية قد أثر عىل عدد 
من بطاقات األونروا املســبقة الدفع، ما أدى 
إىل عمليات ســحب تتجاوز الحدود املسموح 
بهــا«. واعلن املــرصف انه »قــام بإيقاف 
عمليات الرصف عىل بطاقات األونروا ملدة 24 
وان  املشكلة.  لتصحيح  الالزم  الوقت  ساعة، 
البطاقــات عادت إىل العمل بعد أن تم اصالح 
زعاج الذي سببه هذا  العطل التقني. وأسف ل

ونروا ولحاميل البطاقات«. العطل ل

أموال إعــــــادة  املســــــتفيدين  من  طلب  »األونروا« 
إضافية حّولها »بنــــــ ميد« اليهم بفعل خطأ تقني
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اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد

ور و عىل شا النا الت

ــيـــة« ــمـــومـ ــعـ ــة الـ ــ ــوع ــ ــم ــ ــج ــ ديــــــــاب بـــحـــ وغــــجــــر ووفــــــــد »امل
ــة الـــبـــديـــلـــة ــ ــاق ــ ــط ــ ــد ال ــيـ ــولـ ــتـ فـــــي مـــــشـــــرو بــــنــــا مــــركــــز لـ

 اســتقبل رئيس حكومة ترصيف األعامل الدكتور حسان 
دياب وزير الطاقة واملياه يف حكومة ترصيف االعامل رميون 
عامر ضم نائب  غجر مع وفد مــن املجموعة العموميــة ل
رئيس املجموعة جون ســميث، نائب رئيس تطوير األعامل 
نايك المبســون، ممثل رشكة p.t.t يف لبنــان الدكتور بالل 
كربيت، املنســقة فريال الحديد، نانيس غازاريان، أســامة 
القطريب ورعد العبيدي، يف حضور مستشار الرئيس لشؤون 

الطاقة الدكتور الياس عساف.
وجرى البحث يف مرشوع بناء مركز لتوليد الطاقة الخرضاء 
»البديلة« يف لبنان يعمل عىل الطاقة الشمســية وفق نظام

B.O.T  بسعة 400 ميغاوات.
اللبنانية  الجامعــة  الرئيس دياب رئيــس  كام اســتقبل 
الربوفســور فؤاد أيوب، يف حضور مستشار الرئيس حسني 
قعفراين. وتم البحث خــالل اللقاء، يف عدد من امللفات التي 
تعني الجامعة ال ســيام موازنة الجامعــة، والعمل الجاري 

وعةلتأمني لقاحات للطالب. ج يا م  ا

ــخــاصــة ــرة املــــولــــدات ال ــســعــي ت
عــــــــــــن شــــــــهــــــــر شــــــبــــــاط

أعلنــت وزارة الطاقــة واملياه يف بيان أن الســعر العادل 
لتعرفات املولدات الكهربائية الخاصة عن شـــهر شباط هو 

اآليت: 730 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
- للمشرتكني بالعدادات: 

 X 20 ل.ل.  املقطوعية الشــهرية - قــدرة 5 أمبري: 000
730 ل.ل. عن كل كيلواط  ساعة. 

 X 30 ل.ل.  املقطوعية الشــهرية - قدرة 10 أمبري: 000
730 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة. 

 X 40 ل.ل.  املقطوعية الشــهرية - قدرة 15 أمبري: 000
730 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة. 

5 ل.ل. عىل الشطر الثابت من تسعرية العدادات  تضاف 000
لكل 5 أمبري إضايف. 

وإن هذه التعرفة مبنية عىل أساس سعر وسطي لصفيحة 
20 ل.ل. وذلك بعد  املازوت )20 ليرتا( لشهر شباط البال 961
إحتســاب كافة مصاريف وفوائد وأكالف املولدات باإلضافة 

إىل هامش ربح جيد ألصحابها 
وصدرت هذه التســعرية بناًء عىل الجدول الحسايب املعتمد 
2010 وتطبيقاً  10 من قبــل وزارة الطاقة منذ تاريــخ 14
2011 يف  12 لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14
شأن إتخاذ التدابري الالزمة لضبط تسعرية املولدات الخاصة، 
واســتناداً إىل آلية التطبيق املشــرتكة بني الوزارات )الطاقة 
2011 والتي  12 الداخلية واإلقتصاد( املعلن عنها بتاريخ 20
حّددت مســؤولية وزارة الطاقة واملياه يف تعميم تســعرية 
املولدات الخاصة إســتناداً اىل أســعار املازوت يف نهاية كل 
شهر. تضاف نســبة 10 عىل التســعرية املعتمدة يف حال 
وجود املولد يف منطقــة جبلية او يف البلدات الصغرية حيث 

عدد املشرتكني قليل وشبكات التوزيع طويلة. 

أصحاب  نقابــة  أطلقــت 
واملالهي  واملقاهــي  املطاعم 
مبــادرة  والباتيــرسي 
رشكــة  Nexty  و مــع 
التابعــة    Pernod Ricard
Fawaz Holding  ملجموعــة

منحة  بتوزيع  1000  تق 
بقيمــة مليون لــرية لبنانية 
نقًدا مبارشًة باليد لكل موظف 
يف املطاعم واملقاهي واملالهي 
مار  منطقتي  يف  والحانــات 
بإرشاف  والجميــزة،  مخايل 
من  مؤلفة  ثالثيــة  لجنــة 
النقابة ومندوبني  ممثلني عن 
املذكورة  املانحة  الرشكات  من 
ولجنة مصغــرة من أصحاب 

املطاعم يف مار مخايل والجميزة. 
وقامت هذه املبادرة عىل آلية واضحة ورصيحة 
حيث متت تعبئة اســتامرات أُرسلت إىل أصحاب 
املؤسسات املنتســبة إىل النقابة ولها ملف كامل 
تثبت ما  للرواتب  ونظامي فيها وأُصحبت بقسائم 

يتقاضاه كل املوظف وموقعة منه.

{ الرامي {
واعترب نقيب أصحاب املطاعم واملقاهي واملالهي 
والباتيــرسي طوين الرامي أن »هــذه املبادرة أتت 
بعد ســابقاتها التي كانت يف اتجاه إعادة إعامر 
املؤسسات السياحية املترضرة من االنفجار وإعادة 
 Beirut City  الحياة إىل هذه املنطقة عرب مبادرة

of Life  واللجنة التابعة لها املشاركة يف التنظيم، 
أُقيمت سلسلة نشاطات اجتامعية وثقافية  حيت 
وتســويقية إلعادة األضواء إىل مدينة خّيم عليها 
الحزن والدمــار. ونلتفت اآلن لرشكائنا يف اإلنتاج 
أي املوظفني حيث ال وجود ملؤسساتنا من دونهم«.

 Fawaz من جهته قال رئيس مجلس إدارة رشكة
Holding طارق فواز »يف هــذه األوقات الصعبة 
نجد أنفســنا داعمني لرشكائنــا أكرث من أي وقت 
، ونعمل يــًدا بيــد ونثابر معــا، ملواصلة  مــ
ســعينا نحو مســتقبل أكرث إرشاًقا، شــاكرين 

مجموعة Pernod Ricard  عىل دعمها املستمر«.
واألردن  لبنــان  يف  اإلقليمــي  املديــر   أمــا 
إىل  فأشــار  تني  لرشكــة Pernod Ricard إدوار 

بقيمنا  والتزاما  »تضامنــا  أن 
يف  شــاركنا  كمجموعــة، 
املبــادرة من عىل  إطالق هذه 
احتياجات  لتلبية  الواقع  أرض 
التعايف  املوظفــني ومتكــني 

الرسيع للقطاع املطعمي«.
بدوره، علّــق رئيس اإلتحاد 
العاميل العام بشــارة األسمر 
شاكراً »لنقابة اصحاب املطاعم 
 Fawaz ولرشكــة واملالهــي 
هذه  يف  املبادرة  Holding هذه 
يعيشها  التي  الصعبة  الظروف 
يف  العمل  واصحــاب  العامل 
بفعل  خصوصاً  املنطقة،  هذه 
الزلزال الذي رضب مرفأ بريوت 
مؤسساتها  مع  املنطقة  ودمر 
وخرّب اقتصاداً متهاوياً ومتعرثاً. تأيت هذه املبادرة 
لتعيد جــزءاً من أمــل حول التكافــل والتضامن 
الصعبة  املرحلــة  هذه  يف  املطلــوب  االجتامعي 
وتالقي مبــادرات اإلعامر لهــذه املنطقة ونحيي 
اصحاب املبــادرة الرائدة وندعو اىل تعميمها حيث 

القدرة«.
األربعاء 24  للموظفــني  املنح  وكانت ســلمت 
شــباط 2021 من التاســعة صباًحا حتى الرابعة 
عرًصا يف منطقة الكرنتينــا يف موقف ملهى الـ
والحامية  الوقاية  درجات  أقىص  متخذين   ، 018
من فريوس كورونا مع تطبيق التباعد االجتامعي 
الصارم، وكان ذلك مبــؤازرة وحامية قوى األمن 

الداخيل من رسية بريوت الثالثة.

ــــــف فـــــــي املـــــؤســـــســـــات مـــــلـــــيـــــون لــــــيــــــرة لـــــكـــــل مــــــو
ــل والـــــجـــــمـــــيـــــزة ــ ــ ــاي ــ ــ ــخ ــ ــ الـــــســـــيـــــاحـــــيـــــة فــــــــي مـــــــــــار م

جار  ت بع ا ي  ب مطاع الج

أكدت بلدية الناقــورة يف بيان أن »الترسب 
النفطــي اإلرسائييل رضب شــاطئ الناقورة 
األكــرث نظافة عىل الســاحل اللبنــاين، ما 
يستدعي التحرك الرسيع لتنظيفه من التلوث 
اللبنانية  »الدولــة  عىل  ومتنــت  الحاصل«، 
التعاون الرسيع مع املجتمع املدين والجمعيات 
الشــبابية والبيئية، لتنظيف هذا الشاطئ يف 

أرسع وقت«.
وأوضح رئيس البلديــة عباس عواضة يف 
بيــان أنه »عىل أثر خرب انتشــار مواد ملوثة 
تجتاح شاطىء الناقورة، تفـقد وفد من البلدية 
طول الشــاطىء وتبني أن هناك جرمية بيئية 
رضبت أجمل شــواطىء لبنان. كام أن حجم 
الجرمية كبري جدا وأن معظم الشاطىء املمتد 
حتى مدينة صــور عليه مواد ملوثة والخوف 

من اتساع هذه الرقعة اىل مساحة اكرب«.
وأضاف: »لقد شاهد الوفد كمية كبرية من 
املواد امللوثة عىل الصخــور وبني الرمال عىل 
الشــاطئ، وهذه الترسبات النفطية أدت إىل 
ترسب القطران األســود الذي شاهدناه، وهو 
عبارة عن مادة مرئية ســوداء ولزجة ميكن 
متددها عىل الشــواطئ وقد تؤدي إىل كارثة 
بيئية. وبعد الكشــف أيضا من قبل غواصني 
اختصاصيني تبني أن امليــاه يف جوف البحر 
نظيفة وال يوجد رواسب للمواد النفطية إال ما 

ندر يف منطقة كهف الحامم«.
التحــرك الرسيع  ومتنى عــىل »الدولــة 
والجمعيات  املــدين  املجتمع  مــع  والتعاون 
البيئية والشــبابية والتوجه إىل حل وتنظيف 

الشاطئ«.

{ محمية صور {
من جهة أخرى، دانــت »الجمعية الدولية 
للحفــا عىل صــور« يف بيــان »الترسب 
النفطي من الباخــرة اإلرسائيلية الذي ظهر 
عىل الشــاطىء املمتد من صور اىل الناقورة 
املســبح  شــاطىء  عىل  ســيام  ال  جنوبا، 
الشــعبي ضمن محمية صــور«. وتوجهت 
بكتاب اىل رئيــس حكومة ترصيف االعامل 
الدكتور حســان دياب »الذي سبق له أن أثار 
هذا املوضوع مــع قيادة اليونيفيل والوزارات 
متمنية  بجهوده،  منوهة  املعنية«،  واألجهزة 
عليه »حث املؤسســات الرســمية، ال سيام 
فورية، رسيعة  إجراءات  البيئة إلتخاذ  وزارة 
وتدابــري عملية إلزالة التلــوث النفطي يف 
وصفاء  بجاملهــا  املعروفة  املنطقــة  هذه 
مياههــا ونظافة رمالهــا وبيئتها الطبيعية 
النادرة، لتفادي كارثــة بيئية وصحية تهدد 
البيولوجي وسالمة  والتنوع  البحرية  الحياة 
املواطــن، خصوصا يف ما يتعلق بأنشــطة 

الصيد والسباحة«.
كام متنت عىل الرئيس دياب »مطالبة« قوات 
األمم املتحدة »اليونيفيل«، باإلضافة اىل وضع 
محرض عن الكارثة البيئية الحاصلة يك يغرم 
الجاين بالقدر املوازي لجرمه، الطلب أيضا من 
املنظمة تأمني املعدات الرضورية لعملية شفط 
النفط امللوث وقيام عنارصها بعملية تنظيف 

الشواطىء وأعامق البحر«.

السريعة املــعــالــجــة  الـــى  ــ  دعـ ــة«  ــي ــدول ال »الــجــمــعــيــة 
ــى ــاطـ ــيــف شـ ــرا فــــي تــنــ ــ ــ ــاالس ــ ــ مـــطـــالـــبـــة ب

ــطــي ــف ــن ــرب ال ــ ــس ــ ــت ــ ــن ال ــ لـــبـــنـــان الـــجـــنـــوبـــي مـ

العــام  األمــني  اســتقبل 
للتنظيــم الشــعبي النارصي 
أســامة سعد  الدكتور  النائب 
وفدا من رجال األعامل واملهن 
الحرة يف صيدا والجنوب ضم 
كريم،  بسام  املهندس  من  كال 
نبعة،  وهــالل  العرت،  وعمر 
ومحمــد مجذوب، ووســيم 

صفدية.
وقــد تناول اللقــاء  خطة 
التجارية  املحــال  فتح  اعادة 
يف  التجــاري  الســوق  يف 

مدينة صيــدا يوم االثنني املقبــل، مع اتخاذ 
كافة االجراءات الرضورية ملنع انتشــار وباء 

كورونا. 
التوازن  أهمية  الحارضون عــىل  أكد  وقد 

بني االعتبــارات الصحية وبــني االعتبارات  
املعيشية من قبل الجهات املعنية، بخاصة يف 
ظل األزمات املعيشــية واالقتصادية واملالية 
والصحية التــي أرهقت املواطن عىل مختلف 

الصعد. 

ــد عــــــــرض ووفـــــــــد رجـــــــــال األعـــــمـــــال ــ ــع ــ س
ــي صـــيـــدا ــ ــر فـ ــ ــاج ــ ــت ــ خـــطـــة إعـــــــــادة فـــتـــح امل

سع م الو

مرفأ  يف  والتفري  الشــحن  متعهدو  نفذ 
بــريوت ارضابــا تحذيريــا، احتجاجا عىل 
اتعابهم عىل ســعر 1500 لرية،  احتســاب 
وتوقفت عمليات شــحن وتفريــ البواخر 

باستثناء محطة املستوعبات.
وظهرا، قال رئيس تجمع املتعهدين جوزف 
عواد: »االرضاب اليوم تحذيري فقط، افساحا 
يف املجال امام االتصــاالت الجارية لتحقيق 
مطالب املتعهدين الذين يتحملون اعباء مالية 
الراهنة  االقتصادية  االوضاع  بســبب  كبرية 
وارتفــاع الكلفة التشــغيلية والصيانة التي 
ندفعها عىل ســعر دوالر الســوق السوداء، 
اي 9500 لــرية ما يوازي ســتة اضعاف ما 

نتقاضاه«.
وأعلــن أن »التجمــع تلقــى اتصاال من 
وزير االشـــغال العامة والنـــقل الدكتـور 
ميـــشال نجار الذي حدد االثنيــــن املقـبل 
موعـدا للـــقاء التجمع والبحث يف املطالب 

املطروحة، كام تلقى اتصــاالت من الوكالء 
أيدوا  القمح  والتجار ومســتوردي  البحريني 

تحرك املتعهدين«.
 وقال عواد: »ملســنا تجاوبا من ادارة املرفأ 
التي تســتكمل درس هذا املطلــب مع وزارة 
االشــغال العامة والنقل وتفهام من االجهزة 

االمنية العاملة فيه«.
أضاف: »االرضاب ليس هدف املتعهدين امنا 
الواقع الصعــب الذي ميرون فيه حتم عليهم 
التحرك للمطالبة بتعديل أتعابهم وفقا للكلفة 
الحقيقية التي يتحملونها من اجل املحافظة 
عــىل اســتمرار عملهم يف ظــل الظروف 
االقتصاديــة الصعبة، والتــي أثرت عىل كل 

القطاعات االقتصادية«.
وأعلن ان »تنفيــذ االرضاب املفتوح املحدد 
يوم االثنني 8 آذار املقبــل، يبقى رهنا بنتائ 
االتصــاالت الجاريــة ويف ضوئهــا يحدد 

مصريه«.

