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٤٨ ســـــاعة لبلـــــورة مســـــار املســـــاعي الحكوميـــــة.. صيغـــــة لحـــــل توافقـــــي مـــــن اربعـــــة بنـــــود
بعبـــــدا ال تعلـــــق.. وبيـــــت الوســـــط : ال شـــــيء جديـــــد ولـــــم نتبلـــــغ أي مقترحـــــات او افـــــكار
االحتجاجـــــات تتراجـــــع والجيـــــش يفتـــــح الطرقـــــات.. وتراشـــــق عنيـــــف بيـــــن التيـــــار والقـــــوات

ــة ــوم ــوب واحـــــــــــد... تــشــكــيــل حــك ــ ــل ــ ــط ــ ــدة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة وامل ــ ــ ــزاي ــ ــ ــوق امل ــ ــ ــان فــــي س ــنـ ــبـ لـ
ــق ــي األفـ ــوض فـ ــمـ ــى املـــواطـــن وغـ ــفــة عــل ــكــل ــن ال ــط والــقــمــح والـــســـكـــّر رفـــعـــت مـ ــف ــن ــار ال ــعـ أسـ
الحكومة تشكيل  ــعــدم  ل ــاشــرة  ــب امل الــشــهــريــة  ــخــســارة  ال ــرة  ــي ل تــريــلــيــونــات  ــة  ــاث ث ــن  ع ــّل  ــق ي ال  ــا  م
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 »كورونـــــــــــا »: ٤6 حالـــــــــــة وفـــــــــــاة
جديـــــــــــدة اصابـــــــــــة  و35٨1 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مستجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 3581 إصابة 

جديدة بالفريوس، توازياً مع تسجيل 46 حالة وفاة.
ولفتت الوزارة إىل أن عدد  اإلصابات  اإلجاميل ارتفع إىل  
405391 حالــة، منهــا 3571 إصابة محلية و10 حاالت 
وافــدة من الخارج. واوضحــت ان عدد الوفيات االجاميل 

يف البالد وصل اىل 5180 حالة وفاة.

الـــقـــومـــي بـــرئـــاســـة حــيــدر
يُـــــــعـــــــلـــــــن مـــــــــبـــــــــادرة
ــن ــيـ ــيـ ــومـ ــقـ ــد الـ ــ ــي ــ ــوح ــ ــت ــ ل

الجيش يفتح الطريق يف الجية

البابا خالل زيارته العراق

خالل منح الثقة

روحاين

الشيخ عكرمة سعيد صربي

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( )التتمة ص12( 

)التتمة ص12(  )التتمة ص12( 

محمد بلوط

تســود حالة من الرتقب بعــد تراجع حركة االحتجاجات 
وقطع الطرق امس بســحر ســاحر مع استئناف املساعي 
السياسية لتذليل العقبات امام تشكيل الحكومة، خصوصا 
مع عودة الرئيس الحريري اىل بريوت وعودة نشــاط املدير 
العــام لالمن العام اللواء عبــاس ابراهيم وزيارته اول امس 
بكــريك حامال بعض االفــكار التي قيــل ان بعبدا اطلعت 
ووافقت عليها مبدئيا العتامدها كحل وسط من اجل الخروج 

من املأزق الحكومي.
ويف هذا الســياق نقلت مصادر مطلعة عن مراجع سياسية 
لـ »الديار« امس ان الثامين واالربعني ساعة املقبلة رمبا تحمل 
تطورات تبلور الصورة اكرث يف شــأن هذه املســاعي، لكنها 
اســتدركت قائلة ان الجهود التي تبذل غري مرتبطة بروزنامة 
محددة بالساعات، ويفرتض ان تأخذ مداها بلقاءات واتصاالت 
يتوالها اللواء ابراهيم مع املراجع واالطراف يف الساعات وااليام 

القليلة املقبلة.
وحتى اآلن مل يكشف عن صيغة الحلول التي يتحرك ابراهيم 
يف صددها، وهو كعادته يتكتم عىل تفاصيل االفكار املطروحة 
او الحديث عن نسبة التقدم الذي حققه او يحققه، لكنه اكتفى 
بالقول امس »ان كل حركة ومحاولة لتشــكيل الحكومة هي 

ايجابية«.
وبقــي الحديث امس يدور حول افكار وصيغة تســتند اىل 
قبول الرئيس عون املبديئ بتســمية خمسة وزراء مسيحيني 
اضافة اىل الوزير االرمني املحسوب عىل حزب الطاشناق، مع 

معالجة الخالف حول تسمية وزير الداخلية واشكالية حقيبة 
وزارة العدل.

