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أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس،
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد ،تسجيل 3369
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس ،لريتفع العدد الرتاكمي
لإلصابات منذ  21شباط  2020إىل  386851حالة.
«تم تســجيل  3369حالــة إصابة بن
وأوضحــت أنّه ّ
«تم
املقيمــن و 23اصابة بن الوافدين» ،مشــري ًة إىل أنّه ّ
تســجيل  53حالة وفاة جديدة ،لريتفــع العدد اإلجاميل
للوف ّيات إىل .»4919
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اش ـــتباك «يفج ـــر» التس ـــوية الحكومي ـــة ..مل ـــاذا اراد الحري ـــري اس ـــتدراج ح ـــزب الل ـــه ؟
ح ــوار اميرك ــي  -اس ــرائيلي ح ــول لبن ــان :من ــع ادارة باي ــدن م ــن تبن ــي «وثيق ــة مال ــي »
ً
«تنظيـــم» املصـــارف لـــن يعيـــد امـــوال املودعيـــن ..رفـــع الفاتـــورة االستشـــفائية قريبـــا !
حقيقة الديار

الحياد ليس أوانه
مع احرتامي الكبري لغبطة البطريرك مار بشــارة
بطرس الراعي وتأييد مبادرته مبطالبة الشعب اللبناين
بعدم الســكوت عن حقوقه ومحاسبة املسؤولن ،اال
أنني من ضمن حر ّية الرأي التي يكفلها الدســتور يف
لبنان ،أبدي رأيي بشأن طرح غبطة البطريرك الراعي
املطالبة بالحياد اإليجايب الناشط ،وبالنتيجة أيّاً يكن
وصف الحياد فله مفهوم واحد.
لقد خــرج العامل من عهد الرئيس األمرييك ترامب
املشــؤوم وهو يف ذروة التوتــر والخطوات الرعناء
وأصيب املرشق العريب بأكرب كوارث سياسية وعقوبات
ورصاعات نتيجة سياســة الرئيس األمرييك ترامب،
وأهمها صفقة القرن التي شــملت االعرتاف مبدينة
القدس عاصمة للعدو اإلرسائييل وســلّمت بسيادة
إرسائيل عىل الجوالن وفرضت عقوبات قانون قير
عىل سوريا ال مثيل لها من الظلم وعملت عىل تحريك
الشــارع اللبناين مع بعض دول الخليج واستطاعت
شق الصفوف أكرث مام هي مم ّزقة ومتف ّرقة.
لبنان يعاين من أزمة اقتصادية ومالية واالهم أزمة
سياسية عنيفة جدّ اً وأزمة غياب تأليف حكومة وأزمة
اجراء إصالحات رضورية للحصول عىل مســاعدات
مالية من االتحاد األورويب وصندوق النقد الدويل.
ويعــاين لبنان من أزمة كورونا ،هذا الوباء الخبيث
شل الحركة يف لبنان.
الذي ّ
إضافة اىل كل ذلــك ،جاء طرح مبدأ الحياد ليخلق
أزمــة جديدة داخل لبنان إضافــة لألزمات املتعدّ دة
والخانقة ،أبرزها وصول ســعر الدوالر اىل  10االف
لرية.
الحياد يتطلّب وحدة االنتامء سواء االنتامء اللبناين
الوطني أو االنتامء العريب .واالنتامء اللبناين مفقود
فمعظم االفرقاء يف لبنان ينتمون اىل محاور خارجية
وهذا يعني استحالة تأمن الحياد.
أما وحدة االنتامء العريب ،فقد انتهت وباتت الجامعة
العربية غائبة .وماذا تفعل تركيا يف ليبيا؟ وماذا تفعل
ٍ
ألراض سورية؟ وماذا عن
تركيا يف احتاللها العدواين
حــرب اليمن والتدخالت الخارجية فيها؟ والعراق هو
تحت تأثري كبري للنفوذ اإليراين .وحتى روسيا الدولة
العظمى مل تســتطع اال وضع إطار لوقف الحرب يف
سوريا وإخراج بقية الجيوش من سوريا.
أما بقية العرب فانقســموا مــع تطبيع مع العدو
اإلرسائيــيل وبن الق ّوة املامنعة للهيمنة الصهيونية
عىل دول عربية أخرى.
ظل كل هذه األجواء ،يأيت شعار
نعود اىل لبنان .يف ّ
الحياد يف غري أوانه ويبقى شــعاراً نظريّاً ألن الواقع
العميل عىل األرض ال يسمح به.
هنالك فريق لبنــاين مقتنع باملامنعة وبعدما ذاق
العدوان اإلرسائييل عىل مدى ســتن عاماً وال ميكنه
أن يكون عىل الحيــاد بعدما تركه العامل كلّه ودولته
تحت االحتالل اىل حن أن استطاعت املقاومة تحرير
الجنوب اللبناين سنة .2000
ّ
يتخىل عن ســالحه
ولذلك ال ميكن لهذا الفريق أن
طاملا ال ضامنات حقيقية وفعل ّية.
أما الفريق الذي يرغب بالحياد فالحياد يتطلّب بناء
جيش قادر عىل حامية لبنان .ومع تقديرنا لجيشــنا
اللبناين الباسل اال أن كل دول العامل امتنعت عن بيعنا
طائرة نفّاثة حربية واحدة باســتثناء عرض روسيا
مبنح لبنان طائرات «ميغ  »29ورفض لبنان العرض.
كام أننا مل نســتطع الحصــول عىل صاروخ واحد
أرض -جو .كام أننا مل نحصل عىل شــبكة صواريخ
أرض -بحر ملنع أي عدوان بحري ،إضافة اىل العدوان
والربي الذي مارسته إرسائيل ومتارسه علينا
الجوي
ّ
ّ
وضدنا.
وأكرب دليل شــ ّن عدوان  2006بســبب حادثة بن
دورية إرسائيليــة ومجموعة من املقاومة وطالبت
دول العامل إرسائيل بعدم املبالغة يف الرد .اال أن العدو
اإلرسائييل املتغطرس بروحية العدوان مل يقبل اال ش ّن
حرب شــاملة .والحمد لله لحقت به الهزمية للجيش
اإلرسائييل.
هذا االنقسام الشعبي اللبناين حول الحياد واملامنعة
ال ميكن حلّه اآلن.
ونك ّرر أن أوان الحياد مل يأت بعد ال يف املدى املنظور
وال يف املدى البعيد.
لذلــك ،أفضــل يشء يفعله الشــعب اللبناين هو
ثورة شــعبية سلمية تفرض تأليف الحكومة واجراء
اإلصالحات من أجل النهوض االقتصادي وترك موضوع
املتغريات تحصل بأعجوبة ألن
لعــل
ّ
الحياد اىل زمن
ّ
الواقع ال ّ
يدل عىل ذلك.

شارل أيوب

ابراهيم نارصالدين

دخلت مشــاورات تأليف الحكومة منعطفا خطرا قد ال تنفع
بعدها محاوالت االنعاش الفاشلة الخراجها من العناية املركزة،
واذا مل يتم اســتدراك املنزلق الخطر الذي تقصد الرئيس املكلف
سعد الحريري وضعها فيه معرقال «تسوية» كانت يف املتناول،
اســتدراجا لعطف ســعودي مل يحصل عليه عىل الرغم من كل
الجوالت والصوالت الخارجية املتواصلة ،فان البالد ســتدخل
موجــة من التصعيد غري املحدود عىل وقع تحريك «مشــبوه»
للشــارع يف نقاط منتقاة وحساســة ،بالتوازي مع تصعيد
ممنهــج من التحالف العريب  -االرسائييل املســتجد للتخريب
عىل محاوالت احياء االتفاق النووي االيراين ،ما يطرح اكرث من
عالمة استفهام حول خلفيات تصويب الحريري املفاجىء عىل
حزب الله «املتوازن» يف تعاطيه مع ملف تشــكيل الحكومة،
وامللتزم حتى االن عدم اســتدراجه نحو تصعيد ال طائل تحته،
فهــل اختار الرئيــس املكلف الطريق االســوأ لتعزيز موقعه
الســيايس خارجيا ويخاطر يف عبور «حقل االلغام» الداخيل؟
تزامنــا مع معلومات تحدثت عن قــرب تبني االدارة االمريكية
الجديــدة «للورقة» البحثية التي ســبق واعدها روبرت مايل
مســؤول امللف االيراين الحايل حول االزمــة اللبنانية ،وفيها
دعوة اىل مراجعة السياسة االمريكية تجاه لبنان ،عرب خفض
منســوب الضغط االقتصادي والسيايس والرتاجع عن «فيتو»
مشاركة حزب الله غري املبارشة يف اي حكومة مقبلة .فهل ما
حصل يف الســاعات القليلة املاضية جزء من عملية التخريب
املمنهج الحتامل حصول استدارة امريكية مرتقبة عىل الساحة
اللبنانية؟ ام مناورة سياســية غري محسوبة ميكن استدراكها
بعودة الرئيس املكلف اىل «جادة الصواب»؟

} حوار امرييك -ارسائييل }

ويف هذا السياق ،رسب االعالم االرسائييل باالمس معلومات
عن وجود حوار بــن الحكومة االرسائيلية واإلدارة األمريكية

االحتجاجات استمرت لليوم الثالث عىل التوايل

الجديدة لتشجيع اإلدارة عىل مواصلة تدخلها يف ما يحدث يف
لبنان والتي يجب أن تشمل جهدين متوازين وغري متناقضن،
هام اســتمرار الضغط االقتصادي  -السيايس عىل حزب الله،
إىل جانب مساعدة الدولة اللبنانية التي هي عىل شفا االنهيار،
وذلك كيال يستفيد حزب الله من الفوىض املرتقبة.
ولفتــت تلك املعلومات اىل ان إدارة بايدن مل تســتكمل بعد

عملية بلورة سياســتها إزاء الساحة اللبنانية ،خصوصاً تجاه
حــزب الله ،لكــن الحزب يرى أن نافذة فرص كبرية إزاء التغيري
املتوقع يف سياســة بايدن مقارنة مع السياســة التي اتبعها
الرئيس ترامب الذي اتبع سياسة «الحد األعىل من الضغط» عرب
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ّ
ّ
األميركيـــة  :ســـنركز قواتنـــا العســـكرية فـــي املحيـــط الهـــادئ
ـتراتيجية األمـــن القومـــي
اســ
ً
وأوروبــــــــــــــــــا ...وحـــــــل أزمــــــــــات الـــــشـــــرق األوســــــــــط لـــــن يــــكــــون ع ــس ــك ــري ــا

أكدت إدارة الرئيس األمرييك جو بايدن ،أن الوجود العسكري
األقوى للواليات املتحدة «ســيكون يف منطقة املحيط الهادئ
وأوروبا ،بينام ســيكون يف الرشق األوسط مبا يكفي لتلبية
احتياجات مع ّينة».
جاء ذلك يف «وثيقة اسرتاتيج ّية األمن القومي املؤقتة» التي
نرشها األربعاء الرئيس األمرييك جو بايدن ،والذي مىض عىل
تسلمه مقاليد الحكم  45يوماً.
وقالــت الوثيقة« :مصري أمريكا اليــوم أصبح أكرث ارتباطاً
أي وقت مىض».
باألحداث خارج شواطئنا أكرث من ّ
وأشارت الوثيقة إىل أن «هناك العديد من القضايا التي تشكل
وتغري املناخ
تهديــداً للواليات املتحدة ،مثل فــريوس كورونا،
ّ
والتغريات التكنولوج ّية ،وصعود
العاملي ،والقوم ّيــة العامل ّية،
ّ
القوى املنافسة ألمريكا مثل الصن وروسيا».
كام لفتت الوثيقة إىل أن العديد من املشــاكل التي تواجهها

الواليــات هي «ماد ّية مثل الحدود والجدران» ،مشــري ًة إىل أن
«النظــام الدميقراطي يف العامل ،وخاص ًة يف الواليات املتحدة،
تحت الحصار».
كام شددت الوثيقة عىل أن «الواليات املتحدة يجب أن تشكل
مستقبل النظام الدويل» ،معترب ًة أنّ «هذه املهمة ملحة».
حل أزمات الرشق األوسط لن يكون عسكرياً
يف ســياق آخر ،تحدثت الوثيقة عن أن «الواليات املتحدة يف
الرشق األوســط ســتكون معن ّية بأمن إرسائيل ،وسوف تردع
مع دول املنطقة تهديدات إيران لسيادة وسالمة أرايض الدول
األخرى ،وستعزز جهودها ملواجهة القاعدة وداعش».
وأضافت الوثيقة« :لكننا ال نعتقد أن حل مشاكل املنطقة هو
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جو بايدن

تـــــراجـــــع أوروبــــــــــــي عـــــن ادانــــــــــة طـــــهـــــران عــــبــــر «الـــــوكـــــالـــــة الـــــذريـــــة»
روحـــــــانـــــــي يـــــرحـــــب ويــــــدعــــــو واشـــــنـــــطـــــن الــــــــى «خـــــــطـــــــوات مـــتـــكـــافـــئـــة»
القى الرتاجع األورويب عن إدانة إيران يف الوكالة الدولية
للطاقــة الذرية ترحيبا دوليا واســعا ،ووصف بأنه فرصة
للتعــاون والعمل الدبلومايس إلنقــاذ االتفاق النووي املربم
عام .2015
وقالت الخارجية اإليرانية إن التحركات الدبلوماسية أدت إىل
سحب مرشوع قرار إدانة إيران يف الوكالة ،وأعربت عن أملها
يف أن تســتفيد كل األطراف من هذه الفرصة للتعاون وضامن
تنفيذ االتفاق النووي من قبل الجميع.
ورأت أن هذا التطور ســيحافظ عىل الدبلوماسية ،وسيهيئ
الظروف لعودة كل األطراف إىل التزاماتها.
ويف الســياق نفســه ،قال ممثل إيران لدى الوكالة الدولية
للطاقــة الذرية كاظــم غريب آبادي إن «بصيص أمل يلوح يف
األفق» بفضل املشاورات املكثفة لتفادي أي توتر غري رضوري،
حسب تعبريه.

روحاين

رئي ــس الحكوم ــة الليبي ــة يس ــلم مجل ــس الن ــواب تش ــكيلته
الوزاريـــة فـــي انتظـــار التصويـــت علـــى منـــح الثقـــة

ســلم رئيــس حكومــة
الوحدة الوطنية يف ليبيا عبد
الحميد الدبيبة أمس الخميس
األســامء املقرتحة لتشكيلة
حكومته إىل رئاســة هيئة
مجلس النواب.
وأعلن املكتــب اإلعالمي
لرئيــس الحكومــة أن هذه
الخطوة تأيت التزاما بخريطة
الطريق واإلجراءات املحددة
يف االتفاق السيايس لتسليم
تشــكيلة الحكومة قبل عقد
جلسة مشــرتكة ملنح الثقة
يف  8آذار الجــاري مبدينة
رست.

(التتمة ص)12

خالل عملية التسليم

من جهته ،قال الرئيس اإليراين حســن روحاين إن طريق
عــودة الواليات املتحدة إىل االتفــاق النووي واضح ،وإنه ال
حاجــة إلعادة التفاوض مجددا إذا توفرت اإلرادة لدى اإلدارة
األمريكية.
وأضاف روحاين يف تريحاته -خالل اجتامع القمة الـ14
لزعامء منظمة التعاون االقتصــادي املنعقد عرب الفيديو -أن
بالده ســرتد عىل أي خطوة من جانب الواليات املتحدة بخطوة
مكافئة.
وأكد أن واشــنطن انتهكت االتفاق ،وأن تعود إليه بخطوات
عملية ،وعليها أن ترفع جميع العقوبات.
وخالل االجتامع نفســه ،قال الرئيــس الرتيك رجب طيب
أردوغــان إن إنهاء العقوبــات املفروضة من جانب واحد عىل

(التتمة ص)12
عىل طريق الديار
من غري املقبول أن يســتمر الرتاشــق االعالمي
بن فريق رئيس الجمهورية العامد ميشـــال عون
وتيـــاره من جهــة ،وفريق الرئيس املكلف ســعد
الحريــري وتياره من جهــة أخرى ،خاص ًة أن البالد
يتهددهــا أخطار عديدة ،بــدءا باالزمة االقتصادية
واملاليــة الخانقة والجوع والتضخــم الكبري الذي
لحـق مبعظـم السلع االساسية ،وصوالً اىل ان البالد
مهددة بالعتمة الشاملة باملستقبل القريب مع نفـاد
احتياط مــرف لبنان من العمالت االجنبية وعدم
قــدرة الدولة اللبنانية عىل رشاء الفيول ،وصوالً اىل
اســتفحال وباء كورونا يف املجتمع اللبناين وغالء
الفاتورة االستشفائية.
هذه التهديدات واملخاطر الكبرية تحتم عىل املعنين
بتشــكيل الحكومة التعايل عن االنانيات واملصالح
الخاصــة والفئوية واالرساع بتشــكيل الحكومة،
واال اآليت اعظم وغضب الشــعب الذي بدأ يرتجم يف
الشارع سيزدادوعندئذ ...ال ينفع الندم.

«الديار»

«كورون ــــــا» 53 :حال ــــــة وف ــــــاة
و 3369اصابـــــــــــة جديـــــــــــدة

تـــــوقـــــع عـــــقـــــاري بـــــــــارز :
أســعــار الــعــقــارات إلــى أربعة
أضــعــاف  ..لــهــذه األســبــاب؟
رجاء الخطيب
ص6
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أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس،
حول مســتجدات فريوس كورونا املستجد ،تسجيل 3369
حالة جديدة ُمصابــة بالفريوس ،لريتفع العدد الرتاكمي
لإلصابات منذ  21شباط  2020إىل  386851حالة.
«تم تســجيل  3369حالــة إصابة بن
وأوضحــت أنّه ّ
«تم
املقيمــن و 23اصابة بن الوافدين» ،مشــري ًة إىل أنّه ّ
تســجيل  53حالة وفاة جديدة ،لريتفــع العدد اإلجاميل
للوف ّيات إىل .»4919
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اش ـــتباك «يفج ـــر» التس ـــوية الحكومي ـــة ..مل ـــاذا اراد الحري ـــري اس ـــتدراج ح ـــزب الل ـــه ؟
ح ــوار اميرك ــي  -اس ــرائيلي ح ــول لبن ــان :من ــع ادارة باي ــدن م ــن تبن ــي «وثيق ــة مال ــي »
ً
«تنظيـــم» املصـــارف لـــن يعيـــد امـــوال املودعيـــن ..رفـــع الفاتـــورة االستشـــفائية قريبـــا !
حقيقة الديار

الحياد ليس أوانه
مع احرتامي الكبري لغبطة البطريرك مار بشــارة
بطرس الراعي وتأييد مبادرته مبطالبة الشعب اللبناين
بعدم الســكوت عن حقوقه ومحاسبة املسؤولن ،اال
أنني من ضمن حر ّية الرأي التي يكفلها الدســتور يف
لبنان ،أبدي رأيي بشأن طرح غبطة البطريرك الراعي
املطالبة بالحياد اإليجايب الناشط ،وبالنتيجة أيّاً يكن
وصف الحياد فله مفهوم واحد.
لقد خــرج العامل من عهد الرئيس األمرييك ترامب
املشــؤوم وهو يف ذروة التوتــر والخطوات الرعناء
وأصيب املرشق العريب بأكرب كوارث سياسية وعقوبات
ورصاعات نتيجة سياســة الرئيس األمرييك ترامب،
وأهمها صفقة القرن التي شــملت االعرتاف مبدينة
القدس عاصمة للعدو اإلرسائييل وســلّمت بسيادة
إرسائيل عىل الجوالن وفرضت عقوبات قانون قير
عىل سوريا ال مثيل لها من الظلم وعملت عىل تحريك
الشــارع اللبناين مع بعض دول الخليج واستطاعت
شق الصفوف أكرث مام هي مم ّزقة ومتف ّرقة.
لبنان يعاين من أزمة اقتصادية ومالية واالهم أزمة
سياسية عنيفة جدّ اً وأزمة غياب تأليف حكومة وأزمة
اجراء إصالحات رضورية للحصول عىل مســاعدات
مالية من االتحاد األورويب وصندوق النقد الدويل.
ويعــاين لبنان من أزمة كورونا ،هذا الوباء الخبيث
شل الحركة يف لبنان.
الذي ّ
إضافة اىل كل ذلــك ،جاء طرح مبدأ الحياد ليخلق
أزمــة جديدة داخل لبنان إضافــة لألزمات املتعدّ دة
والخانقة ،أبرزها وصول ســعر الدوالر اىل  10االف
لرية.
الحياد يتطلّب وحدة االنتامء سواء االنتامء اللبناين
الوطني أو االنتامء العريب .واالنتامء اللبناين مفقود
فمعظم االفرقاء يف لبنان ينتمون اىل محاور خارجية
وهذا يعني استحالة تأمن الحياد.
أما وحدة االنتامء العريب ،فقد انتهت وباتت الجامعة
العربية غائبة .وماذا تفعل تركيا يف ليبيا؟ وماذا تفعل
ٍ
ألراض سورية؟ وماذا عن
تركيا يف احتاللها العدواين
حــرب اليمن والتدخالت الخارجية فيها؟ والعراق هو
تحت تأثري كبري للنفوذ اإليراين .وحتى روسيا الدولة
العظمى مل تســتطع اال وضع إطار لوقف الحرب يف
سوريا وإخراج بقية الجيوش من سوريا.
أما بقية العرب فانقســموا مــع تطبيع مع العدو
اإلرسائيــيل وبن الق ّوة املامنعة للهيمنة الصهيونية
عىل دول عربية أخرى.
ظل كل هذه األجواء ،يأيت شعار
نعود اىل لبنان .يف ّ
الحياد يف غري أوانه ويبقى شــعاراً نظريّاً ألن الواقع
العميل عىل األرض ال يسمح به.
هنالك فريق لبنــاين مقتنع باملامنعة وبعدما ذاق
العدوان اإلرسائييل عىل مدى ســتن عاماً وال ميكنه
أن يكون عىل الحيــاد بعدما تركه العامل كلّه ودولته
تحت االحتالل اىل حن أن استطاعت املقاومة تحرير
الجنوب اللبناين سنة .2000
ّ
يتخىل عن ســالحه
ولذلك ال ميكن لهذا الفريق أن
طاملا ال ضامنات حقيقية وفعل ّية.
أما الفريق الذي يرغب بالحياد فالحياد يتطلّب بناء
جيش قادر عىل حامية لبنان .ومع تقديرنا لجيشــنا
اللبناين الباسل اال أن كل دول العامل امتنعت عن بيعنا
طائرة نفّاثة حربية واحدة باســتثناء عرض روسيا
مبنح لبنان طائرات «ميغ  »29ورفض لبنان العرض.
كام أننا مل نســتطع الحصــول عىل صاروخ واحد
أرض -جو .كام أننا مل نحصل عىل شــبكة صواريخ
أرض -بحر ملنع أي عدوان بحري ،إضافة اىل العدوان
والربي الذي مارسته إرسائيل ومتارسه علينا
الجوي
ّ
ّ
وضدنا.
وأكرب دليل شــ ّن عدوان  2006بســبب حادثة بن
دورية إرسائيليــة ومجموعة من املقاومة وطالبت
دول العامل إرسائيل بعدم املبالغة يف الرد .اال أن العدو
اإلرسائييل املتغطرس بروحية العدوان مل يقبل اال ش ّن
حرب شــاملة .والحمد لله لحقت به الهزمية للجيش
اإلرسائييل.
هذا االنقسام الشعبي اللبناين حول الحياد واملامنعة
ال ميكن حلّه اآلن.
ونك ّرر أن أوان الحياد مل يأت بعد ال يف املدى املنظور
وال يف املدى البعيد.
لذلــك ،أفضــل يشء يفعله الشــعب اللبناين هو
ثورة شــعبية سلمية تفرض تأليف الحكومة واجراء
اإلصالحات من أجل النهوض االقتصادي وترك موضوع
املتغريات تحصل بأعجوبة ألن
لعــل
ّ
الحياد اىل زمن
ّ
الواقع ال ّ
يدل عىل ذلك.

شارل أيوب

ابراهيم نارصالدين

دخلت مشــاورات تأليف الحكومة منعطفا خطرا قد ال تنفع
بعدها محاوالت االنعاش الفاشلة الخراجها من العناية املركزة،
واذا مل يتم اســتدراك املنزلق الخطر الذي تقصد الرئيس املكلف
سعد الحريري وضعها فيه معرقال «تسوية» كانت يف املتناول،
اســتدراجا لعطف ســعودي مل يحصل عليه عىل الرغم من كل
الجوالت والصوالت الخارجية املتواصلة ،فان البالد ســتدخل
موجــة من التصعيد غري املحدود عىل وقع تحريك «مشــبوه»
للشــارع يف نقاط منتقاة وحساســة ،بالتوازي مع تصعيد
ممنهــج من التحالف العريب  -االرسائييل املســتجد للتخريب
عىل محاوالت احياء االتفاق النووي االيراين ،ما يطرح اكرث من
عالمة استفهام حول خلفيات تصويب الحريري املفاجىء عىل
حزب الله «املتوازن» يف تعاطيه مع ملف تشــكيل الحكومة،
وامللتزم حتى االن عدم اســتدراجه نحو تصعيد ال طائل تحته،
فهــل اختار الرئيــس املكلف الطريق االســوأ لتعزيز موقعه
الســيايس خارجيا ويخاطر يف عبور «حقل االلغام» الداخيل؟
تزامنــا مع معلومات تحدثت عن قــرب تبني االدارة االمريكية
الجديــدة «للورقة» البحثية التي ســبق واعدها روبرت مايل
مســؤول امللف االيراين الحايل حول االزمــة اللبنانية ،وفيها
دعوة اىل مراجعة السياسة االمريكية تجاه لبنان ،عرب خفض
منســوب الضغط االقتصادي والسيايس والرتاجع عن «فيتو»
مشاركة حزب الله غري املبارشة يف اي حكومة مقبلة .فهل ما
حصل يف الســاعات القليلة املاضية جزء من عملية التخريب
املمنهج الحتامل حصول استدارة امريكية مرتقبة عىل الساحة
اللبنانية؟ ام مناورة سياســية غري محسوبة ميكن استدراكها
بعودة الرئيس املكلف اىل «جادة الصواب»؟

} حوار امرييك -ارسائييل }

ويف هذا السياق ،رسب االعالم االرسائييل باالمس معلومات
عن وجود حوار بــن الحكومة االرسائيلية واإلدارة األمريكية

االحتجاجات استمرت لليوم الثالث عىل التوايل

الجديدة لتشجيع اإلدارة عىل مواصلة تدخلها يف ما يحدث يف
لبنان والتي يجب أن تشمل جهدين متوازين وغري متناقضن،
هام اســتمرار الضغط االقتصادي  -السيايس عىل حزب الله،
إىل جانب مساعدة الدولة اللبنانية التي هي عىل شفا االنهيار،
وذلك كيال يستفيد حزب الله من الفوىض املرتقبة.
ولفتــت تلك املعلومات اىل ان إدارة بايدن مل تســتكمل بعد

عملية بلورة سياســتها إزاء الساحة اللبنانية ،خصوصاً تجاه
حــزب الله ،لكــن الحزب يرى أن نافذة فرص كبرية إزاء التغيري
املتوقع يف سياســة بايدن مقارنة مع السياســة التي اتبعها
الرئيس ترامب الذي اتبع سياسة «الحد األعىل من الضغط» عرب

(تتمة املانشيت ص)12

ّ
ّ
األميركيـــة  :ســـنركز قواتنـــا العســـكرية فـــي املحيـــط الهـــادئ
ـتراتيجية األمـــن القومـــي
اســ
ً
وأوروبــــــــــــــــــا ...وحـــــــل أزمــــــــــات الـــــشـــــرق األوســــــــــط لـــــن يــــكــــون ع ــس ــك ــري ــا

أكدت إدارة الرئيس األمرييك جو بايدن ،أن الوجود العسكري
األقوى للواليات املتحدة «ســيكون يف منطقة املحيط الهادئ
وأوروبا ،بينام ســيكون يف الرشق األوسط مبا يكفي لتلبية
احتياجات مع ّينة».
جاء ذلك يف «وثيقة اسرتاتيج ّية األمن القومي املؤقتة» التي
نرشها األربعاء الرئيس األمرييك جو بايدن ،والذي مىض عىل
تسلمه مقاليد الحكم  45يوماً.
وقالــت الوثيقة« :مصري أمريكا اليــوم أصبح أكرث ارتباطاً
أي وقت مىض».
باألحداث خارج شواطئنا أكرث من ّ
وأشارت الوثيقة إىل أن «هناك العديد من القضايا التي تشكل
وتغري املناخ
تهديــداً للواليات املتحدة ،مثل فــريوس كورونا،
ّ
والتغريات التكنولوج ّية ،وصعود
العاملي ،والقوم ّيــة العامل ّية،
ّ
القوى املنافسة ألمريكا مثل الصن وروسيا».
كام لفتت الوثيقة إىل أن العديد من املشــاكل التي تواجهها

الواليــات هي «ماد ّية مثل الحدود والجدران» ،مشــري ًة إىل أن
«النظــام الدميقراطي يف العامل ،وخاص ًة يف الواليات املتحدة،
تحت الحصار».
كام شددت الوثيقة عىل أن «الواليات املتحدة يجب أن تشكل
مستقبل النظام الدويل» ،معترب ًة أنّ «هذه املهمة ملحة».
حل أزمات الرشق األوسط لن يكون عسكرياً
يف ســياق آخر ،تحدثت الوثيقة عن أن «الواليات املتحدة يف
الرشق األوســط ســتكون معن ّية بأمن إرسائيل ،وسوف تردع
مع دول املنطقة تهديدات إيران لسيادة وسالمة أرايض الدول
األخرى ،وستعزز جهودها ملواجهة القاعدة وداعش».
وأضافت الوثيقة« :لكننا ال نعتقد أن حل مشاكل املنطقة هو
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جو بايدن

تـــــراجـــــع أوروبــــــــــــي عـــــن ادانــــــــــة طـــــهـــــران عــــبــــر «الـــــوكـــــالـــــة الـــــذريـــــة»
روحـــــــانـــــــي يـــــرحـــــب ويــــــدعــــــو واشـــــنـــــطـــــن الــــــــى «خـــــــطـــــــوات مـــتـــكـــافـــئـــة»
القى الرتاجع األورويب عن إدانة إيران يف الوكالة الدولية
للطاقــة الذرية ترحيبا دوليا واســعا ،ووصف بأنه فرصة
للتعــاون والعمل الدبلومايس إلنقــاذ االتفاق النووي املربم
عام .2015
وقالت الخارجية اإليرانية إن التحركات الدبلوماسية أدت إىل
سحب مرشوع قرار إدانة إيران يف الوكالة ،وأعربت عن أملها
يف أن تســتفيد كل األطراف من هذه الفرصة للتعاون وضامن
تنفيذ االتفاق النووي من قبل الجميع.
ورأت أن هذا التطور ســيحافظ عىل الدبلوماسية ،وسيهيئ
الظروف لعودة كل األطراف إىل التزاماتها.
ويف الســياق نفســه ،قال ممثل إيران لدى الوكالة الدولية
للطاقــة الذرية كاظــم غريب آبادي إن «بصيص أمل يلوح يف
األفق» بفضل املشاورات املكثفة لتفادي أي توتر غري رضوري،
حسب تعبريه.

روحاين

رئي ــس الحكوم ــة الليبي ــة يس ــلم مجل ــس الن ــواب تش ــكيلته
الوزاريـــة فـــي انتظـــار التصويـــت علـــى منـــح الثقـــة

ســلم رئيــس حكومــة
الوحدة الوطنية يف ليبيا عبد
الحميد الدبيبة أمس الخميس
األســامء املقرتحة لتشكيلة
حكومته إىل رئاســة هيئة
مجلس النواب.
وأعلن املكتــب اإلعالمي
لرئيــس الحكومــة أن هذه
الخطوة تأيت التزاما بخريطة
الطريق واإلجراءات املحددة
يف االتفاق السيايس لتسليم
تشــكيلة الحكومة قبل عقد
جلسة مشــرتكة ملنح الثقة
يف  8آذار الجــاري مبدينة
رست.
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خالل عملية التسليم

من جهته ،قال الرئيس اإليراين حســن روحاين إن طريق
عــودة الواليات املتحدة إىل االتفــاق النووي واضح ،وإنه ال
حاجــة إلعادة التفاوض مجددا إذا توفرت اإلرادة لدى اإلدارة
األمريكية.
وأضاف روحاين يف تريحاته -خالل اجتامع القمة الـ14
لزعامء منظمة التعاون االقتصــادي املنعقد عرب الفيديو -أن
بالده ســرتد عىل أي خطوة من جانب الواليات املتحدة بخطوة
مكافئة.
وأكد أن واشــنطن انتهكت االتفاق ،وأن تعود إليه بخطوات
عملية ،وعليها أن ترفع جميع العقوبات.
وخالل االجتامع نفســه ،قال الرئيــس الرتيك رجب طيب
أردوغــان إن إنهاء العقوبــات املفروضة من جانب واحد عىل
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عىل طريق الديار
من غري املقبول أن يســتمر الرتاشــق االعالمي
بن فريق رئيس الجمهورية العامد ميشـــال عون
وتيـــاره من جهــة ،وفريق الرئيس املكلف ســعد
الحريــري وتياره من جهــة أخرى ،خاص ًة أن البالد
يتهددهــا أخطار عديدة ،بــدءا باالزمة االقتصادية
واملاليــة الخانقة والجوع والتضخــم الكبري الذي
لحـق مبعظـم السلع االساسية ،وصوالً اىل ان البالد
مهددة بالعتمة الشاملة باملستقبل القريب مع نفـاد
احتياط مــرف لبنان من العمالت االجنبية وعدم
قــدرة الدولة اللبنانية عىل رشاء الفيول ،وصوالً اىل
اســتفحال وباء كورونا يف املجتمع اللبناين وغالء
الفاتورة االستشفائية.
هذه التهديدات واملخاطر الكبرية تحتم عىل املعنين
بتشــكيل الحكومة التعايل عن االنانيات واملصالح
الخاصــة والفئوية واالرساع بتشــكيل الحكومة،
واال اآليت اعظم وغضب الشــعب الذي بدأ يرتجم يف
الشارع سيزدادوعندئذ ...ال ينفع الندم.

«الديار»
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الجمعة  5آذار 2021

سياســـــة لبنانيـــــة

ماذا يقول الحسين لشيعة العراق؟

نبيه الربجي

نتصــور أن هــذا مــا
يقوله الحســن لشــيعة
العراق «رجاء ...أبكوا عىل
يل .أنا
حالكم ،وال تبكوا ع ّ
يف السامء ،وأتدبر أمري.
أنتــم يف األرض ،وتدبروا
أمركم»!!.
بعــد  18عامــاً مــن
ســقوط صدام حسن مل
يتمكنوا مــن انتاج قيادة
واحــدة يكون لهــا ثقلها
داخل الدولة ال داخل الطائفــة .ككل العرب ،بعيدون عن
ثقافة الدولة الحديثة .شبق مكيافييل للسلطة التي ما ان
أمسكوا بزمامها حتى انفجر مسلسل الفضائح .حتى داخل
املؤسسة العســكرية التي لوال بعض الضباط املحرتفن
لكانت عبارة عن ميليشيات فوضوية داخل الثكنات.
قيادات شــيعية يف منتهى الهلهلة .باحث شــيعي،
واستاذ جامعي ،قال لنا «أقسم انني رصت أمتنى لو يعود
الس ّنة اىل حكم العراق».
أضاف «عديدنا أكرث من عرشين مليوناً .بيننا املثقفون
واألكادمييون واالختصاصيــون يف كل املجاالت ،وكان
يفــرتض أن نكون بيضة القبان ال يف الخليج فحســب،
بن
بل ويف املنطقة كلها .لكننــا مبعرثون كام الح
الوالء اليران ،والوالء ألمريكا ،والوالء للســعودية .تصور
أن بعضهم والؤهم للعرش األردين ،كام لو أن امللك فيصل
األول ،وهــو جد األرسة الهاشــمية ،مل يقل يف مذكرته
عام  ،1932وقبل  6أشــهر من وفاته« ،ال ائب واملوت
للشيعي ،واملناصب للس ّني».
وقال «أنا أتكلم من داخل الجرح الشــيعي ،وأنتمي اىل
عائلة تتحدر من أهل البيــت ،وأردد بالصوت العايل لقد
فشلنا ،لقد فشلنا ،لقد فشلنا».
«هذا ال يعني أنني ال أرصخ يف وجه ابن تيمية الذي قال
واذا صار اليهود دولة بالعــراق وغريه ،تكون الرافضة من
أعظم أعوانهم .انهم دامئاً يوالون الكفار من املرشكن واليهود
والنصارى ،ويعاونوهم عىل قتال املسلمن ومعاداتهم « ،كام
لو أن الشيعة ليسوا قادة ثورة العرشين يف العراق ،وكام لو
أن الشيعة مل يقهروا االرسائيلين يف لبنان».
بعصبيــة يضيف «لســنا أبداً كام ذكر ابــن تيمية يف
«منهاج الس ّنة  »)3)378أتصور أنك تدرك ما حل بنا من
مصائب يف التاريخ ،دون أن يكون صحيحاً أن الفرقة ،كداء
قاتل لالسالم وللمسلمن ،ظهرت مع الثورة االيرانية».
ذكر كيف أن احــد أعضاء مجلس قيادة الثورة يف العراق
اســتقال غاضباً من املجلس ،وهو الســني ،اعرتاضاً عىل
قول رئيس املجلس عبد الســالم عارف (عام « )1963جاء
الرافضان» يف اشارة اىل وصول العضوين الشيعين محسن
الشيخ رايض وهاين الفكي متأخرين اىل الجلسة.
انه العراق الــذي قال فيه أمرباطــور الصن للرحالة
القريش ،عقب ثورة الزنج« ،ان امللوك خمســة ،أوسعهم
ملكاً الذي ميلــك العراق ألنه يف وســط الدنيا ،وامللوك
محدقة به« .املثري هنــا أن فريق جورج دبليو بوش فكّر
بالطريقة نفســها حن رأى اســتخدام العــراق كغرفة
عمليــات الدارة املخطط الخاص بتغيــري خرائط الرشق
األوسط.
هذا اذا ما تذكرنا قول خبــري انكليزي «اذا بقي برميال
نفط يف العامل سيكون أحدهام يف العراق»؟!
بعيداً عن رصاع القبور بن الس ّنة والشيعة ،والذي سبق
أمريكا بقرون ،وســييل أمريكا بقرون ،ما دامت املنطقة
رهينة ذلــك االجرتار الســيزيفي للتاريــخ .وبعيداً عن
تراجيديا الشيعة يف بالد النهرين ،أي عراق اآلن ،وبعدما
اســتقطب األضواء ،يف الحقبة األخرية كحلبة للراع؟
الراع التكتي بوجه خاص...
يقــول الباحث اياه «كام لو أننا ملعب لكرة القدم .رمبا
كانت مشــكلتنا يف «لعنة هريودوت» (أبو الجغرافيا).
ماذا ميكن أن يحل بنا ،وســط تلك الفوىض ،حن نكون
عىل تخوم ايران ،وتركيا ،وسوريا ،واألردن ،والسعودية،
والكويت ،ثم تسألني عن صواريخ «عن األسد»؟
يختــم «هذا مجــرد تفصيــل ،أكانت ايــران وراءها
للضغــط عــىل ادارة جو بايــدن ،وهي التــي ال تن
وجود ايــوان كــرسى يف ضاحيــة بغــداد ،أم كانت
ارسائيــل لتفجري النــزاع بــن واشــنطن وطهران».
بعد كل ذلك ،هذه ليســت تراجيديا الشــيعة يف العراق.
مشكلة الســ ّنة املوزعي الوالءات أيضاً ،ومشكلة األكراد
الذين ضلوا طريقهم يف تعرجات الرشق األوسط .مشكلة
كل سكان املنطقة .حجارة عىل رقعة الشطرنج...

عــ قــات الــتــعــاون بــيــن قــائــد الجي
ورئ ــي ــس أركـــــان الــجــي ـ ا ســبــانــي

قائد الجيش مجتمعاً مع رئيس األركان االسباين
استقبل قائد الجيش العامد جوزاف عون يف مكتبه بالريزة،
.
رئيس أركان الجيش اإلسباين الج ال
عىل رأس وفد عسكري مرافق ،وتناول البحث
عالقات التعاون بن جي البلدين.

ّ
تـــــقـــــد ســــيــــنــــاريــــو بـــــقـــــا حــــكــــومــــة ديـــــــــاب حــــتــــى انــــتــــهــــا واليـــــــــة عــــون
مــــــرحــــــلــــــة دقــــــيــــــقــــــة دخـــــلـــــتـــــهـــــا الــــــــــبــــــــــ د :الـــــكـــــلـــــمـــــة لـــــلـــــشـــــار

بوال مراد

انتقلت اللعبة بن مختلف القوى من املناكفات السياسية
والسجاالت العالية النربة اىل الشارع .فقد بات محسوما،
وبحسب املعطيات املتوافرة ،ان الكباش بات يف الشارع سواء
من خالل احزاب تحرك جامهريها وان مل يكن تحت لوائها
الحزيب لفرض رشوطها بالسياسة ،او من خالل قدرتها
عىل متييز نفسها وامتصاص االحتقان الذي بلغ ذروته بن
اللبنانين الذين كفر معظمهم بزعامئه وبات ينتظر اي فرصة
او استحقاق لقلب الطاولة عىل رؤوسهم.
ويف هذا املجال ،تؤكد مصادر واسعة االطالع ان االيام
واالسابيع املقبلة ستكون حساسة وحرجة بحيث من املتوقع ان
يتم التصعيد يف الشارع سواء من قبل عدد من االحزاب وبالتحديد
تيار «املستقبل»و»الحزب التقدمي االشرتايك»و»القوات»
ملواصلة محارصة العهد ،او من قبل مجموعات الحراك املدين
التي باتت تنتظر تحرك االحزاب لالستفادة من زخمها والتجييش
لنزول مؤيديها كام االغلبية الصامتة التي من املفرتض ان تكون
كلمتها وحركتها وازنة يف اي اختبار.
وتشري املصادر اىل ان االنتقال اىل الشارع يأيت بعدما
وصلت كل املساعي لحل ازمة الحكومة اىل حائط مسدود
وبالتحديد بعد فشل الوساطات التي بذلت لرأب الصدع بن
رئيس الجمهورية العامد ميشال عون ورئيس الحكومة
املكلف سعد الحريري كام سقوط الطروحات واملخارج التي
تقدم بها اكرث من طرف وبخاصة حزب الله ورئيس املجلس
النيايب نبيه بري النزال عون والحريري من اعىل الشجرة ،التي
يبدو انهام يتمسكان بالبقاء عليها.
ويعول الحريري ،بحسب املصادر ،عىل «ضغوط دولية من
خالل شهر او اثنن ،بحيث
املفرتض ان تبلغ اوجها كحد اق

كامل ذبيان
املطالبة باستقالة ر س الجمهورية العامد ميشال
عون ،كانت تتكرر مع كل من شغل هذا املنصب املاروين وفق
«ال ُعرف» ،وليس الدستور ،منذ اول ر س بعد االستقالل
بشارة الخوري ،الذي استجاب «للثورة البيضاء» التي قادتها
«الجبهة الوطنية االشرتاكية» ،وأسقطت واليته املمدد
لها يف نصفها عام  ،1952وانتخب خلفاً له كميل شمعون
ر ساً لجمهورية ،وهو احد اعضاء قيادة الجبهة مع كامل
جنبالط وغسان تويني (كان ممثالً للحزب السوري القومي
االجتامعي) واحزاب وشخصيات اخرى.
فمنذ استقالة الخوري قبل نحو  69عاماً ،كان التمديد
او التجديد ،هو ما يطمح ويعمل له رؤساء الجمهورية ال
االستقالة ،وقد امتنع عن ذلك الرئيسان فؤاد شهاب والياس
رسكيس ،وكل منهام تقدم هو باستقالته ،رفضاً لواقع
سيايس ،وعادا عنها.
وطرح استقالة الر س عون له هدف سيايس ،وتلجأ
احزاب وكتل نيابية ومرجعيات ،او يتحرك الشارع داعياً اىل
هذه االستقالة ،وحصلت يف تاريخ لبنان ما بعد االستقالل،
هذه الدعوة اال ان عوائق دستورية وسياسية وطائفية ،كانت
متنع ان يحصل ذلك ،وقد رافقت ذلك ازمات داخلية ،وحروب
اهلية ،لكن مل تحصل اي استقالة لر س جمهورية قبل
موعد انتهاء واليته الدستورية ،اذ حدث ان جرت انتخابات
رئاسية مبكرة يف عهد الر س سليامن فرنجية ،ويف ظل
اقتتال داخيل ،وانتخب الر س الياس رسكيس ،لكن تسلم
مهامه يف  23ايلول من العام .1976
فالعامد عون الذي انتخب يف تسوية رئاسية ،انتهت
مفاعيلها ،وانقلب عليها طرفاها «التيار الوطني الحر»،
و«تيار املستقبل» ،فان الدعوة لالستقالة التي صدرت عن
اطراف مسيحية ،دعاها ر س الحزب التقدمي االشرتايك
وليد جنبالط ان تقدم عليها ،ومن ابرز الداعن ر س حزب
«القوات اللبنانية» سمري جعجع ،ومقرر «لقاء سيدة الجبل»
فارس سعيد ،فانها تصطدم ببكريك ،وفق مصادر سياسية
التي ترى ،ان البطريرك املاروين بشارة بطرس الراعي ،وضع
خطاً احمر ،امام املطالبة باستقالة ر س الجمهورية،
ان يكون «مكرس عصا»،
مبا يرمز هذا املوقع ،الذي يخ
الن السلطة االجرائية باتت يف مجلس الوزراء مجتمعاً بعد
دستور الطائف ،ومل يعد هو رأس السلطة التنفيذية ،ويرتأس
جلسة مجلس الوزراء عندما يح ون دون ان يص ّوت.
والدعوة لالستقالة ،امامها عوائق عدة ،اوال دستورية ،ال
يوجد نص يقيل ر س الجمهورية ،اذ نصت املادة  60من
الدستور عىل ان «ال تبعة عىل ر س الجمهورية حال قيامه
بوظيفته اال عند خرقه الدستور او يف حال الخيانة العظمى»،
ويف الحالتن ليس الرئيس عون متهامً بهام تقول املصادر،
مام يعني ان االستقالة ساقطة دستورياً ،اما يف الشق
السيايس ،فيحق لكل طرف ان يطالب بها ،امنا آلية التنفيذ،
هي ما مل يعلن عنه من يدعو لها ،سوى جمع من هو مت ر
من وجود عون يف القر الجمهوري ،وهو يحاسب سياسياً،
النه متحالف مع «حزب الله» ،الذي وقف مع ترشيحه لرئاسة
الجمهورية ،وهو املشهد نفسه الذي احاط بالر س السابق
اميل لحود ،الذي اس ُتصدر له قرار عن مجلس االمن الدويل
 1559لعدم التجديد له ،برفض تعديل املادة  49من الدستور،

ل ــق ــا ات ديــبــلــومــاســيــة ل ــوزي ــرة الــعــدل
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التقت وزيرة املهجرين الدكتورة غادة رشيم يف مكتبها يف
الوزارة ،مديرة برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية تانيا
كريستيانســن ،ونائب املدير طارق عسريان ،وعرض الطرفان
الربامجاالمنائيةالتييقومانبهايفاملناطقالح يةوالريفية.
وتم االتفاق عىل «التعاون املتبادل بينهام ،انطالقا من النشاط
التي تقوم به وزارة املهجرين التي ترأس اللجنة الفنية لالمناء
الريفي واملحيل من حيث جمع داتا الكرتونية شــاملة لواقع
وحاجات املناطق اللبنانية كافة ،متهيدا لوضع اســرتاتيجية
شاملة للتنمية الح ية والريفية».

ترف االعامل حتى
«لذلك بات سيناريو بقاء حكومة دياب ّ
انتهاء عون متقدما عىل غريه من السيناريوهات».
ويف خضم كل ذلك ،يقف اللبناين مذهوال بقدرة القوى
السياسية عىل تجاوزه وتخطيه سعيا وراء مصالحها
واجنداتها سواء الخاصة او تلك املرتبطة بدول اخرى..
فمع تجاوز سعر رصف الدوالر العرشة آالف لرية ما يؤدي
النعدام قدرته الرشائية ،تجده يبحث عن حصة غذائية هنا
او صندوق اعاشات هناك ..راضخا لواقع ان زعامءه حولوه
مجرد متسول متاما كدولته التي تستجدي برامج مساعدة
تفاقم دينها دينا ما يجعلها اقرب من اي وقت مىض ملصاف
الدول الفاشلة.

الدع ــــــــوة الس ــــــــتقالة رئي ــــــــس الجمهوري ــــــــة ش ــــــــعار يبق ــــــــى دون تنفي ــــــذ واس ــــــتحالة حصوله ـــــــا

شــــريــــم الـــتـــقـــت مــــديــــرة ب ــرن ــامــ
األمــم املتحدة للمستوطنات البشرية

يم

يت ء عىل كون الجو الدويل
يخدمه شــخصيا وال يخدم
الرئيس عون والنائب جربان
باســيل بعدما اقنع الجميع
وعىل رأسهم الفرنسين انه
يتمســك مببادرتهم ويلتزم
بجميــع بنودهــا بخالف
الرئيس عون الذي يســعى
الفراغهــا مــن مضمونها
وصوال ل بها ،ســواء من
خالل ارصاره عىل تســمية
ثلث عدد الوزراء فارضا ثلثا
معطال من شــأنه ان يشكل
ســيفا مســلطا عىل رأس
الحكومة يهدد بانهيارها يف
اية لحظة ،وصوال لســعيه
وان بشــكل غري معلن لحث
الحريري عىل االعتذار بعدما
تحول الخالف بينهــام اي بن عون والحريري كام بن االخري
اكرث منه خالف بالسياسة».
وباسيل اىل خالف شخ
باملقابل ،ال يبدو ان «الثنايئ»عون -باسيل بصدد املهادنة او
تقديم اي تنازالت ،بحيث تشري املصادر اىل انه «وبعد فرض
عقوبات امريكية عىل باسيل ،بات «الثنايئ»عىل يقن انه مل
يعد هناك ما يخرسه اكرث مام سبق ان خرسه ،فاىل جانب
العقوبات ،اوشك عهده ان ينتهي موصوماً بالفشل ،من دون
ان نن شعبية «التيار» التي تراجعت بشكل كبري ما يجعله
يعد للمئة قبل السري مثال بانتخابات فرعية يدفعه اليها رئيس
املجلس النيايب نبيه بري بهدف احراجه».وتضيف املصادر:

السوي ية

إســتقبلت وزيرة العــدل يف حكومة تريــف األعامل
مــاري كلــود نجــم يف مكتبها بالــوزارة عــىل التوايل،
ســفراء األرجنتن موريســيو أليــس ،ســويرسا مونيكا
شــموتز كريغوتســكد وبنغالدش رحمن جاهانغري ،حيث
تنــاول البحث التعــاون الثنــايئ عىل الصعيــد القضايئ
بن لبنــان وكل مــن األرجنتــن وســويرسا وبنغالدش.
كام التقــت نجم املفوض العــام لشــؤون الالجئن ايايك
إيتــو وبحثــت معــه يف التعــاون يف ملــف الالجئن.
واستقبلت نجم سفري اإلتحاد األورويب يف لبنان رالف طراف
 ،وتطرق البحث اىل التطورات العامة يف لبنان ،ومشــاريع
التعاون الثنايئ مع وزارة العدل.

وخطيئته انه يقف مع ثالثية «الجيش والشعب واملقاومة».
فاسقاط الر س عون سياسياً ،مع االستحالة دستورياً،
فيبقى الضغط يف الشارع ،واستغالل فقر وجوع املواطنن،
يف ظل االنهيار املايل ،والتدهور االقتصادي وتفاقم االوضاع
املعيشية واالجتامعية ،اذ جرى ركوب «الحراك الشعبي»
الذي بدأ عفوياً يف  17ترشين االول  ،2019بسبب االوضاع
املرتدية ،وفساد الطبقة السياسية ،لتقوم احزاب بتوجيه
الحراك نحو اهداف اخرى ،منها استقالة الر س عون ،ونزع
سالح املقاومة ،بتطبيق القرار  ،1559حيث عاد املشهد من
جديد ،وباتت جغرافيا قطع الطرقات ،تكشف عن املحركن،
وهم احزاب مناوئون لر س الجمهورية كحزيب «القوات
اللبنانية» و«الكتائب» او «تيار املستقبل» ومنافسه مجموعة
بهاء الحريري ،واحياناً الحزب التقدمي االشرتايك ،اىل هيئات
تسمي نفسها من «املجتمع املدين» ،وبقايا يسارين وطُفار
احزاب ،اذ تختلط يف التحركات الشعارات السياسية ،مع
املطالب االجتامعية ،واخرى تدعو السقاط النظام ،ومعه
الفساد الذي مارسه من تولوا السلطة ،اقله ما بعد اتفاق
الطائف  1991وبعد خروج القوات السورية  ،2005تقول
املصادر ،التي ال ترى ان مطلب االستقالة قابل للتحقيق ،وان

الرئيس عون مل يخرج من قر بعبدا عندما كان فيه ر ساً
لحكومة عسكرية ،اال بعملية عسكرية ،النه مل يسلم السلطة
بعد اتفاق الطائف ،وهو لن يغادره وهو رئيساً للجمهورية،
وهذه املرة عنده حليف اسايس هو «حزب الله» لن يسمح بذلك،
كام فعل مع الر س لحود ،وبكريك لن تعطي ضوءاً اخ ،
ويبقى مطلب االستقالة شعاراً دون تنفيذ واستحالة التطبيق.
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

الثقـــة املتبادلـــة و»الحميميـــة» تطبـــع الع قـــة بيـــن الراعـــي وإبرا يـــم
لقـــا ال ميـــس املاضـــي عقـــد بطلـــب مـــن الراعـــي وانحصـــر حكوميـــا
ّ
ّ
بكركــــي ردت علــــى «املشوشــــين» ببيــــان توضيحــــي رف ــــوا نشــــره

رضوان الذيب

العالقة الجيدة والحميمية التي تربط املدير العام لألمن العام اللواء عباس
إبراهيم والبطريرك املاروين مار بشارة بطرس الراعي تزعج العديد من السياسين
واإلعالمين الذين يحاولون وضعها وحرها يف مسارات ضيقة ،وتشويهها لغايات
ال تصب مطلقا يف مصلحة البلد ،ومساعي الخروج من االزمة ،وتحديدا يف امللف
الحكومي ،نتيجة قناعة ابراهيم والراعي ب ورة االرساع يف التأليف للخروج من
االزمة من أجل مصلحة كل اللبنانين مبختلف مشاربهم ،وهذه القناعة املشرتكة
اليجاد الحلول تجعل خط التواصل بن الرجلن عىل مدار الساعة ،هذا باإلضافة اىل
ان اللواء ابراهيم يحظى بثقة مطلقة يف بكريك ،وحرص البطريرك عىل وضعه
يف ما يقوم به من جهود بشأن تأليف الحكومة ،وهذا الحرص أيضا يقابله اللواء
ابراهيم لجهة وضع الراعي يف حصيلة اتصاالته ،ومرد ذلك إىل الحرص املشرتك عىل
تنسيق الجهود النجاز التأليف وانقاذ البلد ،علام ان مشاورات واتصاالت ابراهيم يف
امللف الحكومي تشمل عون وبري والحريري وحزب الله وجنبالط وفرنجية والقوات
اللبنانية وسفراء عربا وأجانب وغريهم ،وبالتايل فإن دور ابراهيم يحظى باجامع
شامل من كل األفرقاء.
ويف املعلومات عن لقاء الخميس املايض بن البطريرك الراعي واللواء ابراهيم
فتشري مصادر مطلعة اىل ان مكتب البطريرك الراعي اتصل بداية األسبوع املايض
باللواء ابراهيم ناقال اليه رغبة الراعي باالجتامع به ،وعىل هذا األساس حدد املوعد
نهار الخميس املايض الساعة الخامسة بعد الظهر وقبل يومن من احتفال بكريك.