بيروت مرفأ  الشحن في  ملتعهدي  يري  تح اضراب 
احتجاجا على احتساب أتعابهم على سعر 1500 ليرة

وقع رئيس مجلس إدارة املؤسســة العامة 
لتشجيع اإلستثامرات يف لبنان »إيدال« مازن 
ار«  سويد مذكرة تعاون مع رئيس جمعية »
للتنمية اإلقتصادية الدكتور يوشع خرض، يف 
حضور نائبي رئيس املؤسسة سيمون سعيد 
وعالء حمية، رئيس املنطقة اإلقتصادية يف 
الدكتور حسان ضناوي،  طرابلس بالتفويض 
واملهندس محمد عيل  الدكتور خالد عيــاين 
لجنة  مازن شــبارو من  واملهنــدس  قباين 

الطوارىء اإلقتصادية.
وتنص املذكرة عىل التعاون املشــرتك لدعم 
القطاع الزراعي والصناعات الغذائية يف لبنان 
عىل عدة مســتويات منها : تقديم املشــورة 
املزارعني  لصغار  واملالية  واإلدارية  القانونية 
والصناعات  الزراعة  واملنتجني يف قطاعــي 
الغذائيــة ال ســيام عند تأســيس األعامل 

والرشكات والحصول عىل املعلومات والتوجه 
الــالزم يف هذا الســياق، تنظيم ورش عمل 
عرب برنام تنمية الصادرات الزراعية، إتاحة 
املشــاركة يف املعارض الدولية ضمن الجناح 
اللبناين، حصول األرايض عىل شهادة الجودة 

عرب برنام تنمية الصادرات الزراعية.
وأوضــح خــرض أن »الجمعيــة وضعت 
اســرتاتيجية وخطة عمــل تعتمد عىل أربع 
ركائز أساســية تشــكل كل منهــا مرحلة 
مهمة يف عملية اإلنتاج والتســويق: مرحلة 
ما قبــل اإلنتــاج، مرحلة اإلنتــاج، مرحلة 
النقل والتســويق )مبا فيها الفرز، التوضيب 
اإلستهالك«، مشريا  وأخريا مرحلة  والتربيد( 
إىل أن »تفعيــل دور هــذه املراحــل األربع، 
يحتاج إىل رشكاء فاعلني يف القطاعني العام 

والخاص، وكذلك مع الجهات املانحة«.

ــمــار« كــرة تــعــاون بــيــن »ايـــــدال« و«جــمــعــيــة  مــ
ائية الغ والــصــنــاعــات  ــزراعــي  ال الــقــطــا  لــدعــم 

ــز ــخــب ال ــة  ــ ــط ــ رب ــر  ــعـ سـ ـــا  ــ ــف ــ ارتـ ــ  ــفـ نـ ــاد  ــ ــص ــ ــت ــ االق ارة  و
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 U?Nðb?ŽU?I� rNKIM� «b?O?N9 wÐu?M'« n¹d�UÐ Íœ«b?A�UÐ

ÆnM²�« WIDM	

 UÐd??Žò ÊQÐ ¨—œU??B??	 s?Ž ö??I½ åU½U??Ýò W�U??Ë X?MKŽ«Ë

w
 W?O?ŽUMB�« W¹u½U?¦�« s−?Ý v�≈ XKšœ W?O?dO?	_«  «u?IK�

¡UM−?Ý ±∞ UNM²?	 vKŽË …e?OłË …d?²
 b?FÐ XłdšË WJ�?(«

WOdO	√  U	«uŠ UNI
«dð XNłuðË ÊuLŽe²	 rNMOÐ gŽ«œ s	

s	 5×?K�??	 WŁöŁ q²??�

WOÞ«d�u1b�« U¹—uÝ  «u�

`K�?	 Âu?−¼ w
 ¨åb?�?�ò

«u½U W¹dJ�?Ž …—UOÝ vKŽ

…bKÐ jO×	 w
 U?N½uKI²�¹

ÆWJ�(« w�dý ‰uN�«

sŽ åU½UÝò W�UË XKI½Ë

Ê≈ ¨U?N�u?� W?OK×?	 —œU?B?	

…—U?OÝ «u?L?łU¼ 5×K�?	ò

åb?�?�ò‡� W?FÐU?ð W¹dJ�?Ž

¨‰u???N�« …b?KÐ s	 »d???I?�UÐ

rNMOÐ  U?U?³?²?ý« XF?�ËË

w×K�?	 q²?I	 s?Ž  dH?Ý√

«u½U s¹c�« WŁö?¦�« åb��ò

Æå…—UO��« ÊuKI²�¹

 «u????I�« X?KI½ ¨p?�– v�«

s	 …b¹bł W?F
œ WOd?O	_«

 U??łU??−??²???Š« o¹d??H??²� …u???I�« Âb??�??²??�ð åW???OKOz«d??Ýù« W?Þd??A�«ò

X?�?????O?MJ?�« w� w?Ðd??????Ž VzU?½ WÐU??????�«Ë r?×?????H?�« Â√ WM?¹b?????� w?�

ÆWHO×B�« V�×Ð ¨s¹d¼UE²*« s	 b¹bF�« WÐU�≈ v�≈

‰UI?²Ž« -Ë ¨WH?OHÞ ÕËd−Ð ◊U?³C�« bŠ√ VO?�√ ¨qÐUI*« w


v�≈ rN1b?Ið r²?O?ÝË  UÐ«dD{ô« w
 rNÐ t?³?²?A*« s	 W?FÐ—√

ÆrN�UI²Ž« b¹b9 W�K' UHOŠ w
 `KB�« WLJ×	

5¹œUO�Ë »«u½ q³� s	  U	UNðô«  b¹«eð …dOšô« W½Ëü« w
Ë

WÐ—U??×?	 s?Ž fŽU?I??²�UÐ W??OKOz«d??Ýù« WÞd??A�« ÁU?& »d??Ž

ÆrNFL²−	 w
 nMF�«Ë W1d'«

5MÞ«u*« œbŽ q�Ë ¨wL?Ý— wKOz«dÝ≈ ¡UBŠ≈ d?š¬ V�×ÐË

v�≈ qOz«dÝ≈ w
 ©Êu?O×O?�	Ë ÊuLK�	®  5O?MOD�KH�« »dF�«

m�U?³�« ¨ÊUJ��« w�U?L?ł≈ s	 WzU?*UÐ ≤± ÊuKJA¹ ©±π≥∞∞∞∞®

ÆsÞ«u	 n�√ ±π∞Ë 5¹ö	 π r¼œbŽ

Æ…d¼UE²K� WÞdA�«

VzUM�« Ê≈ ¨W¹d?³?F�« å u½Ëd?Š√  uF¹b¹ò W?H?O?×� X�U?�Ë

»«e?Š√ ≥ rC¹ n�U%® W?d²?A*« WLzU?I�« s	 s¹—U³?ł nÝu¹

d?– ÊËœ ¨…d¼UE²�« ‰öš W?OÞUD	 W?�U�dÐ VO?�√ ¨©WOÐd?Ž

ÆWO×B�« t²�UŠ sŽ qO�UHð Í√

nMF�« W?łu?	 b?{ d¼UE²K�  U?¾*« lL?& ¨oÐU?Ý X�Ë w
Ë

WOKOz«dÝù« WÞdA�« ÊuLN?²¹ w²�«Ë ¨wÐdF�« lL²:« w
 q²I�«Ë

ÆUN²Nł«u	 sŽ fŽUI²�UÐ

W?Þd?????A?�« s¹d?¼UE?²?*« iF?Ð oý— ¨…d?¼UE?²�« ‰ö??????šË

WÞd?A�« …u?� X	U?�Ë ¨WM?¹b*« qšb?	 b?Ý «u�ËU?ŠË …—U?−?(UÐ

Èœ√ U2 Ÿu	bK� qO?�*« “UG�«Ë  uB?�« qÐUMIÐ bA(« o¹d?H²Ð

w
  U???N???ł«u???	 XF?�b½«

q?š«œ r×???????H�« Â√ W?M?¹b??????	

WF?L'« …ö� b?FÐ ¨qOz«dÝ≈

WÞdA�«  «u�Ë 5−²;« 5Ð

X	b�?²Ý« w²�« ¨W?OKOz«dÝù«

Æ5−²;« o¹dH²� …uI�«

vKŽ W?FL'« …ö?� XðUÐË

bFÐ ¨W?OŽu³?Ý√ WM¹b*« qšb	

»d?F�« 5?MÞ«u*« b?Š√ q²??I?	

œ«d
√ b¹ vKŽ ¨…dLÞ WM¹b	 w


UC¹√Ë ¨W?OKOz«dÝù« W?ÞdA�«

—U??A??²?½« vKŽ U??łU???−??²??Š«

w?
 Õö??????�?�«Ë W1d???????'«

ÆwÐdF�« lL²:«

w
 wÐd?Ž VzU½ VO�√ b?I


©ÊU?*d???????³�«® X?�???????O?MJ?�«

o¹d???H?ð ‰ö???š wK?Oz«d???Ýù«

s?�_« Èu????????????� ·u????????????H????????????B?Ð v?Šd????????????ł ∏ ∫ ‚«d????????????F?�«

—U???????????????� Í–  U????????????????N???????????????ł«u????????????????� w?� s??¹d?¼U??E?²??*«Ë

‰ö???š 5
d?D�« 5Ð XF???�Ë  U???U???³???²???ý« dŁ≈ ¨W?Þd???A�«

Æ¡UFÐ—_«  UłU−²Š«

U?L??O?
 ¨W??OM	_«  «u?I?�« l	  U?	«b??� ‰ö?š œö?³?�« wÐuMł

‰U???ł— s	 ±∞Ë s?¹d¼UE?²???	 ∏ rNM?OÐ U???×¹d????ł ±∏jI???Ý

s	_«  «u?� s?	 μ VO?�√

WKO??B??×?? s¹d¼UE²??	 ≥Ë

 U???N??ł«u???	 ‰ö??š W???O�Ë√

vM?³???	 »d??� f?	« XF???�Ë

‰ö???š —U???� Í– WE
U???×???	

ÆWOłU−²Š« …d¼UEð

Âb????Ið  U????	u?KF?*« w
Ë

Ê«u?¹œ u?????×?½ ÊËd¼U?E²?*«

V²J?	 «u??�d??Š√Ë WE
U??;«

ÆtO
  U	öF²Ýô«

ÊËd?¼U??E?²??*« V?�U??D?¹Ë

—U???� Í– k
U???×???	 W�U???�SÐ

…—«œ≈ w
 5�ËR�*« lO?LłË

WK²?� W?³?ÝU×?	Ë ¨WE
U?;«

Æs¹d¼UE²*«

f	√ q²?� d¼U?E²?	 ÊU?Ë

—U??� Í– WE
U?×??	 w
 ‰Ëô«

‚«d???????F?�« s� 5?�U???????B?ð« v?IK?ð Íœu???????F???????�?�« b???????N???????F�« w?�Ë

¡«—“u�« fOzd� ÁdJý sŽ ¨Íœu?F��« bN?F�« w�Ë »dŽ√ UL?O


ÆW�œUB�« W¹uš_« ÁdŽUA*« vKŽ 5O�«dF�« ÊU*d³�« fOz—Ë

lC?š b?N?F�« w�Ë Ê√ sKŽ√ Íœu?F?�?�« wJK*« Ê«u¹b�« ÊU?Ë

U¼b?F?Ð s	 —œU?ž b?�Ë ¨åÕU??−M�UÐ XK?KJðò W?O??Š«d?ł W?OK?L?F�

ÆvHA²�*«

Èdł√ ÊU?LKÝ sÐ Ê≈ ÊUOÐ w
 ÍœuF?��« wJK*« Ê«u¹b�« ‰U�Ë

W¹œËb�« …bz«e�« »U?N?²�« ‰U?B¾?²?Ýô —UEM*UÐ W?O?Š«dł W?OKL?Ž

wBB�?²�« qBO
 pK*« vH?A²�	 w
 w{U*« ¡U?FÐ—_« ÕU³�

Æ÷U¹d�UÐ

5�UBð« ¨ÍœuF?��« bNF�« w�Ë ÊULKÝ sÐ bL×?	 dO	_« vIKð

UM¾?LÞ« ¨5O?�«d?F�« ÊU*d³?�« fOz—Ë ¡«—“u�« fOz— s	 5O?HðU¼

Ÿu³Ý_« U¼«d?ł√ w²�« WOŠ«d'« WOK?LF�« VIŽ t²×?� vKŽ tO


ÆÍ—U'«

‰öš ¨wLþUJ�« vHDB	 w�«d?F�« ¡«—“u�« fOz— ÊQLÞ« YOŠ

ÆWO
UF�«Ë W×B�« t� UOML²	 ¨bNF�« w�Ë W×� vKŽ ‰UBðô«

fOz— s	 ¨U?OHðU¼ ôU?Bð« ÊULKÝ sÐ b?L×?	 dO?	_« vIKð U?L

W×� vKŽ UC¹√ tO
 ÊQLÞ« ¨wÝu³K(« bL×	 w�«dF�« ÊU*d³�«

ÆWOKLF�« ¡«dł≈ bFÐ WO
UF�«Ë W×B�UÐ t� UOŽ«œ ¨bNF�« w�Ë

…œu?????????łu?*« …Ëd?????????¦?�«Ë W?D?K?�?�« …u?????????N??????????ý ∫e?????????�U?????????O?�Ë

W?????³????O?Ðb�« W?????�uJ?Š ÂU?????�√ d????³?????�_« Íb?????×????²?�« iF?????³?�« Èb�

Æåq�_« vKŽ fKÐ«dÞ ed	

¡«—“u�« fOz— „UM?¼ …b¹b?'« W?	uJ(« w?
 t½√ X
U?{√

Ær�UF�«Ë UO³O� q w
 d
UÝ ¨W³OÐb�« bOL(« b³Ž

W????	uJŠ s?L????{ ‚d???A?�« w
 ÊuK?¦2 „U?M¼ò XF?ÐUðË

d?²H?Š WH?OKš W?	UF�« …œU?OI�«  «u?� bzU?� Ê√ UL? ¨W³?OÐb�«

»«uM�« fK−	 fOz— UC¹√ ¨…b¹b?'«  U³Oðd²�« vKŽ o
«Ë

ÆåUNLŽbOÝ t½≈ ‰U� `�U� WKOIŽ

U?L qB?×¹ U	 ÷—U?Fð ô WKŽU?H�« ÈuI�« ÊQÐ XŠd?�Ë

¨U?N� W?OL?OK�ù« ‰Ëb�«Ë w?�Ëb�« lL²?:« s	 U?L?Žœ „UM¼ Ê√

ÆoÐU��« s	 d¦√ W�d
 „UM¼ p�c�

U?O??³?O?� v�≈ W?IÐU??��« WÐU½ùUÐ W??O2_« WŁu??F?³*« X?�U?�

…b¹b?'« W?O?³??OK�« W?	uJ(« Èb� Ê≈ò ¨e?	U?O�Ë w?½U?H?²?O?Ý

≤¥ w
  UÐU�²½« ¡«dł≈ v�≈ œö³�« ‰U?B¹ù å…dO³ W�d
ò

Æåo¹dD�« WD¹dš cOHMðË ‰Ëô« Êu½U

Ê√Ë  U¹b??% œu??łË v�≈ e??	U??O�Ë w½U??H??²??O??Ý X²??H�Ë

Èb� …œułu*« …Ëd?¦�«Ë WDK��« …uN?ý u¼ d³_« Íb?×²�«ò

ÆåiF³�«

åjÝË_« ‚dA�«ò W?HO×� v�≈ —«uŠ w
 e?	UO�Ë XMKŽ«Ë

Ê√Ë ÊUO?³�½ Ê«d?	√ UNH?F{Ë UO?³O� w
 W?	uJ(« …u�ò ÊQÐ

“ËU?−?²ð ô W?ŠU??�?	 w
 WDK�Ð vE% W?O?�U?(« W?	uJ(«

U¹d???O??−??OM?Ð «—U??H??�“ W¹ôË w?� Î«c??O??L?Kð ≥±∑ «u??HD?²??š« Êu??×K?�??�

ÂuK�« vIK¹ U	 ÎU³�UžË U¹dO−?O½ »dž ‰ULý oÞUM	 w
 dO³

wMFð W??{U?H??C?
 …—U?³??Ž w¼Ë ¨‚dD�« ŸUD?� vKŽ U?N??O?


