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للوف ّيات إىل .»4743

www.addiyaronline.com

 12صفحة

الحريـــــري يرفـــــض التســـــويق للتدويـــــل  :اســـــتغالل مواقـــــف بكركـــــي الضعـــــاف عـــــون
وثيقــــة الراعــــي الــــى االمــــم املتحــــدة  ..باريــــس «غيــــر مهتمــــة» وتنســــق مــــع القاهــــرة
«خريطــــة طريــــق» للمصــــارف  ..هبــــة لقاحــــات صينيــــة  ..والعتمــــة الشــــاملة قريبــــا؟

ابراهيم نارصالدين

انحرست «زوبعة» بكريك بعد ســاعات عىل محاولة تكبري
حجمهــا ،بعدما اتضح عدم مالقــات الخارج والداخل لفكرة
«التدويل» ،ما افقدها حتى االن «الزخم» املطلوب الستغاللها
يف وجه حزب الله الذي تبادل مع بكريك «رســائل» مبارشة
وغري مبارشة حول االســتعداد لالســتمرار يف الحوار بعيدا
عن «التشــنجات» االعالمية غري املفيدة .ويبدو من الســياق
العام لالمور ان «وثيقة» بكريك ستســتغل الستهداف للعهد
ومحاولة اضعاف التيار الوطني الحر يف «الشارع» املسيحي،
بعدمــا رشع «الخصــوم» يف البناء عــىل مواقف البطريرك
بشــارة الراعي غري الحيادية من الرئيس ميشال عون وتياره
الســيايس ،فيام يراهن الرئيس املكلف ســعد الحريري غري
املهتم بتسويق فكرة «التدويل» عىل استغالل املوقف لتحصيل
تنازالت حكومية .وفيام يعد البطريرك وثيقة الرســالها اىل
االمــم املتحدة ،مل تبد باريس اهتامما بطرح بكريك ،وال تزال
تعمل عىل اعادة احياء مبادرتها بالتنسيق مع القاهرة التي ال
تزال «متأل» الفراغ السعودي.

} باريس غري «مهتمة» }

ويف هذا الســياق ،تعتقد اوساط سياسية بارزة أن مطالبة
البطريــرك الراعي بعقد مؤمتر دويل برعاية األمم املتحدة ،لن
تتجاوز حدود تســجيل املواقف ،ولن يكــون لها اي تداعيات
جديــة ،وتوقعت ان يوضع ملــف «التدويل» اىل جانب ملف
«الحيــاد» عىل «الرف» ،الن املجتمع الدويل غري جاهز لتلقف

هذه الدعوة وال يوجد عىل «الطاولة» اال املبادرة الفرنسية التي
تعمل باريس عىل اخراجها من غرفة «العناية املركزة».
وكان الفتا يف هذا الســياق ،عدم تطرق ســفرية فرنسا يف
بريوت آن غريو واملستشار السيايس يف السفارة جان هلربون،
لدعوة بكريك خالل لقاء رئيس الجمهورية العامد ميشال عون
باالمــس ،حيث تركز البحث عىل االزمة الحكومية مع تجديد
رغبة فرنسا يف ايجاد حلول رسيعة تسفر عن تشكيل حكومة
تواجــه الظروف الصعبة التي متر بها البالد .وقد اكدت غريو
وقوف فرنســا اىل جانب لبنان ملساعدته عىل تجاوز االزمات
التي مير بها ،وال ســيام ان الشعب اللبناين يستحق ان يعيش
مطمئنــا ومرتاح البال ويف ظــروف اجتامعية واقتصادية
افضل.

} تنسيق مع القاهرة }

يف املقابل اكد عون انه مرص عىل تشكيل حكومة تلتزم وحدة
املعايري ،وهــو منفتح عىل اي افكار جديدة ميكن ان يحملها
الرئيــس املكلف اىل بعبدا .وعلم يف هذا الســياق ،ان باريس
تنســق خطواتها مع القاهرة التي تعوض غياب الســعودية
عىل املســتوى االقليمي واالتصاالت الثنائية تجري عىل «قدم
وســاق» ،وال تــزال باريس عىل قناعة بأن توســيع مروحة
التدخالت يف االزمة اللبنانية ســيزيدها تعقيدا ،ومثة قناعة
فرنسية بان العملية االنقاذية متر عرب املبادرة الفرنسية التي

(تتمة املانشيت ص)12

ول ــي ــد غ ــي ــاض لـــــ«الــــديــــار» :بــكــركــي تــرفــض
الشعارات وال تتبناها والبطريرك ال يُــخـ َّـون !
جويل بو يونس

بريوت تغرق يف ظالم دامس

كــــيــــف تـــتـــعـــامـــل الــــــقــــــوى ال ــس ــي ــاس ــي ــة
مــع دعــوة بكركي للحياد واملــؤتــمــر الــدولــي ؟

ص3

محمد بلوط

وزيـــــــــر الــــصــــحــــة يـــــوضـــــح لـــــــ«الــــــديــــــار»
مـــــا حــــصــــل فـــــي م ــس ــت ــش ــف ــى الــــبــــتــــرون

ص2

مشروع قرار يؤكد على دور «الوكالة الذرية» في التحقق من التزامات إيران
ظريف :أي تحرك مخرب خالل اجتماعات الوكالة الذرية سيواجه برد جدي

يارا حرب

ص6

محكمة فرنسية تصدر حكما بسجن ساركوزي  3سنوات

حذر وزير الخارجية اإليراين محمد جواد ظريف مام سامه
«أي تحــرك مخرب» خالل اجتامعــات مجلس حكام الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،قائال إنه «سيواجه برد جدي».
وأفــادت وكالة الجمهورية اإلســالمية لألنباء (إرنا) بأن
ظريف شدد عىل أنه ال يحق ألمريكا أن تعود إىل االتفاق النووي
ما مل تلتزم بتعهداتها بشكل واضح ورصيح.
وأضــاف ظريف عىل هامش اجتــامع لجنة األمن القومي
والسياسة الخارجية ملجلس الشورى اإلسالمي ،أن إصدار قرار
ضد إيران يف مجلس حكام الوكالة الذرية سيؤدي إىل ارتباك
األوضاع الحالية.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت من تبعات وقف
أو تقييد إيران وصول املفتشــني الدوليني إىل املواقع النووية،
مؤكدة أن لذلك تأثريا سلبيا يف عمل الوكالة.

} تحذيرات غرويس }

وطالــب املدير العام للوكالة رافائيل غرويس إيران برضورة
االلتزام بالربوتوكول اإلضايف ملعاهدة الحد من انتشار األسلحة
النووية ،مشــريا إىل أن عدم تطبيق طهران االتفاقية املكملة

(التتمة ص)12

اجتامع لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية

البيت األبيض  :نحتفظ بالحق في «معاقبة» ولي العهد السعودي  ...والسعودية ترد
قالت املتحدثة باســم البيــت األبيض ،جني
بســايك ،أمس االثنني ،إن الواليــات املتحدة
تحتفــظ بالحــق يف «معاقبــة» ويل العهد
السعودي األمري محمد بن سلامن يف املستقبل
إذا لزم األمر.
وجاء عىل لســان بسايك يف إفادة صحفية:
«بالطبــع نحتفظ بالحق يف اتخاذ أي إجراء يف
الوقت وبالطريقة التي نختارها» ،حسبام نقلت
وكالة «رويرتز».
وأضافت املتحــدة أنه «تاريخيــا ،مل تعاقب
الواليات املتحدة من خالل الرؤساء الدميقراطيني
والجمهوريــني ،عادة ،قادة حكومات الدول التي
لدينا عالقات دبلوماسية معها».
ويــوم الجمعــة املــايض ،أصــدرت اإلدارة
األمريكية تقريرا استخباريا ،يرجح أن يكون ويل
عهد الســعودية وافق شخصيا عىل جلب أو قتل
الصحفي جامل خاشقجي عام .2018
وعقب صــدور التقرير ،أعلن وزير الخارجية
األمرييك ،أنتوين بلينكن ،مساء الجمعة ،فرض
قيــود عىل تأشــريات دخول  76ســعوديا إىل
الواليات املتحدة األمريكية.
باألمس ،قالت بسايك إن الواليات املتحدة لديها
«طرق أفضل» من فرض عقوبات عىل ويل العهد
السعودي األمري محمد بن سلامن ،ألنه أحد قادة
الدولة.
وتابعــت« :نعتقد أن هنــاك طرقًا أفضل ملنع
حدوث ذلك يف املســتقبل ،وأيضا إلفساح املجال
للعمل مع الســعوديني حيث يوجد اتفاق ،وحيث
توجد مصلحة وطنيــة للواليات املتحدة .هذا ما
تبدو عليه الدبلوماسية».
وأوضحت أن موقف البيت األبيض بعدم فرض
عقوبات سيرتك مساحة للعمل مع السعوديني يف

خالل املحاكمة
دانــت محكمة فرنســية أمس االثنني
الرئيس الفرنيس السابق نيكوال ساركوزي
بتهم الفســاد واستغالل النفوذ ،وحكمت
عليه بالســجن  3سنوات ،بينها اثنتان مع
وقف التنفيذ.
واتهم ســاركوزي مبساعدة قاض عىل
نيــل وظيفة عاليــة يف موناكو مقابل

معلومات حول تحقيق بشأن قضايا متويل
حمالته االنتخابية .لكن ساركوزي  -الذي
حرض جلسة القضية املسامة «التنصت» -
لن يدخل الســجن ألن هذه العقوبة تطبق

(التتمة ص)12

عىل طريق الديار
خطاب البطريرك املاروين مار بشــارة
بطرس الراعي أمام الحشد الشعبي الكبري
يف ســاحة بكــريك كان خطابــاً قوياً
وواضحاً ،ونتج منــه أنه لقي تجاوباً يف
الشــارع املسيحي وقسم كبري من الشارع
السني والدرزي ،لكنه خرس القسم األكرب
من الجمهور الشيعي .يبقى أن نحافظ عىل
أصــول آداب الــكالم يف تعليقات الطبقة

السياســية من الجهتني ،سواء الذين أيدوا
خطاب الراعي أم الذين خاصموا الخطاب.
ولبنان دميوقراطي و الدســتور حفظ لكل
قيادة ولكل مواطــن حق ابداء الرأي ،لكن
الدميوقراطية ال تعني الشــتائم وال تعني
االبتــزاز للحصول عىل الشــعبوية عىل
حساب األخالق.

«الديار»

ّ
ســــيــــغــــيــــرون وجــــــه املــنــطــقــة
حــــفــــاة الـــيـــمـــن
غالب قنديل ص 8
املجاالت التي يوجد فيها اتفاق متبادل.
وجاء يف التقرير األمرييك « :وفقا لتقديراتنا،
وافق ويل العهد الســعودي محمد بن ســلامن
عىل عملية يف إســطنبول برتكيا العتقال أو قتل
الصحفي جامل خاشقجي».

} الرد السعودي }

وقال ســفري السعودية لدى األمم املتحدة عبد
الله املعلمي ،إن تقرير املخابرات األمريكية بشأن
قتــل الصحفي جامل خاشــقجي «ال يقرتب من
إثبات االتهام مبا يتجاوز الشك املعقول».
وكتب السفري السعودي لدى األمم املتحدة ،يف
سلســلة تغريدات عىل «تويرت» ،أمس اإلثنني ،إن

«تقرير وكالة االســتخبارات املركزية األمريكية
الــذي تم تقدميه بضجة كبرية كأنه ســيوضح
وســيقدم أدلة ثابتة تربط األمــري محمد بقتل
خاشــقجي .وأورد التقريــر  3نقــاط لدعم هذا
الزعم».
وتابع« :أوال ،كان يجب أن يعرف عن ذلك األمري
ألنه يدير منظومة االســتخبارات .وإذا كان ذلك
حجــة صالحة ،فلامذا مل تتم محاســبة الرئيس
ونائب الرئيس ووزيــر الدفاع (األمريكيني) عىل

(التتمة ص)12

الـــبـــنـــتـــاغـــون يـــكـــشـــف عـــــن خـــســـائـــر األرواح
فـــــي «هــــجــــمــــاتــــه األخـــــــيـــــــرة» عــــلــــى ســــوريــــا
كشفت وزارة الدفاع األمريكية ،أمس االثنني،
عن وقوع خســائر يف األرواح خالل هجامت
القوات الجوية عىل ســوريا نهاية األسبوع
املايض ،قال إنها تركزت بني «عنارص مدعومة
من إيران».
وقال املتحدث باسم وزارة الدفاع األمريكية،
جــون كرييب ،أمس االثنــني ،إن أحد عنارص
«امليليشــيات» قُتل وأصيــب اثنان آخران يف
الغــارة الجويــة األمريكية رشقي ســوريا
األسبوع املايض.
وأضف كــرييب يف إفادة صحفية« :نعتقد

يف الوقــت الحايل أنه مــن املحتمل أن يكون
أحد أفراد امليليشــيا قد قتل وأصيب اثنان من
امليليشيات .من غري املعروف ما إذا كان عضو
امليليشيا املقتول إيراين األصل».
وقــال البنتاغــون ،يف وقت ســابق ،يوم
جه رضبة
الجمعة ،إن سالح الجو األمرييك و ّ
مبارشة ضد مواقع تابعة لجامعات مســلحة
تدعمها إيران رشقي سوريا ،ردا عىل الهجامت

(التتمة ص)12

الثلثاء  2آذار 2021

سياســــــــــة لبنانيــــــــــة

هــواجــس الــشــيــعــة فــي لــبــنــان؟

نبيه الربجي

كلبنــان ،وكلبنانيني،
أمام اشــكالية وجودية:
أي عالقة مــع ارسائيل
وما هــي تداعيات الكالم
حــول كــون الشــيعة
مســؤولني عــن خراب
لبنــان ألنهم وحدهم من
يقفون ضد التطبيع ،يف
حني أن أك مــن ثالثة
أربــاع العــرب ،وضعوا
الرصاع جانباً بعدما اثبت
الجدواه ،واختاروا الواقعية كمدخل اىل القرن
هذه املقاربــة محاولة للولوج اىل عمق األشــياء.
وأنا واثق من أن االســتاذ شارل بشخصيته ،ومبواقفه،
الوطنية والالطائفيــة ،يتفهم املعنــى واملعني بهذه
املقاربة ،انطالقاً من التامهــي الذي بيننا يف التفكري،
ويف الرؤيــة ،بعيداً عن ثقافة املســتنقعات ،كام عن
ثقافة األقبية...
مــا يحدث عىل األرض ،وما يحدث عىل الشاشــات،
بالوبال العظيم .ال كلمة واحدة عن ارسائيل ،كام
ي
لــو أننا عىل تخوم امارة موناكــو ال عىل تخوم الدولة
حــاالت الرببريــة االيديولوجية،
التــي تختزل أق
والرببرية االسرتاتيجية ،عىل السواء.
الشــعارالذي يدوي ا ن ،عىل مدار الســاعة ،وبني
الرؤوس الكبرية والرؤوس الصغرية ،هو ســالح «حزب
اللــه» ،حتى ليبدو كام لو أن قراراً كبرياً ،وخطرياً ،اتخذ
يف مكان ما بعزل الشــيعة ،أو بحصار الشيعة ،متهيداً
الحداث تغيري دراماتي ان يف الصيغة الدستورية ،أو
يف الرتكيبة الدميوغرافية ،للبالد...
ماذا تعني اثارة مســألة السالح ،وبكل ذلك الضجيج
الســيايس ،والطائفــي ،ســوى فتح األبــواب عىل
مرصاعيها أمام الحــرب األهلية التي ال تبقي وال تذر
وهذا ما يراهن عليه الحاخامات االرسائيليون بالتفاهم
مع الحاخامات العرب الذين يــرون قطع الطريق عىل
أي تفاهــم بني ادارة جــو بايدن وآيات اللــه ،بتفجري
«الخارصة االيرانية»
أمل يكن من األفضل تنفيذ ذلك الســيناريو ابان والية
دونالد ترامب بدالً من االنتظار ليأ رجل آخر يعترب أن
احدى أولوياته العــودة اىل االتفاق النووي ،ما يف
اىل اعــادة ترتيب العالقات ،واملعــادالت ،وحتى اىل...
اعادة ترتيب الكرايس ،يف املنطقة
الــكل كان يراهن عىل بقاء دونالد ترامب ،وأن يتوىل
الفريق التورا يف االدارة تنفيــذ الحلقة األخرية من
أبوكاليبتية.
«صفقة القرن» بادخال لبنان يف فو
تاليــاً ،تتويــج بنيامــني نتنياهو ملــكاً عىل ال ق
األوسط...
يف الوســط الشــيعي هواجس هائلة (مبــا تعنيه
كلمــة ...هائلة) :مــاذا ميكن أن تفعل بنــا ارسائيل،
وظاللهــا يف لبنــان ويف املنطقة ،اذا مــا تخلينا عن
سالحنا
يف الهواجــس ...ماذا اذا عقد املؤمتر الدويل يف ظل
الراهنة التي تســود املشهد العاملي ،باستدعاء
الفو
أجواء ،وديناميات ،القرن التاسع ع  ،وحيث تحتضن
كل دولة كربى احدى الطوائف ،ليكون الشــيعة الوقود
املجاين ألي صفقة تعقد يف حرضة األساطيل ،كام يف
حرضة القناصل
يف الوســط اياه ،الشــيعة وحدهم وال أحد غريهم،
كانــوا ضحايا اتفــاق القاهرة عام  1969الذي ســلّم
كل الجنوب اىل يارس عرفــات ،دون أن تتمكن «الثورة
حتــى النرص» ،بالرغم مــن ملياراتهــا ،ومن ع ات
آالف املقاتلني الذين تم اســترياد الكثرييــن منهم من
أفغانستان ،وباكســتان وبنغالد  ،من تحرير حفنة
من تراب الجليل.
املعادلة عىل األرض كانت هكذا .االطالق العشــوا
للكاتيوشــا لرتد ارسائيل باملدافــع ،وبالطائرات ،التي
دكت ،بالوحشــية اياها ،املنازل ا هلــة دون أن يرف
جفــن ال لل كاء يف الوطن ،وال لألشــقاء العرب ،وال
لذلــك الكائن الخرايف الذي يدعــى ...املجتمع الدويل.
آنذاك ،هــل كانت ايران هناك وهــل كان «حزب الله»
هناك الســؤال يبقى :ملاذا بقيت ارسائيل لنحو عقدين
يف لبنــان بعدما نفــذت الهدف من «عملية الســالم
للجليل» ،برحيل عرفات ورجاله اىل شتات آخر
بقيــت ألنهــا أرادت (وتريــد) أن يكــون لبنــان
القهرمانــة ،وأن تســتعيد خطــة ه ي كيســنجر
الذي وصــف لبنــان بالفائــض الجغــرايف ،وحيث
تتــم تصفيــة الرتاجيديا الفلســطينية عــىل أرضه.
أخذنا علــامً ،يف ضوء الذي يحــدث ا ن ،أن املطلوب
تسليم صواري «حزب الله» اىل مخفر الدرك يف حارة
حريك .بعد ذلك لكل حادث حديث...

عــــون عــــرض مـــع غ ــري ــو لــلــعــالقــات
بــيــن لــبــنــان وفــرنــســا وســبــل تطويرها

كيف تتعامل القوى السياســــــية مع دعــــــوة بكركي للحيــــــاد واملؤتمر الدولي؟
ال اجمــــــاع وال توافق فــــــي الداخل ..والخار منغمس بمرحلــــــة الصراع املعقدة

محمد بلوط

ارتاحت بكريك وقالــت كلمتها امام جمهــور غفري من
املســيحيني ملون بعينات من املسلمني قدّ ره عدّ ادها بخمسة
عــ الفا ،لكــن مفاعيل خطاب ســيدها مل تكن عىل قدر
توقعاتها يف الداخل والخارج ،خصوصا بالنسبة للدعوة اىل
مؤمتر دويل خاص بلبنان برعاية االمم املتحدة.
صحيح ان البطريرك الراعي حرص باملســتطاع ان يظهر او
ان يكون حياديا ،لكن كل من ســمعه وشاهده يصفق ويلوح
للجمهور الذي غلب عليه الطابع «القوا » املحتشد يف باحة
جه رســائل عديدة منها ما
بكريك الحظ من دون عناء انه و ّ
يحظى بتأييد جامع او شــبه جامع ،ومنها ما يشــكل مادة
خالفية بــني اللبنانيني .وكان يف كل االحــوال عىل الصعيد
املسيحي اقرب اىل طروحات فريق دون ا خر.
انتهى يوم بكريك اىل زيادة التســاؤالت واالســئلة حول
تداعيات خطابها يف هذه املرحلة بالــذات وحول العديد من
القضايا الحساســة واملصريية التي اثارتها وطرحتها .وبدا
واضحا انها اســتحرضت قضايا اشــكالية تفتح االبواب اما
م مزيد من االنقســام بدال من ان تســاهم يف خلق مناخات
تساعد عىل ولوج ابواب الحلول وتعزيز القواسم املشرتكة بني
اللبنايني للخروج من االزمة الراهنة.
لكن العنرص االيجايب الذي ميكن البناء عليه هو ما تشكله
رصختها مــن عامل ضغط ايجايب يف موضــوع الحكومة
ووجوب ترسيع تشكيلها.
اما بالنســبة للوضع العام فقــد اراد الراعي ان يدق جرس
االنذار لكنه قرع كل االجراس دفعة واحدة ،وفتح باب النقا
حول قضايا اساســية ومفصلية يف لبنان يحتاج حســمها
اىل فرتة طويلة واىل حوارات ونقاشــات معمقة ومناخات
مناسبة ،بدال من ان يركز عىل مفاتيح الحلول لالزمة الراهنة.
وتقول مصادر سياسية ان سيد بكريك تكلم باسم اللبنانيني
جميعا عندما حمل الجهات املعنية مسؤولية استمرار االزمة
الحكومية ،وعندما شدد عىل عدم السكوت عن الفساد ونهب
االموال والغالء ورضورة االصالح .واصاب ايضا عندما دعا اىل
تطبيق الطائف بكل بنوده ،وهذا املطلب مرهون تحقيقه بارادة
اللبنانيني طوائف وقوى سياسية واحزاب وليس بالتوجه نحو
الخارج الن وثيقة ناجزة ومكرس مضمونها بالدستور.
لكن الراعي ،حســب املصادر ،مل يكــن موفقا يف تناوله
موضوع الحياد ورجوعه اىل حقبة االســتقالل واغفاله ما
تعرض له لبنان من اعتداءات وحــروب ارسائيلية واحتالله
عاصمته بريوت ،وكيف بقي «مكرس عصا» للعدو االرسائي
عندما كان يطبق مقولة» قوة لبنــان يف ضعفه» ثم عندما

انتظر ســنوات وســنوات
لتطبيق القرارات الدولية دون
جدوى .ومل تتحرر ارضه اال
بفعل املقاومــة التي تقرها
القوانني واالعــراف الدولية
وقبل ذلك حق الشــعوب يف
صيانة سيادتها والدفاع عن
ارضها.
وتضيــف املصــادر ان
الحياد الذي دعا ويدعو اليه
البطريرك الراعــي يتجاهل
حقيقــة وواقــع املنطقة
ووجود العــدو االرسائي
الذي ما يــزال يحتل ارايض
لبنانيــة وميــارس عدوانه
عىل لبنان باشكال مختلفة
ويوســع اطامعه التي متتد
اليــوم اىل بحرنــا ومياهنا
وثروتنا النفطية .لكنه بات يحســب يف الوقت نفســه الف
حســاب الي مغامرة او حرب قد يقدم عليها بوجود املقاومة
املتكاملة مــع الجيش اللبناين ،وهي العبارة التي وردت امس
يف بيان املكتب السيايس لحركة امل دون ان تتطرق مبارشة
اىل ما جرى يف بكريك او اىل خطاب البطريرك املاروين.
امــا الدعوة اىل مؤمتر دويل فهي غــري قابلة للتنفيذ يف
ظــل املعطيات الداخليــة والخارجية القا ــة ،وهي اصال
تعتمد اوال عىل حسم مسألة الحياد التي ال تحظى باجامع او
باتفاق اللبنانيــني عليها ،والتي تغيب عن بال املجتمع الدويل
وال تحظى باهتاممــه يف هذه املرحلة املعقدة من الرصاعات
االقليمية والدولية.
ويف قراءة عامــة للمواقف من دعوة بكــريك لعقد هذا
املؤمتر املقرون مبطلب الحياد يبــدو جليا ان هناك رشيحة
كبرية من اللبنانيني التؤيدها وال تحبذ طرحها.
 التيــار الوطني الحــر الذي ميثل رشيحة واســعة مناملســيحيني وفريقا سياســيا فاعال ومؤثرا ينأى بنفسه عن
دعم املؤمتــر ويرى ان مثل هذا املوضــوع يحتاج اىل نقا
بني اللبنانيني اوال مع تاكيده بان حل االزمة الراهنة ال ســيام
الحكومية هو حل لبناين .كام ان مطلب الحياد الذي يقول انه
ال يختلف مع البطريرك عليه يربطــه ايضا بتوافق اللبنانيني
النه من دون هذا التوافق ال سبيل اىل تحقيقه وتطبيقه.
 ويرفض الثنا الشــيعي املؤمتر الدويل كام انه ال يؤيدالحياد حيث يرى حزب الله انه يشكل خطرا وجوديا عىل لبنان

ّ
بكرك ــــــي تش ــــــد أواص ــــــر العالق ــــــة بي ــــــن ح ــــــزب الل ــــــه والتي ــــــار الوطن ــــــي الح ــــــر

محمد علو
لن تنتهــي تداعيات اإلحتفال الشــعبي
يف بكــريك قريباً ،فلهذه املســألة تداعيات
مه ّمة عىل الحياة السياســية ،فهي كشفت
عن محاولة بعض القــوى لتكرار زمن العام
 ،2005عــ أن ينجح اليــوم ما مل ينجح
ســابقاً ،وبالتايل ف ن املواجهة مستمرة بني
فريقني أساســيني ،ولو اختلفت العناوين،
فريق املقاومة ،وفريق معاريض «السالح».
متكّــن معارضو حزب الله من اســتغالل
الرصح البطريريك للهجوم عليه ،ولكن هذا
ال يعنــي أن البطريرك بشــارة الراعي يتب ّنى
ما صدر عن الحشود الشــعبية من هتافات
مســيئة لحزب الله ،وتتهمــه باإلرهاب ،أو
لرئيس الجمهورية ميشــال عون ،وبكريك
قامت مبا عليها ألجل إيصال الرسائل الالزمة
بشأن عدم تبنيها للهتافات ،ولكن ما جرى يف
بكريك كان إعالن بداية ملواجهة سياسية ،ال
بد من مواجهتها من قبل حزب الله.
يف هذا السياق ،تكشف مصادر سياسية متابعة أن الحزب
لن يدخل يف مواجهة مع بكريك ،وبكل تأكيد لن يعاديها وال
يخاصمها ،ولكنه سيترصف وفق ما متليه املرحلة الحالية من
رضورات ،مشــرية عرب «الديار» إىل أن ما حصل يف بكريك
يوم السبت املايض سيدفع حزب الله إىل التمسك أك وأك
بتفاهمه مع «التيار الوطنــي الحر» ،نظراً إىل أنه يدرك جيداً
أن املعركة األساســية التي تُخاض ضده هي يف الســاحة

املسيحية ،حيث الرغبة يف سحب ورقة الدعم الذي يحظى به
من جانب املكون الســيايس األكرب عىل هذه الساحة ،بعد أن
فشلت ورقة العقوبات األمريكية يف دفع رئيس التيار النائب
جربان باسيل إىل فك إرتباطه بالحزب.
وتضيف املصادر« :من حيث ال يدري القا ون عىل التجمع
الشعبي يف بكريك والهتافات والخطابات ،ساهموا بتحسني
عالقة حزب اللــه بالتيار الوطني الحر والتــي م ّرت مؤخراً
مبط ّبات كبرية كادت تُطيح بها ،فالحزب ســيجد أن الطريقة
األمثل للمواجهة ستكون بدعم التيار ،واألخري سيصبح أك

شدد البطريرك املاروين بشارة بطرس الراعي ،عىل أنه مل
يدع أبداً إىل مؤمتر تأسييس ،بل أن املطل وب اليوم هو إقرار
حياد لبنان والعو دة إىل الطائف و ا لدستور والحفا عىل
ميثل رسالة لبنان» ،سائ الً «ملاذا فريق
العيش املشرتك الذي ُ
يف لبنان سيتحكم بالحرب والسلم ،يف وقت يقول الدستور
إن قرار الحرب والسلم تُقرره الحكومة اللبنانية»
ويف حديث تلفزيوين ،ح ّمل الراعي «كل الطبقة السياسية
مسؤولية ما وصل إليه لبنان» .وعرب عن تأييده ملطالب «الثورة
التي نريدها ثورة حضارية تعرف كيف تطالب ومباذا تطالب
يدخل عليها من د سون لل تخريب وت شويه
وال تكون فو
صورته» ،رافض اً املطالبة ب سقاط النظام «وهذا كالم كبري

واملطالبة ب سقاط رئيس الجمهورية كالم أكرب ونحن ال ندعم
هذه املطالبات».
ويف معرض سؤاله حول من يُرشح لرئاسة الجمهورية،
قال« :ليس عم أن أرشح أشخاصاً ،ولكن أنا أقول عىل رئيس
الجمهورية أن يكون إنساناً متجرداً من أي مصلحة وحارض
حتى يضحي يف سبيل املصلحة العامة وخدمة الوطن».
ويف م وضوع السالم مع إرسائيل ،قال« :هناك مبادرة
بريوت للسالم فليعودوا إليها ،ما هي ال وط عىل الدول التي
تريد التفاهم وما هي ال وط عىل إرسائيل ولكن لدينا ليس
الدولة التي تعالج املوضوع ،هناكحزب الله الذي يقرر الحرب
والسالم مع إرسائيل وليس الدولة».

الــــراعــــي  :أرفـــــض املــطــالــبــة بـ ـ س ــق ــا ال ــنـ ـ ــا ورئـــيـــس الــجــمــهــوريّــة
وحــــــزب الـــلـــه يُــــقــــرر الــــحــــرب والــــســــال مــــع إســـرائـــيـــل ولـــيـــس الـــدولـــة

وهب ــــه  :الت ــــزا االتف ــــا الن ــــووي يُس ــــهم ف ــــي تعزي ــــز األم ــــن

و مجتم ا م الس ري ال ر سية

دا

و را

اســـتقبل رئيـــس الجمهوريـــة العـــامد ميشـــال
عـــون قبـــل ظهر امـــس ،ســـفرية فرنســـا آن غريو
واملستشـــار الســـيايس يف الســـفارة جـــان هلربون.
واجرت الســـفرية غريو مـــع الرئيس عـــون جولة افق
تناولت «التطورات الداخلية الراهنـــة والعالقات اللبنانية
 الفرنســـية وســـبل تطويرها يف املجـــاالت كافة».وتطرق البحث اىل»االزمة الحكومية ورغبة فرنسا يف ايجاد
حلول رسيعة تسفر عن تشـــكيل حكومة تواجه الظروف
الصعبة التي متر بها البالد» .وتم تأكيد «وقوف فرنســـا اىل
جانب لبنان ملســـاعدته عىل تجاوز االزمات التي مير بها ،ال
سيام وان الشعب اللبناين يستحق ان يعيش مطمئنا ومرتاح
البال ويف ظروف اجتامعية واقتصادية افضل».

كام عرب النائب حسن فضل الله اول امس .وال ترى حركة امل
ان الحياد ميكن ان يكون بوجود العدو االرسائي الذي يحتل
ارضا لبنانية ويهدد لبنان بعدوانه واطامعه.
 ويؤيد املســتقبل مواقف بكــريك ودعوتها للحياد وفقاعالن بعبدا كام عربت كتلته النيابية بعد زيارتها بكريك امس،
مشــددة عىل تحييد لبنان عن الرصاعات االقليمية والدولية
وتجنيبه االنعكاســات الســلبية للتوترات الخارجية حرصا
عىل وحدة البلد وســلمه االه ما عدا القضية الفلسطينية
وقضايا االجــامع العريب .لكنه يتجنب الكالم او التعليق عىل
الدعوة اىل املؤمتر الدويل وان كان ال يتحمس لها او يرى انها
عملية او قابلة للرتجمة يف املرحلة الراهنة.
 ويبدي الحزب التقدمي االشرتايك حامسا ظاهرا وعلنياملواقف بكريك لكنه مقتنع ضمنا ان مســألة حياد لبنان غري
قابلــة للتنفيذ يف ظل موازين القــوى الداخلية والخارجية
مكتفيا بتطبيق اعالن بعبدا .كام انه ال يتحمس لفكرة املؤمتر
الدويل الدراكه انها غري قابلة للرصف.
 ويؤيد دعــوة بكريك للحياد واملؤمتــر الدويل بحامسوحيوية حزب القــوات اللبنانية وحزب الكتائب واملجموعات
املتشــددة من بقايــا  14آذار واملتطرفني للغرب والفلســفة
االمريكية للثورة الجديدة من مجموعات املجتمع املدين.
ويعتقد هؤالء ان فشل تشــكيل الحكومة وتردي االوضاع
واالنهيار الحاصل عوامل مهمة لرفع شــعار الحياد والتدويل
يف هذه املرحلة ،وان موقف بكريك يشــكل غطاء جيدا لهذا
التوجه وعامال مؤثرا للسري به.

عقــد وزير الخارجيــة واملغرتبــني يف حكومة ترصيف
األعامل رشبل وهبــه ،اجتامعا مع ممثلــني عن مجموعة
الدول االوروبية الثالث  .E3شــارك يف االجتامع سفري أملانيا
اندرياس كيندل ونائبة رئيســة البعثة الربيطانية اليســون
كين واملستشار السيايس يف السفارة الفرنسية سيباستيان
لوســولنييه الذين وضعــوه يف أجواء الجهــود التي تبذلها
حكوماتهم من اجل اعادة احياء االتفــاق النووي «.»Jcpoa
ورحب وهبه بتلك الجهود ،معتــربا ان «التزام الدول املوقعة
عىل االتفاق النــووي ببنــوده وبقرار مجلــس االمن رقم
 2231الصــادر يف الع ين مــن متوز العــام 2015من
شــأنه ان يســهم يف تعزيز األمن واالســتقرار يف منطقة
ال ق االوســط ويعزز من فــرص الوصــول اىل منطقة
رشق أوســطية خاليــة مــن أســلحة الدمار الشــامل».
وعرض الوزير وهبه مع ســفري اليمن لــدى لبنان عبدالله
عبــد الكريــم ،االوضاع والتطــورات التي متر بهــا بالده.
ومتنى عــىل «جميع االطراف اليمنية ســلوك طريق الحوار

متسكاً بتفاهمه مع حزب الله كونه حليفه
الوحيد».
بالنســبة إىل هــذه املصــادر ،كان من
الواضــح ،منذ ما قبل التحرك الشــعبي يف
بكــريك ،أن هناك مــن يريد «اســتثامر»
التحرك ،بزيــادة الضغوط عــىل «الوطني
الحر» عرب بوابة البطريركية املارونية ،ومن
خالل اإليحاء بأن هنــاك تبايناً يف وجهات
النظر بني الجانبــني ،لكن أبعد من ذلك يريد
أن يضع البطريرك الراعي يف مواجهة رئيس
الجمهورية ميشــال عون ،األمر الذي ترجم
باملواقف التي تلت التحرك ،عرب الحديث عن
أن البطريرك املاروين رفــع الغطاء عن كل
املسؤولني يف الدولة ،وهذا الكالم بكل تأكيد
يُقصد منه «الغطاء» املــاروين عىل رئيس
الجمهورية.
وتشــري هذه املصادر إىل أن الرد عىل هذه
املحاولــة ،من قبل حزب الله ،ســيكون عرب
ترك مهمة خوض املواجهة للتيار بالطريقة
التي يراها مناســبة ،خوفاً من أن يقــود أي توجه آخر إىل
منح الفريق ا خر الفرصة من أجل الذهاب بعيداً يف معركته
طائفياً ،ال سيام أن القوات اللبنانية انطلقت يف هذه املواجهة
الجديدة من الخطاب األخري ألمني عام حزب الله السيد حسن
نرصالله ،الذي انتقد فيه خيار التدويل دون أن يس ّمي الراعي،
بينام رئيس حــزب «القوات اللبنانية» ســمري جعجع ،كان
يعترب أن طرح البطريرك الراعي ال يوصل إىل نتيجة عىل املدى
القريب.