ً

وقد كان «الطبق» األسايس يف االجتامع حكوميا ،دون أي ملف اخر ومل
يتم التطرق إىل مبادرة بكريك وتفاصيلها ،لكن الراعي تحدث عن ترتيبات
احتفال السبت اللوجيستية والدعوات الشعبية ،وجرى نقاش عام دون
الخوض بتفاصيل املبادرة الذي أعلنها الراعي يف مناسبات عديدة،
وبالتايل مل يطرح اللواء يف االجتامع اي خطوات بشأن املبادرة ،ومل
ينقل اية رسائل لبكريك ومل يح ّمله الراعي أيضا اية رسائل الي طرف،
علام ان الراعي يتواصل بشكل دائم مع عون والحريري ،فيام التواصل
بن لجنة بكريك وحزب الله مل ينقطع وتكثف بعد احتفال بكريك ،ومل
يعد رسا وتحديدا بن األمري حارث شهاب واحد مسؤويل حزب الله،
كام أن اجتامعا حصل بن شخصية مسيحية وازنة ومعتدلة ومقربة
من بكريك مع مسؤول يف حزب الله وجرى نقاش بالعمق ،وظهر وجود خالف
عميق بن الطرفن حول املؤمتر الدويل ،لكن ذلك ال يلغي الحرص عىل إبقاء التواصل
والحوار.
لكن االمراملستغرب جدا حسب املصادر املطلعة ،انه مبجرد اإلعالن عن لقاء الراعي
وإبراهيم ،تحركت بعض األقالم لرتسم سيناريوات «هاميونية» من نسج الخيال عن
الزيارة ،ووضعها بهدف التشويش وإجهاض مبادرة بكريك والقوطبة عليها ،وهذا
ما ازعج البطريرك شخصيا وكذلك دوائر بكريك ودفعها إىل إصدار بيان توضيحي
عن الزيارة ،وبأن االجتامع تم بناء لطلب من البطريرك ورغبته ،وتركز النقاش عىل
مسعى تأليف الحكومة .وامللفت ان احد املواقع اإللكرتونية الذي ش ّوش عىل الزيارة
ورسم «مشاهد خيالية لها» مل ينرش توضيح الرح البطريريك رغم استفسارها

عن ذلك ،حيث يصنف هذا املوقع نفسه بأنه صوت الراعي ،وكيف ميكن أن يكون
صوت بكريك ويف نفس الوقت يرفض نرش بيانها التوضيحي ،لكن االب عبدو ابو
كسم عاد وأوضح يف مقابلة تلفزيونية ،كيف متت الزيارة وماذا كان جدول اعاملها.
ما يجري يف البلد حسب املصادر املطلعة «جنون» حقيقي ،واألزمة باتت مفتوحة
عىل كل االحتامالت ،خصوصا عىل صعيد «لقمة عيش اللبنانين» ،وهذا ما حذر منه
ابراهيم بالقول ان «الجوع كافر» واالنهيار سي ب كل اللبنانين ،وال بد من خطوات
رسيعة لإلنقاذ ،وعىل هذا األساس وتحت سقف اإلنقاذ يكثف اتصاالته مع الجميع،
ينجح احيانا وأحيانا أخرى ال يتم التجاوب معه ،لكنه لن يتوقف عن بذل الجهود
وتدوير الزوايا للحل ،ولن يقف عند «وشوشات» من هنا وهناك ،وترسيبات معروفة
األهداف ،وهل هناك من طريق اخر غري الحوار والتالقي إلنقاذ البلد واخراجه من
غرفة العناية الفائقة قبل «غرق» املركب بالجميع ودون استثناء؟

أوس ــا ديبلوماس ــية :ش ــينكر ينتق ــد لل ــط عل ــى لبن ــان للتن ــازل ع ــن حقوق ــه البحري ــة
الوفــد اللبنانــي لــم ي ّيــر مواقفــه ولــن يتراجــع  ..والدولــة جا ــزة الســتئناف املفاوضــات

بري :لزيارة البابا للعراق دالالت
على أ مية ترسي االخوة االنسانية

دوليل بشعالين
إنتقد مساعد وزير الخارجية األمرييك لشؤون الرشق
األد ديفيد شينكر الثالثاء بشدّ ة أداء السلطات اللبنانية
عىل الصعيدين الداخيل والخارجي ،مشرياً اىل أنّها تعاملت
مع املفاوضات مع إرسائيل باستهتار ،كام فعلت بانفجار
مرفأ بريوت ،وبأنّ الجانب اللبناين كان متعاوناً يف بداية
املفاوضات ،لك ّنه عاد وتراجع وكانت مطالبه تعجيزية
خاللها  ،يف الوقت الذي ال يزال ينتظر فيه لبنان من الجانب
األمرييك أن يضعه يف إطار جهوزية الوسيط األمرييك
الستئناف هذه املفاوضات.
فبعد أن جرى تعليق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية
غري املبارشة مع العدو اإلرسائييل يف الناقورة التي استم ّرت
بن  14ترشين األول و 11ترشين الثاين الفائتن ،بسبب
موسم األعياد ،بحسب معطيات وزارة الخارجية واملغرتبن،
كان يُنتظر أن تُس ّمي اإلدارة األمريكية الجديدة يف عهد
الرئيس جو بايدن ،إسم الوسيط األمرييك فيها ،فترتكه
تعن بديالً له ،كون
نفسه (أي السفري جون ديرورش) أو ّ
هذا األخري كان مع ّيناً من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد
ترامب عند انطالق املفاوضات بن الجانبن برعاية أممية
ووساطة أمريكية .فهل يريد الجانب األمرييك ِفعالً استئناف
املفاوضات ،بعد أن مت ّنى شينكر عىل إدارة بايدن اعتبار لبنان
أولوية ،أم أنّ كالمه قد فضح سياسة بالده عندما قال بأنّه
يجب عىل إدارة بايدن أن تُشعر اللبنانين بعواقب تساهلهم
مع الفساد وتجاوزات حزب الله ،ما يعني تشديد الحصار
املايل والنقدي عىل لبنان إلرغامه عىل التنازل عن حقوقه
الرشعية؟
أوساط ديبلوماسية واسعة اإلطالع رأت يف كالم شينكر
محاولة إلقحام السياسة ووجهات النظر األمريكية يف ملف
ترسيم الحدود البحرية الذي هو تقني وقانوين وحقوقي
بحت .فام ورد عىل لسان هذا األخري ليس سوى حججاً
واهية يُراد منها الضغط عىل لبنان ل يتنازل عن حقوقه
يف املنطقة البحرية املتنازع عليها ،لصالح العدو اإلرسائييل،
غري أنّ هذا األمر مل ولن يحصل .فلبنان جاهز الستئناف هذه
كل األزمات التي يعاين منها ،ألنّ
مفاوضات الرتسيم رغم ّ
هذا ملف مفصول كل ّياً سواه من امللفات اإلقتصادية واملالية،
كام عن مسألة تشكيل الحكومة أو عدمه ،سيام وأنّ رئيس
الجمهورية العامد ميشال عون هو املسؤول املبارش عنه.
كذلك فإنّه ال عالقة بن الرتسيم وبن عدم قيام تحالف
الرشكات الذي وقّع عقداً مع لبنان ،وتحديداً رشكة توتال
جبة عليها أي بدء عمليات التنقيب عن
الفرنسية باملهام املتو ّ
النفط والغاز يف البلوك  9الذي كان مق ّرراً يف أواخر العام
املنرم.
أ ّما ما قاله شينكر عن أنّ السلطات اللبنانية تعاملت مع
ملف املفاوضات باستهتار ،فهو أمر غري صحيح ،عىل ما
أضافت االوساط ،سيام وأنّ الرئيس عون يويل هذا امللف
كل الطاقات والخربات لتحصيل
اهتامماً كبرياً وقد سخّر ّ
حقوق لبنان يف املنطقة البحرية التابعة له ،مع اإلرصار
عىل عدم التنازل عن الحقوق اللبنانية .أ ّما الوفد امل ُفاوض
باسم لبنان يف املفاوضات التي استم ّرت من  14ترشين األول
اىل  11ترشين الثاين الفائتن ،وخالفاً ملا يدّ عي املسؤول
األمرييك ،فقد ح ّ ملفه بشكل جدّ ي وقانوين واحرتايف

بر

عارضاً حقوق لبنان يف املنطقة اإلقتصادية املتنازع عليها
والتي تبلغ مساحتها  2290كيلومرتاً مربّعاً ،انطالقاً من
الخط  29البحري للحدود الذي ال يستطيع أحد أن يُسقطه
كل رشوط اإلتفاقيات واملواثيق الدولية من
كونه يستويف ّ
اتفاقية بوليه -نيو كومب ،اىل اتفاقية الهدنة وقانون
البحار ،وهو مل يُبدّ ل موقفه أو يرتاجع عنه ،بل عىل العكس
متسك به ،وهذا ما أزعج األمرييك و اإلرسائييل  .فيام
ّ
كان العدو اإلرسائييل يعتقد أنّ لبنان س ُيفاوض فقط عىل
املثلث البحري الذي تبلغ مساحته  860كلم 2والتي مل يكن
يُوافق عليها ،فكيف بعد أن أُضيف إليها مساحة الـ 1430
رص
كلم 2باإلستناد اىل الخرائط واإلتفاقيات الدولية؟لهذا أ ّ
ّ
الخط رقم واحد يف محاولة لإلستيالء
عىل الرتسيم من
حصة لبنان ،رغم أنّه
عىل بعض الكيلومرتات البحرية من
ّ
ال يتصل باليابسة ما يجعله الغياً ،كام عىل الخط  23الذي
ولعل أكرث ما يُزعج
ّ
هو عشوايئ وال صلة له باليابسة أيضاً.
الجانب اإلرسائييل هو أنّ مطالبة لبنان تشمل جزءاً من حقل
كاريش الذي يستثمره عرب رشكة يونانية ويواصل عمليات
التنقيب فيه رغم وجود البلوك  72بالكامل يف منطقة النزاع.
من هنا ،يحاول الجانب األمرييك ،عىل ما أشارت األوساط
نفسها ،اإلستفادة من وجود حكومة مستقيلة يف لبنان،
وعدم التوافق عىل تشكيل حكومة جديدة ،للضغط عىل
الدولة اللبنانية ل تتنازل عن حقوقها كونها بحاجة اىل
البدء بعمليات التنقيب يف البلوك  9الستخراج النفط والغاز
وتحسن الوضع اإلقتصادي يف املرحلة املقبلة .علامً بأنّ ال
يشء مينع رشكة توتال الفرنسية من استئناف عملها يف
هذا البلوك الذي يُالمس املنطقة املتنازع عليها ،من خالل
االبتعاد عن هذه األخرية بنحو كيلومرت واحد.
وشدّ دت االوساط عىل أنّ مفاوضات الرتسيم هو ملف
كل امللفات وال عالقة له ،ال من قريب وال من
مستقل عن ّ
ّ
بعيد ،بأي ملف إقليمي ،عىل ما يُحاول الجانب األمرييك
اإليحاء به من خالل ربطه مبلفات أخرى مثل امللف النووي
اإليراين أو األزمة يف سوريا أو اليمن أو غ ّزة وسوى ذلك.

كام أنّه غري مرتبط بالوضع اإلقتصادي املزري الذي تحدّ ث
عنه شينكر ،باإلشارة اىل أنّه رغم حاجة الدولة اللبنانية
لحل هذا امللف.
اىل األموال ،فهي ليست عىل عجلة من أمرها ّ
وهي محاولة إضافية للضغط عىل لبنان إلجباره عىل التنازل
عن حقوقه يف املنطقة اإلقتصادية الخالصة.
وفيام يتعلّق ب ورة تعديل املرسوم  6433املتعلّق
بإحداثيات حدود لبنان الجنوبية الذي سبق وأن أرسل اىل
األمم املتحدة يف العام  2011وارتكز عىل أخطاء باعتبار
تخليت جزيرة فيام هي صخرة غري مأهولة بالسكّان ،إذ
بإمكان حكومة تريف األعامل القيام اليوم بهذا األمر،
لفتت االوساط ،اىل أنّ لبنان قد حفظ حقوقه يف هذا املرسوم
ميكن
لتصحيح األخطاء فاملادة الثالثة منه
ّ
تنص عىل أنّه ُ
مراجعة حدود املنطقة اإلقتصادية الخالصة وتحسينها،
وبالتايل تعديل لوائح إحداثياتها عند توافر بيانات أكرث دقّة
ووفقاً للحاجة يف ضوء املفاوضات مع دول الجوار املعنية .
كام أنّ املادة  157من وثيقة األمانة العامة لألمم املتحدة
تنص عىل أنّه ميكن ألي دولة أن تسحب وثيقة
للعام 1999
ّ
تم إيداعها من جانب واحد لدى األمن العام لألمم
عائدة لها ّ
املتحدة  .ولبنان قد أودع وثيقة ومن حقّه اسرتدادها اليوم
يف حال ق ّررت الحكومة ذلك.غري أنّ املعلومات أفادت بأنّ
هذه الخطوة قد تُضعف موقف لبنان وال تُق ّويه .كام أنّ تعديل
املرسوم قد يتخذه الجانب األمرييك وكذلك اإلرسائييل ك خذ
غري موقفه ،والحقيقة هي خالف ذلك.
عىل لبنان بأنّه ّ
غري أن االوساط ،أكّدت عىل أنّه يف حال جرى تعديل هذا
املرسوم،عىل ما يجب أن يحصل ،مبرسوم ج ّوال ،فإنّ هذا
األمر من شأنه أن يُجرب الوفد اإلرسائييل عىل العودة رسيعاً
اىل طاولة املفاوضات وبدء التفاوض عىل مساحة 2290
كلم .2وبالتايل سوف يحصل لبنان عىل حقوقه من حقول
النفط والغاز التي تقع جنوب النقطة  .23من هنا ،فال
يجب عىل الرئيس عون واملسؤولن والوزراء املعنين إرسال
تعديل املرسوم واإلحداثيات الجديدة التي تتطابق مع القانون
الدويل اىل األمم املتحدة.

جــــنــــبــــ  :ذا ــــــبــــــون الـــــــى فـــــوضـــــى لــــكــــن ال أفـــــــ لـــــحـــــرب أ ــل ــي ــة
ً
وزيــــــرا
وال ــح ــك ــوم ــة أفـــ ـــل وس ــي ــل ــة  ..وأنــــــا ــي ــر م ــت ــم ـ ّـســ بــصــي ـ ــة
اعترب رئيس الحزب التقدمي اإلشرتايك وليد جنبالط ،يف لقاء
حواري عرب تطبيق «زوم»« ،أن فكرة البطريرك املاروين مار بشارة
بطرس الراعي عن املؤمتر الدويل «جميلة لناحية التفكري بوجود
لبنان» ،مشــريا إىل أن «إنشــاء لبنان الكبري كان مؤمترا دوليا.
الطائف كان مؤمترا دوليا وباريــس  1و 2كانا مؤمترين دولين
أيضا» ،مؤكدا «أننا ال نستطيع أن نخرج من هذه الحالة السياسة،
األمنية ،العسكرية والثقافية ،أي حزب الله .علينا أن نتوجه إليها.
صحيح هو اليوم مرتاح .لديهم البنك املركزي الخاص بهم ،وهناك
البنك املركزي للدولة ،وبعد ســنة ينتهي االحتياط اإللزامي .لكن
هل يستطيعون أن يتحملوا كل التبعات االجتامعية؟».
وقال« :من ســنة أتت حكومة حســان ديــاب .من أ بها؟
األغلبية ،أي تحالف عون مع «حزب الله» ،لكنهم اكتشــفوا أنهم
جاؤوا بشــخص مل يأت عىل تاريخ الجمهورية مثله« ،عبثي».
والحقا اكتشــفوا عبثيا آخر هو جربان باسيل« .بعد شوي حزب
الله أصبح رهينة جربان باسيل» ،ألنهم يريدون حليفا مسيحيا،
وألن جربان باســيل عا من العقوبات األمريكية .اليوم باسيل
لديه سلطة عليهم .ومن أســبوع تقريبا خطب حسن نرالله،
وقال بأنه يضمن الثلث املعطل .لكن أ الجواب من باسيل وقال،
«أنا أريد الثلث املعطل» ،وهو حالــة عبثية .وهو كام عمه يكره
وليد جنبالط ،ونبيه بري ،وســمري جعجع ،وسليامن فرنجية.

يريد حالة ،...لكن كيف نستطيع حلها داخل املجتمع الواحد؟».
أضاف «علينا أن نــرى كيف يرى الحزب لبنان .وعندما نتحدث
عن شخص مثل حســن نرالله له تأثري عىل جزء من الرتكيبة
يف الجمهورية اإليرانية فليس كافيا أن نتوجه إليه عرب ممثلن.
نريد أن نصل إليه .وهنا نسأله ،كيف ترى لبنان؟ هل تقبل بلبنان
املتنوع ،واملتعــدد ،والجامعات؟ هل تقبل مبــا تبقى من صيغة
قدمية؟ إما أنت مــع لبنان جديد ،أو مع تحالــف األقليات الذي
ينــادي به البعض؟ هل أنت مع لبنان فــارغ من مضمونه ،ومع
لبنان هجرته كل النخبة؟ عىل أحد ما أن يتحدث معه .رمبا ال يرى
هذا الواقع الجديد .وأنا أشك».
وردا عىل سؤال ،قال« :نحن ذاهبون إىل فوىض داخلية نتيجة
الوضع االقتصادي واالجتامعي .نعم ،ســيزيد الفقر والتشــليح
والقتل .لكن ال أرى أي أفق ألي حــرب أهلية .هناك فوىض ،هذا
يكفي .وحتى يف املجتمع الشــيعي ،هناك فوىض .وعندما نرى
مظاهر الفوىض يف بعلبك  -الهرمل (هــذه منطقة حزب الله)
فهــذا يعود إىل الفقــر ،ألن الحزب ال يقوم بــأي يشء يف هذه
املنطقة».
وعام إذا كان ما يحدث ســيؤدي إىل حكومة عسكرية ،أجاب:
«الحكومة العســكرية ال تنجح أبدا يف لبنان .األولوية أن تشكل
حكومة .وهنا أخالف الشيخ سعد واملبادرة الفرنسية .ليس هناك

حكومة اختصاصين .لنشــكل حكومة فيهــا الحد األد من
االختصاصين ،ونبدأ من وزارة الكهرباء التي يحتفظ بها جربان
باسيل».
وقال جنبالط« :أنا مع التســوية ،ولســت متمسكا بعدد ال
 18وزيرا .الحريري متمســك بها .أشــكره ،لكن مل تعد هناك أية
تفاصيل .البلد كله ينهــار ،وال بد من حكومة .وجوالت الحريري
الخارجية مفيــدة جدا ،لكن يف األخري نريد أن نرى شــيئا عىل
األرض .هذا مطلوب منا جميعــا» ،مضيفا «كان هناك يشء من
االســتقرار قبل ما يســمى الثورة .وكانت املعالجة االقتصادية
والنقدية التي كان بارعا فيهــا رفيق الحريري ،فكان يأيت باملال
لتدعيم االقتصــاد اللبناين .لكن هذا املــال كان يذهب إىل دولة
أخرى ،وتراكم العجز وقامت الثورة».
وعن اعرتاف ســوريا بأن مزارع شبعا وكفرشوبا لبنانية ،قال
جنبالط« :كان يجــب أن يرتجم عمليا ،واألمــر يتطلب التوافق
اللبناين  -الســوري بن الدولتن ،ثم رســم الخرائط الجديدة أو
الحلول الجديدة ومبارشة بعد التحرير يف الـ 2000خرج الضباط
املشــهورون بخرائط جديدة ،وقدموا لنــا هدية جميلة لكن غري
رشعيــة ،وهي ترشع عندما توافق عليهــا األمم املتحدة بتوافق
الدولتــن اللبنانية والســورية .وهذا يذكرين بحــدود العراق
الكويت».

جتم ا

الس

االيراين

حس ابالا يم

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري ،عشية زيارة البابا فرنسيس
االول اىل العراق« :ان زيارة البابا فرنســيس للعراق الشــقيق وما
ســوف تتضمنه الزيارة من لقاء تاريخي مع املرجعية الرشــيدة
ممثلة بســامحه آية الله العظمى السيد عيل السيستاين بقدر ما
تحمل من دالالت عىل أهمية ترســيخ االخوة االنســانية يف هذه
املرحلة الراهنة عىل قواعد املحبة والتســامح بن ابناء الرساالت
الســاموية ،هي أيضا استكامل ملا تم التأســيس عليه خالل لقاء
سامحة شيخ االزهر الرشيف الدكتور أحمد الطيب»
وختم بري»هي تأكيد عىل املؤكد بأن رسالتي املسيحية واالسالم
من «مشــكاة» واحدة مصدرهام واحد ونورهــام واحد من االله
الواحد  ،تدعوان اىل سبيل الله واىل خري االنسان وخالص االوطان
بالحكمة واالعتدال واملوعظة الحسنة».
وكان الرئيس بري اســتقبل يف مقر الرئاســة الثانية يف مقر
الرئاســة الثانية يف عن التينة ،ســفري الجمهورية االسالمية
االيرانية يف لبنان الدكتــور محمد جالل فريوزنيا ،حيث تم عرض
لالوضاع العامة يف لبنان واملنطقة والعالقات الثنائية بن البلدين.

«التوحيد العربي» استنكر الحادثة

و اب اتصل بجنب وت كيد ط ق
يد الجي في معالجة حادثة كفرحيم
أعلنــت امانة االعالم يف حزب «التوحيــد العريب» يف بيان« ،ان
رئيســه وئام وهاب اتصل برئيس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد
جنبالط ،وجرى تأكيد إطالق يد الجيش اللبناين يف معالجة حادثة
كفرحيم التي ســقط فيها عدد من الجرحى .كام تم التأكيد أن أمن
الجبــل وأهله خط أحمر ،وممنوع عىل أي أحــد العبث به ،والغطاء
مرفوع عن الجميع».
كام استنكر حزب «التوحيد العريب» يف بيان صادر عن أمانة االعالم،
«الحادثة املؤسفة التي حصلت يف بلدة كفرحيم الشوفية والتي أوقعت
عددا من الجرحى ،ويؤكد أنه ال يغطي أي فرد شارك يف الحادث».
ودعا «الجيش والقوى األمنية للترف مبا تراه مناسبا حفاظا عىل
أمن الجبل ،كام نؤكد تنسيقنا مع كل القوى يف الجبل وبخاصة الحزب
التقدمي اإلشــرتايك لعدم تكرار مثل هذه األحداث ،متمنن الشــفاء
العاجل للجرحى ومؤكدين أن أمن أهلنا يف الجبل هو فوق كل إعتبار».

زعيتر :موقفي من املثول أما
املحق العدلي مل مجلس النواب
اعترب عضوكتلة التنمية والتحريرالنائبغازي زعيرت ،أن «موقفي
من املثول أمام املحقق العديل يفانفجاراملرفأ هو ملك املجلس النيايب
وهناك تباين وخالف دســتوري وقانوي حول هــذا املوضوع وإذا
طلب املحقق الجديد أن يســتمع يل كشاهد وليس كمدّعى عليه فأنا
مستعد و إن شاء الله نلتقي بأهايل الضحايا ونرشح لهم املوقف وأنا
ضمريي مرتاح».
ولفت يف تريــح اىل أن «املجلس النيايب وهيئة مكتب املجلس
اتخذت موقفاً مبوضوع رسالة القايض فادي صوان الذي مل يز ّودها
باملستندات وادعى عىل النواب».

وقفة أل الي ضحايا انفجار املرف
طالبت البيطار باستكمال ما بدأه صوان
نفذ أهايل ضحايا تفجري مرفــأ بريوت وقفة امام البوابة
رقم  3للمرفأ ،ملطالبة القايض طارق البيطار بـ «اســتكامل
ما بدأه ســلفه القايض فادي صــوان وأال يتوا عن إظهار
الحقيقة كاملة ومحاســبة كل املســؤولن عن االنفجار»،
رافعن صور ابنائهم الشهداء.
وتحدث باسم لجنة شهداء انفجار مرفأ بريوت ابراهيم حطيط،
فأكد «رفض كل أنواع التسييس لقضيتهم الن دماء الضحايا ليست
للمتاجرة السياســية» ،داعن إىل «اعتبار  4آب من كل عام يوما
وطنيا وإضاءة الشموع عىل الرشفات يف مثل هذا اليوم».
ودعــا اللبنانين إىل «الوقــوف بجانبهم ألن قضيتهم هي
قضية وطن حتى اقتالع الفساد».

¥

≤∞≤± —«–¬ μ WFL'«

W????????O?½UM?³? W????????ÝU???????O????????Ý
°wMÞu« d9R*«Ë wËb« d9R*«
wUŽ U¹dŁ
—œU³ð Ê√ vMF U ¨‰«RÝ
UN²½UJ UN …“—UÐ W?OBý
ÎU?OŠË—Ë ÎU?OŽU?L²?ł≈ …eO?L*«
wËœ d9R?0 W?³U?D*« v≈
ÆW?O½UM³K?« W?“_« w dEMK
…—œU????????³?*« Ác?¼ Ê√ s?þ√ ô
wM?ÞË d9R?? s?Ž —b??
ÆUNMŽ ÊöŽù« ÁœU?IF½« o³Ý
‰u?I½ Ê√ UM o×¹ wU?²UÐË
Èb0 j³ðd? U?¼d?O?B? Ê√
tÐ vE×??²?Ý Íc« b?O?¹Q?²«
ør¼dOB vKŽ 5IKI« 5OMF*« ”UM« q³ s
«c¼ vK?Ž WÐU??łù« ÷d?F?? w? ¨ÎôË√ s¼c« v≈ —œU??³??²¹
wMÞË d9R? v≈ …u?Žb« Âb?Ž Ê√ ‰u?Ið W?O?{d? ¨‰«R? «
tM ÈËbł ô Ê√ v≈ U≈Ë qO?×²  tU¾?²« Ê√ v≈ U≈ Áœd
Êu?OËb« UM{d?I¹ q¼ sJ?Ë ÆtMŽ ¡UMG?²?Ýù« - wU?²UÐË
øÁb¹d½ ô ÎUMÞË
sL?? Î«—c???F??²?? wMÞu« d?9R*« œU??I??F½« ÊU??? «–≈ sJË
d_« Ê_ ¨ÁœU?IF½« lM9 w²« »U?³Ý_« `O?{uð Í—ËdC«
W??O?ł—U??š ·Ëdþ v?≈ lłd¹ l½U*« ÊuJ?¹ U?b?MŽ nK²??¹
ÆwKš«œ ‚UIA½«Ë ·öš sŽ fJF« vKŽ ÎULłU½ Ë√ …d¼U
ôUL?²Šù« W? UJ ÎôULJ²?Ý«Ë Î«œ«dD²Ý« Î«bF?³²?  fOË
Ë√ q_« w tÐ »u?žd? d?O?ž wMÞu?« d9R*« «c¼ ÊuJ¹ Ê√
fO?zd« —d???³?*« u¼ wM?ÞË d9R0 W????³???žd« Âb????Ž Ê≈ q
sŽ Y×?³« w …œ«—≈ sD³¹ b? «c¼ ° wËœ d9R0 W?³UDLK
Æ’Uš qŠ
w wËb« d9R*« s vłd¹ U?L?Ž dš¬ ‰«R?Ý iNM¹ UM¼
«c¼ w r?¼b??Š√ UMF??L??Ý b???IK Æ ôU??L??²??Šù« Ác?¼ s q
X% U?N?F?{ËË œö?³« q¹Ëb?²?Ð W?Š«d? VUD¹ ¨‚U?O? «
vKŽò Î«d?Dš ÁdEM?Ð q¦1 UÐ ÊU?M³ ÊQ?? ¨l?ÐU?? « b?M³«
Æ‰c²³ ÂöJ« «c¼ Ê√ wN¹b³« s Æå5*UF« rK «Ë s_«
‰Ëb?−?Ð ÎU?Ozb??³? ·Òd?F¹ Íc?« wËb« d9R*« v≈ b??FM
W U{ùUÐ tO Êu—U?A¹ s¹c« 5OËb« ¡UCŽ_UÐË tULŽ√
V «d*« b?−¹ UM¼Ë ÆU?O?L?OK ≈Ë ÎU?OK×? 5OMF*« ¡U?C?Ž_« v≈
ÆW¹UžË dO Hð UNM qJË ¨…œbF² ôUL²Š« ÂU√ t H½
ÊUM³ ‰u??Š ÎU?OËœ Î«d9R? ¨‰U??¦*« qO?³?Ý vK?Ž pO≈ c?š
UL? ÆWMÝ 5ŁöŁ cM W?LU?(« WuEM*« ¡U? d √ t?O q¦L?²¹
d9R*« u¼ v?A?¹ U? vA??š√ sJË ÆtM …u?łd*« …b?zU?H«
oÞUM s W?IDM w? l{u« W?'UF?* vŽb¹ Íc« wËb«
tðU?½uJ s W???HzUÞ U???N???O½U??F?ð w²« qU???A*« Ë√ œö???³«
° Ê«dO'« ÁdCŠ u pUÐ UË ¨WO½UJ «
ŸUM ≈ W?OËR ? ÂU√ ÎUF?OL?ł UMFC¹ d9R*« «c?¼ q¦ Ê≈
ÊËbF²  UM½« wMF¹ «c¼ ÆrN³KD sŽ …œuFUÐ tÐ 5³UD*«
W??OÐd??²«Ë ¨W??O??L???Ýd« W??Ý—b*« Õö??≈ qł√ s q?L??FK
U? ÝR*«Ë «—«œù« d?ONDðË ¨Êu?½UI« Â«d?²Š≈Ë ¨W?OMÞu«
d?Ož d?UMF« s ¨¡UC?I«Ë W?OM_« …eN?ł_«Ë W¹—u²?Ýb«
wMF¹ UL? ÆWOHO?þu« UNUN0 ÂU?OIK WK¼R*« dO?žË WN¹eM«
◊uD)« lO?L??ł u?×?Ë ¨»U??²½ô« Êu½U?? Õö?≈ ÎU?C¹√
°dL(«
Í– sÞË ¡U?M³?Ð ŸöD{ù« v?KŽ ÊË—œU???? s×?½ q¼ s?JË
wMÞË d9R v?≈ UON? rFMÐ WÐUłù« X½U? «–≈ ø WOMÞË WËœ
°s Š√ w¼ w²UÐ wËb« d9R*« UM dHOK ô≈ Ë ¨w OÝQð

…—U?¹“ f?ÝR?ð Ê√ qQ?½ ∫t?K?« q?C????????
ÊËU???????????F??ð ‚«d???????????F?K? U?ÐU????????????³?«
rKþ Í√ WNł«u w w×O ‡‡ wöÝ≈
WÒO¹—U²« fO ½d? UÐU³« …—U¹“ Ê√ò ¨tK« qC wKŽ bÒO « È√—
wö?Ýù« Èu?²?? *« vKŽ 5ðd?O?³?? 5²?O?F?łd? 5?Ð ‚«d?F« v«
5LK *« W? öŽ e?¹eFð w W?L¼U ?*« w …dO?³ W?ÒO?L¼√ w×O? *«Ë
w¼Ë rU??F« Èu?²?? ? v?KŽË w «d?F?« qš«b« w 5O??×?O?? *UÐ
5Ð W ö?F« w dðu²« d?O¦¹ Ê√ b¹d¹ s qÒ  vKŽ œÒ — WÐU?¦0 ÊuJ²Ý
ÆåtOO×O  s ‚dA« «c¼ m¹dHð vKŽ qLF¹Ë 5F u*« s¹c¼
Ác¼ e¹eFð v≈ WłU×Ð UM½≈ v«ò ¨wHO× Y¹bŠ w XHË
W?ÒO??×?O? *« «œU??O?I« 5Ð ÊËU?F??²« s b¹e*« v≈Ë W?? ö?F«
w²«Ë rUF« ÒrNð w²« U¹UCI« s dO?¦J« WNł«u* WOöÝù«Ë
w ‰b?F« WU? ù qL?F« w W¹ËU?L « ôU?Ýd« ·b¼ X½U?
»uF?A« rKþ Ë√ ‰Ëb« rKþ ¡«uÝ t?UJý√ qJÐ rKE« WN?ł«u
t?OKŽ qLF« s? ÒbÐ ô d√ «c¼ ÆÊU? ½ù« t?Oš_ ÊU? ½ù« rKþ Ë√
…UO(« vM³ð v?²Š WO öš_« rO?I« e¹eFð v≈ UOŽ«œ t?²Nł«u*
œU?B??²? ô«Ë W?ÝU??O? « qU??H? v≈ qšb?ðË U?N?ÝU??Ý√ vKŽ
rOI« Ác¼ Â«bF½« Òqþ w ULO?ÝôË s¹œUO*« q v≈Ë ŸUL²łô«Ë
Xb?³?²Ý« YO?Š rU?F« U?ŠUÝ Òq w Áb?N?A½ UM²Ð U? u¼Ë
w Ê√ Èd½ s?×½Ë Æål UM*«Ë `?U??B*« W??GK?Ð ‚ö??š_« W??G
s WM¹b*« Ác?N U0 qB?²¹ U?L?N ÎU?½«uMŽ n−MK UÐU?³« …—U¹“
WM¹b*« Ác¼ w wKŽ ÂUù« ÂUI ‰öš s wUÝ—Ë w½U1≈ À—≈
Â«d²ŠUÐ XOEŠ ôU?Ýd« a¹—Uð w Èd³J« WOB?A« ÁcN
t?łË vKŽ 5O?×?O? *« 5¦?ŠU?³?«Ë »U?²J« s d?O?³? d¹b?IðË
Æå’uB)«
WK?Šd* …—U?¹e« Ác?¼ fÝRð Ê√ q?Q½ U?M½≈ò ö?zU???? ·U????{«
U? ö??F« Èu?²? ? v?KŽ U?N?O?? nIð ô U? ö?F« s? …b¹b?ł
Ê«Ë rUF« q vKŽ U¼dŁ« „d²ð qÐ V ?× WO×O ?*« WOöÝù«
X O ÊU¹œ_« Ê« bRðË U?L¼—uCŠË ULN «d?ý« 5²½U¹bK bOFð
Æåq(« w¼ qÐ …UO(« WKJA

∫‚«dFK UÐU³« …—U¹“ vKŽ vMŁ√ Ê“U)«
WIDM*« wO×O* W¹uMF rŽœ WUÝ—
UÐU?³« …—U¹“ vKŽ ÊU?OÐ w? Ê“U)« l?¹œË oÐU? « d¹“u« vMŁ√
w …b¹b?ł …uDš uD¹ò p?cÐ t½« «d?³²?F? ¨‚«d?FK fO? ½d?
¡U¹u √ …U ö0 r²N¹ ô YOŠ ¨5³F²?LK ôuÝ— t H½ XO³¦ð ÁU&«
v≈ ÊUC?²Š« WUÝ— ÂbI¹Ë U?C¹√ tzUHF?{ v≈ V¼c¹ qÐ ¨rUF«
Æå UU I½ù«Ë »Ëd(« …QÞË X% W×¹d'« »uFA«
¨‚«dFK fO ½d UÐU³« r−?×Ð WOBý …—U¹“ò Ê√ È√—Ë
s t?O wIÐ s* jI? fO ¨…dO?³ W¹uMF? rŽœ WUÝ— b?Fð
fO rEŽ_« d³(« Ê_Ë ÆWIDM*« wO×O  qJ qÐ 5O×O 
…—U¹e« Ác?N ÊS?? ¨WËœ fOz— qÐ ¨jI? W?OM?¹œ W?O?B??ý
aO?Ýd?ð vKŽ b¹b?Að U??N?O? Ë ¨W??×?{«Ë W??O?ÝU?O??Ý «œU?FÐ√
rNO{«—√ w ¨UuLŽ »dF«Ë UuBš 5O «dF« 5O×O *«
fOË rNðU?F?L?²?−? ZO? ½ s wÝU?Ý√ ¡e?−?Ë ¨rN½«bKÐË
Æå—«Ë“ Ë√ s¹b «u
ÊU¹œ_« 5Ð W öF« rOd² W?O¹—Uð Wd UN½≈ò vKŽ œbýË
¨‚«d?F« w 5O?×?O? *« s s¹d?−?N*« „ö?√Ë ‚u?I?Š …œU?Ž≈Ë
W?Ý—U2Ë ¨U?NM «Ëd−?¼ w²« rN“UMË rN?IÞUM v≈ rNðœu?ŽË
»dG« rŽœ pcË ¨wuJ(« rŽb« ‰öš s WOFO³D« rNðUOŠ
W?IŁ V ?Ë ¡UM³« …œU?Ž≈Ë —UL?Žù«Ë —U?L?¦²?Ýô« ‚U? ¬ `²? d³?Ž
Æå…—U¹e« Ác¼ ‰öš s ‚«dF« w rUF«

WKłUŽ WuJ×Ð t×Ò×BÔ¹ Ë« dFI« u×½ ÎUOzUN½ l{u« ÃdŠbÔ¹ wM« ÀbŠ s ·ËU 
rN«bN²Ý≈ WO½UJ≈ s WOMô« …eNłô« s «d¹c% «uIKð »«eŠ« ¡UÝƒ—Ë ÊuOÝUOÝ
‚“— UO½u

ËdOÐ w «—UÞ« ÊËdI×¹ ÊU³ý
¨ÈuB?I« …—ËdCK ô≈ ‰“UM*« …—œU?G Âb?ŽË —c(«Ë WDO?(« cš«
ÂUF« sú ÂUF« d¹b*« Ê
Ò « v« …—Uýô« l ¨»«eŠ« ¡UÝƒ— UNMOÐ s
ôU?O²?žô« …œuŽ ‰U?L?²Š« s —Òc?Š Ê
Ò « o³?Ý rO¼«dÐ≈ ”U³?Ž ¡«uK«
WOM?_« ÈuIUÐ l œ U ¨W?Oł—U?š UN?ł s UuKF? tOÒIK?ð bFÐ
lMË ¨—«d?I²?Ýô« W¹U?LŠË s_« kH?( —UHM?²Ýô« v« W¹dJ ?F«Ë
Æ rNÐ—P cOHMð s ¡ôR¼
ÎU??C¹«Ë ÎU?C¹« —ôËb?« oOK% ÒÊ« v« wÐe??(« VzUM« —U??ý«Ë
c?²ð b Àœ«u?Š v«Ë ¨bK³« w v{u? v« bO?Q²UÐ ÍœR?OÝ
„d¹dD³?« n «u0 U?NDÐ— ‰ö??š s ¨w³¼c*«Ë wHzUD?« lÐUD«
t¹u??Að ·b??NÐ ¨w?2ô« d9R*«Ë œU??O??(« ’u??B??Ð wŽ«d«
WDÐd?) pcÐ Âu?IO?Ý ÎU? ?Uš Î«—uÐUÞ Êô ¨tðU?ŠËdÞ W?I?OI?Š
¨bK³« w —«d?I²Ýô«Ë „d?²A*« gOF« W?GO? »d{Ë ¨l{u«
Æ5EI¹ «u½uJ¹Ë p– «uF¹ Ê« lOL'« vKŽË

W—U?A*« rOEM²Ð ‚U¦O*« «c¼ ÎUO?KLŽ oÒ³Dð w²« WGO?B« ÎU¦UŁË
ÆwÝUO « ÂUEM« w
ÀËb?Š s t u?š å—U¹b«ò‡ wÐe?Š VzU½ qI½ ¨p– ÊuC?ž w
—u¼b²« wMF¹ «c¼Ë ¨…“—UÐ W?OB?ý ‰UO²žS? Èd³ WOM« W?Cš
Êô ¨W¹UGK VF?Ë ”U Š XO? uð w dO³J« wMô«Ë wÝU?O «
ÀËbŠ bFÐ bK³« «c¼ w qÒ×¹Ô ¡wý q ÊQÐ ÊUM³ w UMÒLKŽ a¹—U²«
s Íd?−¹ U? l qU?F?²¹ iF?³« ÊQÐ «Î d?³²?F? ¨Èd?³? W?³O?B?
¨WOÝU?O « …UO(« w dÐUŽË Íu½UŁ d?√ t½QË WO³Fý U?{UH²½«
w dDš v×M u?×½ «Î dzUÝ Ëb³¹ W?{UH²½ô« pK?ð r UHð Ê
Ò « 5Š w
¨wMô« l{u« ‰UFýù WF¹—– Ë« Àb?Š v« ÍœR¹ b ¨WK³I*« ÂU¹_«
WuJ×Ð tF{Ë `Ò×B¹ Ë« dFI« u×½ ÊUM³ ÃdŠbÔ¹ Ê« ‰UL²Š≈ l
Ê
Ò « –« ¨ ôU???O??²???žô« q K? ?? …œu???Ž wHM?¹ Ê« ÊËœ s ¨WKłU???Ž
…—ËdCÐ ¨W?OMô« ÈuI« s «d¹c% XIK?ð WOÝUO?Ý UOB?ý

WO³FA« W{UH?²½ô« …œuŽ s w{U*« ¡UŁö¦« dBŽ Èdł U
r UH?²²Ý UłU−?²Šô« ÒÊQÐ bR¹ ¨WO?½UM³K« oÞUM*« rEF v«
·ô« …dA?F« vDð Íc« ¨—ôËb« ·d? dFÝ o?OK×² ÎU?C —
¨wU?O?š r — v« tuË W?O½UJ≈ sŽ U?uKF? pUM¼Ë ¨…d?O
r¼œUMF?Ð W?O??uJ(« WKO?JA?²U?Ð Êu?OMF?*« d?L??²?Ý≈ ‰U??Š w
¨W?uJ(« r−??ŠË qDF*« YK¦«Ë hB?(« vK?Ž ¨rNðU? ö?šË
s ¨r¼bŠË ÊuO½UM³K« U?NMLŁ l b¹ «dŠUMð s pUM¼ U v«Ë
r p– lË ¨‚u³  dOž qJAÐ WOAOF*« ŸU{Ëô« ÍÒœdð ‰öš
U?NÒKŽ ¨W?uJ(« qOJA?ð w W?Ž—U ?LK W?DK « q¼« sH?ł ·Òd¹
sJ ¨Ÿœ«— Í« ÊËœ s? oÒK;« —ôËb« d??F??Ý j³??{ w rN?? ð
b?ô« WK¹uÞ …dO? *« Ëb³ð ¨bzU? « wÝU?O « b?NA*« V ?×ÐË
p– o «d?²¹ U l ¨rN? u?IŠ v½œ« vKŽ Êu?O½UM³K« qB?×¹ w
vKŽË ¨WËb« w Íd?A?²? *« œU? ?H« vKŽ ¡U?C?IK VUD s
dô« ¨VF?A« ‰«u_ 5³¼UM«Ë 5 —U? « 5ÒOÝUO? « WLU?×
“d?³ð ZzU?²M«Ë ¨ÎU? ÒKH? ô ÎU? Ëd? ?Ë ÎUÐu?NM ÊUM³ qF?ł Íc«
s ÁU³IŽ bL×¹ ô U0 —cM¹ Íc« ¨V¹dI« q³I² *« s ·ËU<UÐ
Æ…bFô« q vKŽ ö¹ËË U³Oš
v« ÊËd¼UE²*« qI²M¹ ÊQÐ WO³?Fý —œUB XK« p– dŁ√ vKŽ
rN u?I×Ð W³UDLK ¡«—“u«Ë »«uM« ‰“UM v« Í« ¨Èd?š« WH{
5MÞ«u*« vKŽ U? dD« ‰U?H ≈ ÒÊô ¨WÐu?NM*« rN«u?« œ«œd²?Ý≈Ë
¨bO?H¹ ô ÎUC¹« «—UÞô« ‚d?Š Ê« UL? ¨bO?H¹ ô rNU¦« 5?FzU'«
bFð r VOUÝô« pKð Êô ¨…uIUÐ ¡ôR¼ ‰“UM ÂU?×² ≈ rNOKŽ «c
v« WłU²× WO½UM³K« WŠU U wU²UÐË ¨WDKÝ «cJ¼ l lHMð
ÊQÐ wŽ«d« …—UAÐ „d?¹dD³« tU U oO?³Dð l W¾¹d?ł n «u
¨„d²?A*« gOF« ÎôË« ∫—u« WŁöŁ vKŽ Âu?Ið WÝUO? « WOMÞu«
ôË ‚d?ý ô —UF?ý vKŽ rzU? ‚U¦?O? u¼Ë wMÞu« ‚U?¦O*« ÎU?O½UŁ
r¼bF³ðË ¨5O½UM³K« w½U« oI% WËœ fO?ÝQ² …bŽUI ¨»dž
¨Ã—U?)« l U ö?F« ¡UM³ ”U?ÝQ? UŽ«d?B«Ë —ËU?;« sŽ

°ø wŽUL²ł« —U−H½« Ë√ WOM√ À«bŠ√ ÆÆ ÂUDð—ô« qBŠ

¨«Î—UOš ô UÎ³?ł«Ë tOKŽ å…—u¦«ò `³Bð b l «Ë ¨ÊuO½UM?³K« tAOF¹
UÐ s¹uð sŽË ¨Ÿuł s wMG¹ ôË sL ¹ ô ·UH?²Ý« sŽ «Î bOFÐ
°bOFÐ bÒ Š v≈ ¡UHFC« oDM
W??ÝU?? « q¼√ i?FÐ ÁÒ—d1 U2 ·u????²?ð —œU??B*« Ác¼ Ê√ ô≈
UFH½ Íb& s ÷—ô« vKŽ Ud×²« Ê√ 5KK;« v²ŠË 5³ «d*«Ë
U?≈ ∫ wðüU?Ð hK²¹ l{u« „d??×¹ Ê√ sJ1 Íc« dE²?M*« d?_«Ë
l qš«b« w ‚«—Ëô« oKš b?OFð WMO?F ‰U?O²?ž« UOK?LŽ ‰u?BŠ
wŽU?L?²?ł≈ —U?−?H½« Ë√ ¨ WŁœU?(« l Ë vKŽ wł—U?š „d?% W?O½UJ≈
Æt−zU²½ ·dF¹ bŠ√ ô w«b

X½U? U? qPð b??FÐ tDš X% ÊUJ « nB?½ s d?¦?√ UÐ Íc«
œ«u*« —U?FÝ√ ŸU?Hð—« l UÎ¹“«uð ¨WD?Ýu²*« W?I?³DUÐ U?ÎIÐUÝ ·Ód?FÔð
«d¹b?Ið o Ë ¨W?¾*« w ±¥¥ W?³? MÐ ¨WO?ÝU?Ý_«Ë W?O?öN?²?Ýô«
ÊuKJA¹ s¹c« 5¹d?J F« Vð«Ë— √u?Ý_«Ë ¨ wËb« b?IM« ‚ËbM
ÍËU? ð ô U?C¹√ rN?³ð«Ë— XðUÐ ”U?MK …b?O?Šu« W?O?łUM« W? —u«
°° U¾Oý
—œUB*« V ?Š tÐ UÎGÓU³?Ô ÊuJ¹ ô b ¨o³Ý U? v≈ «ÎœUM²Ý«
ÒÍœUB?² ô« —UON½ô« …Ë—– w «uðUÐ s?¹c« 5ÒO½UM³K« ÒÊ≈ ‰uI«
w rÒMNł VK w UÎOKLŽ ÂuO« ÊuF³?I¹ WL²× ÂUDð—« WOKLŽË
¡UMŽ ÊuËR? *« b?Ò³J²¹ Ê√ ÊËœ s ¨WuJ?Š nOQð ÂbŽ ‰U?Š
U???ÎI?? «u?ð dE²M?ð ‰«eð ô w²?« W??u?J(« Ác¼ …œôË qO???N??? ð
ÆÎöO×² 
¨‰UM*« bO?FÐ «Îd√ ¨fJF« U?³Ł≈ v²Š vI?³ð å…—u¦«ò Ác¼ Ê
Ò √ ô≈
sŽ «uÐUž UNOËR  s d?O¦J« Ê
Ò √ UÎLKŽ ¨…—œU Ë W¹u WDK « Ê
Ò _ô
qÒ  s «u?KÒBMð WÞU?? Ð qÒ JÐ Ë√ ¨W??O??{U*« U??ŽU?? « w lL?? «
Ê
Ò _ sJË ¨w?ÒIK²*« l u?? w rN?? ??H½√ «u??F??{ËË ¨ U??OËR?? *«
÷UNłù ÊËbN−¹ ¨dO³?F²« “Uł Ê≈ ¨ rN H½√ ¡«bŽ√ «uðUÐ 5O½UM³K«
ÆÁbN w ÷«d²Ž« Í
Ò √
w WÒO?ÝUO? UÎ³? ½ tKO−? ðË —ôËb« oOK% Ê
Ò √ tO? pÒ ý ô U2Ë
U?ÎuN?H? UÎ³?C?ž oKš ¨W?O{U*« U?ŽU? « ‰öš ¡«œu? « ‚u? «
s¹—œU «ËœuF¹ r sÒ2 ¨5ÒO½UM³K« s WF?Ý«Ë W×¹dý Èb «Î—d] ³Ë
ÊËœ s Âu¹ dÒ 1 ô Íc« ¨sÞu« «c¼ w rN Âb TÞu? œU−¹≈ vKŽ
ÆW½U¼ù«Ë ‰ô–ù« q«uŽ s b¹e*« rNzUDŽ≈
«d¹UG? «Òuł —UON½ô« b?NA oKš —œUB*« Âe?& qÐUI*« w ¨tMÒJ
‰ö?š s ¨U?Îu?B?š wŽU?L?²?łô« q«u?²« U?ÒB?M vKŽ rłdÔð
UÐ s¹c« ¨Êu?O½UM³K« t?O≈ qË Íc« ‰U?(« l «Ë s W¹d?? «
U?LO? ¨t?²Ò¹ed‡ å±∞¥μ≤ò r — —ôËb?« qÒ− ¹ Ê√ dE²?M¹ rNC?FÐ
5Ð rO?A?N« w —UMU? ¨WJ×?C*« d?O?žË W?OJ³*« UJ=M« d?A?²½«
ÆU0— oKš WÒAH‡ ¨5ÒO½UM³K«
¨dO?³F?²« qzU?ÝË Ê
Ò √ bO?_« vI³¹ ¨W¹d? «Ë VC?G« 5Ð ¨sJ
Íc« ‰ô–ù« l «Ë Èu??Ý vKŽ ‰Ò b?ð ô ¨U?N??ŽÒuM?ðË U?N?? ö??²??š« vKŽ

Íd?¹d??????????(« Ê√ …œÒd??????????:« 5?F?U?Ð d???????????N?þ ∫ q?O??????????ÝU?Ð V?²?J?
W?????O?????ł—U??????š »U?????³?????Ý_ W?????u?J(« q?OJ?A?????²? e¼U??????ł d?????O?????ž
…bŠu*« d?O¹UF*« oOI% b?OŠu« t³KDË ¨W?uJ(« w wÐUOM«
s wÐU??−?¹ù« n u*« ¡UDŽ« q?ł« s U??O?? U??¦??O??Ë U¹—u??²??Ýœ
ÆåWOuJ(« WKOJA²«
¨t½U?OÐ U¼œ—Ë√ w²« UDUG*« s d?¦«Ë p– q s?ò ·U{«
fOzd?« Ê« ¨VN?²?K*« qš«bKË dE?²M*« Ã—U??K Âu??O« `C??²¹
u¼Ë ¨WuJ(« qOJAð ÂU?« …b¹bł WKCF Ÿd²?š« b Íd¹d(«
nOKJ²« e?−?×Ð Í« ¨t?M UMN?³½ b? UMË ¨t?OKŽ œU?²?Ž« U0 Âu?I¹
rU??F« r«u??Ž vKŽ t??O?? ‰«u??−??²«Ë t??³?O??ł w t??F??{ËË
lzU?C?« X u« W?L?O??I tM —U?³??²?Ž« Í« ÊËœ s ¨Á—U?L?¦??²?Ýù
ÆåÁ—UE²½UÐ u¼ U eN−¹ Ê« v« nKJ*«Ë
sË W uD …œuŽu*« rJ²?uJŠ Ê« ¨ÊuO½UM³K« UN¹«ò r²šË
…—u??¦Ð Ë« Ã—U???)« v{dÐ Èu??Ý U??NðœU???F??²??Ý« UMJ?2 ÊuJ¹
Æåqš«b«

VzUM« åd?(« w?MÞu« —U?O?²«ò fOzd w?ö?Žô« V²J*« È√—
fOzd« Ê« ¨…œd?:« 5FUÐ dNþò t½√ ¨ÊU?OÐ w qOÝUÐ Ê«d?³ł
»U?³?Ý_ Wu?J(« qOJA?² e¼U?ł dO?ž Íd¹d?(« b?F?Ý nKJ*«
¡UDŽ≈ ¨U?IÐU?Ý U¼d?– sŽ U?MFM²?« b? UM ¨W?uKF? W?O?ł—U?š
¨dNý« μ W?uJ(« UMK dŽ UM½« Êü« ‰uI¹ Ê√ U√ ÆWO? U{≈ ’dH
UNzUDŽ« Âb?ŽË UN?O W—U?A*« ÂbFÐ Âu?O« UMH u s?KF½ Ê« q³
«—U??A??²?Ýô« c?M n u*« «c¼ UM?KŽ« UM½« d??c½ UM½S?? ¨W??I??¦«
s Ë√ W?OB?ý X½U?« ¨n «u*«Ë U½UO?³« «dA?FÐ WOÐU?OM«
wÝUO? « fK:«Ë WOÝUO? « W¾O?N« s Ë√ ÍuI« ÊUM³ q²Jð
Æå—UO²« fOzd dOš_« wöŽô« —uNE« v« ôuË —UO²K
w …d?ýU??³? nKJ?*« fOzd« mKÐ√ b?? —U?O?²« ÊU??Ëò ∫‰U? Ë
fO?z— Ê√ ¨W??OÐU???OM?« «—U??A???²???Ýô« ÊUÐ≈ wÐU???OM« f?K:«
qO?¦?L²«Ë —ËU?A?²UÐ tK¦1 Êu?Ž ‰U?AO? œU?L?F« W¹—u?NL?'«

t?½U??????O?Ð v?KŽ q?O??????ÝU?Ð d?JA?½ ∫ œÒd?¹ Íd¹d???????(« —U??????A???????²?????????????
Xe?²« «–« 5O U?{« ¡«—“Ë ≥Ë ¨WI?¦« W?uJ(« `M ÍuMð
ÆåWI¦« t²K²
vKŽ qO?ÝUÐ Ê«d³?ł dJA½ U?Lò ∫ W?O½UŁ …b¹dGð w ·U?{«Ë
d?(« w?MÞu« —U?O??²« ÊUÐ t½U?OÐ w? Õu?{uÐ 5O½UM?³K« ⁄öÐ«
UÐ t½«Ë W¹—u?NL?'« fOzd 5K¦2 «œu?F¹ r wÐU?OM« tK²JðË
ÆåWK³I*« WuJ×KË bNFK W{—UF*« ·uH w

5 Š Íd?¹d(« bF?Ý fOzdK wö?Žù« —UA²? *« oKŽ
Ê«d?³??ł åd?(« wMÞu?« —U?O?²«ò f?Oz— ÊU?OÐ vKŽ t??łu«
t½U?OÐ vKŽ qO?ÝUÐ Ê«d?³ł d?JA½ò ∫åd²?¹uðò d³?Ž ¨qO?ÝUÐ
fOzdK? vËô« WE×K« c?M U?×??{«Ë ÊU?? U? b??R¹ Íc«
d?O?ž 5O?U?B?²?š« ¡«—“Ë ≥ ¨«d?¹“Ë ±∏ s W?uJŠ ∫Êu?Ž
—UO?²« WK² sJð r? «–« rNŠd²?I¹ Ê« ÊuŽ fOzdK 5?OÐeŠ

Íd??¹d?????????????????????(« s??? n??O??K??J??²??« V??×??????????????????????Ý …d??J?? ∫œË—U??Ð
W???????????O???????????³?¼c?*« œËœd?« »u?????????????M? ŸU???????????H?ð—ô ÍœR?Ô¹ b???????????
bŠ v?≈ qBð b U? UHD« v« ÍœR¹ b? pc ¨W?O³¼c*« qF?H«
UÎ ?H?OC? ¨åX¹u?B?²« v≈ d?_« qË u U?LO? W?O? U?¦O*« —U?N?ý≈
WKB« «– ÂUJŠ_« wH²Jð qÐ ¨Ÿu?{u*« ‰ËUM²¹ h½ ô ¨UO½u½U ò
W?u?J(« fOz— W?O??L? ð vKŽ h?MUÐ μ≥ …œU*« s ≤ …d?I??H«Ë
WOÐUO½ «—U?A²Ý« v« «Î œUM²Ý« W¹—uN?L'« fOz— q³ s nÒKJ*«
Âu?Ýd? Ê
Ò √ vKŽ U?N? ?H½ …œU*« s ¥ …d?I?H?« hMð pc? ¨W?eK
fOz— l? ‚U??HðôUÐ œö??³?« fOz— sŽ —b???B¹ W??uJ(« n?OQð
Æå¡«—“u« fK−