ÆWIDM*« w
 WK	UF�«  UÐUBF�«

‚d??ý ‰U??L??ý oÞUM?	 w
 ·UD²??šô«  U??OK?L??Ž d??¦JðË

ÆUN� Î«dI	 Â«dŠ uuÐ U¼c�²ð w²�« oÞUM*« w¼Ë ¨U¹dO−O½

b?I?F�« ‰öš ¨…—u?N?A?	 Â«dŠ u?uÐ W?ŽU?Lł X×?³?�√Ë

WŽU?L'« rÝU?
 ¨”—«b*« w
 ·UD²šô«  UOK?LFÐ ¨w{U*«

ÆåÂ«dŠ wÐdG�« rOKF²�«ò t²Lłdð Èb� wMF¹

…œb??A??²*«  U??ŽU??L??'« ◊U??A½ …œU¹“ q?þ w
 U¹d??O??−??O½

vKŽ s	_« ÷u?� Íc�« d?	_« ¨œö?³�« »dž ‰U?L?ý ¨W?×K�*«

Æ—u¼b²�« w
 cš¬Ë l�²	 u×½

U?³�UÞ Êu�uN?−?	 Êu×K�?	 q²?� ¨w{U*« Ÿu³?Ý_« w
Ë

¨d?−?O½ W¹ôË w?
 W?OKš«œ W?Ý—b?	 vKŽ wK?O� Âu?−¼ ‰ö?š

ÆU?³�UÞ ≤∑ rNM	 UB?�?ý ¥≤ «uHDšË ¨œö?³�« jÝË ‰UL?ý

ÆÊü« v²Š szU¼d�« Õ«dÝ ‚öÞ≈ r²¹ r�Ë

qJAÐ ·UD²?šô«  UO?KLŽË W?×K�*«  UL?−?N�« dA?²MðË

W?Þd??????A�« X?MK?Ž√

¨ÊU?OÐ w
 W¹d?O−?OM�«

c?O??	ö?²�« œb??Ž ¨f	«

r?N?????HD?²?????š« s¹c?�«

W¹ôË w?
 Êu??×K?�??	

wÐd?ž ‰UL?ý ¨«—UH?	“

w?½U?Ł w?
 ¨œö?????????³?�«

ÂU¹√ ‰ö???š W???O?KL???Ž

ÆWKOK�

l?M²?????	« U?????L?MO?ÐË

rU?Š rÝUÐ Àb?×²?	

d– sŽ «—U?H	«“ W¹ôË

WÞd?A�« X�U� ¨œb?F�«

œb?F?�« Ê≈ U?N½U??OÐ w


 Æ…cOLKð ≥±∑ u¼

w???½U???Ł u??¼ «c???¼Ë

‰ö???š nDš ÀœU???Š

‰U???????L???????ý w
 ÂU?¹√

“—UÐ w?Łu???Š w?M�√ ‰ËR????�???� v?KŽ  UÐu????I???Ž ÷d????Hð …b????×????²*« 3_«

Íd??�?I�« ¡U??H?²??šö� …d?�U??� q�_« vKŽ s?¼«b?Š≈ ¡U??�M�«

vKŽ Êd³?ł√Ë V¹cF?²�«Ë »UB²?žô«Ë —dJ²*« »«u−?²Ýô«Ë

ÆWO³D�« W¹UŽd�« v�≈ ‰u�u�« sN×M	 ÊËœ ¨Íd�I�« qLF�«

w
 U?O?B�?ý V¹c?F?²�« ”—U?	 sÐ«“ Ê√ v�≈ —«d?I�« XH�Ë

Æ ôU(« pKð s	 œbŽ

 UÐu??I??F�« ÂU??Ž …b* fK:« œb??	 ¨p�– v�≈ W??
U??{ùUÐ

 U?OB?�?A�« s	 œb?Ž vKŽ ÷ËdH?*« dH?��« dEŠË W?O�U*«

¡«d??³‡)« o‡¹d??
 W¹ôË b?¹b‡9 v�≈ W??
U??{ùUÐ ¨W??OML??O�«

—«–¬ v²?‡Š  «¡«d????łù« Ác¼ o?O‡?³Dð W?‡³????�«d0 n?‡K?J*«

Æ≤∞≤≤

w
 b?O?F?B?²�« iH?š …—Ëd??{ vKŽ fK:« —«d?� œb?ýË

¨œö³�« Èu²�	 vKŽ —UM�« ‚ö?Þ≈ n�ËË sLO�« ¡U×½√ lOLł

 U?L−¼Ë »—Q?	 w
 ÍdJ�F�« b?OF?B²�« W?�Uš dJM²?Ý«Ë

Í—u
 n�Ëò v�« UOŽ«œ ¨W¹œuF�?�« b{ …dL²�*« 5OŁu(«

ÆåWI³�	 ◊Ëdý ÊËœ  UL−NK�

WOÐUIŽ  «¡«d?ł≈ –U�ð« vKŽ w�Ëb�« s	_« fK−	 ‚œU�

WOML?O�« WL�U?F�« WÞdý w
 Èu?²�*« lO
— ‰ËR?�	 o×Ð

åtK�« —U???B½√ò W??ŽU??L??ł …dD?O??�� W??F??{U??)« ¡U???FM�

Æ©5OŁu(«®

ŸUM²?	« l	® fK?:« w
 «u?C?Ž ±μ q�√ s	 ±¥ u?�Ë

 UÐuI?Ž ÷d
 `�UB� ¨‰Ëô« f?	√ ©X¹uB²�« sŽ U?OÝË—

`�U� ÊUDKÝ ¡UFM� w
 w?zUM'« Y×³�« …—«œ≈ d¹b	 vKŽ

œbNð ‰U?LŽ√ò w
 Âu?Že*« tÞ—uð WO?HKš vKŽ ¨sÐ«“ WC?OŽ

 U?U?N?²½« qJA¹ U0 ¨sL?O�« w
 —«d?I?²?Ýô«Ë s	_«Ë rK��«

ÆåÊU�½ù« ‚uIŠË w�Ëb�« Êu½UIK�

«“—UÐ «—Ëœ VF�ò sÐ«“ Ê√ vKŽ s	_« f?K−	 —«d?� hM¹Ë

‰UI?²Žô« VO�U?Ý√ Â«b�²?Ý«Ë VO¼d²�« W?ÝUOÝ oO?³Dð w


¡U??�M�« b??{ »U??B?²??žô«Ë w�M?'« nMF�«Ë V¹c??F??²�«Ë

qL?×?²¹ ‰ËR?�*« «c¼ Ê√ v?�≈ U?²?
ô ¨åU?O?ÝU?O?Ý  UDýUM�«

s	 œb?Ž U??N?O?
 X{d?Fð  ôU??Š sŽ …d?ýU?³*« W??O�ËR?�*«

Ê«œu???????�?�« w?{«—√ w� Êu?K?žu???????²?¹ Êu???????OÐu????????OŁ≈ Êu???????×?ÒK?�???????Ô�

g??O????????????????'« s?� q??łU????????????????Ž q??šb????????????????²??Ð  «b????????????????ýU?M??�Ë

œ«“ ¡«b??²??Žô« r�???ŠË gO??'« qšbð d??šQ?ð Ê√ v�≈ «Ë—U??ý√Ë

ÆVK��«Ë VNM�« jD�	 l−ýË  UOAOKO*« l	UD	

tK�«b?³?Ž w½«œu?��« ¡«—“u�« f?K−?	 f}z— vI?²�« ¨t?²?N?ł s	

WÝU?zdÐ uG½uJ�« W¹—u?NL?ł s	 «b
Ë ¨‰Ëô« f	« ¡U?�	 ¨„Ëb?LŠ

œU?%ô« fOz— WOÞ«d?�u1b�« u?G½uJ�« …—u?NL?ł f}z— Àu?F³?	

ÆÍbOJO�OAð fJOK
 w�U(« wI¹d
ô«

ÊËœ ÍœU?Š« qJAÐ W?CNM?�« bÝ ¡q	 W?OKL?Ž Ê« „Ëb?LŠ b?«Ë

vKŽ «d?Dš qJA¹ Àö??¦�« ‰ËbK� W??	eK	 W??O??�U??Hð« v�« q�u??²�«

s¹c�« 5M?Þ«u*«  UJK²2Ë W??	ö??ÝË s	«Ë W?O?½«œu?��« œËb??��«

ÆåWCNM�« bÝ qHÝ√ qOM�« ·UH{ vKŽ ÊuLOI¹

W¹—u??N??L?ł b??
u� Ád?¹b?I?ð sŽ ¡«—“u�« fK−??	 fz— »d??Ž√Ë

ÊQAÐ uG½uJ�« UN²ŠdÞ w²�« …—œU?³*«Ë Ê«œu�K� rNLŽbÐ uG½uJ�«

vKŽ rN?FKÞ«Ë W?C?NM�« b?Ý nK* w?ÝU	u?K³¹œ qŠ v�« q�u?²�«

ÁœöÐò Ê« w�u?GMJ�« Àu?F?³*« `{Ë« ¨t?³½U?ł s	ÆnK*«  «—uDð

Æå5OK³�« 5Ð „d²A*« ÊËUF²�« W¹uIðË d¹uDð w
 Vždð

w{«—_« w
 b¹b?ł s	 W?×K?�	 W?O?Ðu?OŁ≈  U?O?A?OKO?	 XKžuð

b?FÐ …—c�« ‰uB?×	 X³KÝ U?L? 5B�?ý  œU²?�«Ë ¨WO½«œu?��«

¨Ÿu?³??Ý_« «c¼ ‰ö?š t??Žu½ s	 w½U?¦?�« u¼ ÀœU?Š w
 ÁœU??B?Š

Æw½«œuÝ ÂöŽ≈ V�×Ð

w{«—_« qš«œ l?�Ë ÀœU??(« Ê√ åÊu??³¹dð Ê«œu??Ýò  d??–Ë

W¹–U?;« Èd?³J�« WI?A?H�« w
  «d?²?	uKO ±∞ o?LFÐ W?O½«œu?��«

»uMł v�≈ W?×K�?	 W?Žu?L?−?	 XK?žuð U?	bMŽ ·—U?C?I�« W¹ôu�

‰U???L???F?�«Ë 5Ž—«e*« ÂU???	√ o?¹dD�« X?FD�Ë åËö????F�«ò ‚d???ý

ÆrNM	 5MŁ« XHD²š«Ë Æ…—c�« œUBŠ ¡UMŁ√ 5O½«œu��«

n�√ X³N?½  UOA?OKO*« Ê√ åÊuOÐdð Ê«œu?Ýò‡� ÊuŽ—«e?	 b√Ë

ÈbŠ≈ V½U?−Ð r�L?��« ‰uB?×	 s	 ô«u?ł s¹dA?ŽË …—– ‰«uł

qšb?²�UÐ w½«œu?��« gO?'« Êu?Ž—«e	 V�U?ÞË ÆœUB?(«  U?O�¬

VK��«Ë VNM�«  UOKL?ŽË dL²�*« ¡«b?²Žô« s	 rN²¹UL?ŠË qłUF�«

w½«œu��« gO?'« d¹d% bF?Ð ÂU¹√ W�L?š s	 d¦_  b?²	« w²�«

ÆWOÐuOŁù«  UOAOKO*« WC³� s	 Ê«b
 n�√ μ∞ WŠU�*

 «—U????????�ù« W?????????�ö????????Ž w?� b?¹b????????ł Z?N?½ ∫W????????³????????O?????????²????????F?�«

…b?????????????????????????????×??????????????????????????????²??*«  U???¹ôu???�« l???� Z???O???K???)« ‰ËœË

s	 …b?×?²*«  U¹ôu�« l	 UM²?�ö?Ž b¹b?% r²¹ò ∫W?³?O?²?F�« ‰U?�Ë

iH?š vKŽ eO?d²�« l	 ¨—«d?I?²Ýô«Ë Âö?�K� …b¹bł Z¼UM	 ‰ö?š

 U?O?�U?Hð« w
 UM²?—U?A?	ò Ê√ v�≈ Î«d?O?A?	 ¨å—«u?(«Ë ¨b?O?F?B?²�«

 U?
ö²?šö� b¹b?ł ZN½ wM³?²Ð UM	«e²�« vK?Ž W¹u� …—U?ý≈ ¨ÂU¼«dÐ√

Æåb	_« WK¹uÞ WOLOK�ù«

Â«e?²�« b?√ ¨b¹«“ sÐ tK�« b?³?Ž ¨wð«—U?	ù« WO?ł—U?)« d¹“Ë ÊU?

fOzd?�« …—«œ≈ l	 V¦?? sŽ qL??F�«Ë  U??�ö??F�« e¹e??F??²Ðò ÁœöÐ

b¹bł —«uŠ ¡bÐË WOLOK�ù«  «d?ðu²�« iH) ¨Êb¹UÐ uł wdO	_«

w
 ¨åwL??O¼«dÐù« ‚U??Hðô« W?KE	 X% ÊËU??F??²�« dÞ√ aO??Ýdð Ë

nB²M	  «—U?	ù«Ë qOz«dÝ≈ 5Ð l�u*« åÂö��« ‚U?Hð«ò ‡� …—Uý≈

Æw{U*« ‰uK¹√

ÁœöÐ Ê≈ò ¨W³?O²?F�« nÝu¹ sDMý«Ë Èb� wð«—U	ù« d?OH?��« ‰U�

Æåq³I²�*« w
 …b×²*«  U¹ôu�« l	 oLŽ√ W�öŽ u×½ t−²ð

W?�ö??Ž Âu?O�« œb??×¹ U?¦¹b??ŠË «b¹b?ł U??−?N½ „UM?¼ò Ê√ ·U?{√

U½“ËU& b?I� ¨Èdš_« ZOK?)« ‰ËœË  «—U	ù« l	 …b×?²*«  U¹ôu�«

…u?I�« ‰UL?F²?ÝUÐ ¨…b?×²*«  U¹ôu?K� `L�ð W?ÝU?OÝ® dð—U? √b³?	

W?�öŽË ¨©wÐd?F�« ZOK)« ‰Ëœ w
 U?N?(UB?	 W¹UL?( W¹dJ�?F�«

Æås	_«Ë W�UD�« ÊQAÐ eOd²�« WIO{

w
 …b×?²*«  U¹ôu�« l	 oLŽ√ W�ö?Ž ¨ «—U	ù« w
 Èd½ò ∫lÐUðË

WO*UF�«  U¹u?�Ë_« WNł«u* W
U¦? d¦√ ÊËUFð vKŽ Î¡UMÐ ¨q³?I²�*«

d?OGðË ¨W?	UF�« W?×B�«Ë ¨U?½Ë—u ”Ëd?O
 p�– w
 U0 ¨W?d²?A*«

Æå—U¼œ“ô«Ë Âö��« e¹eFðË ¨WO�Ëb�«  UH�U×²�«Ë ¨ŒUM*«

Y?×?¹ …b????????×????????²*« 3_U?Ð ÊU????????�?½ù« ‚u????????I????????Š ‰ËR????????�????????�

lL?????−????²?�«Ë d????O?????³????F?????²�« W?¹d????×?Ð ÕU????L?????��« v?KŽ W?¹œu????F?????��«