بــري بح

م ــع»اي ــدال» قــوانــيــن لتشجيع

ا ست مارات واطلع على أوضاع الجاليات

بر مجتم ا م

ا ال ي ة ا دار ة يف الجام ة ال نا ية ال قا ية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاسة الثانية
يف عني التينة ،رئيس مجلس ادارة املؤسسة العامة لتشجيع
االستثامرات يف لبنان  -ايدال مازن سويد ونائبي الرئيس عالء
حميةوسيمونسعيد،واالعضاءرنادبليز،وليمرشووحمداملهتار،
حيث جرى عرض لعمل املؤسسة وشؤون ت يعية متصلة
بالقوانني التي من شأنها تشجيع االستثامرات يف لبنان.
كام بحث رئيس املجلس اوضاع الجاليات اللبنانية يف
الخارج ،خالل استقباله رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية يف
العامل عباس فواز واعضاء الهيئة االدارية يف الجامعة.

جنب ــال  :ماض ــون ف ــي مواجه ــة االنع ــزال
و

تس وراق ا تامد س ري ال و

الوطني الداخــ ألنه يبقى االك أمانا واالقل رضرا من أجل
الخروج من االزمات التــي يعانيها اليمن الشــقيق حاليا».
وتسلم وهبه نسخة عن اوراق اعتامد السفري الجديد لل وج
لدى لبنان مارتن ايرتفيك وســفري رومانيا الجديد لدى لبنان
رادو مــاردار ،متهيــدا لتقدميها يف وقت الحــق اىل رئيس
الجمهورية العامد ميشال عون.

وثـــــــــــــــورة العبـــــــــــــــ والنكـــــــــــــــران

كتب رئيس الحزب «التقدمي اإلشرتايك» وليد جنبالط يف
أمانينا،
تغريدة عىل حسابه عرب «تويرت»« :أهكذا أبداً مت
نطوي الحياة وليل املوت يطوينا» .وقال« :من اللواء سمري
القايض من أبطال اللواء  11إىل أبو رائد وفيق نارص الدين
رفيق املعلم كامل جنبالط ،إىل سعيد الضاوي ابن الخيام
الوطنية اليسارية ،اىل املناضلة أم حاتم نرصالله ،سنم
يف مواجهة االنعزال والظالمية وثورة العبث والنكران».
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ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة

الثلثاء  2آذار 2021

ّ
ُ
«املــســتــقــبــل» غــيــر مــتــحــمــس لــلــمــؤتــمــر الـــدولـــي ويــســتــفــســر ع ــن عــنــاويــنــه والــــراعــــي يــس ـ لــه :
؟ ...وبـــعـــبـــدا قــــد تــــبــــادر حــكــومــيــا
مــــــا ا عــــن ت ــرك ــي ــب ــة الــــحــــريــــري والـــــــ  18والـــــــ
ُ
َّ
ولــيــد غــيــاض لـــ «الـــديـــار»  :بــكــركــي تــرفــض الــشــعــارات وال تــتــبــنــاهــا ..والــبــطــريــرك ال ي ــخ ــون !

جويل بو يونس

ال تزال طروحات البطريرك املاروين الكارينال مار بشــارة
بطرس الراعي التي جددها امام الحشود السبت تتفاعل سواء
من حيث الردود املؤيدة او الرافضة وال ســيام عند من قرأ يف
محاولة بعض القوى املشــاركة يف حراك الســبت استغالل
الحــراك للتهجم عىل رئيس الجمهوريــة وحزب الله علام ان
مصــادر مطلعة عىل جو بكريك تؤكــد ان البطريرك مل يكن
مؤيدا للشــعارات التي عمد البعض اىل اطالقها بدليل انه مل
يأت بكلمته عىل ذكر حزب لله باملبارش او رئيس الجمهورية.
عىل اي حال ورغم بعض املواقــف الرافضة لفكرة املؤمتر
الدويل وللحياد ،وسط
الردود الســلبية التي اتت عىل لســان اكــ من رجل دين
اســالمي ،وبشــكل ابرز من قبل حزب الله فاملعلومات تؤكد
ان البطريرك الراعي ماض بطروحاته وهو سيوســع مروحة
مشــاوراته مع مختلف الكتل .ويف هذا الســياق برزت امس
زيارة وفد كتلة املستقبل التي كانت اصال متوقعة اىل بكريك
بعدما حدد له املوعد منذ نهار الخميس املايض.
لقاء وفد املستقبل برئاسة النائب بهية الحريري مع الراعي
استمر لساعة من الوقت وتناول ملفات عديدة بدءا من املؤمتر
الدويل والحياد وصوال لتشكيل الحكومة.
الالفت بحسب ما كشفت مصادر مطلعة للديار ان املستقبل
مل يكن متح ّمســاً للمؤمتر الدويل فهو طلب بحسب املصادر
تفاصيل اك عن هدفه كــام طلب توضيح مفهوم البطريرك
للحياد املطلوب وكان الفتا هنا عودة النائب سمري الجرس الذي
تحدث بعد اللقاء لتأييد اعالن بعبدا.
مصدر نيايب مشــارك يف اللقاء وردا عىل سؤال للديار عن
ســبب العودة هذه االيام للحديث عن اعــالن بعبدا رشح انه
اذا كان املقصــود بالحياد تحييد لبنان عــن الرصاعات ،فهذا
يعني انه شــبيه بروحية اعالن بعبدا ،وال سيام ان املستقبل

ال يريــد الدخول يف الرصاعات
االقليمية ،كام فعل حزب الله،
بحســب املصدر الذي يتابع »:
لكن لبنان بلد عريب ،عضو يف
جامعة الــدول العربية ال يُح ّيد
وال ميكن تحييده عن القضايا
العربيــة ،وال عــن االجــامع
العريب فيها.
ويف ســياق الحديــث عن
املؤمتر الدويل  ،كشفت مصادر
مطلعة للديار ان وفد املستقبل
«غري متحمس اساســا لهذه
الفكــرة» يف هــذا التوقيت
بالذات ،شــدد عــىل وجوب
معرفة تفاصيل هــذا املؤمتر
فطلب هنا الراعي كام فعل مع الرا ي م و املستق امس
القوات والتيار ،من املســتقبل
العمل عىل اعــداد تقديم ورقة
بالخلل والثغر املوجودة وكيفية حلها وصوال لرؤية مشرتكة
بني مختلف الكتل ،وقد تقصد الراعي ان يؤكد للمســتقبل ان
التدويل ال يعني االستقواء بدولة خارجية ،وان املؤمتر الدويل
ليس لغلبة طرف عىل اخر.
كام أسمع الراعي بحســب معلومات الديار وفد املستقبل
وجوب ان يتحاور الجميع مــع بعضهم بعضاغامزا من قناة
طاولة الحوار اال ان الوفد مل يعلق هنا باي كلمة.
معلومات «الديار» تؤكد انــه مل يتم التطرق ملوضوع حزب
الله خالل لقاء املستقبل وال حتى للهتافات التي اطلقها بعض
الحشود بحقه او بحق رئيس الجمهورية علام هنا ان اوساط
بعبدا مل تصدر اي تعليق وهي تعكف عىل تقييم كلمة الراعي
قبل اي رد.

اما حزب الله فبــدا واضحا امتعاضه مام حصل والذي عرب
عنه النائب حسن فضل الله واســتيضاحا ملوقف بكريك من
الهتافات التي اطلقت ،اتصلت باملستشار االعالمي يف بكريك
املحامي وليد غياض الذي اكد ان بكريك ترفض التطاول عىل
احد وترفض اطالق شــعارات من ســاحتها ضد اي شخ
ليضيف « :هذه الشعارات ال تليق باملقام وبكريك ترفضها وال
تتبناها».
ولكن ملاذا عمد البطريرك اىل اكامل كلمته من دون اي تعليق
رافض للشــعارات ســألنا غياض فقال »:كان من املستحيل
ان يتعاطى البطريرك معها بشــكل مبارش وال سيام يف ظل
خطاب باملســتوى الذي كان يطلقه ،لذلك اكمل كالمه كام لو
انه مل يسمع شيئا ،فتجاهل الكالم وتابع القراءة».
عام قاله املفتي الجعفري املمتاز الشي احمد قبالن تعليقا

ال ــح ــديـ ـ عـــن تــــوتــــرات أمــنــيــة او خــ ــة داخـــلـــيـــا «ت ــه ــوي ــل وتــحــلــيــل»
مــســاع جدية حــيــا لجنة حــزب الله – بــكــركــي ...وح ــارة حري مــع التهدئة

ع ضاحي

بعــد انقطاع ألشــهر بســبب «كورونا»
وتفشــيها الرسيع والخطري ،عادت الحرارة
اىل اللقــاءات املبارشة بــني ممث «الثنا
الشــيعي» وأحزاب  8آذار عىل نطاق محدود
وضيق من باب التواصــل ونقا العديد من
امللفات العالقــة ،وأمس كان االجتامع مثقالً
بالقضايا املح ل ي ة واالقليمية والدولية ،وكان
عرض مفصل بني مختلف القوى الحارضة وال
ســيام حزب الله وحركة امل وباقي الحلفاء
يف  8آذار.
وتؤكد اوســاط بارزة يف تحالف «الثنا
الشــيعي» و 8آذار لـ»الديــار» ان املعلومات
املتقاطعة خارجياً توحــي بتصعيد محدود
ومناوشــات عســكرية وامنية بني محور
املقاومــة والعــدو الصهيــوين واالحتالل
االمرييك يف املنطقــة ،اذ يحاول االمرييك
و»االرسائيــ » فرض معــادالت جديدة يف
املنطقــة واجــراء مفاوضات حــول امللف
النووي االيراين والقضايا الســاخنة كامللف
السوري والعراقي واليمني تحت الحديد والنار
ولتحصيل مكاسب سياســية واسرتاتيجية
والتفاوض عىل «سلة كاملة» يف املنطقة.
وال يبــدو وفق االوســاط ان ايــران او

محور املقاومــة يف وارد تقديم اي تنازالت
او الخضــوع الي ابتزاز عســكري او امني
او ســيايس .وكذلك ال يعتقد هــذا املحور ان
الرئيس االمرييك جو بايدن ســيغامر بحرب
واسعة واقليمية او يجاري العدو الصهيوين
برضبة محدودة اليران او ملنش تها النووية.
داخلياً وبعد تردد معلومات وسيناريوهات
اعالمية وسياســية وداخــل اروقة بعض
املســؤولني الروحيني واالمنيني ،عن توترات
داخلية او خضة امنية كبرية يف االيام املقبلة،
تؤكد االوســاط ان هذا االمر نوقش مفصالً،
وال سيام ان هناك من ربط هذا االمر بخطاب

البطريرك املاروين بشارة الراعي ،والذي تناول
الســالح والحالة االنقالبية وحرص السالح
بالدولــة والجيش وضمناً تنــاول فيه حزب
الله وسالحه وكذلك بعض الردود السياسية
والدينيــة والتــي كانت مرتفعة الســقف،
وصوالً اىل االيحاء ان حزب الله املســتاء من
كالم الراعي ومضمونه السلبي جداً ،قد حرك
الشــارع كردة فعل اعرتاضية او الســتجرار
شارع مقابل شارع.
وتقول االوســاط ،ان كل هذا الكالم غري
صحيح وفيه الكثري مــن التحليل والتهويل،
ومن محاولة االســتثامر ولوضع حزب الله

مقابل البطريركيــة املارونية وما متثله من
وجدان مســيحي وما ترمز اليه من مرجعية
مارونية.
وتؤكد االوساط ان حزب الله ليس يف وارد
التصعيد مع احد ال مع طائفة وال مع مذهب
وال اي طرف داخ وهو يريد املحافظة عىل
التهدئة الداخلية والسياســية وان اي توتر ال
يخدم اي احد ويقــود اىل مزيد من االنحدار
السيايس واالقتصادي ،وتلفت األوساط اىل
انه منذ اشهر عدة وال تواصل بتاتاً بني حزب
الله والراعي رغــم كل الترسيبات والتكهنات
والتحليــالت ومل يجــر اي تواصــل اال بعد
الخطاب السبت املايض.
وتشري األوساط ،اىل ان هناك مساع جدية
إلحياء لجنة بكريك املشــرتكة مع حزب الله
ولرتتيــب لقاء لهذه اللجنــة ،والتي قد متهد
للقاء بني حزب الله والراعي ،ولعودة التواصل
بــني الطرفني من منطلق حــرص حزب الله
عىل النقا والتحاور مع الراعي يف جلسة
خاصة وليــس يف االعالم او عــىل املنابر.
وبالتايل حزب الله ليس يف وارد اي ســجال
او ردة فعل او تناول البطريرك او اي شخصية
اخــرى ولقطــع الطريق عىل اي اســتثامر
لخطاب الراعــي وتحويله اىل رصاع حاد مع
حزب الله والشيعة يف الشارع.

ّ
ُ
الـــــــراعـــــــي لــــــن يــــســــمــــح بــــــدخــــــول مـــــنـــــدســـــيـــــن تــــحــــت عــــبــــا تــــه

عي

بوعي

اهم ما ميكن وصف خطاب البطريرك املاروين مار بشارة
بطرس الراعي بأنه شــكّل نقلة نوعية يف عالقة «بكريك»
مع «حــزب الله» ،إذ أنه كان خطاباً حاد النربة بشــكل غري
مسبوق يهدف اىل تسجيل موقف سيايس حاسم من سالح
«الحزب» مرتكزاً عىل دعوة من قبل بعض اللبنانيني ملحاربته.
وانطالقا من هذا التوصيف تقرأ اوســاط نيابية يف كالم
البطريرك الراعي والذهاب من خالله نحو الحديث عن الحياة
السياســية يف لبنان التي يبدو أنها ستكون ما بعد الخطاب
رش ع أبــواب البعض من
مختلفة عام قبلــه ،اذ ان الراعي ّ
الجبهة السياســية املســيحية يف مواجهة حزب الله وهو
الذي صمد طويال يف محاوالت تجميل خطاباته السابقة يك
ال تستهدف الحزب بشــكل مبارش ،غري أنه يف األمس وجد
نفســه مضطراً اىل إطالق ســهامه مبارشة نحو الضاحية
الجنوبية.
وتضيف االوساط عينها إن بكريك ،وبعد خطاب البطريرك
الراعي ستصبح يف املرحلة املقبلة مركزاً أساسيا تُحدّ د عربه
البوصلة السياســية لبعض األحزاب املســيحية من خصوم
الحزب ،كام أن بعض الوفود التي زارت بكريك وشاركت يف

التحركات دعامً ملواقفها أوحت بأن جزءا من الناشــطني يف
الحراك الشعبي سينضمون اىل هذه املنظومة التي ستتحرك
بالتناغم مع مواقف الرصح البطريريك  ،لكن ســيد بكريك
يعي متاما أين يضع قدميه خصوصــا يف املكان البعيد عن
«أوبئة» الطبقة السياسية وللذين سيستغلون مواقفه ممن
دخل عىل الســاحة اللبنانية ليــس إنضامما اىل طروحات
بكريك بقــدر العمل عــىل تصفية بعض الحســابات بني
االطراف وهذا ما يجعل الراعي شديد اليقني اىل هذه االمور .
وتعتقد هذه االوســاط ان املواجهة السياسية قد تتوسع
يف األيام املقبلة خصوصــا وان بكريك لن تكتفي بتحركات
االحد املايض التي لن تكون خامتة املســار الذي بدأته بُعيد
انفجار مرفأ بريوت ،بل هي محطة من املحطات التي يسعى
من خاللها الراعي لحشــد دعم داخ أوالً ودويل بالدرجة
الثانية من اجل حل األزمة اللبنانية.
وترى االوساط أن احدى نقاط القوة لدى البطريرك حاليا
تتظ ّهر بعدم رغبة خصومه يف الســاحة املسيحية وبشكل
أســايس التيار الوطني الحر والعهد الدخــول يف مجابهة
علنية معه ،االمر الذي من شأنه أن يعطيه هامشاً واسعاً يف
الحركة السياســية  ،وحتى املهللني املقربني مام طرحه لدى
الكريس البطريريك لديه «نقزة» منهم عىل وجه الخصوص
وهو لن يسمح بعملية إختباء حزبية يف عباءة بكريك عىل

االطالق يك ال يشكل هؤالء خطوة ناقصة أو ذهاب نحو أفق
طائفي ،ذلك ان بكــريك ومنذ اللحظة االوىل وضعت االطار
العام لتحركها وهو اإلطار الوطني الجامع .
انضم اىل بكريك
وتشــري االوســاط اىل ان التجمع الذي
ّ
ويتوسع حتى ي ّتخذ له هوية أوضح
أمس ســيتبلور تدريجيا
ّ
مع مرور الوقت لكنها مغايرة متاما ملا حصل يف أيام سلفه
الراحل مــار نرص الله صفري من تشــكيل « لقاءات « تعمل
تحت العباءة البطريركية ونضوج االنقسام السيايس حيال
الطروحات الجازمة التي أطلقها الراعي يف خطابه.
وتقول هذه االوســاط ان خطاب البطريــرك الراعي فتح
حساســة يف لبنان منها
باب النقــا الجدّ ي حول ملفّات ّ
وجود حزب الله يف سوريا ومشــاركته بالرصاع الدائم يف
االقليم ،وان كان الراعي مل يذهــب بوضوح اىل الحديث عن
هذه العناوين لكن مفهوم الحياد يصيبها بشكل ظاهر  ،ومن
هُنا يبدو أن املرحلة القادمة ســرتفع الســتار عن مواجهة
بعض االحزاب املســيحية التي تســتظّل ببكريك مع حزب
الله عىل املســتويني الســيايس واالعالمي ما قد ينتج عنها
مفاعيل شــديدة يف االنتخابات النيابية املقبلة ،لكن الراعي
لن يضع االمور تصل اىل هذا الحد خصوصا مع إيقا لجنة
االتصاالت بني بكــريك والحزب وهي بــدأت بالفعل عملها
وستكون لها زيارة قريبة اىل بكريك بعد نضوج االجواء .

ّ
«اللقا الكاثوليكي» اكـــــــد دعمه للعـبسي  :اللبـنانيون يـتـــــــ لمون والحـلـول غائـبـة
أكد املجلس التنفيذي للقاء الكاثولي يف
إجتامعه الــدوري ،ان يف متابعة للتطورات
الدوليــة واإلقليميــة واللبنانيــة وامللكية
الكاثوليكيــة ،يهــم اللقــاء الكاثولي «ان
يؤكد عىل ان اإلقتصاد والتكنولوجيا اســاس
الرصاعات القا ــة واملحتملة مســتقبالً.
ومن يســيطر عىل هذين املجالني له السيطرة
سياسياً وعسكرياً وثقافياً وموارد وازدهار».
أضاف يف بيــان « :دولياً ،األســئلة كثرية
وكبرية وخطرية يبنى عىل اجوبتها ما سيأ .
مثــال :هل ســيبقى الدوالر عملــة التعامل
والتبادل واساس ال وات هل ستبقى عمالت
الدول الكربى الصاعــدة عىل هامش التبادل
والبرتو دوالر ماذا عــن العملة اإللكرتونية
ومن يسيطر عليها ومن يتحكم بها ».

وتابع «إقليمياً ،مسار التطبيع يتقدّ م برسعة
وثبات وصمت يثــري العجب والريبة .القضية
الفلســطينية انتهت او تكاد وال مامنعة و
او مقاومــة و او رفــض و او انتفاضات.
الشــعوب العربية تر ّوضت كام األنظمة .منذ
ســنوات طوال ن ّبهنا اىل ان «مصائر الكيانات
السياسية واإلثنية والدينية لشعوب املنطقة
ترسم بخطى رسيعة ومقلقة والجامعة التي
تغ ّيب نفسها يف هذه املرحلة الدقيقة ،يرسم
مســتقبلها يف غيابها ...مــاذا نقول اليوم
ببســاطة «من ينتقي دوره ينتقي وجوده»،
فهل هناك من يسمع ويعي ويترصف بحكمة
كالح ُيات وبوداعة كالحامم ،فتتغلّب الحكمة
والوداعة عىل الجهل وال ».
وقال« :لبنانياً ،ال حكومــة وال إصالح وال

مال وال مصارف وال ســياحة وال استشــفاء
وال حركــة تجاريــة وال قدرة امــام الفقر
والبطالة والفساد والت كل والركود اإلقتصادي
واإلجتامعي والفضائــح والتفلت والتهريب
واإلحتــكار والهــدر والعجز عــىل انواعه
والعقوبات والضغــوط والحصار .اما القضاء
واألمن والخدمات والثقة واملرجعيات واألمان
واإلنتاج واإلســتثامر والرقابة واملحاســبة
فحدّ ث وال حرج».
وأشار اىل «ان اللبنانيني يتل ّهون ويتألّمون
والكيان يهت ّز واملستقبل مجهول والحلول غائبة
ومغ ّيبة وممنوعة والالمسؤولية مهيمنة .اما
كنيستنا الرومية امللكية الكاثوليكية فقد عانت
و ُ
غ ّيبــت وتراجعت بوضع اليد من اشــخاص
وجهات اســتغلوا وتالعبوا ملصالح شخصية

وقصور وتبعية ،وصوالً اىل تجرؤهم عىل رأس
الطائفة امللكية ورمزها وممثلها الدســتوري
والكنيس والروحي البطريرك يوسف العبيس،
مستغلني محبته وتســامحه وترفعه وصربه
لسنوات علّهم يرعوون».
وختم« :مبحبتــه الجريئة ومســؤوليته
الراعية وهدوئه املد ّوي ،رفع البطريرك الغطاء
برتفّع وكرب ومســؤولية ع ّمن كان السبب يف
غياب طائفتنا وتغييبهــا وضعفها .ثم القاه
األساقفة باملوقف الجريء واإلجتامع الجريء
والتحرك الجريء واإلنقاذي إلعادة املسار اىل
الطريق الصحيح .اللقاء الكاثولي يشــكر
ويؤيــد ويدعــم ويضــع امكانياته بترصف
األســاقفة ملصلحــة طائفتنــا الكاثوليكية
والوطن كام الحق والحقيقة».

عــىل دعوة الراعي للحياد من ان هــذا االمر « بزمن االحتالل
االرسائي وداعش» اعتقد انه خيانة» ،سالنا غياض فا الرد
حازما بالقول  :هذا الكالم غري مقبول فالبطريرك ال يُخون وال
سيام انه كان واضحا ان الحياد ال يشمل العداء الرسائيل.
وتابع غيــاض  :البطريرك مكمل بطروحاته ومشــاوراته
وكالمه يفتح مساحات شاسعة للحوار ،فلنقابلها بايجابية،
ليضيف « :الكالم عاد اصال عن تفعيل اللجنة املشــرتكة بني
بكريك وحارة حريك «ز
وبالعودة اىل مضمون لقاء املستقبل مع الراعي ،فهو تطرق
ايضا لجوالت الرئيس املكلــف الخارجية اذ تقصد الوفد رشح
الهدف االســايس لهذه الجوالت وســعي الرئيس املكلف من
خاللها لحشــد الدعم للبنان والالفت هنا كان تعليق الراعي اذ
قال  »:ادرك حجم الجهود املفيــدة التي يبذلها الرئيس املكلف
واملشكور عليها عىل امل ان تتكلل بالنجاح».
اما يف تفاصيل النقا الحكومي والذي شــكل بحســب
معلومات الديار حصة ال بأس بها خالل اللقاء ،فحاول الراعي
هنا االستفســار من وفد املســتقبل عن العرقلة مبلف تأليف
الحكومة وسال هنا بحسب مصادر مطلعة عن موضوع ال18
وزيرا وال 20فقال  :ما املشــكلة بــال  18او  20كيف ميكن
االتفاق عىل عدد بال ثلث معطل
كام استفرس الراعي عن تفاصيل الرتكيبة التي عمل عليها
الرئيس الحريري وتوزيعتهــا للمقارنة بني ما ح يف هذا
االطار باالعالم مع الواقع اال ان الوفد مل يعط اجوبة حاسمة
ا ا بقي باطــار العموميات تاركا الحديث بالتفاصيل للرئيس
الحريري.
ويف ســياق الحديث عن الحكومة املعلقة حتى اللحظة مل
تســتبعد مصادر مطلعة عىل جو بعبدا عرب «الديار» ،امكان
دعوة رئيس الجمهورية الكتل النيابية الخذ رأيها يف ما يحصل
حكوميا وسبل إخراج التأليف اىل الضوء وبالتايل تحميل كل
كتلة مسؤولية خياراتها.

رعتنا
كنعان  :طرح البطريرك في صل
واملوقف التحذيري ال يجوز أن يُقابل بالتخوين
إعترب أمني رس «تكتــل لبنان القوي» النائب ابراهيم كنعان
يف حديــث تلفزيــوين ،أن «هدف لقاء بكــريك وطني ،أما
محاولة االســتغالل من قبل البعــض يف غري محلها» ،الفتا
اىل أن «ليــس لدى التيار الوطني الحر أي موقف ســلبي من
طرح البطريرك بالحياد االيجايب الذي يستثني الرصاع العريب
االرسائيــ  ،ونتطلع اليه بانفتاح ،وهو مــا عرب عنه البيان
األخري للهيئة السياسية للتيار ،خصوصا اننا نريد لبنان خارج
سياسة املحاور».
وأشــار اىل أن «بكريك أرصت عىل ان يكــون اللقاء من
خــالل تنظيمه مــن دون اي مظلة حزبية او اي مشــاركة
رســمية حزبية ،وقد حاول مسؤولون املشاركة فكان جواب
الرصح البطريريك عدم لحظ امكنة للرسميني .وبكريك غري
مسؤولة عن بعض الشعارات التي رددها عدد من املشاركني».
وعن التخوف من التدويل ،ســأل« :مــا هو غري املدول يف
لبنان بدءا باملبادرة الفرنسية حكوميا مرورا بصندوق النقد
ماليا ،وصوال اىل املطالبة بالقضاء الدويل يف انفجار املرفأ»،
وقــال « :ال نريد التدويل ولكن التدويل راكض علينا يف غياب
الدولة وانهيار املؤسسات وتفككها ،وتعطيل الحلول املحلية.
والبطريركية املارونية هي يف اساس هذا اللبنان واستقالله
وســيادته واملوقف التحذيري من قبلها ال يجــوز ان يقابل
بالتخوين».
وردا عىل ســؤال قال« :هناك مراجعة جارية للتفاهم بني
التيار الوطني الحــر وحزب الله ملعرفة أيــن حقق التفاهم
اهدافه وأين يحتــاج اىل تعديل أو تطويــر أو موقف .ومع
تأكيدنا عىل رضورة ان يكون الســالح يف يد الجيش اللبناين
وحده ،نعرف جميعا أن سالح حزب الله أدى غرضه يف تحرير
لبنان وخروج ارسائيل .اما مســتقبل هذا السالح فيبحث من
خالل االسرتاتيجية الدفاعية».
ويف امللف الحكومي ،جدد «مطالبة الرئيس املكلف ســعد
الحريري بوترية تشاور أرسع مع رئيس الجمهورية وتقديم
طروحات عدة تســهم يف الوصول اىل حكومة يتم التفاهم
عىل م وعها وتنفيذ االصالحات املطلوبة وعمل الحكومة
اإلنقاذي ،كبديل عن الثقة املفقودة».

مخزومي من دار الفتوى  :لحكومة مستقلين
واختصاصيين من خار املن ومة القائمة

در ا مستق ال م تي وكرا يا
شــدد النائب فؤاد مخزومي بعد لقائه مفتي الجمهورية
اللبنانية الشــي عبد اللطيف دريــان ،يف دار الفتوى ،عىل
ان «املطلــوب حكومة مســتقلني واختصاصيني من خارج
املنظومة القا ة تواكب تطــورات العرص وتجري تعديالت
جوهريــة عىل املناهج الدراســية وعىل النظــام التعليمي
ليتناســب مع االقتصاد الرقمي والذكاء االصطناعي ،هذا هو
لبنان الذي نطمح اليه» ،مبدياً «اعتقــاده أن التمثيل الفع
لجميع القوى السياســية السنية هو ما ميكنه توحيد الصف
الســني وتكريس التعددية» ،معترباً ان «هذه الطائفة ليست
ضعيفة كام يحاول البعض التســويق لــه ،بل إن محاوالت
االســتئثار بالزعامة ورفض التعددية هي السبب يف ما آلت
إليه أحوال الطائفــة اليوم ،ناهيك عن التنــازل عن حقوق
الطائفة من خالل التفريــط يف صالحيات رئيس الحكومة
منذ العام  2005حتى اليوم».
وعــن املؤمتر الدويل الذي طرحــه البطريرك املاروين مار
بشــارة بطرس الراعي ،اشار مخزومي أن «الحل يجب أن يبدأ
من الداخل ،لذلــك أدعو جميع القوى السياســية إىل وضع
الخالفات جانباً ،وعقد مؤمتر حوار وطني يضم رؤساء الكتل
واألحــزاب وممثلني عن الحراك املــدين ،لوضع خطة فاعلة
وإيجاد حلول للخــروج من األزمات االقتصادية واالجتامعية
املتفاقمة .وعىل املؤمتر أن يخرج بتوصيات تقدم للشــعب و
املجتمع الدويل وأن يتم تنفيذهــا يف مدة محددة ال تتجاوز
الثالثة أشهر».
والتقــى دريان مفتي أوكرانيا الشــي احمد متيم ،وبحث
معه يف الشؤون اإلسالمية واطلع منه عىل أوضاع الجالية
اإلسالمية يف أوكرانيا.
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عاقل يفهم

انــــــــــــــقــــــــــــــذوا لــــــبــــــنــــــان

اي يوسف العاقوري

هل هذا هو قدرنا
هل نحن نجني ما اقرتفت ايادينا
هل ميكن ان تعود عقارب الساعة اىل الوراء
هل بقي للمقيمني وللمغرتبني دور يف ترميم ما قدّ هدّ م
هل بقي لدينا «نفس» لتخطي كل هذه املصائب
كيف نواجه االزمة املالية واالقتصادية
كيف نواجه تداعيات جائحة كورونا
كيف ننقذ االعوام الدراسية
كيف ننصف منكويب تفجري بريوت
كيف نعيد ثقة املجتمع الدويل بنا
كيف نعيد اىل لبنان مركزه الجامعي والطبي والسياحي
خســائر بالجملة ،فســاد مخيف ،دمار رهيب تشتت
وت ذم وانهيار ك ّ عىل كافة املستويات
هل هذا هو جهنم ام نحن نحلم
هل ندري ما نعيش بل ما ال نعيش
اسئلة واسئلة دون اجوبة
والغصة كبرية قاتلة...
بل نعرف اجوبتها
ّ
سألني ابني ذات مرة« :شو عم بيصري يا بابا»
«ليش ما م جع مثل قبل » «مني اخذ املصاري»
جر مرفأ بريوت»
«مني ف ّ
وقفــت عاجزا عن االجابة ليس ألنني ال اعرف بل ألنني
ال اريد ان اقتل حب ابني لوطنه.
وال ان اخطف حلمه باملســتقبل بل ال اريد ان اخ ّيب ظ ّنه
يب وبحــكام هذا الوطن ،اذ كنت قد زرعت به حب الوطن
واالخالص له ،كنت قدّ قلت له انه ال يزال هناك حكام رشفاء
ومخلصني واحرار...
هــذه هي حالة الكثري مــن ا باء واالمهات العصاميني
االحرار يف هــذا الوطن ،هذه هي حالة كل عامل رشيف،
رب عمل ناجح ومكافح.
وكل ّ
هذه هي حالة مؤسساتنا الرتبوية والجامعية
هذه هي حالة مستشفياتنا...
هذه هي حالة مصارفنا ومصانعنا وفنادقنا...
ملاذا كل هذه الدمار ملصلحة من
ملاذا كل هذا االستهتار
ملاذا كل هذا الشجار
هل ندري ما نفعل
هل نيقن انه امام الله هناك حساب كبري
او ان هناك البكاء ورصيف االسنان
كلنا مسؤولون امام الله والتاري والضمري
كلنا امع ّنا يف تبديد الخريات...
كلنا ساهمنا يف تدمري الهيكل...
كلنا شاركنا يف تكسري املركب...
كلنا تقاسمنا الجبنة...
وكلنا يب كالنساء عىل وطن مل نحافظ عليه كالرجال.
يــا للعار ،لقد بات الحد االد للمواطن اللبناين يف قعر
الئحة الدول العاجزة.
لقد بات تصنيف االقتصاد اللبناين مع افقر دول العامل.
لقد بتنا نعيش عىل املساعدات املالية والهبات
الطبية واملعونات الغذائية...
ماذا يحــدث بربكم أريد أجوبة .ليس يل وحدي بل
ألوالدي وألطفــال هذا الوطن الجريح املمزق ،اريد أجوبة
مل ُســ ّني هذا الوطن وأيضاً ملغرتبيه الذين وثقوا به وارسلوا
جنى عمرهم.
نريد حالً...
مــا العمل كيف نواجه هل هناك خطة انقاذ نعم ،مل
ينقطع االمل ،بل يلوح هناك يف الشفق البعيد بصي أمل
ورجاء من الله عز وجل .رجاء بأن يكف املســؤولون عن
خطابات الكراهية ،رجاء بأن ميتنع املواطنون من تخوين
بعضهم البعض ،رجاء بأن ال يتامدى رجال الدين بأقوالهم
وافعالهم الطائفية.
رجاء بان ال يشتهي املسؤول مقتنى الدولة.
رجاء بأن يعمل السياسيون عىل تذليل التعصب السيايس
وااليديولوجي.
رجاء بأن نعمل بيدي الرب وان ننظر برؤياه
ونفكّر بحكمة منه.
رجاء بأن نعمل ســويّا للبنان فقط وان نعمل ما يقوله
نشيدنا:
«كلنا للوطن» ليس عىل الوطن
هل ننجح

ّ
ّ
تــــحــــرك ب ــك ــرك ــي يــــدل
مــــاريــــو عـــــون :
عــلــى فــشــل السياسيين بتشكيل حكومة
اعترب النائب ماريو عون يف حديث اذاعي ،أن «تحرك بكريك
يدل عىل فشــل الطبقة السياســية يف االتفاق والوصول اىل
تشــكيل حكومة للخروج من الوضع الشاذ الذي نعيش فيه».
وأشــار عون ،اىل ان «هــذا الدور يجب أال يكون كنســيا بل
للمرجعيات السياســية» ،واضعــا يف املقابل دور بكريك يف
خانة املســاعي البطريركية للوصول اىل حلول حول الوضع.
وشــدد عىل أن «العالقة بني «التيــار الوطني الحر» وبكريك
ممتازة» ،محذرا «من اصطياد البعض باملياه العكرة» ،كاشــفا
عن شخصيات عدة يف التيار ستزور بكريك يف األيام املقبلة.
وعــن موضــوع طــرح املؤمتر الــدويل ،اعترب عــون أنه
«يجــب أن يكــون هنــاك حوار بــني حزب اللــه وبكريك،
وهــذا الحــوار هــو ســيد املوقــف يف املرحلــة املقبلة».
ورأى أن «عدم تشــكيل الحكومة يدل عىل الثغرات املهمة التي
ولدها الطائف» ،مؤكدا أن «رئيس الجمهورية يسعى اىل اطالق
حوار وطني مع األطــراف كافة وهذه املحاوالت بدأت ،اال أنه
يجب عىل الجميع تقديم التنازالت».