…dýU?F« …dI?H«ò Ê
Ò √ ¨œË—UÐ œU¹“ wU;« o³?Ý_« d¹“u« `{Ë√
UbMŽ tÒłu¹ Ê√ W¹—uNL?' fOzd `O²ð —u²Ýb« s μ≥ …œU*« s
ÂUEM« qÒB? b? Ë Æ»«uM?« fK−? v≈ qzU?Ý— …—Ëd?C« wC?²?Ið
…—œU?³*« Ác¼ l wÞUF?²« W?I¹dÞË qNË U?ÒO¬ fK−?LK wKš«b«
UOŠö?B« VK w u¼ WUÝd« tOłuð Ê
Ò ≈ ¨wU?²UÐË ÆWOÝUzd«
Æå‰b'« UM¼ fOË fOzdK WŠuML*« W¹—u²Ýb«
s nO?KJ²« V×???Ý …dJ ÕdÞ œÒd??−?? ÍœR?¹ b?? ò t½« È√—Ë
œËœ— »u M ŸU?Hð—« v≈ Íd¹d(« bF?Ý nKJ*« WuJ(« fOz—

v OŽ uÐ v OŽ
¨‰Ë_« s¹dAð s? dAŽ lÐU? « W{U?H²½« WKFý Q?HD½« Ê√ cM
WdF? X³  …dOš_« Ê
Ò √ WDK « vKŽ Êu?L UM«Ë ÊuDýUM« dÒ B¹
U? U¼—UE²½UÐ Êu?J²?Ý …b¹b?ł Ì ôu?ł Ê
Ò √Ë »d(« `?Ðdð r U?NÒMJ
ÆUN H½ ‰«eð ô œö³« UNöš s d¹bð w²« WÒOKIF« X«œ
qÐU?I —ôËb« ŸU?Hð—« WO?HKš vKŽ Ÿ—U?A« v« rše« œUŽ U?LO? Ë
w²« WOÐe?(« U¾H« iFÐ t ?H½ „«d(« w —œUB bI?²Mð …dOK«
Í—u qJAÐ WOÐe?(« «—UFA« l — - YOŠ W{UH?²½ô« XCNł√
d³²Fð U?LO ¨ Ÿ—UA« v« W×O×? WO³KD …œuŽ ô ÊQÐ wŠu¹ U2
‰Ë_« s¹dAð s d?AŽ lÐU « cM t½√ W?{—UF W?OÝUOÝ —œU?B
U?N?²??ýU?Ž w²« —U?B?²?½ô« …dJÓÝ sŽ «Îb?O?FÐË ¨Âu??O« v²?Š ≤∞±π
X½U Íc« ◊uI? « s UN H½ W¹UL?Š w X×$ Ê√ bFÐ ¨WDK «
s v½œ_« bÒ ?(« UN?ODFð U?ÒuI? Í
Ò √ UN?³F?A d?Ò uð r ¨tÒI?×²? ð
ÆWÐd−²« —«dJð s qÒ _« vKŽ UNOIÓðË ¨åW½UB(«ò
w …d??²?H« Ác?¼ ‰ö?š WD?K « œU9 «cJ¼ —œU??B*« nO??CðË
qOJAð j
Ò š vKŽ Á—u √uÝ√ w ”ÒdJðË t?LIŽ X³Ł√ Z
Ì N½ f¹dJð
«c¼ U?N??OKŽ dÒ ?B¹ W½“«Ë WÌ ?ÒB??Š 5Ð W?IU?Ž ‰«eð ô w²?« ¨ W?uJ(«
Æ U¼“UO²« t×M q³ ‘UI½ Í
Ò √ „«– q³I¹ ô WLÝœ WÌ ³OIŠË ¨o¹dH«
W?L?U?F« w? Ÿ—«u?A« iFÐ tðb?N?ý Íc« —U?H?M²?Ýô« qÒ FË
qO−? ð W−O?²½ ¡Uł u?N ¨U³¹d?ž sJ¹ r oÞUM*« nK²?Ë ËdOÐ
·ôü« …dAF« ełUŠ UNF “ËU& ¨W? u³  dOž U¹u²  —ôËb«
œËbŠ bMŽ «ÎbUł ‰«e¹ ô wLÝ— ·d d?F Ð WÎ ½—UI ¨ WO½UM³ …dO
¨¡«œu? « ‚u K Y
Ì U?ŁË WÒBM*« Áb?L²?Fð Ê
Ì UŁ dÌ ?FÝË ¨…d?O ±μ∞∞
ÆUNMOÐ WKL'UÐ —UFÝ√Ë
…¡«d —œU?B*« o Ë Íb:« s ÊuJ¹ b ¨d?Ò³F dO?š ÂU —_« Ê
Ò _Ë
wMF¹ uN? ¨‰Ë_« ÂUI*« w rKFUÐ w
Ò UO?)« ·dB« dF?Ý ôub
—ułô« rEF? tuŠ —u?×L²ð Íc« ¨—u?łú v½œ_« bÒ (« Ê
Ò √ U?ÎOzUIKð
W?L?O? lł«dð ¡bÐ cM U?N?LEF0 d?ÒO?G²?ð r w²«Ë ¨ÊUM³ w öÎ ?√
ô jI? «Î—ôËœ ∂∏ œËb×Ð `³?√ ¨nB½Ë ÂUŽ q³? WOMÞu« WKL?F«
dI?H« W³? ½ Ê√ Uu?BŠ ¨ oOKFð Í
Ò √ v« ÃU?²×¹ ô rÏ — u¼Ë ¨d?Ož

w?DH?M?« »Òd???????????????²« ∫ s?¹b?«e???????Ž
W??ÒO?¾??OÐ WŁ—U?? W?O½UM?³K« TÞ«u??A« w
¨s¹b« eŽ W¹UMŽ W?³zUM« WOÐUOM« W?¾O³« WM' uC?Ž XHË
ÆWÒO¾O³« WŁ—UJUÐ WO½UM³K« TÞ«uA« w wDHM« »d ²«
WŁ—UJ« r?−?Š ÒÊ√ò ¨w U??×?? Y¹b?Š w s?¹b« e?Ž b??√Ë
wð—«“uÐ ÷d?²H*« s ÊU? tÒ½√Ë ¨W?'UF*« w W?Žd « ÷d?H¹
dýU?³ qJAÐ ÊU²?OMF UL?N UF¹d?Ý „Òd×²« ‰U?Gý_«Ë W¾?O³«
Æå‰ULŽ_« n¹dBð ‰UŠ w WuJ(« X½U uË
TÞ«u?A« vKŽ d?Nþ åÊ«dDI«ò …œU? X½U?Ë «c¼ò X U?{√
U?N½√ qOz«d?Ý≈ XM?KŽ√ U?b?FÐ w{U*« 5MŁô« Âu¹ cM W?O?½UM³K«
wDHM« »d ²« «bÐË ¨—bB*« ‰uN?− wDH½ »Òd ð l qUF²ð
ÆåÁUO*« vKŽ …œd:« 5FUÐ U×{«Ë

w³?¼c*« Ë√ w?HzUD?« s×????A« ∫ œ«d????
ŸU??????????O???????????'« Â«b?????????? √ X?% U?Ð
qzU?ÝË vKŽ `¹d?Bð w? ¨œ«d? s ?Š oÐU? « d¹“u« —U?ý√
UÐ w³¼c*« Ë√ wHzUD« s×?A«ò Ê√ v« ¨wŽU?L²łù« q«u?²«
ÊuJ¹ œUJ¹Ë W?H?zUÞ ôË t s¹œ ô Ÿu?'U? ¨ŸU?O?'« Â«b? √ X%
W?³??ÝU?;« s »Ëd??NK ”UM« l¹u??&Ë Æb?Šu¹ Íc?« Èu? _«
qJ VF?A?« s W?O½«b?O? W?L??U?×? v≈ ÍœR?O?Ý W?O?zU?C?I«
…QÞË X% Wc*« U¹u ²« a w ÊUM³ jI ¹ sË s¹bÝUH«
ÆåU¼—d× bMN« tFË Íb½Už ŸUł bI ¨Ÿu'«

t²Ðu³Ož s iF³« kIO²¹ r Ê≈ ∫wO³
ÁU³IŽ bL×Ô¹ ô U v« bK³UÐ qBMÝ
w ??O?³?? w½U¼ VzUM« ÍdÐ t??O?³?½ fOzd« V²J d?¹b? Ê«œ
¡vÞU??A« ÀuKð v« Èœ« Íc« d??O?šô« wK?Oz«d?Ýô« ¡«b??²?Žô«ò
ÆåW¹d×³«Ë W¹d³«Ë W¹u'« ‚Ëd)« V½Uł v« w½UM³K«
U? ?ÝR?*« »U?×?« `KO?B?*« w tU?³?I?²??Ý« ‰ö?š ‰U? Ë
s×½Ë ¨WK×?H²? ? W“ô«ò ∫»uM'« w W?OKŠU? « WO?ŠUO? «
ÊuuI¹ ·dBð Í« vKŽ ”UM« VÝU×½ Ê« —b?I½ ô ¨5OÝUO 
WOU UÝUOÝ W−O²½ rNÐ r« Íc« dIH«Ë vÝô« sŽ «dO³Fð tÐ
qB?×¹ U?ò UH?O?C ¨W?OU*« W?uEM*« —U?O?N½« v« œ«Ë X«uð
s iF³« kI?O² ¹ r Ê≈Ë ¨Èdš«Ë WHzUÞ 5?Ð ‚dH¹ s ÂuO«
sÞuUÐ W? √d? ÁU³?I?Ž bL?×¹ ô U? v« bK³UÐ qBMÝ t?²Ðu?³O?ž
U³½Uł rJðU ö?š «ud²ðË rJðUHUM sŽ «ËbF?²³ð Ê√ ¨VFAUÐË
ÆåÁËcHM²Ë WO½UM³ —«uŠ WËUÞ vKŽ «u K−²Ë
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W????????O?½UM?³? W????????ÝU???????O????????Ý
q «u²¹ ‚dD« lD Ë ÆÆÆ…dL² WO³FA« UłU−²Šô«
Æå ËdOÐ ÁU&UÐ
d? ?ł bMŽ d?O? « lD?ò sŽ Í—Ëd*« rJ×?²« W?d?ž œU?√Ë
WL?ŽUM« œ«d?²ÝuðË√ vKŽ d?O « lD U?L ¨å5¼U?&ôUÐ mM¹d«
Æ5¼U&ùUÐ
ÁU?&UÐ W?O?{U?¹d« WM¹b*« o¹dÞ Êu?−?²?×?? lD ¨p– v«
Æ U¹UHM« U³Žu² Ë WKF²A*« «—UÞùUÐ ôuJ«
s ¨5−?²?;« œ«b?Ž√ w «b¹«eð t?OËd?H?O?A« lÞU?Ið b?N?ýË
Æ Ëd?OÐ Q?d? —U?−?H½« U¹U?×?{Ë ¡«b?N?ý wU?¼√ s œb?Ž rNMOÐ
…d²?H gO'« UN×?² Ê√ bFÐ ¨WI?DM*« w o¹dD« lD «ËœUŽ√Ë
Æ…dOB
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q¹u% -Ë UIe« œ«d²ÝuðËô wdA« pK *« Êu−²× lD
ÆWOKš«b« UdD« v« dO «
ÆWKF²A*« «—UÞùUÐ V¹b« qł œ«d²ÝuðË√ lD UL

˝ ‰ULA« w ˝

tOËdHA« w VO«Ëœ Êud×¹ ÊËd¼UE²
ZOð«—u²Ð ≠ UÐUŽ …bKÐ …d¹b² ? bMŽ o¹dD« Êu−²× lDË
Æ…—U−(«Ë WKF²A*« «—UÞùUÐ UdBÐ UÐUŽË

˝ »uM'« w ˝

fKÐ«dÞ ¡U?MO*« œ«d?²??ÝuðË« vKŽ d??O? ?« Êu?−??²?×?? lD
Æ ËdOÐ ÁU&UÐ
o¹dÞ ‰U?H??≈ sŽ Í—Ëd*« rJ×?²?« W?d?ž œU?√ ¨U??ŠU?³? Ë
U*UÐ œ«d²ÝuðË« vKŽ dO « lDË 5¼U&ôUÐ W¹d×³« fKÐ«dÞ
Æ5−²;« s œbŽ q³ s 5¼U&ôUÐ
ÁU&UÐ w½«d¼e« œ«d?²ÝuðË« vKŽ dO « Êu?−²× lD? UL
`²?? …œU?Ž≈ sŽ b??O?√ ÎU??I?ŠôË ÆW?O?½«Ëd*« ‚d?H?? bMŽ W?O?D³M«
Æo¹dD«

Ê√ b??F Ð w?³ ? F ? A « VC?? G « lË vK?Ž gO??F ¹ ÊUM?³  ‰«“ U??
W¹“«u*« ‚u?? « w ·ô¬ ±∞ W??O ½U?M ³K« …d??O K« W??L ? O ?  XK Ë
U??ł U?? − ? ² ? Š ô« q «u?? ² ð ¨œb??B « «c?¼ wË Æ—ôËb« qÐU?? I ? 
wA??O ? ?F *« l{uK Î « —U?J M²??Ý « p–Ë ¨‚d?D « lDË W??O ? ?³ ? F ? A «
ÆÍœd²*«Ë Â“Q*«

˝ ËdOÐ w ˝
w o¹dD« ¨ 5−²;« s œbŽ ¨f« dNþ lD ¨‚UO « wË
«Ëb?LŽË ÆWKF?²A*« «—UÞôUÐ ¨ Ëd?OÐ jÝuÐ ¡«bN?A« WŠU?Ý
‰u?BŠ v?« Èœ√ U rNð«—U?O? Ð —u?³F« s? 5MÞ«u*« lM v«
s œb???ŽË 5−???²???;« 5Ð ôUJý«Ë ¨5?²??N???'« 5Ð s?Ýöð
U?b?FÐ ¨…u?IU?Ð o¹dD« `²? ÊuËU?×¹ «u½U? s?¹c« 5MÞ«u*«
«e¹e?Fð WID?M*« v« XK Ë Ê« Y³ U?Ë ÆUNU?H?« ¡«dł «u?IKŽ
ÆWOM√
qLŽË ¨÷—ô« «uýd²«Ë WOÞU?D «—UÞ« Êu−²;« dCŠ«Ë
—Ëd* öON ð Èdš√ »—U ? v« dO « q¹u% vKŽ sô« ‰Uł—
ÂU?« o?¹dD« `²? v?KŽ XKL?Ž W??OMô« Èu?I?« Ê« ô« Æ5MÞ«u*«
Æ5−²;« l ôUJý« Í√ ÊËœ s «—UO «
WKF²A*« «—UÞùUÐ Í—u)« …—UA?Ð o¹dÞ lD sŽ bO√ UL
We½ bMŽ d?O « Êu?−?²;« lD U?L Æ U¹U?HM« U?³Žu?² ?Ë
ÆWOdýô« w ÊuON
…—U?H?? « ÁU?&UÐ Íd?O??³?G« o¹dÞ l?D sŽ b?O?« U??L?
fKÐ«dÞ ‡ ¡UMO*« œ«d?²ÝuðË√ vKŽ d?O « lDË ¨WO?²¹uJ«

«b?O?

WM¹b* wd?A?« œ«d?²?ÝuðËô« o¹dÞ Êu?−?²?×? lD
ÆWKF²A*« «—UÞùUÐ
XKLŽË Æ5¼U?&ôUÐ WLŽUM« œ«d²?ÝuðË« Êu−²;« lD U?L
b?FÐ ¨o¹dD« `²? …œU?Ž« vKŽ «dÐU?<«Ë gO?'« s d? UMŽ
WL?Š“ bNý w²« ¨o¹dD« jÝË s …—U−?(«Ë oz«uF« W«“≈
‚d?H bMŽ W?O'« œ«d?²ÝuðË√ l?D v« WU?{ôUÐ ¨WI½U?š dO?Ý
Æ5¼U&ôUÐ UłdÐ
œ«d??²??ÝuðË_« ÊU??³??A« s œb??Ž lD ¨»Ëd??)« rO?K« wË
ÆWO'« …bKÐ bMŽ wKŠU «
bMŽ W?OËb« p³KFÐ ‡ ‚U¹— ÂU?Ž o¹dÞ lD? vKŽ ÊU³?ý Âb?√
ÆÍdH « ≠ bOMÝ ‘uŠ lÞUIð
sL?{ W?ŽuDI*« U?dD« ÒÊ√ Í—Ëd*« rJ×?²« W?dž œU?«Ë
”U?O« V ¨5¼U?&ôUÐ ‰“d?H« …d¹b?²? ? ∫w¼ ŸU?I?³« W?IDM
bMŽ p³KFÐ ≠ ‚U¹— ¨d?L?Š_« d?N{ YK¦? ¨¡UÐd?NJ« W?dý »d?
Æ5¼U&ôUÐ UOKÞ ‚dH

‚d?¹ l ”—«b?*« `?²??????? …—u?D?š Y×?Ð s????????(« u?Ð√
vKŽ W???OÐd??²« …—«“Ë ’d??Š ‚d?¹ b??√ Á—ËbÐ
d³?Ž pcË rOFD²« d?³Ž ÊU_« ◊Ëdý d?Ouð
u?×½ ÁU&ô« q³? W¹—Ëb« U? u?×H« ¡«d?ł≈
d9R??? v« «d???O???A?? ¨”—«b?*« `²?? …u?Dš
n¹d?Bð W?uJŠ w? W?OÐd?²« d¹“u wH?×?
Æ’uB)« «cNÐ ÂuO« »Ëc:« ‚—UÞ ‰ULŽ_«
d¹“uÐ U?NM?O?Ž W¹U?GK s ?(« u?Ð« qBð« qL?
Æs Š bLŠ ‰ULŽ_« n¹dBð WuJŠ w W×B«
W?OÐd??²« ÂU?Ž d¹b?? mKÐ√ ¨d?š¬ ‚U??O?Ý wË
…—«“Ë «¡«d?ł≈ ‰UL?²« sŽ s ?(« uÐ√ VzUM«
w s¹bU?F²*« UI×?²  h¹ U0 W?OÐd²«
¨W?OU*« …—«“Ë v≈ U?N²U?Š≈Ë wL?Ýd« rOKF?²«
W?uJŠ w W?OU*« d?¹“uÐ s ?(« uÐ√ qBðU?
qL?F« b√ Íc« w½“Ë Í“U?ž ‰ULŽ_« n?¹dBð
ÆXË »dQÐ UI×² *« ·dB

wb???I???²« »e???(« fOz— s? t??O???łu???²Ð
¡U?IK« WK²? fOz—Ë ◊ö?³Mł bO?Ë w«d²?ýù«
Èd?ł√ ¨◊ö?³Mł —u?L?Oð VzU?M« wÞ«d?u1b«
s ????(« u?Ð√ ÍœU¼ VzU?M« W?K²J?« d????Ý 5√
¨‚d¹ ÍœU? W?OÐd?²?« …—«“Ë ÂU?Ž d¹b0 ÎôU?Bð«
”—«b*« `²? …—uDš w? Y×?³« Èd?ł YO?Š
”Ëd??O? wA??Hð w d??L??²? *« l?«u« qþ w
W????{d???Ž ‰U????HÞ_« UÐ Ê√ b????FÐË U½Ë—u????
¨÷d?LK 5KU½ rN½u v≈ W?U{≈ UÐU? û
w q? U???(« ¡j?³« q?þ w wM?F¹ U???? «c¼Ë
UÐU? ô« ŸU?Hð—« s Î«b¹e? r?O?FD²« WQ? ?
…—Ëd{ vKŽ bOQ²« - bË Æ UOu« wU²UÐË
‰U?L?²?« q³? Í—u?C?(« rOKF?²« …œU?Ž≈ Âb?Ž
oË wŽU???L??²??łô« w×??B« ÊU??_« d??? UMŽ
ÆWB²<« UN'« s …bL²F*« WO³D« dO¹UF*«

b??FÔÐ sŽ rOK?F?²U?Ð —«d?L??²??Ýö ∫ ås¹b?? U?F??²*« „«d??Šò
ÈËb???'« .b???ŽË wÝU????O???Ý Íu½U???¦« W?DÐ«— »«d???{«Ë
U?Nu Ë V³? Ð sÞ«u? Íô fK Í√ ¡UDŽ«
Æå”öô« lIM² Ë ŸU v«
Ê« sJ »«d?{« Í« w rNIŠ r?Nò ·U{«
U?Žu?L?−?? vKŽ U½U?OÐ ‰U?Ý—U?Ð «u?u?I¹
rKF?²« ÂbŽË »«d?{ô« v« r¼u?Žbð »öD«
q³??? s? »«d???{ô« ‚d???š ‰u???³??? Âb???ŽË
Í« f¹—bð i?— wU??²UÐË ¨s?¹b??U??F??²*«
¡«b²?Ž«Ë dUÝ qšbð u¼ ¨rN b?UF²? rKF
b????U????F????²?*« oŠ v?KŽ w½«Ëb?????ŽË `{«Ë
ÊuJ¹ sò t½√ «b?R ¨åt?²«dË f¹—b?²UÐ
W?OÝU?O « «d?FMK W?O³Kð ô« »«d?{ô« «c¼
·b?NÐ WD?Ð«d« ¡U?C?Ž√ iFÐ U?NK?L?Š w²«
s¹bUF²*« »U? Š vKŽ uË Ÿ—UA« p¹d%
Æå»öD«Ë

…e??L??Š s¹b??U?F??²*« „«d??Š o M? sKŽ√
l W?Š—U³« cM q? «u²« -ò t½« ¨—u?BM
U?N½U?OÐ w …d?I? lCð w?J Íu½U?¦« WDÐ«—
w U½—«dL²Ý«Ë »«d{ô« sŽ U½b?OO×²Ð dcð
ÂU¹√ ‰«u?ÞË Âu?????O« b?????FÐ sŽ f?¹—b?????²«
Ác¼ Æ«uÐËU??−?²¹ r nÝú rN?MJ »«d?{ù«
XÐd{Ë W U)« UN(U?B UN²³Kž WDÐ«d«
`U?B?Ë ‚u?I?ŠË œu??łË jzU?(« ÷d?FÐ
e??$√Ë »ö?D«Ë s¹b??U???F??²*« W???«d??Ë
v³ –≈ ¨ÈËb??'« .b??Ž U?O??ÝU??O?Ý UÐ«d??{«
5OÐe?(« rNO?ËR ? ¡«b½ U?NzUC?Ž« iFÐ
VKÞ tO r¼—UF?ý rOIŽ »«d{« sŽ «uMKŽ«Ë
W?U?ð W?ŽUM v?KŽ r¼Ë rN?³?ð«Ë— vKŽ …œU¹“
vKŽ …—œU?? d?O??ž ÊUJË XuÐ WD?K « ÊQÐ

¡U??‡??‡??D??‡???Ž≈ …—Ëd?????????????????????C?? ∫ ·d?????????????????????ý u??Ð√
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W??×?½U*« ‰Ëb« U??NÐ b???ŽË w²« «b??ŽU??? *«ò
W??I???³D«Ë ¨‚—Ë vK?Ž «Îd??³??Š X?O??IÐ ”—«b???LK
rŽœ w dO³ bŠ v≈ r¼U ð X½U w²« vDÝu«
s v?≈ W??łU???×Ð XðU?ÐË XH??²???š« ¨ŸUDI?« «c¼
w²« W U)« ”—«b*« s b¹b?F« „UM¼Ë ¨UNKOF¹
l{u« d?L²?Ý« «–≈ ÂU²« ‰U?H_« W?³²?Ž vKŽ XðUÐ
bFÐ sŽ rOKF?²« WÐd& Ê√ W U?ÐË ¨tUŠ vKŽ
…u?łd*« ZzU²?M« j
 Fð rË W¾?UJ²? d?Ož ¡U?ł
…c?ö?²« Èu?²? ? Ê« X²?³Ł«Ë ¨…b¹b?Ž »U?³?Ý_
W?OÐd?F« ‰Ëb« b?Fð rË ¨U½bM?Ž v½bð wL?OKF?²«
w²« WO½UM³K« WOÐd²« …—«“Ë «œU« q³Ið WIOIA«
Êu?A?O? …cðU?Ý_« U« Æw?{U*« ÂUF« U?N?²DŽ«
ÆåÕUIK« vKŽ ‰uB(« q³ WÝ—b*« v≈ …œuF«

uÐ√ ·d??ý —u? ??Ëd?³« ¡U??³Þ_« VO?I?½ œb?ý
·u?H?B w−¹—b?²« `²H« W?O?L¼√ò vKŽ ¨·d?ý
t?OËd?³« w W?O?L?Ýd« U½U?×²?ö 5×?ýd*«
w 5KU?FK ÕU?IK« ¡UDŽ≈ …—Ëd?{Ë ¨W¹u½U?¦«Ë
Íc« ŸUDI« «c¼ v?KŽ UþU?H?Š ¨wL?OKF?²« ŸUDI«
W?O?ŽU?L?²?ł«Ë W¹œU?B?²?«Ë W¹u?Ðdð ·ËdEÐ d1
ÆÁœułË œbNð W³F
d¹“Ë t?O?≈ U?Žœ ŸU?L??²?ł« ‰ö?š t W??LK wË
WAUM* ¨»Ëc:« ‚—UÞ wUF« rOKF²«Ë WOÐd²«
qþ w? wÝ«—b« ÂU???F« ‰U???LJ²???Ý« Ÿu??{u???
·Ëdþ ÊuFL?²:« gU½ ¨U½Ë—u ¡UÐË W?Nł«u
WO?×B« ¡U³Žô« qþ w „u?NM*« ÍuÐd²« ŸUDI«
Ê√ v« ·d???ý uÐ« XH? ¨bK³« U???N??A???O??F?¹ w²«

qdN« ≠ p³KFÐ w dD)« ”u U½ ‚b¹ U½Ë—u ∫ dCš
ÆåWE×K«
b???O???I??²?«ò 5MÞ«u?*« s d???C??š V?KÞË
vKŽ UþUH?Š UL?OKF²«Ë W¹U?u« «¡«dłSÐ
¡UÐu« —U?A?²½« s b?×KË W?U?F« W?ö? «
W??³ðd*« p³?KFÐ XK²??Š« Ê√ b??FÐ W?? U??ÐË
ÆåÊUM³ w U½Ë—u UÐU SÐ vË_«

v≈ ¨ÊU?OÐ w dC?š dO?AÐ kU;« —U?ý√
”Ëd??O??HÐ w?U??L??łù« UÐU?? ù« œb??Žò Ê√
mKÐ qd??N« ‡ p³K?FÐ WEU??×? w U½Ë—u??
ôU?(« œb?ŽË ¨WÐU?? ≈ ≤±≥≤≤ WMÝ ‰ö?š
±μ∞¥∏ XK−ÝË ¨WU?Š μ∏π∂ mKÐ WDAM«
v²???Š …U???Ë WU???Š ¥μ± Ë ¡U???H???ý WU???Š

UýU³« bN
qD?³« rÝ« q?L???% ¨W???Šu Ÿe½ v?KŽ U???I???OK?Fð ‡ ±
b??{ ±π∏≤ ¨W??ËU??I*« …—«d??ý oK?Þ√ Íc« ¨b??O??N??A«
¨Ê«uKŽ bUš åwŽUL²łô« wu?I«ò ¨ÍœuNO« ÕUO²łô«
wË ÆWŠu? fOË e— Ê«uKŽ bU?š ∫‰uI¹ s XF?LÝ
¨UOuDÐ «e?— Ê«uKŽ bUš vI³¹ ∫ ‰u?I½ Èdł Íc« «c¼
V ×¹ WuDÐ ¨ÁbFÐ s ¨ÁƒUI?— ”—U1 U —bIÐ ¨UIŠ
U¼U?A?¹Ë ¨·ËdF*« U?NÐU? ?Š rN¼U?³ý√Ë ¡«b?Žô« U?N
WŠu «u?ŽeM¹ Ê« ¨tK³ Íc« Ë« f« ¨«u?A¹ r s¹c«
ÆbUš rÝ« qL%
øÊ«uKŽ bUš rNO bU)« r¼ s¹√ ∫‰«R « vI³¹Ë
¿¿¿
ÆŸd s »d{ wŽu« sŽ öBHM Ÿ«dB« ‡ ≤
¿¿¿
qI??F¹√ Ær?MN??ł v« U½uK? Ë« s vKŽ s¹d?zU??¦« v« ‡ ≥
w ¨«uKL?F??²? ð Ê« rJðu? »U?³?Ý« vKŽ Êu??−?²?% r²½«Ë
U?L? ø u*« s «b¹e? UM ‡ rJ V³? ð qzU?ÝË ¨ÃU−?²?Šô«
U{«d?« UN½uKF?Að Ê«dO½ s? bŽUB?²*« œ«u « «c¼ v?MF
…—u¦« Æd−×Ð rJð—uŁ t²— U «bŠ«Ë «dO³ «bÝU Ê« ÆWKðU
Æ5³ ‰ö{ s¹ËUMF« ¡vDð w²«
¿¿¿
d¼UE« ŸeMÐ ©¡U?O« b?¹bA?²Ð® oO?KF« vKŽ vC?I¹ ô ‡ ¥
w t??ÝËd?ý »d?C?¹ b?O??√ b?O?³?0 qÐ ¨»«d?²« ‚u?? tM
ÊUM³ ÆUNÝËƒ— o× Ð ô« wŽU?ô« vKŽ vCI¹ ôË Æ‚ULŽô«
ÆwŽUô«Ë ©¡UO« b¹bA²Ð® oOKF« 5Ð ¨t¹bÝU l ¨oUŽ

qBH d¹dIð dA½ åW×B«ò
`OIK²« WKLŠ s 5Ë_« 5Žu³Ýö
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W‡ÐdG« s‡“ w‡ ULK

¡«bNA« WŠUÝ wË ÆÆÆ

w?Ëb?« d?9R?*« w?Ëe?????????????????????? l? Y?×?Ð w?Ž«d?«
‘U???IM« s b?Ð ôË UMÒL???Nð tð—œU???³?? ∫ U???O½U*√ d???O??H???Ý
w½Ë—U*« „d¹d?D³« q³??I?²??Ý«
”dDÐ …—U???AÐ —U?? ‰UM?¹œ—UJ«
d?O??H?Ý ¨f√ d?Nþ b??FÐ wŽ«d«
”U?¹—b½« ÊU?M?³? w U????????O½U?*√
q³I² ? w tF Y×ÐË ¨‰«bMO
W???O???d¹dD?³« 5Ð U???ö???F«
q³?????ÝË U?????O½U?*√Ë W????O?½Ë—U*«
ÆU¼d¹uDð
Ê≈ò
∫¡U?IK«
b?FÐ
‰«bMO?
‰U?Ë
w½U*ô« dOH« Îö³I² wŽ«d«
ŸU?L²?Ýô«Ë wŽ«d« l Àb?×?²«
Íc« wËe? œ«R VzU?M« ¨wŽ«d« q³I?²Ý«Ë
UMI«uð bË ¨UMLN¹ d√ lO{«u*« s œbŽ w t¹√— v«
W?d??A? t?²?D³?ž n«u?? Ê≈ò ∫¡U?IK« b??FÐ ‰U? b¹b?????ł s U?M{d?????ŽË —UJ_« s? b¹b?????F« v?KŽ
t?³?½U?ł v≈ nI?½ s×½Ë W?×?¹d? Ë W??×?{«ËË ÆÊUM³ qł« s wËb?« d9R*«Ë œU?O(« wŽu?{u?
œUO?(« w UM¹b WKJA ôò Ê√ «d?³²?F ¨åÁb¹R½Ë ÕdÞ ‰u??Š t?ðdJ v« t??²?D³??ž s XF???L??²??Ý«Ë
W?FU?ł w u?C?Ž ÊUM³ Ê√ U?LO?Ý ôË wÐU?−¹ù« …b¹bł …d …œu?F« q√ vKŽò UHOC? ¨å5Žu{u*«
l lO??³D²« w?MF¹ ô ÁœU??O?ŠË W??OÐd??F« ‰Ëb« Ê« È—√ ¨œUO(« sŽ ÂöJ« W?K «uË ÕdB« «c¼ v«
Í√Ë ¨WOMOD KH« WO?CI« sŽ wK²« Ë√ qOz«dÝ≈ ô pc UC¹« UMLNð „d¹dD?³« UNIKÞ√ w²« …dJH« Ác¼
Æå„d¹dD³« sŽ —bB¹ r ŸuM« «c¼ s Âö
ÆåÊQA« «c¼ w ‘UIM« WFÐU² s bÐ

5¹œUB² ô« 5OöŽô« WOFLł V²J W¾O¼ XK³I²Ý«

W???ŠU???O???«Ë W????ŽUMB« ¡«—“u?Ð XKB?ð« Âö???Žô« …d¹“Ë
w«—b« ÃU??²½ù« rŽb? W?O??−??Oð«d??²?Ý« l?{u W?U??I??¦«Ë
w Âö?????Žù« …d¹“Ë d?????ł√
‰U???L???Ž_« n?¹d???Bð W???u?JŠ
¨b$ b?LB« b³Ž ‰UM …—u?²b«
WŽUMB« ¡«—“Ë s qJÐ ôUBð«
Íe— W?ŠUO «Ë tK« VŠ œU?LŽ
”U??³?Ž W??U?I??¦«Ë W?O??d?A??
l{Ë w o?O?? M²K? ¨vCðd??
Wd?²A? WKUJ²? WO?−Oð«d?²Ý«
5¹œUB²ô« 5OöŽô« WOFLł V²J W¾O¼ WK³I² bLB« b³Ž w?«—b« ÃU??????²?½ù« ŸUD? rŽb?
w W???O???L?¼√ s t U?* ¨w½UM³?K«
qþ w qL?Ž ’d 5QðË œUB?²ù« WK−?Ž p¹d%
w Âö??Žô« …d¹“Ë XK³?I??²?Ý« ¨W??O½UŁ W?N??ł s
ÆbK³« UNÐ d1 w²« W³FB« ·ËdE«
s «b?Ë ¨f« d?Nþ b?FÐ Âö?Žô« …—«“Ë w U?N?³?²J
-Ë ¨5¹œU?B²?ù« 5Oö?Žù« WO?FL?ł V²J W¾?O¼ q³I*« Ÿu?³Ý_« w √b?³ð Ê√ vKŽ ‚UHðù« -Ë
ÆÊËUF²« q³Ý bOÞuð w Y×³« ¡UIK« ‰öš lÐ—_« «—«“u« 5?Ð W?Šu??²??H?? qL??Ž W??ý—Ë
5OMF*« l oO M²«Ë W?O−Oð«d²?Ýù« WAUM*
ÍœU?B²?ù« ÂöŽù« —Ëœ vKŽ b?L?B« b³?Ž XMŁ√Ë
ÆŸUDI« «c¼ W¹UL(
ÆåZ²M*« ÂöŽù«ò‡Ð t²H ËË

Ÿ«dÝö ∫n²MA
WuJ(« nOQð w

V?F????? w½U?M?³K?« l{Ë ∫ w?ł«d?????Ž
v??{u???????????????H?K?? Êu???????????????³?¼«–Ë

Wd?(«ò »eŠ f?Oz— d³?²Ž«
¨n²MA? qO³½ wU;« åW?O½UM³K«
–UA« l{u« Ê«ò ¨t? `¹dBð w
ÃËd)« vKŽ VFA?« qLŠ qðUI«Ë
t?C— sŽ «Î d?O³?Fð ¨ UŠU? « v«
WuJ(« n?OQð w dOšQ?²K wKJ«
l{u« b?F?Ð œö?³« ÊËR?ý …—«œ«Ë
¨åVF?A« t?O?« q Ë Íc« dD)«
nO?Qð …—Ëd???{ò v?KŽ «Î œb????A???
Ë« b¹«eUÐ «d¹“Ëò Êô «—u WuJ(«
w UÎ ??¾??O??ý d??O??G¹ s åhU?MUÐ
ÆåWuJ(« WÝUOÝ
W¹—u??N??L?'« fO?z— s VKÞË
fOzd«Ë Êu??Ž ‰U?A??O? œU?L??F«
nOQ?ðò Íd¹d??(« b??F?Ý n?KJ*«
“uF« s VFA?K «–UI½« WuJ(«
w gOF« WU×?²Ý« bFÐ Ÿu'«Ë
Ê« U u?BšË ¨W³?FB« ·ËdE«
…b?ŽU ?LK bF?² ? wËb« pM³«
ÆåUNHOQð bFÐ

¨wł«d?Ž r U?Ž VzUM« wÐUO?M« W×?B« WM' fOz— b?√
…džUý …dÝ√ œU?−¹SÐ WÐuF Ë lHðdð ÂU—_« È—√ √bÐò t½√
q³? U v« …œu?F« U½√bÐ UM½√ d?ýR «c¼Ë ¨ U?OH?A²? *« w
·ËdE?« qEÐ U??? u???B???šË ¨oKI?K u???Žb¹ u¼Ë ‰U???H???ù«
U??ŽU??Hð—≈ b?N??AM?ÝË ¨UMðU??O?Š w? VF?? _« W¹œU?B??²??ù«
ÂbF rN“UM w ÊuI³O?Ý s2 ÊËdO¦J« „UM¼Ë UÐU ùUÐ
«dO?A ¨å U?OH?A²? *« w ÃöF« nOUJð lœ vKŽ r?Nð—b
¡UDŽ≈ q³? …dO?³ W?“U−? tO? ”—«b*« `² …œU?Ž≈ò Ê√ v«
ÆåöŠ b$ Ê√ V−¹Ë »öDKË wLOKF²« r −K UŠUIK«
w fK?ł Ê≈ i¹d*«ò Ê√ v≈ ¨w½u?¹e??HKð Y¹b??Š w? XHË
…d?O 5¹ö ≥ lb?OÝ WD?O Ð W¹Ëœ√Ë W?Fý√ …—u? 5Ð ‰eM*«
w 5¹ö*« «dAŽ lbOÝ vHA² *« qšœ Ê≈ U√ ¨v½œ_« b(UÐ
Âu?O« 5?³? ¨‚öÞù« vKŽ VF?? _« W¹œU?B?²??ô« ·ËdE« qþ
UM½_ ¨VF? √ Âu??O« l{u« ¨ UMO½U?L?¦« w? W?OK¼_« »d?(«Ë
vH?A?²? *« w d¹d?Ý œU?−¹SÐ ”UM« b?ŽU? ½ Ê√ ‰ËU?×½ Âu?O«
ÆåWŠU² ULz«œ …dÝ_« X½U »d(UÐ ULMOÐ qAH½ U½UOŠ√Ë
¨W−²M*«Ë WKŽUH« W?uJ(« qJA²ð ô «–U* ·dŽ√ ô U½√ò ·U{«
UMF?{u?? Êu?Ž ‰U?A?O? œU??L?F« W¹—u?N?L?'« f?Oz— b?ýU½√Ë
v« Êu³¼«– s×½Ë ¨qL²×¹ ô w×B«Ë wŽU?L²łù«Ë ÍœUB²ù«
ÆåÊUM³ w tOKŽ u¼ U vKŽ l{u« vI³¹ Ê√ “u−¹ ôË ¨v{uH«

5Žu?³Ýö qB?H*« d¹d?I?²« WU?F« W?×B« …—«“Ë d?A½
◊U??³?ý ≤∑ ≠≤∞≤± ◊U??³?ý ±≥® `?O?IK?²« WKL??Š s 5Ë_«
dAŽ UMŁ« r¼œbŽË 5MÞ«u `O?IKð WOHO dNE¹ Íc«Ë ©≤∞≤±
vKŽ 5K−  «u½U ¨©±≤∞∏∑® UB?ý Êu½ULŁË WF³ÝË UH√
e«d? s …dýU?³ b?OŽ«u? vKŽ «uKB×?²Ý« rNMJË ¨W?BM*«
V¹d?N²Ð …—«“u« b?{ WU? *« «¡U?Žœô« iŠb¹ U ¨`O?IK²«
ÆÕUIK«
e«d*« Íd¹b Â«e²ô UI?Ë ZUF¹ d_« «c¼ Ê√ …—«“u« b√Ë
wMI²« —uD²K UI?ËË WBM*« ‰öš s UI³ ? …œb;« bOŽ«u*UÐ
ÆÍed*« gO²H²« l oO M²UÐ WBMLK

÷d²F¹ ‰«e¹ ô s „UM¼ ∫Í—e³«
ÒoŠ√ tH½ d³²F¹Ë `OIK²« WI¹dÞ vKŽ
sL???Šd« b??³??Ž ÕU???IK« …—«œô W??O?MÞu« WM?−K« fO?z— XH
vKŽ UJOM¹“«d²Ý« Wd?ý l q «uð UM¹b ÊUò t½« v≈ ¨Í—e³«
◊U?³ý s d?O?šô« Ÿu³?Ýô« ‰ö?š ÊUM³ v« qB?OÝ ÕU?IK« Ê«
W?d?A« l q? «u?²« b?O?FMÝ UMM?J ¨—«–« s ‰Ëô« Ÿu?³?Ýô«Ë
Æåw½UM³K« VFAK tMOQ²
b?FÐ qB²?Ý UJOM¹“«d?²Ý« s W?O½U¦« W?Žd'«ò Ê√ b?√Ë
œb?F« `O?I?Kð w U½b?ŽU? ?O?Ý U2 vËô« s? d?N?ý« WŁöŁ
ÊuJð U?b?MŽò ∫‰U?Ë ÆåXu« «c¼ w 5MÞ«u?*« s d?³?ô«
W?O?LK?Ž fÝ« vKŽ qL?F« V−??O? …œËb?×? ÕU?IK?« W?O?L?
WłU(« Ò f QÐ r¼ s¹c« ’Uýú WŽUM*« 5Q² WO*UŽË
d?³?²?F¹Ë WI?¹dD« vKŽ ÷d?²?F¹ ‰«e¹ ô s „UM¼ sJ ¨U?N
ÆåÒ o Š√ t H½

W?O?F?O?³Þ …U?O?Š b?O?F??²?½ s ∫ iOÐ_«
U½Ë—u?J‡Ð 5?ÐU???B*« œ«b????Ž√ ŸU???H?ð—« l
v≈¨iOÐ_« ”«d wuJ(« ËdOÐ vHA?²  d¹b XH
U½Ë—u???? ôU???Š s? ·ôü« q−???? ¹ ÊUM?³ Ê_ «Îd E?½ò t½«
rEF? q¼U??& «–≈ Âu?N?H*« sL? ¨Âu¹ q …b?¹b?'« W?OK;«
d³?Ž UÎOu¹ …b«u« …b?¹b'« U½Ë—u ôUŠ «d?AŽ ”UM«
«Îd BMŽ œËb(« W³?«d bFð ¨W¾ÐË_« ¡UMŁ√ ÆQDš «c¼ Æ—UD*«
W×zUł √bÐ ÆWOMÞu« WUF« W×?B« WÝUOÝ w UÎOÝUÝ√
‰u? Ë l ¨ÊUM³ p– w U0 ¨Ê«bK³« rEF? w U½Ë—uJ«
dA²Mð ¨wU(« Xu« w v²?ŠË ÆÈËbFUÐ 5ÐUB »U—
v≈ bKÐ s …—u?Dš d?¦?_«Ë …b¹b?'« U½Ë—uJ« «—u?×?²?
«¡«d?łô« nH?ð w²« Ê«bK³« Æs¹d?U? *« ‰ö?š s d?š¬
UN?²OËR ? vKŽ p– qFHð U/≈ U¼œËb?Š j³C W?—UB«
ÆåW U)«
”U?Ý« u¼ s¹b?«u« s¹d?U? ??LK w×?B« d?−?(«ò ·U?{√
w ‰e?F« ÷d?HÐ ‰Ëb« Âu?Ið ÆW?¾ÐËô« s“ w œËb?(« j³?{
w X½U? «–« Â—U qJAÐ U?NOKŽ ·«d?ýù« Ë« ¨WB?B s?U«
WO?ð«c« WeF« ”UM« s d?O¦J« Âd?²×¹ s ¨p– ·ö?š Æ‰eM*«
»U?d« s? b¹b?F« ‰u? Ë l ‰U??(« u¼ «c¼ ÊU? ÆW?O??ŽuD«
ÆåÊUM³ v« 5ÐUB*«
WKJA?*« Ác¼ qŠ w U?ŠU??IK« b?ŽU? ?ð b?ò t½« È√—Ë
’U??š d?H??Ý “«u??ł —«b? « Ê«bK?³« iFÐ ”—bð ÆU??Î C ¹√
ÊuJ²?Ý Æsü« d?H? « qO?N? ?² ÕU?IK?« vKŽ 5K U?(UÐ
cO?HMð ÂU√ W?O²? łuË W?O½u½UË W?Oö?š√ U³I?Ž „UM¼
…œuFK W?I¹dÞ du¹ b dC?šô« dJ« «c¼ sJ ¨dô« «c¼
bKÐ w?ò ∫‰U??Ë ÆåZ²?M œU??B???²??«Ë s¬ l?L??²??−??? v≈
wU?F²« ÕU?²?H W?Šu?²H*« œËb?(« b?Fð ¨UÎ O ?U »dDC?
l åWO?FO?³Þ …UOŠò b?OF²? ½ s ¨p– lË ÆÍœUB?²ô«
Æ U?O??u«Ë U½Ë—uJ« ”Ëd??O?HÐ 5ÐU??B*« œ«b?Ž√ ŸU??Hð—«
XMJ9 w²« Ê«bK³« s b¹b?F« t²?b `{«Ë ”—œ „UM¼
ô ‰uK(« ·U?B½« ∫U½Ë—uJ« vKŽ …dDO? « …œU?F²?Ý« s
Æå`−Mð

dJM²Ý« rEŽô« ‰uÝd« vHA²
wC¹dL²«Ë w³D« tLł vKŽ ¡«b²Žô«
vKŽ ¡«b²?Žù« ‰uŠ ÊUOÐ rEŽô« ‰u?Ýd« vHA² ? sŽ —b
∫tO ¡Uł ÆUN¹b wC¹dL²«Ë w³D« r '«
w³?D« r? ????'« ÷d?????Fð ö?????O? ≤∞≤±Ø≥Ø≥ a¹—U?????²Ðò
¡«b²Žô ‰uÝd« vHA² ?* WO³KI« W¹UMF« r  w wC¹dL²«Ë
W¹UMF?« rN1b?Ið ¡UMŁ√ »d??C«Ë d?O? J?²«Ë Âu?−?NUÐ d??U?Ý
w× l{Ë ¡«dł WOM*« UN²?«Ë w²« WC¹dLK WÐuKD*« WO³D«
ÆÃdŠ
W?G? ‰u? u nÝQð ¨r?EŽô« ‰u?Ýd« vH??A?²?? ? …—«œ≈ Ê≈
¡«b²Ž« Í√ WUŠ≈Ë WFÐU²0 ÂuI?²ÝË Èu² *« «c¼ v≈ VÞU²«
W“ö« UIOI×²« ¡«dłù WB²<« WOzUCI« lł«d*« v≈ UNOKŽ
WOM_« UN?'« býUM½ pc ÆrN²?³ÝU×Ë U?NO³Jðd W?IŠöË
U? ?ÝR*« V½U??ł v« ·u?u«Ë U?F¹d?Ý „d?×?²?K W?B?²?<«
Ác¼ q¦??? —dJ²ð ô v²??Š s?¹b??²??F*« W??³??U??F??Ë W???O??×??B«
Æå «¡«b²Žù«
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مــــــحــــــلــــــيــــــات
ً

ّ
ّ
املــــــــس بـــســـعـــر الــــر ــــيــــ مــــــقــــــدة لــــرفــــع الـــــدعـــــم تــــدريــــجــــيــــا ؟
ـــــل
املــــــواطــــــن الـــلـــبـــنـــانـــي ضـــحـــيـــة أ ـــــــل الـــســـلـــطـــة وأصــــــحــــــاب املـــصـــالـــح
يارا حرب
يف سيناريو جه ّنمي ينذر بكارثة اجتامعية،
يتم التالعب بأسعار ربطة الخبز واملحروقات.
ّ
وهناك مخاوف مــن «رفع دعــم مق ّنع» مع
الزيادة التدريجية ألســعار الخبز واملحروقات
يف وقــت يعاين اللبنانيــون من الفوىض يف
زيادة أســعار املواد االســتهالكية والغذائية
عىل مختلف أنواعها نتيجة ارتفاع سعر رصف
الدوالر وجشــع التجار ،تأيت الزيادة املتدرجة
بقرارات رســمية عىل بعض األنواع املدعومة
لتزيد خوفهم عىل لقمة عيشــهم ومن فرض
قرار رفع الدعم بشكل مق ّنع.
فســعر ربطة الخبز زنة  930غراماً كان قد
ارتفع مــن  1500إىل  ،2500أي أكرث من ،%60
وذلك بنا ًء عىل ارتفاع سعر طن الطحن ،وعىل
دراسة علمية ملؤرش سعر ربطة الخبز ،وارتفاع
سعر رصف الدوالر ،بحســب وزارة االقتصاد.
علــام أنّ مرف لبنان ال يزال يدعم اســترياد
ً
القمح والطحن بالدوالر من الخارج ،كام يدعم
مادة املازوت املســتخدمة يف األفران .وزيــر االقتصاد راول
ملؤرش سعر
ّ
نعمة علّل قراره بأنّه «جاء بنا ًء عىل دراسة علم ّية
ربطة الخبز» ،ليس هذا فحســب ،بل ربط نعمة سعر الخبز
بسعر رصف الدوالر ،وبسعر القمح عاملياً مربراً أن قرار ارتفاع
سعر ربطة الخبز ســببه القمح الذي ارتفع سعره عاملياً من
 200إىل  320دوالراً ،أي أنّ السعر لن يستقر عىل هذه الزيادة.
جون باألمن الغذايئ يف بورصة السوق
أهل ّ
الحل والربط يز ّ
السوداء والوزارة املعنية تتف ّرج
برفعٍ تدريجي ألسعار ثالثية
ميارسون لعب ًة خطرة تق
يتم مترير
السلع الحيوية ،الطحن واملحروقات والدواء ،وبذلك ّ
القرار املتخذ ضمنيا برفع الدعم ،ولكن عىل مراحل ومن دون
شورشة ،كيال يُحدث خضّ ة عىل املستوى الشعبي.
ويرى خــرباء اقتصاديون أن هذا األمر هــو متهيد لرفع
الدعم أو رفع دعــم مق ّنع للمواد االســتهالكية فيام تنفي
مصادر رسمية معنية بخطة ترشــيد الدعم هذا األمر نفياً
قاطعاً ،مؤكدة أن األمر مرتبط بارتفاع أســعار املواد األولية
عاملياً ،ولن يكــون هناك أي قرار برتشــيد الدعم قبل تأمن
معايري محددة.
ويف ما يتعلّق برفع ســعر ربطة الخبز ،ال بد أن نتســاءل
ملاذا يتم رفعها فيام يفرتض أن الطحن مدعوم وهذا الدعم ال
يكلف خزينة الدولة أكرث من  150مليون دوالر من أصل نحو
 5مليارات دوالر ،وبالتايل املبلغ ال يفرتض أن يؤثر يف الدولة
بينام الـ  500لرية التي أضيفت إىل سعر الربطة من شأنها أن
تشكل فرقاً كبرياً بالنسبة إىل مروف العائلة الشهري.
مــن هنا ،فان ما يحصل هو رفع دعــم مقنع عىل غرار ما

يحصل مع أمــوال املودعن يف املصارف ضمن سياســة الـ
«هــريكات» ،وذلك عرب سياســة ممنهجــة لتحميل األعباء
االقتصاديــة واملالية للمواطنن واملودعن يف وقت ينشــغل
الشعب اللبناين بتأمن لقمة عيشه والخوف عىل صحته يف
ظل جائحة كورونا.
ومن يقرأ بن السطور ال بد أن يالحظ أن املنظومة املتحدة
بن أهل الســلطة واملال تتواطــأ لرفع ســعر ربطة الخبز
وصفيحة املــازوت كمقدمة واضحة لرفــع الدعم تدريجياً
وجعله أمراً واقعــاً ومن دون أي خطة اقتصادية تعيد للعملة
الوطنية قيمتهــا الحقيقية وقدرتها الرشائية أو اســتعادة
األمــوال املنهوبة أو املهربة أو التأمن عىل أموال املودعن يف
ظل حكومة تريف أعامل عاجزة ومكبلة دستورياً وصحياً
بجائحة كورونا...
كل اإللتزامات ،ورفع
ما يحدث هو عملية متلّص صامت من ّ
مسؤول ّية الدولة عن الشــعب فهم ال يتح ّملون تداعيات رفع
جر الشــارع ،لذا يعمدون إىل تنفيذ
الدعم باملطلق ألنّه ســيف ّ
قرارهم برفــع الدعم بطرق أخرى كام هــو حاصل اليوم يف
الخبــز واملحروقات ،ويف الدواء أيضً ــا ،بحيث مل يعلنوا رفع
الدعــم عنه ولكن فعليا ال دواء ،إذن االتجاه لتنفيذ رفع الدعم،
ولكن الخطورة تكمن يف رفعه من دون خطّة إصالح هيكيل.
مبقابل رفع ســعر املحروقات والخبز ال بد أن نســأل ما
املنصة ،وهل ســيبقون عىل دعمهــم للتجار بإتاحة
مصري
ّ
املس بســعر
ملاذا
عندئذ
3900؟
ســعر
عــىل
لهم
الــدوالر
ّ
الرغيف؟ بأي حال سياســة الدعــم بالطريقة التي اع ُتمدت
خاطئة وغري مجدية ،بحيث اســ ُتنزف احتياط مرف لبنان

من العمالت األجنبية ،وعمليا دُعمت
السلع األساسية مام تبقى من أموال
املودعــن ،يف حــن أنّ التجــار هم
الذين استفادوا يف عمليات التهريب.
من هنا ففي حال ســيتم الخروج من
نظام الدعم الحايل ،فذلك ال ميكن أن
ّ
وتخيل
يتم اطالقاً من خــالل التفلّت
خصوصا
الدولــة عن مســؤولياتها،
ً
تجــاه الفئات األكــرث عرضة ،بل من
خالل خطّة وطنية متكاملة للحامية
اإلجتامعيــة ،مــن ضمنهــا اعتامد
بطاقــة ذك ّية قامئة عــىل التموين
بالبضائع وليس باملــال ،وفق حاجة
العائالت ،ومبا يدعم الصناعة املحلّية
تم اعتامد
ومينع ترسيــب الدعم .ولو ّ
تلــك البطاقة ملا احتاجــت الحكومة
ملساعدة البنك الدويل.
يف ســياقٍ متصل ،صحيح ان رفع
الدعم عن القمح مل يعد مطروحاً عىل
عكس املحروقات وبعــض االدوية،
لكن السؤال اىل متى ســيبقى املركزي متمكناً من دعم هذه
الســلعة يف ظل االرتفاع العاملي لسعر القمح؟ فسعر طن
القمح قد وصــل اىل  320دوالراً بارتفــاع وصل اىل %60
خالل عام تقريباً ،ولكن بن ترشــيد الدعــم ورفعه ...هل
سريتفع سعر ربطة الخبز مجدداً ؟ ملعرفة ذلك تواصلنا مع
مديرية الحبوب والشــمندر الســكري التي أكدت لنا أنه لن
يتم رفع سعر ربطة الخبز العريب الكبرية عن الـ  2500لرية
لبنانية املثبت حالياً.
وما دامت املعطيات العلمية عىل حالها ،فان صناعة الخبز
مرتبطة بأكرث من سلعة مدعومة كالنيلون واملازوت والخمرية
وغريها ،وهذا األمر يساعد ضمن حسبة دامئة بالحفا عىل
معدل وزن الربطة الذي ال يتأثر اال بغرامات قليلة جداً صعوداً
يتغري هامش ربح أصحاب املطاحن
أو نزوالً .وبهذه الطريقة
ّ
املحتجن بشكل دائم ولكن ال يتأثر املواطن.
لكن اســتنزاف احتياطــي املركزي عرب ترشــيد الدعم أو
استجداء رىض أصحاب املطاحن ليس الحل!
أما الحل بالنســبة لجمعية حامية املســتهلك التي يرأسها
د .زهري برو ،اذ يقول «للديار» «هــو بكرس احتكار ما يعرف
بكارتيــالت املطاحن وبعــض االفران املرتبطــة فيها» .هذه
االفران دعمــت بحواىل  50مليون دوالر ما بن الـ  2008والـ
 2012ما ســمح لها بغزو السوق بحسب برو ،واالحتكار منع
اســترياد الطحن بسعر من املمكن أن يكون أرخص بكثري من
سعر املطاحن وبجودة أفضل! فالحل األنسب يف ظل اإلفالس
فصل النظام عىل
هو رفع الغطاء عن مســتوردي القمح الذي ّ
قياسهم وفتح السوق أمام االسترياد الحر.

تــوقــع عــقــاري بــــارز :أســعــار الــعــقــارات ال ــى أربــعــة أضــعــاف  ..لــهــذه األســبــاب؟
رجاء الخطيب
مــع بدء األزمــة املرفيــة العام
املنرم وعــدم قــدرة املودعن عىل
ســحب أموالهم بالعملــة األجنبية،
برز وبشــدة تنافس هائل لدى املكاتب
العقارية وسامرسة العقارات وظهرت
حملــة إعالنيــة ضخمة لتشــجيع
املودعن املت رين مــن األزمة عىل
اإلســتثامر بأموالهم يف لبنان وحتى
خارجه عرب شيك مريف.
فهل فعالً كان هذا نــوع من أنواع
الحلــول املطروحة لإلســتفادة من
األموال املحجــوزة ،أم كان مبثابة فخ
آخر وقع فيه هؤالء؟ وماذا عن مصري
السوق العقاري مستقبالً؟
لإلحاطة بهذا امللف ولالجابة عىل
كافة األســئلة التي تراودنا ،كان البد
من التواصل مع خرباء يف هذا املجال،
حيث قامت الديــار باإلتصال بكل من
املستشار والخبري العقاري لدى املحاكم
والبنوك ،عضو إتحاد املحكمن العرب
وصاحب رشكة عقارات.نت السيد سانتو عبيد ،واإلستشاري
العقاري ومديــر تطوير األعامل لــرشكات عربية وكويتية
مستثمرة يف لبنان ،السيد حسام دغامن.

} عقارات بريوت ،بعبدا ،كرسوان ،امل  ،جبيل،
والبرتون إىل إرتفاع جنوين}

الخبري عبيد كان أول من تحدث عن الـ« »hair cutبوضوح
قبل ثورة ترشين بسبعة اشهر ،وهو من توقع وصول الدوالر
إىل  6000لرية بحلول حزيران وما فوق الـ 10 000لرية بحلول
رأس السنة.
ويف توقع عقاري بارز ،يقول السيد عبيد أن القطاع متجه
إىل إرتفاع بنســبة  4أضعاف يف بعض املناطق ،حيث يتوقع
أن تشــهد قرى ومدن بريوت ،بعبدا ،كــرسوان ،امل  ،جبيل،
والبرتون إرتفاعاً خيالياً يف أســعار العقــارات مرتافق ًة مع
اعتامد الفيدرالية التي ستفرض نفسها خالل ثالث إىل خمس
سنوات بحسب رأيه.
وتوقع هذا يعزيه إىل عدة أسباب ،أهمها الفائض املايل يف
معظم بلديات هذه املناطق األمر الذي سوف يحقق لها إكتفاء
ذاتياً وبالتايل سوف تحقق نهضة إقتصادية وإرتفاعاً بنسب
اإلستثامر.
أما عن باقي املناطق ،يرشح عبيد قائالً أن « % 30فقط من
أرايض لبنان مملوكة ،أما الـ  % 70الباقية فهي تتبع لألوقاف،

وبالتايل أي عقار يتم بيعه من نسبة الـ  % 30فإن سعره يزيد
بنسبة  % 15سنوياً بشــكل تلقايئ بسبب خصوصية ومتيز
العقار اللبناين ،وعدم وفرته وتكراره».
خصوصية وأهمية العقــار اللبناين بنظر الخبري قد تكون
مخرجاً وحالً لألزمة اإلقتصاديــة يف لبنان ،إذ أنه وبنظره،
لبنان دولة مديونة ولكن ليســت مفلسة .فعىل سبيل املثال
وليس الحر ،يرى السيد عبيد أن قيمة السكك الحديدية التي
تشغل  70إىل  % 80من الشــاطئ اللبناين تقدر بحواىل 400
مليار دوالر وهي كفيلة بأن تغطي دين لبنان الذي ال يتجاوز
الـ  200مليار دوالر إذا ما تم خصخصتها وبيعها.

} اللبناين وقع يف فخ الشيك املريف}

من ناحيــة أخرى يقول دغــامن« :برأيــي ورأي الخرباء
واملقاولن واملهندسن الســوق العقاري متجه نحو التباطؤ،
خصوصــاً أن األزمة املالية نهاية عــام  2019دفعت بالكثري
من املودعن اللبنانين ،وخصوصاً الكبار منهم ،إىل إســتثامر
أموالهم يف رشاء العقارات عوضاً عن تركها يف البنوك».
إضافة إىل ذلــك ،وعىل الرغم من ركود ســوق املقاولن،
وصعوبات تحويل األموال من املغرتبن ،ما زال بامكاننا القول
أن السوق العقاري ،كان حتى هذه اللحظة اقله ،متعافياً كون
هــذا القطاع مل يتأثر بضخامة تأثــر القطاعات األخرى ألنه
محمي بعمالت أجنبية كالدوالر وغريه.
أما عن ارتفاع اسعار العقارات ،يعزي دغامن األمر إىل عدة

أسباب أهمها إرتفاع الطلب عىل هذه
العقارات حافظ عىل قيمتها املرتفعة
نســبياً ،ال بل أدى أيضــاً إىل إرتفاع
إضايف كون املالكن حاولوا اإلستثامر
يف هذه األزمة وضــامن هامش ربح
أكرب ،مــا زاد من تشــابك هذه األزمة
وهذا اإلرتفاع أيضاً ،هو دخول أساليب
عــدة للحصول عــىل دوالر طازج من
البنوك ،بحســب دغامن ،فكان الشيك
املريف الذي هو بدوره دخل الســوق
السوداء وبات يخضع لعموالت كثرية
حتى يتم التوصل إىل رصفه بشــكل
كامل ،االمر الذي يفقده جزءاً كبرياً من
قيمته ،ويجرب البائع إىل رفع السعر.
عمليــة رصف هذه الشــيكات هي
فعليــاً العمليــة املشــبوهة ،والتي
تسرتعي تحقيقاً بكيفية تريف مئة
ألــف دوالر من شــيك قيمته الفعلية
ثالمثئة الف دوالر مثالً.
أيضاً وأيضاً من أسباب هذا االرتفاع،
يضيف ،هو توقف القــروض وعدم قدرة بعض املقاولن عىل
إستكامل املشاريع التي كانوا قد بدأوا بها واضطرارهم إىل بيع
هذه املشاريع باسعار تضمن لهم عدم الخسارة ،مرتافق ًة مع
إرتفاع جنوين بأسعار الرتابة ومواد البناء األخرى.
بالتايل من البديهي ،وفق دغامن ،بعد هذه الطفرة والسوق
املتخم ،أن يتجــه نحو الركود أو التباطؤ كام ذكرنا ســابقاً،
كونه قد خرج ثالثة أطراف بالرىض الكامل .فاملودع إستثمر
حصلت أموالها ،وال يشء
ماله ،واملقــاول أنهى دينه ،والبنوك ّ
يف االفق يوحي بقدرة رشائية مع غياب إمكانية االستقرض،
وإســتحالة تحويل األموال من الخــارج ،واإلنهيار الجنوين
للعملة اللبنانية مقابل الدوالر.
إذاً يصح بعد ما قيل مثل «نيال من عنده مرقد عنزة بلبنان»
كونه عقاراً ال يتكرر ،وقيمته يف إرتفاع دائم ،ولكن لقد وقع
اللبناين يف فخ مافيات الشــيكات املرفيــة ،وما اعتقده
ترفاً ذكياً باإلستثامر يف العقارات ،كان يف الواقع عملية
رسقــة أخرى بجانــب الرسقة األوىل التي تعــرض لها من
البنوك .يبقى الســؤال األهم عن من قام فعالً بهذه العمليات
املرفية املشــبوهة من خارج املصارف يف الظاهر ،وماذا
عن الداخل؟».

قو االمــن  :دوريــات للكش على م سسات فتحت أبوابها للت كد من التزامها االجــرا ات
صدر عــن املديرية العامــة لقوى األمن الداخيل شــعبة
العالقات العامة ،البــالغ التايل« :تزامنا مع مرحلة التخفيف
التدريجي لقيود اإلغالق ،بارشت املديرية العامة لقوى األمن
الداخيل ،بشكل دوري ومكثف ،بتوجيه دوريات من قطعاتها
العمالنية للكشــف عىل املؤسسات التي عاودت فتح أبوابها،
للتأكد من صحة التزامهــا اإلجراءات الالزمة واآلمنة ملبارشة
العمل ،بحيث بلغ عدد هذه املؤسســات  2930عىل مختلف
األرايض اللبنانية (مصارف ،ســوبرماركت ،رشكات صيانة،
مصانع ،وغريها)...