w
 …b×?²*« 3ú� lÐU²�« ÊU?�½ù« ‚uI?Š fK−	 ÂU?	√ X�U�Ë

o(« rŽb� W?OF?¹dAð dÞ√ l{Ë vKŽ  U?DK��« YŠ√ò ∫nOMł

lOL−K�  UOFL'« s¹uJðË wLK��« lL?−²�«Ë dO³F²�« W¹dŠ w


ÆåWJKL*« w


w
 g�U½ sJ?MOKÐ w½u?²½√ wd?O??	_« W?O?ł—U?)« d¹“Ë ÊU?Ë

sÐ qB?O?
 Íœu?F?��« Ád?OE½ l	 fO?L?)« Âu¹ wHðU¼ ‰U?Bð«

ÆÊU�½ù« ‚uIŠ ‰U−	 w
 W¹œuF��« ÂbIð WOL¼√ ÊUŠd


U?NH?Ý√ sŽ ¨ÊU?�½ù« ‚u?I?( …b×?²*« 3_« W?{uH?	 XÐd?Ž√

WJKL?*« XŽœË ¨W¹œu?F??��« w
 åU??LKþò ’U??�?ý√ “U??−?²??Šô

ÆwLK��« lL−²�« oŠË dO³F²�« W¹dŠ Â«d²Šô

W?OMKŽ  UI?OKFð w
 ¨f	« XOKýUÐ qO?A?O	 W?{uH*« X�U?�Ë

w
 åU?LKþ ÊËe?−?²?×?	ò U?�U?�?ý√ Ê≈ ¨W¹œu?F?��« vKŽ …—œU½

d¼UE²�« w
 o(«Ë d?O?³?F?²�« W¹dŠ rŽœ v?KŽ UN?²?¦?ŠË ¨WJKL*«

ÆwLK��«

5×?K�?* Âu?????−¼ ¡«d?????ł œö????³?�« jÝË œu?Mł π q?²????I?????� ∫w�U?????�

vKŽ U	u−¼ Êu�uN−	 Êu×?K�	 sý ¨¡U�	 π[≤∞ WŽU��« v�«uŠ

œuMł ∏ q²?I	 sŽ d?HÝ√ U	 ̈ «—U?žU¹b½UÐ w
 WF?�«u�« wÐu�U¹œ …b?ŽU�

Æås¹dš¬ W�Lš WÐU�≈Ë

d�UMŽ Ê√ b?I²?F¹Ë ̈ Âu−N�« sŽ U?N²O�ËR?�	 W?Nł Í√ sKFð r�Ë

ÆÀœU(« ¡«—Ë W×K�*«  UŽuL:« s	

rž— jÝu�«Ë ‰ULA�« w
 nMF�« ‰ULŽ√ bŽUBð s	 w�U	 w½UFðË

vKŽ  dDOÝ w²�« œö?³K� —«dI²?Ýô« …œUŽù WO�½d?H�«  «uI�« qšbð

rOEMðË …b?ŽU?IK� W?O�«u?	 W
dD²?	  U?ŽU?Lł U?NM	 W?F?Ý«Ë oÞUM	

Æ©W¹œU%ô« UOÝË— w
 —uE;«® ågŽ«œò

5×K�?	 Ê√ ¨f	« ¨åpOMðu?³?Ýò W�U?u� ÍdJ�?Ž —b?B?	 sKŽ√

5O�U	 œuMł WF�ð q²I	 v�≈ Èœ√ w�U	 jÝË U×K�	 U	u−¼ «uMý

ÆfOL)« ¡U�	 ¨«—UžU¹b½UÐ WIDM	 w


5×K�*« VI?F²ð W?�U?š  «u� ÊQÐ ÍdJ�?F�« —bB*« ·U?{√Ë

ÆœuM'« «uLłU¼ s¹c�«

«dL?²�?	 «bŽUBð w²Ðu?	 »d� å«—U?žU¹b½UÐ ò WIDM	 b?NAðË «c¼

©W¹œU?%ô« U?O?ÝË— w
 …—uE;«® W?OÐU¼—ù«  U?OKL?F�« …d?OðË w


ÆœuM'« b{

w
 ¨◊U??³??ý ≤μ W?KO� w
 t½√ò w?�U*« gO??−K� ÊU???OÐ w
 ¡U??łË



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

≤∞≤± ◊U³ý  ≤∑  X³��«

 UO�Ë
◊ö	 œuF�	 s¹dOý ∫t²łË“

◊ö	 ‰ËË«— ∫tMÐ≈

◊ö	 ÂUN�≈ ∫tðb�«Ë

◊ö	 ‰UAO	 ∫t²IOIý

¨œu?F�?	 ¨◊ö?	  özU?Ž ÂuL?ŽË

b¹“uÐ√ ¨—cM	 ¨qO?−Ž ¨œ«b?Š ¨ÍËUJŽ

d??−???N*«Ë sÞu?�« w� r¼ƒU??³???�½«Ë

r¼b?O?I?� Êe?(« b¹e0 rJO�« Êu?FM¹

w�UG�«

◊ö	 ·“uł ÍœU�

¡U?�	 v�U?Fð t²?LŠ— v�« qI?²M*«

Æ≤∞≤± ◊U³ý ≤∞ X³��«

t?�??H½ W?Š«d� …ö??B�UÐ qH??²?×¹

l	 ÎU??O?ýU9 W?Ðd?I*« WK?zU?F�« sL??{

ÆWM¼«d�« WO×B�« ·ËdE�«

W??	ö?�?�«  «¡«d?ł« l	 ÎU??O??ýU9

s	 q� WKzUF?�« dJAð …c�²*« W?	UF�«

r²OÝË t�eM	 s	 …öB�« U?N�—UAOÝ

d?³?Ž Ë« nðU?N�« d?³?Ž Í“U?F?²�« wIKð

∫w½Ëd²J�ô« b¹d³�«

∫◊ö???	 œu????F???�???	 s¹d????O???ý

∞≥Ø∂≤π∞∏π

chirine.massoud@gmail.
com

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

∞∞≥≥∂¥±∏∑∞∂±≥

raoulmallat@hotmail.co
m

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

∞±Ø≥≥≤∞≥π

∫◊ö??	 ‰U??A???O??	 t??²??I???O??I??ý

∞±Ø≥≥≤∞≥≤ ‡ ∞¥Ø∑±μ∞∏±

W¹—«œ«

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

W‡‡O‡‡‡L‡‡‡Ý—  U‡‡‡‡‡‡‡‡½öŽ«

W¹U????N½ bM?Ž ≤∞≤±Ø¥Ø±∂ w�

ÆwLÝd�« Â«Ëb�«

≤∞≤±Ø≤Ø≤≤ w�  ËdOÐ

ÂUF�« d¹b*« s	 i¹uH²Ð

WÐU½ùUÐ W�d²A*« ÊËRA�« d¹b	

wMOMŠ n�«Ë ”bMN*«

∂∂ nOKJ²�«

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

b¹b9 sŽ ÊöŽ≈

W	UŽ WB�UM	

Q??�d?	 —U??L??¦??²?Ý«Ë …—«œ« s?KFð

W?	U?Ž W?B?�UM?	 b¹b9 sŽ  Ëd?OÐ

W½U?O?�Ë qO?G?A?ð ‰U?L?Ž« c?O?HM²�

lÐU??²�« W?O??{—ô«  U??O�ü« ‰uDÝ«

Æ ËdOÐ  Q�d*

Ác¼ w� „«d?²ýù« 5³?ž«d�« vKŽ

◊Ëd?A?�« d?²?�œ V?×?Ý W?B??�UM*«

w� Ê«u¹b?�« W?×K?B?	 s	 ’U??)«

s	 ¡«b?²Ð« ¨f	U)« oÐUD�« ‡ Q?�d*«

¨≤∞≤±Ø≤Ø≤¥ w� ¡U??FÐ—ô« —U??N½

Æw	UEM�« Â«Ëb�« sL{ p�–Ë

÷Ëd?F�« .b?I?²� WKN?	 d?š¬ Ê≈

t?O?� l?�«u�« ¡U?FÐ—ô« —U?N½ w?N?²Mð

W??O½U??¦�« W??ŽU??��« ≤∞≤±Ø≥Ø±∞

ÆÎ«dNþ …dAŽ

w� ÷Ëd?????F�« Òi� Íd?????−¹Ë

t???????O???????� l�«u?�« t?ð«– —U???????NM?�«

W??O½U??¦�« W??ŽU??��« ≤∞≤±Ø≥Ø±∞

w� d??NE�« b??F?Ð nBM�«Ë …d??A??Ž

ÆÂUF�« d¹b*« fOzd�« V²J	

∞±Øμ∏∑∞∑μ ∫nðU¼

∞±Øμ∏μ∏≥μ ∫f�U�

≤∞≤±Ø≤Ø≤≥ w�  ËdOÐ

ÂUF�« d¹b*« fOzd�«

w�OI�« rÝUÐ

ÊöŽ≈

¡«d???łS?Ð q¹«b???ł W?¹bKÐ V?ždð

Æ…bK³�« s	  U¹UHM�« l�d� WB�UM	

w� W???�—U???A?*« Vžd¹ s	 v?KŽ

v�« U?OB�?ý dC?×¹ Ê« WB?�UM*«

◊ËdA�« d²�œ Âö²Ýù W¹bK³�« e�d	

—«–¬ ∏ W¹U????G?�Ë —«–¬ ± s	 ¡«b????²Ð«

ÆÎ«dNþ …bŠ«u�« WŽU��« q³� ≤∞≤±

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÊöŽ≈

UN?²³?ž— sŽ ÊUM³� ¡UÐdN?� sKFð

.eK²� ÷Ëd?Ž Ã«—b²?Ý« ¡«dł« w�

W?Ý«—œ ¡«dłù W?B?B�?²?	 W�d?ý

 «d????O???	U????� ÂUE?M� rO????L????BðË

‚Ëe�« q?L?????F?????	 ÂËe� © CCTV®

ÆÍ—«d(«

„«d??²??ýù« w?� 5³??ž«dK?� sJ1

Áö?Ž« —u�c*« ÷Ëd?F�« Ã«—b²?ÝSÐ

d?²??�œ s	 W?�??�½ vKŽ ‰u??B?(«

‡ Ê«u¹b?�« W??×K?B??	 s	 ◊Ëd???A�«

W?I?³�*« W?�d?G�« w� ‡ d?��« W½U?	«

w� WŁb???×??²???�*« ≥∏ r�— l?MB�«

Íe?�d*« vM³*« s	 W?OÐd?G�« WN?'«

sL??{ ÊU?M³� ¡UÐd??N???� W??�??ÝR*

o¹dÞ ‡ ÊUM³� ¡UÐdN� vM³?	 ¨t	dŠ

Á—b???� m?K³????	 ¡U???I� p?�–Ë d???N?M�«

Æ‰Æ‰Ø≥∞∞∞∞Ø

W½U?	√ v�« bO�UÐ ÷Ëd?F�« rÒK�ð

W??�d??G�« w� ‡ ÊUM³� ¡U?Ðd?N??� Òd??Ý

WŁb×²�*« ≥∏ r�— l?MB�« WI³�*«

vM?³*« s	 W???OÐd???G�« W???N???'« w�

ÊUM³� ¡U?Ðd?N??� W?�??ÝR* Íe??�d*«

‡ ÊUM³� ¡UÐdN?� vM³	 ¨t	d?Š sL{

ÆdNM�« o¹dÞ

.b??I??²� b??Žu??	 d???š¬ Ê≈ ÎU??LKŽ

 l�«u�« W?FL?'« —UN½ u¼ ÷Ëd?F�«

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

W???³??ÝU???×??	 u???Hþu??	 »u?KD	

W�dý w� jI� wF?	Uł qOB%

W??ŽUMB�«Ë …—U??−??²K� w³¹d??F�«

∫W??F???ł«d??L?K� q¹UM?Fð ŸU??I???³�«

∞≥Ø≥≤π∂∞≤ ‡ ∞∏Øμ±¥±±±

shipping@araybyco.com
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

A Lebanese company
dealing in oils and other
foodstuffs needs a
factory manager with a
bachelor’s degree in
electro-mechanical
engineering. Min. 3yrs
exper. Send CV email:
recruitnow333@gmail.com

 «—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∫ 

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

—U−¹û�

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

 U�dH²	

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

W¹œU?Š_« WDK��« s?Ž wK�?²�UÐ Êu?³�UD¹ Êu?OÞ«d?�u1œ Êu?Žd?A?�

U???O???ÝËd?� Âd???I‡?‡�« W???O???F????³???²Ð Î«b‡?‡‡‡?‡Ð√ ·d???²???F?½ s‡‡?‡� ∫ Êb‡?‡‡¹U?‡Ð

w� ¨Êb?¹UÐ u???ł ¨w�d???O???	_« f?Ozd�« W???łË“ X�d?DðË

Íc�«Ë ¨jI?�  «uMÝ μ Â«œ Íc�« ‰Ë_« U?N?�öÞ v�≈ WKÐU?I*«

…b* tM	 ÃËe²ðË Êb¹UÐ UNłË“ qÐUIð wJ� U¼—dŠ t½√  b�√

ÆtF	 …dÝ√ fOÝQðË ¨U	UŽ ¥¥

r� u� t½√ b??I??²?Ž√Ë ¨Êü« ¡«—u�« v?�≈ dE½√ wM½≈ò ∫X�U??�Ë

WKzUF�UÐ XOEŠ s�√ sJ�Ë ¨u−Ð wI²�QÝ s�√ r� WIKD	 s�√

¡U?O?ý_« Ê√ U??I?Š b?I?²?Ž√ p�c?� ¨Êü« U?NJK	√ w²�« WK?O?L?'«

ÆåqC�ú� Àb%

˝ W¹Ëu½ »dŠ ‚öÞù ÊuOÞ«d�u1œ ÊuŽdA	 ˝

W¹œUŠ√ WDK�Ð ¨…b×?²*«  U¹ôu�« fOz— l²L²¹ ¨p�– v�«

Ê√ ô≈ ¨W¹Ëu½ »d??Š sAÐ d??	«Ë√ —«b?�≈ t� e??O?& V½U??'«

u??ł fOzd�« Êu??³�UD¹ wÞ«d??I1b�« »e??(« s	 5Žd?A??	