الـــصـــايـــ  :تــــزويــــد ل ــب ــن ــان بــالــكــهــربــا
بــــانــــتــــ ــــا يـــــــواجـــــــه  3مـــشـــكـــالت

غرد عضو «اللقــاء الدميقراطي» النائب فيصل الصاي عرب
حســابه عىل «تويرت» كاتبا « :تزويد لبنان بالكهرباء بانتظام
يواجه ثالث مشــكالت أساسية ستفجر غضب الشارع قريبا.
أوال :رشاء الفيول بعد الشــهر الحايل سيستوجب إصدار قانون
ب عطاء مؤسســة كهرباء لبنان ســلفة خزينة طارئة مبئات
ماليني الدوالرات .ثانيا  :يصطدم تشــغيل وصيانة معملني يف
الــذوق والزهراين مبطالبة رشكة « »primesoutملســتحقاتها
البالغــة ع ات املاليني بالـ «  »fresh dollarاما ثالثا :تتوجه
الباخرتان الرتكيتان لالنســحاب من لبنان بحجة عدم تلقيهام
مســتحقاتهام البالغة زهاء  160مليون دوالر أيضا « .»fresh
علام انه باألموال التي دفعت بدال الستئجارهام كان ميكن إنشاء
معم إنتاج ،أو أقله رشاء باخرتني أفضل وأحدث منهام».

ســعــد  :الــتــفــاهــم عــلــى مــرحــلــة إنتقالية
ّ
إنقا ية نحو بنا الدولة هو الحل الوطني
أشار رئيسالتنظيم الشــعبي النارصي النائباسامة سعد،
يف ترصيــح عرب مواقع التواصــل ،إىل أن «اإلنقاذ من مخاطر
اإلنهيارات ،ليس بالرعاية الخارجية أو التبعية أو اإلســتقطاب
الطائفــي ،إن يف ذلك تعظيم للمخاطــر» ،معتربا ان «التفاهم
عىل مرحلة إنتقالية إنقاذية نحو بناءالدولة الوطنية العرصية
الدميوقراطية العادلة ،هو الحل الوطني ا من لو كنتم تفعلون».

ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة
أليس ما وصل اليه لبنان من حائ مسدود ومعاناة نتيجة صناعة التسويات في الخار ؟!
ّ
ثمة وساطة للقا وفد من حزب الله مع الراعي ملناقشة عناوين كلمته في لقا بكركي
دول بشعالين
يُحاول البطريك املــاروين الكاردينال مار
بشــارة بطرس الراعــي الحصول عىل أكرب
تأييد داخ لطروحاته ومواقفه فيام يتعلّق
بالحياد الناشط وبرضورة عقد مؤمتر دويل
ظل تقاعس املسؤولني عن
من أجل لبنان يف ّ
تح ّمل مســؤولياتهم وعدم تشكيل حكومة
تكــون قادرة عىل إنقــاذ الوضع املرتدّي يف
البالد والســائر إنحداراً رسيعاً نحو اإلنهيار
الشامل .وقد ســبق وأن قال كلمته وك ّررها
أخرياً خالل اللقاء الشــعبي الحاشــد الذي
عل ما يُطالب به
أ ّم بكريك الســبت الفائتّ ،
الحل النها لألزمة
يسلك الطريق نحو إيجاد ّ
يصب يف
اللبنانية .فهل صحيح بأنّ التدويل
ّ
مصلحــة لبنان واللبنانيــني أم دونه عقبات
وتداعيامتن املستحســن تخطّيها يف املرحلة
الراهنة
مصادر سياسية عليمة تعتقد بأنّ «تدويل األزمة اللبنانية»
قــد ُيدخل لبنان يف مأزق أكرب ،حتى ولو مل يكن تحت الفصل
السابع ،خصوصاً وأنّ الدول الراعية للمؤمتر الذي س ُيعقد من
أجله ،والتي
هــي أعضاء يف األمــم املتحدة ومجلس األمن ،ســيكون
الخاصــة واملتناقضة عن مصالح الدول
لــكل منها مصالحها
ّ
ّ
فالكل يذكر بأنّ «اتفاق الطائف»
ّ
األخرى ،يف لبنان واملنطقة.
الذي ُعقد يف مدينة الطائف الســعودية قد نزع الصالحيات
مــن رئيس الجمهورية (املســيحي املــاروين) ،ليضعها بيدّ
مجلس الوزراء مجتمعاً الذي يرأســه (الســ ّني) ،والذي غالباً
ما اخترصها رئيس مجلس الوزراء بشــخصه ،واألمثلة عىل
ذلــك كثرية خالل حكومات ما بعد الطائف .ما يعني بأنّه كان
هناك مصلحة للسعودية يف إعطاء السلطة للطائفة السن ّية
لدى حصول أي شغور رئايس يف البالد ،حتى أنّ البعض ذهب
اىل القــول آنذاك ،بأنّ «وثيقة الوفاق الوطني» كانت ُمصاغة
بشكل نها من قبلها ،ومل يكن ينقصها سوى توقيع الن ّواب
اللبنانيــني عليها .علامً بأنّ بعضاً من هؤالء الن ّواب لطاملا نفى
هذا األمر وتحدّ ث عن جهدهم وسهرهم حتى ساعات متأخّرة
من الليــل للتوافق عىل صياغة الوثيقة وبنودها .وقد تفاخر
البعض من الن ّواب املســيحيني بأنّهم كانوا من بني الذين نزعوا
صالحيات رئيس الجمهورية منه ليضعوها يف عهدة مجلس
رمبا
الوزراء مجتمعاً ،من دون معرفة أسباب هذا التفاخر ،أو ّ
للقول بأنّهم وطنيون أك من سواهم.
كذلــك ف نّ «اتفاق الدوحة» وبحســب املصادر ،الذي جاء
نتيجــة أحــداث  5و 7أيار  2008كان ُمعلّبــاً ومل يخدم لبنان

سوى مل ّرة واحدة فقط ،عىل ما أضافت ،وإالّ ملا بقي لبنان قبل
انتخاب رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون سنتني وأربعة
أشــهر من دون رئيس للبالد .وهذا يعني بأنّ املشكلة ال تكمن
لحل األزمة اللبنانية ،إ ّ ا يف استفادة
يف اللجوء اىل الخارج ّ
دول الخارج من هذه الفرصة عىل حســاب لبنان .وبالطبع إنّ
البطريــرك الراعي ال يريد اليــوم حصول مثل هذا األمر ،بقدر
مــا يريد إيجاد حل نهــا للبنان وأن يعيش اللبنانيون بأمان
وسالم واستقرار بعيداً عن رصاعات دول املنطقة.
وتقول املصادر ،بأنّ عناوين عدّ ة نادى بها البطريرك الراعي
يلتقي بها مع أحزاب سياسية عدّ ة يف البلد .أ ّما الذين اعتقدوا
بأنّــه أراد التصويب عىل عون و»الت ّيار الوطني الح ّر» وحزب
الله ،دون ســواهم فهو مخطىء .وكشفت بأنّ مث ّة من يقوم
بتحضــري لقاء يجمع وفــداً من حزب الله بالراعي يف بكريك
قريباً ملناقشــة العناوين التي أطلقها يف كلمته أمام الحشــد
الشــعبي الذي شهدته بكريك السبت الفائت .علامً بأنّ الحوار
مل ينقطع كون أبواب بكريك مفتوحة دا اً لجميع اللبنانيني.
األقل اىل
مع اإلشــارة اىل أنّ أي تدويل لألزمــة ،يحتاج عىل ّ
توافــق من قبل جميع األطراف الداخلية بهدف نقل األزمة اىل
الخارج.
ولعــل أك ما تخشــاه املصادر نفســها ،ليس اللجوء اىل
ّ
الخارج لتدويل األزمة ،إ ّ ا الوصول اىل وقت يقوم فيه الخارج
بتدويــل األزمة رغامً عن لبنــان واللبنانيني .حتى وإن كانت
لكل
تعتــرب أنّ مثل هذا األمر لــن يحصل حالياً ،خصوصاً وأنّ ّ
من دول الخارج ما يكفيها من املشــاكل واألزمات ،ما يجعلها
تضــع ملف لبنان جانباً بعيداً عن ســلّم أولويّاتها .وترى بأنّ
الحل الدويل لن يفيد لبنان ،ال ســيام يف املرحلة الراهنة التي
ّ

تُرســم فيها خرائط املنطقة من جديد ،األمر
الذي قد يُشكّل ضغطاً ما عىل الداخل اللبناين.
مــن هنا ،تقول املصادر ،بأنّ الذهاب حال ّياً
اىل الحوار الداخ بهدف تشــكيل الحكومة
أقل،
يبقــى الخيــار األفضــل مع خســائر ّ
خصوصاً وأنّ التدويل ســوف يدفع باألزمة
اىل املزيد من التعقيدات ال ســيام مع ارتباط
كل فريــق داخ ب خر خارجــي .هذا األمر
ّ
الذي قد يُعيد طرح قضية املحاور السياسية
بكل منها .وأكّدت
وارتباط القــوى الداخلية ّ
بــأنّ الحلول الخارجية مل تؤ ّد اىل أي إنتاجية
وكل ما وصلنا إليه
عىل م ّر السنوات املاضيةّ ،
من حائط مسدود أمام األزمات ،ومن معاناة
فألنّ دول الخارج كانت تصنع لنا تســوياتنا،
بدالً من أن نذهب اىل صناعة توافقنا الوطني
بأنفسنا.
وصحيح بأنّ مطلب عقد مؤمتر دويل من
أجل لبنان ،ال يعني طلب وصاية دولية عليه،
بل مســاعدته عىل إيجاد الحلول املناســبة ألزماته املتفاقمة
والتي مل يعد اللبنانيون قادرين عىل تح ّملها ،إالّ أنّ هذا يعني،
يف الوقت نفسه ،عىل ما رشحت املصادر ،أنّ مفهوم الدولة يف
حل هذه
البالد ال يعود قا اً أيضاً كون الحكّام مل يتمكّنوا من ّ
األزمات بالرجوع اىل القوانني والدستور .األمر الذي يجعل من
لبنان دولة قارصة ،غري قادرة عىل حكم نفسها بنفسها ،ما قد
يفرض نظاماً جديداً عليها ال يتوافق عليه الجميع يف الداخل.
علامً بأنّ املطلوب هو حياد لبنان كونه يحرتم اإلختالف ،وليس
انتقاله من وصاية اىل وصاية أخرى ،وبناء الدولة عىل أسس
متينة وتعديل الدستور مبا يتناسب مع متطلّبات الشعب .ومن
هنا ،تأمل املصادر نفســها ،أالّ يُحول املؤمتر الدويل لبنان اىل
دولــة عاجزة ،بل يتعامل معه باعتباره جزءاً من األمم املتحدة
وعضوا مؤسســا لها ،ومســاعدته بالتايل بشكل فع عىل
النهوض من أزمته اإلقتصادية واملالية والسياسية واستعادته
مستوى العيش الذي اعتاد عليه.
وأكّدت املصادر ،بأنّه حتى ا ن ،ال ء مؤكّدا من أنّ املؤمتر
الدويل من أجل لبنان س ُيعقد أم ال .فالبطريرك الراعي يقوم مبا
عليه القيام به بهدف تغيري املســار اإلنحداري الرسيع للوضع
يف لبنان ،والذي يفوق بنتائجه الكارثية ما تس ّببت به الحرب
العسكرية .فام يطرحه الراعي ينطلق من أرض ّية لبنانية وهو
يســتحق أن يُناقش ملعرفة أيــن تكمن مصلحة لبنان الفعلية
ّ
ظل الرصاعات اإلقليميــة والدولية القا ة .فالتكاتف أو
يف ّ
التوافق الداخ عىل مختلف التســويات قد يوصل لبنان اىل
حيث يريد ،فيام العكس قد يودي به اىل تنفيذ الخارج مصالحه
يف املنطقة انطالقاً منه وعىل حسابه.

هـــــذه هـــــي خــــــارطة طــريــــــق الـــــبـــــــطريرك الـراعــــــي للمرحلـــــة املقبلـــــة
فادي عيد
عىل الرغم من الحمالت التي تســتهدف بكريك ،قبل وبعد
«يوم الدعم الشــعبي» ،ف ن أوساطاً سياسية مواكبة ،وعىل
تواصل مع بكريك ،كشــفت أن املســار الذي سلكه البطريرك
الحل يف يد اللبنانيني ،من خالل
املاروين بشارة الراعي ،يضع ّ
الجلوس عىل طاولة واحدة وطرح الهواجس الجامعة بصوت
مرتفع ،ووضع املجتمــع الدويل ،وتحديداً األمم املتحدة أمام
مسؤولياتها يف حشد الدعم الدويل إلنقاذ لبنان وتأمني سبل
إخراجه من اإلنهيار الكبري املنتظر .وأكدت األوســاط نفسها،
أن مــا قامت به بكريك ،هو نقطــة اإلنطالق ملرحلة جديدة،
خصوصاً وأن تردّدات مواقف البطريرك قد أدّت إىل إعادة خلط
األوراق الداخلية ،وحثّت كل األطراف السياســية عىل التح ّرك
من أجــل اإلرساع بتأليف الحكومــة كمحطة أولية لرتجمة
املسار اإلنقاذي.
وكشــفت االوســاط أنه وبعد زيارة وفد تيار «املستقبل»
باألمس إىل بكريك ،سيقوم وفد من حزب الله بزيارة الرصح،
وبحث كل هذه الهواجس بكل شــفافية ووضوح ،مشرية إىل
أن كل ماجرى الحديث عنه من وجود مشاريع خارجية خلف
طرح بكــريك حول الحياد واملؤمتر الــدويل ،ال ينطبق عىل

الواقع الفع .
وأشارت املصادر ،اىل أن الحراك البطريريك أ بعدما أُقفلت
كل األبواب بوجه اإلنقاذ من خالل تطبيق الدستور ال أك وال
أقــل ،وبعدما تعطّلت عملية تأليف الحكومة العتيدة ،وانقطع
ّ
التواصــل بني كافة األطراف املعنية ،وحتى بعد تدخل بكريك
لرأب الصدع بينهم.
أمــا ما بعــد «إعالن بكريك» ،فأكدت املصــادر ذاتها ،بأن
البطريرك الراعي ،رسم خارطة الطريق الواضحة والرصيحة
بالتعــاون مــع اللبنانيني يف لبنان ويف اإلنتشــار ،إليصال
أصواتهــم إىل األمــم املتحدة ،والطلــب إىل املجتمع الدويل
الداعم للبنان ،ترجمة هذا الدعم من خالل مؤمتر دويل ،يعيد
وضع قطار الحل يف لبنان عىل الســكّة الصحيحة ،من خالل
تحييده عن «الربكان» املشتعل يف املنطقة ،وإبعاده عن خطر
الزوال واملجاعة واإلهتزاز األمني نتيجة اإلحتقان الســيايس.
فطبــول الحرب التي تُقرع يف ســاحات عدة مجاورة ،تضع
الســاحة اللبنانية يف مدار خطــري ،يف ظل نظرة دولية إىل
الدولة عىل أنها فاشــلة ،ويأس مــن عواصم القرار الغربية
والعربيــة التي تدخّلــت يف عملية تأليف الحكومة ،من قدرة
القوى السياسية عىل تكوين السلطة كنقطة انطالق لتحديد
مسار العمل اإلنقاذي.
تبني عــدم وقوف أي
وبعدما
أنــه
إىل
ولفتــت املصــادر،
ّ

جهة خارجيــة وراء دعوة «الحياد» و «املؤمتر الدويل» ،وأن
بكــريك بادرت انطالقاً من حرصها عىل لبنان الدولة والوطن
والرســالة ،فالبطريــرك الراعي قد وصل اىل هذه املرحلة من
تصعيــد الخطوات ورفع الصوت عاليــاً ،بعدما الحظ غياب
اإلهتــامم الدويل بلبنان ،عــىل الرغم من كل من يربط أزمته
الحكوميــة بالخارج .وقالت املصــادر ،أن «التخ ّ الدويل»
عــن لبنان ،هو الذي ح ّرك بكــريك من أجل لفت أنظار العامل
إىل األزمــة اللبنانية املســتعصية ،وبالتايل ،ف ن الفكرة هي
«صناعة لبنانية مئة باملئة».
وبالنسبة للمرحلة املقبلة ،تكشف املصادر عينها ،أن العمل
الــدؤوب قد انطلق من الــرصح ،ومن املق ّرر أن تضع بكريك
خطة عمل تتضمن ثالثة مراحل هي كا :
 تفعيل التواصل مع كل الجهات الديبلوماســية يف لبنانمن أجل وضعهم يف تص ّوره ملبدأ املؤمتر الدويل للبنان برعاية
األمم املتحدة.
 اإلبقاء عىل التواصل الداخ قا اً مع القوى السياسيةاللبنانيــة كافة ،ومن املتوقع ،يف هذا الســياق ،حصول لقاء
وشيك مع موفدين من حزب الله.
استكامل التعبئة اإلعالمية ،مع الحرص عىل عدم تحويرالهدف ،بــل الدفع نحو توحيد الصفوف ،للوصول إىل الحلول
املرجوة من هذا الحراك.

أمين ّ
سر املجلس السياسي في «الحزب الديمقراطي» لـ «الديار» :
ّ
هــــنــــاك تـــعـــمـــد ل ــت ــح ــج ــي ــم دور الــــحــــالــــة املــســيــحــيــة
لــقــا خــلــدة االخــيــر طائفي الــشــكــل ..وطــنــي الــر يــة والــهــدف
زياد العسل
تعيش الســاحة اللبنانية لحظات قلقة وحرجة عىل شتى
الصعد ،وسط تأثري لكل األزمات اإلقليمية والدولية يف الواقع
اللبنــاين إنطالقا من موقع لبنان ،والدور الذي إضطلع به يف
الرصاع الكبري الذي يدور يف املنطقة ،باإلضافة لنظام سيايس
عقيم غري منتج ســوى لألزمات واملشــاكل التي ال ميكن أن
تنتهي ،قبل إجتثاث هذا النظام.
ويف حديث خاص بالديار رأى أمني رس املجلس الســيايس
يف الحزب الدميقراطي اللبناين الربوفســور وسام رشوف أن
القول بأن املســؤولية تقع عىل عاتق فريق واحد هو أمر غري
منطقي ،بل مثة مسؤولية كربى عىل جميع املعنيني املبارشين
بتشــكيل الحكومة ،فالعقبات اليوم هي داخلية بشكل كبري
رغــم وجود عقبات خارجية تؤثر يف املشــهد اللبناين ،إال أن
العائق والعقبة االســاس تتمثل بعــدم وجود معايري واحدة
ومقاربة واحــدة للتأليف ،باإلضافــة ملحاولة تهميش دور
وصالحيــات رئيس الجمهورية ،وحرصها بتوقيع مرســوم
التشكيل دون دور فع للرئيس.
اضاف :نستطيع القول ان هناك عىل ما يبدو تعمد لتحجيم
دور الحالة املســيحية التي تكونت مع عودة العامد عون اىل
لبنان والتي فرضت نفسها ،والقوة التي فرضها التيار الوطني
الحر يف املشــهد الســيايس اللبناين والتمثيليي شعبيا ،لذلك
فالحقيقــة اليوم ان مثة من يحاول كرس هذه الحالة الجديدة
من بوابات عديدة.
ورأى رشوف أن إنتــاج حكومة اختصاصيني اليوم امر غري
واقعي ،فليس املطلوب شخصيات مختصة يف مجاالت معينة
ومتميــزة يف هذا املجاالت فقط ،بل باالضافة لهذا األمر يجب
األخذ بعني االعتبار إختيار شخصيات قادرة عىل إتخاذ قرارات
مفصلية ومصريية ،وبخاصة ان املشــهد السيايس اللبناين،

ذاهب اىل أماكن دقيقة وحساسة ،فمعيار اإلختصاص معيار
مهــم مع التأكيد أن طبيعة النظــام اللبناين والبعد الطائفي
واملذهبي الذي يحكم املشــهد ،يحتــم ،أن يكون الوزراء الذين
سيشــكلون الحكومة لديهم خلفية سياسية وخيار سيايس،
فالقادم من األيام ســيفرض قــرارات تحتاج رجاالً يتحملون
مسؤولية قراراتهم.
وتابــع :هذا ومبا يتعلق بلقــاء خلدة ،يؤكد رشوف أن هذا
االجتامع رغم طابعه الطائفي ،إال ان البعد املركزي لهذا اللقاء
هو البعد الوطني إنطالقاً من حضور وتأثري دار خلدة تاريخياً
يف املشــهد الوطني ،ولكن ومبا أن طبيعة النظام هي طبيعة
طائفيــة ومذهبيــة ،فالخطاب اتجه بهــذا املنحى ومن غري
الالئق أن تتتمثل هذه الطائفة العريقة املؤسسة للكيان مبقعد
واحد ،ومن يرغب بحكومة رشــيقة فليذهب لحكومة الـ،16
أو اذا اراد التوســعة فليذهب اىل حكومة من  20أو  22وذلك
بنيــة مراعاة التمثيل الدرزي ،من جهة ول ال يحمل الوزير
اكــ من حقيبة من جهة اخرى ،وهنا فاملطلوب من الرئيس
املكلــف هــو أن ال يتجه إلقصاء مكون أســايس لبناين قدم
الكثري لهذا البلد ،واكد أننا منذ البداية نطالب بحصة املوحدين
الدروز ،قبل الكالم عن التوزيع والتقســيم املرتتب عىل ذلك،
وهذا املوقف املنطقي والوطني القى تجاوبا من الســيد نرص
اللــه و من الرئيــس عون الحري كل الحرص عىل متثيل كل
املكونات الوطنية ،ومن كل الحريصني عىل عدم الغ والظلم
يف متثيل أي رشيحة اساسية مكونة لهذا الكيان ،ولقاء خلدة
وفق رشوف مل يدخل يف االســامء ألن االســاس اليوم متثيل
الدروز بشكل عادل.
وقــال :نظرا لطبيعــة لبنان وتركيبتــه الدقيقة واملعقدة،
فالتغيري بالثــورات واالنقالبات هو امر غــري واقعي ،وفقا
لالســباب االنفة الذكر ،وا ا التغيــري الحق املمكن هو الذي
ينبثــق من صناديق االقرتاع ،فهناك تظهر املامرســة الجلية

و متح ا ل ار

للفعل التغيريي لنقل املشهد السيايس اىل حيث يجب أن يكون،
وسوى ذلك لن يجد نفعا.
وعــن دعوة بكريك باالمس قــال رشوف :اننا نؤيد حرص
البطريرك عىل بعض امللفــات كحرصه عىل التدقيق الجنا
ومطالبته بالحقوق الوطنية ،ولكننا نخ عىل البطريرك من
الذين يودون االســتثامر يف مواقف بكريك ،رغم يقيننا الدائم
بصدق مساعيه الوطنية والشعبية الجامعة ،ولكننا ال نوافقه
مبوضوع التدويل الذي أثبت فشــله يف اك من اســتحقاق،
باالضافة ملوضوع سالح املقاومة الذي اعاد لهذه االمة عزتها
ولهــذا الوطن مناعته ،فاليوم ال ميكن التفكري بالحياد بالنظر
للواقع السيايس وموقعية لبنان يف هذه املنطقة.
عــىل الصعيد االقتصادي اشــار اىل ان ما وصلنا اليه ،هو
نتيجة تراكمية لعقود سابقة من الفساد ،وسوء ادارة امللفات
وبالرصف غري املســبوق واالســتدانة التي وصلنا اليوم اىل
نتائجها ،باالضافــة اىل الحصار االقتصادي الذي يخضع له
لبنان نتيجة موقعيته والواقع الســيايس والردعي الذي مثلته
املقاومة ،وذلك لتشويه الحقيقة والقول أن هذه املقاومة هي
الســبب يف ما يحدث يف لبنــان ،والتطبيع الذي يريد البعض
ان نكون يف ركب السائرين فيه ،ليس حال والدليل هو الواقع
االقتصــادي واالجتامعي للكثري من الدول التي ذهبت يف هذا
اإلطــار ،لذلك فالحل الوحيد واملركزي بحســب رشوف يتمثل
باالســتفادة من التغريات الدولية وواعادة املقاربة للملفات
االقتصاديــة واالجتامعية عامة ووتغيــري ادارة امللفات مبا
يضمــن الدفع بعجلة االقتصاد اىل األمام والعبور بالكيان اىل
بر األمان.
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سياس ــــــــة لبناني ــــــــة
الصيــــــــــن تعتــــــــــز إهــــــــــدا لبنان
 5ألف جرعة من لقاح «ســــــــــينوفار »

أعلن السفري الصيني يف لبنان وان كيجيان ،أنه «بناء عىل
الطلب من الجانب اللبناين ،قــررت الحكومة الصينية إهداء
 50ألف جرعة من لقاح «ســينوفارم» إىل لبنان ملســاعدته
يف مكافحة وبــاء الكورونا» .جاء ذلك ضمن تغريدة ن ها
السفري الصيني كيجيان.

«العدالة غائبة في توزيع اللقاحات حول العالم»
عراجي :هجرة األطبا واملمرضين
خطر يداهم القطاع الصحي ككل

أكد رئيس لجنــة الصحة النيابية عاصم عراجي ،يف حديث
لـ»الن ة»« ،غيــاب العدالة يف عملية توزيع اللقاحات حول
العامل ،والبيان الذي صدر قبل يومني عن مجلس األمن الدويل
والذي يتحدث عن أحقّية الدول الفقرية بالحصول عىل اللقاحات
ضد فريوس كورونا للوصول إىل مناعة مجتمعية عاملية هو
دليل عىل عدم العدالة ،فهناك دول حصلت عىل ك ّمية أقل بكثري
أي جرعة حتى ا ن،
من املطلــوب ،ودول كثرية مل تحصل عىل ّ
يؤرش إىل
ّ
خصوصا يف قارة افريقيــا» ،معتربًا أن «ما يحصل
ً
قلّة التعاطي اإلنساين واألخالقي املتحكّمة بالعامل ،مع العلم
أن الحــل العلمي والوحيد هو الوصــول إىل مناعة مجتمعية
عاملية للتحكم بالوباء و التخلّ منه».
ويف الختام ،ن ّبه عضو لجنة الصحة ال ّنيابية ،من الخطر الذي
يداهم القطاع الصحي ككل واملتمثل بهجرة األطباء واملمرضني
خصوصا الجامعية ،كاشفًا أن
وحتى التقنيني يف املستشفيات
ً
املؤسســات الطبية
«حوايل  80طبي ًبا تركوا عملهم من إحدى
ّ
البارزة يف لبنــان ،وهم من أصحاب الكفاءات العالية ،ووترية
حي يف ارتفاع مستمر ،والسبب
هجرة العاملني يف القطاع الص ّ
يعود لألوضاع اإلقتصادية الصعبة يف البلد ،وهذا ســيؤدّي
ّ
تدين مستوى الجودة الط ّبية يف لبنان ،ومن هنا ال
كام إىل
ُ
ح ً
بد من تجديد النداء للمسؤولني لإلرساع بتشكيل الحكومة للبدء
بالخروج من األزمات التي يعاين منها البلد».

أبو ــــــــــرف :بو عينا لخطورة املرحلة
ّ
نســــــــــتطيع وقف العد التصاعدي للوفيات
متنى نقيب أطباء ل ب ن ا ن يف بريوت الربوفسور رشف أبو
رشف ببيان« ،عىل ا مل و ا ط ن ني املواظبة عىل تطبيق التدابري
الوقائية يف ا مل ج ت م ع واملتاجر واملنازل ،أمام مراحل التخفيف
التدريجي لقي و د ا إل غالق ملواجهة كورونا» ،داعيا «وسائل
اإلعالم كافة إىل متابعة حملة التوعية التي بدأتها مشكورة
لحس العامة ع ىل التقيد بهذه التدابري وعدم مخالفتها،
تحاشيا للع وا ق ب الوخيمة التي قد تسببها ،يف ظل اكتظا
املستشفيات مبر كورونا ،وبخاصة أرسة العناية الفائقة».
وختم «بتضامننا وتعاوننا ووعينا لخطورة املرحلة ،نستطيع أن
نوقف العد التصاعدي للمضاعفات والوفيات من جراء بالوباء».

األبيض :فتح املدار ينطوي على مخاطر
أوضح مدير مستشفى بريوت الحكومي فراس األبيض يف
ترصيح عىل مواقع التواصل ،انه «ال تظهر األعراض عىل معظم
األطفال املصابني بكورونا ،ولذلك فان ارقام اإلصابة بالعدوى
لدى الصغار غالبا ال تعكس الواقع» .وقال« :ميكن أن يصاب
األطفال ،عىل الرغم من وجود بعض األدلة عىل أنهم قد يكونون
أقل عرضة لإلصابة .يف حالة اإلصابة ،لن تظهر األعراض عىل
الغالبية ،وقد يكون لدى البعض أعراض خفيفة ،لكن القليل
منهم سيمرض بشدة .هذا هو السبب يف أنهم عادة ال يخضعون
الجراء فح  .»PCRورأى انه «مع وضع الكورونا الحايل
يف ل ب نان ،ف ن فتح املدارس ينطوي عىل مخاطر .مع ذلك،
تلعب املدارس دو ًرا حيويًا يف الصحة النفسية واالجتامعية
للطالب ،باإلضافة إىل تأثريها الرتبوي .الجدل الحقيقي ليس
ما إذا كان ينبغي فتح املدارس ام ال ،ولكن تحت أي ظروف».

كل واح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤول ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن رعيت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ...ولبن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بتنوع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
فاطمة شكر
وهو مــ ء بالخطايا حتى ولو
الزمن املايض قــد م
طويت بعض الصفحات والتي كادت يف بعض املراحل لتنسف
هوية لبنــان وكيانه ووحدته وحتى عروبتــه ،والعودة اىل
املايض واحتضانه لن يرفع من شأن الوطن ال بل سيبني وطناً
عىل حساب هجرة ملواطنيه ليصبح كمن لجأ ليبحث عن وطن
يف كيان آخر عندما لجأ اىل أوطان عدة بعد الهجرة الطوعية
عن فلسطني.
لبنان الذي ُوضع أمام فرص عديدة وضاعت منه بســبب
القوى الحاكمــة ،كان من املفرتض أن تحل لــه العديد من
املشاكل السياسية واإلقتصادية.
مشكلة لبنان الحقيقية تكمن يف نظامه الطائفي ،وخريُ
دليل عىل ذلك ما جرى يف بكريك.
مصدر سيايس مطلع أفاد «الديار» أن عني التينة مزعوجة
من الكالم والشعارات التي رددت يوم السبت ،وأضاف املصدر
أن اإلصطفاف الجديد الذي خلقته بكريك من شــأنه أن يزيد
مــن عمق األزمة والبلبلة  ،فضالً عن الكالم الذي شــدد فيه
البطريرك عىل حياد لبنان ما دفع قسامً من الشارع املسيحي
عام إذا كان الراعي قلقاً
من أن يُستفز بشكل كبري ،متسائلني ّ
عىل املســيحيني أو عىل لبنان ،ويريدُ مصلحة لبنان وشعبه،
فلامذا وضع نفسه طرفًا خالفياً
تقبل بهذا الكالم والشعارات
ومن قال بأن الطائفة املسيحية ُ
التي رددت
رص الراعي أن يكــون منتمياً أو منحازاً لفئة محدّ دة
وهل ُي ُ
من املسيحيني ال أك
وإذا كانت بكريك قد أرصت عىل أن يكون اللقاء من خالل
تنظيمه من دون أي مظلة حزبية أو أي مشــاركة رســمية
حزبية ،وقد حاول مسؤولون املشاركة ،فكان جواب الرصح
البطريريك عدم لحظ أمكنة للرسميني ،إذا ملا كان كل الهجوم

م ــواق ــف ف ــي الــيــو
العاملي للدفاع املدني

دي ــــــــاب :تحي ــــــــة لت حياته ــــــــم الجس ــــــــا

يف «اليوم العاملي للدفــاع املدين» ،توالت
أمس املواقف باملناسبة.
} وعليه ،وجه املديــر العام للدفاع املدين
العميد رميون خطار كلمة قال فيها« :نؤكد
يف هذا اليوم كام يف كل يوم  ،فعال ال قوال،
التزام الدفاع املدين مقررات املنظمة الدولية
للحامية املدنية الهادفــة إىل تعزيز قدرات
أجهزة الدفــاع املدين لدى الــدول املنضوية
تحت رايتها لتصبح عىل مســتوى عال من
الجهوزيــة ملواجهة جميع أنــواع الكوارث،
ونســعى جاهدين لتلبية أي نداء أو استغاثة
والوقــوف إىل جانب أهلنــا وتبديد قلقهم
وهواجســهم مهــام بلغت بنــا التحديات
والصعوبات ،بعزمية قل نظريها وبتجهيزات
ومعدات مل تعد متناسبة مع حجم التدخالت
املطلوبة منــا .فقد هب عنارص الدفاع املدين
من موظفني ومتطوعني للمشاركة يف جهود
اإلطفاء واإلنقــاذ إثر االنفجار الذي وقع يف
املرفأ يف ظروف مأساوية اســتدعت تدخل العديد من الدول
الصديقة ملعالجة نتائجه الكارثية ،واتضح لنا أن مثة رضورة
إلعادة النظر يف الخطط املوضوعــة من قبل املنظمة إلدارة
أزمات بهذا الحجم مبا يؤدي إىل بلــوغ مرحلة متقدمة يف
التعاطي مبزيد من اإلحرتافية مع اي كارثة».
أضاف «نجدد العهد إىل أهلنــا بالبقاء إىل جانبهم يف كل
زمان ومكان ومهام قست علينا الظروف أو اشتدت الصعوبات

ال قي اد قي ك مت
عىل ســري عملية التوزيع .ورشح أسباب عدم الحصول عىل
الدفعة االوىل من املساعدة املادية ،مؤكد أن «عملية التوزيع
ســتتابع حتى االنتهاء مــن توزيع ال  50مليــار لرية ،ومن
املرجح ان تستغرق حوايل سبعة أيام عمل ،وعند االنتهاء من
الشقق السكنية سيتم البدء بالسيارات وال كات واملؤسسات
التجارية فور تحويل املبال من وزارة املالية» ،مشــريا اىل ان
«مبل  150مليار لرية يشــكل حــوايل  10من  1500مليار
مقررة للتعويضات حســبام ورد يف القانــون  194واملبال
املرجو الحصول عليها الســتكامل الدفعــة االوىل للوحدات
السكنية املترضرة من مختلف الفئات هي .»253825500000

التقـــــــــــــــى لجنـــــــــــــــة أهالـــــــــــــــي ضحايـــــــــــــــا تفجيـــــــــــــــر املرفـــــــــــــــ

الــــقــــصــــيــــفــــي :ال عــــــــــزا اال بــــمــــعــــرفــــة ال ــح ــق ــي ــق ــة
حــطــيــ « :الــتــمــيــيــز» أصــــــدرت حــكــمــا جــــائــــرا فـــي ق يتنا
عقدت لجنة أهــايل ضحايا تفجري مرفــأ بريوت مؤمترا
صحافيــا ،قبل ظهر امس يف دار نقابــة محرري الصحافة
اللبنانية  -الحازمية ،تحدثت فيه عن آخر املستجدات يف هذه
القضية يف ضــوء تعيني محقق عديل جديد ملتابعتها والنظر
فيها ،باإلضافة اىل بعض الشــؤون العائــدة لحقوق أهايل
الضحايا وتعويضاتهم.
اســتهل املؤمتر بالوقــوف دقيقة صمــت لراحة أنفس
الضحايا ولشــفاء الجرحى ،وبكلمة ترحيب لنقيب محرري
الصحافة اللبنانية جــوزف القصيفي قال فيها« :ان تفجري
مرفأ بــريوت أحدث جرحا كبــريا يف الذاكــرة الجامعية

دليل واضح عىل رضورة محافظة لبنان عىل سالحه من أجل
مواجهة أي تهديد «إرسائي » يف املستقبل.تلك هي املخاطر
لغريت وجه لبنان اىل حاضنة ال
واملنزلقات فيام لــو حصلت ّ
تشــبه اي مكون من مكوناته الوطنية القا ة عىل التفاهم
والعيش املشرتك.
ولفت املصدر اىل ان البطريرك الراعي الذي ميثل الكنيســة
املســيحية يف لبنان وهي جــزء ال يتجزأ مــن لبنان أظهر
للبنان واللبنانيني أن همه األســاس هو التدويل والحياد ،ومل
يتطرق بشــكل فع اىل الكارثة املعيشية التي يرزح تحتها
كل املجتمع اللبناين وهذا ما أثار الغضب عند قســم كبري من
اللبنانيني واملسيحيني ،نح ُن عىل يقني أن البطريرك الراعي هو
األب الروحي للبنان وما علينا سوى إنتظار األيام املقبلة وعدم
اإلنجرار وراء إنفعاالتنا حتى تتضح الصورة.