ويقوم عنارص قوى األمن الداخيل باإلجراءات املناسبة أثناء
الكشــف ،كالتأكد من صحة تسجيل هذه املؤسسات العاملن
لديهــا عرب املنصة الرســمية ،وكذلك مــن نتائج فحوصات
الـــ« »PCRالعائدة لهم ،ومن أنها «ســلبية» ،وأذا ما أدرجت
وفقــا لألصول عرب املنصة املذكــورة .والتأكد أيضا من اتخاذ
املؤسسات إجراءات الوقاية كافة.
كام ال بد من اإلشــارة إىل أن العنارص تحرص عىل مراقبة
أوقات دوام العمل املفروض عىل هذه املؤسســات ،ورضورة
التقيد به.

إن املديريــة العامة لقوى األمن الداخــيل تهيب بالقيمن
عىل هــذه املؤسســات االلتــزام التام للــرشوط الصحية
واإلدارية الالزمة ،تحت طائلة اتخاذ إجراءات بحق املخالفن
منهم .وتحث املواطنــن عىل اإلبالغ عن أي مخالفة لدى أي
من املؤسســات ،وذلك من خالل االتصال عىل الرقم ، 112
أو إرسال شــكوى عرب خدمة «بلغ» عىل املوقع االلكرتوين
العائد لهذه املديرية العامة أو إرســال رسالة نصية موثقة
عرب مواقــع التواصل االجتامعي العائدة لشــعبة العالقات
العامة.

الق اة واملحامون...مواق وطرائ

املحامي نارض كسبار
} لبطة الحامر }

يف ظل انتشــار الفايســبوك وتويرت واملجموعات عىل
تطبيق واتســاب ،وعدم التزام من يستعمل هذه الوسائل
املتطورة والتي تصل اىل كل بيت او مكتب او مؤسســة او
إدارة ،باملعايري القانونية واالخالقية واالدبية ،بات عىل كل
من يحرتم نفسه وموقعه وإسمه وصيته ان يتوقع كتابات
تتضمن الشــتم والذم والقدح والتشهري واالخبار الكاذبة،
وهذا ما تدرســه ادارات تلك املواقع خصوصاً وان ما يكتب
من افرتاءات وتجن قد تخرب املجتمعات بأرسها.
قدميــاً كانت هناك عدة وســائل اعالمية من تلفزيون
واذاعة وصحــف ومجالت محدودة .امــا اليوم فبات كل
مواطن يعترب وكأنه مالك لوسيلة اعالمية تنترش برسعة
قصوى .وقد يكتب اموراً مؤذية وكاذبة.
منذ العــام االول لتدرجي يف مكتــب املحامي املرحوم
اوغســت باخوس يف العام  ،1982وانا اسمعه يتكلم عن
خوفه مــن «لبطة الحامر» .وكنــت واملحامن يف املكتب
ومنهــم إبنه املحامي قير ننظر اىل بعضنا متعجبن من
كالمه الدائم عن «لبطة الحــامر» ،واعرتف بأننا مل نفهم
مضمونهــا بالعمق اال بعد الذي نــراه ونقرأه ونتابعه يف
ترفات البعض من سياسين وغري سياسين ،وخصوصاً
ممن يكتبون عىل املواقع «عالطالع والنازل» ،وينســبون
لالخريــن كالماً مل يقولــوه او يفهمونه بصورة خاطئة،
حتى بــات عدد كبري ممن يحرتمون انفســهم يتحفظون
يف الكتابة ويخترون قــدر االمكان خوفاً من« ...لبطة
الحامر».

***
} شهادات أعتز بها }

متابعة منهم ملا اكتبه من مقاالت وما الخصه من احكام
وقرارات ،كتب عدد من الزمالء املحامن كلامت مؤثرة.
املحامي جيلبري أيب راشد:
فعالً انت نقيب القلوب وحارس احالم املحامن بكل ما
للكلمة من معنى.

***
} املحامي وليد عازار }

اســتاذنا الكبري انت نارض بأخالقك وترفعك ومستواك
الثقايف والقانوين واالجتامعي .وانت نارص لكل مظلوم،
وللحقوق واملهنة ،وباالخالص نفسه والتضحية ذاتها التي
متيزت بها عائلة كسبار الكرمية ،بنقيبها االسبق ونقيبها
املنتظر.

***
} املحامي روجيه زالقط }

كسبار االسمك نارض
داميا جاهز وحارض
بالقانون بتحارض
اصيل ومعدن فاخر
شفّاف وقلبك طاهر
بقلك شغلة من اآلخر

عن زمالءك ما بتغيب
زميل وراقي واديب
وبالسياسة عم بتصيب
بديهي ذيك ورهيب
املحبة لعندك بتجيب
منكرب فيك يا نقيب

***
} املحامي جان حبيقة }

االخ والصديــق والنقيب العتيد االســتاذ نارض ،صباح
الخري،
طرائفــك رائعة ويف موقعها وهــي خارطة طريق من
زمالء الزمن الجميل لكل محام مستقيم ،تجسد شخصيتك
القدوة واملحببة ونشاطك النقايب الذي ال يستكن...
دامئا اىل االمام.

***
} جرمية تغطي أخرى }

عىل اثــر صدور قرار املحكمة الفرنســية بحق الرئيس
الفرن السابق نيكوال ساركوزي بالسجن ثالث سنوات،
وبعد مرور االشهر الطويلة عىل زلزال املرفأ جرمية العر
وعدم التوصل اىل اي بارقة امل يف التحقيقات.
كتب املحامي الربوفسور كريم ه ي طربيه ما يأيت:
En france, la justice condamne un ancien président
.
personnes et a 206 Au liban, une explosion tue
ce jour aucun homme politique na été inquiété. Un
.crime qui couvre un autre

***
} «كلوا سفرينا يف فرنسا» }

كان العميد املرحوم رميون إده يحب التنكيت .ومام رواه
عن صحيفة «لوكنار انشينيه »le canard Enchainé
الفرنســية ،ان اهايل املاوماو احبوا ســفري فرنســا يف
بالدهم ،وهــو االبرص ،االبيض ،ومن كــرثة ما احبوه...
اكلوه.
واحتج الرئيس ديستان عىل هذا الترف الوح غري
املعقول وطلب تعويضاً قــدره  25مليون فرنك واال اضطر
اىل اعالن الحرب عىل املاوماو .فخاف السكان وتداعوا اىل
اجتامع قرروا فيه جمع التربعات وارســالها اىل فرنسا.
وبلغ ما جمعوه يومها  15مليون فرنك ،ارسلت اىل الرئيس
الفرن مع رســالة اعتذار عن عدم متكنهم من جمع ما
تبقى من الفدية املطلوبــة واملفروضة عليهم قائلن يف
ختام رسالتهم:
 باملبلغ الباقي كلوا ســفري املاوماو بفرنســا ،وهيكمنطلع كيت.

***
} نحنا احق من الرتاب }

كان نائب امل املحامي املرحوم اوغست باخوس يقول:
ان بعض الزجل والشعر العام يضاهيان يف معناهام شعر
اكرب الشعراء .ويف هذا املجال يقول ان احدهم كتب له عىل
ورقة بيتن من الشعر قالهام عيل الحاج عن فتاة «نرفزت»
النه حاول مالطفتها فقال لها:
وبتعريف الدنيا رساب
وبت فزي؟ شو حاكلك
ونحنا احق من الرتاب
بكرا الرتاب بياكلك

***
} بن االعزب واملتزوج }

بعد ان تبــوأ املحامي نبيه بري منصــب رئيس مجلس
النواب ،ونظراً ملواقفه املختلفة عن الســابق ،كتب رئيس
التحرير العام يف جريدة الديار االستاذ شارل ايوب ما يأيت:
تغري الرجل وبات نبيه بري يف موقع املســؤولية ويف
املرتبــة الثانية يف الدولــة اللبنانية ،وانتقــل من بربور
اىل ســاحة النجمة .فام يفرضه موقع بربور هو غري ما
تفرضه رئاســة املجلس النيايب .وموقع رئاسة حركة أمل
هو غري موقع رئيس السلطة الترشيعية .ولذلك فانك ترى
التحول الكبري يف مواقف الرئيس بري .وعندما تسأله عن
صحة هذا التحول يجيب ببساطة قائال:
 «يا اســتاذ شــارل هل اذا كنت متزوجا تترف كأنكأعزب؟».

اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد

عــــــــر

دور اال ــــــتــــــراب

فـــــــي دعـــــــــم االســــتــــثــــمــــار

ديــــــــــــاب بـــــحـــــ ووفــــــــــــد الـــــبـــــنـــــ الــــــدولــــــي
ً
أطـــــر ت ــق ــدي ــم املــــســــاعــــدات لـــ ســـر األكــــثــــر ف ــق ــرا

األمن العام ملجلس الوزراء القايض محمود مكية
ومدير مكتب الرئيس القــايض خالد عكاري ،يف
كيفيــة تنفيذ مرشوع تقديم املســاعدات لألرس
األكرث فقرا يف لبنان.
واستقبل دياب رئيســة مجلس الخدمة املدنية
نرسين مشمويش ،وجرى عرض لواقع الوظيفة
العامة يف ظل الظروف التي مير بها البلد.
وترأس رئيس حكومة تريف األعامل الدكتور
حســان دياب اجتامعا ناقش موضــوع التلوث
البحري ،ح ه نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة
الدفاع يف حكومة تريف االعــامل زينة عكر،
والوزراء يف حكومة تريف االعامل  :دميانوس
قطار ،محمد فهمي وميشــال نجار ،االمن العام
للهيئة العليــا لالغاثة اللــواء الركن محمد خري،
األمــن العام للمجلس الوطنــي للبحوث العلمية
معــن حمزة ومديرا األبحاث يف املجلس شــادي
عبدالله وميالد فخــري ،مدير وحدة إدارة مخاطر
الكوارث زاهي شــاهن ،رئيســا اتحادي بلديات
الزهراين عيل مطر وصور حسن دبوق ،مستشارا
الرئيس دياب خ طالب وحسن قعفراين.
وعــرض املجلــس الوطني للبحــوث العلمية،
وبعــد تكليف من رئيس الحكومــة ،ما تم إنجازه

خــالل األســبوع املايض
من مســح ميداين وجوي،
وقيــم املجتمعــون كارثة
التلوث النفطي يف املنطقة
املمتــدة من الخــط األزرق
يف الناقورة جنوبا ،وصوال
إىل أطــراف مدينة بريوت.
وأعلن الرئيس دياب توصيات
عدة أبرزها:
 «تأمــن الدعــم املايلالتحاد البلديات يف قضاءي
صور والزهــراين للترسيع
بإزالــة التلــوث القطراين
وجمعه يف أماكن آمنة بيئيا،
بانتظار نقلهــا لتلفها وفق
معايري السالمة العامة.
 التنسيق بن املؤسساتوإجراء التقييم املرحيل لتقدم العمل.
 الطلب من الجيش املؤازرة األمنية واللوجستية. متابعــة وزارة الخارجية ملوضوع الشــكوىاملقدمة من الدولة اللبنانية ضد العدو اإلرسائييل.
 متابعة وزارة البيئة ألعامل التنظيف. جهوزية وزارة األشــغال للتخلص من املوادالنفطية.
 تنســيق وزارة الداخلية مــع البلديات واتحادالبلديات املعنية بالكارثة.
 تحديد الحاجات ،وطلب املساعدة من املنظامتالدولية.
 الطلــب من البنك الدويل مســاعدة لبنان يفتقييــم ال ر االقتصــادي الناتج عــن الترسب
النفطي الكاريث.
 الطلب مــن برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يفلبنان مساعدة لبنان يف تقييم ال ر البيئي الناتج
عن الترسب.
 الطلب رســميا من منظامت األمــم املتحدةالعامليــة يف لبنان دعم جهود البلديات يف تنظيف
الشواطىء لوجستيا وماديا.

أوصــت لجنــة البيئــة
النيابيــة بتقديم شــكوى
عاجلــة اىل االمــم املتحدة
ضد العدو االرسائييل بفعل
التــرسب النفطي عىل طول
الشاطى اللبناين يف منطقة
صور وانشــاء خلية ازمة
لتوحيد الجهود من قبل كل
الــوزارات واالدارات املعنية
الزالة التلوث يف فرتة زمنية
قصرية جدا.
عقــدت اللجنة جلســة
برئاسة مقرر اللجنة النائب
الل اين
عىل ال ا
قاسم هاشم وحضور وزير التلو ال
البيئة يف حكومة تريف
دعوتنا للجنة اىل جلســة طارئة بسبب العدوان
عز
عناية
والنــواب:
قطــار
االعــامل دميانوس
االرسائييل البيئي ،والعدو الصهيوين يعتدي دامئا
الدين ،سيمون ايب رميا ،عدنان طرابل  ،جوزف عىل لبنان يف كل املجاالت وهــذه املرة بيئيا وهو
اســحاق ،وهبي قاطيشــا ،ايهاب حامدة وغازي الترسب النفطي وت ر الشاطئ اللبناين ،استمعنا
زعيرت .كام ح املدير العام لوزارة البيئة سريج اىل رأي عدد كبري من املستشارين وادارات الدولة
هتجيان ،املدير العام للنقل احمد تامر ،االمن العام املعنية بهذا امللف ،وتبــن ان هناك تقصريا كبريا
للمجلس الوطني للبحوث العلمية معن حمزة ،وتم من الجهات املعنيــة يف هذا امللف ،وذلك يعود اىل
البحث يف مصدر ومخاطــر التلوث البيئي الناتج عدم التنســيق بن االدارات ،وكنا نستطيع تاليف
عن ترسيب رواســب نفطية عىل طول الشاطئ املوضوع .فقد سبق ان تعرض لبنان يف حرب متوز
اللبناين يف منطقة صور.
اىل تلوث بيئي من النفط .امام هذا االمر ال بد من
طرابل  :وقــال النائب طرابل « :بناء عىل التنســيق واملتابعة الجدية لنستطيع التغلب عىل

هذه الكارثة».
هاشم  :بدوره ،قال النائب
هاشم« :عقدت لجنة البيئة
اجتامعها اليوم يف جرمية
تلــوث الشــاطىء اللبناين
بفعل الترسب النفطي والذي
يعترب عدوانا عىل بيئتنا .وقد
اطلعت اللجنة عىل التقارير
العلمية للمجلــس الوطني
للبحــوث العلميــة ووزارة
البيئــة ووزارة االشــغال
والنقــل العــام ،واصدرت
التوصيات التالية:
 الطلب بتقديم شــكوىعاجلــة اىل االمــم املتحدة
ضد العدو االرسائييل مبوجب اتفاقية برشــلونة
واتفاقية ريو.
 انشاء خلية ازمة لتوحيد الجهود من قبل كلالــوزارات واالدارات املعنية الزالة التلوث يف فرتة
زمنية قصرية جدا.
 تأمــن متطلبــات ماليــة لدعــم البلدياتوالجمعيات البيئة املعنية.
 الطلب اىل الجهات املعنية الطلب من برنامجاالمم املتحدة للبيئة تقييم االثر البيئي والخســائر
االقتصادية التي سترتكها هذه الجرمية.

شــدد رئيــس حكومة
تريف األعامل حسان دياب
عىل «دور املغرتبن اللبنانين
يف دعــم إعــادة النهوض
االقتصادي يف لبنان» ،مؤكدا
أن «استمرار ارتباط املغرتب
اللبنــاين بوطنــه يشــكل
حجر الزاوية يف االستثامر
باملشــاريع الصناعيــة
والزراعيــة واالقتصادية»،
وذلــك خــالل لقائــه يف
الرساي وزير الصناعة عامد
حب الله مع وفد من الجامعة
اللبنانية الثقافية يف العامل
برئاسة عباس فواز وحضور:
يا خالل اجت ع
جهاد هاشم ،إيرين الرباخت،
جميــل راجح ،عــيل نعمة
النرس ،بسام حداد وفرنسوا العلم.
ونوه دياب بوقوف املغرتبن اللبنانين إىل جانب
أهلهم ومجتمعهــم يف لبنان ،وخصوصا يف ظل
الظــروف االجتامعية الصعبة التــي يرزح تحت
وطأتها قسم كبري من اللبنانين.
واطلع الرئيس دياب من سفري االتحاد األورويب
رالــف طراف الــذي زار الرساي عــىل رأس وفد،
ضم رئيس قســم عمليات التنميــة االقتصادية
خوســيه لويس ،امللحق املختص بشــؤون إدارة
النفايات والبيئة أوليفيه بودار ومسؤولة الشؤون
السياسية هنا ســيفريين ،يف حضور الوزيرين
زينة عكر وراوول نعمة ،والسفري جربان صوفان،
عىل املقاربة الجديدة للمفوضية األوروبية حول
التعاون االقتصادي واالجتامعي واالستثامري مع
دول جنوب البحر األبيض املتوسط .وبحث الرئيس
دياب مع وفد من البنك الدويل ضم املدير اإلقليمي
لدائرة املرشق ســاروج كومار جــاه ،ممثلة البنك
الدويل يف لبنان منى كوزي والخبرية يف شــؤون
الحامية االجتامعة والعمل يف الرشق األوســط
حنن الســيد ،يف حضــور الوزيرين يف حكومة
تريــف األعامل زينة عكر ورمــزي املرشفية،

حد الو و

«الــــــــبــــــــيــــــــئــــــــة» تـــــــــوصـــــــــي بــــــتــــــقــــــديــــــم شـــــــــكـــــــــو عـــــاجـــــلـــــة
ّ
الــــتــــســــرب ال ــن ــف ــط ــي عـــلـــى شــــاطــــ صـــور
الـــــى األمـــــــم املـــتـــحـــدة عــــن

أســـــــــعـــــــــار الــــــشــــــقــــــ ســـــتـــــرتـــــفـــــع عـــــــشـــــــرة اضــــــعــــــاف
ً
صــــومــــا  :الـــــوضـــــع صــــعــــب جــــــــدا ونــــســــعــــى الـــــــى ا نــــعــــا
جعلــت األزمــة االقتصادية املســيطرة عــىل البلد حال
القطاعــات واحدة وإن كان مدخول بعضهــا أفضل  ...ويف
ظل اإلجراءات املرفية وصعوبة اســتحصال املودعن عىل
ّ
أموالهم ،إىل جانب ضبابية املصــري واالتّجاه نحو املجهول،
إرتأى البعض يف قرار اســتثامر أموالــه يف العقارات القرار
األنسب تحس ّبا لألسوأ.
عن وضع قطاع البناء ومعاناته ونسب بيع الشقق السكنية
يف ضوء تداعيــات االزمة ،أوضح رئيس جمعية منشــئي
وتجار األبنية اييل صومــا أن «قطاع البناء عصب االقتصاد،
ويف الوقت الراهن الظروف صعبة جــدا ،خصوصاً أن مواد
البناء تستورد من الخارج ويسدد مثنها بالدوالر ،نسب البناء
أصبحت متدنية جدّ اً ،وسنالحظ األسعار ترتفع بشكل جنوين
و 10أضعاف تقريباً ،لذا األفضل ملن يريد رشاء شــقة سكنية
أن يقوم بذلك راهناً ألنها أصبحت نادرة قبل ارتفاع األســعار.
ونأ ّمل أن يســتعيد البلد ومعه القطــاع ازدهاره ،واالنتعاش
يتوقف عىل السياسة التي ستنتهج».
ولفــت إىل أن «الجمعية تعقد اجتامعــات متتالية بهدف
كل تفاصيل القطاع ،إن كان األعداد أو النشــاط أو
متابعــة ّ
حل موضوع القروض السكنية
القدرة الرشائية  ...نعمل عىل ّ

«الـــتـــرابـــة ال ــوط ــن ــي ــة»  :ســنــتــوق ـ
عـــــــــن الـــــتـــــســـــلـــــيـــــم الــــســــبــــت

أعلنت «رشكة الرتابة الوطنية» أن «بعد نفاد ما تبقى لديها من
مخزون،والذيسلمتهبالكاملمبارشةاىلاملستهلكاللبناين،تعلن
رشكة الرتابة الوطنية  -اسمنت السبع بأنها ستتوقف آسفة عن
تسليم مادة االسمنت اىل السوق اللبناين ،وسيكون يوم السبت
 6آذار  2021آخر يوم تسليم» .ولفتت يف بيان اىل أن «هذا القرار
الخارج عن ارادتنا يأيت بعد توقف العمل يف مقالع الرشكة إنفاذا
للقرارات الصادرة عن الوزارات والهيئات الحكومية املعنية ما أدى
اىل نفاذ املواد االولية ال ورية لالنتاج بالكامل».
واشــارت اىل ان «هذا القرار يأيت يف وقت عصيب وحساس
يحتاج فيه البلد اىل كل طاقة إنتاجية او صناعية ،ال ســيام من
رشكة بحجم وعراقة رشكة الرتابة الوطنية التي تأسست يف العام
 ،1953وما متثله من ثقل ودعم لالقتصاد الوطني مع تأمينها أكرث
من  700فرصة عمل مبارشة ومــا يقارب ال  3500وظيفة غري
مبارشة عىل مساحة الوطن».

و ار ا س ار ال
مع املؤسسة العامة لإلسكان والصندوق املستقل لإلسكان،
إليجاد مخرج وإعادة حركة البناء إىل الساحة وإنعاشها .إىل
ذلــك ،نتواصل مع املغرتبن للبحــث يف الطرق املمكنة لدعم
لبنان والقروض الســكنية ،ونتعاون مع غرفة تجارة لبنانية
كل الجهود املمكنة
 أسرتالية يف سيدين لهذا الغرض ،ونبذل ّللحفا عىل استمرارية القطاع».

ً
الــبــنــزيــن ال ــى  0ألــ قــريــبــا ؟

توقع نقيب الرشكات املســتوردة للنفــط جورج فياض أن
«يصل سعر صفيحة البنزين اىل مثانن ألف لرية يف حال رفع
الدعم عن استرياد املواد النفطية».
ورشح يف حديث إذاعي أن «أســعار النفــط عاملياً ترتفع
مقابل ارتفاع سعر رصف الدوالر يف السوق السوداء اللبنانية
وال ميكن الســيطرة عىل هذين العنريــن لذا أكد فياض أن
أسعار املحروقات ستستمر باالرتفاع أسبوعياً».
يف املقابل ،أوضح «أن ال أزمة محروقات حالياً لك ّن املخزون
محدود والعمل جار عىل حســن إدارة عملية التوزيع بهدف
عدم فقدان البضاعة من األسواق».

 300مليون ليرة ملحروقات الدفا املدني

أعطــى وزير املال يف حكومة تريــف األعامل توجيهاته
بإعطاء الهيئة العليا لالغاثة مبلغ  300مليون لرية مبوجب سلفة
خزينة لرشاء محروقات لصالح املديرية العامة للدفاع املدين.

دوريّات ألمن
ّ
الدولة على
«السوبرماركت»

جالـت دورية من مديرية
أمن الدولة  -مكتب البرتون،
عىل عدد من السـوبرماركت
يف شـكا ومدينـة البرتون،
ملراقبة األسعار ،والتأكد من
عـدم التالعـب بهـا وضبط
املخالفات.
وتم توجيه إنذار لصاحب
سـوبر ماركـت يف شـكا،
كام تـم تحرير ضبـط بحق
أصحـاب سـوبر ماركـت
يف البـرتون بسـبب وضـع
رشوط عـىل الزبائـن عنـد
رشاء سـلع ومواد مدعومة
وفـرض رشاء سـلع أخـرى
معهـا ،باالضافـة اىل عـدم
عـرض سـلع مدعومة عىل
الرفوف.
وتعهد أصحاب املؤسستن
التزام قرارات وزارة االقتصاد.

«أوجيرو»  :قطع
خطو في دوحة
عرمون والقبة السبت

أعلنت هيئــة «أوجريو»
عرب موقعهــا عىل «تويرت»
أنــه حرصــا منهــا عىل
«صيانة الشــبكة وتحسن
خدمة اإلنرتنــت يف مركز
خلــدة وذلك يوم الســبت
 ،2021/3/6ســيتم قطع
خطوط بعض املشــرتكن
يف منطقــة دوحة عرمون
والقبــة .وســتعمل فرقنا
الفنية عــىل إعادة الخدمة
تدريجيــا بعد ظهــر اليوم
نفسه».

الجمعة  5آذار 2021

اجــــتــــمــــاعــــات مــــصــــرف لـ ــبـ ــنـ ــان «ال ــه ــي ــك ــل ــي ــة»
ثــــــ خـــــيـــــارات العـــــــــادة الـــثـــقـــة بـــالـــقـــطـــا !
بوتــرية مكثفــة تتواىل
االجتامعــات التي تعقد يف
مــرف لبنان بــن لجنة
الرقابة عىل املصارف وهيئة
االســواق املاليــة والهيئة
املرفيــة العليــا وهيئة
التحقيــق الخاصة بإرشاف
حاكم مــرف لبنان رياض
ســالمة لــدرس ملفــات
املصارف تطبيقــا للتعميم
154القايض بزيادة رأسامل
املصارف بنسبة  20يف املئة
وتأمــن نســبة  3يف املئة
كسيولة خارجية للمصارف املراسلة .
مصادر مرفية مطلعة تفيد ان نســبة
زيادة رأسامل املصارف لن تعرتضه اي شائبة
باعتبار ان كل املصارف تقيدت بهذه الزيادة،
لكن االجتامعــات املنعقدة يف مرف لبنان
تتجه اىل متديــد املهل للمصــارف التي مل
تتمكن من زيادة السيولة للمصارف املراسلة،
وقد يلجأ مرف لبنــان اىل هذا التدبري بعد
دراسة ملفات كل املصارف باعتبار ان الحاكم
يريد تنقية القطاع املريف واعادة هيكلته،
وبالتــايل لن يرفض التمديد الذي قد ال تكون
مدته نفسها لكل املصارف ،امنا بحسب وضع
كل منها ،يف وقت لن تتأخر االجتامعات يف
بت مصري ســائر املصارف يف ضوء التعميم
.154
وتؤكد ان التعــاون قائم بن مرف لبنان
وجمعية املصارف مبا يخدم اعادة الثقة بهذا
القطاع الذي كان املمول االسايس لالقتصاد
الوطني وبالتايل فان مرف لبنان يعي اهمية
وجوده ولن يلجــاء اىل اتخاذ تدابري رسيعة
قبل اســتنفاد كل الوسائل املمكنة ملساعدة
املصارف املحتاجة اىل مزيد من الوقت لتأمن
الســيولة املطلوبة من مســاهميها او كبار
مودعيها وحتى من بعض املستثمرين .

وال تســتبعد املصادر املرفيــة ان يتم
استدعاء املصارف التي مل تتمكن من تطبيق
التعميم اىل اجتامعات ليبنى يف ضوئها عىل
ال ء مقتضاه .ويف هذه الحال ســيكون
مرف لبنان امام واحد من ثالث احتامالت:
 - 1تطبيــق التعميــم بحرفيتــه واحالة
كل مــرف مل يتقيد بالتعميــم اىل الهيئة
املرفية العليا التخاذ القرار املناسب.
- 2متديد املهلــة لبعض املصــارف التي
طالبت بها لتطبق التعميم يف ضوء االوراق
املقدمة منها.
- 3متديد جــزيئ للتعميم ،ان بالنســبة
لزيادة الرأسامل او لزيادة السيولة .
من جهة اخــرى ،تعمل هيئــة التحقيق
الخاصة عىل تطبيق مــا تبقى من التعميم،
وهو حــث املصارف لعمالئهــا الذين حولوا
اموالهم اىل الخارج اىل استعادتها بنسبة 15
يف املئة ،وبالنســبة لرؤساء مجالس ادارات
املصارف واملدراء العامن نســبة  30يف املئة
ومدى التعــاون يف هذا املجال الســتعادة
االموال املح ّولة.
وال تســتبعد هذه املصادر ان يعقد اجتامع
بــن الحاكميــة وجمعية املصــارف خالل
اليومن املقبلن.

ً
«لــجــنــة االقــتــصــاد» نــاقــشــت الــكــتــرونــيــا ارتــفــا الــــدوالر :
لـــحـــكـــومـــة تـــــكـــــون املـــــمـــــر ا لـــــــزامـــــــي ل ــل ــح ــل ــول

عقدت «لجنة االقتصاد والتجارة والصناعة
والتخطيــط» اجتامعــا إلكرتونيا قبل ظهر
أمس برئاسة النائب فريد البستاين ،وحضور
املقرر عيل بــزي ،والنواب ،عــيل درويش،
ميشــال ضاهر ،شــوقي الدكاش ،الكسندر
ماتوسيان ومحمد سليامن.
وناقشت اللجنة األوضاع االقتصادية املرتدية
واالرتفاع الجنوين يف سعر الدوالر الذي انعكس
سلباعىلحياةاملواطنن.وتوقفتعندالتحركات
الشــعبية االحتجاجية عىل االرتفاع الجنوين
لسعر رصف الدوالر وانعكاساته ،وأبدت تفهمها
الكامللهذهاالحتجاجاتاملحقة.
وأصدر املجتمعون بيانا ،اشاروا فيه اىل أن
«لجنة االقتصاد النيابية التي عقدت عرشات
االجتامعات مع الوزراء واللجان االقتصادية
والعاملية والخرباء واألخصائين ،للمساهمة
يف إيجاد الحلول لألزمات االقتصادية واملالية
وآثارها الحياتية عىل اللبنانين .تطلق اليوم
رصخة مدوية وتتســاءل مع كل اللبنانين

قائلة  :أال يســتدعي انهيار العملة الوطنية
وتدمري االقتصــاد وزعزعة النظام املريف
ورسقــة أمــوال املودعن وتفاقــم األزمة
االجتامعيــة والعجــز يف املديونية وغالء
األسعار وجنون الدوالر وكارثة انفجار مرفأ
بــريوت وعدم تطبيق القوانن يف ســالمة
الغذاء وصــوال إىل الــدوالر الطالبي وعدم
استفادة املستحقن منه إىل إفقار اللبنانين
واالستنزاف الحاصل يف قطاع الكهرباء حيث
وصل األمر اىل حافة العتمة الشاملة ،وأخريا
وليس آخــرا جرمية العدو اإلرسائييل البيئية
بحق السيادة الوطنية عىل طول الشواطىء
من الجنوب إىل الشامل .أال يستدعي كل ذلك
االرتقاء يف حس املسؤولية لتشكيل حكومة
أختصاصين غري حزبين ،تكون املمر اإللزامي
للحلول واستعادة الثقة الداخلية والخارجية.
وقد أبقت اللجنــة اجتامعاتها مفتوحة من
ضمن حالة الطوارىء االجتامعية التي سبق
وأعلنتها».

األفـــران واملـ ــابــز  :لتثبيت أســعــار امل ــواد األولــيــة
أعلن اتحــاد نق ابات
االفــران واملخاب ــز ان
«االفــران مل تتمكن من
الحصــول عــىل املواد
االوليــة املدعومة م ن
الســكر والخمرية ال ت ي
تتسلمها مبوجب أذونات
صــادرة عــن مديرية
الحبــوب والشــمندر
الســكري يف وزارة
االقتصــاد والتجــارة،
وذلك لعدم توافر هاتن
املادتن لدى املستوردين
والتجار».
وأوضــح يف بيــان
ان «ســعر صندوق الخمرية ،وفقا لدراســة
اعدتهــا وزارة االقتصاد عــن كلفة الرغيف،
حــدد بـ  110آالف لــرية ،يف حن ان بعض
التجــار يبيعون الصندوق بســعر  140الف
لرية لبنانية ،بإذن مسبق من وزارة االقتصاد
والتجارة» ،سائالً «كيف يحدد سعر الخمرية
يف دراســة الوزارة بـ  110آالف لرية املتفق
عليها مع االتحاد ،والوزارة نفسها تأذن ببيع
الصندوق بـــ 140الف لرية ،علام ان الخمرية
اليوم غري متوافرة؟».

وطالب االتحــاد وزارة االقتصاد والتجارة
بـ «العمل عىل تثبيت اســعار املواد االولية
الداخلــة يف صناعة الرغيــف ،حرصا عىل
استمرار عمل االفران وتأمن الخبز للمواطنن
بسعر معقول وثابت» ،مؤكّداً «عدم موافقة
النقابات عــىل زيادة ســعر الطحن الذي
ســيؤدي حتام اىل زيادة سعر ربطة الخبز،
االمر الذي ال ميكن لالفــران وحدها تحمله
يف ظل الظــروف االقتصادية واالجتامعية
واملعيشية التي متر فيها البالد».

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن التحسن
التدريجي للتغذية بالتيار الكهربايئ سيستمر
بعــد تفريغ البواخر البحريــة حمولتها من
الفيول أويل .وأصدرت بيانــاً إلحاقا ببيانها
تاريخ  2021/03/01جاء فيه :
«الناقلــة البحرية املحملــة مبادة الغاز
أويل ،أنهت تفريغ الكمية املخصصة ملعمل
دير عامر ،وتتجه ملغــادرة املياه اإلقليمية
اللبنانيــة ،ومــن املرتقــب أن تبارش غدا،
بعد تحســن األحوال الجويــة والبحرية،
الناقلــة البحريــة املحملة مبــادة الفيول
أويــل ( )Grade Aبتفريغ مــا تبقى من
حمولتهــا املخصصة ملعمل الجية الحراري،
عىل أن تتبعهــا الناقلــة البحرية املحملة
مبادة الفيول أويل (.)Grade B
وبالتايل ،سيســتمر التحسن التدريجي
كل املناطق،
للتغذية بالتيار الكهربايئ ،يف ّ
مبــا فيها منطقــة بــريوت اإلدارية ،بعد
االنتهاء مــن تفريغ ما تبقــى من حمولة

الناقلــة البحريــة املحملة مبــادة الفيول
أويل ( )Grade Aاملخصصــة ملعمل الجية
الحراري ،وحمولة الناقلة البحرية املحملة
مبادة الفيــول أويل ( )Grade Bاملخصصة
لكل مــن الباخرتــن املنتجتــن للطاقة
ومعميل املحــركات العكســية يف الذوق
والجية.
مع اإلشارة مجددا إىل أن مؤسسة كهرباء
لبنــان مســتمرة يف اتخاذهــا لإلجراءات
االحرتازية الالزمــة ،للحفا عىل أكرب قدر
ممكن من االســتقرار يف التغذيــة بالتيار
الكهربايئ ألطول فرتة ممكنة ضمن الظروف
الصعبة الراهنة التي متر بها البالد ،ســيام
وأنها ال تزال ترف لغاية تاريخه ،من الرصيد
املتبقي من مساهمة الدولة يف القانون رقم
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بناء عليه ،تعود وتكرر مؤسســة كهرباء
لبنان مجددا اعتذارها من املواطنن الكرام عن
هذا الوضع الخارج عن إرادتها».

ّ
تحســـن تدريجـــي بالت ذيـــة
«كهربـــا لبنـــان» :

الجمعة  5آذار 2021

مــوســكــو ودمـــشـــ  :ـــدف الـ ـ ــرب ف ــي ســوريــا
ن ــه ــب ثـــرواتـــهـــا ولـــيـــس مـــحـــاربـــة ا ر ــــــاب

اتهمت الحكومتان الروسية والسورية ،يف
بيان مشــرتك ،الدول الغربية بقيادة الواليات
املتحدة بأنها تســعى إىل نهب ثروات سوريا
وليس محاربة اإلرهاب يف البالد.
وقالت هيئة التنســيق الحكومية الثنائية
للبلدين ،يف بيان أصدرته امس « :كل الخطوات
التي تتخذها دول الغرب ال عالقة لها مبحاربة
اإلرهاب يف سوريا ،ويتمثل هدفها الحقيقي
يف نهب الرثوات الوطنية لدولة ذات ســيادة
تعترب عضوا يف األمم املتحدة دون أي عقاب».
وأوضح البيان أنه يتم من أجل ذلك استخدام
النهج إىل تقســيم ســوريا وزيادة الوجود
العســكري األمريــ يف املناطــق الغنية
مبصادر الطاقة شامل رشق البالد.
وقال الجانبان الرويس والســوري « :هذا
األمر يؤكــده مبا يف ذلك تريــح الرئيس
األمري الســابق ،دونالد ترامب ،الذي أعلن

عمليا النفط ســببا أهم لوجــود مجموعة
القوات األمريكية عىل أرايض سوريا».
وأشار البيان إىل أن قوات التحالف الدويل،
التي تــربر وجودها يف ســوريا مبكافحة
اإلرهــاب ،تقوم عمليــا بتحفيز أنشــطة
التشكيالت العصابية عرب تزويدها باألسلحة
والذخائر واألموال وتقدم تدريبات للمسلحن.
وأضافت الحكومتان الروســية والسورية
« :بالتزامن مع ذلك يجــري اتباع نهج الخنق
االقتصــادي لســوريا .إننا مقتنعــون بأن
الوجود العسكري غري الرشعي للدول الغربية
بالذات وأنشــطتها املزعزعة لالستقرار يف
أرايض ســوريا يتطلب اهتامما أساسيا من
قبل املجتمــع الدويل ،حيث يســهم كل ذلك
يف تدهــور مســتوى الجرميــة واألوضاع
االقتصادية يف الجمهورية بل منطقة الرشق
األوسط برمتها».

ســـوريـــا  :مــقــتــل ثــ ث ــة مــســلــحــيــن مـــن «قــســد»
وإصابة خرين بهجمات في ريفي الحسكة ودير الزور

عـــربـــيـــات

دولـــيـــات

ّ
«ســـــنـــــرد ب ــش ــك ــل م ــت ــك ــافـ ـ عـــلـــى عـ ــقـ ــوبـ ــات االتـــــحـــــاد األوروبــــــــــي»

روســــيــــا  :تــــراجــــع ال ــثـ ـ ث ــي ــة األوروبــــــيــــــة عــــن خــطــتــهــا النـــتـــقـــاد إيـــــران
ً
فـــــي وكـــــالـــــة الــــطــــاقــــة الــــــذريــــــة يـــفـــســـح مـــــجـــــاال ل ــل ــدي ــب ــل ــوم ــاس ــي ــة
رحبت روســيا بقرار فرنسا
وبريطانيا وأملانيا بالرتاجع «عن
خطتهــا لتبني مــرشوع قرار
ينتقد إيران أمام الوكالة الدولية
للطاقة الذرية» ،مؤكدة «أن ذلك
أتاح منع التصعيد وأفسح مجاال
للدبلوماسية».
وأكد مندوب روســيا الدائم
لدى املؤسسات الدولية يف فيينا
ميخائيل أوليانوف ،يف تغريدة
نرشها امس عىل حســابه يف
«تويــرت» ،أن الثالثيــة الدولية
أبلغت رسميا مجلس محافظي
الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية
بأنها لن تطــرح مرشوع القرار
املذكور عىل التصويت.
وتابع «سادت العقالنية .كان
من شــأن مرشوع القرار هذا أن
يؤدي إىل تصعيــد غري محكوم ،واآلن أصبح هناك مجال
للدبلوماســية».وأكد الدبلومــايس أن مجلس محافظي
الوكالة سيســتمر يف بحث امللف اإليــراين طيلة اليوم،
مشريا إىل املناقشات تجري بنربة بناءة بقدر أكرب مام كان
متوقعا منذ وقت قليل.
وكتب« :يف نهاية املطاف ،ســاد النهج الذي مارسته
روسيا ،الرامي إىل تفادي تصعيد مصطنع والتعويل عىل
الدبلوماسية».
وجاءت هذه التغريدة يف ظل إعالن املدير العام للوكالة
الدولية للطاقة الذرية رافائيل غرويس يف وقت ســابق
عن إطالق «حــوار تقني» مع طهران يف أوائل نيســان
املقبل بشأن املخاوف املتعلقة بربنامجها النووي ،مبا يف
ذلك العثور عىل آثار يورانيوم يف مواقع قدمية غري معلنة
يف إيران.
اىل ذلك ،تعهدت روســيا بأن ترد بشكل متكافئ عىل

العقوبات األخرية مــن قبل االتحاد األورويب ،مؤكدة أنها
تعترب هذه اإلجراءات التقييدية الغية من حيث القانون.
وقالــت املتحدثة باســم الخارجية الروســية ماريا
زاخاروفا ،خــالل مؤمتر صحفي عقدتــه امس « :هذه
اإلجراءات التي تبناها االتحاد األورويب التفافا عىل مجلس
األمن التابع لألمم املتحدة تعترب بال قيمة من حيث القانون
الدويل» ،مشددة «نعترب ترفات االتحاد األورويب فرصة
ضائعة جديدة للتخيل عن السياســة املسدودة لإلنذارات
والضغوط ،ولالنتقــال يف نهاية املطــاف إىل التعاون
متكافئ الحقوق ومتبادل املنفعة».
أضافت أن «الجانب الرويس لن يبقي التحرك غري الودي
الجديد من قبل االتحاد األورويب دون رد متكافئ».

} الفروف  :ال نأمل بحدوث تغري
يف العالقات الروسية  -األمريكية }

مــن جهته ،رصح وزيــر الخارجيــة الرويس،

ســريغي الفروف ،أن روسيا
ال تأمل بتغريات يف العالقات
الروســية األمريكيــة بعد
وصول بايدن للسلطة ،ولكن
موســكو ال تزال مفتوحة
للحوار النزيه مع واشنطن.
وقال الفــروف يف حديثه
ملجلة «الفكرة الروســية» :
«يبــدو يل أنه مــن الصعب
األمــل بحــدوث أي تغريات
جدية يف مجمــع العالقات
الثنائيــة بعد وصــول إدارة
بايــدن إىل الســلطة .وال
تتوقف آفاق تطوير التعاون
علينا فحســب ،بــل وعىل
الجانب األمرييك أيضا .إننا
دامئــا منفتوحــون للحوار
النزيه املؤســس عىل مبادئ
االحرتام املتبادل وتوازن املصالح ،والهادف إىل البحث
عن حلول وسط .لســوء الحظ فإن الواليات املتحدة
تســري يف الســنوات األخرية يف طريق آخر ،وذلك
بغض النظر عن الوضع السيايس الداخيل فيها ،و َمن
يرتأس البيت األبيض».
وعــرب الفروف عن أملــه بأن تفهــم الواليات
املتحدة أن «أصعب القضايــا املعارصة ،ابتداء من
الرقابة عىل السالح وتســوية النزاعات اإلقليمية
وإىل وباء فــريوس كورونا ميكن حلها عن طريق
ضامن توحيد أو تجميــع الجهود والقدرات ألكرب
الالعبن العاملين» ،مضيفاً «ويف هذا املعنى يتفق
التعاون الثابت ،والذي ميكن التنبؤ به ،بن روسيا
والواليات املتحدة ،بصفتهام ضامنن لالســتقرار
الــدويل ،يتفق مــع املصالح املتبادلــة وحاجات
املجتمع الدويل كله».

مس ولون أميركيون يكشفون كواليس مثيرة حول استبعاد «معاقبة محمد بن سلمان»

كشــفت تقارير صحفية أمريكيــة ما يدور خلف
كواليس البيــت األبيض ،حول معاقبــة ويل العهد
الســعودي األمري محمد بن سلامن ،خاصة بعد نرش
تقرير االســتخبارات األمريكية عن مقتل الصحفي
السعودي جامل خاشقجي.
ونقــل موقــع شــبكة « »CNNاألمريكيــة ،عن
مسؤولون يف اإلدارة األمريكية ،قولهم إنه «كان هناك
نقاش أو توتر قليل داخل البيت األبيض يف األســبوع
األخري قبل نرش تقرير االستخبارات حول خاشقجي».
وأوضح املســؤولون أن «خيار معاقبة ويل العهد
السعودي محمد بن ســلامن مل يكن خيارا مطروحا

عىل الطاولة».
وقال مســؤول بــوزارة الخارجيــة األمريكية إن
«إدارة الرئيــس بايدن مل تتقدم حتى بطلب للخارجية
للعمل عىل خيارات حول كيفية استهداف ويل العهد
السعودي».
يف حن قال مسؤول آخر يف الخارجية إن معاقبة
محمد بن سلامن مل يكن أبدا «خيارا قابال للتطبيق»،
باعتبــار أنه قد يقلب عددا من املبــادرات املهمة يف
املنطقة ،وفقا لـ»يس إن إن».
بينام قال مسؤوالن يف اإلدارة األمريكية إن معاقبة
ويل العهد الســعودي ،سيكون «معقدا جدا» ،وميكن

يف اململكة نتيجة

أن يهدد مصالح الجيش األمري
لذلك.
وكانت االستخبارات األمريكية أعلنت يف تقرير نرش،
األســبوع املايض ،أن مكتب مدير املخابرات الوطنية
يرجح أن يكون ويل عهد السعودية األمري محمد بن
سلامن وافق شــخصيا عىل اغتيال الصحفي جامل
خاشقجي عام .2018
وجــاء يف التقرير« :وفقــا لتقديراتنا ،وافق ويل
العهد الســعودي محمد بن ســلامن عىل عملية يف
إســطنبول يف تركيا العتقال أو قتل الصحفي جامل
خاشقجي».

تركي ــــــــا  9 :قتل ــــــــىّ و جرح ــــــــى ف ــــــــي تحط ــــــــم مروحي ــــــــة عس ــــــــكرية
ومحكم ــــــة ترف ـــــ ضــــــم تقري ــــــر اس ــــــت باراتي أميرك ــــــي لق ي ــــــة خاش ــــــقجي
قتــل ثالثة مســلحن مــن قوات ســوريا
الدميقراطية «قســد» وأصيب ثالثة آخرون يف
هجامت اســتهدفت آلياتهم يف قرية طويرش
ومفرق قرية رويشد بريفي الحسكة ودير الزور
يف سوريا.
ونقلت وكالة «سانا» عن مصادر محلية من
منطقة اليعربية قولهم إن «انفجار دراجة نارية
مفخخة استهدف سيارة تقل عددا من مسلحي
مليشيا «قسد» ،بينهم قيادي ،قرب محطة وقود

مقابــل قرية طويرش ،أق ريف الحســكة
الشاميل الرشقي ،أدى إىل مقتل مسلحن اثنن
وإصابة آخر ،وإحداث أرضار مادية يف املكان».
ويف ريف دير الزور الشــاميل ذكرت مصادر
أهلية لـ»ســانا» أن «مســلحا من املليشيا قتل
وأصيب اثنان آخران باســتهداف سيارتهم عىل
طريق الخرايف عند مفرق قرية رويشــد ،عىل
الحدود اإلدارية الفاصلة بن محافظتي الحسكة
ودير الزور».

أعلن املكتب اإلعالمــي لرئيس الوزراء الليبي
املكلف عبدالحميد دبيبة ،أنه ســلم إىل رئاسة
مجلس النواب امس تشكيلة الحكومة الجديدة.
وأكــد املكتب يف بيان له أنه ســلم إىل هيئة
رئاســة مجلس النواب تشكيلة حكومة الوحدة
الوطنية مرفقــة باألســامء املقرتحة لتويل

الحقائب الوزارية ،مشــريا «إىل أن هذا اإلجراء
يأيت «يف إطار االلتزام بخارطة الطريق املحددة
يف االتفاق الســيايس ،وباإلجــراءات املحددة
لتســليم تشــكيلة الحكومة قبل عقد جلسة
منح الثقة املزمع انعقادها بتاريخ  8آذار 2021
مبدينة رست».

رضب زلــزال بقــوة  7 3درجــة رشقي
الســواحل النيوزلندية ،وتحذر مراكز الرصد
العامليــة من حــدوث تســونامي مدمر يف
الجزيرة الواقعة يف املحيط الهادئ.
وبحسب منشــور «الوكالة الوطنية إلدارة
الطوارئ» ،عــىل «تويرت» ،فقد رضب الزلزال
السواحل املحاذية للجزيرة من جهة الشامل
الرشقي بقــوة وصلت لـــ  7 3درجة عىل
مقياس ريخرت.
وأشــارت الوكالــة إىل أن الزلــزال رضب
منطقة بالقرب من يت أرورا ،حيث يعترب من
الزالزل من الدرجة «الكبرية» التي تحدث نحو

 18مرة سنويا.
ونوهت الوكالــة إىل أنها تقــوم بتقييم
إمكانية حدوث تسونامي مدمر ،خصوصا أن
الزلزال حدث يف منطقة محاذية للسواحل.
وتشري التقديرات األولية إىل أن التسونامي
املحتل ميكــن أن يؤثر بشــكل مبارش عىل
جزيرة نيوزلندا بسبب قربها من مركز الزلزال.
ووجهــت الوكالة تحذيــرا إىل املواطنن
القاطنن عىل السواحل الرشقية من الجزيرة،
وأكدت إمكانية حدوث تسونامي ،وطالبتهم
مبغــادرة منازلهم يف حال شــعورهم بأي
اهتزازات زلزالية.

ّ
دبيبة يسلم تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة
الـــــــــــى رئــــــــاســــــــة مـــــجـــــلـــــس الـــــــنـــــــواب

زلـــزال بــقــوة درجـــات يـ ــرب ســواحــل نيوزلندا
وتــــوقــــعــــات بــــحــــدو تـــســـونـــامـــي كـــــارثـــــي...

أعلنــت وزارة الدفاع الرتكية عن ســقوط قتىل
وجرحى جراء تحطم مروحية عســكرية يف رشق
البالد امس.
وأكــدت الوزارة يف بيان لهــا أن االتصال فقد مع
مروحية من نــوع « »Cougarبعد الظهر ،بعد نصف
ســاعة من إقالعها من مدينة بينكل متوجهة إىل
مدينة تاتوان.
وأطلــق الجيش عملية بحث باســتخدام طائرات
مســرية ومروحية أخرى وطائرة مــن طراز «-CN
 ،»235تبن خاللهــا أن املروحية املفقودة تحطمت
وتم العثور يف موقع الحادث عىل جثث تسعة قتىل
وأربعة جرحى.وأشــار البيــان إىل أن الجهود تبذل
حاليا من أجل نقل املصابن إىل املستشفى.
ومل يكشــف البيان معلومات عن ســبب الحادث
املأساوي.
ويف ســياق آخر ،رفضت محكمــة تركية تحاكم
غيابيا  26ســعوديا مشــتبها يف ضلوعهم يف قتل
الصحفي جامل خاشــقجي ،ضم تقرير استخبارايت
أمــرييك يفيد بــأن ويل العهد الســعودي «أجاز»
العملية ،إىل ملف قضية التحقيق.
وطالبت خطيبة خاشقجي الرتكية خديجة جنكيز
يف الجلســة الثالثة مــن هذه املحاكمــة الغيابية
التي تجري يف اســطنبول ،بضم هــذا التقرير إىل
ملف القضية ،بحســب وكالة «فرانس برس» ،لكن

رئيس املحكمة رفض امس
الخميس هــذا الطلب عىل
أساس أن التقرير «لن يفيد
املحكمة ب ء» ،مؤكدا أن
جنكيز ميكنها تجديد طلبها
للمدعي العام املســؤول عن
الدعوى.
وقالت جنكيز بعد الجلسة
إن التقرير األمرييك «يلقي
مبسؤولية مبارشة عىل ويل
العهد .لذلــك ،نريد أن تأخذه
املحكمة يف االعتبار».
واســتمعت املحكمة يف
الجلسة التي عقدت الخميس
إىل شــاهدين وسائق تريك
وحارس أمــن يعملون يف
القنصلية السعودية.
والجمعــة املاضية رفع
الرئيــس األمرييك جــو بايدن الرسية عــن تقرير
استخباري خلص إىل أن ويل العهد السعودي األمري
محمد بن ســلامن «أجاز» قتل خاشقجي يف العام
.2018
وأكد التقرير أنه تم إيفاد  15شــخصا الستهداف
خاشقجي يف تركيا ،بينهم عنارص «نخبة يف فريق

الحامية الشــخصية» لويل العهد الســعودي ،يف
إشارة إىل قوات التدخل الرسيع التي شُ كلت «من أجل
حامية ويل العهد» و»تترف مبوجب أوامره فقط».
وأكدت الرياض أن خاشــقجي قتل خالل عملية
فردية غري مرح بها .وحكم عىل خمسة أشخاص
باإلعــدام يف محاكمة مغلقــة يف اململكة ،لكن تم
تخفيف أحكامهم إىل  20عاما يف السجن.

السيسي يــوضــح مــحــددات املــوق ـ املــصــري فــي إطـــار مــفــاوضــات «س ــد النه ة
أوضــح الرئيس املري
عبد الفتاح السي  ،امس،
محددات املوقــف املري
يف إطار مفاوضات «ســد
النهضة» اإلثيويب.
وقال الســي  ،خالل
مؤمتر صحفي مشــرتك،
مــع رئيس غينيا بيســاو
عمر إمبالو ،إن «املباحثات
الثنائيــة مــع رئيــس
جمهورية غينيا بيســاو،
تناولــت القضايا اإلقليمية
التي تهــم الطرفن وعىل
رأســها موضوع مكافحة
اإلرهــاب ،وملــف ســد
النهضة».
وأوضح ،محددات املوقف
املري يف إطار مفاوضات
ســد النهضة ،مع التأكيد عىل اســتمرار حرص
مر عىل التوصل إىل اتفاق عــادل وملزم مللء
وتشغيل الســد ،مبا يراعي عدم اإلرضار بدولتي
املصب ،مؤكدا عىل موقف مر الثابت من حتمية
التوصل إىل اتفاق قانوين ملزم فيام يخص ملء
وتشغيل سد النهضة.
وطالب وزيرا خارجية مر والسودان ،الثالثاء
املايض ،إثيوبيا بإظهار حســن النية واالنخراط
يف عملية تفاوضية فعالة للتوصل التفاق ملزم
بشأن سد النهضة.