ÆWDK��« Ác¼ sŽ wK�²�UÐ ¨Êb¹UÐ

W³zU½ v�≈ W�UÝ— ¨wÞ«d?I1b�« »e(« w� U³zU½ ≥± Âb�Ë

w�½U½ »«u?M�« fK−??	 W?�??Oz—Ë f¹—U¼ ôU??	U??� fOzd�«

vKŽ ‰U?B?×?²?Ýô« Vłu?	 —«d?�≈ U?N?O?� Êu?³K?D¹ ¨wÝuKOÐ

Æ»d(« ÊöŽ≈ q³� WI�«u	

q¦?	 b?Š«Ë h�?ý ¡UDŽ≈ò ∫r?N?²�U?Ý— w� »«uM�« ‰U?�Ë

Ê√ s¹d?³²?F	 ¨åW?OIO?IŠ d?ÞU�?	 vKŽ ÍuDM¹ WDK��« Ác¼

W?×KÝQÐ Èd?š√ ‰Ëœ W?LłU?N0 «Ëœb¼ 5IÐU?��« ¡U?Ýƒd�«ò

d?O³?F?²K� s¹d?š¬ 5�ËR�?	 l�b¹ U?�uKÝ «Ëd?Nþ√ Ë√ W¹Ëu½

ÆåfOzd�« rJŠ ÊQAÐ rN�ËU�	 sŽ

¡«d?ł≈ wzö?	“Ë U½√ VKD½ò ∫U?²?O½UÐ wL?O?ł VzUM�« ‰U?�Ë

U½œöÐ w� ÍËuM�« rJ×²�«Ë …œUOI�« qJON� …d?ýU³	 WFł«d	

W?×KÝ√ ‚öÞ≈ WDKÝ v?KŽ ‰u?B?(« UMMJ1 nO?� b¹b?×?²�

dD�K?� w	u?I�« U?MM	√ i¹d??Fð fO�Ë ¨U½U??	√ d?¦??�√ W¹Ëu½

 ÆåÁe¹eF²� sJ�Ë

‰U?−	 w� tðœU?O�Ë UM�?Oz— q−?Ý v�≈ «œUM²Ý«ò ∫·U?{√

tK?OK?% WK�«u?0 w�u?½ ¨W¹ËuM?�« W????×K?Ý_« s	 b????(«

j?Ð«u??????C�« s?	 b?¹e*« ¡«d??????ł≈ ‚d?D?� wM?N*«Ë ”Ë—b?*«

ÆåW¹ËuM�« …dDO��«Ë …œUOI�« qJO¼ qš«œ  U½“«u²�«Ë

iOÐ_« XO?³�« v�≈ U?N�UÝ—≈ - w²�« ¨W�U?Ýd�« XML?CðË

b?OÐ WDK��« Ác¼ l{Ë sŽ …b?Ž qz«bÐ ¨w{U*« 5MŁô« Âu¹

ÆÁbŠË fOzd�«

…b×²*«  U¹ôu�«ò Ê√ ¨Êb¹UÐ u?ł w�dO	_« fOzd�« sKŽ√

U?O??ÝËd� Âd??I�« …d¹e?ł t??³?ý W??O?F??³?²?Ð ·d?²??Fð s�Ë r�

ÆåUO½«d�Ë√ o×Ð WOÝËd�« WOz«bF�«  U�dB²�« tł«u²ÝË

¨iO?Ð_« XO???³?�« f	« Ád???A?½ ÊU???OÐ w?� ¨Êb¹UÐ r?Nð«Ë

w{«—√ …bŠË …œU?OÝË w�Ëb�« Êu½UI�« W?H�U�	ò‡Ð U?OÝË—

l³?Ý q³??� Âd?I�« w� qšb?²?�« ‰ö?š s	 U?O½«d?�Ë√ U??Nð—U?ł

l	 nI?ð …b?×??²?*«  U¹ôu�« ‰«eð ôò ∫U??H??O??C??	 ¨å «uMÝ

W¹«bÐ cM	 X½U?� UL?� ¨ÂuO�« U?NzU�d?ýË UNzU?HKŠË UO?½«d�Ë√

∫WDO�Ð W?IO?IŠ œb$ WM¹e?(« W³ÝUM*« Ác?NÐ ÆŸ«eM�« «c¼

ÆåUO½«d�Ë√ s	 ¡eł ÂdI�«

…b???×??²*«  U?¹ôu�« Ê√ vKŽ w?�d??O???	_« fOzd�« œb???ýË

åWOÝËd�« W?O½«ËbF�«  U�dB?²�« b{ UO½«d�Ë√ l?	 nI²Ýò

UNðU�UN²½« vKŽ UOÝË— W?³�UF	 qł√ s	 qLF�« q�«u²ÝòË

ÆåUO½«d�Ë√ w� UN½«ËbŽË

vL?�¹ U?	 ÂdJð ‰«eð ô …b?×?²*«  U¹ôu�« Ê≈ Êb¹UÐ ‰U?�Ë

W?OŽU?L?²łô«  UÐ«dD{ô« v�≈ …—U?ý≈ w�® åW?	«dJ�« …—uŁò

W??ŠUÞù« v�≈ ≤∞±¥ ◊U???³??ý w� XC??�√ w²�« n?O??O??� w�

‰«eð ôò ∫UH?OC	 ¨©g²O?�u�u½U¹ —u²JO?� fOzd�« W	uJ×Ð

Ác¼ q� rŽb½Ë ¨UO½«d?�Ë√ œuŽË w� s	Rð …b?×²*«  U¹ôu�«

wÞ«d?I1œË wLKÝ q³?I?²?�?	 ÊU?L{ v?�≈ WO?	«d�« œu?N?'«

ÆåbK³�« «cN� d¼œe	Ë

˝ r�UF�« ¡U�M� W×OB½ tłuð Êb¹UÐ WłË“ ˝

fOzd�« W??łË“ ¨Êb¹UÐ q?O?ł XH??A??� ¨W?O½U?Ł W?N??ł s	

WO½u¹eHKð WKÐUI?	 ‰Ë√ w� ¨‰Ëô« f	√ ¨Êb¹UÐ uł w�dO	_«

¡UH²š« bFÐ tKFH²Ý UL?Ž ¨iOÐ_« XO³�« UN�ušœ bFÐ UNF	

Æb−²�*« åU½Ë—u�ò ”ËdO�

d?³?Ž —uN?L?'« b?Š√ UN?OKŽ t?ŠdÞ ‰«R?Ý vKŽ U?NM	 «œ—Ë

¨åU½Ë—u�ò ¡U?H²š« bFÐ tKF?� ÍuMð U	 ÊQAÐ d?ýU³*« Y³�«

U?ÞUD?³�« i?FÐË w?MO?ð—U*« ‰ËU?M²?� V¼–√ U?0—ò ∫X�U?????�

Æ¡U³½ú� å”dÐ b²OýuÝ√ò W�U�Ë V�×Ð ¨åWOKI*«

tðdł√ Íc�« ¡UIK�« w� åv�Ë_« U�dO	√ …bOÝò XŠdý UL�

UN?³Š »U?³Ý√ ¨Êu?��—ö?� wKO� W?O�d?O	_« WO?MG*« ¨UN?F	

ÆUN� X�Ë hOB�ðË ¨W{U¹d�« WÝ—UL*

U?NK�Ë ¨Wł«—b�« V�—√Ë Íd?'« W?{U¹— ”—U	√ò ∫X�U?�Ë

W?³�M�UÐ U?I?Š WL?N?	 —u	_« Ác¼ p�c� ¨w?M¼– wHBð —u?	√

Æåw�

¡U?�½ qJ� W?×O?B½ Êb¹UÐ qO?ł XN?łË ¨—UÞù« «c¼ w�Ë

ŸU²L²?Ýô« ¡U�M�« lOLł vKŽ V−¹ t½√ bI?²Ž√ò ∫w¼ r�UF�«

¨W?{U¹d�« WÝ—U2 ÊuJ¹ Ê√ Í—Ëd?C�« s	 fO�Ë ¨U	 d?	QÐ

WE( «Ëc?š jI�ò ¨p�c?� ÊuJ¹ Ê√ q	¬ wM½√ s	 ržd�« vKŽ

«c¼ Ê_ «dJ³	 ÿU?IO²?Ýô« vKŽ WB¹dŠ U½√ «c?N�Ë ¨sJ�H½_

Æåw�HM� tJK	√ Íc�« X�u�« u¼

qO?ł XA�U½ ¨U?N� W¹œd?� WO½u¹e?HKð WKÐU?I	 ‰Ë√ ‰ö?šË

s¹c�« œ«d?�_«  özU?ŽË ¨rOK?F?²�UÐ U?N?	U?L?²¼« U?C¹√ Êb¹UÐ

¡UHýË ¨ÊUÞd��« ÀU×Ð√Ë ¨W¹dJ?�F�« W	b)« w� ÊuKLF¹

XÐU?ł√ UN½√ U?L?� ¨b−?²?�*« åU½Ë—u?�ò ”ËdO?� s	 U?�dO?	√

ÆZ	U½d³K� w{«d²�ô« —uNL'« ¡UCŽ√ WK¾Ý√ vKŽ

i‡?O‡Ð_« X?O????³�« tð—œU????G????� b???F?Ð ¡«u???{_« v?�« œu????F¹ V�«d?‡ð

»e??(« rO?Ž“ u¼ V?	«dð fOzd�«ò Ê≈ Ÿu??³?Ý_« «c¼ ¨Ê«œ—u??ł

ÆåÍ—uNL'«

f�u�ò W?J³A� ¨ÂU¼«dž w?ÝbMO� —uðUMO��« ‰U?� ¨t²?Nł s	

V	«d?ð fOzd?�« ‰u???Š ·U???H???²?�ô« s	 UM?J9 «–≈ò t½≈ ¨å“u????O½

ÆWK³?I*« W?O½U*d³�«  U?ÐU�?²½ô« w� å≤∞≤≤ ÂU?Ž w� dB?²MM�?�

Æåd��M�� ¨UML�U�ð «–≈ò ·U{√Ë

ÊUO?Š_« iFÐ w� dNEðË U?ÝUÝ√ …œułu?	  U	U?�I½ô« sJ�

w� 5¹—uNL?'« …œU� 5Ð Ÿu³Ý_« «c¼ qB?Š UL� `{«Ë qJAÐ

Æ»«uM�« fK−	

UÐUDš ¨bŠ_« ¨V?	«dð b�U½Ëœ oÐU��« w�dO?	_« fOzd�« wIK¹

s	 —u??N?L?ł ÂU??	√ iOÐ_« XO??³�« tð—œU?G??	 cM	 v�Ë_« …d??LK�

Æs¹œbA²*« 5E�U;«

5E�U??;« —u?N?L??ł Ê√ ¨f	« ¨å≤¥ f½«d?�ò W�U??�Ë XMKŽ«Ë

Âu?−N?�« cM	 sJ� ¨Ÿ“UM	 öÐ å«bzU?�ò V	«dð d?³?²F¹ s¹œb?A?²*«

bŠ v�« UL?�IM	 Í—uNL'« »e(«  UÐ ‰u?²OÐUJ�« vKŽ Íu	b�«

ÆdO³�

fOzd�« Àb?×?²?O?Ý ¨w½U?¦�« Êu½U?� ≤∞ cM	 ‰Ë_« tÐUDš w�

¨å5E�U;« W?�dŠË Í—u?NL'« »e?(« q³I?²�	ò s?Ž oÐU��«

uł f?OzdK� åWOŁ—UJ�«  U?ÝUO?��«òË …d−?N�« sŽ UC¹√ p?�c�Ë

ÆnK*« «c¼ ‰uŠ Êb¹UÐ

Êu¹—u??N?L?'« d??�?š ¨V?	«dð W¹ôË s	  «uMÝ lÐ—√ b??FÐË

vKŽ dNEO?ÝË ÆiOÐ_« XO³�« p�c�Ë ”d?G½uJ�« vKŽ …dDO��«

¡«d?ł≈ t²?N?ł«u	 W?L?�Ë qL×?¹ u¼Ë oÐU��« fO?zd�« WŠU?��«

w� œd?L?²�« vKŽ i¹d?×?²�« W?L?N?²Ð Œu?O?A�« fK−?	 w� ‰e?Ž

w� W??O�U?Ž vI??³ð t?²??O?³??F?ý sJ� ¨‰u??²?O?ÐUJ�« vKŽ Âu??−‡N�«

ÆÁdJ�F	

w�ËR�?	 —U³?� iFÐ s	 WŽ–ö�«  «œUI?²½ô« s	 ržd�« vKŽË

nB?²M	 w?� 5¹—u?N?L?'« 5³?šUM�« ŸU?Ð—√ WŁöŁ ‰U?� ¨»e?(«

åÍœUO?� —Ëœò VF� Í—uN?L'« q�«u¹ Ê√ ÊËb¹d¹ rN½≈ ¨◊U?³ý

Æ„UO³OM¹u� bNF	 Á«dł√ Í√dK� ŸöD²Ý« V�×Ð

rOł Í—uNL'« VzUM�« ”d?G½uJ�« w� tzUHKŠ “dÐ√ bŠ√ ‰U�Ë

åu‡?‡‡ðU?‡‡M?‡‡�«ò e?‡‡?¹e???Fð V?‡‡‡?−¹ ∫ W????OÐË—Ë_« W???L????I�« w?� q�d????O???�

W??????????O??????????ŽU??????????�b?�« w?‡?‡?‡?‡?‡?‡?‡?ÐË—Ë_« œU??????????%ô«  «—b??????????�Ë

¨»U¼—ù«Ë ¨w½«d??³?O??��« ‰U?:« w�  «b?¹b?N?²?�«Ë ¨WMO?−??N�«Ë

ÆŒUM*«  «dOGðË …d−N�« V�«uŽË

¨f	« ¨ d³¹«“ sH?O²ý W?O½U*_« W	uJ(« rÝUÐ Àb×?²*« ‰U�

U³Mł ¨uðU?M�« e¹eFð …—Ëd{ Èdð ¨q�d?O	 öO?G½√ …—UA?²�*« Ê≈

ÆwÐË—Ë_« œU%ö� WOŽU�b�«  «—bI�« e¹eFð l	 VMł v�≈

ÂuO?�« ‰öš ¨Í√d�« «c¼ sŽ XÐd?Ž√ q�dO?	 Ê√ ¨Àb×²?*« d�–Ë

œUI²?Ž« V�ŠË ÆwÐË—Ë_« œU%ö� WO?{«d²�ô« WL?I�« s	 w½U¦�«

v�≈ ¨q�d?O?	 XŽœË Æåd?šü« U?L?NM	 q� q?LJ¹ò Ê√ V−¹ ¨q�d?O?	

¨uðUM�« nKŠË wÐË—Ë_« œU?%ô« 5Ð ÊËUF?²K� w−?NM*« rOEM²�«

Æ…b×²*«  U¹ôu�«Ë wÐË—Ë_« œU%ô« p�c�Ë

W?IOŁË ¨≤∞≤≤ ÂU?Ž ‰uKŠ l	 ¨W?žUO?BÐ ¨q�d?O	 X³?Š— UL?�

WK�u?³�UÐ vL?�¹ U	 ‡ wÐË—Ë_« œU?%ö� ÍdJ�?F�« ‰ö?I²?Ýô«

ÆwÐË—Ë_« œU%ö� WO−Oð«d²Ýô«

w� åWÝuLK	  UŠd²I	ò .bIð ¨W?IOŁu�« w� r²¹ ¨bI²F¹ UL�Ë

ÆW¦¹b(«  U¹b×²�« …UŽ«d	 l	 ŸU�b�« ‰U−	

Ã«—œ≈ v�≈ XŽœ q�d?O?	 ÊQÐ ¨W?	u?J(« rÝUÐ Àb?×?²*« Áu½Ë

W¹dJ�F�«  «b¹bN²�« p�– w� U0 ¨wŠ«uM�« nK²�	 ¨WIOŁu�« w�

åÊu???OKš«b�« Êu???OÐU¼—ù«ò `?KDB???� —u??N?þ vKŽ oÒK?Fð U??�Ë—U???š«“

tð—«œ≈ rN?²??H?�Ë s¹c�« ¨Êb¹UÐ u??ł “u?� vKŽ «u?{d??²?Ž« s2

Æ5OK;« 5OÐU¼—ùUÐ ¨UN� WI¹bB�« ÂöŽù« qzUÝËË

¨U?�Ë—Uš«“ U¹—U?	 WO?ÝËd�« W?Oł—U?)« rÝUÐ WŁb?×²*« X�U?�

‡Ð U??N?OMÞ«u??	 iFÐ n�Ë ‰ö??š s	 ¨…b?×??²*«  U¹ôu�« Ê≈ò

s¹c?K� «b¹b????ł U???×?KDB????	  dJ²?Ð« ¨å5OK?š«b�« 5O?ÐU¼—ù«ò

ÆåbzU��« ÁU&ô« l	 Êu{—UF²¹

«c¼ w�ò ∫uJÝu?	 w� wH?×� d9R?	 w� ¨U?�Ë—Uš«“ X�U?{√

ÁU& WOÝU?� WO�dO	_« W�«bF�« X½U� nO� ¨d?O�c²�« œË√ ¨œbB�«

ÆåWÝUO��« ÊuÝ—U1 s¹c�« UNOMÞ«u	

U??Nðb???N??ý w²�« W?KL??(« ¨ÊU¼–_« v�≈ U???�Ë—U??š«“  œU??Ž√Ë

qšb?²�UÐ 5F�U?C�« W?³?�U?F?	Ë sŽ Y×?³K�ò …b?×?²*«  U¹ôu�«

ÆåWO�dO	_«  U¹U�²½ô« w� ÂuŽe*« wÝËd�«

œułË vKŽ åw?IOI?Š qO�œ .bIð r²¹ r�ò ¨WKB?;« w� sJ�Ë

Æp�–

UN?²IKÞ√ w²�« W?FÝ«u�« WKL(UÐ ¨W?OÝËd�« WŁb?×²*« X¼u½Ë

U	 w� 5�—U?A*« WIŠö* ¨W?HK²<« WO?�dO	_«  «dÐU<« …e?Nł√

r¼d?OžË w½U?¦�« Êu½U� ∂ w� ‰u?²OÐUJ�« vM³?	 ÂU×?²�UÐ vL?�¹

s?‡‡?‡O?‡?‡�e??????²?KÔ� ‰«e?‡?‡‡?‡‡?½ ô ∫ W??????O?‡‡?½U*_« ŸU??????�b?‡?‡�« …d?‡‡?‡?‡‡?‡‡?¹“Ë

ÊU?????????²????????�?½U????????G?????????�√ w?‡?‡‡?‡?� Âö?????????��« W?????????O?K?L????????F?Ð

ÆÊU*d³�« UNOKŽ o�«u¹ Ê√ 5F²¹ ‰«e¹ ô …uDš w¼Ë ¨q³I*«

w²�« W?O½U*_« WO?KLFK� w�U?(« w½U*d?³�« i¹u?H²�« wN?²M¹Ë

W??	uJ(« lł«d?ð U?L?MOÐ ¨—«–¬ W¹U??NMÐ ÍbM?ł ±≥∞∞ u?×?½ rCð

åÊU³�UÞò W�dŠ l	 ≤∞≤∞ ÂUŽ X	dÐ√ WO�UHð« …b¹b'« WO�dO	_«

Æ—U¹« s	 ‰Ë_« ‰uK×Ð WO³Mł_«  «uI�« »U×�½« v�≈ XŽœ

 «u?I� dJ³?*« »U?×?�½ô« Ê√ s	 —ËU?³M¹—U??� V	«d?�  —c?ŠË

W	uJ(« 5Ð Âö��«  UŁœU×	 ÷dF¹ b� w�KÞ_« ‰ULý nKŠ

nK(«  «u??� vKŽ Ê≈ X�U??�Ë ¨dD�K� åÊU??³�UÞòË W??O½U?G??�_«

U¼—«dL²?Ý« W�UŠ w� åÊU³�UÞò q³� s	 nMŽ ‰ULŽ_ œ«b?F²Ýô«

ÆÊU�O½ bFÐ

¨—ËU?³M¹—U?� V?	«d?� X¹d?G?O½√ W?O½U?*_« ŸU?�b�« …d¹“Ë  b?�√

ÆÊU²�½UG�√ w� Âö��« WOKLFÐ U¼œöÐ Â«e²�« ¨f	«

U?NMŽ sKF¹ r� …—U¹eÐ —ËU?³M¹—U� V	«d?� ÂUO?� ‰öš p�– ¡U?ł

WO½U*_«  «uI�« W?O³�Už dA²M?ð YOŠ n¹dý —«e	 WM¹b* UI?³�	

ÆÊU²�½UG�√ w�

WÝU?	 WłU?×Ð ÊU²?�½UG�√ò Ê≈ ¨U?N� ÊUOÐ w� …d¹“u?�« X�U�Ë

Ê√ WHOC	 ¨åUNFL²?−	 w� W��UM²*«  UŽUL'« 5Ð W¹u�ð v�≈

Æ «uIK� rEM*« »U×�½ô« qE¹ 5�dÐ ·b¼

d??C?š_« ¡u??C�« W??O½U*_« W?	u?J(« XDŽ√ ¨¡U??FÐ—_« Âu¹Ë

w½U?¦�« Êu½U� v²?Š ÊU?²�½U?G?�√ w� W¹dJ�F�« W?L?N*« b¹bL?²�

…œu????????????Ž i?‡?‡?‡?‡?�d??‡?‡?‡?‡?¹ w?½U??D?¹d???????????³??�« ¡U???????????C????????????I?�«

U?¹—u??????????????Ý w?� åg??‡?‡?‡??‡?‡?‡??Ž«œò ‡?� X?L??????????????C?½« W??ÐU?????????????ý

rOEMð w?KðU?I?	 b?Š√ s	 XłËeð YO?Š W?Ý—b?*« w� 5²?I¹b?�

ÆågŽ«œò

‰U?I²?Ž« dJ�?F?	 w� …e?−²?;« ©U?	U?Ž ≤±® ÂuG?OÐ  œd?łË

U?N½√ Èu?ŽbÐ ≤∞±π ÂU?Ž W?O½UD¹d?³�« U?N?²?O?�Mł s	 ¨U¹—u?�Ð

ô t½QÐ XC�Ë o³Ý ·UM¾²?Ýô« WLJ×	 sJ� ¨UOM	√ «dDš qJAð

…œu?F�UÐ U?N� `LÝ «–≈ ô≈ W?O?�M'« V×?Ý vKŽ sFD�« U?NMJ1

ÆUO½UD¹dÐ v�≈

…œu??F�« oŠ ·U?M¾??²??Ýô« W??LJ×??	 X×M	 w?{U*« ÂU??F�«Ë

¨UN?²O�?Mł V×Ý —«d� w� sFDK?� …b×²*« WJKL*« v�≈ W?LO?LA�

W?L�U?×	 w� U?NI?Š s	 X	d?Š WL?OL?ý Ê√ v�≈ U?NLJŠ W?Fłd?	