فهم ــــــــي :ت حياته ــــــــم ال تحص ــــــــى

خط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار :ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ت نين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت ال امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أدا الواجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

مؤتمـــــــــــــــر لقيـــــــــــــــادة الجيـــــــــــــــ حـــــــــــــــول توزيـــــــــــــــع
ُ
ّ
ـــــــــــــــرري انفجـــــــــــــــار املرفـــــــــــــــ
التعوضـــــــــــــــات علـــــــــــــــى مت
عقــدت قيــادة الجيــش  -مديريــة التوجيــه مؤمترا
صحافيــا ظهر امــس ،يف قاعــة العامد نجيــم يف وزارة
الدفاع بالــريزة ،عرضت خالله عملية توزيــع التعويضات
عــىل املواطنــني املترضرين جــراء انفجار مرفــأ بريوت.
ورشح رئيس قســم الصحافة واالعــالم يف املديرية العقيد
الياس عاد ،سري عملية «توزيع املساعدات املالية عىل شاغ
الوحدات السكنية ومرحلة املسح امليداين لالرضار وتصنيفها
ونتائجها االجاملية التي شــملت 20 :مؤسســة حكومية،
 14848مؤسســة تجاريــة 5251 ،رشكــة تجارية4100 ،
قسم مشــرتك 991 ،مطعام وحانة 92 ،منشأة تعليمية14 ،
مستشفى 25 ،فندقا 91 ،منشأة دينية و 62087وحدة سكنية».
وأشــار اىل «توزيع مبل  100مليار لرية نظرا لكون املبل ال
يكفي جميع الوحدات السكنية ،فتقرر البدء بالتعويض عىل
الوحدات الســكنية املصنفة عاديــة كأفضلية أوىل ومن ثم
الوحدات املصنفة متوســطة والبدء بالتعويض عىل املنازل
االك قربا من موقع االنفجار وعــىل ترميم االرضار االك
الحاحا (نوافــذ ابواب وغريها)» ،الفتــا اىل أن «التوزيع بدأ
اعتبارا مــن  2020/10/26وانتهى بتاريــ .2020/12/3
وشــملت هذه املرحلة مناطق :الجميزة ،املــدور ،الكرنتينا،
مار مخايل ،الصيفي ،كورنيــش النهر ،الجعيتاوي ،مار مرت،
الرميل ،كرم الزيتون ،رزق ،الروم ،التباريس ،ساسني ،العدلية،
اوتيل ديو ،الواجهة البحرية للدورة وانطلياس وســط املدينة
 12472وحدة متــرضرة وبلغت كلفتهــا  100مليار لرية».
وتحدث عن «توزيع مبل  50مليار لرية لغاية 2021/2/26
وكان قــد تم تحويــل املبلــ اىل خزينة الجيــش بتاري
 ،»2021/2/12شــارحا توزيعها ،معــددا بعض املالحظات

موجهــاً اىل فئــة لبنانية
محددة
واشــار املصــدر اىل أن
محاوالت كانت قد قامت بها
بعض القوى إلبراز حضورها
تحت ســقف بكريك ،ولكن
بعض املعنيني بتنظيم اللقاء
أدرك ذلك بعدما جرى إتصال
مع جهــاز أمنــي مواكب
للتحضــريات مشــرياً اىل
أن مواكب ســيارة حشدت
نفسها ب تجاه بكريك رافعة
شــعارات القوات اللبنانية،
مــام أدى اىل قيام املنظمني
باإلتصال بالنائبة ســرتيدا
جعجع والطلــب منها بعدم
رفع أعالم حزبية ألي جهة
كانت ،وأضــاف املصدر أن
هذه اإلشكالية إنتهت وانعكست ســلباً عىل اإلحتفال بعدم
حضور سرتيدا جعجع.
نستطيع القول
وأمام هذا املشهد وهذه األسئلة وغريها هل
ُ
سيحل األزمة اللبنانية
ُ
أن طرح التدخل الدويل
ماذا عن املبادرة الفرنسية من أجل تشكيل الحكومة مرورا
بصندوق النقد املايل ،وصــوال اىل املطالبة بالقضاء الدويل
يف انفجار مرفأ بريوت هل سيكون الحل بتحقيقه بالتدويل
أو بتدوير الزوايــا يف البيت اللبناين الداخــ  ،ولعل انهيار
املؤسسات وتفككها وتعطيل الحلول املحلية وزيادة الفو
يف لبنان لن يزيد إال من التدهور األمني واإلقتصادي .
إن طرح الحياد يف لبنان بشــكل مستمر سيأخذ لبنان اىل
الهالك ،يضيف املصدر ،وما حدوده مع فلســطني املحتلة إال

للبنانيــني نظرا لهول الكارثة ونتائجهــا الفادحة ،وال عزاء
الهايل الشــهداء ،إال مبعرفــة الحقيقة ،لبلــوغ التحقيق
القضا خواتيمه».
ثم ألقى ابراهيم حطيط كلمة باســم اللجنة وجه رسالة
إىل محكمــة التمييز جاء فيها« :أصدرتــم حكام جائرا يف
قضيتنا ،أنتم تســببتم بأمل عميق أليتامنا وثكالنا وأراملنا لن
يســامحونكم عليه .وعاديتم قضيتنا .فاخرجوا اإلعتبارات
السياسية من حساباتكم قبل أن تكونوا هدفا لثورتنا عليكم».
وأعلن «إنشاء جمعية أهايل ضحايا تفجري يربوت ،وننتظر
وزارة الداخلية إلصدار العلم والخرب».

نحن من الناس ومعهم يف صف واحد ،ولن تثنينا املعوقات وال
الحمالت الظاملة عن أداء الواجب».
} صدر عن رئيس حكومة ترصيف األعامل الدكتور حسان
دياب ،البيان التايل« :يف اليــوم العاملي للدفاع املدين ،تحية
لجنــود الدفاع املــدين يف لبنان الذيــن يتفانون يف حامية
مجتمعهم ويقدمون التضحيات الجسام ،عىل الرغم من ض لة
امكاناتهم وشــح مواردهم وضعف متويلهم وعدم حصولهم

عىل حقوقهم».
} غرد وزير الداخلية والبلديات يف حكومة
ترصيفاالعاملالعميدمحمدفهميعربحسابه
عىل «تويرت»« :تحية تقدير لكل فرد منكم وتحية
إجالل لشهدائكم .تضحيات عنارص الدفاع املدين
التح حاميةللمجتمع».
} قالت وزيرة االعالم يف حكومة ترصيف
األعامل منال عبد الصمد« :شكر وتقدير لكل
عنرص مــن عنارصكم ،وال ميكــن اختصار
رسالتكم اإلنســانية وجهودكم الكبرية يف
يوم واحد .أنتــم الجندي املجهــول املعلوم
بتضحياتــه لتأمني الحامية لنــا ومواجهة
األخطار رغم كل ظروفنا الصعبة».
} أوضح رئيس التيار الوطني الحر النائب
جــربان باســيل ،يف ترصيح عــرب مواقع
التواصل االجتامعي ،انــه «لو كنا مجهزين
ومثبتني ك ّنا منعنا الخطر بنسبة  70وهذه
رصخة حق ألبطال دفعوا مثنا كبريا بانفجار
 4آب» ،مشــرياً اىل انه «يف اليوم العاملي للدفاع املدين تحية
للجنــود املجهولني ووعد بالدفاع عــن حقوقهم من اجل ان
يبقوا مثل ما هم اي مدافعني عن حقوق الناس باإلنقاذ».
} غرد رئيس حزب «القوات اللبنانية» ســمري جعجع عىل
حســابه عرب «تويرت»« :تحية تقدير ألبطــال الدفاع املدين،
أحياء وأمواتا .نضالكم فخر ،وحقيقــة انفجار املرفأ وعدنا
لكم».

ّ
حــســن تــســلــم هــبــة إســبــانــيــة لــدعــم جــهــود الـــــوزارة بمكافحة الــفــيــرو

إستقبل وزير الصحة العامة يف حكومة ترصيف
االعــامل الدكتور حمد حســن يف مكتبه يف وزارة
الصحة العامة ،السفري اإلسباين يف لبنان خوسيه -
ماريا فريي الذي أعلن عن تسليم وزارة الصحة العامة
هبة مقدمة من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل من
أجل التنمية ( ( ،AECIDبقيمة تسعني ألف يورو وهي
عبارة عن خمسني جهازا لتوليد األكسيجني  -إستعامل
منــزيل ،وأربعة أجهزة تنفســية (Nasal Cannula
) مزودة باملعدات الالزمة للتشــغيل ،وذلك
بهدف دعم جهــود الوزارة يف مواجهة وباء كورونا.
كام بحث الوزير حســن مع محافظ بريوت القايض
مروان عبود ورئيس املجلــس البلدي املهندس جامل
عيتاين ،يف «اقرتاح املجلس البلــدي رشاء لقاحات
سن مستق ال الس ري ا س ا
بهــدف توزيعها مجانا عىل ســكان مدينة بريوت،
ما يســاعد الوزارة عىل تلقيح أكــرب عدد ممكن من
تجهيز بعض املستشفيات يف الجبل باملزيد من أقسام كورونا».
السكان يف أقرب فرصة ممكنة».
من جهة ثانية ،استقبل رئيســة «مؤسسات اإلمام الصدر»
والتقى الوزير حســن النائب بالل عبد الله الذي أوضح أن رباب الصدر رشف الدين عىل رأس وفــد .وتركز البحث عىل
«النقــا متحور حول حملة التلقيــح التي بدأت بنجاح يف «مركز التدخل املبكر  -اسيل» التابع للمؤسسات ،والذي يعنى
مستشفى سبلني الحكومي ،وأهمية استكامل وزارة الصحة دعم بصحة حديثي الوالدة واألطفال الذين يعانون من تأخر النمو.

«حـــركـــة الــنــه ـ ــة ال ــس ــوري ــة الــقــومــيــة االج ــت ــم ــاع ــي ــة» :لنكن
ُ ّ
مـــوحـــديـــن مـــن أجــــل فــعــالــيــة أك ــب ــر لـــــدور الـــحـــزب بــاملــقــاومــة
قالت حركة النهضة الســورية القومية االجتامعية ،يف
بيان «ميثل االول مــن آذار قدرة االمة عىل العطاء والتجدد
كام ارادتها عىل النهــوض بشــخصيتها وعظمتها  .امة
كشــف حقيقتها صاحب العيد انها معلمة وهادية للناس
ولن تقبل اال ان تكون يف مصاف األمم العظيمة  .األول من
آذار كام هو رمــز النهوض بأمتنا اىل مصاف االمم الراقية
رمز الوفاء لألمة ،سعادة زعيم الحزب يضع الزعامة وقفا
عىل خدمة االمة  .بهذه املعاين النبيلة نحتفل».
أضــاف البيان «متر أمتنــا اليوم مبرحلــة دقيقة حيث
يحتدم الرصاع عىل أشــده بــني أمتنا معــرب عنها بقوى
مقاومة أدركت أن القوة هي القول الفصل يف معركة الحق
القومي واتخذتها طريقا وبني األعداء من دول االســتعامر
وعىل رأســهم الواليات املتحدة األمريكية وعدونا اليهودي
املغتصب الرضنا يف الجنوب  .هذا الرصاع اخذ منحى جديدا
بفرض إرادة االمة وتباشــري انتصارها رغــم التضحيات
الجسيمة  .الحزب الســوري القومي االجتامعي هو املعرب
عن االمــة وارادتها انخرط مبكــرا باملقاومة والحرب عىل
االعداء منــذ بدايات االحتالل فحكام هــو اليوم يف قلب
املعركــة يقاتل عىل ارض الشــام إىل جانــب الحيش ضد
األعداء وادواتهم متاما كام قاتل عىل أرض لبنان ضد العدو
وأدواته .هذا الحــزب بهذه اإلرادة وهــذا التاري بحاجة
ماســة الن يكون موحدا وقويا من أجل فعالية أكرب لدوره

باملقاومة أو يف سعيه عىل درب النهضة  .ان األوضاع التي
وصل إليها الحزب من انقسام وت ذم هي أوضاع مؤسفة
مرفوضة منــا كليا ،كام هي مرفوضة مــن كل القوميني
االجتامعيني الذين يتطلعون إىل يوم يعود فيه الحزب راية
واحدة بوحدة روح ووحدة اتجاه».
وتابــع «ايهــا الســوريون القوميــون االجتامعيون،
ان املبــادرة الحالية لوحــدة القوميــني يف اي موقع او
تجمع كانوا ضمن مؤسســة حزبيــة واحدة عرب املؤمتر
واالنتخابات بشــهر ايار املقبل متثل الحــل الطبيعي  .هذه
املبادرة ليست تســوية بني فرقاء وليســت مصالحة عىل
مســتوى قيادات وليســت غلبة لفريق عىل آخر بل تعترب
القوميــني االجتامعيني مصــدر الســلطات ،إذ أن املؤمتر
ســيقدم توصيات تعترب ملزمة املجلس األعىل القادم الذي
ســينبثق عرب انتخابه من املجلس القومي رغم مالحظاتتا
عــىل انتخابات هذا األخــري اال ان مصلحة الحزب تق
الرتفع عن ذلك «.
وختم البيان «نحن الســوريون القوميون االجتامعيون
يف حركــة النهضة ،نعلن عن موافقتنــا عىل هذه املبادرة
وقبولنا املشــاركة باملؤمتــر واالنتخابــات وندعو جميع
الرفقاء للمشــاركة نحو االنطالق من جديد بحزب سعادة
وعىل دربه».
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مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

لــــغــــ إعــــــالمــــــي حــــــــول الـــــلـــــقـــــاحـــــات فــــــي مـــســـتـــشـــفـــى الــــبــــتــــرون
ّ
وزيــر الصحة يُوضح األمــر حصريا لـ «الــديــار» ويُوجه رسالة ايجابية للمستشفى
ُ
مدير املستشفى لـ «الديار» :ما يحصل معي جدا« ...ما معهن خبرنا في الوزارة»
يارا حرب
مستشــفيات تخالف وتعطي اللقاح اىل
اعداد كبرية من األشــخاص غــري مدرجة
اســامؤهم عىل املنصة هذا ما كشف للديار
من قبــل املعنيني يف مستشــفى البرتون.
ولالســتطالع أك حول امللف كان ال بد من
تغطيــة ما جــرى التداول بــه يف اليومني
األخريين.
بعد أن كان األهــايل يف منطقة البرتون
قد وعدوا بادراج اســم مستشــفى البرتون
الحكومي عــىل الئحة املستشــفيات التي
ميكن للمواطــن أن يأخذ فيهــا اللقاح ضد
كورونا ،أتت املفاجأة منذ بضعة أيام بكشف
وزير الصحة العامــة يف حكومة ترصيف
االعامل حمد حسن عن قراره ب رجاء اعتامد
مستشــفى البرتون الحكومي كمركز تلقيح
الخاللها بضوابط الخطة.
وكأن هناك تخطيط قوي لرضب مستشفى
البرتون وتهميشها دا اً
وجاء كالم الوزير حســن خالل لقاء جامع مع مسؤويل
املراكز املعتمدة للتلقيح يف مختلف املحافظات اللبنانية ،وكان
الهدف من هذا اللقاء تقييم املرحلة األوىل من تنفييذ الخطة.
وشــدد حســن عىل «وجوب التزام املراكز بهذه الخطة
وباملواعيد املحددة من خالل منصة التســجيل ،فال تتكرر
املخالفات» .وأكــد أن «املعطيات موثقــة بدقة وال ميكن
التشــاطر عىل النظــام املمكنن للمنصــة» .ولفت إىل أن
«اإلجــراء األويل الذي ســيتخذه بحق املراكــز املخالفة
كورونا إىل صندوق
ســيكون تعليق تقديم فواتري مر
قرض البنك الــدويل» .كام نبــه إىل «رضورة عدم تلقيح
أشــخاص أصيبوا بكورونا قبل مرور ثالثة إىل ستة أشهر
عىل املعافاة» ،مشــرياً إىل «مضاعفــات حصلت يف مثل
هذه الحاالت».

} مدير املستشفى ي

ح اللغط }

وبعد هذا االجراء بحق مستشــفى البرتون اتصلنا باملدير
العام ملستشفى أيوب مخباط لتوضيح حقيقة اللغط القائم
حول اللقاحات ،وملعرفة حقيقة ما حصل.
رص ح للديار وبغصة شــديدة« :عيــب يل عم بصري
فــ ّ
مستشــفى البرتون ما حدا معو خربها وفــوق الدكة عم
يتسلوا فينا »
وأضاف« :اساســاً اسم مستشــفى البرتون مل يكن بني
املستشــفيات املحددة من وزارة الصحة كمركز للتلقيح ،ومل
يكن وارداً اسمه عىل املنصة الخاصة للتلقيح ،مع العلم أننا
كنا قد طلبنا ادراج اسم مستشفى البرتون ووافقوا ثم عادوا
وقالوا لنا ان التلقيح ســيتم يف املستشفيات الكبرية وفجأة
ترسل الوزارة لقاحات للمستشفى ،بعد إبالغنا بذلك ليالً قبل
يوم ،فوصلنا نحو  150لقاحاً لتلقيح األطباء واملســتخدمني
يف املستشفى من دون إبالغنا باملوجبات التي علينا.
وقد تم ذلــك عىل أكمل وجــه ،اال أن البعض رفضوا أخذ
اللقــاح كام أن عدد آخر مل يكن باالمــكان اعطائهم اللقاح
جراء اصابتهم بالكورونا ،لذلك قمنا باعطاء اللقاحات التي
بقيت لبعض أهايل البرتون».

مستشــفى الروم أعطى اللقــاح ل1900
شــخ من بــرات املنصة ،ومستشــفى
الجامعة األمريكية أعطته ل 1600شخ ،
ومستشــفى الحريري الحكومي لـ 1200
شــخ  ،ومستشــفى اوتيل ديو لـ 600
شــخ وغريها من املستشفيات وكل هذه
االعداد الكبرية أخذت اللقاح واســمها غري
مسجل يف املنصة ولكن هذه املستشفيات
الكبرية ما حدا بيجيب سريتها بسرتوا عىل
بعضهم وقاعدين يتسلوا فينا »

} وزير الصحة يوضح }

وتابــع مخباط حديثه قائالً« :ثم بعــد ظهر اليوم التايل
ارسل إلينا مستشــفى يف امل  48لقاحاً فائضا قبل انتهاء
صالحية اللقاح بثالث ساعات ،بعلم وزارة الصحة ،لتلقيح
ما ميكن تلقيحه من أهايل البرتون من دون ذكر أسامء عىل
املنصة.
وكان املستشــفى أمام خيارين ،إما رفض اللقاح وبالتايل
سيتم تلفه اذا رفضناه كون تاري صالحيته كان سينتهي،
أو قبوله وإعطائه ملن أمكن من أهايل البرتون من دون املرور
مبنصة الوزارة لضيــق الوقت ولعدم توافرها لدينا ،ولتجنب
رمي اللقاح ملرور صالحيته ،ومل يكن مرسالً إلينا يف البدء
بل فائضاً عن مستشــفى آخر ،وكل ذلك بعلم وزارة الصحة،
فاملستشــفى مل يكن هو من طلب تلــك اللقاحات بل جاءت
فجأة ومل يكن لدينا الوقت لتنظيم إعطائها فحني ارســلوا
لنا اللقاحات مل يكن هناك ســوى ســاعة ونصف الساعة
العطائها للناس قبل انتهاء صالحيتها فقمنا باعطاء اللقاح
اىل كبار الســن الذين يســكنون بجانب املستشــفى لعدم
توفر الوقت الكايف .وهنا قامت القيامة وداروها سياسية
كالعــادة واتهمونا أننــا قمنا بتلقيح أقربائنــا وأصدقائنا
وناس بتخ فالن وعلتــان ولكن حني يأ احدهم بتلقي
لقد أعطينا اللقاح لكبار
اللقاح صبعاً ال نسأله مني بتخ
الســن من جريان املستشــفى فلم يكن لدينا الوقت الكايف
واساساً اسم املستشــفى مل يكن وارداً عىل املنصة الخاصة
للتلقيح ومــا معهن خربنا يف وزارة الصحــة فالوزارة مل
ترسل الينا قا ة باســامء االشخاص الذين يجب اعطائهم
اللقاح حتى تقاضينا وحتى لو ارسلتها مل يكن هناك الوقت
الكايف العالمهم اذ كان لدينا فقط ســاعة ونصف الساعة
قبل تلف اللقاح وبهدلونا »
ء يحصل يحلوا
واضاف« :انــا اتحمل مســؤولية أي
عن هاملستشــفى ما صدقنا صار يف مستشفى ما يدخلوا
بقا بالسياســة بهدلونا وعم بقاضونا كرمال  48شخ
يف حني أملك قا ة باســامء أهم وأكرب املستشفيات الذين
يخالفــون وال يلتزمــون بالخطة وباملواعيــد املحددة من
خالل منصة التســجيل ،فيعطون اللقــاح اىل اعداد كبرية
من األشــخاص الغري مدرجة اسامؤهم عىل املنصة فمثالً

وملعرفــة رأي وزارة الصحــة وتوضيح
ما حصل اتصلنــا مبعايل وزيــر الصحة
حمد حســن الذي أوضح حرصياً «للديار»
حقيقة ما جرى قائــالً« :اللجنة الخاصة
باللقاحــات هي من اتخــذت القرار املتعلّق
مبستشــفى البرتون اذ ال ميكن عن نتغافل
عن الخطأ الذي حصل باعتامد أســامء غري
مســجلة عىل املنصة وال ميكننــا أبداً أن
نســمح بحصول هذا الخطأ أو نتغافــل عنه .وما حصل مع
مستشفيات أخرى اذ نوهوا أن عدداً من املستشفيات قامت
أيضاً باعطاء اللقاح ألشــخاص غري مدرجة أسامؤهم عىل
املنصــة املوضوع غري دقيق عىل العكــس فنحن حني ندرج
اسم مستشفى معني كمركز تلقيح فاننا نعتمدها اوالً لثقتنا
بها وثانياً ليســاعدوننا .ونحن ال نأخذ أي إجراء انتقاماً من
مستشفى معينة وال لنضغط نفسنا أبداً بل أي إجراء نأخذه
يكــون ملصلحة الجميع يف هذه املرحلــة الدقيقة .وما قبل
غــري ما بعد فام قبــل أي خالل االيــام األوىل من عملية
التلقيــح والبنك الــدويل أعطى مالحظاته غــري ما بعده..
وقريباً ستحل املسألة وســتعتمد مستشفى البرتون كمركز
تلقيح هي وبعلبك أيضاً وذلك مبــارش ًة بعد الهرمل وجزين
الذين سنفتتحهام خالل هذين اليومني ،و من بعدهام بعلبك
والبرتون سنعتمدهام الحقاً يف القريب العاجل .عىل أمل أن
تلتزم كل املراكز بالضوابط املفروضة».
وأضاف« :وطبعاً ليس هناك أي مســألة شــخصية مع
مستشفى البرتون ولكن بغض النظر ما اذا كانت الوزارة هي
من قامت بارسال اللقاحات لهم أو هم طلبوهم أم ال فأنا ال
ء
أعلم تفصيل اللجنة التقنية ،ولكن ميكنني القول أن ال
يربر ما قاموا به فكان بامكانهــم أن يضعوا اللقاحات يف
الرباد واستعمالهم يف اليوم الثاين ولكن رغم كل ما حصل
فرســالتي ايجابية ملستشــفى البرتون وللمنطقة فانا يف
حاجة لهــم يف املنطقة رشط أن يعملوا ضمن الضوابط وال
يسيئوا ألنفسهم وبالتايل ال يسيئوا الينا ،فعندما يحصل أي
خطأ فصحيح أن االطباء يكونوا قد خدموا أهلهم أو أقاربهم
وأصدقائهــم باعطائهم اللقاح ولكنهم يف الوقت نفســهم
يكونوا قد افتعلوا نقمة كبرية يف املنطقة ضدهم فالتقارير
التي وصلتني كانت فسديات من منطقة البرتون »
رصح حرصياً للديار« :ا ن انتهيت
هذا ويف سياق متصل ّ
من اجتــامع اللجنة االوىل وقد تكلفــوا كل أطباء األقضية
ابتدا ًء من الغد بالرقابة والتنسيق مع مراكز التلقيح لضامن
عدم تجاوز الضوابط املفروضة وفق خطة اللجنة الوطنية
املعلنة».

جـــوزيـــف بـــو ن ــص ــار لــــ «الــــديــــار»  :هـــــؤال هـــم ن ــج ــو الــــدرامــــا فـــي لــبــنــان
وال أخـــــــ ـــــــع لــــــــ غــــــــرا ات فـــــــــــــــي اخ ـــ ـــ ـــ ــت ــت ـــ ـــ ــي ـــ ـــ ــار أدواري
جويل عرموين
نصار يف
ّ
يطل املمثل القديــر جوزيف بو ّ
شهر رمضان هذا العام يف مسلسل «راحوا»
بدور رب عائلــة له ابنتان ،جامعــاً الدراما
والكوميديا معا  ،من بطولة كارين رزق الله،
بديع أبو شــقرا وعدد كبري من نجوم الدراما
اللبنانية.
املخرضم جوزيف بو
ّ
توزّعــت أدوار املمثّل
نصار الالفتة واملميزة بشخص ّيات متناقضة
كاإلقطاعي،
ونافرة وصعبة أدّاها باحرتاف،
ّ
والج ال ،ورب األرسة ،ورئيس الجمهوريّة،
والرجل ال ير والطيــب ،تارك ًة بصمة يف
ذهن املشــاهد ،وذلك بني املرسح والسينام
والتلفزيون ،وقد نــال عليها جوائز تقديرية
محلية وعاملية.
يف هذا اللقاء مع «الديــار» ،أطلعنا عىل
الشــخصية التي يلعبها يف «راحوا» ،والتي
ستشــكّل ثروة لهذا العمل الضخم كام ع ّودنــا دا اً ،ملقياً
الضوء عىل شغفه وحبيبه األول املرسح ،ومتطرقاً يف الختام
حول موقفه من لقاح «الكورونا» الذي بدأ العامل بتلقيه للحدّ
من انتشار الفريوس.
اســتهلينا حوارنا مع املمثل جوزيف بو نصار بسؤاله عن
مسلســل «راحوا» الذي يضم نخبة كبــرية من املمثلني ،فأكّد
أن أهمية هذا املسلســل تكمن يف أنه عمل من ضمن سلسلة
أعامل تعاونت فيها الكاتبة كلوديا مرشليان مع املخرج نديم
مهنا ورشكــة «  ،»NMPROومجموعة مــن املمثلني الذين
اجتمعوا معا يف أعامل عدّ ة مثل مسلسل «بردانة أنا».

} «فقدت زوجتي..
وأرفض الخروج من املنزل» }

تابع« :يطرح العمل مواضيع مــن صلب املجتمع اللبناين،
ليحــاول ايصال رســالة هادفة عرب املسلســل .وأنا يف هذا
املسلســل ألعب دور رب العائلة الذي لديــه ابنتان بعد أن فقد
زوجته منذ فرتة طويلــة ،ويقوم برتبية ابنتيه بحب وحرص
كبرييــن حتى أنه يرفض الخروج من منزله ملامرســة عمله
كطبا  ،فيقوم بعمله من املنزل ل يبقى مالزماً البنتيه وال
يبتعد عنهام .وهذه الشــخصية لديها ثالث مشاكل :مشكلة
حياته الخاصة ،يضاف اليها مشاكل كل من اإلبنتني .ويجمع

الــدور الدرامــا والكوميديــا ،ويتحدث عن
اإلرهاب ،كيف س ى ذلك يف املسلسل».
وشــدد« :أهمية املسلســل أنــه يتضمن
الكثري من الشــخصيات وكلهــم أبطال ألن
كل شــخصية لديها قصة وتحمل تطورات
عديدة».
عن مجريات تصوير املسلســل ،كشف بو
نصار أنها «اســتغرقت وقتــاً طويالً ،فمنذ
اندالع الثورة اضطررنا لوقف التصوير لفرتة
ثالثة أشهر وتنقلنا بني اوتيالت عدّ ة أ ّمنتها
رشكة االنتاج ،وتابعنا التصوير يف وقت كان
البلد يعيش حالة غليان عىل كافة الصعد».
ولدى سؤاله عن تنازالت قد يقدّ مها أو أمور
قــد يراعيها يف اختيــار األدوار التي تعرض
عليه ،لفت اىل أنه ال ميكن أن ميثّل دوراً ليس
مقتنعاً به ،فهو ال يخضع لإلغراءات املادية،
بل يختار أدواراً تحمــل نصاً ومعنى وأهدافاً
مميزةً.
ونغوص يف الحديث معه بسؤاله عن العمل الذي يعترب أنه
أطلق جوزيف بو نصار وعن مق ّومات النجاح بالنســبة له،
ليؤكد أن «العمل الذي عرفني عــىل الجمهور هو «العاصفة
تهب مرتني» و «نساء يف العاصفة» مع الكاتب شكري أنيس
فاخوري .وقبل ذلك ،كنت ناشطاً يف املرسح والسينام ،وبعد
ذلك تتالــت األدوار ،وأنا فعالً ال آخــذ أدواراً ال أراها مهمة،
وأفضّ ل «القعدة بالبيت» عىل أن أكون من ضمن أعامل لست
مقتنعاً بها».

} «شغفي وحبيبي األ ّول
هو املرسح» }

ال يكتمل الحديث مع جوزف بو نصار دون العودة اىل شغفه
وحبيبه األول ،املرسح .حيث أعلن أنه بانتظار عودة األوضاع
يف البلد اىل ء من طبيعتها ألنه متحمس للعمل املرسحي.
نحرض أعامالً معينة ،اال أنه ويف ظل األوضاع
ّ
ومؤخراً« ،كنا
القا ة توقف كل ء ،عىل أمل أن ينتهي هذا الوباء املنت
ل نتمكن من العودة اىل عملنا ونشاطنا».
أ ّما عن نجــم ونجمة الدرامــا األوائل يف لبنــان اليوم،
نصار أنه ال يوجد لدينــا ممثل أو ممثلة مفضلة،
فاعترب بو ّ
بل مجموعة من خمسة أو ســتة ممثلني وممثالت يعرفهم
الجمهور متاماً وهم يعملون بطريقة رائعة وحرفية ويؤدّون
أدواراً يستحقونها.

} هل جوزيف بو نصار
سيأخذ لقاح كورونا }

بعيــداً عن التمثيــل ،وبعد رحيل عدد كبــري من األصدقاء
«لدي إحساس بأن الكورونا
واملواطنني بســبب كورونا ،قال:
ّ
مرض مفتعل ،ال أعرف كيف تحديداً لكنه نتيجة لحرب الكبار
واملصالح».
وبالنسبة لقراره حول ما إذا كان سيأخذ هذا اللقاح ،أجاب:
«أفضّ ل االنتظار لــ أتأكّد من أن اللقــاح جدي فعالً ل
أمتكن عندئذ من اتخاذ القرار املناسب».