وأكد البلدان عىل أهمية التوصل التفاق قانوين
ملزم حول ملء وتشغيل ســد النهضة اإلثيويب
يحقــق مصالح الدول الثــالث ويحفظ الحقوق
املائيــة ملر والســودان ويحد مــن أرضار هذا
املرشوع عىل دولتي املصب ،كــام طالبا إثيوبيا
بإبداء حسن النية واالنخراط يف عملية تفاوضية
ف ّعالة من أجل التوصل لهذا االتفاق.
وقد أعــرب البلدان عن تقديرهــام للجهد الذي
بذلتــه جمهورية جنوب أفريقيا خالل رئاســتها
لالتحاد األفريقي يف تســيري مســار مفاوضات
ســد النهضة ،كام رحبا بتويل جمهورية الكونغو

الدميقراطيــة قيــادة هذه
املفاوضــات بعدمــا تبوأ
الرئيس فيلكس تشيسيكيدي
رئيس جمهوريــة الكونغو
الدميقراطية رئاسة االتحاد،
حيــث أكدا عــىل دعمهام
الكامل لجهود ودور الكونغو
يف هذا الصدد.
فيام ردت وزارة الخارجية
اإلثيوبية ،أمس االول ،عىل
البيان املشــرتك بن مر
والســودان .وقال املتحدث
باســم الخارجية اإلثيوبية
دينا مفتي « :إثيوبيا تؤمن
مبواصلة املفاوضات بروح
إيجابية بواســطة االتحاد
األفريقي برئاسة الكونغو
الدميقراطيــة» ،مؤكدا أن
إثيوبيا تتوقع الوصول التفاق مع مر والسودان
بخصوص سد النهضة ومســتعدون للتفاوض
بحسن النية.
وواجهت مفاوضات سد النهضة ،التي ينخرط
فيها السودان مع إثيوبيا ومر منذ عام ،2011
خالفات مفاهيمية وقانونية كبرية .ويثري السد
توترا إقليميا ،ال ســيام مع مر التي تعتمد عىل
النيل للتزود بنســبة  97يف املئة من احتياجاتها
املائية .وترغب القاهــرة والخرطوم باتفاق ملزم
قانونا ،خاصة بشأن إدارة هذا السد.
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ÆÃU²« s Î«bOFÐ …b¹b'« ULNðUOŠË

n?‡O?‡M?‡?Bð s?L??????{ uJ?Ýu?????? W?????F??????U??????ł
μ∞‡?« W??????????O???????????Ý«—b?« Z?¼U?M?*« q?C??????????√
W?F?? U?ł ¥∞ W??O½UD¹d??³« ©Quacquarelli Symonds QS® W?d??ý Xł—œ√
YO?Š s ¥∞‡« W?O*U?F« rOKF?²« U? ?ÝR? qC?√ nOMBð vKŽ W?O?ÝË—
ÆWOÝ«—b« UN−¼UM …œuł
U?F U?'« qC√ W?LzU? XKšb W?O?ÝËd« WO? uJ(« uJÝu? WF? Uł U? √
¨WGK« rKŽ w ≤μ ‡« W½UJ*« XKGý YOŠ rOKF²K Z¼UM ∂ w μ∞ ‡« WO*UF«
jH?M« s?Ž VO????I?M²?« w ≥≤‡« W?½UJ?*« ¨¡U¹e????O?????H« rK?Ž w ≤π ‡?« W½U?J*«
ÆWH KH« w ¥± ‡« W½UJ*« ¨…dUF*« UGK« w ≥∂ ‡« W½UJ*« ¨tł«d²Ý«Ë
rOKF²« ôU− w ±∞∞ ‡« UF U'« qC?√ nOMBð uJÝu WF Uł XKšœ UL
ÆÈdš√ ôU− Ë ¡UOLOJ«Ë ¨WŠUO «Ë ‚œUMH« ¨WOÐd²«Ë rOKF²« ¨a¹—U²« q¦
ZNM n?√ ±≥ qOK×?²?Ð ÂU?Ž q Âu?I?ð W?O½UD¹d??³«QS W?d??ý Ê√ d?c¹
…œU ¥∏ UNK Z¼UM*« rCðË Æ«bKÐ ∏≥ q¦9 WO*UŽ WF Uł ±¥∞∞ w wÝ«—œ
ÆrOKF²K WFÝ«Ë ôU− μ w WOÝ«—œ
Í—U'« ÂUF« tO? X—Uý WF Uł ±¥μ≤ Ê√ v≈ nOMB?²« »U×√ —Uý√Ë
w{U*« ÂUF« «uÝ—œ nOMB?²« ¡«d³š Ê√ rKF« l ¨WOÝË— WF? Uł ¥∞ UNM Ë
uJÝu? W?F? U?ł nOMB?²« w «d?– U¼d?¦?√ s Ë jI? W?O?ÝË— W?F? U?ł ≥∂
ÆUOKF« œUB²ô« WÝ—b Ë WO uJ(« ⁄—u³ÝdDÐ WF UłË WO uJ(«

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

W??????????????O??????????????L??????????????Ý— U??½ö??????????????Ž«
d???²???œ vKŽ lK?D¹ Ê« W???B??U?M*«
Èb œu???łu*« ’U???)« ◊Ëd???A«
¡U?MŁ« W?¹bK?³?« w W?¹—«œù« …dz«b?«
t{dŽ .bIð tOKŽË wLÝd« Â«Ëb«
Ê« ◊dý Êu?LC*« b¹d?³UÐ Ë« bOUÐ
W?ŽU? « q³? W?¹—«œù« …dz«b« qBð
Âu¹ d?š¬ s «d?Nþ …d?A?Ž W?O½U?¦«
Ác?N œb?;« a¹—U?²?« o³? ¹ qL?Ž
ÆWBUM*«
≤∞≤±Ø≤Ø≤∂ w WKŠ“
WIKF WKŠ“ W¹bKÐ fOz—
q¹UMFðË

VOž“ bFÝ« ”bMN*«

U???I???×??²??? *« l?O??L???ł sŽ s? e«
ÆW¹bK³K W³łu²*« «dšQ²*«Ë
≤∞≤±Ø≤Ø∏ w W¹“UG«
W¹“UG« W¹bKÐ fOz—

WHOKš Íe — bLŠ« fOzd«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÊöŽ≈
UN?ŽUL?²ł« U?BUM*« WM' b?IFð
«dNþ …d?AŽ W?O½U¦« WŽU? « ÂU9 w
W?????I?¹dD?Ð ≤∞≤±Ø≥Ø≤≥ a¹—U?????²?Ð
‰U?L?Ž« .eK?ð ∫W?O? u?L?F« W??B?UM*«
w¼U?I* W??O?ŠU?O? « W?ID?M*« lO?Ýuð
«d2Ë W??ŠU??Ý ¡U??A?½≈ ‡ w½Ëœd??³«
‡ WKŠ“ W?¹bKÐ ‚UD½ s?L??{ …U??A??LK
Æq¹UMFðË WIKF
Ác¼ w „«d?²?ýù« Vžd¹ s* sJ1

ÊöŽ≈
U?????N½« W?¹“U?????G« W?¹bK?Ð sK?Fð
‰Ë«b?ł q?O?B?×??²« b?O? X?F?{Ë
W?L?O?I« rÝd W?O?ÝU?Ýô« nOKJ²«
dO?žË sJ « uOÐ vKŽ W¹dO?łQ²«
≤∞≤∞ ÂU????F U?¼d????O????žË sJ? «
5HK?J*« vKŽË W??IÐU?? « 5?M «Ë
‰öš ÂuÝd« Ác¼ b¹b? ² …—œU³*«
«c¼ d??A½ a¹—Uð s s¹d??N?ý …b??
wË W?OL?Ýd« …b¹d'« w Êö?Žù«
vKŽË …bK³« w? W U?F« U?ŠU? «
W «d?G «u{dFð Òô«Ë W?¹bK³« WŠu
vKŽ ¨dOšQð d?Ný q sŽ •≤ U¼—b
ö U? «dN?ý dN?A« d ? d³?²F¹ Ê«
—«c½≈ WÐU?¦0 Êö??Žù« «c¼ d?³?²?F¹Ë
—Ëd* lÞU??Ë nKJ qJ wB???ý

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

UdH²
5 b²

—«d

W¹d?????²¹—_« W????? œU????)« X?Ðd¼
s* Yrgalem Abrha Hayle
∫v?K?Ž ‰U????????B?ðô« U?¼b????????−?¹
∞≥Ø≥≥≥π±π

l²L*« rÒKF²« vKŽ lÒ−AÔ¹ ‰UHÞö årLÝ Îö¼«ò ZU½dÐ
rNðU{«d²« ÍÒb%Ë nÒOJ²« vKŽ r¼bŽUÔ¹Ë

X½U ¡«u?Ý ¨WOeM*« »U?Fú UL?NzUMÐ ¡UMŁ√ w
Æp– dOžË ¨dOþUM Â« WDO Ð »—«u
‰U?HÞ_« ÂUN?ù …b¹b'« …d?I?H« XL?L b?Ë
sŽ «Î b??O??FÐ r?KF??²« WK«u?? vK?Ž özU??F«Ë
WKÐU? WOeM œ«u? ‰U?LF?²ÝU?ÐË ¨UO?łuuMJ²«
Æ‰eM*« w rKF²«Ë VFK« lMB? d¹Ëb²« …œUŽù
UÎ ?C¹√ YU??¦« rÝu*« sL?C?²¹ p?– vKŽ …Ëö?Ž
W?I?¹dDÐ öJA*« qŠò q?¦? W?Žu?M²? «d??I?
lO−A?ð UN½Qý s w²« åÂuO« œb?ŽòË åWF²2
ÆWOÐU (« «—UN*« e¹eFðË ÍbIM« dJH«
w år ??L?Ý öÎ ?¼√ò ÃU?²½≈ Ò t½« v« …—U??ý«
åÊœ—_« œ«ÒË—ò W? ?ÒÝR?? l ÊËU?F?²U?Ð ÊU?ÒL?Ž
»U??Ò²J?« s o¹d?? b?¹ vKŽ ¨©Jordan Pioneers®
‚d??A« ¡U??×½√ v²??ý s 5½UM?H«Ë 5−??²M*«Ë
år L?Ý öÎ ¼√ò rCM¹Ë ÆUOI¹d≈ ‰U?LýË jÝË_«
W?O??L?OK?F?²« ÷Ëd??F« s WK¹uÞ WK? KÝ v≈
W??ý—Ëò s W? b??I*« W??OÐd?F?« W?GK?UÐ …bz«d«
Æ©Sesame Workshop® år LÝ
r ??L??Ý öÎ ?¼√ Z U½dÐ ‰ö??š s? t½« d??c¹Ë
–UI½ù« WM' s W bI?*« U b)«Ë ¨w½u¹eHK²«
öÎ ¼√ œ—«u?? qBð ¨5OK;« ¡U??d?A«Ë W??OËb«
‰U??HÞ_« v« W¹u??O??(« W??O?L??OKF??²« r ??L??Ý
ÆU¹—uÝË ÊUM³Ë Êœ—_«Ë ‚«d?F« w özUF«Ë
s wÝ q¹uL²Ð år ?LÝ öÎ ¼√ò …—œU³ vE%
„U?? wð s¹dŁU??Ë Íœ Êu??ł W?? ??ÝR?? q³??
¨©Lego®u??G??O W? ??ÝR?? Ë ©MacArthur®dŁ—¬
wM³ð qÐ ¨jI WO½ü« UłUO²Šô« ZUFð ô w¼Ë
Æq³I² *« w ÁUdK UÎ ¹u UÎ ÝUÝ√
vK?Ž UÎ ??O??? u¹ Y³?¹ år ??L???Ý öÎ ¼«ò Z U?½dÐ
ÂU9 w? fO????L????)« v« b????Šô« s åM.B.3ò
XO??u??²?Ð d??NE« b??FÐ s …b??Š«u?« W??ŽU?? «
ÆW¹œuF «

U?½ö?????????Ž« ‡ W?Ðu?????????³?????????
tOUŽ
oIý
Êu?H?O ÊUM³? q³ł l?O³K W?I?ý
·d???ž ≥ ÂU???F?« Ÿ—U???A« v?KŽ
b?F?³ð ‡ ¥◊ ÊU? U??L?ŠË a³D Ë
π∏∞∞∞ W??I??O??œ ±≤ —U?D*« sŽ
∞π≥Øπ¥∞∞±¥ —ôËœ n«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

—U−¹û
◊U??O??)« WKð Ëd??O?Ð —U??−¹û
ÂU?LŠ ´ a³?D ´ ÊU²?d?ž WI?ý
§±∑μ d?×?³K W??H?ýU? π oÐUÞ
nK?Ý d????N????ý« W????²????Ý l?b«
∑∞Ø∑≤¥∑±∑ ‡ ∑±Ø¥∂∂¥±π

ezU?(« år ?L?Ý öÎ ¼«ò ‰U??HÞô« Z U½dÐ œU?Ž
‰U???HÞö YU???¦« t???L??Ýu??? w ez«u???ł vKŽ
jÝËô« ‚d??A« ¡U?×?½« lO?L??ł w özU??F«Ë
U¹ `²?«ò uŽb³? t bÒ ?I¹ Íc«Ë ¨UO?I¹d« ‰U?LýË
Sesame® åV¹d?²?Ý w L?Ýò Z «dÐË år ?L?Ý
Æ©Street
Z U½d?³« ¡Ub?« l b¹b?'« rÝu*« oKD½«
UÎ BB? Êu—UA¹ s¹c« …“ËeF Ë œU?łË WL Ð
ÊËcšQ¹Ë ¨UNF nP²«Ë qŽUH²« ‰UHÞö sJ1
«d? U?G? w —U?G?B« s¹b¼U?A*« U?Nö?š s
5uQ*« rNzU?b?« l VMł v« UÎ ?³Mł W?I?O?ý
Æ—uždžË wJFË u*«
¡UMÐ vKŽ e?Od?²« w YU?¦« rÝu*« d?L²? ¹
…bŽU ·bNÐ WOHÞU?F«Ë WOŽUL²łô« «—UN*«
Æ…U??O?(« U?¹b?% vK?Ž VKG??²« vKŽ ‰U??HÞ_«
…b¹bł U?O−?Oð«d²Ý« U?OB?A« Âb?² ð
nu²« rNLKFð w²«Ë ådJ ¨kŠô ¨nuðò q¦
W?Nł«u? bMŽ vË_« rNKF œÒ — …—«œ≈Ë WEŠö? Ë
…b¹b'« U?IK(« l−A?ð Æ öJA*«Ë U³?IF«
Íb??%Ë ¨n?ÒOJ²« v?KŽ —U??G???B« s¹b¼U???A*«
¨r¼—UJ√Ë s¹dšü« dŽUA …UŽ«d Ë rNðU{«d²«
Æ…UO(«Ë WÝ—b*« w ‰UHÞ_« ÕU−M W¹—ËdC«
ÊËUF²UÐ tBB?Ë Z U½d³« Z¼UM rOLBð …dJ³*« WuHD« W?OLMð wOUB?²š« l oOŁu«
¡U???×½√ v²???ý s 5Žb???³?? Ë fH?M« ¡U??L?KŽË
ÆWIDM*«
åp ??HMÐ U??NKL??Ž«ò …d?I?? rÝu*« «c¼ b¹b??ł
UÎ ?ý—Ë s?L?C??²ð w²«Ë ¨åDo It Yourself ¨DIYò
‰U?HÞú sJ1 W?O?Ž«bÐ≈ WDA½√Ë W¹Ëb¹ ‰U?L?Ž_
U?N??O? „—U?Að Æ‰eM?*« w Wu?N? ?Ð U?N?I?O??³Dð
öÎ  vLKÝ bŽU ð ÆvL?KÝ vŽbÔð …b¹bł WI¹b
UL?N²?IŁË UL?NŽ«bÐ≈ d¹uDð vK?Ž œUłË WL? Ð s

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

- Maintenance & Repair
Operation
* Searching for suitable
position (Local
Overseas) as:
Consultant/ Advisor/
Manager
* Position: For 1
month/3 months
renewable if needed
tel: 00961 81 610938
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

«—UIŽ

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.com
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

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

MECHANICAL
ENGINEER
Experience: Over 25yrs
- Plants & Heavy
Machines

U?½ö?????????Ž«

‰ULŽ
‚u??? s¹b???²?? o?zU??Ý »uK?D
—u??? 5Ð U??? …d??Ý_ 5?FÐ—ô«
W? UM l Æ‰Æ‰ Êu?OK Ëd?OÐË
∞≥Øπ¥∞∞±¥∫ œôË« ÊËbÐ
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

W¹—«œ«
A reputable Company in
Lebanon is recruiting
the following positions:
- 2 Graphic Designers Send Portfolio with the
CV
- 2 Video Designers
(General Animation)
Send Portfolio with the
CV
- 1 Marketing and

0

الجمعة  5آذار 2021

ريـــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــة

بـــــطـــــولـــــة فـــــــي الـــــلـــــيـــــاقـــــة الــــبــــدنــــيــــة
التــــــــحــــــــاد الــــــــــووشــــــــــو الـــــــكـــــــونـــــــ فـــو
اقام االتحاد اللبناين للووشو كونغ -
فو املرحلة األوىل من بطولة يف اللياقة
البدنية عرب تطبيق «زوم» .شارك يف
املسابقة  83العب والعبة مثلوا  15من
النوادي التالية :بالك هوك األمن العام
الراهبات االنطونيات
امن الدولة
املركزية
بل اوريزون ادما
غزير
جونيه الشبيبة الشياح غالدييرتز
زحلة كوز سبايس الريزة  -بلدرز كلوب
فريق املدرب رشيف نجار فريق املدرب
الصداقة
بقاع فاليه
باتريك بلعه
عنجر وهومنتمن انطلياس.
أرشف عىل البطولة رئيس االتحاد الدكتور
جورج نصري ونائباه نعوم سعاده والرائد
دميرتي صقر واملسؤولة عن لجنة التاولو
عضو االتحاد باتريسيا زيدان.
نظم البطولة رئيس اللجنة الفنية ريان
مرعب بالتعاون مع الحكام باتريسيا زيدان
ُسمت اىل مرحلتن لفئة
وعيل عياش وق ّ
الكبار حيث تأهل  15من اصل  40العب اىل
املرحلة الثانية لفئة الذكور ،وتأهل جميع
املشاركات لفئة االناث.
ويف الفئات العمرية والتي كانت عىل
مرحلة واحدة فاز باملركز االول كل من جو
هاشم من فريق منتخب لبنان ،مارك حنا-
الشبيبة الشياح  ،جان بلعه  -فريق باتريك

ر ي اللج ة ال ية ريان رع
بلعه  ،رافاييل لويس  -الراهبات االنطونيات
غزير ،رشبل بو ضاهر  -الشبيبة الشياح.
وستستكمل املرحلة الثانية والنهائية لفئة
الرجال السبت الواقع فيه  20آذار الجاري
وسيعلن بعدها الفائز باملرحلتن.

ك ــوم ــان بــعــد الــريــمــونــتــادا  :ل ــم نستسلم أبـــدا
أعرب الهولنــدي رونالد كومــان املدير الفني
لربشلونة ،عن ســعادته بالرميونتادا املثرية التي
صعد من خاللهــا الفريق الكاتالوين لنهايئ كأس
امللك ،عىل حساب إشبيلية.
وفاز برشــلونة  ،0-3ليتجــاوز هزميته يف
الذهاب عىل ملعب الفريق األندل .2-0
وقــال كومــان يف تريحــات نقلتهــا
صحيفة ماركا اإلســبانية« :لقد كافحنا اإلرهاق
وهذا أمر ال يُصــدق .أنا راض جدا عن أداء الفريق،
ونســتحق االنتصــار .أعتقد أننا كنــا أفضل يف
املباراتن .
وأضاف« :لقد تقدمنــا إىل األمام ،وضد فريق
قوي جدا بدنيــا وذهنيا ال ميكن لعــب كرة قدم
رائعة ،لكننا حافظنــا عىل الكرة ومتكنا من خلق
الفرص .لقد كان شيئا غري عادي حقا .
وتابع« :كنا نؤمن دامئا بفرصنا ،ومل نستســلم
أبدا يف هذه الكأس ،وهي مسألة عقلية ،وبصفتي
املدرب ،ال ميكنني أن أطلــب من فريقي أكرث مام
رأيته الليلة».
وأردف« :عــىل الرغــم من أن إشــبيلية تأخر
بهدفن ،حاول الضغط علينا والتسجيل ،فهم فريق
ذو جودة ،ويعجبني مدربهم ،الذي يبحث دامئا عن
التسجيل ،ومل يأت للدفاع فقط».
وعن اعتامده عىل طريقــة ( ،)2-5-3أوضح:
«كان ذلك مهام لثقتنا ،وهــذه هي الطريقة التي
لعبنــا بها ضدهم يف املبــاراة املاضية ،حاولنا أن
نلعب بنفس األسلوب ونجحنا ،ومتكنا من تسجيل
 3أهداف ،وكان بإمكاننا أن نزيدها».
وواصل« :التصدي لركلة الجــزاء؟ بالطبع إنها
لحظة مهمة ،حيث كانت النتيجة ستصبح (.«(1-1
سعداء للغاية ،لكن علينا االحتفال
وأتم« :نحن ُ
بوجود  90ألف مشجع عىل أرض امللعب ،ونأمل أن
يح الجمهور يف املباراة النهائية».

}بيدري :هدف بيكيه كان جنونيا }

من جهته ،أبدى بيدري العب برشلونة ،سعادته

الــــــــبــــــــطــــــــوالت األوروبـــــــــــــيـــــــــــــة املـــــحـــــلـــــيـــــة فـــــــــي كــــــــــــرة الــــــقــــــد
ً
ـــــــدا :أوســــاســــونــــا ب ــرش ــل ــون ــة وبــــايــــرن مــيــونــيــ بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد
األحـــــــد :أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد ريــــــال مــــدريــــد ومــــــان ســيــتــي مـــــان يــونــايــتــد

ً

الغامرة بالرميونتادا ضد إشبيلية.
وقال بيدري ،خالل تريحات نقلتها صحيفة
«موندو ديبورتيفو» اإلسبانية« :هدف بيكيه كان
جنونيا ،وعرضية غريزمان كانت مذهلة ،ومازلت
أعاين من ارتفاع األدرينالن».
وأضاف« :مع النظام الجديــد للعب والضغط،
خلقنا الكثــري من الخطر ،ولعب نهايئ الكأس هو
حلــم ،وأمتنى الفوز بالبطولــة ،ولدي الكثري من
األحالم لتحقيقها يف هذا النادي».
وعن عودتــه املفاجئة وتعافيــه الرسيع من
اإلصابة ،كشــف« :لقد عانيت من الكثري من األمل
بعد مباراة إشبيلية الســبت املايض ،وكنت أشعر
بتحسن بعدها ،وكنت جاه ًزا يف اللحظة األخرية».
وأتم« :بعد هدف بيكيه وإشــبيلية يلعب بـ10
العبن ،كانت األمور أســهل ،وأنا دامئا هادئ جدا
داخل وخارج امللعب ،وأعكس ذلك يف أرض امللعب».

}ألبا :آمنا بحظوظنا حتى النهاية}

بدوره ،أعرب جوردي ألبا نجم برشــلونة،
عن ســعادته بالرميونتــادا واالنتصار عىل
إشبيلية.
وقال ألبــا ،خــالل تريحــات نقلتها
صحيفة «مــاركا» اإلســبانية« :يف الدور
املايض ضد غرناطة ســجلت هدف التعادل
للعب األشــواط اإلضافية ،وضد إشــبيلية
سجل بيكيه ،وأظهرنا أن فريقنا رائع يف ظل
الصعوبات».
وأضاف« :كومان كان دامئا يف املقدمة مع
الالعبن ،ويؤدي عمال رائعا».
وعــن الرميونتــادا ضد باريس ســان
جريمان ،أجــاب« :يف دوري األبطال األمر
صعب للغاية ،لكننا ســنذهب للمنافســة
ولعب مباراة جيدة».
واختتم« :لقد آمنا بحظوظنا حتى النهاية،
وهذا يعطينا دفعة كبرية من الروح املعنوية،
وسنلعب نهائيا وعلينا الفوز به».

سولسكاير يحذر منت ب البرت ال بش ن فيرنانديز
حسم أويل غونار سولسكاير املدير الفني
ملانشسرت يونايتد موقفه بشأن السامح لنجم
الفريق ،برونــو فرينانديز باالنضامم ملنتخب
الربتغال خالل التوقف الدويل املقبل.
وتلعــب الربتغال ضــد أذربيجان ورصبيا
ولوكســمبورغ يف تصفيات كأس العامل يف
 24و 27و 30آذار الجاري عىل الرتتيب.
وبسبب القيود التي تفرضها اململكة املتحدة
عىل الوافديــن من الربتغال ملكافحة فريوس
كورونا رمبــا يضطر فرينانديــز للخضوع
للحجر الصحي ملــدة  10أيام عند عودته إىل
مانشسرت.
وأكــد سولســكاير أنه يف حــال اضطر
فرينانديز لدخول حجــر صحي طويل عقب

عودتــه من الربتغال ،فســريفض مســبقا
انضاممه للمنتخب.
وقال االتحــاد الدويل (الفيفا) إنه من حق
األندية رفض انضامم العبيها ملنتخباتهم إذا
طُلب منهم الدخول يف حجر صحي ألكرث من
 5أيام عند عودتهم.
وأضــاف سولســكاير« :مل نتخــذ القرار
النهايئ بعد لكن ال يوجد أي منطق لو خرست
العبك لـ  10أيام».
وتابع« :نحن من ندفــع رواتب الالعبن.
الفيفا منحنا الحق يف االحتفا بهم».
وإذا خضع فرينانديز لحجر صحي  10أيام
عند عودته من الربتغال سيغيب عن مواجهات
برايتون وتوتنهام يف  3و 10نيسان املقبل.

ـــاردن يــقــود بروكلين نتس للفوز على روكتس
عاد جيمس هاردن إىل هيوســ للم ّرة األوىل
منذ رحيله الصاخب منتصف كانون الثاين املايض
إىل صفوف بروكلــن نتس وقاد األخري إىل الفوز
عىل فريقه السابق روكتس  114-132يف دوري
كرة السلة األمرييك للمحرتفن.
وفرض هاردن الذي اســتقبله فريقه السابق
مبقطع فيديو الهم لحظاته معه ،نفســه نجامً
يف صفوف نتس بتحقيقــه «تريبل دابل» حيث
ســجل  29نقطة مــع  10متابعات و 14متريرة
حاسمة.
وقال هاردن «أنا متحمــس .أعني ،لقد حققنا
الفوز» ،مضيفاً «كنا نلعب كرة ســلة بشكل جيد
جــداً ،وإنهاء املباراة بقوة مثلــام فعلنا قبل فرتة
التوقــف لخوض مباراة كل النجــوم يعني الكثري
بالنســبة لنا .وأعرب هاردن عن امتنانه لفيديو
التكريم الذي عرض إنجازاته يف هيوس .
وبات هاردن ســادس العب يف تاريخ الدوري
االمرييك للمحرتفــن يحقق «تريبــل دابل» يف
مباراته األوىل ضد فريقه السابق ،مساهامً بشكل
كبري يف فوز فريقه الثاين عىل التوايل والـ 24يف
 37مباراة هذا املوسم ،يف غياب نجمه اآلخر كيفن
دورانت املصاب.
وتألق النجم اآلخــر كايري إيرفينغ يف صفوف
نتس بتســجيله  24نقطة مع  6متريرات حاسمة
وخمس متابعــات ،وأضاف جو هاريس  19نقطة

وبروس براون  17نقطة.
يف املقابــل ،تعملــق جــون وول يف صفوف
هيوس روكتس بتســجيله  36نقطة ،وأضاف
فيكتور أوالديبــو  33نقطة مع ســبع متابعات
وخمس متريرات حاســمة ،وجايشينتايت «دابل
دابل» مع  12نقطــة و 10متابعــات ،لكن دون
تجنيب فريقهام الخسارة.
وعــزز فيالدلفيــا سفنتيســيكرسز صدارته
للمنطقة الرشقية عندما ألحق الخســارة الثانية
توالياً بيوتا جاز متصدر الدوري واملنطقة الغربية
 123-131بعد التمديد.
ويديــن فيالدلفيا بفوزه الثــاين عىل التوايل
والـــ 24يف  36مبــاراة حتــى اآلن إىل نجمــه
الكامريوين جويل إمبيــد صاحب  40نقطة و19
متابعة ،بينها ثالثيــة إدراك التعادل ((118-118
قبل  6 5ثوان من نهاية الوقت األصيل.
وأضاف توبياس هاريــس  22نقطة بينها 11
يف الوقت اإلضايف ،واالسرتايل بن سيمونس 17
نقطة.
وأنهى نجم يوتا جاز دونوفان ميتشــل املباراة
بتســجيله  33نقطة مع مثاين متابعات وســت
متريرات حاسمة ،لكنه طرد يف الوقت االضايف.
ومل تكن حال لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب
أفضل ومني بخسارته الثانية توالياً عندما سقط
أمام ساكرامنتو كينغز .123-120

يســتضيف أتلتيكــو مدريد
جاره ريال مدريد بعد غد األحد
يف ديريب العاصمة اإلسبانية
الذي قــد يحدد مصــري لقب
الدوري اإلســباين لكرة القدم
هذا املوسم.
ويتصــدر أتلتيكــو ،بقيادة
مدربــه األرجنتينــي دييغــو
سيميوين ،جدول ترتيب الدوري
اإلســباين برصيــد  58نقطة
جمعها من  24مباراة ،وبفارق
ا يا ب بايرن يو ي وبوروسيا ور و د
ر
ر دريد ب لتي و وريال
خمس نقــاط عن برشــلونة
والريال ،ولكل منهام  53نقطة
فرايبورغ  -اليبزيغ (الساعة (16 30
من  25مباراة.
أينرتاخت فرانكفورت  -شــتوتغارت (الساعة
األخرية،
األسابيع
خالل
أتلتيكو
نتائج
وتراجعت
(16 30
التاسعة،
للمباراة
شباكه
نظافة
عىل
لكنه حافظ
هوفنهايم  -فولفسبورغ (الساعة (16 30
بهدفن
فياريال
ملعب
عىل
به
فاز
الذي
يف اللقاء
بايرن ميونيخ  -بوروســيا دورمتوند (الساعة
املاضية.
الجولة
يف
دون رد
(19 30
جرعة
أتلتيكو
ليمنح
فياريال
عىل
الفوز
وجاء
 األحد:ثقة بعد التعــرث أمام ليفانتي بالــدوري املحيل،
كولن  -فريدر برمين (الساعة (16 30
وأمام تشل اإلنكليزي بدوري أبطال أوروبا.
أرمينيــا بيليفيلــد  -يونيون برلن (الســاعة
مباراته
ومل يظهر أتلتيكو مبستواه املعهود يف
(19 00
األخرية ،وسيطر فياريال عىل أغلب أوقات املباراة.
ويف ما ييل ترتيب فرق الصدارة:
ر ا س ب سيت ويو ايتد
وقال سيميوين« :سنســتعد للديريب بحامس
 -1بايرن ميونيخ  52من 23
كبري ،نرغب يف تحسن األمور».
نقطة.
51
ميلك
الذي
الثاين
 -2اليبزيغ  50من 23
كثريا
سنستفيد
لكننا
قويا،
وأضاف« :سنواجه خصام
اللندين
ضيفه
السابع
ليفربول
يستضيف
جهته،
من
 -3فولفسبورغ  45من 23
مهام».
فوزا
من املباراة التي حققنا فيها
ضيفه
تشــل
يواجه
فيام
ً،
ا
أيض
األحد
غد
بعد
فولهام
 -4أينرتاخت فرانكفورت  42من 23
الريال
أمام
ملعبه
عىل
الفوز
ومل يتمكن أتلتيكو مــن
املقبل.
االثنن
يوم
ايفرتون
 -5بوروسيا دورمتوند  39من 23
يف الدوري اإلسباين خالل املواســم الخمسة األخرية،
ويف ما يــيل الربنامج الكامل ملباريــات املرحلة 27
} ايطاليا }
وخرس أمام خصمه الذي يقوده املــدرب الفرن زين بتوقيت بريوت:
لن تشهد املرحلة  26من الدوري االيطايل لكرة القدم،
 السبت:الدين زيدان  ،بهدفن دون رد يف كانون األول املايض.
أي لقــاء قمة مثري ،لكــن مباراة انرت ميــالن املتصدر
برينيل  -أرسنال (الساعة (14 30
وكان الفوز مهام للريال الذي كان يعاين آنذاك ،ورغم
وأتاالنتا الثالث التي ستقام يوم االثنن املقبل عىل ملعب
شيفيلد يونايتد  -ساومثبتون (الساعة (17 00
الغيابات العديدة بســبب اإلصابــات ،ظهر حامل اللقب
«جيوزيبي مياتزا» يف ميالنو ،ســتكون األبرز يف هذه
أستون فيال  -ولفرهامبتون (الساعة (19 30
بشكل جيد منذ ذلك الحن.
املرحلة.
برايتون  -ليسرت سيتي (الساعة (22 00
وجاء التعادل مع ريال سوســييداد  1-1يوم االثنن
كام تربز أيضاً مباراة يوفنتوس والتسيو التي ستقام
 األحد:املايض لينهي مســرية االنتصارات الخمســة املتتالية
وست بروميتش ألبيون  -نيوكاسل يونايتد (الساعة غداً السبت عىل ملعب «يوفنتوس أرينا» يف تورينو ،فيام
للريال عىل مستوى جميع املسابقات.
يحل ميالن ضيفاً عىل هيالس فريونا بعد غد األحد.
ويأمل زيدان أن يكــون مواطنه كريم بنزميا ،مهاجم (14 00
وأخفق ميــالن يف أول اختبار لــه منذ حض املدرب
ليفربول  -فولهام (الساعة (16 00
الريال ،جاهزا للعب يف ظل اســتمرار تعافيه من إصابة
مانشسرت سيتي  -مانشسرت يونايتد (الساعة  (18 30ســتيفانو بيويل الفريق يف وقت ســابق هذا األسبوع
يف الفخذ.
عىل االســتعداد للمرحلة الحاســمة من املوسم ،التي
توتنهام  -كريستال باالس (الساعة (21 15
ويدرك زيدان أن تباين النتائج أمر وارد يف الراع عىل
تشــهد مواجهات صعبة يف الدوري اإليطايل والدوري
 االثنن:اللقب.
األورويب.
تشل  -ايفرتون (الساعة (20 00
وقال زيدان« :كل الفرق تهــدر النقاط ،ندرك رضورة
وتعادل ميالن مــع أودينيــزي  1-1األربعاء الفائت
وست هام يونايتد  -ليدز يونايتد (الساعة (22 00
حصد النقاط ،وهذا ما نحاول أن نفعله».
ب بة جــزاء يف الوقت بدل الضائــع ،وأهدر نقطتن
ويف ما ييل ترتيب فرق الصدارة :
وأضاف« :أكرر كالمي كثريا ،لكن ال يزال يتبقى الكثري
مثينتن يف رصاعه مع املتصدر ،إنرت ميالن.
 -1مانشسرت سيتي  65نقطة من  27مباراة
يف املوسم الحايل».
وقال بيويل إن فريقه كان بحاجة «ملزيد من الرسعة
 -2مانشسرت يونايتد  51من 27
وحتى إذا لحــق بنزميا مبباراة الديريب ،فعىل األرجح
والكفاءة أمام فريق كان ذكيا يف الدفاع».
 -3ليسرت سيتي  50من 27
ســيفتقد الريال لجهود نجمه البلجيــ إدين هازارد
وأضاف« :رأيت رغبة كبرية ،ورسعة قليلة .سنبدأ من
 -4وست هام  45من 26
وقائده سريجيو راموس وداين كارفاخال وأخرين.
جديد ،وكل مباراة لها تاريخها الخاص».
 -5تشل  44من 26
ومن املقرر أن يستعيد أتلتيكو جهود كريان تريبري بعد
وقد يفتقد ميالن جهود هدافه الســويدي املخ م
انتهاء فرتة إيقافه عرش مباريات بسبب املراهنة بشكل
} أملانيا }
زالتان إبراهيموفيتش ملدة أســبوعن بســبب اإلصابة،
غري قانوين ،كام أنه من املتوقع عودة يانيككاراسكو.
ويف أملانيــا ،وضمن املرحلة  24مــن الدوري األملاين
مام ميثل رضبة قوية للفريق ،حيث إنه الهداف األول له
ســيميوين
وذكرت صحيفة «ماركا» اإلســبانية أن
(البوندســليغا) ،تتجه األنظار نحو ملعب «أليانز أرينا»
بتسجيله  14هدفا.
مقاعد
عىل
جواوفيليكس
ســيبقى صفقته القياســية
يف ميونيخ الــذي سيســتضيف دريب أملانيا بن بايرن
ويخوض ميالن مواجهتيه أمام فريونا غداً الســبت،
فياريال
شــباك
يف
هدفا
البدالء مجددا رغم تســجيله
ميونيخ وبوروسيا دورمتوند يوم السبت.
ونابويل األسبوع القادم يف ظل غياب إبراهيموفيتش.
مباركوس
الدفع
تفضيله
ظل
عقب مشاركته كبديل ،يف
ويتصدر بايــرن الرتتيب برصيد  52نقطة ،فيام يحتل
ويلتقــي ميالن يومــي  11و 18آذار الجاري يف دور
األمامي.
الخط
يف
يورينتي ولويس سواريز
دورمتوند املركز الخامس برصيد  39نقطة.
ومل يكن بوروســيا دورمتوند يأمل يف توقيت أفضل الـ 16من الــدوري األورويب مع مانشســرت يونايتد،
ويرجع آخر لقب حققه اتلتيكــو يف الدوري املحيل
لعام  2014لكن الفوز عىل الريال سيمنح الفريق دفعة مــن ذلك قبل زيارتــه لبايرن ميونيــخ يف مباراة قمة الفريق السابق إلبراهيموفيتش.
ويخوض إنرت الذي يحافظ عىل الصدارة منذ أسبوعن
قوية نحو إعادة اللقب لخزائنه.
كالســيكية ،حيث يتطلع إلنقاذ موســمه املتقلب بعد
بعد أشهر من اعتالء ميالن القمة ،يوم اإلثنن املقبل يف
أوساسونا
ملالقاة
برشلونة
عىل الجانب اآلخر ،يخرج
انتصاراته األخرية.
وكان دورمتوند منافسا عىل اللقب يف بداية املوسم ،مواجهة قوية أمام أتاالنتــا صاحب أقوى خط هجوم،
غداً الســبت يف الجولة السادســة والعرشين أمال يف
فرض املزيد من الضغط عىل قطبي مدريد قبل مواجهة لكن التألق املبكر رسعان ما تال وتســبب يف رحيل بواقع  60هدفا.
وقــال أنطونيو كونتي ،مدرب إنــرت ميالن الذي ودع
الديريب.
املدرب لوسيان فافر يف كانون األول املايض.
يف حن أن مســرية خليفته إيدنرتزيتش جاءت بدون دوري أبطــال أوروبا مــن دور املجموعــات« :علينا أن
وفاز برشــلونة عىل إشــبيلية  0 - 3أمس األربعاء
يف املربع الذهبي لكأس ملك إســبانيا ليتفوق  2 -3يف مشــاكل ،إذ يسري الفريق بشــكل جيد بعد فوزه بأربع نواصل اللعب يف أعىل املستويات .
وأضاف« :كل مباراة مبثابة نهايئ بالنســبة لنا ،كلام
مجموع لقــايئ الذهاب واإلياب ،ويحجــز مقعده يف مباريات متتالية يف كافة املسابقات.
وحصــل الفريق عىل دفعة معنويــة زادت من ثقته اقرتبنا من خــط النهاية ،زادت العقبــات ،مبا يف ذلك
النهايئ ،يف خطوة منحت الفريق جرعة كبرية من الثقة.
وقال الهولندي رونالد كومان ،مدرب برشــلونة« :أنا بفوزه عىل منافسه املحيل شالكه يف قمة وادي الرور ،النواحي النفســية ،مثل الضغــوط والنواحي الذهنية،
فخور بطريقة لعبنا يف األسابيع األخرية ،الضغط بدون وكذلك الفوز  2-3عىل إشــبيلية خارج الديار يف ذهاب وعلينا أن نظهر أننا قطعنا خطوة لألمام .
وتنطلق الجولة  26من الدوري اإليطايل غداً الســبت
كرة ،إنه الجانب الذهني الذي نعمل عىل تطويره».
دور الستة عرش لدوري أبطال اوروبا.
وتقدم دورمتونــد للمركز الخامس يف الدوري برصيد مببارايت ســبيزيا مع بينفينتو وأودينيزي مع ساسولو
ويحتل أوساسونا املركز الثاين عرش وتحسنت نتائج
الفريــق مؤخرا بفوزه يف ثالث مــن آخر أربع مباريات  39نقطة ،متأخــرا بفارق ثالث نقاط عــن أينرتاخت قبل مباراة القمة التي تجمــع يوفنتوس ،حامل اللقب
فرانكفورت صاحب املركز الرابــع ،حيث يتأهل أصحاب بقيادة هدافه الربتغايل كريستيانو رونالدو ،يف مواجهة
بالدوري.
التسيو بقيادة هدفه تشريوإميوبييل.
وتنطلق الجولة السادســة والعرشين اليوم الجمعة املراكز األربعة األوىل لدوري األبطال املوسم املقبل.
ويتصــدر رونالدو قامئة الهدافــن برصيد  20هدفا،
مبباراة فالنسيا مع فياريال.
ويرجع تطور أداء دورمتوند إىل العب الوسط جادون
ويلتقي غداً السبت بلد الوليد مع خيتايف وإلت مع سانشو الذي ظهر بشكل متواضع يف بداية املوسم لكن وســجل إميوبييل  14هدفا بعد أن فاز بالحذاء الذهبي
لهداف أوروبا املوسم املايض ،بـ  36هدفا.
كل ذلك قد انتهى اآلن.
إشبيلية وقادش مع إيبار.
ويحتل يوفنتوس املركز الثالث وله مباراة مؤجلة ،لكن
وبدا الدويل اإلنكليزي حاســام يف  2021حتى اآلن،
ويلتقي بعد غد األحد هويســكا مع سلتا فيغو وريال
سوســييداد مع ليفانتي وأتلتيك بيلباو مع غرناطة عىل وسجل مثانية أهداف يف كافة املسابقات وصنع سبعة نادرا ما ظهر الفريق مبستواه املعهود تحت قيادة مدربه
أن تختتــم الجولة يوم اإلثنن املقبل مبباراة ريال بيتيس آخريــن .وأحرز سانشــو أيضا هدف الفــوز  0 -1عىل الجديد أندريا بريلو.
ورغم الفوز عىل سبيزيا  0-3يف الجولة املاضية ،مل
بوروسيا مونشــنغالدباخ ليقود الفريق إىل قبل نهايئ
مع ديبورتيفو أالفيس.
يتحســن أداء يوفنتوس مقارنة باملباريات املاضية يف
ويف ما يــيل الربنامج الكامل ملباريــات املرحلة  26كأس أملانيا.
ورمبا ال يخوض بايرن موســام يهيمن عليه بالكامل ظل اســتمرار معاناة بريلو من النقص العددي بسببب
بتوقيت بريوت:
مثل الســنوات املاضية ،لكنه ال يزال يتصدر سباق الفوز اإلصابات.
 الجمعة:ويفتقد يوفنتوس لجهود جورجيو كيلّيني وليوناردو
بلقبه التاسع عىل التوايل يف الدوري.
فالنسيا  -فياريال (الساعة (22 00
وقال جوشــوا كيميتش العب بايــرن «نحن بحاجة بونوت وآرثر وخوان كــوادرادو ،بجانب باولو ديباال،
 السبت:إلرادة كبرية يف كل مبــاراة .ليس فقط أمام دورمتوند .أمام التسيو ،الذي يفتقد بدوره جهود مانويل التزاري.
بلد الوليد  -خيتايف (الساعة (15 00
وبعــد غد األحد ،يلتقي روما مــع جنوه ونابويل مع
لكن بشــكل خــاص أمــام دورمتوند أحد املنافســن
إلت  -اشبيلية (الساعة (17 15
بولونيا وســامبدوريا مع كالياري وفيورنتينا مع بارما
البارزين».
قادش  -إيبار (الساعة (19 30
ويتفوق النادي البافاري ،الذي حصد ســتة ألقاب يف وكروتوين مع تورينو.
أوساسونا  -برشلونة (الساعة (22 00
ويف ما يــيل الربنامج الكامل ملباريــات املرحلة 26
آخر تسعة شــهور ،بفارق  13نقطة عىل دورمتوند قبل
 األحد:مواجهتهام  104يف الدوري ،لكنه يتفوق بفارق نقطتن بتوقيت بريوت:
هويسكا  -سلتا فيغو (الساعة (15 00
 السبت:فقط عن اليبزيغ صاحب املركز الثاين.
أتلتيكو مدريد  -ريال مدريد (الساعة (17 15
سبيزيا  -بينيفيتو (الساعة (16 00
ورغم أنه يعترب املرشح األوفر حظا للفوز باللقب لكن
ريال سوسييداد  -ليفانتي (الساعة (19 30
أودينيزي  -ساسولو (الساعة (19 00
بايرن يدرك أن أي تعرث أمــام دورمتوند قد يكلفه الكثري
أتلتيك بلباو  -غرناطة (الساعة (22 00
يوفنتوس  -التسيو (الساعة (21 45
يف هذه املرحلة من املوسم.
 االثنن: األحد:وأضــاف كيميتش «نتقــدم بفارق عــدة نقاط عن
ريال بيتيس  -ديبورتيفو أالفيس (الساعة (22 00
روما  -جنوى (الساعة (13 30
دورمتوند لكنــه ميلك الكفاءة لتقديــم أداء رائع .لذلك
ويف ما ييل ترتيب فرق الصدارة:
هيالس فريونا  -ميالن (الساعة (16 00
القدرات الذهنية التي ستصنع الفارق .يجب أن نشعر أننا
 -1أتلتيكو مدريد  58نقطة من  24مباراة
فيورنتينا  -بارما (الساعة (16 00
نريد الفوز حقا بهذه املباراة».
 -2برشلونة  53من 25
كروتوين  -تورينو (الساعة (16 00
وختم «معظــم املباريات أمام دورمتوند دامئا صعبة.
 -3ريال مدريد  53من 25
سامبدوريا  -كالياري (الساعة (19 00
عىل أرضنا غالبا ما نحســم املباريات لصالحنا .هذا هو
 -4اشبيلية  48من 24
نابويل  -بولونيا (الساعة (21 45
هدفنا مرة اخرى يف اللقاء املقبل».
 -5ريال سوسييداد  42من 25
 االثنن:ويف ما يــيل الربنامج الكامل ملباريــات املرحلة 24
} انكلرتا }
انرت ميالن  -أتاالنتا (الساعة (21 45
بتوقيت بريوت:
ويف ما ييل ترتيب فرق الصدارة:
ويف انكلــرتا ،لن يقل دريب مانشســرت بن ســيتي
 الجمعة: -1انرت ميالن  56نقطة من  24مباراة
ويونايتد الذي سيقام بعد غد األحد عىل ملعب «االتحاد»
شالكه  -ماينتس (الساعة (21 30
 -2ميالن  53من 25
يف مانشســرت ،أهمية عن دريب مدريــد ،وذلك ضمن
 السبت: -3أتاالنتا  49من 25
املرحلة  27من الدوري االنكليزي املمتاز يف كرة القدم.
بوروسيا مونشــنغالدباخ  -باير ليفركوزن (الساعة
 -4يوفنتوس  49من 24
ويحتل مانشسرت سيتي املركز األول برصيد  65نقطة (16 30
 -5روما  47من 25
هرتا برلن  -أوغسبورغ (الساعة (16 30
من  27مباراة ،بفارق  14نقطة عن مانشســرت يونايتد
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

اش ــــــتباك «يفج ــــــر» التس ــــــوية الحكومي ــــــة ..مل ــــــاذا اراد الحري ــــــري اس ــــــتدراج ح ــــــزب الل ــــــه ؟
ح ــــــوار اميركي-اس ــــــرائيلي ح ــــــول لبن ــــــان :من ــــــع ادارة باي ــــــدن م ــــــن تبن ــــــي «وثيق ــــــة مال ــــــي»
ً
«تنظي ــــــم» املص ــــــارف ل ــــــن يعي ــــــد ام ــــــوال املودعي ــــــن ..رف ــــــع الفات ــــــورة االستش ــــــفائية قريب ــــــا !

(تتمة ص)1
توسيع العقوبات عىل أعضاء حزب الله واملؤيدين له يف النظام
اللبنــاين ،وطلب تقليص نفــوذ الحزب يف الحكومة اللبنانية
الجديدة ،خالفاً لسياسة فرنسا املستعدة للتسليم مبكانة حزب
الله السياسية يف النظام اللبناين ،والضغط عىل لبنان من أجل
التنازل والتقدم يف املفاوضات مع إرسائيل عىل ترسيم الحدود
البحرية.

} تبني وثيقة مايل؟ }

وقــد رجحت املعلومات توجــه إدارة بايدن اىل تبني وثيقة
توصيات من «مجموعة األزمات الدولية» يف واشــنطن والتي
ترأسها روبرت مايل قبل تعيينه مبعوث بايدن للشؤون اإليرانية.
وقد اوصت اإلدارة الجديدة بتغيري موقفها تجاه لبنان ،وبدالً من
حث الجهود إلضعاف حزب الله ،يجب تبني رؤية جديدة تهدف
إىل تعزيز لبنان ومنع انهياره عن طريق دعم املبادرة الفرنسية
وتشكيل حكومة مبشاركة حزب الله.

} «ناتو» ملواجهة ايران }

هــذه التطورات اللبنانية ال تبــدو منفصلة مع الحراك يف
املنطقــة ،حيث كشــفت صحيفة «يديعــوت احرونوت» عن
اتصاالت حثيثة تدور بن من اسمتهم أصحاب قرار يف الرشق
األوســط .كلهم قلقون ويتابعون ،بخــوف ،الجهود اإليرانية
املركزة لتطوير صواريخ بعيدة املدى ،وصواريخ جوالة موجهة
األهــداف ودقيقة تهــدد ضعضعة االســتقرار يف املنطقة.
ويشاهدون ،بخوف ،تخصيب ايران لليورانيوم حتى  20يف املئة
من اليورانيوم النقي كام ينظرون بدهشة إىل عجز الغرب عن
وقف هذه التطورات القتالية والخطرة .ولفتت اىل ان الكثريين
فقدوا ثقتهم بالواليات املتحدة وأوروبا.
ونقلــت الصحيفــة عن مســؤول امرييك ســابق معني
باالتصاالت الجارية حاليا ،انه سمع من كل العرب الذين تحدث
معهم إن الحليف الوحيد ضد إيران والذي يثقون به بال تحفظ
هــو إرسائيل .ويكاد اإلرسائيليون الذين تحدثت معهم يقولون
إن الحليــف الوحيد ضد إيــران والذي يثقون به بال تحفظ هو
العامل العريب .ولهذا مثة تفعيل لالتصاالت للترسيع يف اقامة
ناتوعريب إرسائييل لضامن أمن واستقرار الرشق األوسط ضد
التهديد اإليراين ،حســب تعبري الصحيفــة التي اكدت ان هذه
املنظمة الجديدة ســتخدم بشــكل غري مبارش مصالح الغرب
واألرسة الدولية ،دون االستناد إىل أي جندي أمرييك أو جندي
األمم املتحدة ،ودون طلب الصدقات من القوى العظمى األخرى
يف العامل.

} محاولة استدراج حزب الله }

ووفقا الوساط سياســية بارزة ،فان هجوم الحريري عىل
حــزب الله عىل خلفية معلومــات صحافية ،ال يبدو منطقيا،
وكان ميكن االكتفاء بنفيها ،مع العلم ان كالم نائب االمن العام

لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كان «توصيفا» للواقع السعودي
وليس اتهامــا للرئيس املكلف ،فيام يدرك الجميع ان حزب الله
مل يكــن معنيا بالتصعيد مع الحريــري ،وما يزال ،وهو يعمل
جديا عىل محاولة تدوير الزوايا ،وليس مســؤوال عن ترسيبات
اعالمية ساهمت يف ارباك املشهد الداخيل ،بدليل ان االشتباك
الســيايس كاد ينتقل اىل «داخل البيت» لو مل تبادر الرئاســة
االوىل إىل نفي ما نسب اىل الرئيس عون من أن الثاليث رئيس
املجلــس النيايب نبيه بري والرئيس املكلف تشــكيل الحكومة
سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي االشرتايك وليد جنبالط
يريدون االنقالب عليه ،وهذا ما دفع بري إىل رصف النظر عن
بيان شديد اللهجة أعده للرد عىل بعبدا.

} صيغة الحل؟ }

واوىل النتائج السلبية ،تجسدت يف التوقف املوقت «ملحركات»
املديــر العام لألمن العام اللــواء عباس إبراهيم ،بانتظار عودة
الحريري من الخارج عله يحمل جديدا يبدل مواقفه ،خصوصا
ان املبادرة نجحت يف ايجاد خرق لجدار االزمة عرب اقرتاح صيغة
« 5زائد واحد» الحكومية التي سحبت من التداول «فتيل» الثلث
املعطل ،يف حكومة من  18يكون فيها حصة من خمسة وزراء
للرئيس زائد وزير ارمني ،او حكومة عرشينية يضاف اليها وزير
درزي من حصة النائب طالل ارسالن ودون «ثلث معطل» ،وهو
قدم اقرتاحه لرئيس الجمهورية ميشــال عون الذي وافق عىل
االقرتاحن مقابل تســمية وزير الداخلية عرب تقديم ثالثة او
خمســة اسامء للرئيس املكلف لالختيار من بينها ،وفيام نجح
اللواء ابراهيم يف تسويق الفكرة لدى الفرنسين الذين شجعوا
عليهــا باتصاالت مع االطراف املعنية بالتشــكيل ،جاء الرفض
املبديئ من قبل الرئيس املكلف سعد الحريري الذي اضاف عقدة
جديدة تتعلق بأحقية الرئاســة االوىل بالتمثيل يف الحكومة
فيام تياره السيايس لن مينح الحكومة الثقة!

} الرتاشق الكالمي }

وقد شــهدت الســاعات القليلة املاضية ،تبادل االتهامات
بتعطيل التشــكيل وبعد ان كان الرتاشق الكالمي يدور حرا
بن بعبدا وبيت الوسط ومرينا الشالوحي ،حاول الرئيس املكلف
سعد الحريري استدراج حزب الله اىل السجال ،دون ان ينجح يف
ذلك .وعىل خلفية معلومات اعالمية عن مبادرة اللواء ابراهيم
اصــدر الرئيس الحريري بيانا قال فيــه انه عىل عكس حزب
اللــه املنتظر دامئا قراره من ايران ،ال ينتظر هو رىض اي طرف
خارجي لتشكيل الحكومة ،ال السعودية وال غريها ،إمنا ينتظر
موافقــة الرئيس عون عىل تشــكيلة حكومة االختصاصين،
مع التعديالت التي اقرتحها الرئيس الحريري علنا ،يف خطابه
املنقول مبارشة عىل الهواء يف  14شــباط الفائت ،وليس عرب
ترسيبــات صحافية ملغومة .ولفت الحريري يف بيانه اىل ان
الحزب من بن االطراف املشاركة يف محاولة رمي كرة املسؤولية
عىل الرئيس الحريري ،ال بل يناور الطالة مدة الفراغ الحكومي
بانتظــار أن تبدأ ايران تفاوضها مع االدارة االمريكية الجديدة،

ممسكة باستقرار لبنان كورقة من اوراق هذا التفاوض!

} ال مربر لحصة للرئيس }

وبحسب الحريري ،ال اللواء ابراهيم وال غريه ،ابلغه بأنه مكلف
من رئيس الجمهورية رسميا نقل عرض له ،ويبقى السؤال :اذا
كانت كتلة التيار الوطني الحر ســتحجب الثقة عن الحكومة
وتقوم مبعارضتها ،فــام هو مربر حصول رئيس الجمهورية
عىل ثلث اعضاء الحكومة ،يف وقت كان الرئيس عون نفســه
هو من يرفض يف عهد الرئيس الســابق ميشــال سليامن ان
يكــون لرئيس الجمهوريــة اي وزير يف الحكومة ،إذا مل تكن
لديه كتلة نيابية تساهم يف منحها الثقة ودعمها؟ واضاف «إذا
كان قرار التيار الوطني الحر هو فعال حجب الثقة عن الحكومة
ومعارضتها ،فلامذا قام رئيس التيار بتعطيل تشكيل الحكومة
ملدة خمسة اشهر قبل ان يعلن موقفه ،بعكس ما كان قد التزم
بــه رئيس الجمهورية ليربر الحقائب الســت من اصل  18يف
سعيه للثلث املعطل»؟

} الحريري يحتجز التكليف! }

ومل يتأخر رئيس التيار الوطني الحر النائب جربان باسيل يف
الــرد عىل الحريري من خالل بيان اصدره مكتبه االعالمي قال
فيه :ظَهر اليوم بالعن املج ّردة ان دولة الرئيس ســعد الحريري
غري جاهز لتشكيل الحكومة ألسباب خارجية معلومة ك ّنا قد
امتنعنا عن ذكرها سابقاً إعطا ًء لفرص إضافية.أ ّما أن يقول اآلن
اننا عرقلنا الحكومة  5اشــهر قبل ان نعلن موقفنا اليوم بعدم
املشــاركة فيها وعدم اعطائها الثقة ،فإننا نذكّر انّنا اعلّنا هذا
املوقف منذ االستشارات النيابية وبعرشات البيانات واملواقف،
اكانت شــخصية أو من التك ّتل أو الهيئة السياســية واملجلس
السيايس للتيار وصوالً للظهور االعالمي األخري لرئيس التيار...
ومن كل ذلك واكرث من املغالطات التي أوردها بيانه ،يتضّ ح اليوم
للخــارج املنتظر وللداخل امللتهب ،انّ دولة الرئيس الحريري قد
اخرتع معضلة جديدة امام تشــكيل الحكومة وهو يقوم مبا
اعتاده وكنا قد ن ّبهنا منه ،اي بحجز التكليف ووضعه يف جيبه
والتجوال فيه عىل عواصم العامل الستثامره ،دون اي اعتبار منه
لقيمــة الوقت الضائع وامل ُكلِف ،اىل ان يجهز ما هو بانتظارِه.
وختم باسيل بيانه بالقول ا ّيها اللبنانيون ان حكومتكم املوعودة
مخطوفة ،ولن يكون ممكناً اســتعادتها اال برىض الخارج او
بثورة الداخل.

} «انقالب» جنبالط؟ }

يف هذا الوقت ،برز تغيري الفت يف مواقف النائب السابق وليد
جنبالط من امللــف الحكومي ،وفيام رفض الكالم عن انتقاله
مــن جانب الرئيس املكلف اىل جانب كل من رئيس الجمهورية
العامد ميشال عون ورئيس التيار الوطني النائب جربان باسيل
وحزب الله باملوافقة عىل حكومة من  20وزيرا ،اشــار اىل انه
مل ينقلب اىل اي مكان ،لكن البالد تنهار وما زلنا عند شكليات
سخيفة .ووفقا ملصادر مطلعة ابلغ جنبالط الحريري انه بات

منفتحا عىل اي حكومة حتى لو مل تحصل عىل موافقة الخارج
او دعمــه ،الن وجود حكومــة تدير االزمة افضل من حكومة
تريف اعامل غائبة يف «كوما» مخيفة.

} رفع الفاتورة االستشفائية؟ }

يف هــذا الوقت ،يواصل عداد كورونا ارتفاعه يف ظل تفلت
واضح يف البالد يهدد بضياع كل الجهود االيلة ملحارصة الوباء
يف ظل بطء شديد يف عمليات التقيح ،فقداعلنت وزارة الصحة
العامة تســجيل  3369اصابة جديدة ،كام تم تسجيل  53حالة
وفــاة .وبانتظار املزيد مــن وصول لقاحات اىل بريوت ال تزال
عملية التلقيح عند املربع االول حيث تكشــف االرقام ان نصف
املســجلن فوق 75عامال مل يحصلوا بعد عىل مواعيد للتلقيح
ومن اصل نحو مئة الف مسجل ال يزال  52970ينتظرون تحديد
مواعيد للتلقيح .يف هذا الوقت حذر نقيب أصحاب املستشفيات
الخاصة ســليامن هارون من خطورة الوضع مع استمرار رفع
الدعم التدريجــي عن املواد النفطية واملســتلزمات الطبية».
وقال ان «املستشــفيات تعــاين من صعوبة يف تأمن املازوت
ملولداتها مع رفع ساعات التقنن يف التيار الكهربايئ .وأكد أن
«املستشفيات قد تتجه اىل رفع سعر الفاتورة االستشفائية عىل
األقل اىل  3900لرية مقابل الدوالر لتتمكن من االســتمرار ألن
الجهات الضامنة غري قادرة عىل تغطية الكلفة واملستشفيات
غري قادرة عىل تحمل الخســارة واملريض غري قادر عىل تحمل
أي فروقات» ،معترباً «أننا عند مفرتق خطر استشفائيا.

} ال دوالرات للمودعن! }

ومع انهامك املصارف يف إمتام املكونات اإلجرائية والقانونية
إلنجاز البيانات املطلوبة من البنك املركزي ،لزيادة الرســاميل
بنسبة  %20وتكوين حسابات بنسبة  %3من ودائع الدوالر يف
بنوك خارجية مراسلة ،اكدت اوساط مطلعة ان بعض املصارف
تحتاج اىل وقت إضايف إلنجاز التحويالت املتصلة بعمليات بيع
أصولها ووحداتها الخارجية.
لكن انتهــاء مرحلة التدقيق من قبل مــرف لبنان نهاية
الجــاري لن يؤدي اىل اســتئناف البنوك اعــادة الدوالرات اىل
املودعــن ،فال تبدالت عملية يف السياســة املرفية الراهنة
قبل دخول البالد مرحلة االنفراج الســيايس واالقتصادي عرب
تشكيل حكومة جديدة وبدء التفاوض مع صندوق النقد الدويل
وبدء تدفق الدوالرات من الخارج عرب املساعدات الدولية او عودة
الثقة اىل املصارف اللبنانية ،ويف هذا الســياق أصدر مرف
لبنان تعميام جديدا يســمح للمصارف بفتح حسابات خاصة
بالدوالر مقابل تكوين ما يعادل الوديعة بالدوالر «الطازج» لدى
املصارف املراســلة يف الخارج ،مبعنى أن كل مرف يستقبل
وديعة دوالرية عليه ان يضخ نسبة  %100من قيمتها لدى أحد
املصارف املراسلة خارج لبنان ،أو أن يقوم بتحويلها كاملة إىل
حسابه لدى املرف املراسل .وهذا ما مينح املودع ضامنة عىل
الترف بوديعته عرب املصارف خارج لبنان.

ّ
األمـــيـــركـــيـــة  :ســـن ــرك ــز قـــواتـــنـــا ال ــع ــس ــك ــري ــة فــــي امل ــح ــي ــط الـــهـــادئ
اس ــت ــرات ــي ــج ـ ّـي ــة األمــــــن الـــقـــومـــي
ً
وأوروبـــــــــــــــــــــــــــــــــا ...وحــــــــــــل أزمــــــــــــــــــات الـــــــــشـــــــــرق األوســــــــــــــــــط لـــــــــن يــــــــكــــــــون عـــــســـــكـــــريـــــا

(تتمة ص)1
استخدام القوة العسكريّة ولن نعطي شيكاً عىل بياض لرشكائنا
الذين يتبعون سياسات تتعارض مع املصالح والقيم األمريك ّية
يف الرشق األوسط .ولهذا السبب سحبنا دعم الواليات املتحدة
للهجامت باليمن».
الوثيقة أبــرزت أيضاً أن الواليات املتحدة «لن تنفق بعد اآلن
تريليونات الدوالرات عىل حروب بال نهاية».
واستطردت« :سننهي بشكل مسؤول أطول حرب أمريك ّية يف
أفغانستان ،مع ضامن أن أفغانستان ليست مالذاً آمناً مرة أخرى
للهجامت اإلرهاب ّية ضد الواليات املتحدة ويف أماكن أخرى».
«وثيقة اسرتاتيج ّية األمن القومي املؤقتة» أوضحت أيضاً أنّ
الوجود العسكري األقوى للواليات املتحدة «سيكون يف منطقة
املحيطــن الهندي والهادئ وأوروبــا ،مع ردع أعدائنا و الدفاع

عن مصالحنا .ويف الرشق األوســط ســنرتك القدر الالزم من
القوة للقضاء عىل الشبكات اإلرهاب ّية ،وردع العدوان اإليراين،
وحامية املصالح األمريك ّية الرئيس ّية األخرى».
«ســيتم الرتكيز عىل إقامة
وذكرت الوثيقة أنه يف إفريقيا
ّ
رشاكات جديــدة مــن أجل تنمية املجتمع املــدين واالقتصاد
واملؤسسات الصح ّية».
الوثيقة نفســها ،ذكرت أن الواليات املتحدة ســتويل أهمية
للتعاون الدويل وكذلك التحالفات والرشاكات ،مشري ًة إىل وجود
«اتجاه إلعادة تأســيس قيادة واشنطن يف املنظامت الدول ّية
تغري املناخ».
من أجل إيجاد حلول للمشاكل العاملية ،وخاصة ّ
وقالت الوثيقة إن «الدبلوماســ ّية ســتكون مفضلة عىل
استخدام القوة العســكريّة» ،مضيف ًة« :بينام نحمي مصالح
أمريكا عىل الصعيد العاملي ،سنتخذ خيارات حكيمة ومنضبطة
يف دفاعنا الوطني واالستخدام املسؤول لجيشنا».