…bł«u²*« rO<« s	 UN�?H½ sŽ ŸU�b�« s	 sJL²ð r� UN½_ W�œUŽ

ÆU¹—uÝ w� tO�

…œu?FÐ ÕU?L?��« ¨f	« U?O½UD¹dÐ w?� U?OKF�« W?LJ;« XC?�—

rOEMð v�≈ ÂUL?C½ö� U¹—uÝ v�≈  d�UÝ b�u*« W?O½UD¹dÐ WÐUý

W????	uJ?(« —«d????� w� sF?D�« s?	 sJL????²?ð w� p?�–Ë ¨ågŽ«œò

ÆUN²O�Mł s	 U¼b¹d&

VOŠdð sŽ w½UD?¹d³�« ¡«—“u�« fOz— rÝUÐ Àb×?²*« »dŽ√Ë

¡«bFÝ s×½ò ∫·U{√Ë ¨UOKF�« WLJ;« —«dIÐ Êu�½uł f¹—uÐ

¨UIÐU?Ý UMK� UL?� ÆŸULłùUÐ U?OKF�« WLJ;« tðc?�ð« Íc�« —«dI�UÐ

¨w	u??I?�« UMM	√ vK?Ž ÿU??H??×K� W¹u?�Ë_« wDFð W??	u?J(« ÊS??�

c?�?²ð ô r?N?²?O?�Mł s?	 œ«d?�_« b¹d?−?²Ð W??�U?)«  «—«d?I�«Ë

Æå·UH�²ÝUÐ

w� X½U?� U?	bMŽ ≤∞±μ ÂU?Ž ÊbM� Âu?G?OÐ W?LO?L?ý  —œU?žË

l	 U?O�dð d?³Ž U¹—u?Ý v�≈ X³¼–Ë U¼d?LŽ s	 …d?AŽ W?�	U?)«

t????????F???????ł«d?ð »U???????³????????Ý√ n?‡‡?‡?‡?‡‡?A?‡?‡J?¹ Í—U?¼ d???????O????????�_«

U????????O?½U?D?¹dÐ t?ð—œU????????G?????????�Ë W????????OJ?K?*« t?ðU????????³????????ł«Ë s?Ž

ÆåbI²Ž√ U	 vKŽ ”UM�« s	 dO¦J�« UNÐ dFý UL� „UM¼ UIŠ W³F�

W??�U??×??B�« ÊuJð Ê√ sJ?1 nO??� U?F??O??L??ł rKF?½ò ∫lÐUðË

U?N½√  d?FýË ¨W?OKI?F�« w²?×?� d	b?ð X½U� b?I� ¨W?O½UD¹d?³�«

¨»√ Í√ tKF??H?O?Ý U??	Ë ÃË“ Í√ tKF?H¹ U??	 XKF?� p�c� ¨W??	U?Ý

W¹ôË v�≈ U?LN�U?I?²½« q³�Ë ÆåUM¼ s	 w²?KzUŽ Ã«d?š≈ v�≈ ÃU²?Š√

ÊUG?O	Ë Í—U¼ d?O	_« ÊUłËe�« vJ²?ý« ¨WO?�dO	_« U?O½—uH?O�U�

UNOKŽ d?LM²�«Ë ¨t²łËe� WO½UD¹d³�« n×B�« WK	U?F	 s	 q�—U	

iOÐ√ U¼b?�«Ë Ê√ –≈ ¨W¹d?BMŽ U??N½QÐ iF?³?�« U?N?H??�Ë ‚dDÐ

ÆWOI¹d�√ ‰u�√ s	 UNðb�«ËË …dA³�«

q�—U?	 ÊUG?O?	 X×$ ¨Í—U?'« dN?A�« s	 oÐU?Ý X�Ë w�Ë

„UN?²½ô WO³F?A�« n×B�« ÈbŠ≈ b?{ WOzUC?� ÈuŽœ l�— w�

v�≈ t²³?²� »UDš s	  UHD²I	 W?ŽU³Þ ‰öš s	 UN²O?�uBš

W?OC?IÐ w{U*« d?NA�« Í—U¼ d?O	_« U?N?łË“ “U� U?LMOÐ ¨U¼b�«Ë

ÁdNþ —«œ√ t?½≈ X�U� WB?� V³�Ð W?HO?×B�« fH½ b?{ dO?NAð

Æw½UD¹d³�« gO−K�

¨W?OJK*« tðU?³ł«Ë sŽ t?OKK�ð ÊQ?AÐ t¹b?I?²M	 vKŽ tM	 «œ—Ë

∫ÊËœ—u� fL?Oł l	 W?O½u¹eHK²�« WKÐU?I*« w� Í—U¼ dO?	_« ‰U�

ÊuJ²?Ý r�U?F�« w� X?M� U?LM¹√ «c� ¨W?	U?Ž W?	b?š w¼ wðU?O?Šò

Æå¡wA�« fH½

w²�« »U³Ý_« sŽ ¨‰Ëô« f	√ ¨Í—U¼ w½UD¹d?³�« dO	_« nA�

WOJK*« UL?NðU³ł«Ë sŽ lł«d²K� ¨q�—U	 ÊU?GO	 ¨t²łË“Ë t?²F�œ

Late Lateò Z	U½d?³�  U?×¹d?Bð w� b�√Ë ÆU?O½UD¹d?Ð …—œUG?	Ë

W?O½UD¹d?³�« W?�U?×B�« Ê√ ¨ÊËœ—u?� fL?O?ł .b?Ið s	 åShow

V�×Ð ¨åW	U��«ò‡Ð UNH�Ë w²�«Ë ¨WOKIF�« t²×� d	bð X½U�

Æå“d²¹Ë—ò W�U�Ë

¨w{U?*« Ÿu????³????Ý_« w�Ë

dO	_« Ê√ ÂUNGM�UÐ dB� sKŽ√

¨U?O½UD¹dÐ W?JK	 b?O?H?Š Í—U¼

t?²?łË“Ë ¨W?O½U?¦?�« YOÐ«e?O�≈

q�—U??	 ÊU?G??O?	 W??O?�d??O?	_«

WKzU??F�« sŽ «d??O??š√ ö?B??H½«

¡UC?ŽQ� «Ëœu?F¹ s�Ë ¨WJ�U*«

ÆULN²¹UŽ— ÊËbIHOÝË 5K	UŽ

Âb?I* Í—U¼ dO?	_« `{Ë√Ë

∫ÊËœ—u?� fL?O?ł ¨Z	U½d?³�«

¨j� «œU??F??²Ð« d??	_« s?J¹ r�ò

s	 ôbÐ U??F??ł«dð ÊU??� tMJ�Ë

W¾OÐ „UM¼ X½U?� bI� ¨w×M²�«

W�U?????L?????Ž …d????−?‡‡?¼ √u????Ý√ t?????ł«u?‡ð U?????O‡?½UD?‡¹d?‡Ð

W????????O½U????????¦?�« W???????O?*U????????F�« »d????????(« c?‡‡?‡?‡?M‡?‡?�

∑∞∞ò ∫fð—uÐ ÊUŁU?½u?ł ¨ÊbM?� w� Ãb?O�u??�

¨w{U?*« ÂU???F�« Êb?M� «Ë—œU???ž h�????ý n�√

¨ÊËœu????F¹ ô b????� ”UM?�« Ê√ w� sL?J¹ d?D)«

œö³�« bIH²?ÝË W�ULF�« w� hI½ „UM¼ ÊuJOÝ

ÆåVz«dC�«Ë ÃU²½ù«  «bzUŽ iFÐ

Êu?OK	 s	 d¦?�√ u×½ Ê√ v�≈ fð—uÐ —U?ý√Ë

Ê√ sJ1 Íc�« d	_« ¨œö³�« «Ë—œUž w³Mł√ q	UŽ

ÆWO�«džu1b�« WKJA*« r�UHð v�≈ ÍœR¹

¨≤∞≤∞ ÂUŽ w� ¨w½UD¹d³�« œUB?²�ô« bNýË

pM?Ð sKŽ√Ë ÆÂU????Ž ≥∞∞ cM?	 t� œu???�— √u????Ý√

œö??³K?� w�U??L??łù« w?K;« "UM�« Ê√ «d???²K$≈

Æw{U*« ÂUF�« ¨• π[π W³�MÐ iH�½«

WOŽUL'« …d−?N�« s	 WO	öŽ≈ d¹—UIð  —cŠ

œUB?²�ô« vKŽ U¼d?OŁQðË UO½UD¹dÐ w� W�U?LFK�

Æœö³�« w�

å⁄d?³?	uK?Ðò W�U?�Ë tðd?A½ d¹d?I??²� U?I?�ËË

WJKL?*« V½U?ł_« ‰U?L?F?�« —œU?G¹ ¨W?O?�d??O?	_«

œö??³�« t?ł«u?ðË …d?O‡³??� œ«b‡‡?ŽQÐ …b‡‡×??²*«

W?O*U??F�« »d?(« cM	 W??O?ŽU?L?ł …d??−¼ √u?Ý√

ÆWO½U¦�«

vKŽ …d??−?N?�« ”UJF½« s	 d¹d??I?²�« —c??ŠË

s	 U?O½U?D¹dÐ ÃËd?š t?{u?� Íc�« œU??B?²?�ô«

ÆU½Ë—u� ”ËdO�Ë wÐË—Ë_« œU%ô«

e?GMO?� W?F	U?ł w� œU?B?²?�ô« –U²?Ý√ ‰U?�Ë
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السبت 27 شباط 2021

بول كنعان يهنى الفائزين في األوملبية
هنأ املحامي بول يوسف كنعان اللجنة االوملبية الجديدة واالعضاء 

الفائزين بعد عملية االقرتاع
وقال كنعان يف بيان »نهنىء جميــع الفائزين يف هذه العملية 
االنتخابية، الســيام الصديق بيار الجلخ ابن املن الحبيب. ونتوجه 
بالشــكر للجنة الســابقة برئاســة جان هامم ملا قدمته للرياضة 

اللبنانية عىل مدى سنوات واليتها«..

»املستقبل«: فــي  الــريــاضــة  مصلحة 
لـــتـــجـــاو االنـــتـــخـــابـــات والــعــمــل
ــالــريــاضــة ــلــنــهــوض ب ــدا واحـــــدة ل ــ يـ

هنأ املنســق العام ملصلحــة الرياضة يف تيار املســتقبل فيصل 
قلعاوي ومكتب الرياضة يف التيار، يف بيان، الفائزين يف انتخابات 
اللجنــة االوملبية التــي تجلّت يف معركة دميوقراطيــة قالت فيها 

االتحادات كلمتها. 
ولفت إىل أن التحالفات الرياضية التي نتجت عن هذه االنتخابات 
عكست القناعات واملوازين الســائدة يف هذا املجال ومل تعكس أبدا 

التحالفات السياسية الحالية. 
وأكد البيان أنه متت دراسة خطواتنا بشكل عميق ومتأن للحفا 
عىل امليثاقية، عىل الرغم من الشائعات والتهويل الذي مورس علينا 
يف هذا املجال، حتى أننا كنا عىل استعداد لتقديم استقالة مرشحينا 

يف حال خرق هذه امليثاقية. 
ومبا أن االنتخابات أصبحت وراءنــا، طالب البيان رئيس اتحاد 
القوى روالن سعادة  ألعاب  املبارزة جهاد ســالمة ورئيس اتحاد 
التوافق  بالعودة عن اســتقالتيهام والتعاون مع أعضــاء الئحة 
ملا فيه مصلحة الرياضة التي تتســع للجميــع وبحاجة إىل كل 
الطاقات. وشــدد عىل رضورة تواجد الرأي والــرأي اآلخر ضمن 
الوحدة  الصحيحــة وتعزيز  القــرارات  التنفيذيــة التخاذ  االطر 

الرياضيني. والتكاتف 
ومتنت مصلحة الرياضة يف تيار املســتقبل ومنسقها العام عىل 
االتحادات الرياضية تجاوز االنتخابات والتطلع إىل االمام للنهوض 
مبختلف االلعاب خصوصا يف ظل الظروف املأســاوية التي يعيشها 

الوطن عىل مختلف الصعد. 
وشــكر وزيرة الشــباب والرياضة يف حكومة ترصيف االعامل 
فارتينيه أوهانيان عىل مســاعيها إلعادة إطالق العجلة الرياضية. 
كام شــكر املهنئني بالفوز الذي تحقق وعىل رأســهم الرئيس سعد 
الحريري، مشرياً إىل أن مرشــحينا الذين فازوا باالنتخابات هم من 

االختصاصيني من غري الحزبيني. 
ويف الختــام، دعا البيان العائلة الرياضيــة إىل العمل يداً واحدة 

لرياضة أفضل. 

مبابي يتصدر قائمة األغلى عامليا
يعد الفرنيس كيليان مبــايب بطل العامل مع منتخب بالده 
يف مونديال روســيا 2018، ومهاجم باريس سان جريمان، 
هو الالعب األغىل عىل مستوى العامل خالل عام 2021، وفقا 

ملؤسسة يك يب إم جي لالستشارات.
ويأيت خلف مبــايب، هاري كني ورحيم ســرتلين ثنايئ 

توتنهام ومانشسرت سيتي عىل الرتتيب.

ــة« ــ ــ ــي ــ ــ ــب ــ ــ »األومل مــــنــــاصــــ  يــــــع  تــــــو فــــــي  ت  مـــــفـــــاجـــــ ال 
ــن ــريـ ــهـ شـ فــــــي  ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ خـ ــة  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ريـ ات  انــــــــجــــــــا و 

ة ر ال نان يف  منتخب ل

جالل بعينو

عىل  »الستارة«  أسدلت 
انتخابات اللجنة التنفيذية 
اىل  وأدت  االوملبية  للجنة 
اتحاد  رئيس  الئحــة  فوز 
الرماية والصيد بيار الجلخ 
عضــوا(   11( بالكامــل 
من  اعضاء  ثالثة  ودخول 
الئحة رئيس اتحاد املبارزة 
تقديم   ثم  ســالمة  جهاد 
اتحاد  ســالمة ورئيــس 
العاب القوى روالن سعادة 
وستعقد  اســتقالتيهام. 
اجتامعاً  التنفيذية  اللجنة 
القريبــة  الســاعات  يف 

لتوزيع املناصب مع حســم جلخ منصب الرئاســة وحسم 
رئيس اتحاد كرة القدم املهندس هاشم حيدر منصب النائب 
األول للرئيس مع نائبي الرئيس الثــاين والرابع  جاك تامر 
وأسعد النخل بانتظار بت تيار »املستقبل« اسم نائب الرئيس 
الثالث ومنصب األمني العــام اىل جانب باقي املناصب من 

امني الصندوق واملحاسب.
ومع تقديم ســالمة وسعادة اســتقالتني فوريتني، من 
املتوقع ان تدعو اللجنة التنفيذية اىل انتخابات فرعية مللء 
املقعدين الشاغرين باستقالة ســالمة وسعادة يف موعد 
الحق ليكتمل عدد اعضاء اللجنة التنفيذية اىل 14 بينام هو 

12 حالياً.
والالفت ان رئيس اتحاد املواي تاي الغراند ماسرت سامي 
قبالوي حصل عىل أكرب عدد من االصوات )26 من 28( ومل 

يصّوت له اتحادان وهام : الجودو والتجذيف.
وبدأ املعنيون الكالم عن هوية املرشحني الذين سيقدمون 
تراشيحهم لالنتخابات الفرعية واىل اي اتحادات ينتمون وهل 
ستكون انتخابات فرعية محتدمة ام تزكية مع األرجحية ان 

تكون بالتزكية ي وجود مرشحني اثنني يف النهاية.

{ انجازات خارجية {

ومع طي صفحة االنتخابات األوملبية »الرشســة« هذه 
املرة وتقّبل الفائزين التهاين من الخارسين سّجلت الرياضة 
اللبنانيــة منذ بدايــة العام الجاري العديــد من االنجازات 
الخارجية والتــي أضاءت نوراً يف عتمة الوضع االقتصادي 
والصحي التي نعيشــه يف املرحلة الحالية وســط االقفال 
العام  الســاري املفعــول للنشــاطات الرياضية حتى اآلن 
بانتظار الفــرج مع الفتح التدريجي للحيــاة ومنها عودة 

النشاطات الرياضية تدريجياً.
ومن االنجازات الخارجية املحققة منذ بداية العام الجاري 

والتي تصب ملصلحة األتحادات الراعية لهذه االلعاب :
1- كرة الســلة : نجــاح منتخب لبنــان للرجال بكرة 
الســلة يف انهاء تصفيات كأس األمم اآلســيوية بتزّعم 
الرابعة محققاً ســتة انتصارات من ســت  املجموعــة 
مباريــات محققاً العالمة الكاملــة )12 نقطة من 12) 

. ممتازة  محصلة  يف 
2- التزلّ عــىل الثل : احراز لبنان لقــب بطولة الدول 
الصغرى للســيدات ضمن االتحاد الدويل يف التزل األلبي 
التي جرت يف مونتنيغرو )الجبل األســود( والنتائ املميزة 
املحققــة يف بطولة العامل التي جرت يف كورتينا )ايطاليا( 

خاصة عــرب املتزلجني ســيزار عرنوق ونعيــم فنيانوس 
واملتزلجة كاريل ماريا اسكندر.

3- الكــرة الطائرة : احتالل فريق لبنــان يف الكرة الطائرة 
الشاطئية املركز التاســع من بني 32 فريق ضمن جولة قطر 
من الدوري العاملي يف مشاركة هي األوىل له يف التاريخ عىل 
هذا املستوى عرب املدرب اييل النار والالعبني جو القزي وشفيق 
صليبا. كام نجحت الالعبتان مريفت حمزة ومرينا شيخو يف 
احراز ميدالية برونزية يف احدى الــدورات الودية يف الكرة 

الطائرة الشاطئية يف امارة ديب )االمارات العربية املتحدة(. 
4- العــاب القوى : احراز العديد مــن العدائني والعداءات 
العديد من امليداليات يف بطولة تركيــا الدولية داخل قاعة 

مغلقة وتحطيمهم عدداً من األرقام القياسية اللبنانية.
5- ركبي يونيون : احراز منتخب لبنان للرجال يف الركبي 
يونيون امليدالية الفضية يف البطولة العربية التي جرت يف 

االسكندرية )مرص( وهي نتيجة ممتازة.
ي قاعي  6- راليات : احراز الســائق »املمّيز والسهم« ه
ومالحه كارلوس حنا لقــب فئة الدفع األمامي ضمن رايل 
قطــر الدويل والذي يندرج ضمن اطــار الجولة األوىل من 

جوالت بطولة الرشق األوسط للعام الجاري.
عىل صعيد آخر، خرس الوسط الريايض يف شباط الجاري 
اداريــني مخرضمني. فلعبة الكــرة الطائرة خرست الرئيس 
السابق لنادي العمل )بكفيا( وامني الصندوق السابق التحاد 
الكرة الطائرة الراحل انطوان اسطفان. اما لعبة كرة السلة 

فخرست العضو السابق لالتحاد الراحل جاك بوياجيان. 

{ العودة محلياً {

اللجنة  املناصب داخــل  العني مصوبــة عىل توزيــع 
التنفيذيــة للجنــة األوملبيــة والتي لن تكــون فيها اي 
مفاجأة تُذكر مع حســم الجلخ الرئاسة )بعد االعالن عن 
نتائ االنتخابات تقّدم الجلخ من منافســه جهاد سالمة 
الثانية  الرجالن بروح رياضيــة عالية( والعني  وتصافح 
الريايض واملشاركات الخارجية مع  النشاط  مصوبة نحو 
العلم ان بعثــة االتحاد اللبناين للرماية والصيد تشــارك 
حاليــاً يف كأس العامل التي تجري مبــرص مع األمل ان 
يحقــق رماة لبنان ومن بينهــم الرامية الدولية راي جاك 

نتائ ممتازة  كالعادة. باسيل 
أملنا كبري بعودة الحيــاة الرياضية اىل املالعب اللبنانية 
يف القريب العاجــل خاصة ان عدداً مــن االتحادات امام 
استحقاقات محلية وخارجية داهمة وعىل رأسها البطوالت 

الرسمية واستضافة بطوالت قارية ودولية.