الق اة واملحامون...مواقف وطرائف

املحامي نارض كسبار
} إمام املحبة واإلعتدال }

صداقة قوية جدا كانت تربط سامحة اإلمام السيد مو
الصدر بنائب امل املحامي اوغست باخوس .وكانا يعقدان
الجلسات الفكرية لساعات.
زاره مرة يف دارته يف البورشية ،حيث كانت عقيلة االستاذ
باخوس املرحومة ناديا تضع الصليب فوق عتبة باب املدخل
الرئييس .وما ان رآه سامحة السيد حتى قال له :ابو قيرص،
سوف نأخذ صورة هنا .الصليب لكم ولنا ،وعبارة يا ايها الناس
كانت موجهة لجميع الناس وليس فقط للمسلمني.
نعم...كان النائب املرحوم اوغست باخوس متأثرا جدا
مبواقف وبكالم سامحة السيد مو الصدر .فهو إمام الوطن.
إمام املحبة والتسامح واالعتدال .إمام كل لبنان واللبنانيني.
***

} باب الكابيال }

ولدى قراءته ما كتبته عن سامحة السيد مو الصدر ،ارسل
ايل املحامي االملعي اي اسود هذه االسطر ان ها بأسلوبه الشيق:
يف العام الجامعي ،1972-1971دعت رابطة طالب اليسوعية
يف هوفالن االمام مو الصدر اللقاء محارضة عن الجنوب يف
قاعة املحارضات ( )Amphiوكنت من عداد الفريق الذي توجه اىل
مقر املجلس االسالمي الشيعي االعىل يف الحازمية لتوجيه الدعوة،
التي وافق عليها االمام الصدر عىل الفور انذاك .كان االمام ميلك
سيارة ( )2002 BMWذات البابني ،بالكاد تتسع لدخول شخصني
اليها ،ما دفعني لعرض اصطحابه بسيارة والدي اوبل بيضاء ،كان
اشرتاها الوالد منذ ايام فوافق ...حرضت يف املوعد املحدد اىل
الحازمية ،واصطحبته ،ولحقنا سائقه .فور وصويل اىل مدخل
الجامعة ،وكنت قد احرضت شباناً «جامعيني لالستقبال» ولركن
السيارة ،دخلنا اىل الباحة الداخلية ويف وسطها كابيال صغرية
للصالة ،وهي مقفلة دا ا ،فطلب مني االمام الصدر االتصال
باالدارة لفتح الباب ،وبعد لحظات حرض االب الرئيس جان دوكروييه
وفتح باب الكابيال ودخلنا ،فقال يل االمام :القديس يوسف (وهو
شفيع الجامعة) هو رب عائلة مقدسة واكب يسوع يف كل مراحل
حياته ،ومتنيا ان يواكبكم انتم الشباب لتكوين حياتكم.
وبدأ بالكالم عن الجنوب وما يتعرض له من اعتداءات ،وعن فتح
الند ( )amphiسألته عن نهاية اتون عذاب الجنوبيني ،فأجابني بلهجته
الجنوبية املحببة:نرفظ )نرفض ( زج الجنوب يف قضايا سياسية.
فاتني ان اذكر ،اثناء اصطحابه قلت له :سامحة االمام ،اول
دمعة نفرت من عيني ،يوم كنت اقرأ وانا يف الثانية ع ة من
عمري عن اغتيال االمام ع وهو يص يف الجامع ،فأجابني
سامحته :عذابات السيد املسيح رضباً وشتامً وصلباً كانت الطريق
التي رسمت املغفرة.
أمام لبنان ،اعاده الله ورفيقه ساملني.
***

} املنصة والحصة }

عىل اثر اخرتاع املنصة  -املوضة والتي كان لها عدة
ادوار منها تسجيل اسامء من يودون تلقي اللقاح ضد
كورونا .وبعد حدوث عدة خربطات .كتب املحامي روجيه
زالقط االبيات ا تية:
قال سجلوا ع املنصة
بالدور بتم حسابات
كل يوم بتسمع قصة
تلقيح زمل ومسحوبيات
اللبناين بقلبو غصة
شو صارت صعبة الحياة
نيالو العندو حصة
وعنجد ال ستحى مات
***

} االعالم للضغط عىل القضاء }

بعد ازدياد حاالت الطالت االعالمية لالعالميني والحقوقيني
واملواطنني الذين ين ون وقائع ملفاتهم عىل شاشات التفلزة ،ومدى
تأثري ذلك عىل الرأي العام .كتب املحامي االملعي جان ور ما يأ :
أحد اهم املحامني يف فرنساJacques vergesترافع عن االرهايب
كارلوس ،ويف اكرب واهم الدعاوى الجزائية يف فرنسا والعامل .طرح
عليه احد الصحافيني سؤاالً حول اسرتاتيجيته لربح هذه امللفات.
فاجابه :كنت استعمل االعالم للضغط عىل القضاة.
***

} بني موزار وبيتهوفن }

جاء يف كتاب الظرف وظرافات للمحامي فؤاد مشعالين:
يقول املحامي والكاتب والشاعر بالفرنسية جان كريللس ان ردة
املوسيقيني العامليني بيتهوفن وموزار تنطوي عىل ظرف كبري.
وتعود مناسبة قول هذه الردة اىل املايض البعيد عندما جاء احد
االصدقاء من الخارج بعد ان تخص يف املوسيقى .لقد حمل معه
من بالد الغربة متثالني نصفيني احدهام ملوزار وا خر لبيتهوفن.
وضع صاحبنا املوسيقي التمثالني يف الغرفة التي كان يعزف فيها
باستمرار ويقوم بتامرينه املوسيقية .وذات يوم سقط متثال موزار
ارضا وتحطم ،ومن الطبيعي ان يصيب صديقنا الحزن الشديد اال انه
تعزى بسالمة متثال بيتهوفن الذي ق آخر سني حياته مبتليا
بالطر  .هذه هي االجواء التي اوحت اىل الشاعر الزج هذين
البيتني املوجهني اىل املوسيقار صاحب التمثال املحطم:
من دقاتك ليل نهار
برغي دماغك متلّ
انتحر عا دقك موزار
بيتهوفن اطر خّل
***

} فتش عامطرح فايض }

كان املحامي االملعي اميل لحود يوزع الطرائف يف
الوالئم .ففي حفلة ضمته وبعض اصدقائه من اهل العلم
والظرف قال احد الحارضين وهو ينظر اىل كأس يف يده:
يا كاس الهنا يا كاس
يا لكلك رقة واحساس
بعلمي بتنزل عىل البطن
شو بتطلع تعمل بالراس
فأجابه لحود فورا:
كاسك عليك مش رايض
روح تش للقايض
بيظهر بطنك كان مليان
فتش عا مطرح فايض
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إقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــاد

ال ــق ــط ــاع الـــخـــا يــعــي ـ اســـــوأ ايـــامـــه وم ــص ــان ــع االدويـــــــة ت ــت ــع ـ ّـرض لــلــخــســائــر
صـــــراف  :انــــا ا يّـــــد وزيـــــرة الــعــمــل فـــي زيـــــادة الـــــرواتـــــ  ..لــكــن هـــل بــامــكــان
وزارة املــالــيــة ان تــدفــع وه ــي غــيــر قــــادرة عــلــى تـ مــيــن الــقــرطــاســيــة والــحــبــر؟
جوزف فرح
يعيش القطــاع الخاص
اللبنــاين يف مختلــف
قطاعاته اسوأ ايامه وسط
االزمــات التــي تعصف به
والتــي تحارصه بــداء من
جائحة كورونا التي جمدت
كل نشاط اقتصادي وانتهاء
باالنهيار املايل وما بينهام
من تراجع سعر رصف اللرية
وخســارتها  85يف املئــة
من قيمتهــا وانعكاس ذلك
عىل اسعار الســلع واملواد
الغذائيــة وتراجع حركتي
االسترياد والتصدير يف ظل
املصاعب التــي يعانيها هذا
ا
القطاع مع وجــود اربعة
او خمسة اســعار لرصف
الدوالر الذي تجاوز الع ة االف لرية والحبل عىل
الجرار يف الوقت الذي يعاين من عدم القدرة عىل
تأمــني رواتب ما تبقى منهــم لديه وحيث وصل
الحد االد للرواتب واالجور اىل  70دوالر امرييك
مام ادى اىل هجرة تكاد ان تكون جامعية ومن مل
يهاجر بسبب الحروب التي وقعت يف السبعينات
اصبحت هجرته مؤكدة بسبب االزمة االقتصادية
الحالية .
ويف هــذا االطــار طالــب رئيــس اتحــاد
املســتثمرين اللبنانيني جــاك رصاف من وزيرة
العمل يف حكومــة ترصيف االعامل ملياميني ان
تطبق ترصيحها االخــري برضورة زيادة الرواتب
واالجور وتضعــه موضع التنفيــذ وهل يوافق
وزير املالية عىل هذا الطرح خصوصا ان القطاع
الخاص عىل انسجام تام مع موظفيه ولكن ماذا
نفعل بزيادة رواتب القطاع العام يف ظل الركود
االقتصادي وجمود الحركة االقتصادية حتى ان
احد كبار املســؤولني يف وزارة املالية شــكا من
فقدان االوراق يف الوزارة والحرب واالقالم نظرا
لرتاجــع االيرادات ومتديد املهل بســبب االقفال
التــام من جــراء الكورونا مام يطــرح عالمة

تراج

ركتي ا سترياد والت

اســتفهام حول امكانية االستمرار يف دفع هذه
الرواتب .
واضاف رصاف :نحــن كقطاع خاص ال ميكننا
العمــل دون وزارة املاليــة التي تعــاين من قلة
االنتاجيــة واذا طلبت من احــد املوظفني زيادة
انتاجيته يرسع اىل القول ان راتبه ال يكفيه وهو
يفكر يف الهجرة واالخطر من الهجرة االنســانية
هجرة اليد العاملة الفنية التي باتت تفكر بالهجرة
او هاجرت نظــرا لرتاجع قيمة الرواتب يف لبنان
ولتحصيــل رواتب افضل يف اي بلد يف العامل يف
غياب اي خطــة او رؤية اقتصادية او اصالحات
نطالب بها واستمرار املســؤولني يف تجاذباتهم
السياسية ورصاعهم حول الحص واملغانم يف
حكومة فقدت مربر وجودها بعد ان وصل لبنان
اىل الحضيض بفضلهم .
واضاف رصاف :نحن ال نريد ســارقني يف البلد
بل نريد من يقدم يف ســبيل هذا البلد وال ي فنا
ان نعيــش يف بلد مــع مســؤولني ال يتحملون
املســؤولية وال يعيشــون الواقع وال يتحسسون
مصائــب مواطنيهــم وجوعهــم وحياتهم التي
اصبحت مذلة يف وطنهم
واعــرتف رصاف ان مصانع االدويــة اللبنانية

ر
تتعرض لخســائر مع تقلبات سعر الدوالر خالفا
لالعتقاد السائد النها تســتورد املواد االولية عىل
سعر رصف دوالر مدعوم بنسبة  30يف املئة و70
يف املئة حســب ســعر رصف الدوالر يف السوق
السوداءبينام مبيعه ال يتجاوز سعر الكلفة والدليل
عىل ذلك ان ســعر دواء معني كان بستةاالف لرية
اي اربعة دوالرات يف الســابق بقي سعره ستة
االف واليوم ال يتجاوز النصف دوالر والسؤال الذي
نطرحه ملاذا نستمر يف العمل بخسارة وما مصري
عاملنا وموظفينا
وتســاءل رصاف «اين الشــعب»الذي اصبح
طموحه تأمني لقمــة عيش عائلته واين املجتمع
املدين واين املســؤول غري املدرك لواقع الحال النه
ال يعيش عىل االرض .
واعترب رصاف ان االستثامر يف لبنان مغر بعد
ان اصبح بلدا رخيصا ولكن هذا االستثامر يواجه
املخاطر مع عدم وجود محاكم ودولة وامن .
يبقى السؤال اذا كان احد كبار املستثمرين يف
مختلف القطاعات بهذا التشــاؤم وهو املعروف
عنه بتفاؤلــه الدائم فام بالــك بصغار اصحاب
العمل يف القطــاع الخــاص وباملواطنني الذين
يعيشون اسواء ايامهم ايضا.

لـــبـــنـــان الــــــى ال ــع ــت ــم ــة  ...كــــاراديــــنــــيــــز» اتــــخــــذت قـــــــرار ا نـــســـحـــاب
ّ
ّ
مـــيـــغـــاوا وامل ــس ــت ــح ــق ــات  18مــلــيــون دوالر
وهــــي تـــؤمـــن حـــوالـــى
مع انعدام أي أمل بتشكيل
حكومــة قريبــاً يف لبنان،
حيث أن الظروف الخارجية
والداخلية غري مؤاتية ،يجد
البلد املفلس نفســه مهدّ دا
بالعتمة جدّ ياً هذه امل ّرة.
إذ ،وبالتــوازي مع ســري
تأمني الفيــول نحو املجهول
بســبب تأخر مرصف لبنان
يف فتح االعتــامدات املالية
أو انعدامها أساساً ،ال تكفي
الباخرة التــي تحمل  35ألف
طن مــن الفيــول وقيمتها
 12مليــون دوالر ســوى
لع ة أيــام ،أمــا األموال
بالعملة الصعبــة فلم تصل ال اخر ال كية
بعد إىل الخــارج رغم توقيع
االعتامدات منذ أيام وباخرة
الفيــول « »Grade Bاملخصصة للمعملني الجديدين
يف الــزوق والجية وللباخرتــني الرتكيتني مل تف ّرغ
حمولتها بعد .اضف إىل ذلك ،ان إعطاء مؤسســة
كهرباء لبنان ســلفة خزينة جديــدة بقيمة 1500
مليار لرية لتسديد عجز رشاء املحروقات معلّق ألجل
غري مسمى.
وســط األزمات الكهربائية هذه ،انضمت واحدة
حة
جديدة إىل القافلة ،حيث أكّدت مصادر مطّلعة ص ّ
املعلومات املتداولة حول قــرار رشكة «كارادينيز»
جه إىل االنسحاب من السوق اللبناين،
الرتكية بالتو ّ
أي توقف باخرتيها «فاطمة غول» و اورهان باي»

املوجودتني عىل شواط الزوق والجية عن العمل.
وأوضحت املصــادر أن «املوضوع جدّ ي وصحيح
وســتصل رســائل رســمية خالل أيام من اإلدارة
املركزية لـ «كارادينيز» يف تركيا إىل الرؤساء ووزير
الطاقة واملياه يف حكومة ترصيف األعامل ،وسيتم
ابالغ املســؤولني يف لبنان بالقرار قبل الحديث عن
التفاصيل للرأي العام.
واشــارت املصــادر إىل أن مســتحقات ال كة
تجاوزت  180مليون دوالر والدولة مل تسدد الفواتري
منذ كانون األ ّول  2019أي منذ  15شــهرا ومع ذلك
اســتمرت ال كة بتأمني إنتــاج الباخرتني أق
طاقتهام وبأســعار تعدّ من األرخــ وأد من

منش ت النف  :املــواد املتهالكة غير متفجرة
صدر عن املديرية العامة للنفط -ادارة منش ت
النفط يف طرابلس والزهراين -البيان ا :
يتم تداول فيديو مسجل عىل بعض وسائل
التواصل االجتامعي وموضوعــه يتعلق بـ75
حاويــة تحتوي عىل مواد خطــرة مخزنة يف
منش ت النفط يف طرابلس ،وعليه يهم املديرية
العامة للنفط ان توضح للرأي العام ما ي :
أوالً :تنفيذا لتوجهيات رئاسة مجلس الوزراء
عملت املديرية العامــة للنفط منذ حادثة املرفأ
عىل اجراء مســح ميداين لكل منش تها وليس
فقط يف طرابلس بالتعاون مع سالح الهندسة
يف الجيش لكل املواد املخربيــة املوجودة منذ
ع ات الســنوات مبا فيها املشتبه بخطورتها
وتم فرزها وجدولتهــا وتصنيفها وفق أولوية
التخلــ منها بطريقة علميــة وموضوعية
وبيئية سليمة.
ثان ًيــا :بــادرت املديرية العامــة للنفط اىل

التواصــل املبارش مع ال كــة االملانية combi
املفوضة بنقــل املواد من املرفأ والتي قامت
بدورها بالكشــف والجدولة والتصنيف متهيدا
لخطة ترحيلها والتخل منها.
كل املواد التي يتم الحديث عنها قدمية
ثالثاً :ان ّ
جدا وبالتايل تصنف باملواد املتهالكة والتي يجب
التخل منها وليست ذات املواصفات املتفجرة
كام يتم الرتويج.
رابعاً :تعمل وزارة الطاقة واملياه بشــكل
جــاد ورسيع لرتحيــل جميع املــواد ضمن
األنظمة املسموح بها ووفق القوانني املرعية
اإلجراء.
خامساً :تهيب املديرية العامة للنفط بالجميع
توخي الحذر والدقة يف نقل أي معلومة خاطئة
والحصول دا ــاً عىل املعلومات الصحيحة من
مصدرها الحقيقي مبارشة وعدم االنصياع اىل
املغالطات رأفة بأوضاع املواطنني».

ركات النف تمتنع عن التسليم ملحطات البقاع االوس
امتنعت رشكات املشتقات
النفطيــة عــن تســليم
املحروقــات منــذ االربعاء
املــايض ملحطــات البقاع
االوســط من دون ســبب،
وان القليــل مــن املحطات
تقــوم بتزويــد املواطنني
باملحروقــات ،فيــام امتنع
البعــض وعمل عــىل رفع
الخراطيم.

املح ات ر

خرا يم ا

تســعرية أربعة معامل تز ّود
البلد بالطاقــة الكهربائية،
ويف املقابل تتواصل حمالت
التشــهري عىل البواخر من
دون مواقف رسمية لحامية
املستثمرين األجانب ،مؤكّد ًة
امتعــاض ال كة من غياب
أي صوت رسمي يف اإلطار،
ومل تتواصل أي جهة رسمية
مع اإلدراة وكأن األمور عىل
ما يرام ،دا اً وفق املصادر.
ورأت أن «هــذه ليســت
الرســالة املفــرتض بلبنان
أن يرســلها إىل املستثمرين
األجانب لجذبهم ،فعىل األقل
يفرتض به حامية من تبقى
منهم».
ظــل هــذه األزمات،
ّ
يف
لبنان مهدد بانفجار خطري يف الشارع ،خصوصاً
وأن ســاعات التغذية وصلت إىل أد مســتوى
لها وترتاوح بني  6و 10ســاعات ،ومع انسحاب
«كارادينيــز» ســيخرس البلــد  25مــن إنتاج
الكهربــاء أي حــواىل  400ميغــاواط وترتاجع
بالتايل ساعات التغذية  4إىل  5ساعات يومياً ،ما
يعني تلقائياً ارتفاع فاتورة املولّدات الخاصة ،يف
كل هــذه التعقيدات لو
حــني كان ميكن تفــادي ّ
خرجت املحسوبيات من ملف الكهرباء واستثمرت
األموال التي دفعت عىل البواخر إلنشــاء معامل
كهرباء إضافية.

ُ
ّ
والجية
بعد مبا رتها تفري باخرتين في الذو

كهربا لبنان تعمل على الحفا
عــلــى ا ســـتـــقـــرار بــالــتــغــذيــة

صدر عن مؤسســة كهرباء لبنان ،بيان جاء فيه « :إلحاقا ببيان
مؤسسة كهرباء لبنان تاري  ،2021/02/25تعلن مؤسسة كهرباء
لبنان ،أن الناقلة البحرية املحملة مبــادة الفيول أويل (،)Grade A
قد أنهت تفري الكمية املخصصة ملعمل الزوق الحراري ،وهي ترسو
حاليا قبالة شاط معمل الجية الحراري لتفري الكمية املخصصة
لــه .وأن الناقلة البحرية املحملة مبادة «الغاز أويل» قد أنهت تفري
الكمية املخصصة ملعمل الزهراين ،وهي ترســو حاليا قبالة شاط
معمل دير عــامر لتفري الكمية املخصصة لــه ،وإ ا يتعذر عىل
تلك الناقلتني تفري ما تبقى من حمولتهام من جراء ســوء األحوال
الجويــة والبحرية ،مع العلم أن الخزيــن يف كل من معم الجية
الحراري ودير عامر قد تد بشكل حاد جدا وشارف عىل النفاذ.
أما بالنسبة للناقلة البحرية املحملة مبادة الفيول أويل (،)Grade B
ف نها ال تزال راســية قبالة الشــاط اللبناين ،بانتظار أن يتم فتح
االعتامد املستندي ،ليصار بعد ذلك إىل استكامل اإلجراءات املرصفية
وصدور موافقة املورد ،لتتمكن الناقلــة البحرية عندئذ من تفري
حمولتها ،مع اإلشــارة إىل أن خزين هذه املادة يف املعامل العاملة
عليها ،أي الباخرتني املنتجتني للطاقة ومعم املحركات العكســية،
قد شارف عىل النفاذ.
وبالتايل ،ستشــعر جميع املناطق اللبنانية ،مبــا فيها منطقة
بــريوت اإلدارية ،بالبدء بالتحســن التدريجــي يف التغذية بالتيار
الكهربا  ،بعد االنتهاء من تفري مــا تبقى من حمولتي الناقلتني
البحريتني املعنيتني يف كل من معم الجية الحراري ودير عامر.
كام وتؤكد مؤسســة كهرباء لبنان مجددا ،استمرارها يف اتخاذ
اإلجــراءات االحرتازية الالزمة بشــكل متواصل ،للحفا عىل أكرب
قدر ممكن من االستقرار يف التغذية بالتيار الكهربا ألطول فرتة
ممكنة ضمن الظروف الصعبة الراهنة التي متر بها البالد ،ســيام
وأن املؤسســة ال تزال ترصف لغاية تاريخه ،من الرصيد املتبقي من
مساهمة الدولة يف القانون رقم .6

اجــــتــــمــــاع مـ ــصـ ــرف ـــي بــــرئــــاســــة ســــالمــــة :
خــــارطــــة طـ ــريـ ــق لــتــطــبــيــق الــتــعــمــيــم 15
 أعلنــت األمانة العامةللمجلس املركزي يف مرصف
لبنان «وضع خارطة طريق
مع مهــل للتنفيذ ســيلجأ
مرصف لبنان مــن خاللها
إىل اتخاذ اإلجراءات املناسبة
املتعلقــة بتطبيــق أحكام
التعميم رقــم  .»154وصدر
عنها البيان ا :
2021/3/1
بتاريــ
املركزي
املجلــس
اجتمــع
ر ا سالمة
ملرصف لبنان برئاسة الحاكم
لجنة الرقابة عىل املصارف.
ريــاض ســالمة وحضور
كذلك ،ســينعقد املجلس املركــزي دوريا
جميع األعضــاء مع رئيــس وأعضاء لجنة
الرقابة عــىل املصارف ،وتــم االتفاق عىل ملتابعة املوضوع ومعالجة وضع كل مرصف
وضع خارطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ عىل حدة بالتنسيق مع كل من :
 هيئة األسواق املالية.مرصف لبنان من خاللها إىل اتخاذ اإلجراءات
 هيئة التحقيق الخاصة.املناسبة املتعلقة بتطبيق أحكام التعميم رقم
 الهيئة املرصفية العليا». 154وذلك إســتنادا إىل تقارير معدة من قبل

مرت ى :ال جدوى من أي قرار إن لم يكن لخدمة النا

مرت

يف دارت

اســتقبل وزير الزراعة والثقافة يف حكومة
ترصيف األعامل الدكتــور عباس مرت  ،يف
دارته يف بلدة متنني التحتا ،وفدا من تجار بعلبك
املستقلني ،تحدث باســمهم ع عادل عواضة
معتربا أن «تجار بعلبك املســتقلني كانوا األك
التزامــا بقرارات اإلقفال يف لبنــان ،التي رتبت
عليهم خسائر مادية جسيمة ،ال طاقة لهم عىل
تحملها ،إذ خرسوا موســمي الخريف والشتاء،
لذا ال بد من مراعاة أوضاعهم يف املرحلة املقبلة
والسامح لهم بفتح محالتهم ،مع تعهدهم التزام
كل التدابري وال وط الوقائية واالحرتازية التي
تؤمن الســالمة العامــة ،وأن تلحظ الحكومة
مس اعدات لهم للتعويض عن بعض خسائرهم،
ليتمكنــوا من االســتمرار ويك ال يضطروا اىل
إقفال مؤسساتهم ومحالهم التجارية».
وناشد عواضة الوزير «إصدار قرار يتيح فتح
الطريق املحاذية لقلعة بعلبك األثرية التي كانت

قد أقفلت عند تنفيذ م وع اإلرث الثقايف ،مام
أدى إىل أزمة ســري خانقــة يف املدينة ،نتيجة
إلغاء مخرج أسايس كان يســهل حركة املرور
يف بعلبك ،وينشــط الحركة التجارية والدورة
االقتصادية».
من جهته أعرب مرتــ عن «تفهم مطالب
التجــار الناجمة عــن معاناتهــم» ،معتربا أن
«ظروف جائحة كورونا وتفشــيها وازدياد عدد
اإلصابات يف املناطق كافة ،استدعت صدور قرار
اإلقفال العام وقرارات التعبئة العامة حرصا عىل
سالمة املواطنني وصحتهم».
وختم مؤكــدا أن «ال جدوى مــن أي قرار إن
مل يكن لخدمة الناس وتســهيل أمورهم» ،وأن
«وزارة الثقافة لن تقف عقبة أمام مصلحة أبناء
مدينة بعلبك ،وفق دراسة جدوى ورؤية عملية
وخطة يعدهــا املجلس البلدي بالتشــاور مع
الفاعليات وأصحاب االختصاص».

عودة العمل في القطاع التجاري

ــمــا  :خــســائــرنــا خـــــالل االقـــــفـــــال الـــــتـــــا
ال تــــــــقـــــــــــل عـــــــــــن  1مــــــــلـــــيــــــــون دوالر

اوضح رئيس جمعية تجار بريوت نقوال شامس
 ،يف حديــث خاص لـــ «االقتصــاد» أن الحدث
األســايس اليوم هو إعادة فتح القطاع التجار ي
وعودته إىل الحياة.
وقال شــامس « :أغلقنا العام املايض ملدة  4أو
 5أشهر بسبب «كورونا» وانفجار املرفأ ،هذا العام
أغلقنا تقريباً ملدة شهرين ،لذلك التحدي األكرب لنا
هو كيفية إعادة التقاط أنفاسنا وكيف سيقوم كل
تاجر بنفض الغبار ليزاول نشاطه من جديد».
وعن احتامل رفع األسعار بالتوازي مع ارتفاع
سعر رصف الدوالر أجاب شامس « :همنا األسايس
اليوم هــو تصفية مخزون البضاعة املوســمية
لهذا العام واملكدســة يف املســتودعات ألننا منذ
أشــهر بحالة جمود .صحيح أن األســعار ترتفع
بشــكل يومي ،لكن همنا األبرز هو استطاعتنا أن
نسيل املخزون بقدر املستطاع يك نتمكن من دفع
معاشات املوظفني وتكاليف املوردين .ونحن عىل
علم بأن الدورة التجارية ستعود ببطء لذلك أتوقع
أن غالبية التجار ســتفعل املستحيل من أجل اغراء

تراجع سمات العمالة
االجنبية بنسبة 83

صدر عــن الدولية للمعلومات
تقرير عن «تراجع سامت العاملة
العربيــة واألجنبيــة يف لبنان
بنسبة  ،» 83الفتا اىل «ان انتشار
فريوس كورونا واألزمة املعيشية
واالقتصادية وانهيار سعر رصف
اللرية مقابل الــدوالر والعمالت
االجنبية األخــرى،أدى إىل تراجع
أعــداد العامل العــرب واألجانب
الذين كانوا يأتون للعمل يف لبنان،
واســتنادا إىل عدد سامت العمل
التي منحها األمــن العام لهؤالء
العامل يف العام  2020فهي بلغت
 9780سمة عمل مقابل 57 957
ســمة عمل يف العــام  2019أي
برتاجع مقداره  48 177سمة عمل
ونسبتها .» 83
وتبعا للجنسية فقد تراجعت
بشكل كبري اليد العاملة الغانية
بنســبة  ، 93 9ثم الفليبينية
بنســبة  ، 86 3ثــم البنغالية
بنسبة . 85 3

املستهلك».
وعن خســائر القطاع التجاري خالل اإلغالق
أجاب شــامس « :ال يوجد أرقام دقيقة حتى ا ن،
لكن أتوقع أن ال تقل الخســائرعن  100مليار لرية
لكل يوم وهي نكسة كبرية».
كام أضــاف« :نحن مدركون لخطــورة الوضع
الصحي ،لكن سلفاً أقول للجميع لن نقبل بأن يلصق
أحد بنا تهمة ارتفاع أعداد اإلصابات ،ألنه حتى يف
ظل إغالق القطاع التجــاري بقيت أعداد «كورونا»
مرتفعة ،ووحدها الدولة التي تتحمل املســؤولية
كاملة ألنها مل تقمع املخالفات كام يجب».
وختم رئيــس جمعية تجار بــريوت « :عودة
القطاع التجاري هو نبأ جيــد لالقتصاد اللبناين
رغم ما مير به ،ونحن ملتزمون بالربوتوكول الذي
وضعته لجنة «كورونا» ،وبالتدابري الوقائية ونحن
سلفاً نقول للدولة بأننا نرفع الغطاء عن أي تاجر
يخالف اإلجراءات والتدابري ،عاقبوا وسطروا بحق
من يخالف محارض ضبــط يك ال يتحمل الجميع
مسؤولية إهامل البعض».
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Æ‰Æ‰∏∏π≥∂¥∑∞
WJ³ý ≥≥ ∫W×Ð«d« UJ³A« œbŽ ‡
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Æ‰Æ‰≤∂πμ∞¥μ
WIÐUD ÂU—« WFÐ—« WFÐ«d« W³ðd*« ¿
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WJ³ý ≤∂≤∏μ ∫W×Ð«d« UJ³A« œbŽ ‡
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±∏∑π r— b¹“ V×?Ý f« ¡U?? Èd?ł
∫wðüU W−O²M« ¡UłË
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‚«—Ë« WFÐ—« ∫W×Ð«d« ‚«—Ëô« œbŽ ‡
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Æ‰Æ‰±≤π≥¥∑∏μ
πμπ≥ ∫rdUÐ wN²Mð w²« ‚«—Ëô« ¿
Æ‰Æ‰¥μ∞∞∞∞ ∫W¹œ«dô« …ezU'«
μπ≥ ∫rdUÐ wN²Mð w²« ‚«—Ëô« ¿
Æ‰Æ‰¥μ∞∞∞ ∫W¹œ«dô« …ezU'«
π≥ ∫rdUÐ wN²Mð w²« ‚«—Ëô« ¿
Æ‰Æ‰¥∞∞∞ ∫W¹œ«dô« …ezU'«

W?????O????u?¹ Z‡?‡zU?????²‡?‡½
r— åW?O?u¹ò V?×?Ý f« ¡U?? Èd?ł
∫wðüU W−O²M« ¡UłË ±±∞±
ππ∞ ∫WŁöŁ WOu¹ ¿
¥π∞∏ ∫WFÐ—« WOu¹ ¿
≥μπ∞≤ ∫WLš WOu¹ ¿

W???I‡?D‡M?‡*« t???łË ÊËd???ÒO???G???ÔO???Ý s?‡L???O‡?« …U???H???Š

ÆåW×K*« WOÐU¼—ù« UŽuL−LK
Ê≈ WU??Ýd« w W?¹—u??« W?O??ł—U??)« XU??Ë
W½«œSÐ «—«dJðË «—«d?ò s_« fK− X³UÞ U?¹—uÝ
…œU??O??Ý vK?Ž …—dJ²*« W??OK?Oz«d??Ýô« «¡«b??²??Žô«
W¹—uË W“U?Š «¡«dł≈ –Uð«Ë UNO?{«—√ WöÝË
ÆåU?NMŽ qOz«d?Ý≈ W¡U??Ë «¡«b?²?Žô« Ác¼ lL?I
s qO?z«d??Ý≈ U¼d?¹c??%ò —d??? U??N½√ X?U??{√Ë
¨Ác¼ …d?L?²?*« U?Nð«¡«b??²?Žô …dD)« U?O?Ž«b?²«
ÆåUNMŽ WOËR*« qU qL×²ð UN½√ b√Ë
W??OËb« W?O??Žd?A« —Ëb?Ð U½U1≈Ë U?N?½√ XFÐUðË
ÊQÐ «œb??−?? s_« fK?−? V?UDð ‰«eð U?? U??N½S??ò
…b?×?²*« 3_« ‚U?¦?O? —UÞ≈ w tðU?OËR?? qL?×?²¹
ÂeK?¹ Ê√Ë ¨5OËb?« s_«Ë rK?« Êu??? U???N????L¼√Ë
qB? W?O?U?HðUÐ W?IKF?²*« tð«—«d? Â«d?²?ŠUÐ qOz«d?Ý«
rŽbð w²« ·«dÞ_« q W¡U?Ë ¨±π∑¥ ÂUF «uI«
sŽ W¹—u« …œUO?« vKŽ «¡«b²Žô« sAðË »U¼—ù«
VF??A« o?×Ð U??N??³Jðdð w²?« U??N??Lz«d??łË U??NÐU¼—≈
U¹—uÝ Ê√ U?N²UÝ— w W?Oł—U)« b?√Ë ÆåÍ—u«
U?N?{—√ sŽ ŸUb?UÐ UN?I?Š W?Ý—U2 sŽ v½«u?²ð sò
‚U¦O U?NKHJ¹ w²« ‚dD« lOL−Ð UNðœUOÝË U?N³FýË
ÆåwËb« Êu½UI« ÂUJŠ√Ë …b×²*« 3_«

s_« fK−? VUDð ‰«eð U? UN½√ oA?œ XMKŽ√
Ê«ËbF« bFÐ p–Ë ¨tðUOËR? qL×²¹ ÊQÐ «œb−
w oÞUM ·bN?²Ý« Íc« wKOz«d?Ýù« wšË—UB«
Æ‰Ëô« f√ oAœ jO×
3ú? ÂU?????F« 5?_« s q? v≈ W?U?????Ý— wË
XU??? ¨wËb?« s_« fK?−?? f?Oz—Ë …b???×???²*«
Ê«ËbF« X³Jð—« qOz«d?Ý≈ò Ê≈ W¹—u« WO?ł—U)«
s W???OU??²???²?? U???łu0 tðc???H½ Íc« b?¹b??'«
W?−??NM2 V¹–U?√Ë «¡U??Žœô bM²?¹ a?¹—«u?B«
…œUOÝ vKŽ s¹b?²F*« WU q³ s Âb?²ð XðUÐ
¨åwKOz«d?Ýù«Ë wd?O_« q²?;« rN?O s0 U¹—u?Ý
ôËU× ô≈ UN½u ËbFð ôò lz«—c« pKð Ê√ WHOC
¡UHšùË ozUI(« VKË qOKC?²« WÝ—UL* WuAJ
dD)« w½«Ëb?F« U?N?−?N½ sŽ qOz«d?Ý≈ W?OËR??
d??L?²??*« U?N??L??ŽœË WËb« »U¼—ù U??N?²??Ý—U2Ë

U??O??Ž«bð `‡‡{u‡?‡‡ð uJÝu??
U?¹—u????????Ý w? UÐd????????C?«

wö??Žù« V²J*« ÊQÐ ¨f« ¨w?L?Ý— ÊU??OÐ sKŽ√
q³??I?²?*« w? —b?B?O??Ý wMO?B« W?Ëb« fK:
w ÊU?½ù« ‚u?I?Š UU?N?²½« sŽ «d¹d?Ið V¹d?I«
W?U?????Ë o?Ë ¨≤∞≤∞ w? …b?????×??????²?*« U¹ôu?«
W?I?OŁu« Ê√ v≈ å«u?MO?ýò —Uý√Ë Æå«u?MO?ýò
W?IKF??²*« ozU?I?(« q?O?U?Hð ÷d?Žò vK?Ž qL?Fð
u×½ v?KŽ U½Ë—u ”ËdO? ¡UÐË sDMý«Ë ¡«u?²ŠUÐ
ÆåW¹uÝQ ZzU²½ò v≈ Èœ√ U ¨å¡n dOž
÷dF²?Ý WIOŁu« Ác¼ Ê√ v≈ WUu« X²?H UL
—UŁ√ Íc« W??O??d?O??_« W??OÞ«d?u?1b« »«dD{«ò
w²« W?O??d?F« U?OK?_«Ë ¨W?O?ÝU?O??« v{u?H«
»«dD{ô«Ë ¨Íd???BMF« e???O??O??L???²« s w½U???Fð
¨ÂU??F« s_« œb??N¹ Íc« d??L??²??*« wŽU??L?²??łô«
Æå¡«dIH«Ë ¡UOMž_« 5Ð b¹«e²*« »UDI²Ýô«Ë

wžd??O?Ý wÝËd« W??O?ł—U?)« d¹“Ë V?zU½ sKŽ√
U¹ôu« U?N?²?N?łË w²« U?Ðd?C«ò Ê√ ¨·uJÐU¹—
qODFð sŽ d?HÝ√ U¹—u?Ý w l«u? v≈ …b×?²*«
ÆåÊ«dNÞË sDMý«Ë 5Ð WOLÝ— dOž U{ËUH
Ê≈ tu??? ¨·uJÐU¹— s?Ž å”Uðò WU??Ë X?KI½Ë
l XM«eð U¹—u?Ý w W?O?d?O?_« W¹u?'« …—U?G«
W?Od?O?√ œuË 5Ð ¡U?I b?IF W?H?O¦? «d?OC?%
Ê√ pý ôò ∫wÝËd« wÝUuKÐb« ·U{√ ÆWO½«d¹≈Ë
qODF?² «uDš c?ð« sDMý«Ë w …dŁR Èu?
Æå¡UIK« «c¼

—b??B??O??Ý w?‡‡M‡‡?O?? d‡‡¹d??I?‡‡ð
ÊU?½ù« ‚u?I?Š U?U?N?²½« sŽ
WO?dO_« …b?×²*« U¹ôu« w