تراجع أوروبــي عن ادانــة طهران عبر «الوكالة الذرية»
روحاني يرحب ويدعو واشنطن الى «خطوات متكافئة»
(تتمة ص)1
إيران وعودة جميع األطراف إىل االتفاق النووي سيسهامن يف
تحقيق الرخاء واالستقرار االقتصادي باملنطقة.

} إيران تقبل مبادرة الوكالة }

من جهته ،قال املدير العام للوكالة رافائيل غرويس إن إيران
رحبت ببذل مزيد من الجهود لتوضيح القضايا العالقة بشــأن
ملفها النووي.
ورصح غــرويس يف مؤمتــر صحفي عقــده بالعاصمة
النمساوية فيينا (مقر الوكالة) بأن إيران قبلت مبادرة للمشاركة
يف جهود محددة ومنتظمة لتوضيح أمور عالقة ،مثل جزيئات
اليورانيوم التي عرث عليها يف منشآت إيرانية قدمية.
وأضاف أن اللقاءات الفنية بهذا الشأن ستبدأ يف إيران مطلع

نيسان املقبل.
مــن جهة أخرى ،قالــت الواليات املتحــدة يف بيان أمام
اجتامع مجلس محافظــي الوكالة إنه يتعن عىل طهران أن
تبدد مخاوف الوكالة بشــكل نهايئ وموثوق بشأن جزيئات
اليورانيوم.
ورأت أن إيــران حصلت عىل فرصة إلبداء التعاون الالزم قبل
االجتامع املقبل للمجلس.
وأضاف البيان أن واشــنطن ســرتاقب الوضــع عن كثب،
وســتعمل عىل غرار جميع أعضــاء مجلس محافظي الوكالة
عىل تقييم وجهات النظر بشــأن الخطــوات التالية بناء عىل
املوقف اإليراين.
أما مندوب روســيا لدى الوكالة ميخائيل أوليانوف فقال إن
سحب الدول األوروبية قرارها ضد إيران منع التصعيد ،مضيفا
أن الوقت اآلن للدبلوماسية.

رئي ــس الحكوم ــة الليبي ــة يس ــلم مجل ــس الن ــواب تش ــكيلته
الوزاريـــة فـــي انتظـــار التصويـــت علـــى منـــح الثقـــة
(تتمة ص)1
ووجه رئيــس مجلس النواب املنعقد بطــربق رشقي ليبيا
يف وقت ســابق دعوة إىل كافة أعضاء املجلس لعقد الجلسة
املشرتكة للتصويت عىل منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وقد وجهت الحكومة التابعة ملجلس نواب طربق برئاســة
عبــد الله الثني كتابا إىل جميع الــوزارات والهيئات واإلدارات
التابعة لها أعلنت فيه تأجيل إحالة أسامء مندوبيها املشاركن
يف توحيد مؤسسات الدولة.
وأوضحــت حكومة الثني أنها اتخذت هذه الخطوة إىل حن
اتضاح مالمح العملية السياســية الجديدة التي ترعاها بعثة
األمم املتحدة للدعم يف ليبيا.
جاء ذلك ردا عىل ما أعلنه أحمد معيتيق نائب رئيس املجلس

الرئايس لحكومة الوفاق الوطني عىل حســابه يف توتري عن
قرب اإلعالن عن توحيد مؤسســات وإدارات ومصارف وأجهزة
تابعة للدولة.
وانتخب ملتقى الحوار السيايس يف  5شباط املايض سلطة
تنفيذيــة موحدة -عىل رأســها عبد الحميد الدبيبة لرئاســة
الحكومة ،ومحمد املنفي لرئاســة املجلس الرئايس -مهمتها
األساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرملانية يف  24كانون األول
.2021
وكان الدبيبة أعلن -يف تغريدة عىل تويرت -أن لديه خيارين
يف تشــكيل الحكومة ،وأن «عــدم التوافق يف مجلس النواب
يدفعنا للخيار الثاين» ،مام يشــري إىل أن مجلس النواب قد ال
يتفق ،وأن التشكيلة الحكومية ستختلف يف حالة عرضها عىل
ملتقى الحوار السيايس ،وهو ما عرب عنه الدبيبة بالخيار الثاين
يف حالة فشل النواب يف عقد جلسة منح الثقة للحكومة.
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سياســـــة لبنانيـــــة

ماذا يقول الحسين لشيعة العراق؟

نبيه الربجي

نتصــور أن هــذا مــا
يقوله الحســن لشــيعة
العراق «رجاء ...أبكوا عىل
يل .أنا
حالكم ،وال تبكوا ع ّ
يف السامء ،وأتدبر أمري.
أنتــم يف األرض ،وتدبروا
أمركم»!!.
بعــد  18عامــاً مــن
ســقوط صدام حسن مل
يتمكنوا مــن انتاج قيادة
واحــدة يكون لهــا ثقلها
داخل الدولة ال داخل الطائفــة .ككل العرب ،بعيدون عن
ثقافة الدولة الحديثة .شبق مكيافييل للسلطة التي ما ان
أمسكوا بزمامها حتى انفجر مسلسل الفضائح .حتى داخل
املؤسسة العســكرية التي لوال بعض الضباط املحرتفن
لكانت عبارة عن ميليشيات فوضوية داخل الثكنات.
قيادات شــيعية يف منتهى الهلهلة .باحث شــيعي،
واستاذ جامعي ،قال لنا «أقسم انني رصت أمتنى لو يعود
الس ّنة اىل حكم العراق».
أضاف «عديدنا أكرث من عرشين مليوناً .بيننا املثقفون
واألكادمييون واالختصاصيــون يف كل املجاالت ،وكان
يفــرتض أن نكون بيضة القبان ال يف الخليج فحســب،
بن
بل ويف املنطقة كلها .لكننــا مبعرثون كام الح
الوالء اليران ،والوالء ألمريكا ،والوالء للســعودية .تصور
أن بعضهم والؤهم للعرش األردين ،كام لو أن امللك فيصل
األول ،وهــو جد األرسة الهاشــمية ،مل يقل يف مذكرته
عام  ،1932وقبل  6أشــهر من وفاته« ،ال ائب واملوت
للشيعي ،واملناصب للس ّني».
وقال «أنا أتكلم من داخل الجرح الشــيعي ،وأنتمي اىل
عائلة تتحدر من أهل البيــت ،وأردد بالصوت العايل لقد
فشلنا ،لقد فشلنا ،لقد فشلنا».
«هذا ال يعني أنني ال أرصخ يف وجه ابن تيمية الذي قال
واذا صار اليهود دولة بالعــراق وغريه ،تكون الرافضة من
أعظم أعوانهم .انهم دامئاً يوالون الكفار من املرشكن واليهود
والنصارى ،ويعاونوهم عىل قتال املسلمن ومعاداتهم « ،كام
لو أن الشيعة ليسوا قادة ثورة العرشين يف العراق ،وكام لو
أن الشيعة مل يقهروا االرسائيلين يف لبنان».
بعصبيــة يضيف «لســنا أبداً كام ذكر ابــن تيمية يف
«منهاج الس ّنة  »)3)378أتصور أنك تدرك ما حل بنا من
مصائب يف التاريخ ،دون أن يكون صحيحاً أن الفرقة ،كداء
قاتل لالسالم وللمسلمن ،ظهرت مع الثورة االيرانية».
ذكر كيف أن احــد أعضاء مجلس قيادة الثورة يف العراق
اســتقال غاضباً من املجلس ،وهو الســني ،اعرتاضاً عىل
قول رئيس املجلس عبد الســالم عارف (عام « )1963جاء
الرافضان» يف اشارة اىل وصول العضوين الشيعين محسن
الشيخ رايض وهاين الفكي متأخرين اىل الجلسة.
انه العراق الــذي قال فيه أمرباطــور الصن للرحالة
القريش ،عقب ثورة الزنج« ،ان امللوك خمســة ،أوسعهم
ملكاً الذي ميلــك العراق ألنه يف وســط الدنيا ،وامللوك
محدقة به« .املثري هنــا أن فريق جورج دبليو بوش فكّر
بالطريقة نفســها حن رأى اســتخدام العــراق كغرفة
عمليــات الدارة املخطط الخاص بتغيــري خرائط الرشق
األوسط.
هذا اذا ما تذكرنا قول خبــري انكليزي «اذا بقي برميال
نفط يف العامل سيكون أحدهام يف العراق»؟!
بعيداً عن رصاع القبور بن الس ّنة والشيعة ،والذي سبق
أمريكا بقرون ،وســييل أمريكا بقرون ،ما دامت املنطقة
رهينة ذلــك االجرتار الســيزيفي للتاريــخ .وبعيداً عن
تراجيديا الشيعة يف بالد النهرين ،أي عراق اآلن ،وبعدما
اســتقطب األضواء ،يف الحقبة األخرية كحلبة للراع؟
الراع التكتي بوجه خاص...
يقــول الباحث اياه «كام لو أننا ملعب لكرة القدم .رمبا
كانت مشــكلتنا يف «لعنة هريودوت» (أبو الجغرافيا).
ماذا ميكن أن يحل بنا ،وســط تلك الفوىض ،حن نكون
عىل تخوم ايران ،وتركيا ،وسوريا ،واألردن ،والسعودية،
والكويت ،ثم تسألني عن صواريخ «عن األسد»؟
يختــم «هذا مجــرد تفصيــل ،أكانت ايــران وراءها
للضغــط عــىل ادارة جو بايــدن ،وهي التــي ال تن
وجود ايــوان كــرسى يف ضاحيــة بغــداد ،أم كانت
ارسائيــل لتفجري النــزاع بــن واشــنطن وطهران».
بعد كل ذلك ،هذه ليســت تراجيديا الشــيعة يف العراق.
مشكلة الســ ّنة املوزعي الوالءات أيضاً ،ومشكلة األكراد
الذين ضلوا طريقهم يف تعرجات الرشق األوسط .مشكلة
كل سكان املنطقة .حجارة عىل رقعة الشطرنج...

عــ قــات الــتــعــاون بــيــن قــائــد الجي
ورئ ــي ــس أركـــــان الــجــي ـ ا ســبــانــي

قائد الجيش مجتمعاً مع رئيس األركان االسباين
استقبل قائد الجيش العامد جوزاف عون يف مكتبه بالريزة،
.
رئيس أركان الجيش اإلسباين الج ال
عىل رأس وفد عسكري مرافق ،وتناول البحث
عالقات التعاون بن جي البلدين.

ّ
تـــــقـــــد ســــيــــنــــاريــــو بـــــقـــــا حــــكــــومــــة ديـــــــــاب حــــتــــى انــــتــــهــــا واليـــــــــة عــــون
مــــــرحــــــلــــــة دقــــــيــــــقــــــة دخـــــلـــــتـــــهـــــا الــــــــــبــــــــــ د :الـــــكـــــلـــــمـــــة لـــــلـــــشـــــار

بوال مراد

انتقلت اللعبة بن مختلف القوى من املناكفات السياسية
والسجاالت العالية النربة اىل الشارع .فقد بات محسوما،
وبحسب املعطيات املتوافرة ،ان الكباش بات يف الشارع سواء
من خالل احزاب تحرك جامهريها وان مل يكن تحت لوائها
الحزيب لفرض رشوطها بالسياسة ،او من خالل قدرتها
عىل متييز نفسها وامتصاص االحتقان الذي بلغ ذروته بن
اللبنانين الذين كفر معظمهم بزعامئه وبات ينتظر اي فرصة
او استحقاق لقلب الطاولة عىل رؤوسهم.
ويف هذا املجال ،تؤكد مصادر واسعة االطالع ان االيام
واالسابيع املقبلة ستكون حساسة وحرجة بحيث من املتوقع ان
يتم التصعيد يف الشارع سواء من قبل عدد من االحزاب وبالتحديد
تيار «املستقبل»و»الحزب التقدمي االشرتايك»و»القوات»
ملواصلة محارصة العهد ،او من قبل مجموعات الحراك املدين
التي باتت تنتظر تحرك االحزاب لالستفادة من زخمها والتجييش
لنزول مؤيديها كام االغلبية الصامتة التي من املفرتض ان تكون
كلمتها وحركتها وازنة يف اي اختبار.
وتشري املصادر اىل ان االنتقال اىل الشارع يأيت بعدما
وصلت كل املساعي لحل ازمة الحكومة اىل حائط مسدود
وبالتحديد بعد فشل الوساطات التي بذلت لرأب الصدع بن
رئيس الجمهورية العامد ميشال عون ورئيس الحكومة
املكلف سعد الحريري كام سقوط الطروحات واملخارج التي
تقدم بها اكرث من طرف وبخاصة حزب الله ورئيس املجلس
النيايب نبيه بري النزال عون والحريري من اعىل الشجرة ،التي
يبدو انهام يتمسكان بالبقاء عليها.
ويعول الحريري ،بحسب املصادر ،عىل «ضغوط دولية من
خالل شهر او اثنن ،بحيث
املفرتض ان تبلغ اوجها كحد اق

كامل ذبيان
املطالبة باستقالة ر س الجمهورية العامد ميشال
عون ،كانت تتكرر مع كل من شغل هذا املنصب املاروين وفق
«ال ُعرف» ،وليس الدستور ،منذ اول ر س بعد االستقالل
بشارة الخوري ،الذي استجاب «للثورة البيضاء» التي قادتها
«الجبهة الوطنية االشرتاكية» ،وأسقطت واليته املمدد
لها يف نصفها عام  ،1952وانتخب خلفاً له كميل شمعون
ر ساً لجمهورية ،وهو احد اعضاء قيادة الجبهة مع كامل
جنبالط وغسان تويني (كان ممثالً للحزب السوري القومي
االجتامعي) واحزاب وشخصيات اخرى.
فمنذ استقالة الخوري قبل نحو  69عاماً ،كان التمديد
او التجديد ،هو ما يطمح ويعمل له رؤساء الجمهورية ال
االستقالة ،وقد امتنع عن ذلك الرئيسان فؤاد شهاب والياس
رسكيس ،وكل منهام تقدم هو باستقالته ،رفضاً لواقع
سيايس ،وعادا عنها.
وطرح استقالة الر س عون له هدف سيايس ،وتلجأ
احزاب وكتل نيابية ومرجعيات ،او يتحرك الشارع داعياً اىل
هذه االستقالة ،وحصلت يف تاريخ لبنان ما بعد االستقالل،
هذه الدعوة اال ان عوائق دستورية وسياسية وطائفية ،كانت
متنع ان يحصل ذلك ،وقد رافقت ذلك ازمات داخلية ،وحروب
اهلية ،لكن مل تحصل اي استقالة لر س جمهورية قبل
موعد انتهاء واليته الدستورية ،اذ حدث ان جرت انتخابات
رئاسية مبكرة يف عهد الر س سليامن فرنجية ،ويف ظل
اقتتال داخيل ،وانتخب الر س الياس رسكيس ،لكن تسلم
مهامه يف  23ايلول من العام .1976
فالعامد عون الذي انتخب يف تسوية رئاسية ،انتهت
مفاعيلها ،وانقلب عليها طرفاها «التيار الوطني الحر»،
و«تيار املستقبل» ،فان الدعوة لالستقالة التي صدرت عن
اطراف مسيحية ،دعاها ر س الحزب التقدمي االشرتايك
وليد جنبالط ان تقدم عليها ،ومن ابرز الداعن ر س حزب
«القوات اللبنانية» سمري جعجع ،ومقرر «لقاء سيدة الجبل»
فارس سعيد ،فانها تصطدم ببكريك ،وفق مصادر سياسية
التي ترى ،ان البطريرك املاروين بشارة بطرس الراعي ،وضع
خطاً احمر ،امام املطالبة باستقالة ر س الجمهورية،
ان يكون «مكرس عصا»،
مبا يرمز هذا املوقع ،الذي يخ
الن السلطة االجرائية باتت يف مجلس الوزراء مجتمعاً بعد
دستور الطائف ،ومل يعد هو رأس السلطة التنفيذية ،ويرتأس
جلسة مجلس الوزراء عندما يح ون دون ان يص ّوت.
والدعوة لالستقالة ،امامها عوائق عدة ،اوال دستورية ،ال
يوجد نص يقيل ر س الجمهورية ،اذ نصت املادة  60من
الدستور عىل ان «ال تبعة عىل ر س الجمهورية حال قيامه
بوظيفته اال عند خرقه الدستور او يف حال الخيانة العظمى»،
ويف الحالتن ليس الرئيس عون متهامً بهام تقول املصادر،
مام يعني ان االستقالة ساقطة دستورياً ،اما يف الشق
السيايس ،فيحق لكل طرف ان يطالب بها ،امنا آلية التنفيذ،
هي ما مل يعلن عنه من يدعو لها ،سوى جمع من هو مت ر
من وجود عون يف القر الجمهوري ،وهو يحاسب سياسياً،
النه متحالف مع «حزب الله» ،الذي وقف مع ترشيحه لرئاسة
الجمهورية ،وهو املشهد نفسه الذي احاط بالر س السابق
اميل لحود ،الذي اس ُتصدر له قرار عن مجلس االمن الدويل
 1559لعدم التجديد له ،برفض تعديل املادة  49من الدستور،
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التقت وزيرة املهجرين الدكتورة غادة رشيم يف مكتبها يف
الوزارة ،مديرة برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية تانيا
كريستيانســن ،ونائب املدير طارق عسريان ،وعرض الطرفان
الربامجاالمنائيةالتييقومانبهايفاملناطقالح يةوالريفية.
وتم االتفاق عىل «التعاون املتبادل بينهام ،انطالقا من النشاط
التي تقوم به وزارة املهجرين التي ترأس اللجنة الفنية لالمناء
الريفي واملحيل من حيث جمع داتا الكرتونية شــاملة لواقع
وحاجات املناطق اللبنانية كافة ،متهيدا لوضع اســرتاتيجية
شاملة للتنمية الح ية والريفية».

ترف االعامل حتى
«لذلك بات سيناريو بقاء حكومة دياب ّ
انتهاء عون متقدما عىل غريه من السيناريوهات».
ويف خضم كل ذلك ،يقف اللبناين مذهوال بقدرة القوى
السياسية عىل تجاوزه وتخطيه سعيا وراء مصالحها
واجنداتها سواء الخاصة او تلك املرتبطة بدول اخرى..
فمع تجاوز سعر رصف الدوالر العرشة آالف لرية ما يؤدي
النعدام قدرته الرشائية ،تجده يبحث عن حصة غذائية هنا
او صندوق اعاشات هناك ..راضخا لواقع ان زعامءه حولوه
مجرد متسول متاما كدولته التي تستجدي برامج مساعدة
تفاقم دينها دينا ما يجعلها اقرب من اي وقت مىض ملصاف
الدول الفاشلة.

الدع ــــــــوة الس ــــــــتقالة رئي ــــــــس الجمهوري ــــــــة ش ــــــــعار يبق ــــــــى دون تنفي ــــــذ واس ــــــتحالة حصوله ـــــــا

شــــريــــم الـــتـــقـــت مــــديــــرة ب ــرن ــامــ
األمــم املتحدة للمستوطنات البشرية

يم

يت ء عىل كون الجو الدويل
يخدمه شــخصيا وال يخدم
الرئيس عون والنائب جربان
باســيل بعدما اقنع الجميع
وعىل رأسهم الفرنسين انه
يتمســك مببادرتهم ويلتزم
بجميــع بنودهــا بخالف
الرئيس عون الذي يســعى
الفراغهــا مــن مضمونها
وصوال ل بها ،ســواء من
خالل ارصاره عىل تســمية
ثلث عدد الوزراء فارضا ثلثا
معطال من شــأنه ان يشكل
ســيفا مســلطا عىل رأس
الحكومة يهدد بانهيارها يف
اية لحظة ،وصوال لســعيه
وان بشــكل غري معلن لحث
الحريري عىل االعتذار بعدما
تحول الخالف بينهــام اي بن عون والحريري كام بن االخري
اكرث منه خالف بالسياسة».
وباسيل اىل خالف شخ
باملقابل ،ال يبدو ان «الثنايئ»عون -باسيل بصدد املهادنة او
تقديم اي تنازالت ،بحيث تشري املصادر اىل انه «وبعد فرض
عقوبات امريكية عىل باسيل ،بات «الثنايئ»عىل يقن انه مل
يعد هناك ما يخرسه اكرث مام سبق ان خرسه ،فاىل جانب
العقوبات ،اوشك عهده ان ينتهي موصوماً بالفشل ،من دون
ان نن شعبية «التيار» التي تراجعت بشكل كبري ما يجعله
يعد للمئة قبل السري مثال بانتخابات فرعية يدفعه اليها رئيس
املجلس النيايب نبيه بري بهدف احراجه».وتضيف املصادر:

السوي ية

إســتقبلت وزيرة العــدل يف حكومة تريــف األعامل
مــاري كلــود نجــم يف مكتبها بالــوزارة عــىل التوايل،
ســفراء األرجنتن موريســيو أليــس ،ســويرسا مونيكا
شــموتز كريغوتســكد وبنغالدش رحمن جاهانغري ،حيث
تنــاول البحث التعــاون الثنــايئ عىل الصعيــد القضايئ
بن لبنــان وكل مــن األرجنتــن وســويرسا وبنغالدش.
كام التقــت نجم املفوض العــام لشــؤون الالجئن ايايك
إيتــو وبحثــت معــه يف التعــاون يف ملــف الالجئن.
واستقبلت نجم سفري اإلتحاد األورويب يف لبنان رالف طراف
 ،وتطرق البحث اىل التطورات العامة يف لبنان ،ومشــاريع
التعاون الثنايئ مع وزارة العدل.

وخطيئته انه يقف مع ثالثية «الجيش والشعب واملقاومة».
فاسقاط الر س عون سياسياً ،مع االستحالة دستورياً،
فيبقى الضغط يف الشارع ،واستغالل فقر وجوع املواطنن،
يف ظل االنهيار املايل ،والتدهور االقتصادي وتفاقم االوضاع
املعيشية واالجتامعية ،اذ جرى ركوب «الحراك الشعبي»
الذي بدأ عفوياً يف  17ترشين االول  ،2019بسبب االوضاع
املرتدية ،وفساد الطبقة السياسية ،لتقوم احزاب بتوجيه
الحراك نحو اهداف اخرى ،منها استقالة الر س عون ،ونزع
سالح املقاومة ،بتطبيق القرار  ،1559حيث عاد املشهد من
جديد ،وباتت جغرافيا قطع الطرقات ،تكشف عن املحركن،
وهم احزاب مناوئون لر س الجمهورية كحزيب «القوات
اللبنانية» و«الكتائب» او «تيار املستقبل» ومنافسه مجموعة
بهاء الحريري ،واحياناً الحزب التقدمي االشرتايك ،اىل هيئات
تسمي نفسها من «املجتمع املدين» ،وبقايا يسارين وطُفار
احزاب ،اذ تختلط يف التحركات الشعارات السياسية ،مع
املطالب االجتامعية ،واخرى تدعو السقاط النظام ،ومعه
الفساد الذي مارسه من تولوا السلطة ،اقله ما بعد اتفاق
الطائف  1991وبعد خروج القوات السورية  ،2005تقول
املصادر ،التي ال ترى ان مطلب االستقالة قابل للتحقيق ،وان

الرئيس عون مل يخرج من قر بعبدا عندما كان فيه ر ساً
لحكومة عسكرية ،اال بعملية عسكرية ،النه مل يسلم السلطة
بعد اتفاق الطائف ،وهو لن يغادره وهو رئيساً للجمهورية،
وهذه املرة عنده حليف اسايس هو «حزب الله» لن يسمح بذلك،
كام فعل مع الر س لحود ،وبكريك لن تعطي ضوءاً اخ ،
ويبقى مطلب االستقالة شعاراً دون تنفيذ واستحالة التطبيق.
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

الثقـــة املتبادلـــة و»الحميميـــة» تطبـــع الع قـــة بيـــن الراعـــي وإبرا يـــم
لقـــا ال ميـــس املاضـــي عقـــد بطلـــب مـــن الراعـــي وانحصـــر حكوميـــا
ّ
ّ
بكركــــي ردت علــــى «املشوشــــين» ببيــــان توضيحــــي رف ــــوا نشــــره

رضوان الذيب

العالقة الجيدة والحميمية التي تربط املدير العام لألمن العام اللواء عباس
إبراهيم والبطريرك املاروين مار بشارة بطرس الراعي تزعج العديد من السياسين
واإلعالمين الذين يحاولون وضعها وحرها يف مسارات ضيقة ،وتشويهها لغايات
ال تصب مطلقا يف مصلحة البلد ،ومساعي الخروج من االزمة ،وتحديدا يف امللف
الحكومي ،نتيجة قناعة ابراهيم والراعي ب ورة االرساع يف التأليف للخروج من
االزمة من أجل مصلحة كل اللبنانين مبختلف مشاربهم ،وهذه القناعة املشرتكة
اليجاد الحلول تجعل خط التواصل بن الرجلن عىل مدار الساعة ،هذا باإلضافة اىل
ان اللواء ابراهيم يحظى بثقة مطلقة يف بكريك ،وحرص البطريرك عىل وضعه
يف ما يقوم به من جهود بشأن تأليف الحكومة ،وهذا الحرص أيضا يقابله اللواء
ابراهيم لجهة وضع الراعي يف حصيلة اتصاالته ،ومرد ذلك إىل الحرص املشرتك عىل
تنسيق الجهود النجاز التأليف وانقاذ البلد ،علام ان مشاورات واتصاالت ابراهيم يف
امللف الحكومي تشمل عون وبري والحريري وحزب الله وجنبالط وفرنجية والقوات
اللبنانية وسفراء عربا وأجانب وغريهم ،وبالتايل فإن دور ابراهيم يحظى باجامع
شامل من كل األفرقاء.
ويف املعلومات عن لقاء الخميس املايض بن البطريرك الراعي واللواء ابراهيم
فتشري مصادر مطلعة اىل ان مكتب البطريرك الراعي اتصل بداية األسبوع املايض
باللواء ابراهيم ناقال اليه رغبة الراعي باالجتامع به ،وعىل هذا األساس حدد املوعد
نهار الخميس املايض الساعة الخامسة بعد الظهر وقبل يومن من احتفال بكريك.

ً

وقد كان «الطبق» األسايس يف االجتامع حكوميا ،دون أي ملف اخر ومل
يتم التطرق إىل مبادرة بكريك وتفاصيلها ،لكن الراعي تحدث عن ترتيبات
احتفال السبت اللوجيستية والدعوات الشعبية ،وجرى نقاش عام دون
الخوض بتفاصيل املبادرة الذي أعلنها الراعي يف مناسبات عديدة،
وبالتايل مل يطرح اللواء يف االجتامع اي خطوات بشأن املبادرة ،ومل
ينقل اية رسائل لبكريك ومل يح ّمله الراعي أيضا اية رسائل الي طرف،
علام ان الراعي يتواصل بشكل دائم مع عون والحريري ،فيام التواصل
بن لجنة بكريك وحزب الله مل ينقطع وتكثف بعد احتفال بكريك ،ومل
يعد رسا وتحديدا بن األمري حارث شهاب واحد مسؤويل حزب الله،
كام أن اجتامعا حصل بن شخصية مسيحية وازنة ومعتدلة ومقربة
من بكريك مع مسؤول يف حزب الله وجرى نقاش بالعمق ،وظهر وجود خالف
عميق بن الطرفن حول املؤمتر الدويل ،لكن ذلك ال يلغي الحرص عىل إبقاء التواصل
والحوار.
لكن االمراملستغرب جدا حسب املصادر املطلعة ،انه مبجرد اإلعالن عن لقاء الراعي
وإبراهيم ،تحركت بعض األقالم لرتسم سيناريوات «هاميونية» من نسج الخيال عن
الزيارة ،ووضعها بهدف التشويش وإجهاض مبادرة بكريك والقوطبة عليها ،وهذا
ما ازعج البطريرك شخصيا وكذلك دوائر بكريك ودفعها إىل إصدار بيان توضيحي
عن الزيارة ،وبأن االجتامع تم بناء لطلب من البطريرك ورغبته ،وتركز النقاش عىل
مسعى تأليف الحكومة .وامللفت ان احد املواقع اإللكرتونية الذي ش ّوش عىل الزيارة
ورسم «مشاهد خيالية لها» مل ينرش توضيح الرح البطريريك رغم استفسارها

عن ذلك ،حيث يصنف هذا املوقع نفسه بأنه صوت الراعي ،وكيف ميكن أن يكون
صوت بكريك ويف نفس الوقت يرفض نرش بيانها التوضيحي ،لكن االب عبدو ابو
كسم عاد وأوضح يف مقابلة تلفزيونية ،كيف متت الزيارة وماذا كان جدول اعاملها.
ما يجري يف البلد حسب املصادر املطلعة «جنون» حقيقي ،واألزمة باتت مفتوحة
عىل كل االحتامالت ،خصوصا عىل صعيد «لقمة عيش اللبنانين» ،وهذا ما حذر منه
ابراهيم بالقول ان «الجوع كافر» واالنهيار سي ب كل اللبنانين ،وال بد من خطوات
رسيعة لإلنقاذ ،وعىل هذا األساس وتحت سقف اإلنقاذ يكثف اتصاالته مع الجميع،
ينجح احيانا وأحيانا أخرى ال يتم التجاوب معه ،لكنه لن يتوقف عن بذل الجهود
وتدوير الزوايا للحل ،ولن يقف عند «وشوشات» من هنا وهناك ،وترسيبات معروفة
األهداف ،وهل هناك من طريق اخر غري الحوار والتالقي إلنقاذ البلد واخراجه من
غرفة العناية الفائقة قبل «غرق» املركب بالجميع ودون استثناء؟

أوس ــا ديبلوماس ــية :ش ــينكر ينتق ــد لل ــط عل ــى لبن ــان للتن ــازل ع ــن حقوق ــه البحري ــة
الوفــد اللبنانــي لــم ي ّيــر مواقفــه ولــن يتراجــع  ..والدولــة جا ــزة الســتئناف املفاوضــات

بري :لزيارة البابا للعراق دالالت
على أ مية ترسي االخوة االنسانية

دوليل بشعالين
إنتقد مساعد وزير الخارجية األمرييك لشؤون الرشق
األد ديفيد شينكر الثالثاء بشدّ ة أداء السلطات اللبنانية
عىل الصعيدين الداخيل والخارجي ،مشرياً اىل أنّها تعاملت
مع املفاوضات مع إرسائيل باستهتار ،كام فعلت بانفجار
مرفأ بريوت ،وبأنّ الجانب اللبناين كان متعاوناً يف بداية
املفاوضات ،لك ّنه عاد وتراجع وكانت مطالبه تعجيزية
خاللها  ،يف الوقت الذي ال يزال ينتظر فيه لبنان من الجانب
األمرييك أن يضعه يف إطار جهوزية الوسيط األمرييك
الستئناف هذه املفاوضات.
فبعد أن جرى تعليق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية
غري املبارشة مع العدو اإلرسائييل يف الناقورة التي استم ّرت
بن  14ترشين األول و 11ترشين الثاين الفائتن ،بسبب
موسم األعياد ،بحسب معطيات وزارة الخارجية واملغرتبن،
كان يُنتظر أن تُس ّمي اإلدارة األمريكية الجديدة يف عهد
الرئيس جو بايدن ،إسم الوسيط األمرييك فيها ،فترتكه
تعن بديالً له ،كون
نفسه (أي السفري جون ديرورش) أو ّ
هذا األخري كان مع ّيناً من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد
ترامب عند انطالق املفاوضات بن الجانبن برعاية أممية
ووساطة أمريكية .فهل يريد الجانب األمرييك ِفعالً استئناف
املفاوضات ،بعد أن مت ّنى شينكر عىل إدارة بايدن اعتبار لبنان
أولوية ،أم أنّ كالمه قد فضح سياسة بالده عندما قال بأنّه
يجب عىل إدارة بايدن أن تُشعر اللبنانين بعواقب تساهلهم
مع الفساد وتجاوزات حزب الله ،ما يعني تشديد الحصار
املايل والنقدي عىل لبنان إلرغامه عىل التنازل عن حقوقه
الرشعية؟
أوساط ديبلوماسية واسعة اإلطالع رأت يف كالم شينكر
محاولة إلقحام السياسة ووجهات النظر األمريكية يف ملف
ترسيم الحدود البحرية الذي هو تقني وقانوين وحقوقي
بحت .فام ورد عىل لسان هذا األخري ليس سوى حججاً
واهية يُراد منها الضغط عىل لبنان ل يتنازل عن حقوقه
يف املنطقة البحرية املتنازع عليها ،لصالح العدو اإلرسائييل،
غري أنّ هذا األمر مل ولن يحصل .فلبنان جاهز الستئناف هذه
كل األزمات التي يعاين منها ،ألنّ
مفاوضات الرتسيم رغم ّ
هذا ملف مفصول كل ّياً سواه من امللفات اإلقتصادية واملالية،
كام عن مسألة تشكيل الحكومة أو عدمه ،سيام وأنّ رئيس
الجمهورية العامد ميشال عون هو املسؤول املبارش عنه.
كذلك فإنّه ال عالقة بن الرتسيم وبن عدم قيام تحالف
الرشكات الذي وقّع عقداً مع لبنان ،وتحديداً رشكة توتال
جبة عليها أي بدء عمليات التنقيب عن
الفرنسية باملهام املتو ّ
النفط والغاز يف البلوك  9الذي كان مق ّرراً يف أواخر العام
املنرم.
أ ّما ما قاله شينكر عن أنّ السلطات اللبنانية تعاملت مع
ملف املفاوضات باستهتار ،فهو أمر غري صحيح ،عىل ما
أضافت االوساط ،سيام وأنّ الرئيس عون يويل هذا امللف
كل الطاقات والخربات لتحصيل
اهتامماً كبرياً وقد سخّر ّ
حقوق لبنان يف املنطقة البحرية التابعة له ،مع اإلرصار
عىل عدم التنازل عن الحقوق اللبنانية .أ ّما الوفد امل ُفاوض
باسم لبنان يف املفاوضات التي استم ّرت من  14ترشين األول
اىل  11ترشين الثاين الفائتن ،وخالفاً ملا يدّ عي املسؤول
األمرييك ،فقد ح ّ ملفه بشكل جدّ ي وقانوين واحرتايف

بر

عارضاً حقوق لبنان يف املنطقة اإلقتصادية املتنازع عليها
والتي تبلغ مساحتها  2290كيلومرتاً مربّعاً ،انطالقاً من
الخط  29البحري للحدود الذي ال يستطيع أحد أن يُسقطه
كل رشوط اإلتفاقيات واملواثيق الدولية من
كونه يستويف ّ
اتفاقية بوليه -نيو كومب ،اىل اتفاقية الهدنة وقانون
البحار ،وهو مل يُبدّ ل موقفه أو يرتاجع عنه ،بل عىل العكس
متسك به ،وهذا ما أزعج األمرييك و اإلرسائييل  .فيام
ّ
كان العدو اإلرسائييل يعتقد أنّ لبنان س ُيفاوض فقط عىل
املثلث البحري الذي تبلغ مساحته  860كلم 2والتي مل يكن
يُوافق عليها ،فكيف بعد أن أُضيف إليها مساحة الـ 1430
رص
كلم 2باإلستناد اىل الخرائط واإلتفاقيات الدولية؟لهذا أ ّ
ّ
الخط رقم واحد يف محاولة لإلستيالء
عىل الرتسيم من
حصة لبنان ،رغم أنّه
عىل بعض الكيلومرتات البحرية من
ّ
ال يتصل باليابسة ما يجعله الغياً ،كام عىل الخط  23الذي
ولعل أكرث ما يُزعج
ّ
هو عشوايئ وال صلة له باليابسة أيضاً.
الجانب اإلرسائييل هو أنّ مطالبة لبنان تشمل جزءاً من حقل
كاريش الذي يستثمره عرب رشكة يونانية ويواصل عمليات
التنقيب فيه رغم وجود البلوك  72بالكامل يف منطقة النزاع.
من هنا ،يحاول الجانب األمرييك ،عىل ما أشارت األوساط
نفسها ،اإلستفادة من وجود حكومة مستقيلة يف لبنان،
وعدم التوافق عىل تشكيل حكومة جديدة ،للضغط عىل
الدولة اللبنانية ل تتنازل عن حقوقها كونها بحاجة اىل
البدء بعمليات التنقيب يف البلوك  9الستخراج النفط والغاز
وتحسن الوضع اإلقتصادي يف املرحلة املقبلة .علامً بأنّ ال
يشء مينع رشكة توتال الفرنسية من استئناف عملها يف
هذا البلوك الذي يُالمس املنطقة املتنازع عليها ،من خالل
االبتعاد عن هذه األخرية بنحو كيلومرت واحد.
وشدّ دت االوساط عىل أنّ مفاوضات الرتسيم هو ملف
كل امللفات وال عالقة له ،ال من قريب وال من
مستقل عن ّ
ّ
بعيد ،بأي ملف إقليمي ،عىل ما يُحاول الجانب األمرييك
اإليحاء به من خالل ربطه مبلفات أخرى مثل امللف النووي
اإليراين أو األزمة يف سوريا أو اليمن أو غ ّزة وسوى ذلك.

كام أنّه غري مرتبط بالوضع اإلقتصادي املزري الذي تحدّ ث
عنه شينكر ،باإلشارة اىل أنّه رغم حاجة الدولة اللبنانية
لحل هذا امللف.
اىل األموال ،فهي ليست عىل عجلة من أمرها ّ
وهي محاولة إضافية للضغط عىل لبنان إلجباره عىل التنازل
عن حقوقه يف املنطقة اإلقتصادية الخالصة.
وفيام يتعلّق ب ورة تعديل املرسوم  6433املتعلّق
بإحداثيات حدود لبنان الجنوبية الذي سبق وأن أرسل اىل
األمم املتحدة يف العام  2011وارتكز عىل أخطاء باعتبار
تخليت جزيرة فيام هي صخرة غري مأهولة بالسكّان ،إذ
بإمكان حكومة تريف األعامل القيام اليوم بهذا األمر،
لفتت االوساط ،اىل أنّ لبنان قد حفظ حقوقه يف هذا املرسوم
ميكن
لتصحيح األخطاء فاملادة الثالثة منه
ّ
تنص عىل أنّه ُ
مراجعة حدود املنطقة اإلقتصادية الخالصة وتحسينها،
وبالتايل تعديل لوائح إحداثياتها عند توافر بيانات أكرث دقّة
ووفقاً للحاجة يف ضوء املفاوضات مع دول الجوار املعنية .
كام أنّ املادة  157من وثيقة األمانة العامة لألمم املتحدة
تنص عىل أنّه ميكن ألي دولة أن تسحب وثيقة
للعام 1999
ّ
تم إيداعها من جانب واحد لدى األمن العام لألمم
عائدة لها ّ
املتحدة  .ولبنان قد أودع وثيقة ومن حقّه اسرتدادها اليوم
يف حال ق ّررت الحكومة ذلك.غري أنّ املعلومات أفادت بأنّ
هذه الخطوة قد تُضعف موقف لبنان وال تُق ّويه .كام أنّ تعديل
املرسوم قد يتخذه الجانب األمرييك وكذلك اإلرسائييل ك خذ
غري موقفه ،والحقيقة هي خالف ذلك.
عىل لبنان بأنّه ّ
غري أن االوساط ،أكّدت عىل أنّه يف حال جرى تعديل هذا
املرسوم،عىل ما يجب أن يحصل ،مبرسوم ج ّوال ،فإنّ هذا
األمر من شأنه أن يُجرب الوفد اإلرسائييل عىل العودة رسيعاً
اىل طاولة املفاوضات وبدء التفاوض عىل مساحة 2290
كلم .2وبالتايل سوف يحصل لبنان عىل حقوقه من حقول
النفط والغاز التي تقع جنوب النقطة  .23من هنا ،فال
يجب عىل الرئيس عون واملسؤولن والوزراء املعنين إرسال
تعديل املرسوم واإلحداثيات الجديدة التي تتطابق مع القانون
الدويل اىل األمم املتحدة.

جــــنــــبــــ  :ذا ــــــبــــــون الـــــــى فـــــوضـــــى لــــكــــن ال أفـــــــ لـــــحـــــرب أ ــل ــي ــة
ً
وزيــــــرا
وال ــح ــك ــوم ــة أفـــ ـــل وس ــي ــل ــة  ..وأنــــــا ــي ــر م ــت ــم ـ ّـســ بــصــي ـ ــة
اعترب رئيس الحزب التقدمي اإلشرتايك وليد جنبالط ،يف لقاء
حواري عرب تطبيق «زوم»« ،أن فكرة البطريرك املاروين مار بشارة
بطرس الراعي عن املؤمتر الدويل «جميلة لناحية التفكري بوجود
لبنان» ،مشــريا إىل أن «إنشــاء لبنان الكبري كان مؤمترا دوليا.
الطائف كان مؤمترا دوليا وباريــس  1و 2كانا مؤمترين دولين
أيضا» ،مؤكدا «أننا ال نستطيع أن نخرج من هذه الحالة السياسة،
األمنية ،العسكرية والثقافية ،أي حزب الله .علينا أن نتوجه إليها.
صحيح هو اليوم مرتاح .لديهم البنك املركزي الخاص بهم ،وهناك
البنك املركزي للدولة ،وبعد ســنة ينتهي االحتياط اإللزامي .لكن
هل يستطيعون أن يتحملوا كل التبعات االجتامعية؟».
وقال« :من ســنة أتت حكومة حســان ديــاب .من أ بها؟
األغلبية ،أي تحالف عون مع «حزب الله» ،لكنهم اكتشــفوا أنهم
جاؤوا بشــخص مل يأت عىل تاريخ الجمهورية مثله« ،عبثي».
والحقا اكتشــفوا عبثيا آخر هو جربان باسيل« .بعد شوي حزب
الله أصبح رهينة جربان باسيل» ،ألنهم يريدون حليفا مسيحيا،
وألن جربان باســيل عا من العقوبات األمريكية .اليوم باسيل
لديه سلطة عليهم .ومن أســبوع تقريبا خطب حسن نرالله،
وقال بأنه يضمن الثلث املعطل .لكن أ الجواب من باسيل وقال،
«أنا أريد الثلث املعطل» ،وهو حالــة عبثية .وهو كام عمه يكره
وليد جنبالط ،ونبيه بري ،وســمري جعجع ،وسليامن فرنجية.

يريد حالة ،...لكن كيف نستطيع حلها داخل املجتمع الواحد؟».
أضاف «علينا أن نــرى كيف يرى الحزب لبنان .وعندما نتحدث
عن شخص مثل حســن نرالله له تأثري عىل جزء من الرتكيبة
يف الجمهورية اإليرانية فليس كافيا أن نتوجه إليه عرب ممثلن.
نريد أن نصل إليه .وهنا نسأله ،كيف ترى لبنان؟ هل تقبل بلبنان
املتنوع ،واملتعــدد ،والجامعات؟ هل تقبل مبــا تبقى من صيغة
قدمية؟ إما أنت مــع لبنان جديد ،أو مع تحالــف األقليات الذي
ينــادي به البعض؟ هل أنت مع لبنان فــارغ من مضمونه ،ومع
لبنان هجرته كل النخبة؟ عىل أحد ما أن يتحدث معه .رمبا ال يرى
هذا الواقع الجديد .وأنا أشك».
وردا عىل سؤال ،قال« :نحن ذاهبون إىل فوىض داخلية نتيجة
الوضع االقتصادي واالجتامعي .نعم ،ســيزيد الفقر والتشــليح
والقتل .لكن ال أرى أي أفق ألي حــرب أهلية .هناك فوىض ،هذا
يكفي .وحتى يف املجتمع الشــيعي ،هناك فوىض .وعندما نرى
مظاهر الفوىض يف بعلبك  -الهرمل (هــذه منطقة حزب الله)
فهــذا يعود إىل الفقــر ،ألن الحزب ال يقوم بــأي يشء يف هذه
املنطقة».
وعام إذا كان ما يحدث ســيؤدي إىل حكومة عسكرية ،أجاب:
«الحكومة العســكرية ال تنجح أبدا يف لبنان .األولوية أن تشكل
حكومة .وهنا أخالف الشيخ سعد واملبادرة الفرنسية .ليس هناك

حكومة اختصاصين .لنشــكل حكومة فيهــا الحد األد من
االختصاصين ،ونبدأ من وزارة الكهرباء التي يحتفظ بها جربان
باسيل».
وقال جنبالط« :أنا مع التســوية ،ولســت متمسكا بعدد ال
 18وزيرا .الحريري متمســك بها .أشــكره ،لكن مل تعد هناك أية
تفاصيل .البلد كله ينهــار ،وال بد من حكومة .وجوالت الحريري
الخارجية مفيــدة جدا ،لكن يف األخري نريد أن نرى شــيئا عىل
األرض .هذا مطلوب منا جميعــا» ،مضيفا «كان هناك يشء من
االســتقرار قبل ما يســمى الثورة .وكانت املعالجة االقتصادية
والنقدية التي كان بارعا فيهــا رفيق الحريري ،فكان يأيت باملال
لتدعيم االقتصــاد اللبناين .لكن هذا املــال كان يذهب إىل دولة
أخرى ،وتراكم العجز وقامت الثورة».
وعن اعرتاف ســوريا بأن مزارع شبعا وكفرشوبا لبنانية ،قال
جنبالط« :كان يجــب أن يرتجم عمليا ،واألمــر يتطلب التوافق
اللبناين  -الســوري بن الدولتن ،ثم رســم الخرائط الجديدة أو
الحلول الجديدة ومبارشة بعد التحرير يف الـ 2000خرج الضباط
املشــهورون بخرائط جديدة ،وقدموا لنــا هدية جميلة لكن غري
رشعيــة ،وهي ترشع عندما توافق عليهــا األمم املتحدة بتوافق
الدولتــن اللبنانية والســورية .وهذا يذكرين بحــدود العراق
الكويت».

جتم ا

الس

االيراين

حس ابالا يم

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري ،عشية زيارة البابا فرنسيس
االول اىل العراق« :ان زيارة البابا فرنســيس للعراق الشــقيق وما
ســوف تتضمنه الزيارة من لقاء تاريخي مع املرجعية الرشــيدة
ممثلة بســامحه آية الله العظمى السيد عيل السيستاين بقدر ما
تحمل من دالالت عىل أهمية ترســيخ االخوة االنســانية يف هذه
املرحلة الراهنة عىل قواعد املحبة والتســامح بن ابناء الرساالت
الســاموية ،هي أيضا استكامل ملا تم التأســيس عليه خالل لقاء
سامحة شيخ االزهر الرشيف الدكتور أحمد الطيب»
وختم بري»هي تأكيد عىل املؤكد بأن رسالتي املسيحية واالسالم
من «مشــكاة» واحدة مصدرهام واحد ونورهــام واحد من االله
الواحد  ،تدعوان اىل سبيل الله واىل خري االنسان وخالص االوطان
بالحكمة واالعتدال واملوعظة الحسنة».
وكان الرئيس بري اســتقبل يف مقر الرئاســة الثانية يف مقر
الرئاســة الثانية يف عن التينة ،ســفري الجمهورية االسالمية
االيرانية يف لبنان الدكتــور محمد جالل فريوزنيا ،حيث تم عرض
لالوضاع العامة يف لبنان واملنطقة والعالقات الثنائية بن البلدين.

«التوحيد العربي» استنكر الحادثة

و اب اتصل بجنب وت كيد ط ق
يد الجي في معالجة حادثة كفرحيم
أعلنــت امانة االعالم يف حزب «التوحيــد العريب» يف بيان« ،ان
رئيســه وئام وهاب اتصل برئيس الحزب التقدمي االشــرتايك وليد
جنبالط ،وجرى تأكيد إطالق يد الجيش اللبناين يف معالجة حادثة
كفرحيم التي ســقط فيها عدد من الجرحى .كام تم التأكيد أن أمن
الجبــل وأهله خط أحمر ،وممنوع عىل أي أحــد العبث به ،والغطاء
مرفوع عن الجميع».
كام استنكر حزب «التوحيد العريب» يف بيان صادر عن أمانة االعالم،
«الحادثة املؤسفة التي حصلت يف بلدة كفرحيم الشوفية والتي أوقعت
عددا من الجرحى ،ويؤكد أنه ال يغطي أي فرد شارك يف الحادث».
ودعا «الجيش والقوى األمنية للترف مبا تراه مناسبا حفاظا عىل
أمن الجبل ،كام نؤكد تنسيقنا مع كل القوى يف الجبل وبخاصة الحزب
التقدمي اإلشــرتايك لعدم تكرار مثل هذه األحداث ،متمنن الشــفاء
العاجل للجرحى ومؤكدين أن أمن أهلنا يف الجبل هو فوق كل إعتبار».

زعيتر :موقفي من املثول أما
املحق العدلي مل مجلس النواب
اعترب عضوكتلة التنمية والتحريرالنائبغازي زعيرت ،أن «موقفي
من املثول أمام املحقق العديل يفانفجاراملرفأ هو ملك املجلس النيايب
وهناك تباين وخالف دســتوري وقانوي حول هــذا املوضوع وإذا
طلب املحقق الجديد أن يســتمع يل كشاهد وليس كمدّعى عليه فأنا
مستعد و إن شاء الله نلتقي بأهايل الضحايا ونرشح لهم املوقف وأنا
ضمريي مرتاح».
ولفت يف تريــح اىل أن «املجلس النيايب وهيئة مكتب املجلس
اتخذت موقفاً مبوضوع رسالة القايض فادي صوان الذي مل يز ّودها
باملستندات وادعى عىل النواب».

وقفة أل الي ضحايا انفجار املرف
طالبت البيطار باستكمال ما بدأه صوان
نفذ أهايل ضحايا تفجري مرفــأ بريوت وقفة امام البوابة
رقم  3للمرفأ ،ملطالبة القايض طارق البيطار بـ «اســتكامل
ما بدأه ســلفه القايض فادي صــوان وأال يتوا عن إظهار
الحقيقة كاملة ومحاســبة كل املســؤولن عن االنفجار»،
رافعن صور ابنائهم الشهداء.
وتحدث باسم لجنة شهداء انفجار مرفأ بريوت ابراهيم حطيط،
فأكد «رفض كل أنواع التسييس لقضيتهم الن دماء الضحايا ليست
للمتاجرة السياســية» ،داعن إىل «اعتبار  4آب من كل عام يوما
وطنيا وإضاءة الشموع عىل الرشفات يف مثل هذا اليوم».
ودعــا اللبنانين إىل «الوقــوف بجانبهم ألن قضيتهم هي
قضية وطن حتى اقتالع الفساد».
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مــــــحــــــلــــــيــــــات
ً

ّ
ّ
املــــــــس بـــســـعـــر الــــر ــــيــــ مــــــقــــــدة لــــرفــــع الـــــدعـــــم تــــدريــــجــــيــــا ؟
ـــــل
املــــــواطــــــن الـــلـــبـــنـــانـــي ضـــحـــيـــة أ ـــــــل الـــســـلـــطـــة وأصــــــحــــــاب املـــصـــالـــح
يارا حرب
يف سيناريو جه ّنمي ينذر بكارثة اجتامعية،
يتم التالعب بأسعار ربطة الخبز واملحروقات.
ّ
وهناك مخاوف مــن «رفع دعــم مق ّنع» مع
الزيادة التدريجية ألســعار الخبز واملحروقات
يف وقــت يعاين اللبنانيــون من الفوىض يف
زيادة أســعار املواد االســتهالكية والغذائية
عىل مختلف أنواعها نتيجة ارتفاع سعر رصف
الدوالر وجشــع التجار ،تأيت الزيادة املتدرجة
بقرارات رســمية عىل بعض األنواع املدعومة
لتزيد خوفهم عىل لقمة عيشــهم ومن فرض
قرار رفع الدعم بشكل مق ّنع.
فســعر ربطة الخبز زنة  930غراماً كان قد
ارتفع مــن  1500إىل  ،2500أي أكرث من ،%60
وذلك بنا ًء عىل ارتفاع سعر طن الطحن ،وعىل
دراسة علمية ملؤرش سعر ربطة الخبز ،وارتفاع
سعر رصف الدوالر ،بحســب وزارة االقتصاد.
علــام أنّ مرف لبنان ال يزال يدعم اســترياد
ً
القمح والطحن بالدوالر من الخارج ،كام يدعم
مادة املازوت املســتخدمة يف األفران .وزيــر االقتصاد راول
ملؤرش سعر
ّ
نعمة علّل قراره بأنّه «جاء بنا ًء عىل دراسة علم ّية
ربطة الخبز» ،ليس هذا فحســب ،بل ربط نعمة سعر الخبز
بسعر رصف الدوالر ،وبسعر القمح عاملياً مربراً أن قرار ارتفاع
سعر ربطة الخبز ســببه القمح الذي ارتفع سعره عاملياً من
 200إىل  320دوالراً ،أي أنّ السعر لن يستقر عىل هذه الزيادة.
جون باألمن الغذايئ يف بورصة السوق
أهل ّ
الحل والربط يز ّ
السوداء والوزارة املعنية تتف ّرج
برفعٍ تدريجي ألسعار ثالثية
ميارسون لعب ًة خطرة تق
يتم مترير
السلع الحيوية ،الطحن واملحروقات والدواء ،وبذلك ّ
القرار املتخذ ضمنيا برفع الدعم ،ولكن عىل مراحل ومن دون
شورشة ،كيال يُحدث خضّ ة عىل املستوى الشعبي.
ويرى خــرباء اقتصاديون أن هذا األمر هــو متهيد لرفع
الدعم أو رفع دعــم مق ّنع للمواد االســتهالكية فيام تنفي
مصادر رسمية معنية بخطة ترشــيد الدعم هذا األمر نفياً
قاطعاً ،مؤكدة أن األمر مرتبط بارتفاع أســعار املواد األولية
عاملياً ،ولن يكــون هناك أي قرار برتشــيد الدعم قبل تأمن
معايري محددة.
ويف ما يتعلّق برفع ســعر ربطة الخبز ،ال بد أن نتســاءل
ملاذا يتم رفعها فيام يفرتض أن الطحن مدعوم وهذا الدعم ال
يكلف خزينة الدولة أكرث من  150مليون دوالر من أصل نحو
 5مليارات دوالر ،وبالتايل املبلغ ال يفرتض أن يؤثر يف الدولة
بينام الـ  500لرية التي أضيفت إىل سعر الربطة من شأنها أن
تشكل فرقاً كبرياً بالنسبة إىل مروف العائلة الشهري.
مــن هنا ،فان ما يحصل هو رفع دعــم مقنع عىل غرار ما

يحصل مع أمــوال املودعن يف املصارف ضمن سياســة الـ
«هــريكات» ،وذلك عرب سياســة ممنهجــة لتحميل األعباء
االقتصاديــة واملالية للمواطنن واملودعن يف وقت ينشــغل
الشعب اللبناين بتأمن لقمة عيشه والخوف عىل صحته يف
ظل جائحة كورونا.
ومن يقرأ بن السطور ال بد أن يالحظ أن املنظومة املتحدة
بن أهل الســلطة واملال تتواطــأ لرفع ســعر ربطة الخبز
وصفيحة املــازوت كمقدمة واضحة لرفــع الدعم تدريجياً
وجعله أمراً واقعــاً ومن دون أي خطة اقتصادية تعيد للعملة
الوطنية قيمتهــا الحقيقية وقدرتها الرشائية أو اســتعادة
األمــوال املنهوبة أو املهربة أو التأمن عىل أموال املودعن يف
ظل حكومة تريف أعامل عاجزة ومكبلة دستورياً وصحياً
بجائحة كورونا...
كل اإللتزامات ،ورفع
ما يحدث هو عملية متلّص صامت من ّ
مسؤول ّية الدولة عن الشــعب فهم ال يتح ّملون تداعيات رفع
جر الشــارع ،لذا يعمدون إىل تنفيذ
الدعم باملطلق ألنّه ســيف ّ
قرارهم برفــع الدعم بطرق أخرى كام هــو حاصل اليوم يف
الخبــز واملحروقات ،ويف الدواء أيضً ــا ،بحيث مل يعلنوا رفع
الدعــم عنه ولكن فعليا ال دواء ،إذن االتجاه لتنفيذ رفع الدعم،
ولكن الخطورة تكمن يف رفعه من دون خطّة إصالح هيكيل.
مبقابل رفع ســعر املحروقات والخبز ال بد أن نســأل ما
املنصة ،وهل ســيبقون عىل دعمهــم للتجار بإتاحة
مصري
ّ
املس بســعر
ملاذا
عندئذ
3900؟
ســعر
عــىل
لهم
الــدوالر
ّ
الرغيف؟ بأي حال سياســة الدعــم بالطريقة التي اع ُتمدت
خاطئة وغري مجدية ،بحيث اســ ُتنزف احتياط مرف لبنان

من العمالت األجنبية ،وعمليا دُعمت
السلع األساسية مام تبقى من أموال
املودعــن ،يف حــن أنّ التجــار هم
الذين استفادوا يف عمليات التهريب.
من هنا ففي حال ســيتم الخروج من
نظام الدعم الحايل ،فذلك ال ميكن أن
ّ
وتخيل
يتم اطالقاً من خــالل التفلّت
خصوصا
الدولــة عن مســؤولياتها،
ً
تجــاه الفئات األكــرث عرضة ،بل من
خالل خطّة وطنية متكاملة للحامية
اإلجتامعيــة ،مــن ضمنهــا اعتامد
بطاقــة ذك ّية قامئة عــىل التموين
بالبضائع وليس باملــال ،وفق حاجة
العائالت ،ومبا يدعم الصناعة املحلّية
تم اعتامد
ومينع ترسيــب الدعم .ولو ّ
تلــك البطاقة ملا احتاجــت الحكومة
ملساعدة البنك الدويل.
يف ســياقٍ متصل ،صحيح ان رفع
الدعم عن القمح مل يعد مطروحاً عىل
عكس املحروقات وبعــض االدوية،
لكن السؤال اىل متى ســيبقى املركزي متمكناً من دعم هذه
الســلعة يف ظل االرتفاع العاملي لسعر القمح؟ فسعر طن
القمح قد وصــل اىل  320دوالراً بارتفــاع وصل اىل %60
خالل عام تقريباً ،ولكن بن ترشــيد الدعــم ورفعه ...هل
سريتفع سعر ربطة الخبز مجدداً ؟ ملعرفة ذلك تواصلنا مع
مديرية الحبوب والشــمندر الســكري التي أكدت لنا أنه لن
يتم رفع سعر ربطة الخبز العريب الكبرية عن الـ  2500لرية
لبنانية املثبت حالياً.
وما دامت املعطيات العلمية عىل حالها ،فان صناعة الخبز
مرتبطة بأكرث من سلعة مدعومة كالنيلون واملازوت والخمرية
وغريها ،وهذا األمر يساعد ضمن حسبة دامئة بالحفا عىل
معدل وزن الربطة الذي ال يتأثر اال بغرامات قليلة جداً صعوداً
يتغري هامش ربح أصحاب املطاحن
أو نزوالً .وبهذه الطريقة
ّ
املحتجن بشكل دائم ولكن ال يتأثر املواطن.
لكن اســتنزاف احتياطــي املركزي عرب ترشــيد الدعم أو
استجداء رىض أصحاب املطاحن ليس الحل!
أما الحل بالنســبة لجمعية حامية املســتهلك التي يرأسها
د .زهري برو ،اذ يقول «للديار» «هــو بكرس احتكار ما يعرف
بكارتيــالت املطاحن وبعــض االفران املرتبطــة فيها» .هذه
االفران دعمــت بحواىل  50مليون دوالر ما بن الـ  2008والـ
 2012ما ســمح لها بغزو السوق بحسب برو ،واالحتكار منع
اســترياد الطحن بسعر من املمكن أن يكون أرخص بكثري من
سعر املطاحن وبجودة أفضل! فالحل األنسب يف ظل اإلفالس
فصل النظام عىل
هو رفع الغطاء عن مســتوردي القمح الذي ّ
قياسهم وفتح السوق أمام االسترياد الحر.