الشاطئية الــطــائــرة  ــرة  ــك ال ــي  ف الــعــاملــي  الــــدوري 
ــع ــ ــ ــاس ــ ــ ــت ــ ــ لـــــــبـــــــنـــــــان فــــــــــي املــــــــــركــــــــــز ال

احتّل لبنان املركز التاســع يف الرتتيب النهايئ 
العام لجولة قطــر العاملية ضمن »الدوري العاملي 
للكرة الطائرة الشــاطئية« من بني 32 فريق من 

كافة أنحاء العامل.
وبعدمــا حقق الثنــايئ جو القزي وشــفيق 
صليبا بقيــادة املدرب الوطني ايــيل النار انجازاً 
كبرياً  بتأهلهام اىل الدور الـ 16، نجح العبا وطن 
األرز يف التأهل ايضــاً اىل دور الـ 12 بعدما فازا 
عــىل املغرب حيث خرسا بصعوبــة  امام الثنايئ 
املؤلف من الالعبني سافا اورلو وسلسوك  الرتيك 
ساكريس مبجموعتني لواحدة بعد مباراة صاخبة 
وعاصفــة مل تحســم اال يف املجموعــة الثالثة 
(16-14( ملصلحة الفريق الرتيك. وجاءت نتيجة 
-16)  (15-21)  (24-22( : املجموعــات كاآليت 

14(. وكان الفريق اللبناين قاب قوســني أو اد 
التأهل اىل الدور ربع النهايئ لوال خســارته  من 
املجموعة الثالثة والحاسمة بصعوبة ليحتل وطن 

األرز املركز التاسع يف الرتتيب العام.
التاســع يف  املركز  لبنان  وتعليقاً عىل احتالل 
االستحقاق العاملي يف اول مشاركة له يف تاريخ 
اللعبة، اوضح رئيس االتحاد اللبناين للكرة الطائرة 
وليد القاصــوف انه فخور مبــا تحقق يف قطر 

ومعترباً ان لعبة الكرة الطائرة الشــاطئية ستأخذ 

حقها يف لبنــان يف عهده ومهنئــاً البعثة عىل 

االنجاز املحقق يف الدوري العاملي.

ية لة  تر محا ة م الق 

ــا ــ ــارومـ ــ ـــار دونـ ــ ــح ــ ــض الـ ــ ــرف ــ ريـــــــال مــــدريــــد ي
عرض الوكيــل اإليطايل مينو رايوال، خدمات 
ميالن،  حارس  دونارومــا  جيانلويجي  موكله 

عىل ريال مدريد.
وينتهي عقد دوناروما مع ميالن يف الصيف 
املقبل، وبالتايل يستطيع التوقيع مجانا مع أي 

ناد.
سنرتال« اإلسبانية،  لشبكة »ديفنسا  ووفقا 
فــإن رايوال اســتغل عدم التوصــل إىل اتفاق 
مــع ميالن بشــأن تجديد دونارومــا، لعرض 
الحارس اإليطايل عىل أكرث من ناد أبرزها ريال 
مدريد، ملعرفة إذا كانوا عىل استعداد لدفع 10-9 

ماليني يورو له سنويا.
وأشــارت إىل أن ميالن عرض عىل دوناروما 
7 مليون  التجديد نظري راتب ســنوي يبلــ 5

يورو، بينام طلب رايوال 10 ماليني يورو.
ورد مســؤولو ريــال مدريــد عــىل رايوال 
بأنهم غري مهتمني بحارس ميالن، ألن هذا املركز 
يشــهد وجود البلجيي تيبو كورتوا، باإلضافة 
إىل امتالك حارس شــاب مثل األوكراين أندريه 

لونني.
وذكرت الشــبكة اإلســبانية، أن مفاوضات 
رايوال مــع ريال مدريد مل تشــهد الحديث عن 
موكله اآلخر إيرلين هاالند، مهاجم بوروســيا 
دورمتونــد وأحد أهداف املرينغــي يف الصيف 

املقبل.
عــىل صعيد آخر، كشــف تقريــر صحفي 
إســباين، أمس الجمعة، عن تطور جديد بشأن 
ريال  مهاجم  بنزميــا،  كريم  الفرنــيس  حالة 

مدريد.
ويعاين املهاجم الفرنيس من إصابة عضلية 
بالســاق اليرسى، جعلته يغيب عــن املباريات 

األخرية للفريق امللي.
ووفقــا لصحيفــة »مــاركا« اإلســبانية، 
فإن بنزميا يتعا بشكل جيد من إصابته، ومن 
املتوقع أن يعود إىل املالعب ضد أتلتيكو مدريد 

يوم 7 آذار املقبل.
وأشــارت إىل أن هدف ريال مدريد والالعب، 
أن يكون بنزميــا تحت ترصف املدرب زين الدين 
زيدان بدًءا من ديريب مدريــد عىل ملعب واندا 

ميرتوبوليتانو.
وأوضحت أن بنزميا يستطيع اللحاق مبباراة 
ريال مدريد املقبلة ضد ريال سوســييداد عىل 
ملعب ألفريدو دي ســتيفانو، لكن مســؤويل 
عودة  بترسيع  املخاطــرة  يرفضــون  املرينغي 

املهاجم الفرنيس من اإلصابة.
وذكرت أن أولوية ريال مدريد أن يلعب بنزميا 
ضد أتلتيكو بالليغا، ثم مباراة اإلياب أمام أتاالنتا 

يف دوري أبطال أوروبا.

ــدر ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــ الفــــــتــــــة لـــــعـــــرنـــــوق وفـــــنـــــيـــــانـــــو واسـ ــ ــائـ ــ ــتـ ــ نـ
ــي إيــطــالــيــا ــة الــعــالــم فـ ــطــول ــي ب ــة الــتــزلــ فـ ــا كــبــيــر لــبــعــ ــجـ انـ

عادت بعثــة اإلتحاد اللبناين للتزل عــىل الثل إىل لبنان 
بعد مشاركتها يف بطولة العامل للتزل األلبي التي أقيمت يف 
كورتينا )إيطاليا( وتحقيقها نتائ مرشّفة يف سياق النتائ 
املميزة التي تســجلها رياضة التزلــ يف لبنان عىل الصعيد 
العاملي منذ عهد الرئيس السابق رشبل سالمة وصوالً اىل عهد 
رة جهود  الرئيس الحايل فريدي كريوز والنتائ املميزة هي 
اتحاد اللعبة منــذ العام 2012  والذي وضــع خطة لتطوير 

الرياضة الشتوية .
وشــارك الالعبون يف ســباقات التعرج القصري والتعرج 
الطويل حيث جاءت النتائــ مرشفة لالعبني عىل الرغم من 
عدم تحضريهم  الفني بشــكل كاف  اذ مل يتدربوا سوى ملدة 
تسعة ايام بســبب االقفال التام الذي يعيشــه لبنان بسبب 
جائحة »كورونا« مقابل أكرث مــن مئتي يوم متارين متاحة 

أمام الالعبني يف باقي دول العامل.
ويف أهــم النتائ لدى الســيدات فكانت لــكاريل ماريا  
إسكندر التي احرزت املرتبة 45 يف التعرج الطويل من بني 99 
العبة مشاركة )إشــارة إىل أنها املرة األوىل بعد ست سنوات 

التي تصنف فيها العبة لبنانية(.
أما عند الرجال، فقد احتل  املتزلّ  نعيم فنيانوس املرتبة 42 

يف التعرج الطويل من بني 100 العب يف نتيجة جيدة.
ويف نتيجة الفتة أيضاً، احتل املتزلّ  سيزار عرنوق املرتبة 

33 يف التعرج القصري بني 100 العب.
ترأس البعثة رئيس اإلتحــاد فريدي كريوز وضّمت مندوب 
اإلتحادين اآلســيوي والدويل يوســف  اللبناين يف  اإلتحاد 
خليل والالعبني نعيم فنيانوس، سرييل كريوز، سيزار عرنوق 
وراي إسكندر تحت إرشاف أمني صندوق اإلتحاد رميون سكر 
واملدرب الرصيب كريســتو دوفوفيتش. اما فريق االناث فضّم 
كاريل ماريا إســكندر، نايا كردي، ماريــا أبو جوده ومانون 
عويس  تحت إرشاف نائب رئيس اإلتحاد سليم كريوز واملدرب 

الفرنيس رومان غارسني.
ويف هذا الســياق، هنأت اللجنة االدارية لالتحاد املتزلجني 
واملتزلجات عىل النتائ املمتازة التي حققوها وشكرتهم عىل 
جهودهم واعــدة إياهم االلتزام بتأمــني كل الفرصة املتاحة 

لقيامهم بالتامرين استعداداً للبطوالت املقبلة.

و ار عر سي

يف الوس و  نيا عي 

ية نا ة ال ع ال

طولة ل ال ر  سكن لجة  ت ا

ــدم : ــقـ ــي كــــرة الـ قـــرعـــة الـــــــدوري األوروبــــــــي فـ
ــد ــتـ ــايـ ــونـ ــر يـ ــتـ ــسـ ــشـ ــانـ ــمـ ــدم بـ ــ ــط ــ ــص ــ مـــــيـــــان ي

كـومـان يـؤكـد جـاهـزيـة بـرشـلـونـة ملـواجـهـة اشبيلية

تيجة القرعة

ومان ال  ر

ن  أجريــت قرعة الــدور 
النهــايئ من بطولــة الدوري 
الجمعة، يف  أمــس  األورويب، 

مدينة نيون السويرسية.
الـ32  دور  منافسات  وكانت 
الخميس،  اختتمت  البطولة  من 
بـ15 مبــاراة، بعد أن أقيم لقاء 
وولفســبريغر،  مع  توتنهــام 

األربعاء املايض.
وشــهدت املباريات تأهل كل 

من:
توتنهام )إنكلرتا( - مانشسرت 
يونايتــد )إنكلرتا( - أرســنال 

وج( - غرناطة )إسبانيا( -  )إنكلرتا( - مولده )ال
رينجرز )اسكتلندا( - شاختار دونيتسك )أوكرانيا( 
- فياريال )إســبانيا( - ميــالن )إيطاليا( - روما 
)إيطاليا( - يون بويز )سويرسا( - دينامو كييف 
)أوكرانيــا( - دينامو زغرب )كرواتيا( - ســالفيا 
براغ )التشــيك( - أوملبياكوس )اليونان( - أياكس 

)هولندا(.
وأسفرت القرعة عن املواجهات التالية:

أياكس )هولندا( - يون بويز )سويرسا(

دينامو كييف )أوكرانيا( - فياريال )إسبانيا(

روما )إيطاليا( - شاختار دونيتسك )أوكرانيا(

أوملبياكوس )اليونان( - أرسنال )إنكلرتا(

دينامو زغرب )كرواتيا( - توتنهام )إنكلرتا(

مانشسرت يونايتد )إنكلرتا( - ميالن )إيطاليا(

سالفيا براغ )التشيك( - رينجرز )اسكتلندا(

وج( غرناطة )إسبانيا( - مولده )ال

وســيخوض الفريــق األول يف القرعة مباراة 

الذهاب عىل ملعبه.

رونالد  الهولنــدي  أكــد 
الفنــي  املديــر  كومــان، 
لربشــلونة، جاهزية فريقه 
إشــبيلية،  مواجهة  لخوض 
إطار  يف  الســبت،  اليــوم 
منافســات الجولــة 25 من 

الليغا.
وقال كومان، خالل املؤمتر 
الجمعــة:  الصحفي أمــس 
مختلفتني  مباراتني  »سنلعب 
الليغا،  يف  إشــبيلية،  ضــد 
واألربعــاء يف كأس امللــك، 
ويجب أن نحاول الفوز بهام«.

وأضــاف: »نعلــم أننا يف الــكأس خرسنا 
الذهــاب بهدفــني دون رد، ويف الليغا علينا 
مواصلة السري يف طريق االنتصارات، وحصد 

النقاط«.
وعن عودة أراوخو، علق كومان: »لقد دخل 
القامئة، وسنحدد التشــكيلة التي ستخوض 
ى ما إذا كان سيلعب أراوخو أم  املباراة، وس

ال«.
وتابع: »أراوخو قدم موســام جيدا للغاية، 
فهو شاب وتعلم الكثري، وأظهر كفاءته، ومن 
املهم أن يتواجد يف خط الدفاع العبون أقوياء 

لكنه  بالكرة،  يتحســن  أن  ورسيعون، وعليه 
دفاعًيا يساعدنا بأشياء كثرية«.

وأردف كومان: »األسبوع األهم لربشلونة؟ 
ال أتفق، نلعب دامئا مباريات مهمة، والضغط 
موجود دامئًا هنا يف برشلونة، لكن ليس أقل 

بالنسبة للفرق األخرى«.
باالنتخابات  التصويت  يف  مشاركته  وحول 
الرئاسية، علق : »لن أصوت، ألنني أعتقد أنني 
لست مضطًرا للتصويت، وسيخرج املرشحون 
كل يوم للحديث عن برامجهم وما يعتقدون أنه 
األفضل للنادي، ويجب أن أنتظر واألعضاء هم 

من سيقررون الفائز«.
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ــه ــ ــادرت ــ ــب ــ ــى طـــــــرح م ــ ــل ــ ــم ع ــمـ ــصـ ــي الـــــيـــــوم والـــــــراعـــــــي مـ ــ ــرك ــ ــك ــ ــي فـــــي ب ــبـ ــعـ ــد شـ ــشــ حــ
ــات خــاطــئــة؟ ــ ــانـ ــ ــي رهـ ــ ــري ف ــ ــري ــ ــح ــ ــل وقـــــع ال ــ ــه... ه ــ ــات ــ ــي ــ ــاح ــن صــ ــ ــن يـــتـــراجـــع ع ــ عـــــون ل
اســـــــرائـــــــيـــــــل تـــــــهـــــــدد حــــــــــزب الـــــــلـــــــه لــــتــــســــمــــع امــــــيــــــركــــــا بــــــقــــــيــــــادة بـــــايـــــدن

العــــــــراق مــــــــع  الحــــــــدود  علــــــــى  »ألهــــــــداف«  قصــــــــف  ســــــــوريا:  علــــــــى  أميركــــــــي  عــــــــدوان 
ــق ــ ــ ــ ــل 4 دقائ ــ ــ ــ ــم إال قب ــ ــ ــ ــم نعل ــ ــ ــ ــورة ول ــ ــ ــ ــة الخط ــ ــ ــ ــي غاي ــ ــ ــ ــدث ف ــ ــ ــ ــا ح ــ ــ ــ ــيا: م ــ ــ ــ ــي وروس ــ ــ ــ ــد إيران ــ ــ ــ تندي

العــــــــراق مــــــــع  الحــــــــدود  علــــــــى  »ألهــــــــداف«  قصــــــــف  ســــــــوريا:  علــــــــى  أميركــــــــي  عــــــــدوان 
ــق ــ ــ ــ ــل 4 دقائ ــ ــ ــ ــم إال قب ــ ــ ــ ــم نعل ــ ــ ــ ــورة ول ــ ــ ــ ــة الخط ــ ــ ــ ــي غاي ــ ــ ــ ــدث ف ــ ــ ــ ــا ح ــ ــ ــ ــيا: م ــ ــ ــ ــي وروس ــ ــ ــ ــد إيران ــ ــ ــ تندي

وأشار البنتاغون إىل أن هذه الرضبات التي نفذت بالتنسيق 

مع الرشكاء يف التحالف الدويل تحمل رسالة مفادها أن الرئيس 

بايدن سيترصف لحامية جنود الواليات املتحدة والتحالف.

كام شــدد البنتاغون عىل أنه عمل بطريقة مدروسة تهدف 

إىل التهدئة يف كل من رشق سوريا والعراق.

من جهة أخرى، أدانت روسيا الرضبة األمريكية يف سوريا، 

وقالت إن واشــنطن مل تخطرها بها إال قبل دقائق، كام نددت 

إيــران بالرضبة، وذلك بعدما أعلــن البنتاغون أمس الجمعة 

عن غارات نفذها رشق ســوريا ضد منشآت تابعة ملليشيات 
مدعومة من إيران.

وقال وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف إن واشنطن 
أخطرت موســكو بالرضبة الجوية عىل سوريا قبل 4 دقائق 

من تنفيذها.
ودعــا الفروف الواليات املتحدة إىل اســتئناف التواصل مع 
روســيا بشأن سوريا لتوضيح موقف إدارة الرئيس جو بايدن، 
وأشار إىل أنه - وفقا لبعض التقارير- فإن الواليات املتحدة ال 

تنوي االنسحاب من سوريا عىل اإلطالق.
كام أدانت الخارجية الروسية بشدة الرضبة األمريكية قائلة 
إنهــا انتهاك غري مقبول للقانون الــدويل، وقالت »ندعو إىل 

االحرتام غري املرشوط لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ونؤكد 
رفضنا ألي محاوالت لتحويل األرايض الســورية إىل ســاحة 

لتصفية حسابات جيوسياسية«.
وطالــب مصدر بالخارجية الروســية مبعرفة من الذي 
اســُتهدف يف هذه الرضبــة، مضيفا أن إيران موجودة يف 
سوريا ملســاعدة الحكومة الرشعية، وبطلب رسمي منها 

اإلرهابيني. ضد  للقتال 
بــدوره، قال فالدميري جبــاروف النائب األول لرئيس لجنة 
الشــؤون الدولية مبجلس االتحــاد الرويس إن »ما حدث يف 
غاية الخطورة، وميكن أن يؤدي إىل تصعيد الوضع يف املنطقة 

بأرسها«.