ÍœU??F?*« b¹b??'« s?L??OU??? ÆW??O?Ðd??F« œö???³«
ΔœU?³0 pÒ?L?²*«Ë W?O½u?O?N?B«Ë —U?L?F?²?Ýö
W?L??C« tðU½UJ?SÐ `Òýd? W?ËU?I*«Ë —d?×?²«
WU{≈ qÒ¦LO ¨rOEF« t?³Fý «—bIÐË ¨WKzUN«Ë
vKŽ U??NðU½“«u?ðË …u?I?« UÐU???Š w W??O??Žu½
ôË ¨U?O?I¹d≈ ‰U?L?ýË W?OÐd?F« WI?DM*« Èu²??
Æw½u?O?N?B« wÐd?F« Ÿ«d?B« Ê«e?O w U?L?O?Ý
W¹—u??Ý v« rCM²??Ý W??ÒO?²??H« W??OML??O« WËb«
Ê“«u?²« »U???Š w ‚d?F«Ë 5D?KË ÊUM³Ë
ÆUM²IDM w Ÿ«dBK wULłù«
wML?O« ‰Òu?×²K W?OU?L?łù« W¹ƒd« Ác¼ nKš
…d?O??¦? …u?? q«u?ŽË d??UMŽ qL??²?Fð ¨ÂœU??I«
bK³?« «c¼ q¼Rð ¨W??O?−??Oð«d??²??Ý«Ë W¹œU??B?²??«
cM r¼_« u¼ ¨‰Òu?% W?ŽUM?B rOEF« t?³?F?ýË
¨W?Òd×?²? WOËœ W?¾?OÐ wË ¨UM²I?DM w œuI?Ž
¨—Òd%Ë ‰öI²?Ý« …u b¹b'« sLO« UNO? qÒ¦LOÝ
W??OMÞu« «—b??IKË W??O??LM²K «b¹d?? U??ł–u/Ë
Áœ«bFð v« U?ÝUO ¨YU?¦« rUF« w WLþU?F²*«
tF?uË W?L?C« WOF?O³D« Áœ—«u?Ë w½UJ«
U??b¼ tM? qF??ł Íc« ¨”U??Ò??(« w«d??G??'«
Æ»Ëd(«Ë «ËeGK
w qÒJA??²ð …b¹b??ł W??O?L??OK≈ …u?? Ê≈ ∫U??¦UŁ
¡U?œË ÆW??OML??O« —UM« W¹œu??L?F?? s UM²??IDM
·uÝ ¨UO¹—Uð ôÒu% dH% ÊUF−A« 5Ð—U;«
WO?CI« b?d¹Ë ¨—Òd×?²«Ë ‰öI?²Ýô« …œ«—≈ e?ÒH×¹
q w —Òd?×?²«Ë W?ËU?I*« l«u?Ë W?OM?ODKH«
W?O?²? Ì…uI?Ð dU?F*« UM?*UŽË U?M²I?DM s ÊUJ
W?ÒO?ÝU???(« b¹b?ý lu? vKŽ d?DO?ð ¨…—œU¼
◊uDšË W?O?Ëb« `U?B*« jz«d?š v?KŽ W?Òb«Ë
Íc« ¨—Òd??;« b¹b??'« sL??O«Ë ÆW??O*U??F« q?IM«
WFKË WËU?I*« —u× w UOÝU?Ý√ «¡eł ÊuJOÝ
W¾OA*« vKŽ ÊUOB?F«Ë —Òd×²« Ÿö s WL{
¨dOŁQ²« WFÝ«Ë …u v« ‰Òu×?²OÝ ¨W¹—ULF²Ýô«
¨U?O?I¹d??≈ ‰U?L?ý wË wÐd?F« ‚d??A« w ÒlAð
Ác¼ w? ôœU??F?*« rÝU???(« U¼d??O?ŁQð „d???²ðË
ÆWLN*«Ë WÝU(« WIDM*«
vKŽ w«dG?ł ÌeÒOŠ w WOML?O« …uI« „Òd% Ê≈
«dO?OGð ÷dH¹ ¨WOËb« `U?B*«Ë ‚dD« lÞUIð
‰Òu?×?²?«Ë ÆW?OÒKJ« W?O?−??Oð«d?²?Ýô« W?¾??O?³« w
‰U??L??ýË wÐd??F« ‚d??A« 5?Ð lL??−¹ Í—U??'«
WIDM*« q³I² W?LÝUŠ …—uBÐ Òf1Ë ¨UOI¹d≈
Í√ ¨‚d?A?« w Í—U?L?F??²?Ýô« VN?M« Wü r¼_«
…—uBÐ W?OÐdF« …d¹e'« t³?ýË wÐdF« ZOK)«
ÂU?√ ÊuJM?Ý wML?O« —U?B?²½ô« b??FÐË ÆW?U?š
¨ÊËd?O¦J?« sE¹ U2 ŸdÝ√Ë ¨W?I?Šö?² ôÒu?%
dÒŁR¹ U «c¼Ë ÆZOK)«Ë …d¹e?'« t³ý bN?A w
ÆW??OÐd???F« W??OËb?« ôœU??F*« w …—Ëd???CUÐ
Ê√ ¨Uu?Bš »d?G« ‰ËœË ¨rUF« nA?²JOÝË
rN½≈ qÐ ¨jI? rN?¹—Uð «u?³?²J¹ r sL?O« …U?H?Š
W??IDM*« a?¹—Uð s «b¹b??ł ö??B?? Êu??³??²JO??Ý
ÆrUF«Ë

q¹bM VUž
wö?Žù« ÂU?L?²¼ô« e?«d? sŽ b?O?FÐ ÊUJ w
Êu??OML???O« q«u¹ ¨UM?²??IDM w w?ÝU??O??«Ë
WœUF Êu?LÝd¹Ë ¨rNK³I²? WÐU² ÊU?F−A«
vKŽ f?JFM²??Ý ¨U??N??²?ÒdÐ W??ID?M*« w …b¹b??ł
¨W¹dJ?F?«Ë W?O?ÝU?O?« lzU??u«Ë U½“«u?²«
‰ö?I?²?Ýô« Êu?B?Š s …b¹b?ł W??FK ‚U?¦?³½UÐ
Í—U??L?F??²??Ýô« Ê«Ëb?F?« W?ËU??I??Ë —Òd?×??²«Ë
ÆWIDM*« vKŽ w½uONB«
¨U??œU? UÐ t??O« d??O?A?½ Íc« o_« «c¼ ∫ôË√
qþ w ö?¹uÞ U?²??Ë ‚d??G?²??¹ s ¨5?I¹ qJÐË
U?NI?I?×¹ w²« ¨ «—U?B²?½ô«Ë «“U$ù« Ÿ—U?ð
UNÐ ÊuL«d¹Ë ¨÷—_« vKŽ ÊUF−A« ÊuÐ—U;«
W??×KB* ôœU??F*« VK q?U?Ž ¨…u??I« d??UMŽ
…u?I« Âu²J bK?Ð w W¹—Òd% W?Oö?I²?Ý« Wd?Š
WML?O?N« s ö¹u?Þ v½U?Ž ¨œ—«u*« wMž ¨…—b?I«Ë
ÊuJO??ÝË ¨wF??łd« jÒK??²«Ë W¹—U?L??F?²??Ýô«
¨…—œU¼ W?O?L??OK≈ …u? ÷u?NMÐ U½«c?¹≈ Á—U?B?²½«
¨WOÐdF« œö³« w ôœUF*«Ë U½“«u?²« dÒOG²Ý
¨U?N²?ÒdÐ W?OL?OKù« W?O?−Oð«d?²?Ýô« W¾?O?³« wË
sL?O« l?u?L? ÆÍu?O??Ýü«Ë wI¹d?ù« U?N¹b??F?³Ð
—U?×?³«Ë 5ð—U??I« ‚d?²?H? vKŽ w−??Oð«d?²?Ýô«
U¼d???OŁQð w? WKzU¼ …b???I??Ž w?MF¹ ¨ UD?O??;«Ë
‰Òu?×?²ð 5Š rOEŽ ÊQ?ý U?N ÊuJO?ÝË ¨U?N½“ËË
…œ«—ù ŸU???F???ý≈ e??d???Ë —Òd???×???²K W???FK? v«
¨W?LÝU?Š …—uBÐ ¨d?Ò?H¹ d_« «c¼Ë Æ‰ö?I²?Ýô«
¨sL?O?UÐ wÐd?G« Í—U?L??F?²?Ýô« ÂU??L?²¼ô« Â«Ëœ
dË ¨b?OMŽ ÌVFý ŸUCš≈ vKŽ eO?d²« r−ŠË
rN?¹—Uð w «Ëd?B²½« ¨¡«Òb?ý√ 5Ð—U?×? Wu?ý
ÆWIŠö² «Ëež vKŽ
sL?O« œ—«u? sŽ …d?«u?²*« WKO?KI« U?uKF*«
WËb?« Ê√ v« d???O????Að w¼Ë ÆW?K¼c??? t?ð«ËdŁË
÷U??? s iNM²?Ý w²?« ¨W?O?²?H?« …b¹b?'«
ÊQ??ý «– ÊuJ²? …Q??O??N?? ¨¡U??b«Ë »Ëd??(«
«—Ëœ ÍœR?² wU²?UÐË ¨dÒŁRË rN? ÍœU?B²?«
…uI? ¨wÐdF« ‚dA« wË U?OI¹d≈ w U¹—u?×
»d_« W¾O³« vKŽ fJFMð ¨W¹—Òd% ÷UNM²Ý«
W???OÐd???G« e???«d???LK? W???O??ÝU??????Š Òb???ý_«Ë
U??NMJ?Ë ¨ZOK)« W??ID?M Í√ ¨W¹—U??L??F??²??Ýô«
…b?ŽU?I« b?{ Ÿ«d?B« Òjš vKŽ U?C¹√ ÊuJ²?Ý
bFÐ «c?¼Ë ÆUM²IDM w W?O½uO?NB« WO?½«ËbF«
¨sL??O« ¡U??d?ý W¹u?¼ w w?O??ÝQðË rÝU??Š
b?N?A? ôuD³UÐË ¡U?b?UÐ ÊËd?ÒC?×¹ s¹c«
ÆÂœUI« r¼—UB²½«
w½u?ON?B« Í—U?L?F²?Ýô« nK(« vKŽ ∫U?O½UŁ
wML?O« ‰Òu×?²K Òb?F?²¹Ë d?ÒC?×²¹ Ê√ wF?łd«
Ád????O?ŁQðË b?K³« «c?¼ r−?????( dEM?UÐ ¨ÂœU?????I«
pcË ¨WOF?O³D« Áœ—«u w WMUJ« U½UJù«Ë
ŸU?F?ýù«Ë ¨W?IDM*« w? w−?Oð«d?²?Ýô« t?F?u?
v« …Òd?(« W?FKI« Ác¼ s oK?DM¹ Ê√ sJ1 Íc«

W?Ðu?????????³????????? U?½ö?????????Ž« ‡ W?Ðu?????????³????????? U?½ö?????????Ž« ‡ W?Ðu?????????³????????? U?½ö?????????Ž« ‡ W?Ðu?????????³????????? U?½ö?????????Ž« ‡ W?Ðu?????????³????????? U?½ö?????????Ž«
Yrgalem Abrha Hayle

UdH²

«—UIŽ

W??????????????O??????????????L???????????????Ý— U?‡??‡?‡?‡??‡?‡??‡?½ö?‡??‡?‡??‡?‡??‡?Ž«
∫v?KŽ ‰U?????B?ðô« U?¼b?????−¹ s?*

5b² —«d

Ê«Ëd
‰ULŽ

∞≥Ø≥≥≥π±π

W¹d????²?¹—_« W???œU????)« X?Ðd¼

÷«—«
`³???B?? ‚Ë“ w ÷—« lO???³K
ÂÆÂ±≤μ∞ W????OMJ?« W????ID?M*«
∞≥Ø≤∑ππ∏∏∫
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
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

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

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

÷ËdF
MECHANICAL
ENGINEER
Experience: Over 25yrs
- Plants & Heavy
Machines
- Maintenance & Repair
Operation
* Searching for suitable
position as: Consultant/
Advisor/ Manager
* Position: For 1
month/3 months
renewable if needed
tel: 00961 81 610938

‚dD« W¹d¹b? ‡ W½UO?B« W×KB?
ÆqIM«Ë WUF« ‰UGý_« …—«“Ë w
v« ÷Ëd?????F« q?Bð Ê« V?−¹
W??ŽU???« q³?? U??B???UM*« …—«œ«
qL?Ž Âu¹ d??š¬ s …d?A?Ž W??O½U?¦«
Æ.eK²« WKł a¹—Uð o³¹
UBUM*« …—«œù ÂUF« d¹b*«

WÒOKF« ÊUł Æœ
±∞≥nOKJ²«

∫X??R???*« 5??Q???????????????????????²??« ‡
…d??O n?« U??²??¾??Æ‰Æ‰Ø≤∞∞\∞∞∞Ø
ÆdOž ô WO½UM³
∫…b¹«e?*« ÕU????²????²?????« d????F????Ý ‡
W????L???š jI?? ‰Æ‰Øμ\∞∞∞\∞∞∞Ø
ÆdOž ô WO½UM³ …dO 5¹ö
Æ—UFÝ√ .bIð ∫.eK²« WI¹dÞ ‡
’u???B½ oË ¨÷Ëd???F« ÂÒb???Ið
sJ1 Íc« ¨’U??)« ◊Ëd?A« d??²?œ
rK? s t???O?KŽ ‰u???B????(«Ë ŸöÞù«

…—«œ« Íd?& ¨≤∞≤± ◊U?³?ý d?N?ý s
w szU?J« U¼e??d??? w U??B???UM*«
‡ Ëœ—uÐ Ÿ—U????ý ‡ Êu????C????O?Ð W¹U?MÐ
…—«“Ë »U?????( ¨ Ëd??OÐ ‡ l¹U?MB«
W¹d¹b?*« ‡ qIM«Ë W??U???F« ‰U??G??ýô«
W??B?UM ‡ w?½U?³*«Ë ‚dD?K W?U??F«
«—U¹œu?????ý lO?????³ …b?¹«e???? .e?Kð
UN?ðUI×K? l W(U? dOž W?JKN²?
w ‰b??F« d?B? v?M³? w …œu??łu?
Æ ËdOÐ

lO³ …b¹«e .eKð ÊöŽ≈
W(U dOž WJKN² «—U¹œuý
vM³ w …œułu UNðUI×K l
ËdOÐ w ‰bF« dB
s nBM«Ë W?F?ÝU²?« WŽU?«
b??Š«u« t??O?? l«u« ¡U??FÐ—ô« Âu¹
ôbÐ ¨≤∞≤± —«–¬ dNý s ÊuŁö¦«Ë
Âu¹ s …dAŽ W¹œU?(« WŽU« s
dA?Ž ÍœU(« t?O l«u« fO?L)«

π

≤∞≤± —«–¬ ≤ ¡U¦K¦«

W?Ðu???????????³??????????? U?½ö???????????Ž«
W????O???L????Ý— U?½ö???Ž« ‡ W????O????L???Ý— U?½ö????Ž« ‡ W???O????L????Ý— U½ö????Ž« ‡ W????O???L????Ý— U½ö????Ž« ‡ W????O????L???Ý— U?½ö???Ž« ‡ W????O????L????Ý— U½ö????Ž« ‡ W???O????L????Ý— U½ö????Ž«
ÆÎUOUŠ W U ô« q× wuN− Ë
W? Òb?I*« ≤∞±∏Øπ∞ r — Èu?ŽbUÐ
—u²?JO ‰UA?O wŽb?²*« s r? b{
¨‚“— w½Ë— w? U????;« WU???? u?Ð V¹œ
rJ(« Âö?²?Ýù W?LJ;« Ác¼ r u?Žbð
a¹—U????²?Ð ≥¥ r d?Ð U????NM?Ž —œU????B«
W?«“« sL??????C?????²?*« ¨≤∞≤∞Ø±≤Ø≥
WIDM ±±∂¥ r — —U?IF« w Ÿu?OA«
t?ŠdÞ o¹dÞ sŽ ¨W¹—U?I?F« wF?AMÐ
Âu???L??F?« 5Ð wMK?F« œ«e*U?Ð lO??³?K
vKŽ ¨WB?²<« cO?HM²« …dz«œ WDÝ«uÐ
vËô« …b¹«e??LK U??ÝU?Ý« b??L?²??F¹ Ê«
Ÿ“u¹ Ê« vKŽ ¨d?O³)« s —Òb?I*« mK³*«
Ê« vKŽË ¡U??? d??A?« 5Ð lO???³« "U½
t²?BŠ W?³MÐ q U?IHM« «uML?C²¹
5ŁöŁ WK?N? ‰ö??š p–Ë ¨W?O?JK*« w
ÆÊöŽù« «c¼ dA½ a¹—Uð s U u¹

ÍdB(« U½dO rKI« fOz—

U?L???I?LK W?½U?O?B« 5 Q?ð .eK²
qu« …e?Nł«Ë U?NðUL?L² Ë W?OHðU?N«
vKŽ ŸöÞù« ¨5³??ž«dK ÆU?N W??FÐU?²«
l u*« vK?Ž ’U?)« ◊Ëd??A« d?²?? œ
÷ËdF« .bIðË www.isf.gov.lb
a¹—U?ð ©±¥\∞∞® W???ŽU????« W¹U????G
Æ≤∞≤±Ø∂Ø¥
≤∞±Ø≤Ø≤∂ w ËdOÐ
W¹e d*« …—«œù« fOz—

“«u bOFÝ bOLF«
±∞∑ nOKJ²«

Æ—UFÝ√ .bIð ∫.eK²« WI¹dÞ ‡
’u???B½ o Ë ¨÷Ëd???F« ÂÒb???Ið
sJ1 Íc« ¨’U??)« ◊Ëd?A« d??²? œ
rK? s t???O?KŽ ‰u???B????(«Ë ŸöÞù«
W¹d¹b? ‡ W¹e d*« W½U?O?B« W×KB?
Æ‚dD«
…—«œ« v« ÷Ëd?F?« qBð Ê« V−¹
…dAŽ WO½U¦« W?ŽU« q³ UB UM*«
WKł a¹—Uð o³?¹ qLŽ Âu¹ dš¬ s
Æ.eK²«
UB UM*« …—«œù ÂUF« d¹b*«

WÒOKF« ÊUł Æœ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

±∞≥nOKJ²«

ÊöŽ≈

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
W??O?z«b??²Ðù« W??? d??G« s?Ž —œU??
‰ULA« w W¦U¦«
Í—«bMF« UOðU WOzd« W dž
∫r¼b??{ vŽb??²??*« v« t??łu??
nÝu¹ Í—u?)« «dN½ Í—U? Ë fłdł
Í—u????)« «d????N½ nÝu?¹Ë ¨gO????Ž—
¨ö?« wF?AMÐ …b?KÐ s r¼Ë ¨gO?Ž—

sŽ ÊöŽ≈
WO uLŽ WB UM
a?¹—U?ð ©π\≥∞® W?????????ŽU??????????«
W¹d?¹b*« Íd????−????²????Ý ≤∞≤±Ø∂Ø∑
V²J w wKš«b« s ô« Èu?I W U?F«
WO u?LŽ WB UM ÂU?F« ÒdI*« ‡ .eK²«

lD .bIð 5 Qð .eKð ÊöŽ≈
…bzUŽ UO¬ qO¼Qð …œUŽù —UOž
w½U³*«Ë ‚dDK W UF« W¹d¹bLK
WOLOK ù« U¹d¹b*«Ë
Âu¹ s nBM«Ë WFÝU?²« WŽU«
d?N?ý s ‰Ëô« t?O? l? «u« fO?L?)«
W???ŽU???« s? ôbÐ ¨≤∞≤± ÊU??????O½
t?O?? l «u« 5MŁô« Âu¹ s …d??ýU?F«
Íd?& ¨≤∞≤± ◊U?³?ý d?N?ý s ‰Ëô«
w szUJ« U¼e d w UB UM*« …—«œ«
‡ Ëœ—uÐ Ÿ—U????ý ‡ Êu????C????O?Ð W¹U?MÐ
…—«“Ë »U?????( ¨ Ëd??OÐ ‡ l¹U?MB«
W¹d¹b?*« ‡ qIM«Ë W?? U???F« ‰U??G??ýô«
W??B? UM ‡ w?½U?³*«Ë ‚dD?K W? U??F«
…œU?Žù —U??O?ž lD .b?Ið 5? Qð .eKð
W? U?F« W¹d¹b?LK …bzU?Ž U?O¬ qO¼Qð
¨WOLOK ù« U¹d¹b*«Ë w½U³*«Ë ‚dDK
∫X?? R???*« 5?? Q????????????????????????²??« ‡
W??L??š jI? Æ‰Æ‰Ø±μ\∞∞∞\∞∞∞Ø
ÆdOž ô WO½UM³ …dO ÊuOK dAŽ

‡ w½U???³*«Ë ‚dDK W??? U??F« W?¹d¹b*«
¡UA½≈ ‰U?Gý« ŸËdA .eKð W?B UM
d???³??Ž ÁU???O*« n¹d???B???² «—U??³???Ž
¡UC ® d?×³« v« WO³?C« œ«d²ÝuðË«
Æ©7*«
∫X?? R???*« 5?? Q???????????????????????²??« ‡
U?²??¾? j?I? Æ‰Æ‰Ø≤∞∞\∞∞∞\∞∞∞Ø
ÆdOž ô WO½UM³ …dO ÊuOK
Æ—UFÝ√ .bIð ∫.eK²« WI¹dÞ ‡
’u???B½ o Ë ¨÷Ëd???F« ÂÒb???Ið
sJ1 Íc« ¨’U??)« ◊Ëd?A« d??²? œ
rK? s t???O?KŽ ‰u???B????(«Ë ŸöÞù«
w w½U³*« W¹d¹b? ‡ ”Ë—b« W×KB
ÆqIM«Ë W UF« ‰UGý_« …—«“Ë
…—«œ« v« ÷Ëd?F?« qBð Ê« V−¹
…dAŽ WO½U¦« W?ŽU« q³ UB UM*«
WKł a¹—Uð o³?¹ qLŽ Âu¹ dš¬ s
Æ.eK²«
UB UM*« …—«œù ÂUF« d¹b*«

WÒOKF« ÊUł Æœ
±∞± nOKJ²«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

…—«“Ë w ‚dD« W?¹d¹b? ‡ ”Ë—b«
ÆWO{UOH« qIM«Ë W UF« ‰UGý_«
v?« ÷Ëd?????F?« qB?ð Ê« V−?¹
WO½U¦« WŽU« q³ UB UM*« …—«œ«
o³??¹ q?L??Ž Âu¹ d??š¬ s …d??A??Ž
Æ.eK²« WKł a¹—Uð
UB UM*« …—«œù ÂUF« d¹b*«

WÒOKF« ÊUł Æœ
±∞±nOKJ²«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
‰UGý« ŸËdA .eKð ÊöŽ≈
d³Ž ÁUO*« n¹dB² «—U³Ž ¡UA½≈
d×³« v« WO³C« œ«d²ÝuðË«
©7*« ¡UC ®
s nBM«Ë …d??ýU?F« W?ŽU?«
lÝU???²?« t???O??? l «u« 5M?Łù« Âu¹
¨≤∞≤± —«–¬ d??N?ý s? ÊËd?A??F«Ë
U¼e d? w UB? UM*« …—«œ« Íd&
Ÿ—U??ý ‡ Êu?C??OÐ W¹UMÐ w? szUJ«
»U( ¨ ËdOÐ ‡ l¹UMB« ‡ Ëœ—uÐ
‡ qIM?«Ë W?? U??F« ‰U???G??ýô« …—«“Ë

RR212772118LB

±¥±±∂≥±

RR212770430LB

±¥∂π∏∏∞

CMTC

RR212772166LB

±μπ∏μμ¥

ÂÆÂÆ‘ U e¹—U W dý

RR212771801LB

±∑μ∞∑∞¥

RR212772254LB

±∏μ∑μ±∑

ÂÆÂÆ‘ ”«dÐ “d²OÐ W dý

RR212773688LB

±π∑∞∏≤≤

GRAMAR ©‰UŠ— U{d« b³Ž œuL× ®

RR212772311LB

±ππ±±¥≤

ÂÆÂÆ‘ sA¹—uÐ—u p²¹U¼

ÊuLC*« b¹d³« r —

RR212772342LB

≤±≥∑≤∞¥

ÂÆÂÆ‘ s¹e« WŽuL− W dý

RR212773498LB

≥μμ∑¥

RR212772427LB

≤≥π±≥∂π

ÂÆÂÆ‘ d−O X uÝ W dý

RR211583719LB

¥¥≥ππ

RR212772435LB

≤¥≥∑±∞π

‰ÆÂÆ‘ “bO W dý

RR212773039LB

μ∂μ∏μ

dOH j½« ‰UAO WÝR

RR212773762LB

≤μ≤¥∂∏∑

IMAGE SOURCE O.ES.A.R.L

RR212773555LB

±±∂≥∑∏

UŽu³D*« l¹“u² ‰uÐ W³²J

RR212772501LB

≤μ∑μ¥∏≥

RR212771191LB

≤≥∑∞¥∂

RR212772563LB

≤∏±≥∏≥∑

W UF« …—U−²K WH¹—“ W dý

RR211589226LB

≤¥≥≤≤∑

RR212772585LB

≤∏¥≥∑∑∞

nK)« bO³F« V¹œ« ‰öÐ

RR212771214LB

≤¥≥πμ∞

ÆÂÆÂÆ‘ Ã«—U u

RR212773816LB

≤∏μ∞π¥μ

INSIDE DESIGN

RR211587313LB

≤μμπ∂∂

AL-MATBAA ‡«

RR212772617LB

≤∏∑∞¥¥¥

ÂÆÂÆ‘ WOŽUMB« ÊœUF*«

RR212770050LB

≤ππ≥≥¥

hK tK« b³Ž UN³ŠUB „UÐ s¹—«œ

RR212773966LB

≤π±π∞∂≥

ÂÆÂÆ‘ “ËdÐ W dý

RR211589549LB

μ±¥μ∏π

RR212772665LB

≤π≤∞∏±π

AL BATROS

RR211589019LB

±≤±∞∞∂μ

RR212774051LB

≤π≤±±∞∞

‰ÆÂÆ‘ —«“«u

RR211589835LB

±≤≥∞∂π¥

ÆÂÆÂÆ‘ œu

RR212774153LB

≥∞≥∞≤μ≤

‰ÆÂÆ‘ wu uJ½«d

RR211773643LB

±≤¥∂∑∂≥

+Už —UDO³« tO³½ ô—U

RR212772775LB

≥∞∑±∞∂≥

‰ÆÂÆ‘ XU½u b¹«dð

RR211589243LB

±≥∑∏∂∞π

Æ‰ÆÂÆ‘ XMH¹dÐ

RR212772807LB

≥∞∑∑πππ

LA PIZZARIA DOMICILE SAL ‰ÆÂÆ‘ wKOA²O Ëœ U¹—«e²OÐ ô

RR211772152LB

±¥∏∂∑∑μ

ÆÂÆÂÆ‘ …—U−²«Ë ôËUILK uJ¹dž W dý

RR221772815LB

≥∞π∂∂∂∂

RETAILING SOLUTION S.A.R.L ÂÆÂÆ‘ 5ýuuÝ mMOKO²¹—

RR211589570LB

±∂∂∂±∏∂

ÆÂÆÂÆ‘ »UÐ b½« »uÐ

RR212772838LB

≥±±∞±∏∞

LAPAZ S.A.R.L

RR212773674LB

±∑¥∂∞¥π

ÆÂÆÂÆ‘ UOU bO W dý

RR212774269LB

≥±±∞±∏∞

LAPAZ S.A.R.L

RR212772299LB

±π≤∏¥μπ

ÆÂÆÂÆ‘ „UÐ w²OÝ

RR212772909LB

≥±μ∞∂¥π

RR211589257LB

±π∂π¥∑¥

Æ‰ÆÂÆ‘ m½bu¼ ”e¹«dÐd²½« ”Ë—bOÝ W dý

RR212772974LB

≥≤±≤≥¥≤

ÂÆÂÆ‘ u “U¹

RR211589861LB

±π∏μπ¥¥

new yara pharm s.a.r.l. ÆÂÆÂÆ‘ Â—U «—U¹ uO½ W dý

RR212772988LB

≥≤∑∂¥∞∑

ELECTRIC s.a.l

RR211585476LB

≤±¥∏±≤∞

W UF« …—U−²K UMÝ«

RR212774445LB

≥≤∑∂¥∞∑

ELECTRIC s.a.l

RR212774652LB

≥≤∏≤∂≤≤

RR212774564LB
RR212776640LB

mOK³ð ÂöŽ≈

ÂÆÂÆ‘ eMOHO

ÁU dýË vOŽ X¹Už ÍbO

‰UŠ— ÊUł ‰UAO

Mindwhisk ‰ÆÂÆ‘ p¹ËbM¹U

mOK³ð ∫Ÿu{u*«
U bš …dz«œ ‡ UOKLF« W×KB ‡ W UC*« WLOI« vKŽ W³¹dC« W¹d¹b ‡ W UF« WOU*« W¹d¹b ‡ WOU*« …—«“Ë uŽbð
WLO?I« vKŽ W³¹dC« W¹d¹b w q?OB×²« …dz«œ v« —uC?×K ÁU½œ√ ‰Ëb'« w r¼ƒULÝ« …œ—«u« 5HK?J*« ¨5F{U)«
rNM q rÝ« ÁU& —u c*« b¹d?³« mK³² Æ ËdOÐ ‡ dNM« gO½—u Ÿ—U?ý ‡ ‰bF« dB »d ¨WOU*« …—«“Ë vM³? ¨W UC*«
WKN? ¡U?N²½« b?FÐ W?×?O×? …—u?BÐ Îö?UŠ mO?K³²« d?³?²?F¹ ô≈Ë ¨ÂöŽù« «c¼ d?A½ a¹—Uð s ÎU? u¹ 5ŁöŁ WK?N ‰ö?š
∫WOU*« …—«“uÐ ’U)« w½Ëd²Jô« l u*« vKŽ ÂöŽù« «c¼ dA½ r²OÝ t½« ÎULKŽ ¨ÁöŽ√ UNO≈ —UA*« WFł«d*«
nKJ*« r —

nKJ*« rÝ«
·UŽ qO³½ WŁ—Ë
wMO¹öž bOFÝ bL×

sA «œËdÐ dOÐ rU
ÆÂÆÂÆ‘ ¡UM³« œ«u* n¹d« W dý

ÆÂÆÂÆ‘ mM¹e¹Uðd œ« »uO
d¹eF« bL× YOž

RR212770032LB

≤≥∑≤∏∞±

ÆÂÆÂÆ‘ »uM'« sBž W dý

ÂÆ ÂÆ‘ f²JłœËdÐ ÍU

RR212773904LB

≤¥∂μ≤μμ

DEVKEY ‡ tK«b³Ž ”uO½UD tK«b³Ž

≥≥∑≥∑±∏

ÂÆÂÆ‘ eO dÝ Í«b¹dH¹«

RR211589521LB

≤μμ¥∞∏∞

NOVAJO

¥∑∞¥

ÂÆÂÆ‘ ÁU dýË ‰ö¼ œUNł

RR212773780LB

≤μ∑∞∂∂∏

East & west Trading

RR212775896LB

π∞±μ

ÂÆÂÆ‘ «—UO« dOłQ² WO*UF« WO½UM³K« W dA«

RR212773935LB

≤∏∂¥≤≤∑

Keytrraco ©Ê«uO .d qÐdý®

RR212775919LB

¥±∂π¥

ÂÆÂÆ‘ ”öÐ —uO½uł uJ¹dð W dý

RR211582038LB

≤∏∂μ¥∑π

ÆÂÆÂÆ‘ INFINITI.MED bO w²OMH½≈

RR212775848LB

¥∂∂±¥

qIM«Ë WŠUOK ÁƒUMÐ«Ë `UB« W dý

RR211582024LB

≤∏∂∑≤∏¥

DPY SARL

RR212773515LB

μ∞π∂≤

…œuł uÐ« ‰UAO UMOH¹œ

RR212772679LB

≤π≤±±∞∞

Æ‰ÆÂÆ‘ —«“«u

RR212775304LB

∑∂∞∞≤

©wMOKIF³« fłdł “ËdO ® —Ëœ Ãô

RR211585255LB

≤π¥∏μ¥μ

A.R.M

RR212777129LB

∏∂≥∑≤

UM)« W dý

RR211587295LB

≤πμμ≥≥∏

D HOLZ sal Æ‰ÆÂÆ‘ eu¼ ‡ œ

RR212776857LB

∏π¥∞μ

…—U−²«Ë WŽUMBK ÊUO− —u W dý

RR211582700LB

≤π∏≥∞±∂

ÆÂÆÂÆ‘ eH¹«Ë ÍUJÝ W dý

RR212776698LB

π∂≥≤∑

l³« 5Š ÊUž

RR211588945LB

≥∞∞∂π∂π

bFÝ« w uý w «—

RR212775879LB

π∑±≤μ

ÂÆÂÆ‘ fO « W dý
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≥∞±≥∞∂μ

…—U−²K dIý_«
ÆÂÆÂÆ‘ »Ëdž Æp¹bO ÆÃ

RR212773569LB

±≥≤μ¥π

d¼U{ V¹œ« XLJŠ

RR212774140LB

≥∞≤¥±±≥

RR212773833LB

≤∞∂π∑μ

dD fłdł q×
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≥∞≥∞≤μ≤

RR212776565LB

≤¥±∏∏±

W¹—U−²« ÊU uý WÝR
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≥∞≥∂∂∏∑

ÆÂÆÂÆ‘ włuuMJð d²ÝU —ËUÐ
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≤¥μ≥≤¥

»UBI« wŽd bUš ≠ W UF« …—U−²K »UBI«
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≥±∞∞≥∏±

Powder Management S.A.L.

RR212775437LB

≤∑≥≥≥μ

W¹—U−²« bMLI« VOJý oO uð

RR211582395LB
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Or Piste S.A.L.
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≤π¥∂±≤

ÂÆÂÆ‘ f¹öÐ X —U W dý
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≥±≤ππ¥μ

The Notch S.A.L. Æ‰ÆÂÆ‘ gðu½ Ë–
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©»U Ã—uł œULŽ® mM¹b¹«dð w ÆÍ«

RR211587168LB
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Æ‰ÆÂÆ‘ f dÝ uðË« ÊU dOł W dý
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ÂÆÂÆ‘ w½U³ u mM¹b¹«dð ÊuLŽ W dý
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≥≤±≤≥¥≤
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π≤≥μ≤∂

‰ÆÂÆ‘ d¹bB²«Ë œ«dO²Ýö ”«bO W dý
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≥≤¥∑≤∏∂
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ÂÆÂÆ‘ pð ≠ œ¬ W dý
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≥≤π≤≥±≤
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ÂÆÂÆ‘ ÊË« p¹UÐ W dý
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≥≥≥∞∏≤∞
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‰ÆÂÆ‘ qOÝu√
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RR212773419LB
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ÂÆÂÆ‘ pMO XÝd W dý
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UMŠ VO$ ”UO«
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±∏±∏∑≥∞

ÂÆÂÆ‘ qz«Ëô« W dý
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ÆÂÆÂÆ‘ ‡ Tawsil Express ”d³ « qOuð
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±∏μ≤≤≤∏

RR212773158LB

≥¥∂μ±±∏

©WDOÐ WOuð® U dÐ eM¹uð
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±∏∑¥±≤∞

‰ÆÂÆ‘ mMO² «d²½u —u¹dO²½« 5½«eO W dý
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≥¥π¥≥∑≥

Æ‰ÆÂÆ‘ fJO²Ołu WOÐU
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±π±±∑∑∂

ö ËUILK uŠuŠ
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≥μ≥μ∂∏¥
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œ«bŠ ‰UAO vN½
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≥μ∏∑
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±π¥≤π∏∞

©‘uJF ”U³Ž œuL× ® «—UOK …b×²*«
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∑±ππ

RR212773705LB

≤±≥∑≤∞¥

ÂÆÂÆ‘ s¹e« WŽuL− W dý
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∑∏∏≤

ÆÂÆÂÆ‘ eMýuOuÝ b½« X½UL³¹u « »u²JÝœ W dý

RR212776375LB

≤≥∂∏≤∂∞

qždÐ bOFÝ œuL×
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π±μ∞

ÆÂÆÂÆ‘ w½U−Ð u¹—u³ «

RR212772400LB

≤≥∏∂∏∞∞

ÂÆÂÆ‘ »Ëdž WOðU uKF

RR212773348LB

±∞π∂∏

Æ‰ÆÂÆ‘ pO²łU WOËb« ‰ULŽô« WŽuL− W dý

RR212773731LB

≤¥∞π¥≤±

ÂÆÂÆ‘ UOu UÐ

RR212770911LB

∂∂±±¥

RR212772461LB

≤¥∂∂≥≤∑

‰ÆÂÆ‘ ‰U½uOÝU½d²½« U¹bO Ëd²J«
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∑≤¥π¥

X½dÐ Uð«œ

RR212775445LB

≤¥∏±≥∏μ
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W¹—UIF« Êu dŽ
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≤∑μ∞≥¥≤

RR212773949LB

≤∏∑∞¥¥¥

RR212774122LB
RR212773847LB

fO*« qOKš qBO

Ëœ b½« œu

ÆÂÆÂÆ‘ u “U¹
ÆÂÆÂÆ‘ X½—œ«u
Figure up
MERCATINO S.A.L. Æ‰ÆÂÆ‘ uMOðU dO
UMBRELLA ENGINEERING & CONTRACTING

Æ‰ÆÂÆ‘ u b½« Í—u² U
J- P Pharmastore

ÆÂÆÂÆ‘ uJÐ“
Æ‰ÆÂÆ‘ WO²MLÝô« UÐu³B*«Ë ÂUšd« W dý
ÆÂÆÂÆ‘ WŽUMB«Ë …—U−²K bOý— 5Š wKŽ WÝR

U³OK bÝ« ÍdÝË—U

Ëœ W dý

RR212771228LB

≤¥∑≤¥∞

RR212771231LB

≤¥±∑∑≥
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REBAND GROUP SARL
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≤∑∑≤¥∑

ÁU dýË U dÐ ‡ s¹—U−MK wËb« e d*«

≤πμ∏≤±¥

ÂÆÂÆ‘ WOËR*« …œËb;« WO½UM³K« W d³« W dý

RR212771320LB

≤∑∑¥∞π

ÆÂÆÂÆ‘ b¹d³²K wýu¼

‰ÆÂÆ‘ ËË—

RR212771355LB

≤∏∞∂π¥

ART MOTION 1994 S.A.R.L.