تــوقــع عــقــاري بــــارز :أســعــار الــعــقــارات ال ــى أربــعــة أضــعــاف  ..لــهــذه األســبــاب؟
رجاء الخطيب
مــع بدء األزمــة املرفيــة العام
املنرم وعــدم قــدرة املودعن عىل
ســحب أموالهم بالعملــة األجنبية،
برز وبشــدة تنافس هائل لدى املكاتب
العقارية وسامرسة العقارات وظهرت
حملــة إعالنيــة ضخمة لتشــجيع
املودعن املت رين مــن األزمة عىل
اإلســتثامر بأموالهم يف لبنان وحتى
خارجه عرب شيك مريف.
فهل فعالً كان هذا نــوع من أنواع
الحلــول املطروحة لإلســتفادة من
األموال املحجــوزة ،أم كان مبثابة فخ
آخر وقع فيه هؤالء؟ وماذا عن مصري
السوق العقاري مستقبالً؟
لإلحاطة بهذا امللف ولالجابة عىل
كافة األســئلة التي تراودنا ،كان البد
من التواصل مع خرباء يف هذا املجال،
حيث قامت الديــار باإلتصال بكل من
املستشار والخبري العقاري لدى املحاكم
والبنوك ،عضو إتحاد املحكمن العرب
وصاحب رشكة عقارات.نت السيد سانتو عبيد ،واإلستشاري
العقاري ومديــر تطوير األعامل لــرشكات عربية وكويتية
مستثمرة يف لبنان ،السيد حسام دغامن.

} عقارات بريوت ،بعبدا ،كرسوان ،امل  ،جبيل،
والبرتون إىل إرتفاع جنوين}

الخبري عبيد كان أول من تحدث عن الـ« »hair cutبوضوح
قبل ثورة ترشين بسبعة اشهر ،وهو من توقع وصول الدوالر
إىل  6000لرية بحلول حزيران وما فوق الـ 10 000لرية بحلول
رأس السنة.
ويف توقع عقاري بارز ،يقول السيد عبيد أن القطاع متجه
إىل إرتفاع بنســبة  4أضعاف يف بعض املناطق ،حيث يتوقع
أن تشــهد قرى ومدن بريوت ،بعبدا ،كــرسوان ،امل  ،جبيل،
والبرتون إرتفاعاً خيالياً يف أســعار العقــارات مرتافق ًة مع
اعتامد الفيدرالية التي ستفرض نفسها خالل ثالث إىل خمس
سنوات بحسب رأيه.
وتوقع هذا يعزيه إىل عدة أسباب ،أهمها الفائض املايل يف
معظم بلديات هذه املناطق األمر الذي سوف يحقق لها إكتفاء
ذاتياً وبالتايل سوف تحقق نهضة إقتصادية وإرتفاعاً بنسب
اإلستثامر.
أما عن باقي املناطق ،يرشح عبيد قائالً أن « % 30فقط من
أرايض لبنان مملوكة ،أما الـ  % 70الباقية فهي تتبع لألوقاف،

وبالتايل أي عقار يتم بيعه من نسبة الـ  % 30فإن سعره يزيد
بنسبة  % 15سنوياً بشــكل تلقايئ بسبب خصوصية ومتيز
العقار اللبناين ،وعدم وفرته وتكراره».
خصوصية وأهمية العقــار اللبناين بنظر الخبري قد تكون
مخرجاً وحالً لألزمة اإلقتصاديــة يف لبنان ،إذ أنه وبنظره،
لبنان دولة مديونة ولكن ليســت مفلسة .فعىل سبيل املثال
وليس الحر ،يرى السيد عبيد أن قيمة السكك الحديدية التي
تشغل  70إىل  % 80من الشــاطئ اللبناين تقدر بحواىل 400
مليار دوالر وهي كفيلة بأن تغطي دين لبنان الذي ال يتجاوز
الـ  200مليار دوالر إذا ما تم خصخصتها وبيعها.

} اللبناين وقع يف فخ الشيك املريف}

من ناحيــة أخرى يقول دغــامن« :برأيــي ورأي الخرباء
واملقاولن واملهندسن الســوق العقاري متجه نحو التباطؤ،
خصوصــاً أن األزمة املالية نهاية عــام  2019دفعت بالكثري
من املودعن اللبنانين ،وخصوصاً الكبار منهم ،إىل إســتثامر
أموالهم يف رشاء العقارات عوضاً عن تركها يف البنوك».
إضافة إىل ذلــك ،وعىل الرغم من ركود ســوق املقاولن،
وصعوبات تحويل األموال من املغرتبن ،ما زال بامكاننا القول
أن السوق العقاري ،كان حتى هذه اللحظة اقله ،متعافياً كون
هــذا القطاع مل يتأثر بضخامة تأثــر القطاعات األخرى ألنه
محمي بعمالت أجنبية كالدوالر وغريه.
أما عن ارتفاع اسعار العقارات ،يعزي دغامن األمر إىل عدة

أسباب أهمها إرتفاع الطلب عىل هذه
العقارات حافظ عىل قيمتها املرتفعة
نســبياً ،ال بل أدى أيضــاً إىل إرتفاع
إضايف كون املالكن حاولوا اإلستثامر
يف هذه األزمة وضــامن هامش ربح
أكرب ،مــا زاد من تشــابك هذه األزمة
وهذا اإلرتفاع أيضاً ،هو دخول أساليب
عــدة للحصول عــىل دوالر طازج من
البنوك ،بحســب دغامن ،فكان الشيك
املريف الذي هو بدوره دخل الســوق
السوداء وبات يخضع لعموالت كثرية
حتى يتم التوصل إىل رصفه بشــكل
كامل ،االمر الذي يفقده جزءاً كبرياً من
قيمته ،ويجرب البائع إىل رفع السعر.
عمليــة رصف هذه الشــيكات هي
فعليــاً العمليــة املشــبوهة ،والتي
تسرتعي تحقيقاً بكيفية تريف مئة
ألــف دوالر من شــيك قيمته الفعلية
ثالمثئة الف دوالر مثالً.
أيضاً وأيضاً من أسباب هذا االرتفاع،
يضيف ،هو توقف القــروض وعدم قدرة بعض املقاولن عىل
إستكامل املشاريع التي كانوا قد بدأوا بها واضطرارهم إىل بيع
هذه املشاريع باسعار تضمن لهم عدم الخسارة ،مرتافق ًة مع
إرتفاع جنوين بأسعار الرتابة ومواد البناء األخرى.
بالتايل من البديهي ،وفق دغامن ،بعد هذه الطفرة والسوق
املتخم ،أن يتجــه نحو الركود أو التباطؤ كام ذكرنا ســابقاً،
كونه قد خرج ثالثة أطراف بالرىض الكامل .فاملودع إستثمر
حصلت أموالها ،وال يشء
ماله ،واملقــاول أنهى دينه ،والبنوك ّ
يف االفق يوحي بقدرة رشائية مع غياب إمكانية االستقرض،
وإســتحالة تحويل األموال من الخــارج ،واإلنهيار الجنوين
للعملة اللبنانية مقابل الدوالر.
إذاً يصح بعد ما قيل مثل «نيال من عنده مرقد عنزة بلبنان»
كونه عقاراً ال يتكرر ،وقيمته يف إرتفاع دائم ،ولكن لقد وقع
اللبناين يف فخ مافيات الشــيكات املرفيــة ،وما اعتقده
ترفاً ذكياً باإلستثامر يف العقارات ،كان يف الواقع عملية
رسقــة أخرى بجانــب الرسقة األوىل التي تعــرض لها من
البنوك .يبقى الســؤال األهم عن من قام فعالً بهذه العمليات
املرفية املشــبوهة من خارج املصارف يف الظاهر ،وماذا
عن الداخل؟».

قو االمــن  :دوريــات للكش على م سسات فتحت أبوابها للت كد من التزامها االجــرا ات
صدر عــن املديرية العامــة لقوى األمن الداخيل شــعبة
العالقات العامة ،البــالغ التايل« :تزامنا مع مرحلة التخفيف
التدريجي لقيود اإلغالق ،بارشت املديرية العامة لقوى األمن
الداخيل ،بشكل دوري ومكثف ،بتوجيه دوريات من قطعاتها
العمالنية للكشــف عىل املؤسسات التي عاودت فتح أبوابها،
للتأكد من صحة التزامهــا اإلجراءات الالزمة واآلمنة ملبارشة
العمل ،بحيث بلغ عدد هذه املؤسســات  2930عىل مختلف
األرايض اللبنانية (مصارف ،ســوبرماركت ،رشكات صيانة،
مصانع ،وغريها)...

ويقوم عنارص قوى األمن الداخيل باإلجراءات املناسبة أثناء
الكشــف ،كالتأكد من صحة تسجيل هذه املؤسسات العاملن
لديهــا عرب املنصة الرســمية ،وكذلك مــن نتائج فحوصات
الـــ« »PCRالعائدة لهم ،ومن أنها «ســلبية» ،وأذا ما أدرجت
وفقــا لألصول عرب املنصة املذكــورة .والتأكد أيضا من اتخاذ
املؤسسات إجراءات الوقاية كافة.
كام ال بد من اإلشــارة إىل أن العنارص تحرص عىل مراقبة
أوقات دوام العمل املفروض عىل هذه املؤسســات ،ورضورة
التقيد به.

إن املديريــة العامة لقوى األمن الداخــيل تهيب بالقيمن
عىل هــذه املؤسســات االلتــزام التام للــرشوط الصحية
واإلدارية الالزمة ،تحت طائلة اتخاذ إجراءات بحق املخالفن
منهم .وتحث املواطنــن عىل اإلبالغ عن أي مخالفة لدى أي
من املؤسســات ،وذلك من خالل االتصال عىل الرقم ، 112
أو إرسال شــكوى عرب خدمة «بلغ» عىل املوقع االلكرتوين
العائد لهذه املديرية العامة أو إرســال رسالة نصية موثقة
عرب مواقــع التواصل االجتامعي العائدة لشــعبة العالقات
العامة.

الق اة واملحامون...مواق وطرائ

املحامي نارض كسبار
} لبطة الحامر }

يف ظل انتشــار الفايســبوك وتويرت واملجموعات عىل
تطبيق واتســاب ،وعدم التزام من يستعمل هذه الوسائل
املتطورة والتي تصل اىل كل بيت او مكتب او مؤسســة او
إدارة ،باملعايري القانونية واالخالقية واالدبية ،بات عىل كل
من يحرتم نفسه وموقعه وإسمه وصيته ان يتوقع كتابات
تتضمن الشــتم والذم والقدح والتشهري واالخبار الكاذبة،
وهذا ما تدرســه ادارات تلك املواقع خصوصاً وان ما يكتب
من افرتاءات وتجن قد تخرب املجتمعات بأرسها.
قدميــاً كانت هناك عدة وســائل اعالمية من تلفزيون
واذاعة وصحــف ومجالت محدودة .امــا اليوم فبات كل
مواطن يعترب وكأنه مالك لوسيلة اعالمية تنترش برسعة
قصوى .وقد يكتب اموراً مؤذية وكاذبة.
منذ العــام االول لتدرجي يف مكتــب املحامي املرحوم
اوغســت باخوس يف العام  ،1982وانا اسمعه يتكلم عن
خوفه مــن «لبطة الحامر» .وكنــت واملحامن يف املكتب
ومنهــم إبنه املحامي قير ننظر اىل بعضنا متعجبن من
كالمه الدائم عن «لبطة الحــامر» ،واعرتف بأننا مل نفهم
مضمونهــا بالعمق اال بعد الذي نــراه ونقرأه ونتابعه يف
ترفات البعض من سياسين وغري سياسين ،وخصوصاً
ممن يكتبون عىل املواقع «عالطالع والنازل» ،وينســبون
لالخريــن كالماً مل يقولــوه او يفهمونه بصورة خاطئة،
حتى بــات عدد كبري ممن يحرتمون انفســهم يتحفظون
يف الكتابة ويخترون قــدر االمكان خوفاً من« ...لبطة
الحامر».

***
} شهادات أعتز بها }

متابعة منهم ملا اكتبه من مقاالت وما الخصه من احكام
وقرارات ،كتب عدد من الزمالء املحامن كلامت مؤثرة.
املحامي جيلبري أيب راشد:
فعالً انت نقيب القلوب وحارس احالم املحامن بكل ما
للكلمة من معنى.

***
} املحامي وليد عازار }

اســتاذنا الكبري انت نارض بأخالقك وترفعك ومستواك
الثقايف والقانوين واالجتامعي .وانت نارص لكل مظلوم،
وللحقوق واملهنة ،وباالخالص نفسه والتضحية ذاتها التي
متيزت بها عائلة كسبار الكرمية ،بنقيبها االسبق ونقيبها
املنتظر.

***
} املحامي روجيه زالقط }

كسبار االسمك نارض
داميا جاهز وحارض
بالقانون بتحارض
اصيل ومعدن فاخر
شفّاف وقلبك طاهر
بقلك شغلة من اآلخر

عن زمالءك ما بتغيب
زميل وراقي واديب
وبالسياسة عم بتصيب
بديهي ذيك ورهيب
املحبة لعندك بتجيب
منكرب فيك يا نقيب

***
} املحامي جان حبيقة }

االخ والصديــق والنقيب العتيد االســتاذ نارض ،صباح
الخري،
طرائفــك رائعة ويف موقعها وهــي خارطة طريق من
زمالء الزمن الجميل لكل محام مستقيم ،تجسد شخصيتك
القدوة واملحببة ونشاطك النقايب الذي ال يستكن...
دامئا اىل االمام.

***
} جرمية تغطي أخرى }

عىل اثــر صدور قرار املحكمة الفرنســية بحق الرئيس
الفرن السابق نيكوال ساركوزي بالسجن ثالث سنوات،
وبعد مرور االشهر الطويلة عىل زلزال املرفأ جرمية العر
وعدم التوصل اىل اي بارقة امل يف التحقيقات.
كتب املحامي الربوفسور كريم ه ي طربيه ما يأيت:
En france, la justice condamne un ancien président
.
personnes et a 206 Au liban, une explosion tue
ce jour aucun homme politique na été inquiété. Un
.crime qui couvre un autre

***
} «كلوا سفرينا يف فرنسا» }

كان العميد املرحوم رميون إده يحب التنكيت .ومام رواه
عن صحيفة «لوكنار انشينيه »le canard Enchainé
الفرنســية ،ان اهايل املاوماو احبوا ســفري فرنســا يف
بالدهم ،وهــو االبرص ،االبيض ،ومن كــرثة ما احبوه...
اكلوه.
واحتج الرئيس ديستان عىل هذا الترف الوح غري
املعقول وطلب تعويضاً قــدره  25مليون فرنك واال اضطر
اىل اعالن الحرب عىل املاوماو .فخاف السكان وتداعوا اىل
اجتامع قرروا فيه جمع التربعات وارســالها اىل فرنسا.
وبلغ ما جمعوه يومها  15مليون فرنك ،ارسلت اىل الرئيس
الفرن مع رســالة اعتذار عن عدم متكنهم من جمع ما
تبقى من الفدية املطلوبــة واملفروضة عليهم قائلن يف
ختام رسالتهم:
 باملبلغ الباقي كلوا ســفري املاوماو بفرنســا ،وهيكمنطلع كيت.

***
} نحنا احق من الرتاب }

كان نائب امل املحامي املرحوم اوغست باخوس يقول:
ان بعض الزجل والشعر العام يضاهيان يف معناهام شعر
اكرب الشعراء .ويف هذا املجال يقول ان احدهم كتب له عىل
ورقة بيتن من الشعر قالهام عيل الحاج عن فتاة «نرفزت»
النه حاول مالطفتها فقال لها:
وبتعريف الدنيا رساب
وبت فزي؟ شو حاكلك
ونحنا احق من الرتاب
بكرا الرتاب بياكلك

***
} بن االعزب واملتزوج }

بعد ان تبــوأ املحامي نبيه بري منصــب رئيس مجلس
النواب ،ونظراً ملواقفه املختلفة عن الســابق ،كتب رئيس
التحرير العام يف جريدة الديار االستاذ شارل ايوب ما يأيت:
تغري الرجل وبات نبيه بري يف موقع املســؤولية ويف
املرتبــة الثانية يف الدولــة اللبنانية ،وانتقــل من بربور
اىل ســاحة النجمة .فام يفرضه موقع بربور هو غري ما
تفرضه رئاســة املجلس النيايب .وموقع رئاسة حركة أمل
هو غري موقع رئيس السلطة الترشيعية .ولذلك فانك ترى
التحول الكبري يف مواقف الرئيس بري .وعندما تسأله عن
صحة هذا التحول يجيب ببساطة قائال:
 «يا اســتاذ شــارل هل اذا كنت متزوجا تترف كأنكأعزب؟».

اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد

عــــــــر

دور اال ــــــتــــــراب

فـــــــي دعـــــــــم االســــتــــثــــمــــار

ديــــــــــــاب بـــــحـــــ ووفــــــــــــد الـــــبـــــنـــــ الــــــدولــــــي
ً
أطـــــر ت ــق ــدي ــم املــــســــاعــــدات لـــ ســـر األكــــثــــر ف ــق ــرا

األمن العام ملجلس الوزراء القايض محمود مكية
ومدير مكتب الرئيس القــايض خالد عكاري ،يف
كيفيــة تنفيذ مرشوع تقديم املســاعدات لألرس
األكرث فقرا يف لبنان.
واستقبل دياب رئيســة مجلس الخدمة املدنية
نرسين مشمويش ،وجرى عرض لواقع الوظيفة
العامة يف ظل الظروف التي مير بها البلد.
وترأس رئيس حكومة تريف األعامل الدكتور
حســان دياب اجتامعا ناقش موضــوع التلوث
البحري ،ح ه نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة
الدفاع يف حكومة تريف االعــامل زينة عكر،
والوزراء يف حكومة تريف االعامل  :دميانوس
قطار ،محمد فهمي وميشــال نجار ،االمن العام
للهيئة العليــا لالغاثة اللــواء الركن محمد خري،
األمــن العام للمجلس الوطنــي للبحوث العلمية
معــن حمزة ومديرا األبحاث يف املجلس شــادي
عبدالله وميالد فخــري ،مدير وحدة إدارة مخاطر
الكوارث زاهي شــاهن ،رئيســا اتحادي بلديات
الزهراين عيل مطر وصور حسن دبوق ،مستشارا
الرئيس دياب خ طالب وحسن قعفراين.
وعــرض املجلــس الوطني للبحــوث العلمية،
وبعــد تكليف من رئيس الحكومــة ،ما تم إنجازه

خــالل األســبوع املايض
من مســح ميداين وجوي،
وقيــم املجتمعــون كارثة
التلوث النفطي يف املنطقة
املمتــدة من الخــط األزرق
يف الناقورة جنوبا ،وصوال
إىل أطــراف مدينة بريوت.
وأعلن الرئيس دياب توصيات
عدة أبرزها:
 «تأمــن الدعــم املايلالتحاد البلديات يف قضاءي
صور والزهــراين للترسيع
بإزالــة التلــوث القطراين
وجمعه يف أماكن آمنة بيئيا،
بانتظار نقلهــا لتلفها وفق
معايري السالمة العامة.
 التنسيق بن املؤسساتوإجراء التقييم املرحيل لتقدم العمل.
 الطلب من الجيش املؤازرة األمنية واللوجستية. متابعــة وزارة الخارجية ملوضوع الشــكوىاملقدمة من الدولة اللبنانية ضد العدو اإلرسائييل.
 متابعة وزارة البيئة ألعامل التنظيف. جهوزية وزارة األشــغال للتخلص من املوادالنفطية.
 تنســيق وزارة الداخلية مــع البلديات واتحادالبلديات املعنية بالكارثة.
 تحديد الحاجات ،وطلب املساعدة من املنظامتالدولية.
 الطلــب من البنك الدويل مســاعدة لبنان يفتقييــم ال ر االقتصــادي الناتج عــن الترسب
النفطي الكاريث.
 الطلب مــن برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يفلبنان مساعدة لبنان يف تقييم ال ر البيئي الناتج
عن الترسب.
 الطلب رســميا من منظامت األمــم املتحدةالعامليــة يف لبنان دعم جهود البلديات يف تنظيف
الشواطىء لوجستيا وماديا.

أوصــت لجنــة البيئــة
النيابيــة بتقديم شــكوى
عاجلــة اىل االمــم املتحدة
ضد العدو االرسائييل بفعل
التــرسب النفطي عىل طول
الشاطى اللبناين يف منطقة
صور وانشــاء خلية ازمة
لتوحيد الجهود من قبل كل
الــوزارات واالدارات املعنية
الزالة التلوث يف فرتة زمنية
قصرية جدا.
عقــدت اللجنة جلســة
برئاسة مقرر اللجنة النائب
الل اين
عىل ال ا
قاسم هاشم وحضور وزير التلو ال
البيئة يف حكومة تريف
دعوتنا للجنة اىل جلســة طارئة بسبب العدوان
عز
عناية
والنــواب:
قطــار
االعــامل دميانوس
االرسائييل البيئي ،والعدو الصهيوين يعتدي دامئا
الدين ،سيمون ايب رميا ،عدنان طرابل  ،جوزف عىل لبنان يف كل املجاالت وهــذه املرة بيئيا وهو
اســحاق ،وهبي قاطيشــا ،ايهاب حامدة وغازي الترسب النفطي وت ر الشاطئ اللبناين ،استمعنا
زعيرت .كام ح املدير العام لوزارة البيئة سريج اىل رأي عدد كبري من املستشارين وادارات الدولة
هتجيان ،املدير العام للنقل احمد تامر ،االمن العام املعنية بهذا امللف ،وتبــن ان هناك تقصريا كبريا
للمجلس الوطني للبحوث العلمية معن حمزة ،وتم من الجهات املعنيــة يف هذا امللف ،وذلك يعود اىل
البحث يف مصدر ومخاطــر التلوث البيئي الناتج عدم التنســيق بن االدارات ،وكنا نستطيع تاليف
عن ترسيب رواســب نفطية عىل طول الشاطئ املوضوع .فقد سبق ان تعرض لبنان يف حرب متوز
اللبناين يف منطقة صور.
اىل تلوث بيئي من النفط .امام هذا االمر ال بد من
طرابل  :وقــال النائب طرابل « :بناء عىل التنســيق واملتابعة الجدية لنستطيع التغلب عىل

هذه الكارثة».
هاشم  :بدوره ،قال النائب
هاشم« :عقدت لجنة البيئة
اجتامعها اليوم يف جرمية
تلــوث الشــاطىء اللبناين
بفعل الترسب النفطي والذي
يعترب عدوانا عىل بيئتنا .وقد
اطلعت اللجنة عىل التقارير
العلمية للمجلــس الوطني
للبحــوث العلميــة ووزارة
البيئــة ووزارة االشــغال
والنقــل العــام ،واصدرت
التوصيات التالية:
 الطلب بتقديم شــكوىعاجلــة اىل االمــم املتحدة
ضد العدو االرسائييل مبوجب اتفاقية برشــلونة
واتفاقية ريو.
 انشاء خلية ازمة لتوحيد الجهود من قبل كلالــوزارات واالدارات املعنية الزالة التلوث يف فرتة
زمنية قصرية جدا.
 تأمــن متطلبــات ماليــة لدعــم البلدياتوالجمعيات البيئة املعنية.
 الطلب اىل الجهات املعنية الطلب من برنامجاالمم املتحدة للبيئة تقييم االثر البيئي والخســائر
االقتصادية التي سترتكها هذه الجرمية.

شــدد رئيــس حكومة
تريف األعامل حسان دياب
عىل «دور املغرتبن اللبنانين
يف دعــم إعــادة النهوض
االقتصادي يف لبنان» ،مؤكدا
أن «استمرار ارتباط املغرتب
اللبنــاين بوطنــه يشــكل
حجر الزاوية يف االستثامر
باملشــاريع الصناعيــة
والزراعيــة واالقتصادية»،
وذلــك خــالل لقائــه يف
الرساي وزير الصناعة عامد
حب الله مع وفد من الجامعة
اللبنانية الثقافية يف العامل
برئاسة عباس فواز وحضور:
يا خالل اجت ع
جهاد هاشم ،إيرين الرباخت،
جميــل راجح ،عــيل نعمة
النرس ،بسام حداد وفرنسوا العلم.
ونوه دياب بوقوف املغرتبن اللبنانين إىل جانب
أهلهم ومجتمعهــم يف لبنان ،وخصوصا يف ظل
الظــروف االجتامعية الصعبة التــي يرزح تحت
وطأتها قسم كبري من اللبنانين.
واطلع الرئيس دياب من سفري االتحاد األورويب
رالــف طراف الــذي زار الرساي عــىل رأس وفد،
ضم رئيس قســم عمليات التنميــة االقتصادية
خوســيه لويس ،امللحق املختص بشــؤون إدارة
النفايات والبيئة أوليفيه بودار ومسؤولة الشؤون
السياسية هنا ســيفريين ،يف حضور الوزيرين
زينة عكر وراوول نعمة ،والسفري جربان صوفان،
عىل املقاربة الجديدة للمفوضية األوروبية حول
التعاون االقتصادي واالجتامعي واالستثامري مع
دول جنوب البحر األبيض املتوسط .وبحث الرئيس
دياب مع وفد من البنك الدويل ضم املدير اإلقليمي
لدائرة املرشق ســاروج كومار جــاه ،ممثلة البنك
الدويل يف لبنان منى كوزي والخبرية يف شــؤون
الحامية االجتامعة والعمل يف الرشق األوســط
حنن الســيد ،يف حضــور الوزيرين يف حكومة
تريــف األعامل زينة عكر ورمــزي املرشفية،

حد الو و

«الــــــــبــــــــيــــــــئــــــــة» تـــــــــوصـــــــــي بــــــتــــــقــــــديــــــم شـــــــــكـــــــــو عـــــاجـــــلـــــة
ّ
الــــتــــســــرب ال ــن ــف ــط ــي عـــلـــى شــــاطــــ صـــور
الـــــى األمـــــــم املـــتـــحـــدة عــــن

أســـــــــعـــــــــار الــــــشــــــقــــــ ســـــتـــــرتـــــفـــــع عـــــــشـــــــرة اضــــــعــــــاف
ً
صــــومــــا  :الـــــوضـــــع صــــعــــب جــــــــدا ونــــســــعــــى الـــــــى ا نــــعــــا
جعلــت األزمــة االقتصادية املســيطرة عــىل البلد حال
القطاعــات واحدة وإن كان مدخول بعضهــا أفضل  ...ويف
ظل اإلجراءات املرفية وصعوبة اســتحصال املودعن عىل
ّ
أموالهم ،إىل جانب ضبابية املصــري واالتّجاه نحو املجهول،
إرتأى البعض يف قرار اســتثامر أموالــه يف العقارات القرار
األنسب تحس ّبا لألسوأ.
عن وضع قطاع البناء ومعاناته ونسب بيع الشقق السكنية
يف ضوء تداعيــات االزمة ،أوضح رئيس جمعية منشــئي
وتجار األبنية اييل صومــا أن «قطاع البناء عصب االقتصاد،
ويف الوقت الراهن الظروف صعبة جــدا ،خصوصاً أن مواد
البناء تستورد من الخارج ويسدد مثنها بالدوالر ،نسب البناء
أصبحت متدنية جدّ اً ،وسنالحظ األسعار ترتفع بشكل جنوين
و 10أضعاف تقريباً ،لذا األفضل ملن يريد رشاء شــقة سكنية
أن يقوم بذلك راهناً ألنها أصبحت نادرة قبل ارتفاع األســعار.
ونأ ّمل أن يســتعيد البلد ومعه القطــاع ازدهاره ،واالنتعاش
يتوقف عىل السياسة التي ستنتهج».
ولفــت إىل أن «الجمعية تعقد اجتامعــات متتالية بهدف
كل تفاصيل القطاع ،إن كان األعداد أو النشــاط أو
متابعــة ّ
حل موضوع القروض السكنية
القدرة الرشائية  ...نعمل عىل ّ

«الـــتـــرابـــة ال ــوط ــن ــي ــة»  :ســنــتــوق ـ
عـــــــــن الـــــتـــــســـــلـــــيـــــم الــــســــبــــت

أعلنت «رشكة الرتابة الوطنية» أن «بعد نفاد ما تبقى لديها من
مخزون،والذيسلمتهبالكاملمبارشةاىلاملستهلكاللبناين،تعلن
رشكة الرتابة الوطنية  -اسمنت السبع بأنها ستتوقف آسفة عن
تسليم مادة االسمنت اىل السوق اللبناين ،وسيكون يوم السبت
 6آذار  2021آخر يوم تسليم» .ولفتت يف بيان اىل أن «هذا القرار
الخارج عن ارادتنا يأيت بعد توقف العمل يف مقالع الرشكة إنفاذا
للقرارات الصادرة عن الوزارات والهيئات الحكومية املعنية ما أدى
اىل نفاذ املواد االولية ال ورية لالنتاج بالكامل».
واشــارت اىل ان «هذا القرار يأيت يف وقت عصيب وحساس
يحتاج فيه البلد اىل كل طاقة إنتاجية او صناعية ،ال ســيام من
رشكة بحجم وعراقة رشكة الرتابة الوطنية التي تأسست يف العام
 ،1953وما متثله من ثقل ودعم لالقتصاد الوطني مع تأمينها أكرث
من  700فرصة عمل مبارشة ومــا يقارب ال  3500وظيفة غري
مبارشة عىل مساحة الوطن».

و ار ا س ار ال
مع املؤسسة العامة لإلسكان والصندوق املستقل لإلسكان،
إليجاد مخرج وإعادة حركة البناء إىل الساحة وإنعاشها .إىل
ذلــك ،نتواصل مع املغرتبن للبحــث يف الطرق املمكنة لدعم
لبنان والقروض الســكنية ،ونتعاون مع غرفة تجارة لبنانية
كل الجهود املمكنة
 أسرتالية يف سيدين لهذا الغرض ،ونبذل ّللحفا عىل استمرارية القطاع».

ً
الــبــنــزيــن ال ــى  0ألــ قــريــبــا ؟

توقع نقيب الرشكات املســتوردة للنفــط جورج فياض أن
«يصل سعر صفيحة البنزين اىل مثانن ألف لرية يف حال رفع
الدعم عن استرياد املواد النفطية».
ورشح يف حديث إذاعي أن «أســعار النفــط عاملياً ترتفع
مقابل ارتفاع سعر رصف الدوالر يف السوق السوداء اللبنانية
وال ميكن الســيطرة عىل هذين العنريــن لذا أكد فياض أن
أسعار املحروقات ستستمر باالرتفاع أسبوعياً».
يف املقابل ،أوضح «أن ال أزمة محروقات حالياً لك ّن املخزون
محدود والعمل جار عىل حســن إدارة عملية التوزيع بهدف
عدم فقدان البضاعة من األسواق».

 300مليون ليرة ملحروقات الدفا املدني

أعطــى وزير املال يف حكومة تريــف األعامل توجيهاته
بإعطاء الهيئة العليا لالغاثة مبلغ  300مليون لرية مبوجب سلفة
خزينة لرشاء محروقات لصالح املديرية العامة للدفاع املدين.

دوريّات ألمن
ّ
الدولة على
«السوبرماركت»

جالـت دورية من مديرية
أمن الدولة  -مكتب البرتون،
عىل عدد من السـوبرماركت
يف شـكا ومدينـة البرتون،
ملراقبة األسعار ،والتأكد من
عـدم التالعـب بهـا وضبط
املخالفات.
وتم توجيه إنذار لصاحب
سـوبر ماركـت يف شـكا،
كام تـم تحرير ضبـط بحق
أصحـاب سـوبر ماركـت
يف البـرتون بسـبب وضـع
رشوط عـىل الزبائـن عنـد
رشاء سـلع ومواد مدعومة
وفـرض رشاء سـلع أخـرى
معهـا ،باالضافـة اىل عـدم
عـرض سـلع مدعومة عىل
الرفوف.
وتعهد أصحاب املؤسستن
التزام قرارات وزارة االقتصاد.

«أوجيرو»  :قطع
خطو في دوحة
عرمون والقبة السبت

أعلنت هيئــة «أوجريو»
عرب موقعهــا عىل «تويرت»
أنــه حرصــا منهــا عىل
«صيانة الشــبكة وتحسن
خدمة اإلنرتنــت يف مركز
خلــدة وذلك يوم الســبت
 ،2021/3/6ســيتم قطع
خطوط بعض املشــرتكن
يف منطقــة دوحة عرمون
والقبــة .وســتعمل فرقنا
الفنية عــىل إعادة الخدمة
تدريجيــا بعد ظهــر اليوم
نفسه».

الجمعة  5آذار 2021

اجــــتــــمــــاعــــات مــــصــــرف لـ ــبـ ــنـ ــان «ال ــه ــي ــك ــل ــي ــة»
ثــــــ خـــــيـــــارات العـــــــــادة الـــثـــقـــة بـــالـــقـــطـــا !
بوتــرية مكثفــة تتواىل
االجتامعــات التي تعقد يف
مــرف لبنان بــن لجنة
الرقابة عىل املصارف وهيئة
االســواق املاليــة والهيئة
املرفيــة العليــا وهيئة
التحقيــق الخاصة بإرشاف
حاكم مــرف لبنان رياض
ســالمة لــدرس ملفــات
املصارف تطبيقــا للتعميم
154القايض بزيادة رأسامل
املصارف بنسبة  20يف املئة
وتأمــن نســبة  3يف املئة
كسيولة خارجية للمصارف املراسلة .
مصادر مرفية مطلعة تفيد ان نســبة
زيادة رأسامل املصارف لن تعرتضه اي شائبة
باعتبار ان كل املصارف تقيدت بهذه الزيادة،
لكن االجتامعــات املنعقدة يف مرف لبنان
تتجه اىل متديــد املهل للمصــارف التي مل
تتمكن من زيادة السيولة للمصارف املراسلة،
وقد يلجأ مرف لبنــان اىل هذا التدبري بعد
دراسة ملفات كل املصارف باعتبار ان الحاكم
يريد تنقية القطاع املريف واعادة هيكلته،
وبالتــايل لن يرفض التمديد الذي قد ال تكون
مدته نفسها لكل املصارف ،امنا بحسب وضع
كل منها ،يف وقت لن تتأخر االجتامعات يف
بت مصري ســائر املصارف يف ضوء التعميم
.154
وتؤكد ان التعــاون قائم بن مرف لبنان
وجمعية املصارف مبا يخدم اعادة الثقة بهذا
القطاع الذي كان املمول االسايس لالقتصاد
الوطني وبالتايل فان مرف لبنان يعي اهمية
وجوده ولن يلجــاء اىل اتخاذ تدابري رسيعة
قبل اســتنفاد كل الوسائل املمكنة ملساعدة
املصارف املحتاجة اىل مزيد من الوقت لتأمن
الســيولة املطلوبة من مســاهميها او كبار
مودعيها وحتى من بعض املستثمرين .

وال تســتبعد املصادر املرفيــة ان يتم
استدعاء املصارف التي مل تتمكن من تطبيق
التعميم اىل اجتامعات ليبنى يف ضوئها عىل
ال ء مقتضاه .ويف هذه الحال ســيكون
مرف لبنان امام واحد من ثالث احتامالت:
 - 1تطبيــق التعميــم بحرفيتــه واحالة
كل مــرف مل يتقيد بالتعميــم اىل الهيئة
املرفية العليا التخاذ القرار املناسب.
- 2متديد املهلــة لبعض املصــارف التي
طالبت بها لتطبق التعميم يف ضوء االوراق
املقدمة منها.
- 3متديد جــزيئ للتعميم ،ان بالنســبة
لزيادة الرأسامل او لزيادة السيولة .
من جهة اخــرى ،تعمل هيئــة التحقيق
الخاصة عىل تطبيق مــا تبقى من التعميم،
وهو حــث املصارف لعمالئهــا الذين حولوا
اموالهم اىل الخارج اىل استعادتها بنسبة 15
يف املئة ،وبالنســبة لرؤساء مجالس ادارات
املصارف واملدراء العامن نســبة  30يف املئة
ومدى التعــاون يف هذا املجال الســتعادة
االموال املح ّولة.
وال تســتبعد هذه املصادر ان يعقد اجتامع
بــن الحاكميــة وجمعية املصــارف خالل
اليومن املقبلن.

ً
«لــجــنــة االقــتــصــاد» نــاقــشــت الــكــتــرونــيــا ارتــفــا الــــدوالر :
لـــحـــكـــومـــة تـــــكـــــون املـــــمـــــر ا لـــــــزامـــــــي ل ــل ــح ــل ــول

عقدت «لجنة االقتصاد والتجارة والصناعة
والتخطيــط» اجتامعــا إلكرتونيا قبل ظهر
أمس برئاسة النائب فريد البستاين ،وحضور
املقرر عيل بــزي ،والنواب ،عــيل درويش،
ميشــال ضاهر ،شــوقي الدكاش ،الكسندر
ماتوسيان ومحمد سليامن.
وناقشت اللجنة األوضاع االقتصادية املرتدية
واالرتفاع الجنوين يف سعر الدوالر الذي انعكس
سلباعىلحياةاملواطنن.وتوقفتعندالتحركات
الشــعبية االحتجاجية عىل االرتفاع الجنوين
لسعر رصف الدوالر وانعكاساته ،وأبدت تفهمها
الكامللهذهاالحتجاجاتاملحقة.
وأصدر املجتمعون بيانا ،اشاروا فيه اىل أن
«لجنة االقتصاد النيابية التي عقدت عرشات
االجتامعات مع الوزراء واللجان االقتصادية
والعاملية والخرباء واألخصائين ،للمساهمة
يف إيجاد الحلول لألزمات االقتصادية واملالية
وآثارها الحياتية عىل اللبنانين .تطلق اليوم
رصخة مدوية وتتســاءل مع كل اللبنانين

قائلة  :أال يســتدعي انهيار العملة الوطنية
وتدمري االقتصــاد وزعزعة النظام املريف
ورسقــة أمــوال املودعن وتفاقــم األزمة
االجتامعيــة والعجــز يف املديونية وغالء
األسعار وجنون الدوالر وكارثة انفجار مرفأ
بــريوت وعدم تطبيق القوانن يف ســالمة
الغذاء وصــوال إىل الــدوالر الطالبي وعدم
استفادة املستحقن منه إىل إفقار اللبنانين
واالستنزاف الحاصل يف قطاع الكهرباء حيث
وصل األمر اىل حافة العتمة الشاملة ،وأخريا
وليس آخــرا جرمية العدو اإلرسائييل البيئية
بحق السيادة الوطنية عىل طول الشواطىء
من الجنوب إىل الشامل .أال يستدعي كل ذلك
االرتقاء يف حس املسؤولية لتشكيل حكومة
أختصاصين غري حزبين ،تكون املمر اإللزامي
للحلول واستعادة الثقة الداخلية والخارجية.
وقد أبقت اللجنــة اجتامعاتها مفتوحة من
ضمن حالة الطوارىء االجتامعية التي سبق
وأعلنتها».

األفـــران واملـ ــابــز  :لتثبيت أســعــار امل ــواد األولــيــة
أعلن اتحــاد نق ابات
االفــران واملخاب ــز ان
«االفــران مل تتمكن من
الحصــول عــىل املواد
االوليــة املدعومة م ن
الســكر والخمرية ال ت ي
تتسلمها مبوجب أذونات
صــادرة عــن مديرية
الحبــوب والشــمندر
الســكري يف وزارة
االقتصــاد والتجــارة،
وذلك لعدم توافر هاتن
املادتن لدى املستوردين
والتجار».
وأوضــح يف بيــان
ان «ســعر صندوق الخمرية ،وفقا لدراســة
اعدتهــا وزارة االقتصاد عــن كلفة الرغيف،
حــدد بـ  110آالف لــرية ،يف حن ان بعض
التجــار يبيعون الصندوق بســعر  140الف
لرية لبنانية ،بإذن مسبق من وزارة االقتصاد
والتجارة» ،سائالً «كيف يحدد سعر الخمرية
يف دراســة الوزارة بـ  110آالف لرية املتفق
عليها مع االتحاد ،والوزارة نفسها تأذن ببيع
الصندوق بـــ 140الف لرية ،علام ان الخمرية
اليوم غري متوافرة؟».

وطالب االتحــاد وزارة االقتصاد والتجارة
بـ «العمل عىل تثبيت اســعار املواد االولية
الداخلــة يف صناعة الرغيــف ،حرصا عىل
استمرار عمل االفران وتأمن الخبز للمواطنن
بسعر معقول وثابت» ،مؤكّداً «عدم موافقة
النقابات عــىل زيادة ســعر الطحن الذي
ســيؤدي حتام اىل زيادة سعر ربطة الخبز،
االمر الذي ال ميكن لالفــران وحدها تحمله
يف ظل الظــروف االقتصادية واالجتامعية
واملعيشية التي متر فيها البالد».

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن التحسن
التدريجي للتغذية بالتيار الكهربايئ سيستمر
بعــد تفريغ البواخر البحريــة حمولتها من
الفيول أويل .وأصدرت بيانــاً إلحاقا ببيانها
تاريخ  2021/03/01جاء فيه :
«الناقلــة البحرية املحملــة مبادة الغاز
أويل ،أنهت تفريغ الكمية املخصصة ملعمل
دير عامر ،وتتجه ملغــادرة املياه اإلقليمية
اللبنانيــة ،ومــن املرتقــب أن تبارش غدا،
بعد تحســن األحوال الجويــة والبحرية،
الناقلــة البحريــة املحملة مبــادة الفيول
أويــل ( )Grade Aبتفريغ مــا تبقى من
حمولتهــا املخصصة ملعمل الجية الحراري،
عىل أن تتبعهــا الناقلــة البحرية املحملة
مبادة الفيول أويل (.)Grade B
وبالتايل ،سيســتمر التحسن التدريجي
كل املناطق،
للتغذية بالتيار الكهربايئ ،يف ّ
مبــا فيها منطقــة بــريوت اإلدارية ،بعد
االنتهاء مــن تفريغ ما تبقــى من حمولة

الناقلــة البحريــة املحملة مبــادة الفيول
أويل ( )Grade Aاملخصصــة ملعمل الجية
الحراري ،وحمولة الناقلة البحرية املحملة
مبادة الفيــول أويل ( )Grade Bاملخصصة
لكل مــن الباخرتــن املنتجتــن للطاقة
ومعميل املحــركات العكســية يف الذوق
والجية.
مع اإلشارة مجددا إىل أن مؤسسة كهرباء
لبنــان مســتمرة يف اتخاذهــا لإلجراءات
االحرتازية الالزمــة ،للحفا عىل أكرب قدر
ممكن من االســتقرار يف التغذيــة بالتيار
الكهربايئ ألطول فرتة ممكنة ضمن الظروف
الصعبة الراهنة التي متر بها البالد ،ســيام
وأنها ال تزال ترف لغاية تاريخه ،من الرصيد
املتبقي من مساهمة الدولة يف القانون رقم
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بناء عليه ،تعود وتكرر مؤسســة كهرباء
لبنان مجددا اعتذارها من املواطنن الكرام عن
هذا الوضع الخارج عن إرادتها».

ّ
تحســـن تدريجـــي بالت ذيـــة
«كهربـــا لبنـــان» :

الجمعة  5آذار 2021

مــوســكــو ودمـــشـــ  :ـــدف الـ ـ ــرب ف ــي ســوريــا
ن ــه ــب ثـــرواتـــهـــا ولـــيـــس مـــحـــاربـــة ا ر ــــــاب

اتهمت الحكومتان الروسية والسورية ،يف
بيان مشــرتك ،الدول الغربية بقيادة الواليات
املتحدة بأنها تســعى إىل نهب ثروات سوريا
وليس محاربة اإلرهاب يف البالد.
وقالت هيئة التنســيق الحكومية الثنائية
للبلدين ،يف بيان أصدرته امس « :كل الخطوات
التي تتخذها دول الغرب ال عالقة لها مبحاربة
اإلرهاب يف سوريا ،ويتمثل هدفها الحقيقي
يف نهب الرثوات الوطنية لدولة ذات ســيادة
تعترب عضوا يف األمم املتحدة دون أي عقاب».
وأوضح البيان أنه يتم من أجل ذلك استخدام
النهج إىل تقســيم ســوريا وزيادة الوجود
العســكري األمريــ يف املناطــق الغنية
مبصادر الطاقة شامل رشق البالد.
وقال الجانبان الرويس والســوري « :هذا
األمر يؤكــده مبا يف ذلك تريــح الرئيس
األمري الســابق ،دونالد ترامب ،الذي أعلن

عمليا النفط ســببا أهم لوجــود مجموعة
القوات األمريكية عىل أرايض سوريا».
وأشار البيان إىل أن قوات التحالف الدويل،
التي تــربر وجودها يف ســوريا مبكافحة
اإلرهــاب ،تقوم عمليــا بتحفيز أنشــطة
التشكيالت العصابية عرب تزويدها باألسلحة
والذخائر واألموال وتقدم تدريبات للمسلحن.
وأضافت الحكومتان الروســية والسورية
« :بالتزامن مع ذلك يجــري اتباع نهج الخنق
االقتصــادي لســوريا .إننا مقتنعــون بأن
الوجود العسكري غري الرشعي للدول الغربية
بالذات وأنشــطتها املزعزعة لالستقرار يف
أرايض ســوريا يتطلب اهتامما أساسيا من
قبل املجتمــع الدويل ،حيث يســهم كل ذلك
يف تدهــور مســتوى الجرميــة واألوضاع
االقتصادية يف الجمهورية بل منطقة الرشق
األوسط برمتها».

ســـوريـــا  :مــقــتــل ثــ ث ــة مــســلــحــيــن مـــن «قــســد»
وإصابة خرين بهجمات في ريفي الحسكة ودير الزور

عـــربـــيـــات

دولـــيـــات

ّ
«ســـــنـــــرد ب ــش ــك ــل م ــت ــك ــافـ ـ عـــلـــى عـ ــقـ ــوبـ ــات االتـــــحـــــاد األوروبــــــــــي»

روســــيــــا  :تــــراجــــع ال ــثـ ـ ث ــي ــة األوروبــــــيــــــة عــــن خــطــتــهــا النـــتـــقـــاد إيـــــران
ً
فـــــي وكـــــالـــــة الــــطــــاقــــة الــــــذريــــــة يـــفـــســـح مـــــجـــــاال ل ــل ــدي ــب ــل ــوم ــاس ــي ــة
رحبت روســيا بقرار فرنسا
وبريطانيا وأملانيا بالرتاجع «عن
خطتهــا لتبني مــرشوع قرار
ينتقد إيران أمام الوكالة الدولية
للطاقة الذرية» ،مؤكدة «أن ذلك
أتاح منع التصعيد وأفسح مجاال
للدبلوماسية».
وأكد مندوب روســيا الدائم
لدى املؤسسات الدولية يف فيينا
ميخائيل أوليانوف ،يف تغريدة
نرشها امس عىل حســابه يف
«تويــرت» ،أن الثالثيــة الدولية
أبلغت رسميا مجلس محافظي
الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية
بأنها لن تطــرح مرشوع القرار
املذكور عىل التصويت.
وتابع «سادت العقالنية .كان
من شــأن مرشوع القرار هذا أن
يؤدي إىل تصعيــد غري محكوم ،واآلن أصبح هناك مجال
للدبلوماســية».وأكد الدبلومــايس أن مجلس محافظي
الوكالة سيســتمر يف بحث امللف اإليــراين طيلة اليوم،
مشريا إىل املناقشات تجري بنربة بناءة بقدر أكرب مام كان
متوقعا منذ وقت قليل.
وكتب« :يف نهاية املطاف ،ســاد النهج الذي مارسته
روسيا ،الرامي إىل تفادي تصعيد مصطنع والتعويل عىل
الدبلوماسية».
وجاءت هذه التغريدة يف ظل إعالن املدير العام للوكالة
الدولية للطاقة الذرية رافائيل غرويس يف وقت ســابق
عن إطالق «حــوار تقني» مع طهران يف أوائل نيســان
املقبل بشأن املخاوف املتعلقة بربنامجها النووي ،مبا يف
ذلك العثور عىل آثار يورانيوم يف مواقع قدمية غري معلنة
يف إيران.
اىل ذلك ،تعهدت روســيا بأن ترد بشكل متكافئ عىل

العقوبات األخرية مــن قبل االتحاد األورويب ،مؤكدة أنها
تعترب هذه اإلجراءات التقييدية الغية من حيث القانون.
وقالــت املتحدثة باســم الخارجية الروســية ماريا
زاخاروفا ،خــالل مؤمتر صحفي عقدتــه امس « :هذه
اإلجراءات التي تبناها االتحاد األورويب التفافا عىل مجلس
األمن التابع لألمم املتحدة تعترب بال قيمة من حيث القانون
الدويل» ،مشددة «نعترب ترفات االتحاد األورويب فرصة
ضائعة جديدة للتخيل عن السياســة املسدودة لإلنذارات
والضغوط ،ولالنتقــال يف نهاية املطــاف إىل التعاون
متكافئ الحقوق ومتبادل املنفعة».
أضافت أن «الجانب الرويس لن يبقي التحرك غري الودي
الجديد من قبل االتحاد األورويب دون رد متكافئ».

} الفروف  :ال نأمل بحدوث تغري
يف العالقات الروسية  -األمريكية }

مــن جهته ،رصح وزيــر الخارجيــة الرويس،

ســريغي الفروف ،أن روسيا
ال تأمل بتغريات يف العالقات
الروســية األمريكيــة بعد
وصول بايدن للسلطة ،ولكن
موســكو ال تزال مفتوحة
للحوار النزيه مع واشنطن.
وقال الفــروف يف حديثه
ملجلة «الفكرة الروســية» :
«يبــدو يل أنه مــن الصعب
األمــل بحــدوث أي تغريات
جدية يف مجمــع العالقات
الثنائيــة بعد وصــول إدارة
بايــدن إىل الســلطة .وال
تتوقف آفاق تطوير التعاون
علينا فحســب ،بــل وعىل
الجانب األمرييك أيضا .إننا
دامئــا منفتوحــون للحوار
النزيه املؤســس عىل مبادئ
االحرتام املتبادل وتوازن املصالح ،والهادف إىل البحث
عن حلول وسط .لســوء الحظ فإن الواليات املتحدة
تســري يف الســنوات األخرية يف طريق آخر ،وذلك
بغض النظر عن الوضع السيايس الداخيل فيها ،و َمن
يرتأس البيت األبيض».
وعــرب الفروف عن أملــه بأن تفهــم الواليات
املتحدة أن «أصعب القضايــا املعارصة ،ابتداء من
الرقابة عىل السالح وتســوية النزاعات اإلقليمية
وإىل وباء فــريوس كورونا ميكن حلها عن طريق
ضامن توحيد أو تجميــع الجهود والقدرات ألكرب
الالعبن العاملين» ،مضيفاً «ويف هذا املعنى يتفق
التعاون الثابت ،والذي ميكن التنبؤ به ،بن روسيا
والواليات املتحدة ،بصفتهام ضامنن لالســتقرار
الــدويل ،يتفق مــع املصالح املتبادلــة وحاجات
املجتمع الدويل كله».

مس ولون أميركيون يكشفون كواليس مثيرة حول استبعاد «معاقبة محمد بن سلمان»

كشــفت تقارير صحفية أمريكيــة ما يدور خلف
كواليس البيــت األبيض ،حول معاقبــة ويل العهد
الســعودي األمري محمد بن سلامن ،خاصة بعد نرش
تقرير االســتخبارات األمريكية عن مقتل الصحفي
السعودي جامل خاشقجي.
ونقــل موقــع شــبكة « »CNNاألمريكيــة ،عن
مسؤولون يف اإلدارة األمريكية ،قولهم إنه «كان هناك
نقاش أو توتر قليل داخل البيت األبيض يف األســبوع
األخري قبل نرش تقرير االستخبارات حول خاشقجي».
وأوضح املســؤولون أن «خيار معاقبة ويل العهد
السعودي محمد بن ســلامن مل يكن خيارا مطروحا

عىل الطاولة».
وقال مســؤول بــوزارة الخارجيــة األمريكية إن
«إدارة الرئيــس بايدن مل تتقدم حتى بطلب للخارجية
للعمل عىل خيارات حول كيفية استهداف ويل العهد
السعودي».
يف حن قال مسؤول آخر يف الخارجية إن معاقبة
محمد بن سلامن مل يكن أبدا «خيارا قابال للتطبيق»،
باعتبــار أنه قد يقلب عددا من املبــادرات املهمة يف
املنطقة ،وفقا لـ»يس إن إن».
بينام قال مسؤوالن يف اإلدارة األمريكية إن معاقبة
ويل العهد الســعودي ،سيكون «معقدا جدا» ،وميكن

يف اململكة نتيجة

أن يهدد مصالح الجيش األمري
لذلك.
وكانت االستخبارات األمريكية أعلنت يف تقرير نرش،
األســبوع املايض ،أن مكتب مدير املخابرات الوطنية
يرجح أن يكون ويل عهد السعودية األمري محمد بن
سلامن وافق شــخصيا عىل اغتيال الصحفي جامل
خاشقجي عام .2018
وجــاء يف التقرير« :وفقــا لتقديراتنا ،وافق ويل
العهد الســعودي محمد بن ســلامن عىل عملية يف
إســطنبول يف تركيا العتقال أو قتل الصحفي جامل
خاشقجي».

تركي ــــــــا  9 :قتل ــــــــىّ و جرح ــــــــى ف ــــــــي تحط ــــــــم مروحي ــــــــة عس ــــــــكرية
ومحكم ــــــة ترف ـــــ ضــــــم تقري ــــــر اس ــــــت باراتي أميرك ــــــي لق ي ــــــة خاش ــــــقجي
قتــل ثالثة مســلحن مــن قوات ســوريا
الدميقراطية «قســد» وأصيب ثالثة آخرون يف
هجامت اســتهدفت آلياتهم يف قرية طويرش
ومفرق قرية رويشد بريفي الحسكة ودير الزور
يف سوريا.
ونقلت وكالة «سانا» عن مصادر محلية من
منطقة اليعربية قولهم إن «انفجار دراجة نارية
مفخخة استهدف سيارة تقل عددا من مسلحي
مليشيا «قسد» ،بينهم قيادي ،قرب محطة وقود

مقابــل قرية طويرش ،أق ريف الحســكة
الشاميل الرشقي ،أدى إىل مقتل مسلحن اثنن
وإصابة آخر ،وإحداث أرضار مادية يف املكان».
ويف ريف دير الزور الشــاميل ذكرت مصادر
أهلية لـ»ســانا» أن «مســلحا من املليشيا قتل
وأصيب اثنان آخران باســتهداف سيارتهم عىل
طريق الخرايف عند مفرق قرية رويشــد ،عىل
الحدود اإلدارية الفاصلة بن محافظتي الحسكة
ودير الزور».

أعلن املكتب اإلعالمــي لرئيس الوزراء الليبي
املكلف عبدالحميد دبيبة ،أنه ســلم إىل رئاسة
مجلس النواب امس تشكيلة الحكومة الجديدة.
وأكــد املكتب يف بيان له أنه ســلم إىل هيئة
رئاســة مجلس النواب تشكيلة حكومة الوحدة
الوطنية مرفقــة باألســامء املقرتحة لتويل

الحقائب الوزارية ،مشــريا «إىل أن هذا اإلجراء
يأيت «يف إطار االلتزام بخارطة الطريق املحددة
يف االتفاق الســيايس ،وباإلجــراءات املحددة
لتســليم تشــكيلة الحكومة قبل عقد جلسة
منح الثقة املزمع انعقادها بتاريخ  8آذار 2021
مبدينة رست».

رضب زلــزال بقــوة  7 3درجــة رشقي
الســواحل النيوزلندية ،وتحذر مراكز الرصد
العامليــة من حــدوث تســونامي مدمر يف
الجزيرة الواقعة يف املحيط الهادئ.
وبحسب منشــور «الوكالة الوطنية إلدارة
الطوارئ» ،عــىل «تويرت» ،فقد رضب الزلزال
السواحل املحاذية للجزيرة من جهة الشامل
الرشقي بقــوة وصلت لـــ  7 3درجة عىل
مقياس ريخرت.
وأشــارت الوكالــة إىل أن الزلــزال رضب
منطقة بالقرب من يت أرورا ،حيث يعترب من
الزالزل من الدرجة «الكبرية» التي تحدث نحو

 18مرة سنويا.
ونوهت الوكالــة إىل أنها تقــوم بتقييم
إمكانية حدوث تسونامي مدمر ،خصوصا أن
الزلزال حدث يف منطقة محاذية للسواحل.
وتشري التقديرات األولية إىل أن التسونامي
املحتل ميكــن أن يؤثر بشــكل مبارش عىل
جزيرة نيوزلندا بسبب قربها من مركز الزلزال.
ووجهــت الوكالة تحذيــرا إىل املواطنن
القاطنن عىل السواحل الرشقية من الجزيرة،
وأكدت إمكانية حدوث تسونامي ،وطالبتهم
مبغــادرة منازلهم يف حال شــعورهم بأي
اهتزازات زلزالية.

ّ
دبيبة يسلم تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة
الـــــــــــى رئــــــــاســــــــة مـــــجـــــلـــــس الـــــــنـــــــواب

زلـــزال بــقــوة درجـــات يـ ــرب ســواحــل نيوزلندا
وتــــوقــــعــــات بــــحــــدو تـــســـونـــامـــي كـــــارثـــــي...