وأضــاف أن النظام الســوري ميتلك أســلحة حديثة، مثل 
بطاريات دفاع جوي من طراز إس-S( 300-300(، وأنه »يجب 
عىل األمريكيني توخي الحذر الشــديد خالل ارتكاب مثل هذه 
األعامل«.وتعليقا عىل الهجامت، دعت الصني األطراف املعنية 

لتجنب إضافة عوامل اعتربت أنها تجعل الوضع أكرث تعقيدا.
من جانبه، أجرى وزير الخارجية اإليراين محمد جواد ظريف 
اتصاال هاتفيا بنظريه الســوري فيصل املقداد، بعد ساعات من 

الرضبات الجوية األمريكية.
وقــال موقع »دولــت دوت آي آر إير« الحكومي إن الجانبني 
»أكدا رضورة التزام الغرب بقرارات مجلس األمن الدويل بشأن 

سوريا«.

الرئيس رسكيســيان مل يوّقع حتــى اآلن عىل أمر 
اإلقالة.

{ ردود فعل دولية {
ويف أبرز ردود الفعل الدولية عىل هذه التطورات، 
دعا وزيــر الخارجية الفرنيس جان إيف لودريان، 
أنصار باشــينيان، وأنصــار املعارضة، إىل الحوار 

الدميقراطية. عن  للدفاع 
وأضــاف الوزير الفرنــيس، يف مؤمتر صحفي 
عقــب اجتامعه مــع نظريه األوكــراين دميرتي 
كوليبا: »تؤيد فرنسا إقامة حوار، يقوم عىل أساس 
رشعية الرئيس )أرمني رسغيسيان( ورئيس الوزراء 
)نيكول باشينيان( ... لتحقيق وضع أكرث هدوءا يف 

البلد الذي مير بأوقات عصيبة«. هذا 
وشــدد الوزير الفرنيس، عىل أن »الدميوقراطية 

األرمنية يجب أن تصمد«.
مــن جهته،  قال رئيس أذربيجــان إلهام علييف 

إن بالده ال تتدخل يف الشــؤون الداخلية ألرمينيا، 
إال أن ذلــك ال يعني عدم تنفيذ يريفــان لتعهداتها 
يف »إعــالن نوفمرب« عقب الحــرب األذربيجانية 

األرمينية.
ويف ترصيحــات لــه يف مؤمتــر صحفــي له 
بالعاصمة األذرية باكو، أضاف علييف »آمل أال يؤثر 
الوضع الســيئ الحايل ألرمينيا عىل التزاماتها يف 
تنفيذ مواد إعــالن العارش من ترشين الثاين، وإال 
فإنها ستقع يف أوضاع أكرث صعوبة. يجب أن تدرك 

ليست كثرية«. أن خياراتها  أرمينيا 
مــن جانبه، قال الرئيس الــرتيك رجب طيب 
أردوغان إنه ال ميكن القبول باملحاولة االنقالبية 
يف أرمينيــا، مؤكدا أن للشــعب األرميني وحده 

الحــق يف تغيري النظام يف البالد.
يف روســيا، أكد الناطق الصحفي باسم الكرملني 
دميــرتي بيســكوف، أن الرئيــس فالدميري بوتني 
عــرب خالل اتصال مع رئيــس وزراء أرمينيا نيكول 
باشــينيان، عن تأييده لتسوية الوضع بأرمينيا يف 

القانون. إطار 
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وسيادته؟ وهل ميكن الوثوق بنوايا الخارج؟ 
ويف املســار ذاته، اعربت مصادر وزارية عن خشيتها 
من ان تقع بكريك يف فخ السياسيني فتصبح طرفا وليس 

مرجعا وطنيا.
مــن جهته، قال املطران مظلوم للديار:« ال تخافوا عىل 
بكريك بل خافــوا عىل لبنان وعىل الناس الذين ميوتون 
من الجــوع واملرض والعوز ». وتابــع :« بدال من انتقاد 
بكــريك عىل طرحها فليبادروا لحل عميل يســاعد لبنان 

عىل الخروج من القعر؟«
واضاف :« عندما يكون االنسان موجوعا، اال يحق له ان 
يرصخ ويقول انه يتأمل ؟« من هنا، رأى املطران مظلوم ان 
البطريرك الراعي يقوم بواجبه تجاه الشــعب اللبناين من 
مختلف الطوائف ويطالب مبســاعدة لبنان رحمة بشعبه 
بعدما اظهر املسؤولون عجزهم يف تشكيل حكومة وهي 
ابســط االمور ناهيك عن عــدم قدرتهم عىل ايجاد حلول 

توقف النزيف اللبناين. 
{ امللف الحكومي يرتاجع {

مبوازاة ذلك، تراجع امللف الحكومي بشكل كبري حيث 
بالكاد يتم التحدث عن وساطات داخلية يف هذا الشأن 
يف وقــت ارجأ الرئيس الفرنــيس اميانيول ماكرون 
زيارته للرياض والتي كانت لتشكل مناسبة اساسية 
لبحــث امللف اللبناين بعمقه. اضف اىل ذلك،  الخالف 
املتواصل بــني رئيس الجمهوريــة والرئيس املكلف 
يجمد تشــكيل الحكومة ذلــك ان املقربني من قرص 
بعبــدا يقولون ان الرئيس عون يعترب انه حقق انجازا 
كبريا عرب مامرســة صالحياته كرئيس للجمهورية 
عىل عدة اصعدة خالفا لباقي رؤســاء الجمهوريات 
بعد اتفاق الطائف واهم هذه االنجازات هي يف تأليف 
الحكومة عىل اســاس انه رشيك يف هذا املسار وفقا 
للدستور. ذلك ان الدستور اللبناين يقول انه باالتفاق 
بني رئيس الجمهورية والرئيس املكلف يتم تشــكيل 
الحكومة. يف املقابل، حاول سعد الحريري استغالل 
املبــادرة الدولية لكف يد الرئيس عون عن صالحياته 
وعودة حكم املســتقبل – االشــرتايك - امل. وعليه، 
املعركــة الحقيقة تكمن يف هذه املعضلة فاذا خرس 
عون اســتعادة صالحياته التي اتاحها له الدســتور 
فيكــون عندها خرس كل يشء ولذلك بات واضحا ان 
رئيس الجمهورية ليس بوارد الرتاجع امام الحريري. 
واملشــكلة الثانية الجوهريــة ايضا هي من يحصل 
عىل الثلث الضامن؟ والحال ان الرئيس عون لن يقبل 
التنازل عن هــذه الورقة التي تعطيه  قرار الحكومة 

يف استقالتها او يف حال حصول  الفراغ.
وامام انعدام توفر اي مساحة مشرتكة بني الرئيس 
عون والرئيس سعد الحريري، مل يعد بامكان الرئيس 
عــون التعاون مع الرئيس املكلف الحريري االمر الذي 
يضعــه امــام خيارين. الخيــار االول يكون باعادة 
تفعيل حكومة ترصيف االعامل ووضع الجميع امام 
مســؤولياتهم .وهنا تساءلت االوساط اذا كان رئيس 
حكومة ترصيف االعامل حســان دياب سيقبل بهذا 

الخيار؟
امــا الخيار الثاين فهو ان يدعو رئيس الجمهورية 
الكتــل النيابية للتشــاور يف ان التكليف للحريري 
وصل اىل افق مســدود وال حكومة تشكلت. ذلك انه 
ال يســتطيع العودة عــن التكليف امنا قد يريد رئيس 
الجمهورية تحميل الكتل النيابية املسؤولية ايضا يف 
االزمة الحكومية الحاصلة. طبعا يف هذا الســياق، 

تقول االوساط السياسية ان الثنايئ الشيعي لن يساند 
عون يف طرحه النه ال يريد اثارة اي حساسية سنية 

- شيعية وخاصة حزب الله.
وعليــه، يبقى لبنان يف وضع صعب جدا حيث كل 
الوساطات الداخلية فشلت فال وساطة حزب الله ادت 
اىل حلحلة العقد الحكومية وال وســاطة مدير العام 
االمن العام اللواء عباس ابراهيم وال وساطة بكريك. 
والخــارج يحذر فقط من تداعيات عدم والدة حكومة 
ولكــن دون اي طــرح عميل يف الحياة السياســية 

اللبنانية.

{ مصادر مقربة من قرص بعبدا: الرئيس عون 
يؤيد اي طرح يجمع اللبنانيني {

بدورهــا، قالت مصادر مقربة من قــرص بعبدا للديار 
ان رئيس الجمهورية ميشــال عون يهمه كل طرح يوحد 
اللبنانيني ويرفض اي يشء يفرق اللبنانيني ويحدث رشخا 
بينهم. وشددت ان عون حريص عىل وحدة الشعب اللبناين 
ومن هذا املنطلق يرى رئيس الجمهورية ان اي خيار سيايس  
يجب ان يرتكز عىل وحدة الناس كام ان اي مقاربة ملستقبل 
لبنان يجب ان تكون مبنية عىل توافق وطني. ذلك ان لبنان 
مل يعد يحتمل اي ازمة اضافية اىل جانب االزمات الخطرية 

التي يشهدها وفقا للمصادر املقربة من قرص بعبدا.
وحول عالقة رئيس الجمهورية مع بكريك، اكدت املصادر 
ان هناك تواصال دامئا بني الطرفني والعالقة اكرث من جيدة.
وحول تشكيل الحكومة، رأت  املصادر املقربة من قرص 
بعبــدا  ان الرئيس عون بانتظار الطرح الذي ســيقدمه 

الرئيس املكلف يف اطار ازالة التباين يف وجهات النظر.

{ التيار الوطني الحر: عالقتنا مع بكريك 
متينة رغم محاولة البعض تخريبها {

مــن جهتها، اكدت مصادر التيــار الوطني الحر للديار 
ان عالقتهــا مع بكريك جيدة وتعترب ان بعض التحركات 
تحــاول ايجاد رشخ بينها وبني بكريك امنا هذه املحاوالت 

ستبوء بالفشل. 
و رأت املصادر يف الوطني الحر  ان طلب بكريك بحصول 
مؤمتر دويل من االمم املتحدة والدول الصديقة ملســاعدة 
لبنان للخروج من ازمته يحتاج اوال اىل طاولة حوار تجمع 
كل االفرقاء السياســيني ومن ثــم الحصول عىل اجامع 
وطني  عىل هذا املطلب. واشــارت هذه املصادر ان لديها 

اســئلة تتعلق بهذا الطرح وهو:  الهدف والنتيجة املرجوة 
منه وهنا اعربت عن خشيتها من ان متس سيادة لبنان.

ووصفــت مصادر الوطني الحــر  التحرك اىل بكريك 
باملشبوه الن فريقا سياسيا يدعو اىل دعم بكريك ويسعى 
اىل تســييس موقع البطريركيــة املارونية علام ان احدا 
مل يعتــد عىل مواقــف البطريرك الراعي واحدا مل يتعرض 

بالسوء لبكريك.
وقالــت هذه املصادر للديار ان التيار الوطني الحر  عمم 
عــىل منارصيه بعدم التعليــق عىل هذه  التظاهرات التي 
ستحصل  الن البعض  يريد جر الوطني الحر اىل هذا امللعب 

ولكن الوطني الحر مدرك لذلك.
يف الوقت ذاته، كشفت مصادر الوطني الحر ان  لقاءات 
عدة تنعقد بعيدة عن االعالم مع البطريرك الراعي الفتة ان 
حصــول تباين يف وجهات النظر بني الطرفني ال يعني ان 
العالقة تدهورت واصبحت سلبية بل عىل العكس  الحوار 
مســتمر دامئا بني التيار الوطني الحر وغبطته. وشددت 
مصــادر التيار الوطني الحر ان التيار متمســك بالعالقة 

املتينة مع الرصح البطريريك املاروين.
اما حول االشكالية املستمرة مع الرئيس املكلف، جددت 
مصادر التيار الوطني الحر اتهامها لســعد الحريري بعدم 
احرتام حقوق املسيحيني وخري دليل عىل ذلك ما قاله يف 
خطابــه :«لقد اوقفنا العد« وهنا اعتربت ان هذا كالم حق 
يراد به باطل مشددة ان ميثاقنا يرتكز عىل  املناصفة. وعن 
زيارة الحريري ووفــد معه اىل دار الفتوى، فقد وصفت 
املصــادر التيار الوطني الحــر انها  زيارة عادية ال تندرج 
يف شــد العصب املذهبي مشرية اىل انه امر طبيعي نظرا  
ان الحريرية السياســية هي تحالف بني مرجعيات مالية 

ودينية وفقا لهذه املصادر.

{ القوات اللبنانية: نتكامل مع بكريك

يف طروحاتها الوطنية {
اىل ذلك، قالت مصادر القوات اللبنانية للديار: »ال شــك 
ان القوات اللبنانية تقف كام دامئا اىل جانب بكريك التي 
تعرب عن الثوابت الوطنية وتتحدث عن املبادئ والســيادة 
والحياد االيجايب وبالتايل تجد القوات نفســها يف موقع 
تكامــيل مع بكريك«. واضافت ان القوات كانت دوما مع 
بكريك »الكتف عىل الكتف« يف محطات اساسية اهمها  
انتهاء الحــرب ومواجهة الوجود الســوري ,دعم طرح 

بكريك حول حياد لبنان.
وحــول تظاهرة اليوم يف الرصح البطريريك، اوضحت 
مصادر القوات اللبنانية ان الحزب مل يدعوا بشكل رسمي 
الحزبيني للتواجد هناك وايضا ليس هناك دعوة رســمية 
بعدم حضور الحزبيني للمظاهرة يف بكريك وبالتايل تركت 

القوات الحرية ملنارصيها للمشاركة او لعدم املشاركة. 
اما طرح تدويل املسألة اللبنانية وطريقة الرد عليها مل 
تكن موفقة وفقا للمصادر القواتية حيث اعتربت ان اتفاق 

الطائف تدويل واتفاق الدوحة تدويل.
وبناء عىل ذلك تســاءلت هذه املصادر:«اين العجب يف 
هذه املســألة التي طرحها البطريرك الراعي؟« مشرية اىل 
ان غبطته مل يطرح مســألة غريبة عن الواقع السيايس 
اللبنــاين. وقد لفتــت اىل ان البطريرك الراعي مل يلجأ اىل 
مرجعية دولية اال عندما ملس لدى مرجعية لبنانية استحالة 
انقاذ لبنان عرب هذه املرجعية. واضافت ان البطريرك يريد 
اختصار معاناة اللبنانيني ومنع انزالق لبنان اىل االســوأ 
يف ظل وضــع كاريث اجتامعي ومعييش. ويذكر اىل ان 
الراعي قام مببادرة بني رئيس الجمهورية والرئيس امللكف 
اليجاد حل وســطي من اجل الترسيع يف والدة الحكومة 

ولكن جهوده مل تنجح. 
ويف سياق اخر، وردا عىل سؤال ان القوات تنتقد فقط 
ولكنهــا ال تعمل عىل ايجاد حلــول فعلية، قالت املصادر 
القواتية للديار ان حزبها تعامل بشكل ايجايب يف معظم 
االوقات حيث شــاركت يف اول وثــاين حكومات العهد 
وحاولت تقديم اقىص املستطاع يف العمل الحكومي ويف 
العمل االصالحي. واظهرت تجربة او منوذجا وزاريا ناجحا 
بشهادة اخصامها السياسيني ولكن القوات اكتشفت يف 
النهاية انها  غري قادرة عىل التعامل مع االكرثية الحاكمة 
او باالحــرى منعها من قيادة البــالد اىل ما اوصلته اليه 
اليوم. واضافت املصادر ا ان موقف »القوات«  اليوم واضح 
وحاسم وهو ان االكرثية الحاكمة ال ميكن ان تأيت بعالج 
حقيقي لالزمات التي تشهدها الدولة اللبنانية. وتابعت ان 
هذا املوقف ليس نابعا من النكد السيايس بل من الخالصة 
التي توصلت اليها واالحداث السياسية التي اثبتت وجهة 
نظرها ان اســلوب ادارة االكرثيــة الحاكمة للبلد هو ما 
اوصــل لبنان اىل الهاوية. وبالتايل  عندما طالبت القوات 
بانتخابات نيابية مبكرة ارتكزت عىل رضورة اعادة انتاج 
ســلطة جديدة تقارب ازمة لبنان بالشكل الصحيح.وهنا 
شــددت املصادر القواتية ان هذه هــي خارطة الطريق 
للخروج من االزمة املســتعصية اما من يتمسك بالسلطة 

فهو الطرف الذي ال يريد اي عالج ملا يواجهه الوطن.

{ ماذا وراء تهديدات ارسائيل لحزب الله؟ {

كشــفت مصادر ديبلوماســية رفيعة املستوى للديار 
ان العدو االرسائييل ال تقترص  مشــكلته االساســية مع 
صواريــخ حزب الله الدقيقة فقط، بل تتعداها اىل منحى 
ادارة الرئيس االمرييك جو بايدن التي تســعى اىل ايجاد 
حــل مع ايران يف امللف النــووي وملفات اخرى وعليه، 
يقوم العــدو االرسائييل مؤخرا بالتهديد والتحذير من ان 
اي تعاون امرييك - ايراين عىل حساب الرتكيبة التي بنتها 
يف املنطقة والعالقات التي ارســتها مع الدول العربية. 
وبالتــايل هذه التهديــدات االرسائيلية يف العلن موجهة 
لحزب الله ولكن يف الباطن انها رســائل المريكا بقيادة 
رئيســها جو بايدن. ومبعنى اخر، يريد الكيان الصهيوين 
القــول المريكا مــن خالل هذه التهديــدات ان اي تطور 
عــىل طاولة املفاوضات بني الواليات املتحدة وايران يرض 
مصلحتهــا فلن تقف يف موقع املتفرج بل ســتعمل عىل 

تخريب هذا املسار.
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