RR212773609LB

≤π≤∏∏∏

…œUFÝ qO³½ —UOÐ

©dÐUł œuL× VO³Š® UŽUMB«Ë «—U−²« W UJ dOOu

ôU Ë
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≥∞±μ≤≤±

RR212774184LB

≥∞¥∑≤≥∏
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≥∞μ≥≥∞¥

ÂÆÂÆ‘ ‰U½uOÝU½d²½« rOÐ
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≥∞∂±∞¥
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M GROUP S.A.R.L ¥
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Í—u)« UMŠ qÐdý
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≥¥πμ¥∑

©—bOŠ «eŽ —bOŠ® —u³Ý U²œ
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BUILT IN ENGENEERING AND CONTRACTING S.A.R.L
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≥∂±±∞μ

RR212774520LB

≥≥±π∂∑¥

ÂÆÂÆ‘ »Ëdž sýuOÐd²¹œ b²¹U½u¹
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≥∑πμ≥∑

RR212774502LB

≥≥≥π∏∞∂

‰ÆÂÆ‘ nOËœ q¹Ë

RR212771792LB

μ∏¥¥∞¥

ÆÂÆÂÆ‘ —U t¹« X½«— —b½Uð

RR212774595LB

≥¥±∑∑±π

Í—u)« rOË ‰ËË«—

RR212771815LB

μ∏∂≤μμ

Í—u)« œ«R ÊUMŠ

RR212774604LB

≥¥¥±≤π∂

U³OK ”—U Ê«uD½«

RR212771951LB

∑π∑≥±∞

ÃUŠ w UÝ sŠ

RR212774555LB

≥¥∂∑π∏¥

RR212772002LB

π¥π∏∑∞

W−(« bL× sŠ

RR212772047LB

±∞μ∏≤∂∑

ÂÆÂÆ‘ eO dÝ XJłËdÐ b²¹dG²½«

RR212772095LB

±≤∏π≥≥∑

ÁU dýË wLOA(« r×K ÊUž UNÐU×ô 5LÝUO« W dý

∑μ nOKJð

U³OK VO³Š rON

dÞUš uÐ√ nÝu¹ Ãd

·uKF ‚“— rOF½ ÊUOHO

t³¼Ë qÐdý
∏± nOKJ²«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
U Ëd× .bIð .eKð …œUŽ≈ ÊöŽ≈
W¹d¹b*« ‡ WŽ«—e« …—«“Ë ÂËe WKzUÝ
WŽ«—eK W UF«
5MŁù« Âu¹ s …d??ýU?F« W?ŽU?«
dNý s ÊËdA?F«Ë w½U¦« tO l «u«
U?B?? UM*« …—«œ« Íd?& ¨≤∞≤± —«–¬
‡ ÊuC?OÐ W¹UMÐ w szUJ« U¼e? d w
¨ Ëd???OÐ ‡ l?¹UMB?« ‡ Ëœ—uÐ Ÿ—U???ý
W¹d?¹b*« ‡ W??Ž«—e?« …—«“Ë »U?????(
.b?Ið .eKð …œU?Ž≈ ‡ W??Ž«—eK W? U?F«
ÆWKzUÝ U Ëd×
…d???A??Ž j?I?? ∫X? R*« 5 Q???²« ‡
ÆdOž ô WO½UM³ …dO 5¹ö
Æ—UFÝ√ .bIð ∫.eK²« WI¹dÞ ‡
d² œ ’uB½ o Ë ¨÷ËdF« ÂÒbIð
ŸöÞù« sJ1 Íc« ¨’U?)« ◊Ëd?A«
Ê«u¹œ W?×KB? s? t?OKŽ ‰u?B?(«Ë
w WMzU?J« W?Ž«—eK W?? U?F?« W¹d¹b*«
ÍdM¼ WMJŁ qÐU?I ‡ s?Š d¾Ð W?IDM
ÆYU¦« oÐUD« ‡ »UNý
rK? v« ÷Ëd???F?« qBð Ê« V?−¹
W?O½U¦« W?ŽU« q³? UB? UM*« …—«œ«
a¹—Uð o³¹ q?LŽ Âu¹ dš¬ s …d?AŽ
Æ.eK²« WKł
UB UM*« …—«œù ÂUF« d¹b*«

WÒOKF« ÊUł Æœ
π¥nOKJ²«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡
«eON& W½UO .eKð ÊöŽ≈
W dGÐ WU)« UNFÐ«uðË WOðU uKF*«
W UF« W¹d¹b*« ‡ Íe d*« ÂœU)«
vM³*« w WŽ«—e« …—«“Ë ‡ WŽ«—eK
`UB*«Ë sŠ d¾Ð w wOzd«
WOLOK ù«
Âu¹ s nBM«Ë …dýU?F« WŽU«
ÊËdA?F«Ë lÐ«d« tO? l «u« ¡UFÐ—ô«
…—«œ« Íd???& ¨≤∞≤± —«–¬ d???N???ý s
w szU?J« U¼e?? d??? w U??B??? UM*«
‡ Ëœ—uÐ Ÿ—U????ý ‡ Êu????C????O?Ð W¹U?MÐ
…—«“Ë »U?????( ¨ Ëd??OÐ ‡ l¹U?MB«
W½U??O??? .eKð W??B?? UM? ‡ W??Ž«—e«
U??N?FÐ«uðË W??OðU?? uKF*« «e??O?N??&
‡ Íe? d?*« ÂœU?)« W?? d?GÐ W??U?)«
…—«“Ë ‡ W????Ž«—eK W???? U????F« W¹d?¹b*«
d??¾Ð w w??Ozd« v?M³*« w W??Ž«—e«
ÆWOLOK ù« `UB*«Ë sŠ
d??A?Ž W???L??š ∫X R*« 5 Q??²« ‡
ÆdOž ô jI WO½UM³ …dO ÊuOK
Æ—UFÝ√ .bIð ∫.eK²« WI¹dÞ ‡
d² œ ’uB½ o Ë ¨÷ËdF« ÂÒbIð
ŸöÞù« sJ1 Íc« ¨’U?)« ◊Ëd?A«
Ê«u¹œ W?×KB? s? t?OKŽ ‰u?B?(«Ë
w WMzU?J« W?Ž«—eK W?? U?F?« W¹d¹b*«
ÍdM¼ WMJŁ qÐU?I ‡ s?Š d¾Ð W?IDM
ÆYU¦« oÐUD« ‡ »UNý
rK? v« ÷Ëd???F?« qBð Ê« V?−¹
W?O½U¦« W?ŽU« q³? UB? UM*« …—«œ«
a¹—Uð o³¹ q?LŽ Âu¹ dš¬ s …d?AŽ
Æ.eK²« WKł
UB UM*« …—«œù ÂUF« d¹b*«

WÒOKF« ÊUł Æœ
π¥nOKJ²«

Æ‰ÆÂÆ‘ wu uJ½«d

ÂÆÂÆ‘ WOŽUMB« ÊœUF*«

ÂÆÂÆ‘ Âu

ÆqHI*« ·dE« WI¹dDÐ
d²? œ ’uB½ o Ë ÷Ëd?F« ÂÒbIð
ŸöÞù« sJ1 Íc?« ’U?)« ◊Ëd??A«
s ¨tM W?½ vKŽ ‰u?B(«Ë t?OKŽ
‡ W??OU?*«Ë W¹—«œù« ÊËR??A« W?¹d¹b??
Â«Ëb« U??? Ë√ ‰ö???š W¹—«œù« …d?z«b«
ÆwLÝd«
rK? v« ÷Ëd??F?« rKð Ê« V?−¹
WO?ł—U)« …—«“Ë w Ê«u¹b« W?×KB
‡ Ê«u¹b?« W??×?KB??? ‡ 5Ðd???²???G*«Ë
W??O½U??¦« W??ŽU??« q³? ‰Ëô« o?ÐUD«
o³?¹ qLŽ Âu¹ d?š¬ s «d?Nþ …dA?Ž
Æ÷ËdF« Òi WKł a¹—Uð
≤∞≤±Ø≤Ø≤≥ w ËdOÐ
5Ðd²G*«Ë WOł—U)« d¹“Ë

ÆÂÆÂÆ‘ f —ËË W dý
©—U œôu qOŽULÝ« rO¼«dÐ«® sA¹UM²¹œ dAðuO

‡‡‡‡‡‡‡‡‡
s¹eM³« wðœU ¡«dý .eKð ÊöŽ≈
W¹d¹b*« ÂËe åq¹Ë« ‰e¹œò Ë“U*«Ë
©VKD« Vž® w½b*« ŸU bK W UF«
Âu¹ s nBM«Ë WFÝU?²« WŽU«
ÊËd?AF«Ë w?½U¦« t?O? l «u« 5MŁù«
…—«œ« Íd???& ¨≤∞≤± —«–¬ d???N????ý s
w szU?J« U¼e?? d??? w U??B??? UM*«
‡ Ëœ—uÐ Ÿ—U????ý ‡ Êu????C????O?Ð W¹U?MÐ
W¹d¹b*« »U??( ¨ Ëd?O?Ð ‡ l¹UMB«
.eKð WB? UM ‡ w½b*« ŸU bK W? UF«
q¹e¹œò Ë“U*«Ë s¹eM³« wðœU ¡«dý
Æ©VKD« Vž® åq¹Ë«
ÊËdA?ŽË WL?š ∫X R*« 5 Q²« ‡
…œU?? ® d?O??ž ô W??O½UM³ …d??O Êu??OK
Æ©ÊU² Ë√ πμ s¹eM³«
…d??O Êu?OK ÊËd??A?ŽË W???L??š
‰e¹œ Ë“U*« …œU?? ® d??O??ž ô W?O½U?M³
Æ©q¹Ë√
Æ—UFÝ« .bIð ∫.eK²« WI¹dÞ ‡
d²? œ ’uB½ o Ë ÷Ëd?F« ÂÒbIð
ŸöÞù« sJ1 Íc« ¨’U?)« ◊Ëd?A«
ÂU??F« W¹d¹b*« s? t?OK?Ž ‰u?B??(«Ë
Æw½b*« ŸU bK
rK? ‰« ÷Ëd?????F« q?Bð Ê« V?−¹
WO½U?¦« WŽU« q³ ¨ U?B UM*« …—«œ≈
a¹—Uð o³¹ q?LŽ Âu¹ dš¬ s …d?AŽ
Æ.eK²« WKł
UB UM*« …—«œù ÂUF« d¹b*«

WÒOKF« ÊUł Æœ
πμ nOKJ²«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
w ‚dÞ qO¼Qð ‰UGý« .eKð ÊöŽ≈
‡ ©»U?Gd?H ‡ Êb¼≈® ∫Uðd?ž“ ¡UC?
Âd?? ® ‡ ôuð ÂU?Ž o?¹dÞ ‡ s¹—uDMO??Ž
U?¹—«œ ‡ 5M?A?Ð® ‡ ©VF?K?*« ‡ Áb??????Ý
wKš«œ Uðdž“ ‡ wKš«œ Êb¼≈ ‡ ©dNM«
Âu¹ s nBM«Ë WFÝU?²« WŽU«
s d??A?Ž w½U??¦« t??O? l? «u« 5MŁù«
W?ŽU« s ôbÐ ¨≤∞≤± ÊU??O½ dN?ý
t?O?? l «u« 5MŁô« Âu¹ s …d??ýU?F«
Êu½U? dN?ý s ÊËd?AF«Ë f U?)«
UB UM*« …—«œ« Íd& ¨≤∞≤± w½U¦«
‡ ÊuC?OÐ W¹UMÐ w szUJ« U¼e? d w
¨ Ëd???OÐ ‡ l?¹UMB?« ‡ Ëœ—uÐ Ÿ—U???ý
qIM«Ë W UF« ‰U?Gýô« …—«“Ë »U(
‚dÞ qO¼Qð ‰U?G??ý« .eKð W?B? UM ‡
©»UGdH? ‡ Êb¼≈® ∫Uðdž“ ¡UC w
Âd? ® ‡ ôuð ÂU?Ž o¹dÞ ‡ s¹—uDMO?Ž ‡
U?¹—«œ ‡ 5M?A?Ð® ‡ ©VF?K?*« ‡ Áb??????Ý
ÆwKš«œ Uðdž“ ‡ wKš«œ Êb¼≈ ‡ ©dNM«
∫X?? R???*« 5?? Q????????????????????????²??« ‡
W¹UL?ŁöŁ jI ‰Æ‰Ø≥μ∞\∞∞∞\∞∞∞Ø
ÆdOž ô WO½UM³ …dO ÊuOK ÊuLšË
Æ—UFÝ√ .bIð ∫.eK²« WI¹dÞ ‡
d u²ð s¹c« ∫Êuu?³I*« Êu{—UF«
s ≤¥ bM³« w …œb;« ◊ËdA« rNO
Æ’U)« ◊ËdA« d² œ
d² œ ’uB½ o Ë ¨÷ËdF« ÂÒbIð
ŸöÞù« sJ1 Íc« ¨’U?)« ◊Ëd?A«
W??×KB?? rK? s t??OKŽ ‰u??B??(«Ë

W?LJ×? s?Ž …—œU? Èu?Žœ W? —Ë
v« WNłu W¹dH?F'« WOŽdA« —u
q×? ‰uN?− ® ÍœU?L?Š bL?× ‰ö?ł
s pOKŽ W? UI*« Èu?Žb« w ©W U? ô«
U?³Ł« …œU0 W?{«u??Ž œu?L?×? U?O½«—
w?²«Ë ≤∞≤±Ø≤≥¥ ”U???????Ý« ‚ö?Þ
5MŁù« Âu¹ U?NO W?K'« bŽu? 5Fð
„—uCŠ wC?²IO ≤∞≤±Ø≥Ø≤π w
r?K v?« pM?Ž »u?M¹ s? ‰U??????Ý—« Ë«
sŽ W????????½ Âö????²????Ýù W???L?J;«
UGK³ d³²?Ž« Òô«Ë ÈuŽb« —UC×²Ý«
pI????×?Ð d????łË ‰u????ô« V????Š
p mOK?³ð q Ë W?O½u?½U?I« ö? U??F*«
v²Š WLJ;« w U½öŽù« WŠu vKŽ
ÆÎU×O× ÊuJ¹ wFDI« rJ(« mOK³ð
ÍdHF'« wŽdA« —u w{U

tK«b³Ž sŠ aOA«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

≤Ø≤ ∫r — ⁄öÐ
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ريـــــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــة

لحود  :لعــــــودة الرياضة امليكانيكيــــــة في ار
فــــــور تلقينــــــا «ال ــــــو األخ ر» الرســــــمي

جالل بعينو

يتفــاءل ممثــل االتحاد
الدويل للسيارات (الـ»فيا»)
يف ال ق األوسط وشامل
ومنســق لجنــة
افريقيــا
ّ
رياضة السيارات يف النادي
اللبناين للسيارات والسياحة
عامد لحود باطالق روزنامة
الرياضــة امليكانيكيــة يف
آذار الجــاري فــور اعطاء
الضوء األخرض من السلطات
الرســمية بذلــك .فلحود ،امد لحود
املولــود يف العــام ،1976
والذي يدير شــؤون وشــجون الرياضة
امليكانيكيــة يف النادي منذ ســنوات عدة
يعمل مع مسؤويل اللجنة الرياضة الوطنية
القامة باكورة سباقات العام الجاري ضمن
روزنامة النادي لعام  2021وهو الســباق
األول للرسعة (ســبيد تست) يف شهر آذار
الجــاري .ويقول لحــود يف اتصال أجرته
معه «الديار»  :األمور تســري عىل ما يرام
وننتظر القرار الرســمي النها بالنسبة
لعودة السباقات ونحن جاهزون لذلك فور
تلقي الضوء األخرضوسيكون السباق األول
للرسعة (سبيد تســت) باكورة نشاطاتنا
من حيث املبدأ مع العلم ان كافة ســباقات
الرياضة امليكانيكية تقام يف الهواء الطلق
وانه لن يكون هنالــك اي عائق امام اقامة
السباقات يف الشهر الجاري .ويعلم الجميع
أن روزنامة الرياضــة امليكانيكية تنطلق
عادة يف شــهر آذار يف كل ســنة وهذا ما
سيحصل هذا العام باذن الله».
وتابع لحود ،الذي يشــغل ايضاً منصب
رئيس لجنة تســلّق الهضبــة يف االتحاد
الدويل للســيارات منذ العــام « 2017من
خططنا استضافة جولة من جوالت بطولة
ال ق األوسط لتسلّق الهضبة التي تتضمن
ثالث جوالت وهي لبنان وســوريا واألردن
وأنه ألمــر جميل عــودة البطولة ال ق
أوسطية املشار اليه اىل لبنان مجدداً».

وأردف لحود قائال «انا عىل تواصل يومي
مع اعضاء اللجنــة الرياضية الوطنية يف
النادي والتنســيق يومي بيننــا وروزنامة
العام الجــاري حافلة مــن راليات وعىل
رأســها رايل لبنان الدويل (الذي ألغي يف
ت ين الثاين الفائت بسبب االقفال العام)
وبطوالت لبنان لتســلّق الهضبة وسباقات
الرسعة ومركبات الدفع الرباعي واالنجراف
(الدريفــت) والكارتينــ  ...كام انني عىل
تواصــل مع مجلــس ادارة النــادي حول
موضوع الرياضة امليكانيكية مع العلم ان
النادي هو ممثّــل االتحاد الدويل يف لبنان
حيث اســتضاف النادي بنجــاح منذ عدة
سنوات الجمعية العمومية ألندية السيارات
يف ال ق األوسط وشامل افريقيا وحرضه
اركان االتحاد الدويل وعىل رأســهم رئيس
االتحاد الدويل جان تود».
ودعا لحود السائقني والسائقات اىل البدء
بالتحضريات استعداداً النطالق املوسم فور
السامح الرسمي بذلك ،مشرياً اىل ان النادي
املنظّم ســيتخّذ كافة اجراءات الوقاية من
وباء «كورونا»خالل السباقات حرصاً عىل
ســالمة الجميع واضاف انه عىل تواصل
دائم مع اركان االتحاد الدويل الذين تربطه
بهم عالقات وطيدة.
ختاماً ،متنى لحود السالمة للجميع آمالً
عــودة العجلة الرياضيــة اىل الدوران يف
القريب العاجل.

الــــشــــرطــــة االســــبــــانــــيــــة تـــــداهـــــم مــكــاتــ
نــــــــادي بــــر ــــلــــونــــة وتـــعـــتـــقـــل بـــارتـــومـــيـــو
ألقي القبض عىل الرئيس الســابق لنادي
برشــلونة ،جوســيب ماريا بارتوميو ،يف
إطار عمليات البحث التي أجريت صباح أمس
االثنــني ،يف مكاتب النادي يف إطار القضية
التي تعرف إعالميا بـ «فضيحة «بارساغيت».
ووفقــا لصحيفة «آس» اإلســبانية ،ف ن
ال طة الكاتالونيــة ،اعتقلت بارتوميو مع
ثالثة من أعضاء مجلس إداراته ا خرين ،وهم
أوســكار غراو ،املدير العام للنادي ،ورومان
غوميز بونتــي ،مدير الخدمــات القانونية،
وخاومي ماسفرير ،مستشار الرئيس السابق.
وبحســب املصــدر ،فقد قامــت رشطة
كاتالونيا بالقبض عىل بارتوميو يف منزله،
من أجل التحقيق معه يف قضايا فساد خالل
فرتة توليه رئاســة برشــلونة بني العامني
 2014و .2020وكانت ال طة اإلســبانية
اقتحمت مكاتب نادي برشــلونة ،لتفتيشها
وفقا لوسائل إعالم محلية.
وذكــرت صحيفــة «ماركا» اإلســبانية،
أنه يعتقد أن اقتحــام ال طة ملكاتب نادي
برشــلونة ،مرتبط بفضيحة «بارساغيت»،
وهي قضية شغلت الرأي العام يف برشلونة
العام املــايض ،بعدما أكدت وســائل إعالم

إســبانية ،أن مجلس إدارة برشلونة السابق،
تعاقد مع رشكــة  ،»»Ventures 3من أجل
توجيــه الرأي العام عــرب صفحات التواصل
االجتامعي وتلميع صورة أعضائه ،وتشويه
بعض األشــخاص والكيانــات التي قيل إنها
تعارض إدارة الرئيس الســابق جوزيب ماريا
بارتوميو ،عىل غرار قائد «البارســا» ،ليونيل
مييس.
ومن جهتها ،قالت إذاعة «كادينا ســري»،
إنها ال تســتبعد أن تحــدث اعتقاالت لبعض
املسؤولني خالل الســاعات املقبلة ،يف حني
أكد الصحفي اإلســباين الشــهري ســي
روريغيز ،يف تدوينة ن ها عرب حسابه يف
موقع «تويرت» ،اعتقال بارتوميو.
وكانت ال طة الكاتالونية ،أشــارت يف
تحقيقها العام املايض ،إىل أن هناك أدلة فساد
يف القضية الشهرية «بارساغيت» ،وأن تعاقد
برشلونة مع رشكة  Ventures 3ملتابعة ما
يثار حول النادي عــىل مواقع التواصل ،كان
مبقابل قد يكون أعىل  6مرات من املعتاد.
وذكرت ال طة أنه تم «تقســيم العقود
والفواتري بطريقــة احتيالية لتفادي إرشاف
هيئة الرقابة يف النادي».

أنتيتوكونمبو يقود ميلووكي الى الفوز على كليبرز
قاد النجم اليونــاين يانيس أنتيتوكو بو
فريقه ميلوويك باكس لفوزه الخامس توالياً
عىل حســاب ضيفه لــوس أنجليس كليربز
 100-105يف دوري كرة الســلة األمرييك
للمحرتفني.
وسجل اليوناين  36نقطة ليصل إىل حاجز
الـ 35نقطة أو أك للمبــاراة الرابعة توالياً
يف إنجــاز مل يحققه أي العب من باكس منذ
األسطورة كريم عبد الجبار عام .1973
ويأ الفوز الخامس تواليــاً لباكس بعد
سلسلة من خمس هزائم متتالية ،وقد تحقق
هذا االنتصار يف الثــواين القاتلة من اللقاء
حني ســجل صاحب األرض  9نقاط متتالية
بدون رد من كليربز الذي عجز عن تسجيل أي
سلة يف آخر أربع دقائق.
وهي املرة األوىل هذا املوســم من أصل 11
مباراة يخرج فيها باكس منترصاً بعد دخوله
إىل الربع األخري متخلفاً ،وهو مدين بذلك اىل
أنتيتوكو بو الذي سجل  17من النقاط الـ22
األخرية لفريقه.
ورأى اليوناين الذي أضاف أيضاً  14متابعة
و 5متريرات حاســمة ،أن «اللعــب باندفاع
وحسب» هو ما ســاهم بعودة باكس وفوزه
باملباراة ،متحدثاً عن نفســه «مل ألعب بشكل

جيد يف الربع الثالث ،لكني واصلت اندفاعي
وكنت أعلم بأن األمور ستســري عىل ما يرام،
فحاولت إيصال الكرة لزمال وخلق الفرص
ل أمنحهم فرص التسديد من دون مضايقة
أو أن أذهــب بنفيس نحو الســلة ومحاولة
التسجيل».
وبعدما كان متخلفا بفارق سبع نقاط يف
مســتهل الربع األخري ،عــاد باكس من بعيد
حتى تقــدم  100-101برميتــني حرتني من
نجمه اليوناين قبل  1 57دقيقة عىل النهاية.
ومع بقــاء  10 3ثانية فقط عىل النهاية،
مرر كريس ميدليتون الكرة اىل أنتيتوكو بو
الذي ســجل بســلة اســتعراضية ،لتصبح
النتيجة .101-103

} ليكرز يثأر من ووريرز }

وعىل ملعب «ســتايبلس سنرت» ،بدا لوس
أنجليــس ليكــرز حامل اللقــب عازماً عىل
تجنب ســيناريو مواجهته األخرية مع جاره
غولدن سـتايتووريرز يف  18كانون الـثاين
حني كان متقدما بفارق  14نقطة يف الربع
األخري قبل أن يخرس اللقاء  ،115-113وذلك
باكتساح ســتيفن كوري ورفاقه بفارق 26
نقطة .91-117

كــلــوب  :م ــن الــطــبــيــعــي أن نــتــعــرض لــالنــتــقــاد
عرب مــدرب ليفربول يورغــن كلوب عن
ارتياحه بعد فوز فريقه عىل شيفيلد يونايتد
 0-2األحــد ،ضمن الجولــة  26من الدوري
اإلنكليزي املمتاز.
وقبل مباراة شيفيلد ،تعرض ليفربول ألربع
هزائم متتالية يف الدوري ،أبعدته عن سباق
اللقب ،بيد أن الفريق األحمر اســتعاد رباطة
جأشه ،ليقرتب بهذا الفوز من املراكز املؤهلة
ملسابقة دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل.
وقال كلوب يف ترصيحات لشبكة «سكاي
ســبورتس»« :الخطة كانت مواصلة العمل
وفعل األمور نفســها مجــددا ،عندما لعبنا

بالطريقة التي أردناها ،مل يستطيعوا التعامل
معنا».
وأضاف« :شيفيلد خرس كثريا ،لكنها هزائم
بفوارق ضئيلة ،من الواضح أن هذه املباريات
تبقى مثرية حتــى نهايتهــا ،كان ب مكاننا
تسجيل  3أهداف يف الشوط األول ،ما خلقناه
مــن فرص كان جيــدا ،إنهــاء الفرص كان
جيدا مبا فيه الكفاية اليوم ،لكن نســتطيع
التحسن».
وتابع« :من الطبيعي أن نتعرض لالنتقاد،
استبعدونا الناس من حساباتهم ،ال بأس يف
هذا».

الـــــبـــــطـــــوالت األوروبـــــــــيـــــــــة املــــحــــلــــيــــة فــــــي كــــــــرة الــــقــــد

ســــــبيزيا
اليو  :مانشســــــتر ســــــيتي ولفرهامبتــــــون ويوفنتو
مانشســــــتر يونايتد
غدا  :بر ــــــلونة ا ــــــبيلية وكريســــــتال باال
سيكون برشــلونة يف مهمة ثأرية ،عندما
يســتضيف اشــبيلية غداً األربعاء عىل ملعب
«كامب نو» ،يف إياب الدور نصف النها من
مسابقة كأس ملك اسبانيا يف كرة القدم.
وكان اشــبيلية فاز يف مباراة الذهاب عىل
ملعبه «رامون سانشــيز بيزخــوان» ()0-2
ســجلهام الفرنيس جول كونــدي والكروا
إيفان راكيتيتش يف الدقيقتني  25و.85
ورغم أن برشلونة عاد وثأر لخسارته ،وفاز
عىل اشــبيلية ( )0-2يف الدوري يوم السبت
الفائت (ســجلهام عثامن دميبــ وليونيل
ميــيس يف الدقيقتــني  29و ،)86إال أن الثأر
الحقيقي يبقى يف تجاوز اشــبيلية يف لقاء املواج ة تتج د ب ال مي السابق مي وراكيتيت
اإلياب ،والتأهل اىل املبــاراة النهائية ملواجهة
وســت بروميتش ألبيون  -ايفرتون (الســاعة
الفائــز من مواجهــة ليفانتيوأتلتيــك بلباو التي
)20 00
ستقام بعد غد الخميس ،علامً أن مباراة الذهاب بني
ليفربول  -تشليس (الساعة )22 15
الفريقني انتهت بالتعادل (.)1-1
 السبت  20آذار :ويف ما ي برنامج مبارا الدور نصف النها
توتنهام  -ساومثبتون (الساعة )17 00
بتوقيت بريوت :
 األحد  21آذار : األربعاء :وست هام يونايتد  -أرسنال (الساعة )17 00
برشلونة  -اشبيلية (الساعة )2-0( )22 00
ويف ما ي ترتيب فرق الصدارة :
 الخميس : -1مانشسرت سيتي  62نقطة من  26مباراة
ليفانتي  -أتلتيك بلباو (الساعة )1-1( )22 00
 -2مانشسرت يونايتد  50من 26
} انكلرتا }
 -3ليسرت سيتي  49من 26
 -4وست هام يونايتد  45من 26
يخوض مانشـــسرت سيـــتي املتصدر اختباراً
 -5تشليس  44من 26
سهالً نســبياً ضـــد ولفرهامبتون الثاين ع ،
 -6ليفربول  43من 26
عندما يستـــضيفه اليوم الـــثالثاء عىل ملعـب
«االتحاد» يف مانشســرت ،يف افتتــاح مباريات
} كأس أملانيا }
املرحلة  29املتقدمة مــن الدوري االنكليزي املمتاز
تقام اليــوم الثالثــاء وغداً األربعــاء املقبلني
يف كرة القدم.
مباريات الدور ربع النها ملسابقة كأس أملانيا يف
وتربز يف هذه املرحلة مباراة القمة بني ليفربول
كرة القدم .ويف ما يــ برنامج املباريات بتوقيت
الســادس وتشــليس الخامس عىل ملعب «أنفيلد
بريوت :
رود» يف ليفربول بعد غد الخميس ،وال يفصل بني
 الثالثاء :الفريقني سوى نقطة واحدة يف الرتتيب العام.
يــان ريغينســبورغ  -فريدر برمين (الســاعة
من جهته ،يسافر مانشســرت يونايتد اىل لندن
)19 30
حيث سيحل ضيفاً غداً األربعاء عىل نادي كريستال
بوروسيا مونشنغالدبا  -بوروسيا دورمتوند
باالس عىل ملعب «سيلهرست بارك».
(الساعة )21 45
ويف ما ي الربنامج الكامل ملباريات املرحلة 29
 األربعاء :املتقدمة بتوقيت بريوت :
روت فايس أيســن هولشتاين كيهل (الساعة
 الثالثاء :)19 30
مانشســرت ســيتي  -ولفرهامبتون (الساعة
اليبزي  -فولفسبورغ (الساعة )21 45
)22 00
} ايطاليا }
 األربعاء :برين  -ليسرت سيتي (الساعة )20 00
لن تشــهد املرحلة  25من الدوري االيطايل لكرة
شيفيلد يونايتد  -أستون فيال (الساعة  )20 00القدم التي ســتقام مبارياتها اليوم الثالثاء وغداً
كريستال باالس  -مانشســرت يونايتد (الساعة األربعاء وبعد غد الخميس أي مباراة قمة تذكر.
)22 15
ويحل انرت ميالن املتصدر ضيفاً عىل بارما بعد غد
 الخميس :الخميس يف ختام املرحلة ،فيام يستضيف ميالن

الثاين أودينيزي الثاين ع غداً األربعاء ،بينام
يخــوض يوفنتوس اليوم الثالثــاء اختباراً قد
يكون مفاجئاً أمام سبيزيا الذي سبق له الفوز
عىل ميالن قبل مرحلتني .ويف ما ي الربنامج
الكامل ملباريات املرحلة  25بتوقيت بريوت :
 الثالثاء :التسيو  -تورينو (الساعة )19 30
يوفنتوس  -سبيزيا (الساعة )21 45
 األربعاء :ميالن  -أودينيزي (الساعة )21 45
أتاالنتا  -كروتوين (الساعة )21 45
كالياري  -بولونيا (الساعة )21 45
جنوى  -سمبدوريا (الساعة )21 45
فيورنتينا  -روما (الساعة )21 45
بينيفيتو  -هيالس فريونا (الساعة )21 45
ساسولو  -نابويل (الساعة )22 45
 الخميس :بارما  -انرت ميالن (الساعة )21 45
ويف ما ي ترتيب فرق الصدارة :
 -1انرت ميالن  56نقطة من  24مباراة
 -2ميالن  52من 24
 -3يوفنتوس  46من 23
 -4أتاالنتا  46من 24
 -5روما  44من 24

} فرنسا }

تقام يوم غد األربعاء جميع مباريات املرحلة 28
من الدوري الفرنيس لكرة القدم ،حيث يســتضيف
ليل املتصدر مرســيليا الســابع ،فيام يحل باريس
ســان جرمان الثــاين وحامل اللقــب ضيفاً عىل
بوردو الحادي ع  .ويف ما ي الربنامج الكامل
للمباريات بتوقيت بريوت :
 األربعاء :ليون  -رين (الساعة )20 00
نيس  -نيم أوملبيك (الساعة )20 00
ميتز  -أنجيه (الساعة )20 00
سانت اتيان  -النس (الساعة )20 00
ستاد بريست  -ديجون (الساعة )20 00
بوردو  -باريس سان جرمان (الساعة )22 00
ليل  -مرسيليا (الساعة )22 00
مونبلييه  -لوريان (الساعة )22 00
نانت ستاد رميس (الساعة )22 00
سرتاسبورغ  -موناكو (الساعة )22 00
ويف ما ي ترتيب فرق الصدارة :
 -1ليل  59نقطة من  27مباراة
 -2باريس سان جرمان  75من 27
 -3ليون  56من 27
 -4موناكو  55من 27
 -5ميتز  41من 27

ت ييــــــد الســــــتمرار غيــــــاب الجماهيــــــر عــــــن الــــــدوري األملانــــــي
ضحايــــــا  ...مدربــــــو البوندســــــليغا يتهــــــاوون تحــــــت املقصلــــــة
كشــف اســتطالع رأي ،أن أغلب األملان ال
يؤيدون عــودة الجامهــري إىل املدرجات يف
مباريات الدوري األملاين هذا املوسم ،وذلك يف
ظل جائحة فريوس كورونا املستجد.
وأظهر اســتطالع الرأي الــذي أجراه معهد
«يوغوف» بتكليف مــن وكالة األنباء األملانية،
أن  61مــن املواطنني األملان ،ال يؤيدون عودة
الجامهري حتى نهاية املوســم يف أيار املقبل،
بينــام أيد  23فقــط عــودة الجامهري إىل
املدرجات.
جاء ذلك قبل املشــاورات املقــررة بعد غد
األربعاء بني املستشارة األملانية أنجيال مريكل،
والقادة اإلقليميني حول كيفية امل قدما يف كر
ظل أزمة جائحة كورونا.
وكانت الحكومة األملانيــة وحكومات الواليات
قد قررت يف ت ين األول املايض ،إقامة املباريات
دون جامهري يف ظل تزايد حاالت اإلصابة بعدوى
فريوس كورونا املستجد.
وطبقا للقيود املفروضــة حاليا يف أملانيا ،تقام
جميــع املنافســات الرياضيــة للمحرتفني بدون
حضور جامهري.
وكانــت رابطة الــدوري األملــاين وغريها من
املنظامت الرياضية والثقافية قد أبدت تأييدها يف
شــباط املايض ،ملفهوم مقرتح من قبل مجموعة
من الخرباء والعلامء ،يهــدف إىل عودة املتفرجني
يف الفعاليات وفقاً ملعايري نظافة وإجراءات وقاية
صارمة.