أعلنــت وزارة الدفاع الرتكية عن ســقوط قتىل
وجرحى جراء تحطم مروحية عســكرية يف رشق
البالد امس.
وأكــدت الوزارة يف بيان لهــا أن االتصال فقد مع
مروحية من نــوع « »Cougarبعد الظهر ،بعد نصف
ســاعة من إقالعها من مدينة بينكل متوجهة إىل
مدينة تاتوان.
وأطلــق الجيش عملية بحث باســتخدام طائرات
مســرية ومروحية أخرى وطائرة مــن طراز «-CN
 ،»235تبن خاللهــا أن املروحية املفقودة تحطمت
وتم العثور يف موقع الحادث عىل جثث تسعة قتىل
وأربعة جرحى.وأشــار البيــان إىل أن الجهود تبذل
حاليا من أجل نقل املصابن إىل املستشفى.
ومل يكشــف البيان معلومات عن ســبب الحادث
املأساوي.
ويف ســياق آخر ،رفضت محكمــة تركية تحاكم
غيابيا  26ســعوديا مشــتبها يف ضلوعهم يف قتل
الصحفي جامل خاشــقجي ،ضم تقرير استخبارايت
أمــرييك يفيد بــأن ويل العهد الســعودي «أجاز»
العملية ،إىل ملف قضية التحقيق.
وطالبت خطيبة خاشقجي الرتكية خديجة جنكيز
يف الجلســة الثالثة مــن هذه املحاكمــة الغيابية
التي تجري يف اســطنبول ،بضم هــذا التقرير إىل
ملف القضية ،بحســب وكالة «فرانس برس» ،لكن

رئيس املحكمة رفض امس
الخميس هــذا الطلب عىل
أساس أن التقرير «لن يفيد
املحكمة ب ء» ،مؤكدا أن
جنكيز ميكنها تجديد طلبها
للمدعي العام املســؤول عن
الدعوى.
وقالت جنكيز بعد الجلسة
إن التقرير األمرييك «يلقي
مبسؤولية مبارشة عىل ويل
العهد .لذلــك ،نريد أن تأخذه
املحكمة يف االعتبار».
واســتمعت املحكمة يف
الجلسة التي عقدت الخميس
إىل شــاهدين وسائق تريك
وحارس أمــن يعملون يف
القنصلية السعودية.
والجمعــة املاضية رفع
الرئيــس األمرييك جــو بايدن الرسية عــن تقرير
استخباري خلص إىل أن ويل العهد السعودي األمري
محمد بن ســلامن «أجاز» قتل خاشقجي يف العام
.2018
وأكد التقرير أنه تم إيفاد  15شــخصا الستهداف
خاشقجي يف تركيا ،بينهم عنارص «نخبة يف فريق

الحامية الشــخصية» لويل العهد الســعودي ،يف
إشارة إىل قوات التدخل الرسيع التي شُ كلت «من أجل
حامية ويل العهد» و»تترف مبوجب أوامره فقط».
وأكدت الرياض أن خاشــقجي قتل خالل عملية
فردية غري مرح بها .وحكم عىل خمسة أشخاص
باإلعــدام يف محاكمة مغلقــة يف اململكة ،لكن تم
تخفيف أحكامهم إىل  20عاما يف السجن.

السيسي يــوضــح مــحــددات املــوق ـ املــصــري فــي إطـــار مــفــاوضــات «س ــد النه ة
أوضــح الرئيس املري
عبد الفتاح السي  ،امس،
محددات املوقــف املري
يف إطار مفاوضات «ســد
النهضة» اإلثيويب.
وقال الســي  ،خالل
مؤمتر صحفي مشــرتك،
مــع رئيس غينيا بيســاو
عمر إمبالو ،إن «املباحثات
الثنائيــة مــع رئيــس
جمهورية غينيا بيســاو،
تناولــت القضايا اإلقليمية
التي تهــم الطرفن وعىل
رأســها موضوع مكافحة
اإلرهــاب ،وملــف ســد
النهضة».
وأوضح ،محددات املوقف
املري يف إطار مفاوضات
ســد النهضة ،مع التأكيد عىل اســتمرار حرص
مر عىل التوصل إىل اتفاق عــادل وملزم مللء
وتشغيل الســد ،مبا يراعي عدم اإلرضار بدولتي
املصب ،مؤكدا عىل موقف مر الثابت من حتمية
التوصل إىل اتفاق قانوين ملزم فيام يخص ملء
وتشغيل سد النهضة.
وطالب وزيرا خارجية مر والسودان ،الثالثاء
املايض ،إثيوبيا بإظهار حســن النية واالنخراط
يف عملية تفاوضية فعالة للتوصل التفاق ملزم
بشأن سد النهضة.

وأكد البلدان عىل أهمية التوصل التفاق قانوين
ملزم حول ملء وتشغيل ســد النهضة اإلثيويب
يحقــق مصالح الدول الثــالث ويحفظ الحقوق
املائيــة ملر والســودان ويحد مــن أرضار هذا
املرشوع عىل دولتي املصب ،كــام طالبا إثيوبيا
بإبداء حسن النية واالنخراط يف عملية تفاوضية
ف ّعالة من أجل التوصل لهذا االتفاق.
وقد أعــرب البلدان عن تقديرهــام للجهد الذي
بذلتــه جمهورية جنوب أفريقيا خالل رئاســتها
لالتحاد األفريقي يف تســيري مســار مفاوضات
ســد النهضة ،كام رحبا بتويل جمهورية الكونغو

الدميقراطيــة قيــادة هذه
املفاوضــات بعدمــا تبوأ
الرئيس فيلكس تشيسيكيدي
رئيس جمهوريــة الكونغو
الدميقراطية رئاسة االتحاد،
حيــث أكدا عــىل دعمهام
الكامل لجهود ودور الكونغو
يف هذا الصدد.
فيام ردت وزارة الخارجية
اإلثيوبية ،أمس االول ،عىل
البيان املشــرتك بن مر
والســودان .وقال املتحدث
باســم الخارجية اإلثيوبية
دينا مفتي « :إثيوبيا تؤمن
مبواصلة املفاوضات بروح
إيجابية بواســطة االتحاد
األفريقي برئاسة الكونغو
الدميقراطيــة» ،مؤكدا أن
إثيوبيا تتوقع الوصول التفاق مع مر والسودان
بخصوص سد النهضة ومســتعدون للتفاوض
بحسن النية.
وواجهت مفاوضات سد النهضة ،التي ينخرط
فيها السودان مع إثيوبيا ومر منذ عام ،2011
خالفات مفاهيمية وقانونية كبرية .ويثري السد
توترا إقليميا ،ال ســيام مع مر التي تعتمد عىل
النيل للتزود بنســبة  97يف املئة من احتياجاتها
املائية .وترغب القاهــرة والخرطوم باتفاق ملزم
قانونا ،خاصة بشأن إدارة هذا السد.
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ريـــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــة

بـــــطـــــولـــــة فـــــــي الـــــلـــــيـــــاقـــــة الــــبــــدنــــيــــة
التــــــــحــــــــاد الــــــــــووشــــــــــو الـــــــكـــــــونـــــــ فـــو
اقام االتحاد اللبناين للووشو كونغ -
فو املرحلة األوىل من بطولة يف اللياقة
البدنية عرب تطبيق «زوم» .شارك يف
املسابقة  83العب والعبة مثلوا  15من
النوادي التالية :بالك هوك األمن العام
الراهبات االنطونيات
امن الدولة
املركزية
بل اوريزون ادما
غزير
جونيه الشبيبة الشياح غالدييرتز
زحلة كوز سبايس الريزة  -بلدرز كلوب
فريق املدرب رشيف نجار فريق املدرب
الصداقة
بقاع فاليه
باتريك بلعه
عنجر وهومنتمن انطلياس.
أرشف عىل البطولة رئيس االتحاد الدكتور
جورج نصري ونائباه نعوم سعاده والرائد
دميرتي صقر واملسؤولة عن لجنة التاولو
عضو االتحاد باتريسيا زيدان.
نظم البطولة رئيس اللجنة الفنية ريان
مرعب بالتعاون مع الحكام باتريسيا زيدان
ُسمت اىل مرحلتن لفئة
وعيل عياش وق ّ
الكبار حيث تأهل  15من اصل  40العب اىل
املرحلة الثانية لفئة الذكور ،وتأهل جميع
املشاركات لفئة االناث.
ويف الفئات العمرية والتي كانت عىل
مرحلة واحدة فاز باملركز االول كل من جو
هاشم من فريق منتخب لبنان ،مارك حنا-
الشبيبة الشياح  ،جان بلعه  -فريق باتريك

ر ي اللج ة ال ية ريان رع
بلعه  ،رافاييل لويس  -الراهبات االنطونيات
غزير ،رشبل بو ضاهر  -الشبيبة الشياح.
وستستكمل املرحلة الثانية والنهائية لفئة
الرجال السبت الواقع فيه  20آذار الجاري
وسيعلن بعدها الفائز باملرحلتن.

ك ــوم ــان بــعــد الــريــمــونــتــادا  :ل ــم نستسلم أبـــدا
أعرب الهولنــدي رونالد كومــان املدير الفني
لربشلونة ،عن ســعادته بالرميونتادا املثرية التي
صعد من خاللهــا الفريق الكاتالوين لنهايئ كأس
امللك ،عىل حساب إشبيلية.
وفاز برشــلونة  ،0-3ليتجــاوز هزميته يف
الذهاب عىل ملعب الفريق األندل .2-0
وقــال كومــان يف تريحــات نقلتهــا
صحيفة ماركا اإلســبانية« :لقد كافحنا اإلرهاق
وهذا أمر ال يُصــدق .أنا راض جدا عن أداء الفريق،
ونســتحق االنتصــار .أعتقد أننا كنــا أفضل يف
املباراتن .
وأضاف« :لقد تقدمنــا إىل األمام ،وضد فريق
قوي جدا بدنيــا وذهنيا ال ميكن لعــب كرة قدم
رائعة ،لكننا حافظنــا عىل الكرة ومتكنا من خلق
الفرص .لقد كان شيئا غري عادي حقا .
وتابع« :كنا نؤمن دامئا بفرصنا ،ومل نستســلم
أبدا يف هذه الكأس ،وهي مسألة عقلية ،وبصفتي
املدرب ،ال ميكنني أن أطلــب من فريقي أكرث مام
رأيته الليلة».
وأردف« :عــىل الرغــم من أن إشــبيلية تأخر
بهدفن ،حاول الضغط علينا والتسجيل ،فهم فريق
ذو جودة ،ويعجبني مدربهم ،الذي يبحث دامئا عن
التسجيل ،ومل يأت للدفاع فقط».
وعن اعتامده عىل طريقــة ( ،)2-5-3أوضح:
«كان ذلك مهام لثقتنا ،وهــذه هي الطريقة التي
لعبنــا بها ضدهم يف املبــاراة املاضية ،حاولنا أن
نلعب بنفس األسلوب ونجحنا ،ومتكنا من تسجيل
 3أهداف ،وكان بإمكاننا أن نزيدها».
وواصل« :التصدي لركلة الجــزاء؟ بالطبع إنها
لحظة مهمة ،حيث كانت النتيجة ستصبح (.«(1-1
سعداء للغاية ،لكن علينا االحتفال
وأتم« :نحن ُ
بوجود  90ألف مشجع عىل أرض امللعب ،ونأمل أن
يح الجمهور يف املباراة النهائية».

}بيدري :هدف بيكيه كان جنونيا }

من جهته ،أبدى بيدري العب برشلونة ،سعادته

الــــــــبــــــــطــــــــوالت األوروبـــــــــــــيـــــــــــــة املـــــحـــــلـــــيـــــة فـــــــــي كــــــــــــرة الــــــقــــــد
ً
ـــــــدا :أوســــاســــونــــا ب ــرش ــل ــون ــة وبــــايــــرن مــيــونــيــ بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد
األحـــــــد :أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد ريــــــال مــــدريــــد ومــــــان ســيــتــي مـــــان يــونــايــتــد

ً

الغامرة بالرميونتادا ضد إشبيلية.
وقال بيدري ،خالل تريحات نقلتها صحيفة
«موندو ديبورتيفو» اإلسبانية« :هدف بيكيه كان
جنونيا ،وعرضية غريزمان كانت مذهلة ،ومازلت
أعاين من ارتفاع األدرينالن».
وأضاف« :مع النظام الجديــد للعب والضغط،
خلقنا الكثــري من الخطر ،ولعب نهايئ الكأس هو
حلــم ،وأمتنى الفوز بالبطولــة ،ولدي الكثري من
األحالم لتحقيقها يف هذا النادي».
وعن عودتــه املفاجئة وتعافيــه الرسيع من
اإلصابة ،كشــف« :لقد عانيت من الكثري من األمل
بعد مباراة إشبيلية الســبت املايض ،وكنت أشعر
بتحسن بعدها ،وكنت جاه ًزا يف اللحظة األخرية».
وأتم« :بعد هدف بيكيه وإشــبيلية يلعب بـ10
العبن ،كانت األمور أســهل ،وأنا دامئا هادئ جدا
داخل وخارج امللعب ،وأعكس ذلك يف أرض امللعب».

}ألبا :آمنا بحظوظنا حتى النهاية}

بدوره ،أعرب جوردي ألبا نجم برشــلونة،
عن ســعادته بالرميونتــادا واالنتصار عىل
إشبيلية.
وقال ألبــا ،خــالل تريحــات نقلتها
صحيفة «مــاركا» اإلســبانية« :يف الدور
املايض ضد غرناطة ســجلت هدف التعادل
للعب األشــواط اإلضافية ،وضد إشــبيلية
سجل بيكيه ،وأظهرنا أن فريقنا رائع يف ظل
الصعوبات».
وأضاف« :كومان كان دامئا يف املقدمة مع
الالعبن ،ويؤدي عمال رائعا».
وعــن الرميونتــادا ضد باريس ســان
جريمان ،أجــاب« :يف دوري األبطال األمر
صعب للغاية ،لكننا ســنذهب للمنافســة
ولعب مباراة جيدة».
واختتم« :لقد آمنا بحظوظنا حتى النهاية،
وهذا يعطينا دفعة كبرية من الروح املعنوية،
وسنلعب نهائيا وعلينا الفوز به».

سولسكاير يحذر منت ب البرت ال بش ن فيرنانديز
حسم أويل غونار سولسكاير املدير الفني
ملانشسرت يونايتد موقفه بشأن السامح لنجم
الفريق ،برونــو فرينانديز باالنضامم ملنتخب
الربتغال خالل التوقف الدويل املقبل.
وتلعــب الربتغال ضــد أذربيجان ورصبيا
ولوكســمبورغ يف تصفيات كأس العامل يف
 24و 27و 30آذار الجاري عىل الرتتيب.
وبسبب القيود التي تفرضها اململكة املتحدة
عىل الوافديــن من الربتغال ملكافحة فريوس
كورونا رمبــا يضطر فرينانديــز للخضوع
للحجر الصحي ملــدة  10أيام عند عودته إىل
مانشسرت.
وأكــد سولســكاير أنه يف حــال اضطر
فرينانديز لدخول حجــر صحي طويل عقب

عودتــه من الربتغال ،فســريفض مســبقا
انضاممه للمنتخب.
وقال االتحــاد الدويل (الفيفا) إنه من حق
األندية رفض انضامم العبيها ملنتخباتهم إذا
طُلب منهم الدخول يف حجر صحي ألكرث من
 5أيام عند عودتهم.
وأضــاف سولســكاير« :مل نتخــذ القرار
النهايئ بعد لكن ال يوجد أي منطق لو خرست
العبك لـ  10أيام».
وتابع« :نحن من ندفــع رواتب الالعبن.
الفيفا منحنا الحق يف االحتفا بهم».
وإذا خضع فرينانديز لحجر صحي  10أيام
عند عودته من الربتغال سيغيب عن مواجهات
برايتون وتوتنهام يف  3و 10نيسان املقبل.

ـــاردن يــقــود بروكلين نتس للفوز على روكتس
عاد جيمس هاردن إىل هيوســ للم ّرة األوىل
منذ رحيله الصاخب منتصف كانون الثاين املايض
إىل صفوف بروكلــن نتس وقاد األخري إىل الفوز
عىل فريقه السابق روكتس  114-132يف دوري
كرة السلة األمرييك للمحرتفن.
وفرض هاردن الذي اســتقبله فريقه السابق
مبقطع فيديو الهم لحظاته معه ،نفســه نجامً
يف صفوف نتس بتحقيقــه «تريبل دابل» حيث
ســجل  29نقطة مــع  10متابعات و 14متريرة
حاسمة.
وقال هاردن «أنا متحمــس .أعني ،لقد حققنا
الفوز» ،مضيفاً «كنا نلعب كرة ســلة بشكل جيد
جــداً ،وإنهاء املباراة بقوة مثلــام فعلنا قبل فرتة
التوقــف لخوض مباراة كل النجــوم يعني الكثري
بالنســبة لنا .وأعرب هاردن عن امتنانه لفيديو
التكريم الذي عرض إنجازاته يف هيوس .
وبات هاردن ســادس العب يف تاريخ الدوري
االمرييك للمحرتفــن يحقق «تريبــل دابل» يف
مباراته األوىل ضد فريقه السابق ،مساهامً بشكل
كبري يف فوز فريقه الثاين عىل التوايل والـ 24يف
 37مباراة هذا املوسم ،يف غياب نجمه اآلخر كيفن
دورانت املصاب.
وتألق النجم اآلخــر كايري إيرفينغ يف صفوف
نتس بتســجيله  24نقطة مع  6متريرات حاسمة
وخمس متابعــات ،وأضاف جو هاريس  19نقطة

وبروس براون  17نقطة.
يف املقابــل ،تعملــق جــون وول يف صفوف
هيوس روكتس بتســجيله  36نقطة ،وأضاف
فيكتور أوالديبــو  33نقطة مع ســبع متابعات
وخمس متريرات حاســمة ،وجايشينتايت «دابل
دابل» مع  12نقطــة و 10متابعــات ،لكن دون
تجنيب فريقهام الخسارة.
وعــزز فيالدلفيــا سفنتيســيكرسز صدارته
للمنطقة الرشقية عندما ألحق الخســارة الثانية
توالياً بيوتا جاز متصدر الدوري واملنطقة الغربية
 123-131بعد التمديد.
ويديــن فيالدلفيا بفوزه الثــاين عىل التوايل
والـــ 24يف  36مبــاراة حتــى اآلن إىل نجمــه
الكامريوين جويل إمبيــد صاحب  40نقطة و19
متابعة ،بينها ثالثيــة إدراك التعادل ((118-118
قبل  6 5ثوان من نهاية الوقت األصيل.
وأضاف توبياس هاريــس  22نقطة بينها 11
يف الوقت اإلضايف ،واالسرتايل بن سيمونس 17
نقطة.
وأنهى نجم يوتا جاز دونوفان ميتشــل املباراة
بتســجيله  33نقطة مع مثاين متابعات وســت
متريرات حاسمة ،لكنه طرد يف الوقت االضايف.
ومل تكن حال لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب
أفضل ومني بخسارته الثانية توالياً عندما سقط
أمام ساكرامنتو كينغز .123-120

يســتضيف أتلتيكــو مدريد
جاره ريال مدريد بعد غد األحد
يف ديريب العاصمة اإلسبانية
الذي قــد يحدد مصــري لقب
الدوري اإلســباين لكرة القدم
هذا املوسم.
ويتصــدر أتلتيكــو ،بقيادة
مدربــه األرجنتينــي دييغــو
سيميوين ،جدول ترتيب الدوري
اإلســباين برصيــد  58نقطة
جمعها من  24مباراة ،وبفارق
ا يا ب بايرن يو ي وبوروسيا ور و د
ر
ر دريد ب لتي و وريال
خمس نقــاط عن برشــلونة
والريال ،ولكل منهام  53نقطة
فرايبورغ  -اليبزيغ (الساعة (16 30
من  25مباراة.
أينرتاخت فرانكفورت  -شــتوتغارت (الساعة
األخرية،
األسابيع
خالل
أتلتيكو
نتائج
وتراجعت
(16 30
التاسعة،
للمباراة
شباكه
نظافة
عىل
لكنه حافظ
هوفنهايم  -فولفسبورغ (الساعة (16 30
بهدفن
فياريال
ملعب
عىل
به
فاز
الذي
يف اللقاء
بايرن ميونيخ  -بوروســيا دورمتوند (الساعة
املاضية.
الجولة
يف
دون رد
(19 30
جرعة
أتلتيكو
ليمنح
فياريال
عىل
الفوز
وجاء
 األحد:ثقة بعد التعــرث أمام ليفانتي بالــدوري املحيل،
كولن  -فريدر برمين (الساعة (16 30
وأمام تشل اإلنكليزي بدوري أبطال أوروبا.
أرمينيــا بيليفيلــد  -يونيون برلن (الســاعة
مباراته
ومل يظهر أتلتيكو مبستواه املعهود يف
(19 00
األخرية ،وسيطر فياريال عىل أغلب أوقات املباراة.
ويف ما ييل ترتيب فرق الصدارة:
ر ا س ب سيت ويو ايتد
وقال سيميوين« :سنســتعد للديريب بحامس
 -1بايرن ميونيخ  52من 23
كبري ،نرغب يف تحسن األمور».
نقطة.
51
ميلك
الذي
الثاين
 -2اليبزيغ  50من 23
كثريا
سنستفيد
لكننا
قويا،
وأضاف« :سنواجه خصام
اللندين
ضيفه
السابع
ليفربول
يستضيف
جهته،
من
 -3فولفسبورغ  45من 23
مهام».
فوزا
من املباراة التي حققنا فيها
ضيفه
تشــل
يواجه
فيام
ً،
ا
أيض
األحد
غد
بعد
فولهام
 -4أينرتاخت فرانكفورت  42من 23
الريال
أمام
ملعبه
عىل
الفوز
ومل يتمكن أتلتيكو مــن
املقبل.
االثنن
يوم
ايفرتون
 -5بوروسيا دورمتوند  39من 23
يف الدوري اإلسباين خالل املواســم الخمسة األخرية،
ويف ما يــيل الربنامج الكامل ملباريــات املرحلة 27
} ايطاليا }
وخرس أمام خصمه الذي يقوده املــدرب الفرن زين بتوقيت بريوت:
لن تشهد املرحلة  26من الدوري االيطايل لكرة القدم،
 السبت:الدين زيدان  ،بهدفن دون رد يف كانون األول املايض.
أي لقــاء قمة مثري ،لكــن مباراة انرت ميــالن املتصدر
برينيل  -أرسنال (الساعة (14 30
وكان الفوز مهام للريال الذي كان يعاين آنذاك ،ورغم
وأتاالنتا الثالث التي ستقام يوم االثنن املقبل عىل ملعب
شيفيلد يونايتد  -ساومثبتون (الساعة (17 00
الغيابات العديدة بســبب اإلصابــات ،ظهر حامل اللقب
«جيوزيبي مياتزا» يف ميالنو ،ســتكون األبرز يف هذه
أستون فيال  -ولفرهامبتون (الساعة (19 30
بشكل جيد منذ ذلك الحن.
املرحلة.
برايتون  -ليسرت سيتي (الساعة (22 00
وجاء التعادل مع ريال سوســييداد  1-1يوم االثنن
كام تربز أيضاً مباراة يوفنتوس والتسيو التي ستقام
 األحد:املايض لينهي مســرية االنتصارات الخمســة املتتالية
وست بروميتش ألبيون  -نيوكاسل يونايتد (الساعة غداً السبت عىل ملعب «يوفنتوس أرينا» يف تورينو ،فيام
للريال عىل مستوى جميع املسابقات.
يحل ميالن ضيفاً عىل هيالس فريونا بعد غد األحد.
ويأمل زيدان أن يكــون مواطنه كريم بنزميا ،مهاجم (14 00
وأخفق ميــالن يف أول اختبار لــه منذ حض املدرب
ليفربول  -فولهام (الساعة (16 00
الريال ،جاهزا للعب يف ظل اســتمرار تعافيه من إصابة
مانشسرت سيتي  -مانشسرت يونايتد (الساعة  (18 30ســتيفانو بيويل الفريق يف وقت ســابق هذا األسبوع
يف الفخذ.
عىل االســتعداد للمرحلة الحاســمة من املوسم ،التي
توتنهام  -كريستال باالس (الساعة (21 15
ويدرك زيدان أن تباين النتائج أمر وارد يف الراع عىل
تشــهد مواجهات صعبة يف الدوري اإليطايل والدوري
 االثنن:اللقب.
األورويب.
تشل  -ايفرتون (الساعة (20 00
وقال زيدان« :كل الفرق تهــدر النقاط ،ندرك رضورة
وتعادل ميالن مــع أودينيــزي  1-1األربعاء الفائت
وست هام يونايتد  -ليدز يونايتد (الساعة (22 00
حصد النقاط ،وهذا ما نحاول أن نفعله».
ب بة جــزاء يف الوقت بدل الضائــع ،وأهدر نقطتن
ويف ما ييل ترتيب فرق الصدارة :
وأضاف« :أكرر كالمي كثريا ،لكن ال يزال يتبقى الكثري
مثينتن يف رصاعه مع املتصدر ،إنرت ميالن.
 -1مانشسرت سيتي  65نقطة من  27مباراة
يف املوسم الحايل».
وقال بيويل إن فريقه كان بحاجة «ملزيد من الرسعة
 -2مانشسرت يونايتد  51من 27
وحتى إذا لحــق بنزميا مبباراة الديريب ،فعىل األرجح
والكفاءة أمام فريق كان ذكيا يف الدفاع».
 -3ليسرت سيتي  50من 27
ســيفتقد الريال لجهود نجمه البلجيــ إدين هازارد
وأضاف« :رأيت رغبة كبرية ،ورسعة قليلة .سنبدأ من
 -4وست هام  45من 26
وقائده سريجيو راموس وداين كارفاخال وأخرين.
جديد ،وكل مباراة لها تاريخها الخاص».
 -5تشل  44من 26
ومن املقرر أن يستعيد أتلتيكو جهود كريان تريبري بعد
وقد يفتقد ميالن جهود هدافه الســويدي املخ م
انتهاء فرتة إيقافه عرش مباريات بسبب املراهنة بشكل
} أملانيا }
زالتان إبراهيموفيتش ملدة أســبوعن بســبب اإلصابة،
غري قانوين ،كام أنه من املتوقع عودة يانيككاراسكو.
ويف أملانيــا ،وضمن املرحلة  24مــن الدوري األملاين
مام ميثل رضبة قوية للفريق ،حيث إنه الهداف األول له
ســيميوين
وذكرت صحيفة «ماركا» اإلســبانية أن
(البوندســليغا) ،تتجه األنظار نحو ملعب «أليانز أرينا»
بتسجيله  14هدفا.
مقاعد
عىل
جواوفيليكس
ســيبقى صفقته القياســية
يف ميونيخ الــذي سيســتضيف دريب أملانيا بن بايرن
ويخوض ميالن مواجهتيه أمام فريونا غداً الســبت،
فياريال
شــباك
يف
هدفا
البدالء مجددا رغم تســجيله
ميونيخ وبوروسيا دورمتوند يوم السبت.
ونابويل األسبوع القادم يف ظل غياب إبراهيموفيتش.
مباركوس
الدفع
تفضيله
ظل
عقب مشاركته كبديل ،يف
ويتصدر بايــرن الرتتيب برصيد  52نقطة ،فيام يحتل
ويلتقــي ميالن يومــي  11و 18آذار الجاري يف دور
األمامي.
الخط
يف
يورينتي ولويس سواريز
دورمتوند املركز الخامس برصيد  39نقطة.
ومل يكن بوروســيا دورمتوند يأمل يف توقيت أفضل الـ 16من الــدوري األورويب مع مانشســرت يونايتد،
ويرجع آخر لقب حققه اتلتيكــو يف الدوري املحيل
لعام  2014لكن الفوز عىل الريال سيمنح الفريق دفعة مــن ذلك قبل زيارتــه لبايرن ميونيــخ يف مباراة قمة الفريق السابق إلبراهيموفيتش.
ويخوض إنرت الذي يحافظ عىل الصدارة منذ أسبوعن
قوية نحو إعادة اللقب لخزائنه.
كالســيكية ،حيث يتطلع إلنقاذ موســمه املتقلب بعد
بعد أشهر من اعتالء ميالن القمة ،يوم اإلثنن املقبل يف
أوساسونا
ملالقاة
برشلونة
عىل الجانب اآلخر ،يخرج
انتصاراته األخرية.
وكان دورمتوند منافسا عىل اللقب يف بداية املوسم ،مواجهة قوية أمام أتاالنتــا صاحب أقوى خط هجوم،
غداً الســبت يف الجولة السادســة والعرشين أمال يف
فرض املزيد من الضغط عىل قطبي مدريد قبل مواجهة لكن التألق املبكر رسعان ما تال وتســبب يف رحيل بواقع  60هدفا.
وقــال أنطونيو كونتي ،مدرب إنــرت ميالن الذي ودع
الديريب.
املدرب لوسيان فافر يف كانون األول املايض.
يف حن أن مســرية خليفته إيدنرتزيتش جاءت بدون دوري أبطــال أوروبا مــن دور املجموعــات« :علينا أن
وفاز برشــلونة عىل إشــبيلية  0 - 3أمس األربعاء
يف املربع الذهبي لكأس ملك إســبانيا ليتفوق  2 -3يف مشــاكل ،إذ يسري الفريق بشــكل جيد بعد فوزه بأربع نواصل اللعب يف أعىل املستويات .
وأضاف« :كل مباراة مبثابة نهايئ بالنســبة لنا ،كلام
مجموع لقــايئ الذهاب واإلياب ،ويحجــز مقعده يف مباريات متتالية يف كافة املسابقات.
وحصــل الفريق عىل دفعة معنويــة زادت من ثقته اقرتبنا من خــط النهاية ،زادت العقبــات ،مبا يف ذلك
النهايئ ،يف خطوة منحت الفريق جرعة كبرية من الثقة.
وقال الهولندي رونالد كومان ،مدرب برشــلونة« :أنا بفوزه عىل منافسه املحيل شالكه يف قمة وادي الرور ،النواحي النفســية ،مثل الضغــوط والنواحي الذهنية،
فخور بطريقة لعبنا يف األسابيع األخرية ،الضغط بدون وكذلك الفوز  2-3عىل إشــبيلية خارج الديار يف ذهاب وعلينا أن نظهر أننا قطعنا خطوة لألمام .
وتنطلق الجولة  26من الدوري اإليطايل غداً الســبت
كرة ،إنه الجانب الذهني الذي نعمل عىل تطويره».
دور الستة عرش لدوري أبطال اوروبا.
وتقدم دورمتونــد للمركز الخامس يف الدوري برصيد مببارايت ســبيزيا مع بينفينتو وأودينيزي مع ساسولو
ويحتل أوساسونا املركز الثاين عرش وتحسنت نتائج
الفريــق مؤخرا بفوزه يف ثالث مــن آخر أربع مباريات  39نقطة ،متأخــرا بفارق ثالث نقاط عــن أينرتاخت قبل مباراة القمة التي تجمــع يوفنتوس ،حامل اللقب
فرانكفورت صاحب املركز الرابــع ،حيث يتأهل أصحاب بقيادة هدافه الربتغايل كريستيانو رونالدو ،يف مواجهة
بالدوري.
التسيو بقيادة هدفه تشريوإميوبييل.
وتنطلق الجولة السادســة والعرشين اليوم الجمعة املراكز األربعة األوىل لدوري األبطال املوسم املقبل.
ويتصــدر رونالدو قامئة الهدافــن برصيد  20هدفا،
مبباراة فالنسيا مع فياريال.
ويرجع تطور أداء دورمتوند إىل العب الوسط جادون
ويلتقي غداً السبت بلد الوليد مع خيتايف وإلت مع سانشو الذي ظهر بشكل متواضع يف بداية املوسم لكن وســجل إميوبييل  14هدفا بعد أن فاز بالحذاء الذهبي
لهداف أوروبا املوسم املايض ،بـ  36هدفا.
كل ذلك قد انتهى اآلن.
إشبيلية وقادش مع إيبار.
ويحتل يوفنتوس املركز الثالث وله مباراة مؤجلة ،لكن
وبدا الدويل اإلنكليزي حاســام يف  2021حتى اآلن،
ويلتقي بعد غد األحد هويســكا مع سلتا فيغو وريال
سوســييداد مع ليفانتي وأتلتيك بيلباو مع غرناطة عىل وسجل مثانية أهداف يف كافة املسابقات وصنع سبعة نادرا ما ظهر الفريق مبستواه املعهود تحت قيادة مدربه
أن تختتــم الجولة يوم اإلثنن املقبل مبباراة ريال بيتيس آخريــن .وأحرز سانشــو أيضا هدف الفــوز  0 -1عىل الجديد أندريا بريلو.
ورغم الفوز عىل سبيزيا  0-3يف الجولة املاضية ،مل
بوروسيا مونشــنغالدباخ ليقود الفريق إىل قبل نهايئ
مع ديبورتيفو أالفيس.
يتحســن أداء يوفنتوس مقارنة باملباريات املاضية يف
ويف ما يــيل الربنامج الكامل ملباريــات املرحلة  26كأس أملانيا.
ورمبا ال يخوض بايرن موســام يهيمن عليه بالكامل ظل اســتمرار معاناة بريلو من النقص العددي بسببب
بتوقيت بريوت:
مثل الســنوات املاضية ،لكنه ال يزال يتصدر سباق الفوز اإلصابات.
 الجمعة:ويفتقد يوفنتوس لجهود جورجيو كيلّيني وليوناردو
بلقبه التاسع عىل التوايل يف الدوري.
فالنسيا  -فياريال (الساعة (22 00
وقال جوشــوا كيميتش العب بايــرن «نحن بحاجة بونوت وآرثر وخوان كــوادرادو ،بجانب باولو ديباال،
 السبت:إلرادة كبرية يف كل مبــاراة .ليس فقط أمام دورمتوند .أمام التسيو ،الذي يفتقد بدوره جهود مانويل التزاري.
بلد الوليد  -خيتايف (الساعة (15 00
وبعــد غد األحد ،يلتقي روما مــع جنوه ونابويل مع
لكن بشــكل خــاص أمــام دورمتوند أحد املنافســن
إلت  -اشبيلية (الساعة (17 15
بولونيا وســامبدوريا مع كالياري وفيورنتينا مع بارما
البارزين».
قادش  -إيبار (الساعة (19 30
ويتفوق النادي البافاري ،الذي حصد ســتة ألقاب يف وكروتوين مع تورينو.
أوساسونا  -برشلونة (الساعة (22 00
ويف ما يــيل الربنامج الكامل ملباريــات املرحلة 26
آخر تسعة شــهور ،بفارق  13نقطة عىل دورمتوند قبل
 األحد:مواجهتهام  104يف الدوري ،لكنه يتفوق بفارق نقطتن بتوقيت بريوت:
هويسكا  -سلتا فيغو (الساعة (15 00
 السبت:فقط عن اليبزيغ صاحب املركز الثاين.
أتلتيكو مدريد  -ريال مدريد (الساعة (17 15
سبيزيا  -بينيفيتو (الساعة (16 00
ورغم أنه يعترب املرشح األوفر حظا للفوز باللقب لكن
ريال سوسييداد  -ليفانتي (الساعة (19 30
أودينيزي  -ساسولو (الساعة (19 00
بايرن يدرك أن أي تعرث أمــام دورمتوند قد يكلفه الكثري
أتلتيك بلباو  -غرناطة (الساعة (22 00
يوفنتوس  -التسيو (الساعة (21 45
يف هذه املرحلة من املوسم.
 االثنن: األحد:وأضــاف كيميتش «نتقــدم بفارق عــدة نقاط عن
ريال بيتيس  -ديبورتيفو أالفيس (الساعة (22 00
روما  -جنوى (الساعة (13 30
دورمتوند لكنــه ميلك الكفاءة لتقديــم أداء رائع .لذلك
ويف ما ييل ترتيب فرق الصدارة:
هيالس فريونا  -ميالن (الساعة (16 00
القدرات الذهنية التي ستصنع الفارق .يجب أن نشعر أننا
 -1أتلتيكو مدريد  58نقطة من  24مباراة
فيورنتينا  -بارما (الساعة (16 00
نريد الفوز حقا بهذه املباراة».
 -2برشلونة  53من 25
كروتوين  -تورينو (الساعة (16 00
وختم «معظــم املباريات أمام دورمتوند دامئا صعبة.
 -3ريال مدريد  53من 25
سامبدوريا  -كالياري (الساعة (19 00
عىل أرضنا غالبا ما نحســم املباريات لصالحنا .هذا هو
 -4اشبيلية  48من 24
نابويل  -بولونيا (الساعة (21 45
هدفنا مرة اخرى يف اللقاء املقبل».
 -5ريال سوسييداد  42من 25
 االثنن:ويف ما يــيل الربنامج الكامل ملباريــات املرحلة 24
} انكلرتا }
انرت ميالن  -أتاالنتا (الساعة (21 45
بتوقيت بريوت:
ويف ما ييل ترتيب فرق الصدارة:
ويف انكلــرتا ،لن يقل دريب مانشســرت بن ســيتي
 الجمعة: -1انرت ميالن  56نقطة من  24مباراة
ويونايتد الذي سيقام بعد غد األحد عىل ملعب «االتحاد»
شالكه  -ماينتس (الساعة (21 30
 -2ميالن  53من 25
يف مانشســرت ،أهمية عن دريب مدريــد ،وذلك ضمن
 السبت: -3أتاالنتا  49من 25
املرحلة  27من الدوري االنكليزي املمتاز يف كرة القدم.
بوروسيا مونشــنغالدباخ  -باير ليفركوزن (الساعة
 -4يوفنتوس  49من 24
ويحتل مانشسرت سيتي املركز األول برصيد  65نقطة (16 30
 -5روما  47من 25
هرتا برلن  -أوغسبورغ (الساعة (16 30
من  27مباراة ،بفارق  14نقطة عن مانشســرت يونايتد
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

اش ــــــتباك «يفج ــــــر» التس ــــــوية الحكومي ــــــة ..مل ــــــاذا اراد الحري ــــــري اس ــــــتدراج ح ــــــزب الل ــــــه ؟
ح ــــــوار اميركي-اس ــــــرائيلي ح ــــــول لبن ــــــان :من ــــــع ادارة باي ــــــدن م ــــــن تبن ــــــي «وثيق ــــــة مال ــــــي»
ً
«تنظي ــــــم» املص ــــــارف ل ــــــن يعي ــــــد ام ــــــوال املودعي ــــــن ..رف ــــــع الفات ــــــورة االستش ــــــفائية قريب ــــــا !

(تتمة ص)1
توسيع العقوبات عىل أعضاء حزب الله واملؤيدين له يف النظام
اللبنــاين ،وطلب تقليص نفــوذ الحزب يف الحكومة اللبنانية
الجديدة ،خالفاً لسياسة فرنسا املستعدة للتسليم مبكانة حزب
الله السياسية يف النظام اللبناين ،والضغط عىل لبنان من أجل
التنازل والتقدم يف املفاوضات مع إرسائيل عىل ترسيم الحدود
البحرية.

} تبني وثيقة مايل؟ }

وقــد رجحت املعلومات توجــه إدارة بايدن اىل تبني وثيقة
توصيات من «مجموعة األزمات الدولية» يف واشــنطن والتي
ترأسها روبرت مايل قبل تعيينه مبعوث بايدن للشؤون اإليرانية.
وقد اوصت اإلدارة الجديدة بتغيري موقفها تجاه لبنان ،وبدالً من
حث الجهود إلضعاف حزب الله ،يجب تبني رؤية جديدة تهدف
إىل تعزيز لبنان ومنع انهياره عن طريق دعم املبادرة الفرنسية
وتشكيل حكومة مبشاركة حزب الله.

} «ناتو» ملواجهة ايران }

هــذه التطورات اللبنانية ال تبــدو منفصلة مع الحراك يف
املنطقــة ،حيث كشــفت صحيفة «يديعــوت احرونوت» عن
اتصاالت حثيثة تدور بن من اسمتهم أصحاب قرار يف الرشق
األوســط .كلهم قلقون ويتابعون ،بخــوف ،الجهود اإليرانية
املركزة لتطوير صواريخ بعيدة املدى ،وصواريخ جوالة موجهة
األهــداف ودقيقة تهــدد ضعضعة االســتقرار يف املنطقة.
ويشاهدون ،بخوف ،تخصيب ايران لليورانيوم حتى  20يف املئة
من اليورانيوم النقي كام ينظرون بدهشة إىل عجز الغرب عن
وقف هذه التطورات القتالية والخطرة .ولفتت اىل ان الكثريين
فقدوا ثقتهم بالواليات املتحدة وأوروبا.
ونقلــت الصحيفــة عن مســؤول امرييك ســابق معني
باالتصاالت الجارية حاليا ،انه سمع من كل العرب الذين تحدث
معهم إن الحليف الوحيد ضد إيران والذي يثقون به بال تحفظ
هــو إرسائيل .ويكاد اإلرسائيليون الذين تحدثت معهم يقولون
إن الحليــف الوحيد ضد إيــران والذي يثقون به بال تحفظ هو
العامل العريب .ولهذا مثة تفعيل لالتصاالت للترسيع يف اقامة
ناتوعريب إرسائييل لضامن أمن واستقرار الرشق األوسط ضد
التهديد اإليراين ،حســب تعبري الصحيفــة التي اكدت ان هذه
املنظمة الجديدة ســتخدم بشــكل غري مبارش مصالح الغرب
واألرسة الدولية ،دون االستناد إىل أي جندي أمرييك أو جندي
األمم املتحدة ،ودون طلب الصدقات من القوى العظمى األخرى
يف العامل.

} محاولة استدراج حزب الله }

ووفقا الوساط سياســية بارزة ،فان هجوم الحريري عىل
حــزب الله عىل خلفية معلومــات صحافية ،ال يبدو منطقيا،
وكان ميكن االكتفاء بنفيها ،مع العلم ان كالم نائب االمن العام

لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كان «توصيفا» للواقع السعودي
وليس اتهامــا للرئيس املكلف ،فيام يدرك الجميع ان حزب الله
مل يكــن معنيا بالتصعيد مع الحريــري ،وما يزال ،وهو يعمل
جديا عىل محاولة تدوير الزوايا ،وليس مســؤوال عن ترسيبات
اعالمية ساهمت يف ارباك املشهد الداخيل ،بدليل ان االشتباك
الســيايس كاد ينتقل اىل «داخل البيت» لو مل تبادر الرئاســة
االوىل إىل نفي ما نسب اىل الرئيس عون من أن الثاليث رئيس
املجلــس النيايب نبيه بري والرئيس املكلف تشــكيل الحكومة
سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي االشرتايك وليد جنبالط
يريدون االنقالب عليه ،وهذا ما دفع بري إىل رصف النظر عن
بيان شديد اللهجة أعده للرد عىل بعبدا.

} صيغة الحل؟ }

واوىل النتائج السلبية ،تجسدت يف التوقف املوقت «ملحركات»
املديــر العام لألمن العام اللــواء عباس إبراهيم ،بانتظار عودة
الحريري من الخارج عله يحمل جديدا يبدل مواقفه ،خصوصا
ان املبادرة نجحت يف ايجاد خرق لجدار االزمة عرب اقرتاح صيغة
« 5زائد واحد» الحكومية التي سحبت من التداول «فتيل» الثلث
املعطل ،يف حكومة من  18يكون فيها حصة من خمسة وزراء
للرئيس زائد وزير ارمني ،او حكومة عرشينية يضاف اليها وزير
درزي من حصة النائب طالل ارسالن ودون «ثلث معطل» ،وهو
قدم اقرتاحه لرئيس الجمهورية ميشــال عون الذي وافق عىل
االقرتاحن مقابل تســمية وزير الداخلية عرب تقديم ثالثة او
خمســة اسامء للرئيس املكلف لالختيار من بينها ،وفيام نجح
اللواء ابراهيم يف تسويق الفكرة لدى الفرنسين الذين شجعوا
عليهــا باتصاالت مع االطراف املعنية بالتشــكيل ،جاء الرفض
املبديئ من قبل الرئيس املكلف سعد الحريري الذي اضاف عقدة
جديدة تتعلق بأحقية الرئاســة االوىل بالتمثيل يف الحكومة
فيام تياره السيايس لن مينح الحكومة الثقة!

} الرتاشق الكالمي }

وقد شــهدت الســاعات القليلة املاضية ،تبادل االتهامات
بتعطيل التشــكيل وبعد ان كان الرتاشق الكالمي يدور حرا
بن بعبدا وبيت الوسط ومرينا الشالوحي ،حاول الرئيس املكلف
سعد الحريري استدراج حزب الله اىل السجال ،دون ان ينجح يف
ذلك .وعىل خلفية معلومات اعالمية عن مبادرة اللواء ابراهيم
اصــدر الرئيس الحريري بيانا قال فيــه انه عىل عكس حزب
اللــه املنتظر دامئا قراره من ايران ،ال ينتظر هو رىض اي طرف
خارجي لتشكيل الحكومة ،ال السعودية وال غريها ،إمنا ينتظر
موافقــة الرئيس عون عىل تشــكيلة حكومة االختصاصين،
مع التعديالت التي اقرتحها الرئيس الحريري علنا ،يف خطابه
املنقول مبارشة عىل الهواء يف  14شــباط الفائت ،وليس عرب
ترسيبــات صحافية ملغومة .ولفت الحريري يف بيانه اىل ان
الحزب من بن االطراف املشاركة يف محاولة رمي كرة املسؤولية
عىل الرئيس الحريري ،ال بل يناور الطالة مدة الفراغ الحكومي
بانتظــار أن تبدأ ايران تفاوضها مع االدارة االمريكية الجديدة،

ممسكة باستقرار لبنان كورقة من اوراق هذا التفاوض!

} ال مربر لحصة للرئيس }

وبحسب الحريري ،ال اللواء ابراهيم وال غريه ،ابلغه بأنه مكلف
من رئيس الجمهورية رسميا نقل عرض له ،ويبقى السؤال :اذا
كانت كتلة التيار الوطني الحر ســتحجب الثقة عن الحكومة
وتقوم مبعارضتها ،فــام هو مربر حصول رئيس الجمهورية
عىل ثلث اعضاء الحكومة ،يف وقت كان الرئيس عون نفســه
هو من يرفض يف عهد الرئيس الســابق ميشــال سليامن ان
يكــون لرئيس الجمهوريــة اي وزير يف الحكومة ،إذا مل تكن
لديه كتلة نيابية تساهم يف منحها الثقة ودعمها؟ واضاف «إذا
كان قرار التيار الوطني الحر هو فعال حجب الثقة عن الحكومة
ومعارضتها ،فلامذا قام رئيس التيار بتعطيل تشكيل الحكومة
ملدة خمسة اشهر قبل ان يعلن موقفه ،بعكس ما كان قد التزم
بــه رئيس الجمهورية ليربر الحقائب الســت من اصل  18يف
سعيه للثلث املعطل»؟

} الحريري يحتجز التكليف! }

ومل يتأخر رئيس التيار الوطني الحر النائب جربان باسيل يف
الــرد عىل الحريري من خالل بيان اصدره مكتبه االعالمي قال
فيه :ظَهر اليوم بالعن املج ّردة ان دولة الرئيس ســعد الحريري
غري جاهز لتشكيل الحكومة ألسباب خارجية معلومة ك ّنا قد
امتنعنا عن ذكرها سابقاً إعطا ًء لفرص إضافية.أ ّما أن يقول اآلن
اننا عرقلنا الحكومة  5اشــهر قبل ان نعلن موقفنا اليوم بعدم
املشــاركة فيها وعدم اعطائها الثقة ،فإننا نذكّر انّنا اعلّنا هذا
املوقف منذ االستشارات النيابية وبعرشات البيانات واملواقف،
اكانت شــخصية أو من التك ّتل أو الهيئة السياســية واملجلس
السيايس للتيار وصوالً للظهور االعالمي األخري لرئيس التيار...
ومن كل ذلك واكرث من املغالطات التي أوردها بيانه ،يتضّ ح اليوم
للخــارج املنتظر وللداخل امللتهب ،انّ دولة الرئيس الحريري قد
اخرتع معضلة جديدة امام تشــكيل الحكومة وهو يقوم مبا
اعتاده وكنا قد ن ّبهنا منه ،اي بحجز التكليف ووضعه يف جيبه
والتجوال فيه عىل عواصم العامل الستثامره ،دون اي اعتبار منه
لقيمــة الوقت الضائع وامل ُكلِف ،اىل ان يجهز ما هو بانتظارِه.
وختم باسيل بيانه بالقول ا ّيها اللبنانيون ان حكومتكم املوعودة
مخطوفة ،ولن يكون ممكناً اســتعادتها اال برىض الخارج او
بثورة الداخل.

} «انقالب» جنبالط؟ }

يف هذا الوقت ،برز تغيري الفت يف مواقف النائب السابق وليد
جنبالط من امللــف الحكومي ،وفيام رفض الكالم عن انتقاله
مــن جانب الرئيس املكلف اىل جانب كل من رئيس الجمهورية
العامد ميشال عون ورئيس التيار الوطني النائب جربان باسيل
وحزب الله باملوافقة عىل حكومة من  20وزيرا ،اشــار اىل انه
مل ينقلب اىل اي مكان ،لكن البالد تنهار وما زلنا عند شكليات
سخيفة .ووفقا ملصادر مطلعة ابلغ جنبالط الحريري انه بات

منفتحا عىل اي حكومة حتى لو مل تحصل عىل موافقة الخارج
او دعمــه ،الن وجود حكومــة تدير االزمة افضل من حكومة
تريف اعامل غائبة يف «كوما» مخيفة.

} رفع الفاتورة االستشفائية؟ }

يف هــذا الوقت ،يواصل عداد كورونا ارتفاعه يف ظل تفلت
واضح يف البالد يهدد بضياع كل الجهود االيلة ملحارصة الوباء
يف ظل بطء شديد يف عمليات التقيح ،فقداعلنت وزارة الصحة
العامة تســجيل  3369اصابة جديدة ،كام تم تسجيل  53حالة
وفــاة .وبانتظار املزيد مــن وصول لقاحات اىل بريوت ال تزال
عملية التلقيح عند املربع االول حيث تكشــف االرقام ان نصف
املســجلن فوق 75عامال مل يحصلوا بعد عىل مواعيد للتلقيح
ومن اصل نحو مئة الف مسجل ال يزال  52970ينتظرون تحديد
مواعيد للتلقيح .يف هذا الوقت حذر نقيب أصحاب املستشفيات
الخاصة ســليامن هارون من خطورة الوضع مع استمرار رفع
الدعم التدريجــي عن املواد النفطية واملســتلزمات الطبية».
وقال ان «املستشــفيات تعــاين من صعوبة يف تأمن املازوت
ملولداتها مع رفع ساعات التقنن يف التيار الكهربايئ .وأكد أن
«املستشفيات قد تتجه اىل رفع سعر الفاتورة االستشفائية عىل
األقل اىل  3900لرية مقابل الدوالر لتتمكن من االســتمرار ألن
الجهات الضامنة غري قادرة عىل تغطية الكلفة واملستشفيات
غري قادرة عىل تحمل الخســارة واملريض غري قادر عىل تحمل
أي فروقات» ،معترباً «أننا عند مفرتق خطر استشفائيا.

} ال دوالرات للمودعن! }

ومع انهامك املصارف يف إمتام املكونات اإلجرائية والقانونية
إلنجاز البيانات املطلوبة من البنك املركزي ،لزيادة الرســاميل
بنسبة  %20وتكوين حسابات بنسبة  %3من ودائع الدوالر يف
بنوك خارجية مراسلة ،اكدت اوساط مطلعة ان بعض املصارف
تحتاج اىل وقت إضايف إلنجاز التحويالت املتصلة بعمليات بيع
أصولها ووحداتها الخارجية.
لكن انتهــاء مرحلة التدقيق من قبل مــرف لبنان نهاية
الجــاري لن يؤدي اىل اســتئناف البنوك اعــادة الدوالرات اىل
املودعــن ،فال تبدالت عملية يف السياســة املرفية الراهنة
قبل دخول البالد مرحلة االنفراج الســيايس واالقتصادي عرب
تشكيل حكومة جديدة وبدء التفاوض مع صندوق النقد الدويل
وبدء تدفق الدوالرات من الخارج عرب املساعدات الدولية او عودة
الثقة اىل املصارف اللبنانية ،ويف هذا الســياق أصدر مرف
لبنان تعميام جديدا يســمح للمصارف بفتح حسابات خاصة
بالدوالر مقابل تكوين ما يعادل الوديعة بالدوالر «الطازج» لدى
املصارف املراســلة يف الخارج ،مبعنى أن كل مرف يستقبل
وديعة دوالرية عليه ان يضخ نسبة  %100من قيمتها لدى أحد
املصارف املراسلة خارج لبنان ،أو أن يقوم بتحويلها كاملة إىل
حسابه لدى املرف املراسل .وهذا ما مينح املودع ضامنة عىل
الترف بوديعته عرب املصارف خارج لبنان.

ّ
األمـــيـــركـــيـــة  :ســـن ــرك ــز قـــواتـــنـــا ال ــع ــس ــك ــري ــة فــــي امل ــح ــي ــط الـــهـــادئ
اس ــت ــرات ــي ــج ـ ّـي ــة األمــــــن الـــقـــومـــي
ً
وأوروبـــــــــــــــــــــــــــــــــا ...وحــــــــــــل أزمــــــــــــــــــات الـــــــــشـــــــــرق األوســــــــــــــــــط لـــــــــن يــــــــكــــــــون عـــــســـــكـــــريـــــا

(تتمة ص)1
استخدام القوة العسكريّة ولن نعطي شيكاً عىل بياض لرشكائنا
الذين يتبعون سياسات تتعارض مع املصالح والقيم األمريك ّية
يف الرشق األوسط .ولهذا السبب سحبنا دعم الواليات املتحدة
للهجامت باليمن».
الوثيقة أبــرزت أيضاً أن الواليات املتحدة «لن تنفق بعد اآلن
تريليونات الدوالرات عىل حروب بال نهاية».
واستطردت« :سننهي بشكل مسؤول أطول حرب أمريك ّية يف
أفغانستان ،مع ضامن أن أفغانستان ليست مالذاً آمناً مرة أخرى
للهجامت اإلرهاب ّية ضد الواليات املتحدة ويف أماكن أخرى».
«وثيقة اسرتاتيج ّية األمن القومي املؤقتة» أوضحت أيضاً أنّ
الوجود العسكري األقوى للواليات املتحدة «سيكون يف منطقة
املحيطــن الهندي والهادئ وأوروبــا ،مع ردع أعدائنا و الدفاع

عن مصالحنا .ويف الرشق األوســط ســنرتك القدر الالزم من
القوة للقضاء عىل الشبكات اإلرهاب ّية ،وردع العدوان اإليراين،
وحامية املصالح األمريك ّية الرئيس ّية األخرى».
«ســيتم الرتكيز عىل إقامة
وذكرت الوثيقة أنه يف إفريقيا
ّ
رشاكات جديــدة مــن أجل تنمية املجتمع املــدين واالقتصاد
واملؤسسات الصح ّية».
الوثيقة نفســها ،ذكرت أن الواليات املتحدة ســتويل أهمية
للتعاون الدويل وكذلك التحالفات والرشاكات ،مشري ًة إىل وجود
«اتجاه إلعادة تأســيس قيادة واشنطن يف املنظامت الدول ّية
تغري املناخ».
من أجل إيجاد حلول للمشاكل العاملية ،وخاصة ّ
وقالت الوثيقة إن «الدبلوماســ ّية ســتكون مفضلة عىل
استخدام القوة العســكريّة» ،مضيف ًة« :بينام نحمي مصالح
أمريكا عىل الصعيد العاملي ،سنتخذ خيارات حكيمة ومنضبطة
يف دفاعنا الوطني واالستخدام املسؤول لجيشنا».

تراجع أوروبــي عن ادانــة طهران عبر «الوكالة الذرية»
روحاني يرحب ويدعو واشنطن الى «خطوات متكافئة»
(تتمة ص)1
إيران وعودة جميع األطراف إىل االتفاق النووي سيسهامن يف
تحقيق الرخاء واالستقرار االقتصادي باملنطقة.

} إيران تقبل مبادرة الوكالة }

من جهته ،قال املدير العام للوكالة رافائيل غرويس إن إيران
رحبت ببذل مزيد من الجهود لتوضيح القضايا العالقة بشــأن
ملفها النووي.
ورصح غــرويس يف مؤمتــر صحفي عقــده بالعاصمة
النمساوية فيينا (مقر الوكالة) بأن إيران قبلت مبادرة للمشاركة
يف جهود محددة ومنتظمة لتوضيح أمور عالقة ،مثل جزيئات
اليورانيوم التي عرث عليها يف منشآت إيرانية قدمية.
وأضاف أن اللقاءات الفنية بهذا الشأن ستبدأ يف إيران مطلع

نيسان املقبل.
مــن جهة أخرى ،قالــت الواليات املتحــدة يف بيان أمام
اجتامع مجلس محافظــي الوكالة إنه يتعن عىل طهران أن
تبدد مخاوف الوكالة بشــكل نهايئ وموثوق بشأن جزيئات
اليورانيوم.
ورأت أن إيــران حصلت عىل فرصة إلبداء التعاون الالزم قبل
االجتامع املقبل للمجلس.
وأضاف البيان أن واشــنطن ســرتاقب الوضــع عن كثب،
وســتعمل عىل غرار جميع أعضــاء مجلس محافظي الوكالة
عىل تقييم وجهات النظر بشــأن الخطــوات التالية بناء عىل
املوقف اإليراين.
أما مندوب روســيا لدى الوكالة ميخائيل أوليانوف فقال إن
سحب الدول األوروبية قرارها ضد إيران منع التصعيد ،مضيفا
أن الوقت اآلن للدبلوماسية.

رئي ــس الحكوم ــة الليبي ــة يس ــلم مجل ــس الن ــواب تش ــكيلته
الوزاريـــة فـــي انتظـــار التصويـــت علـــى منـــح الثقـــة
(تتمة ص)1
ووجه رئيــس مجلس النواب املنعقد بطــربق رشقي ليبيا
يف وقت ســابق دعوة إىل كافة أعضاء املجلس لعقد الجلسة
املشرتكة للتصويت عىل منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وقد وجهت الحكومة التابعة ملجلس نواب طربق برئاســة
عبــد الله الثني كتابا إىل جميع الــوزارات والهيئات واإلدارات
التابعة لها أعلنت فيه تأجيل إحالة أسامء مندوبيها املشاركن
يف توحيد مؤسسات الدولة.
وأوضحــت حكومة الثني أنها اتخذت هذه الخطوة إىل حن
اتضاح مالمح العملية السياســية الجديدة التي ترعاها بعثة
األمم املتحدة للدعم يف ليبيا.
جاء ذلك ردا عىل ما أعلنه أحمد معيتيق نائب رئيس املجلس

الرئايس لحكومة الوفاق الوطني عىل حســابه يف توتري عن
قرب اإلعالن عن توحيد مؤسســات وإدارات ومصارف وأجهزة
تابعة للدولة.
وانتخب ملتقى الحوار السيايس يف  5شباط املايض سلطة
تنفيذيــة موحدة -عىل رأســها عبد الحميد الدبيبة لرئاســة
الحكومة ،ومحمد املنفي لرئاســة املجلس الرئايس -مهمتها
األساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرملانية يف  24كانون األول
.2021
وكان الدبيبة أعلن -يف تغريدة عىل تويرت -أن لديه خيارين
يف تشــكيل الحكومة ،وأن «عــدم التوافق يف مجلس النواب
يدفعنا للخيار الثاين» ،مام يشــري إىل أن مجلس النواب قد ال
يتفق ،وأن التشكيلة الحكومية ستختلف يف حالة عرضها عىل
ملتقى الحوار السيايس ،وهو ما عرب عنه الدبيبة بالخيار الثاين
يف حالة فشل النواب يف عقد جلسة منح الثقة للحكومة.