{  9مدربني }

نفد صرب عدد مــن أندية الــدوري األملاين هذا
املوسم تجاه مدربيها ،حيث لجأ أغلبها لحل اإلقاالت
الرسيعة بدال من انتظار تحسن النتائج.
وانضم السويرسي كريستيان غروس اىل قا ة
ضحايــا مقصلة أندية البوندســليغا التي تعصف
مبدربيها بني حني وآخر ،وذلك بعد إقالته من تدريب
شالكه.
ومل يصرب مسؤولو شالكه عىل غروس أك من
 63يوما ،ليقال من منصبــه بعد  11مباراة ،حقق
خاللها فــوزا وحيدا ،فيام تعــرض اىل  8هزائم،
آخرها السقوط أمام شــتوتغارت ( ،)5-1السبت
الفائت ،وتعادل يف مناسبتني.

عىل مدار  896يوما ،وهي املدة األطول بني كافة
املقالني.

} مانويل باوم }

توىل باوم تدريب شالكه مبجرد إقالة فاغ ،
لكن األملاين فشــل يف تصحيح مسار الفريق،
الذي مل يفز معه بأي مبــاراة .وبعد مرور 79
يوما عىل توليه املهمة ،أعلن شــالكه اإلطاحة
بثاين مدربيه يف  18كانون األول املايض.

} هوب ستيفنز }

ستيا

رو

} ديفيد فاغ }

أول املدربني الذين فارقوا أنديتهم هذا املوسم كان
األمرييك ديفيد فاغ  ،والذي فاجأه شالكه ب قالته
يــوم  27أيلول املايض بعد جولتني فقط عىل بداية
البوندسليغا.
وجاءت تلك اإلقالة بعد خســارة شــالكه أمام
بايرن ميوني ( )8-0وفريدر برمين ( ،)3-1ليفارق
النادي بعد  454يوما مع األزرق املل .

} أشيم بريلورزر }

سار ماينتس عىل خُطى شالكه يف اليوم التايل
إلقالة فاغ  ،ليطيح مبدربه األملاين بريلورزر بعد
خسارة الفريق يف أول جولتني أمام اليبزي ()3-1
وشتوتغارت (.)4-1
وجــاءت اإلقالة بعدما مكث صاحب الـ 53عاما
مع الفريق ملدة  315يوما ،لكن اإلدارة مل تســتطع
الصرب عليه بعد أول مباراتني يف املوسم.

} لوسيان فافر }

يف الثالث ع من كانون االول ،أعلن بوروسيا
دورمتوند إقالة مدربة السويرسي لوسيان فافر من
منصبه بعــد  11جولة ،نظرا لرتاجع نتائج الفريق
وسقوطه يف مباراته األخرية أمام شتوتغارت (-1
 .)5وتكمن املفارقة يف كون شــتوتغارت العامل
املشــرتك يف إقالة بعض املدربني ،من بينهم فافر
وبريلورزر وغــروس ،حيث جــاءت إقالتهم بعد
الســقوط أمامه .ورحل فافر عن ملعب سيجنال
إيدونا بارك بعدما ظل مدربا ألســود الفيستيفال

بعد مرور نحو أسبوع عىل إقالة باوم ،أعلن
شالكه إســناد املهمة مؤق ًتا للمدرب الهولندي،
لحني االستقرار عىل هوية املدير الفني الجديد.
ومل يدم ســتيفنز يف منصب املدرب املؤقت
ســوى  8أيام ،لريحل عن النادي مفسحا الطريق
أمام غروس.

} جان موريتز ليشت }

بعدما أقال ماينتس مدربه األسبق بريلورزر من
منصبه ،أسند املهمة لألملاين ليشت ،لكن ماينتس
مل يحقق ســوى انتصار وحيد تحت قيادة صاحب
الـ 41عامــا عىل مدار  11مباراة ،لتتم اإلطاحة به
هو ا خر يوم  28كانون االول بعد  91يوما.
وكان ليشــت رابــع املدربني الذيــن يرتكون أو
يقالون من مناصبهم يف البوندسليغا خالل شهر
كانون األول فقط ،بعد فافر وباوم وستيفنز.

} جان سيويرت }

إقالة ليشت من تدريب ماينتس صاحبها إعالن
النادي عن تعيني ســيويرت مدربا مؤقتا ،لكنه مل
يســتمر ألك من  6أيام ظهــر خاللها يف مباراة
واحدة ،حيث تم تعيني الد اريك بو سفينســون
مديرا فنيا للفريق مطلع كانون الثاين املايض.

} برونو الباديا }

املدرب األملاين كان ثاين املقالني يف البوندسليغا
خالل  ،2021والثامن هذا املوســـم ،وذلك بعدما
أعلن هريتــا برلني إعفاءه مــن املهمة يف كانون
الثاين املايض .وســـقط فريق العاصمة األملانية
يف  9مباريات تحت قيادة الباديا ،محققا االنتصار
يف  4أخــرى ،بينام تعادل يف  ،5ليرتك منصبه بعد
 290يوماً.

ليفاندوفسكي يتصدر ترتي الحذا الذهبي وتقد ميسي ورونالدو وتراجع صالح

عزز البولندي روبرت ليفاندوفســ  ،صدارته
لرتتيب الحــذاء الذهبي كأفضل هداف يف الدوريات
األوروبية ،بعدما ســجل ثنائية خــالل فوز بايرن
ميوني عىل كولن  1-5يف الدوري األملاين.
ورفع ليفاندوفس رصيده من األهداف إىل 28
هدفا ومن النقاط إىل  56نقطة.
وحل ماكســيم ســكافيتش ،مهاجم نادي با
البيالرويس ،يف املركز الثاين ،برصيد  27هدفا (40 5
نقطة) ،لكنه ال ميكنه زيادة غلته التهديفية ،بعدما
أسدل الستار عىل منافسات الدوري البيالرويس.
وتقدم الثنا األرجنتينــي ليونيل مييس ،نجم

برشلونة ومتصدر ترتيب هدايف الدوري اإلسباين،
والربتغايل كريســتيانو رونالــدو ،نجم يوفنتوس
ومتصــدر ترتيب هــدايف الــدوري اإليطايل ،اىل
املركز الثالث برفقة الربتغايل أندري سيلفا مهاجم
فرانكفورت ،ووصيف ليفاندوفســ يف الدوري
األملاين.
وسجل الثال هدفا لكل منهم يف لقاءات نهاية
األسبوع ،لريفعوا رصيدهم إىل  19هدفا و 38نقطة.
كام تقدم الفرنيس كيليــان مبايب ،نجم باريس
ســان جريمان ومتصدر هدايف الدوري الفرنيس،
للمركز الســابع برفقة البلجي روميلو لوكاكو،

مهاجم إنرت ميالن ،برصيد  36نقطة من  18هدفا.
يف املقابل ،تراجع املرصي محمد صالح ،مهاجم
ليفربول ومتصدر هدايف الدوري اإلنكليزي املمتاز،
للمركز الـ ،12بعدما صام عن التهديف خالل املباراة
التي فاز فيها «الريدز» عىل مضيفه شيفيلد يونايتد،
األحد ،ليتجمد رصيد الفرعون املرصي عند  17هدفا
) 34نقطة).
عىل صعيد آخر ،اشــتدت املنافســة بني مهاجم
يوفنتوس ،كريستيانو رونالدو ،ونجم إنرت ميالن،
رومليو لوكاكو ،عىل صدارة هدايف الدوري اإليطايل
بعد ختام منافسات الجولة الـ 24من املسابقة.
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

الحريـــــــــــري يرفـــــــــــض التســـــــــــويق للتدويـــــــــــل  :اســـــــــــتغالل مواقـــــــــــف بكركـــــــــــي الضعـــــــــــاف عـــــــــــون
وثيق ـ ـ ـ ـ ــة الراع ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــى االم ـ ـ ـ ـ ــم املتح ـ ـ ـ ـ ــدة  ..باري ـ ـ ـ ـ ــس «غي ـ ـ ـ ـ ــر مهتم ـ ـ ـ ـ ــة» وتنس ـ ـ ـ ـ ــق م ـ ـ ـ ـ ــع القاه ـ ـ ـ ـ ــرة
«خريطـــــــــــة طريـــــــــــق» للمصـــــــــــارف  ..هبـــــــــــة لقاحـــــــــــات صينيـــــــــــة  ..والعتمـــــــــــة الشـــــــــــاملة قريبـــــــــــا؟
(تتمة ص(1
تحتاج فقط اىل «مظلة» دولية واقليمية ل تســلك طريقها
نحو النجاح ،وهو امر دونه عقبات حتى االن ،فكيف اذا نقلت
االزمة اىل «التدويل» حينئذ سينخرط الجميع «بلعبة» تقاسم
املصالح التي ستؤدي اىل تفجري الساحة اللبنانية ال انقاذها

} وثيقة الراعي اىل غوترييش }

يف غضون ذلك ،اكد البطريرك الراعي ان اللجنة املشــرتكة
مع حزب الله عادت لالجتامع ،مبديا انفتاحه عىل الحوار مع
الحزب ،مؤكدا انه مل يد ُع ملؤمتر تأســييس .ويف حديث لقناة
«الحرة» االمريكية ســئل الراعي ملاذا فريق يف لبنان سيتحكم
بالحرب والسلم يف وقت يقول الدستور ان قرار الحرب والسلم
تقرره الحكومة اللبنانية ويف معرض «غمزه من قناة» الرئيس
عون ،وردا عىل ســؤاله عمن يرشح لرئاسة الجمهورية قال
«ليس عم ان ارشــح اشخاصا ولكن عىل رئيس الجمهورية
ان يكون انســانا متجردا من اي مصلحة ،وحارضا ان يضحي
يف سبيل املصلحة العامة ،وخدمة الوطن» .من جهتها اشارت
مصــادر بكريك اىل انه ليس ســلطة تنفيذية لتنفيذ طرحه،
وا ا االمر هو شــأن الدولة ،او االحــزاب التي تتبنى افكاره،
لكــن البطريرك يعد وثيقة حول الحياد والتدويل وسريســلها
اىل االمني العام لالمم املتحدة انطونيو غوترييش.

} الحريري ال يتبنى «التدويل» }

ووفقا لتلك االوســاط ،يتعامل تيار املســتقبل من خطاب
البطريرك املاروين بشــارة الراعي بطريقة منتقاة ويريد منه
ما يعنيه فقط ،اي انتزاع تنازالت من رئيس الجمهورية ميشال
عــون ،وقد اتضح من خالل االتصاالت عىل خط بكريك «بيت
الوســط» ان الرئيس املكلف سعد الحريري ليس معنيا بخوض
غامر مغامرة جديدة تحت عنــوان «تدويل» االزمة اللبنانية،
ولهــذا كان الفتا اهتامم الوفد النيايب «املســتقب » الذي زار
بكريك بتشجيع سياسة التسخني مع الرئاسة االوىل الحراج
الرئيس ميشــال عون باعتبــاره «خط الدفاع» االول عن حزب
اللــه املتهم من البعض بازمات لبنــان املرتاكمة ،ويعتقد تيار
املســتقبل بان الرئاسة االوىل باتت محارصة مسيحيا ،بعدما
انضم الراعي اىل «الضفة» االخرى املناوئة للعهد ،ونقل النقا
اىل مكان آخر بعيدا عن «شــعار» التيار الوطني الحر والرئيس
عون بالدفاع عن حقوق املسيحيني وموقع رئاسة الجمهورية،
وقــد فهم البطريــرك املاروين من وفد املســتقبل ان الرئيس
الحريري لن يسوق يف زياراته الخارجية «للتدويل» ،وهو امر
حاول البطريرك «جس نبض» الوفد املستقب حوله بعد مكاملة
هاتفيــة مع الحريري االســبوع املايض انتهت دون الحصول
عىل اي التزام بتبني هذا الشــعار ،الن الترسع يف طرح تدويل
األزمة اللبنانية دون مقدمات خارجية وازنة وارضية داخلية
صلبة ،دونه عقبات ومخاطر برأي «املســتقبل» ،واالمران غري
متوافرين اليوم ،ولهذا ال يجد «املستقبل» نفسه معنيا بتفجري

اي توتر ســيايس او مذهبي يف «الشــارع» ،وفهم البطريرك
انه لن يجد مســاندة جدية من «التيار االزرق» الذي ســيكون
اىل جانبه يف تفعيل مســألة الحياد عن ازمات املنطقة تحت
«سقف» اعالن بعبدا ،ال اك وال اقل.
وكان الراعي اســتقبل وفدا من تيار «املســتقبل» برئاسة
النائبة بهية الحريري يف اطار جولة يقوم بها عىل املرجعيات
الروحيــة يف البالد .اثر اللقاء ،قال النائب ســمري الجرس ان
الرئيــس الحريري مصمــم عىل تأليف حكومــة مهمة من
االختصاصيني غري الحزبيني واملشهود لهم بالكفاءة ..واضاف
«جدّ دنا للبطريرك دعمنا إلعالن بعبدا كامال الذي ن بخاصة
عىل تحييد لبنان عن سياســة املحاور والرصاعات اإلقليمية
والدولية وتجنيبه اإلنعكاســات الســلبية للتوترات واألزمات
اإلقليميــة وذلك حرصاً عىل مصلحته العليا ووحدته الوطنية
وسلمه األه  ،ما عدا ما يتعلق بواجب التزام قرارات ال عية
الدولية واإلجامع العريب والقضية الفلسطينية املحقة ،مبا يف
ذلك حق الالجئني الفلسطينني يف العودة اىل أرضهم وديارهم
وعدم توطينهم».

} عقوبات جديدة }

يف املقابل ســيحاول الحريري رفع منسوب الضغوط عىل
رئيس الجمهورية لتحصيل تنازالت يف الشق الحكومي بعدما
فقــد غطاء بكريك التي اصبحــت «راس حربة» يف مواجهة
بعبــدا ،وهو امر يريح الرئيس املكلــف الذي وجد يف مواقف
البطريرك «قارب النجــاة» الذي يعفيه من تهمة الرصاع عىل
الصالحيــات مع املوقع املاروين االول يف البالد خصوصا بعد
كالمــه االخري عن وقف العد .ويف الســياق الحكومي ايضا،
تحدثت معلومات دبلوماســية عن عدم حصول الرئيس املكلف
ســعد الحريري عىل ضامنات امريكية ال يزال ينتظرها حيال
وقف عداد العقوبات االمريكية عىل شخصيات لبنانية ،ولفتت
اىل انه ال يزال يخ االندفاع نحو تشكيل حكومة يتمثل بها
حــزب الله خوفا من تعرضــه او الفريق اللصيق به لعقوبات
ال تــزال تجري دراســتها يف وزارة الخزانة االمريكية .ووفقا
للمعلومات مل تطلب ادارة بايدن حتى االن وقف دراسة ملفات
العديد من الشخصيات او املؤسسات سبق وبارشت ادارة ترامب
دراســتها لفرض عقوبات عليها .وهــذا ما يفرس جانب من
«فرملة» الحريري الندفاعته حيث ال يريد املخاطرة بارســال
اشــارات خاطئة لالمريكيني ،قبل حصوله عىل تطمينات عرب
الجانــب الفرنيس الذي مل ينجح حتــى االن يف التوصل اىل
تفاهــامت نهائية مع االمريكيني ،كام ال يــزال التواصل مع
السعوديني يف حدوده الدنيا.

} بكريك تفقد جزءا من «املظلة الوطنية» }

تعتقد اوساط نيابية بارزة بان غياب «املظلة» الوطنية عن
طروحات بكريك تضعفها وتجعل منها «عاصفة يف فنجان»،
واذا كان تيار املســتقبل مبا ميثله يف الســاحة السنية غري
مســتعد لتبني «التدويل» ،فالهتافات التي اطلقت يف الرصح

مشروع قرار يؤكد على دور «الوكالة الذرية» في التحقق من التزامات إيران
ظريف :أي تحرك مخرب خالل اجتماعات الوكالة الذرية سيواجه برد جدي
(تتمة ص(1
يجعلها غري متوافقة مع تعهداتها مبوجب االتفاق النووي.
وعــربت الوكالة عــن قلقها من العثور عــىل بقايا ملعدن
اليورانيوم يف موقع مل يتم اإلعالن عنه من قبل إيران ،وقالت
إن هذا دليل عىل وجود أنشطة نووية إيرانية غري معلنة.
وأكدت الوكالة  -التي يعقد مجلس محافظيها املؤلف من 35
دولة اجتامعه ربع السنوي هذا األسبوع  -أنها مل تتلق ردا من
إيران عىل طلبات بشــأن طبيعة األنشطة النووية يف مواقع
مل يعلن عنها سابقا.
وخالل مؤمتر صحفي عىل هامش اجتامع مجلس محافظي
الوكالة ،شدد غرويس عىل رضورة استمرار عمليات التفتيش
للمنشــ ت النووية اإليرانية ،مضيفا أن إجراءات الشــفافية
املتعلقة باالتفاق النووي مع إيران مل تعد موجودة بسبب وقف
طهران العمل بالربوتوكول اإلضايف.
هذا ،وأعرب م وع قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن
القلق من قرار إيران وقف العمل بالربوتوكول اإلضايف لالتفاق
النــووي ،وأكد أهمية الدور املســتقل للوكالة يف التحقق من
التزامات طهران.
ويعرض م وع القرار عىل مجلس محافظي الوكالة املؤلف
من  35دولة ،والذي يواصل أعامل اجتامعه ربع الســنوي يف
فيينا هذا األسبوع.
من جانبه ،قال االتحاد األورويب إن النقاشــات مع أطراف
االتفاق النووي اإليراين والواليات املتحدة ال تزال مستمرة.
ويف الشــأن ذاته ،قال الرئيس اإليراين حسن روحاين إنه ال
خيــار أمام الواليات املتحدة غري العودة لالتفاق النووي ورفع
العقوبــات عن إيران ،مضيفا أن االتفــاق النووي كان اتفاقا
مهام ،وكان هناك مخطط دويل إلفشاله.

وتابع «جاء ترامب لينفذ مؤامرات الصهاينة والدول الرجعية
ضد االتفاق النووي ،فشــل ترامــب يعترب نجاحا لنا ،واإلنجاز
ا خر لنا هو اعرتاف اإلدارة الحالية بأن الضغوط القصوى عىل
إيران كانت غري مجدية وسياسة فاشلة».
ولفت روحاين إىل أن هناك حاجة إىل مزيد من الوقت للعمل
الدبلومايس من أجل التوصل إىل التنفيذ الكامل لالتفاق النووي
مع إيران.
وقال املتحدث باسم الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زاده إن
بالده مل تالحظ تغيريا يف سياســات واشنطن ،ولن تتفاوض
معها قبل رفع العقوبات.
وأضاف «ال نقبل لغة اإلجبار ،ونتبع سياســة خطوة مقابل
خطوة ،عىل واشنطن أن تدرك أنه ال ميكنها أن تواصل سياسة
الضغوط القصوى واستمرار العقوبات باسم الدبلوماسية».

} املوقف الرويس }

وكان ممثل روســيا الدائم لــدى املنظامت الدولية يف فيينا
ميخائيل أوليانوف دعا طهران وواشــنطن إىل العمل بشــكل
متزامن ومنســق للعودة إىل خطة العمل الشــاملة املشرتكة
املتعلقة بربنامج إيران النووي ،والتخ عن الجدل بشــأن من
يجب أن يتخذ الخطوة األوىل.
كام حث أوليانوف يف تغريدة عىل تويرت باقي أطراف االتفاق
والدول الفاعلة يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عىل االمتناع
عن اتخاذ خطوات وصفها بأنها «غري مســؤولة» ،ومن شأنها
أن تؤدي إىل تقويض فرص االستعادة الكاملة لالتفاق النووي
مع إيران من خالل املفاوضات.
وتعليقــا عىل رفض إيران املشــاركة يف املشــاورات غري
الرســمية مع الواليات املتحدة ،قــال أوليانوف إن القرار ليس
نهائيا من جانب طهران ،وإن األمر ســيعتمد عىل دراسة ملف
إيران النووي يف جلسة مجلس املحافظني.

ضد حزب الله ،غريت من «وجه» بكريك ومل تؤثر يف الحزب،
بل حيدت جمهورا شــيعيا كبريا مل يعد ينظر اىل البطريركية
املاروينة كرصح ديني وا ا كخصم ســيايس بعدما اخترص
الراعي ازمات البالد السياسية واالقتصادية بسالح املقاومة،
مع العلم انه هو من وضع «خطوطا حمراء» عىل محاســبة
حاكــم مرصف لبنان ،وهو اليوم بقي صامتا امام شــعارات
مســيئة يف حق الحزب ادت اىل اعادة «رص الصفوف» يف
«الشارع» ا خر ،وحرف االنظار عن طبيعة االزمة الحقيقية
يف البــالد .وعىل الرغم من ذلــك ال يبدو حزب الله يف صدد
الدخــول يف مواجهــة مع البطريركيــة املارونية ،وال يجد
رضورة لذلك ،بل يتجه اىل «اســتيعاب» املوقف قدر االمكان،
ومع وجود «عتب» كبري عىل الراعي سيقابل مواقفه باالرصار
عىل الحوار.

} املواجهة مسيحية }

ويف هذا الســياق ،بات عنــوان املعركة واضحا ،ومحصورا
يف الشــارع املسيحي ،فتياراملســتقبل مصمم عىل سياسة
«ربــط النــزاع» مع حزب الله ،والحزب التقدمي االشــرتايك
يبقى متمسكا باســرتاتيجية تنظيم االختالف ،ومع انضامم
بكريك اىل خصوم رئيس الجمهورية يف تحميله مســؤولية
توفري الغطاء السيايس لحزب الله ،يكون عنوان معركته ح
التيار الوطني الحر والرئاسة االوىل يف «الزاوية» ،وفق اجندة
ستمتد حتى االنتخابات النيابية املقبلة ،عنوانها اضعاف حلفاء
الحزب املسيحيني ،اي اســتهدافه يف «خارصته الرخوة» يف
ظل قناعة راســخة بان التيــار «الربتقايل» تراجع كثريا عىل
املستوى الشــعبي بعد اخطاء «مميتة» ارتكبها النائب جربان
باسيل بتغطية كاملة من رئيس الجمهورية.

} «هبة صينية» ..وفتح املدارس }

صحيــا ،دخلت البالد مرحلة جديــدة من تخفيف االغالق،
وســط قلق كبري من تفلت ميكــن ان يعيد االمور اىل «نقطة
الصفــر» بعدما بدأت عالمات عدم االلتزام عىل نحو كبري يف
املناطق ،وفيام ســجل عداد «كورونــا»  15حالة وفاة جديدة
و1888اصابة ،اعلنت الصني عن منح  50الف جرعة من لقاح
«سينوفارم» كهبة للبنان ،تزامنا وافقت اللجنة الطبية اللبنانية
عىل اســتخدام هذا اللقاح ،ما سيسهل دخول الهبة الصينية،
وكذلك تلقيح افراد املؤسســة العســكرية التي ستحصل عىل
لقاحات صينية قريبا .وكان الســفري الصيني يف لبنان وان
كيجيــان اعلــن أنه «بناء عىل طلب الجانــب اللبناين ،قررت
الحكومة الصينية إهداء  50ألف جرعة من لقاح «سينوفارم»
إىل لبنان ملســاعدته يف مكافحة وبــاء الكورونا .وتعد هذه
الخطوة الصينية مفتاحا لتدفق اللقاح الصيني اىل لبنان ،مع
اهتامم اك من رشكة خاصة السترياده ،وكذلك اك من قطاع
اقتصادي.
وتعليقا عىل الدعوات لفتح املدارس اعلن مدير «مستشــفى
رفيق الحريري الجامعي الحكومي» فراس ابيض ان «األعراض

ال تظهر عىل معظم األطفال املصابني بفريوس كورونا ،ولذلك
فان ارقام اإلصابة بالعدوى لدى الصغار غالبا ال تعكس الواقع.
واشــار اىل انه «ميكن أن يصاب األطفال بكورونا ،رغم وجود
بعــض األدلة عىل أنهم قــد يكونون أقل عرضة لإلصابة .يف
حالــة اإلصابة ،لن تظهر األعــراض عىل الغالبية ،وقد يكون
لدى البعض أعراض خفيفة ،لكن القليل منهم سيمرض بشدة.
وقال «بسبب وضع كورونا الحايل يف لبنان فان فتح املدارس
ينطوي عــىل مخاطر ،مع ذلك ،تلعب املدارس دورا حيويا يف
الصحة النفسية واالجتامعية للطالب ،باإلضافة إىل تأثريها
الرتبــوي .الجدل الحقيقي ليس ما إذا كان ينبغي فتح املدارس
ام ال ،ولكن تحت أي ظروف».

} التهديد «بالعتمة» }

وفيام اعلنت رشكة كهرباء لبنان عن تحســن تدريجي يف
تغذية الكهرباء بعد تفري شحنات الفيول ،وبعد نفي اصحاب
املولــدات املعلومــات عن زيادة التعرفة ،تبــدو البالد مهددة
بالعتمــة اذا مــا نفذت رشكة «كارادينيز» تهديدها بســحب
باخرتيهــا «فاطمة غول» و «أورهــان باي» املوجودتني عىل
شــواط الزوق والجية ووقفهام عن العمل ،بعدما تجاوزت
مســتحقاتها عىل الدولة اللبنانية مبلــ  180مليون دوالر
مرتاكمة منذ كانون االول  ،2019ويعني ذلك خســارة حواىل
 400ميغاواط من إنتاج الكهرباء األمر الذي سيخفض ساعات
التغذية بالتيار الكهربا إىل  4أو  5ســاعات يوميا علام أن
التغذيــة يف بعض املناطق اللبنانية تراجعت أصال إىل ما بني
 6و 10ساعات.

} «خريطة طريق» ومتديد مهل }

مرصفيا ،اعلن مرصف لبنان إنه ســيضع «خريطة طريق»
لدعم هدفه بأن تعزز البنوك دفاعاتها من خالل زيادة رأس املال
 20يف املائة ،بعد انتهاء مهلة لتحقيق ذلك يف نهاية شــباط،
ومل يذكــر البيان ما إذا كانت البنوك أوفت باملتطلبات املطلوبة
منها ،لكن تم االتفاق عىل وضع خريطة طريق مع مهل للتنفيذ
حيث ســيلجأ املرصف املركزي من خاللها إىل اتخاذ اإلجراءات
املناســبة املتعلقة بتطبيق أحــكام التعميم رقم ( .)154وحذر
حاكــم املرصف املركزي رياض ســالمة البنوك التي لن تحقق
املســتوى املستهدف من أنها ستضطر للخروج من السوق .ومل
يرد ســالمة عىل الفور عىل طلــب للتعقيب امس .كام طلبت
تعاميم املرصف من البنوك رفع الســيولة  3يف املائة مع بنوك
مراســلة أجنبية ،وحضت بعض املودعني الكبار عىل إعادة ما
بــني  15و 30يف املائة من األمــوال املحولة إىل الخارج .ويف
هذا السياق،عقد اجتامع برئاسة سالمة يضم املجلس املركزي
ولجنة الرقابة عىل املصارف ،لدراســة امللفات التي تقدمت بها
املصارف لعرض ما رفعته املصارف بشــأن التزامها بالتعاميم
املتعلقة باملالءة بالدوالر .وافيد ان لجنة الرقابة تدرس ملفات
املصارف ،ومن مل يتمكن منها من تأمني نســبة الـ  3سيولة
مينح فرتة متديد محدودة.
للمصارف املراسلة قد ُ

مــحــكــمــة ف ــرن ــس ــي ــة تـــصـــدر حــكــمــا بــســجــن ســـــاركـــــوزي  3س ــن ــوات
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عادة يف فرنسا لألحكام التي تزيد عىل سنتني.
وكانت النيابة العامة طلبت يف الثامن من كانون األول
املايض السجن  4سنوات عىل الرئيس السابق ( 66عاما)،
من بينها ســنتان مع النفاذ ،معتربة أن صورة الرئاســة
الفرنســية «ترضرت» جراء هــذه القضية التي كانت لها
«آثار مدمرة».
وســيكون الحكم أيضا حاسام لنيكوال ساركوزي الذي
يواجه اعتبــارا من  17آذار الجاري محاكمة ثانية تعرف
بقضيــة «بيغامليون» حول متويــل حملته لالنتخابات
الرئاسية لعام .2012
وانسحب ساركوزي من السياسة عام  ،2016إال أنه ما
يزال يتمتع بشــعبية كبرية يف أوســاط اليمني قبل سنة
عىل االنتخابات الرئاسية املقبلة .وطالب ساركوزي أمام
املحكمة «بتربئته من وصمة العار هذه».
وتعود قضيــة «التنصت» إىل عام  ،2014وكان يومها
استخدام «واتساب» والرسائل املشفرة األخرى غري منت
كثريا عىل ما أكده الرئيس الفرنيس السابق.
ففي إطار التحقيق حول شبهات التمويل الليبي لحملته
االنتخابية عام  ،2007الذي وجهت إليه  4تهم يف إطارها،
اكتشــف القضاة يومذاك أن ســاركوزي يستخدم خطا

هاتفيا رسيا تحت اســم «بول بيســموس» للتواصل مع
محاميه تيريي إيرتزوغ.
وأظهر تفري نحو  10من اتصاالتهام  -حسب االدعاء -
وجود «نية عىل الفساد» بني نيكوال ساركوزي ومحاميه
والقايض السابق جريار إيزبري.
واعتــربت النيابة العامــة أن القايض نقل عــرب إيرتزوغ
معلومات مشمولة بالرسية ،وحاول التأثري عىل طعن تقدم به
نيكوال ســاركوزي أمام محكمة التمييز يف إطار قضية أخرى.
يف املقابل ،قبل ســاركوزي دعم ترشح القايض ملنصب رفيع
املستوى يف موناكو.
ويقــول إيرتــزوغ يف أحد االتصــاالت التي تليت عىل
املحكمة «لقد بذل جهدا» لريد عليه ســاركوزي يف مكاملة
أخرى «أنا أساهم يف ارتقائه».
وطلب االدعــاء إنزال العقوبة نفســها عىل املتهمني
الثالثة ،أي الســجن  4ســنوات بينها ســنتان مع وقف
التنفيذ ،مرافقة مبنع مامرســة املهنة ملدة  5ســنوات
بالنسبة إليرتزوغ.
وقــال محامو الدفاع إن هــذه االتصاالت «كانت مجرد
ثرثــرة بني أصدقاء» ،مندديــن «بتخيالت» و»فرضيات»
و»محاكمة عىل النوايا» من قبل االدعاء.
وشدد محامو الدفاع عىل الغياب التام لألدلة ،وطالبوا
بتربئة املتهمني.

البنتاغ ــون يكش ــف ع ــن خس ــائر األرواح ف ــي «هجمات ــه األخي ــرة» عل ــى س ــوريا

البيت األبيض  :نحتفظ بالحق في «معاقبة» ولي العهد السعودي  ...والسعودية ترد
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جرائم أبو غريب ».
وأضــاف« :ثانيا ،إن األمري «مهووس» بفكرة القبض عىل
املنشقني السعوديني وإعادتهم إىل الوطن .فأين الدليل عىل
إعادة العديد من املنشقني إىل الوطن نعرف جميعا أن هناك
بعض املنشــقني الذين كانوا وال يزالون يعيشون بارتياح يف
الخارج».
وأردف« :ثالثا ،هناك مسؤولون عن الجرمية يظهرون يف
خلفية الصور مع األمري محمد ،ما يوحي بـ «قربهم» منه.
وإذا كان ذلــك حقيقة ،فهناك حجة ملصلحة األمري ،مفادها
أن حتى أولئك الذين كانوا «مقربني» منه خضغوا للمحاكمة
واإلدانة أمام القضاء».
وخل الدبلومايس السعودي إىل القول« :وبالتايل ف ن
التقريــر مبني عىل ما كان يحتمــل أن يكون أو كان يجب
أن يكون أو كان ســيكون ،وال يقرتب من إثبات االتهام مبا
يتجاوز الشك املعقول».

} املحققة األممية  :ما تم
الكشف عنه قليل ومخيب لألمل }

هــذا ،وقالت أنييس كاالمار املحققة يف األمم املتحدة يف
قضية مقتل الصحفي الســعودي جامل خاشقجي ،أمس
االثنني ،تعليقا عىل تقرير مقتله ،إن ما تم الكشف عنه قليل
جدا فيام يبدو وهذا مخيب لألمل.

ورصحت كاالمار بأنه «من الخطر جدا» أن تعلن الواليات
املتحدة أن ويل العهد السعودي األمري محمد بن سلامن أقر
عملية للقبض عىل الصحفي جامل خاشــقجي أو قتله ،من
دون أن تتخذ تحركا ضده.
وكــررت أنييس كاالمار ،مقررة األمم املتحدة الخاصة عن
عمليــات اإلعدام خارج نطــاق القضاء والتي تقود تحقيقا
لألمــم املتحدة يف الجرمية التي وقعت عام  ،2018دعوتها
لفرض عقوبات تســتهدف أصول األمري محمد بن ســلامن
وتعامالته الدولية.
ورصحــت كاالمار يف مؤمتر صحفــي بجنيف «إن ما
ُرفعــت عنه الرسية «يبدو محــدودا للغاية وهذا مخيب
ل مال» ،مشرية إىل أنها كانت تتوقع ن املزيد من األدلة
املادية.
وأضافــت «إنها إشــكالية كبرية مــن وجهة نظري ،بل
خطرية ،أن تقر مبســؤولية شخ ثم تقول لهذا الشخ
لكننا لن نفعل شيئا تفضل وامض قدما وكأننا مل نقل شيئا».
وتابعت قائلة «هذا بالنسبة يل تحرك خطر جدا من جانب
الواليات املتحدة».
وكررت دعوتها «لفرض عقوبات تســتهدف أصول األمري
محمد الحاكم الفع للمملكة».
وأفادت كاالمار بأن «هناك أشــياء كثرية ميكن للحكومة
األمريكية أن تفعلها ..ال ء الوحيد الذي ال تستطيع فعله،
بل وال ميكنها فعله ،هو التزام الصمت وعدم اتخاذ أي إجراء
بشأن النتائج التي توصلوا إليها».

املو ال
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األخرية عىل عسكريني أمريكيني يف العراق.
وأعلن البيت األبيض أن الرضبات الجوية التي نفذها الجيش
األمــرييك عىل مواقع رشقي ســوريا ،كانت رضورية لتقليل
خطر املزيد من الهجامت.
من جانبها ،وصفت دمشــق العدوان األمرييك عىل مناطق
يف ديــر الزور قرب الحدود الســورية العراقيــة بـ «الجبان
واملوصــوف» ،مؤكدة أنه يتناقض مع القانون الدويل وميثاق

األمم املتحدة.
وقالت تقارير إعالمية إن الهجوم جرى بواســطة مقاتالت
تابعة لسالح الجو األمرييك من «طراز إف  »15والتي أسقطت
مــا مجموعه  7قنابل موجهة بالليزر وزنها  500رطل ،لكن مل
يتــم تدمري جميع األهداف األصلية بســبب التخ عن املهمة
الثانية.
وهدفــت املهمة األمريكية إىل رضب مجمعني منفصلني يف
ســوريا ،ومع ذلك ،قال مسؤولون أمريكيون إن الهدف الثاين
مل يســتهدف بعدما كشــفت طائرة دون طيار كانت تحلق يف
السامء ،عددا كبريا جدا من املدنيني حوله.