غري ان مصادر بيت الوســط اكدت امس لـ »الديار«: »ان ال 
يشء جديــد حتى اآلن وان الرئيــس الحريري مل يتبلغ بعد أي 

افكار او مقرتحات تتعلق بالحكومة«.
ودعت ردا عىل سؤال اىل العودة ملا اعلنه الرئيس الحريري بعد 
لقاء بعبدا االخري، مضيفة »انه كان أبلغ رئيس الجمهورية انه 
اذا كان لديه تحفظ او اعرتاض عىل اسمني او ثالثة او حقيبة 
او حقيبتني فهو عىل استعداد لبحث هذا املوضوع لكنه مل يطرأ 
يشء عن بعبدا يف هذا الصدد، فامذا يســتطيع الرئس املكلف 

ان يفعل؟« مكررة ان ال يشء لدينا ومل نتبلغ شيئا حتى اآلن.
ويف حديــث اذاعي قال الرئيس فؤاد الســنيورة امس »ان 
زيارات الرئيس الحريري لعدد من املســؤولني العرب والدوليني 
ليس اال محاولة من اجل تأمني املساعدة عىل تاليف الحكومة، 
واذا مل تتألف الحكومة لن يســتطيع لبنان ان يخرج من املأزق 

الكبري الذي اصبح يف خضمه«.
يف هذا الوقت بقيت بعبدا امس ال تعلق وتلتزم الصمت حول 
االفــكار التي يتحرك بها اللــواء ابراهيم، لكن مصدرا يف تكتل 
التيــار الوطني الحر النيايب قال للديار انه يف ظل التحرك الذي 
يقــوم به اللواء ابراهيم وعــودة الرئيس الحريري يفرتض ان 

يحصل يشء، واليشء لدينا حتى اآلن.
ويف هــذا املجال ايضا قال مصــدر مطلع يف كتلة الرئيس 

جاسم عجاقة

اإلرتفــاع العاملي يف أســعار املواد األّولية وعىل 
رأسها القمح، والسكر، والنفط، شكّل عامال سلبيا 
عىل املواطن اللبنــاين الذي يرزح أصال تحت عبء 
أزمة إقتصادية خانقة. األسعار يف األسواق العاملية 
إرتفعت بشــكل ملحوظ يف األشهر املاضية نتيجة 
عّدة عوامل ويبقى أهّمها جائحة كورونا التي رفعت 
أســعار املواد الغذائية وساهم بدوره خفض إنتاج 
النفط يف رفع أســعار النفط العاملية إىل مستويات 

عالية ُمقارنة بالطلب اإلقتصادي.
بالطبع هذا األمر يســتغله التجــار لتربير رفع 
أسعارهم الجنونية بالتزامن مع حّجة ارتفاع سعر 
رصف الدوالر يف السوق السوداء. واملالحظ أن هذا 
األخري يؤدي دوًرا أساســًيا يف رفع األسعار ولكن 
تأثــريه يصري معدوًما عند إنخفاضه يف الســوق 

الســوداء مام يدّل عىل جشــع ونهم التّجار الذين 
يُتاجرون بالبالد والعباد.

يف ما يخّص التوقعات لسعر القمح يف األسواق، 
 International Grain( تُشري التحاليل االقتصادية
Council(، إىل أن اإلنتاج ســيصل إىل مســتويات 
تاريخيــة والتي وعىل الرغم مــن الطلب املُرتفع، 
ستؤّدي إىل تراكم املخزون. وتبقى األنظار ُمسلّطة 
عىل صادرات روسيا ملعرفة توّجه األسعار مع العلم 
أن األسعار إنخفضت يف األسبوع املايض لتصل إىل 
283 دوالرا أمريكيا للطّن. وهذا ما دفع الســلطات 
الروسية إىل فرض رضيبة عىل التصدير بقيمة 60 
دوالر للطّن لتمتّص الخسائر الناتجة من إنخفاض 
األســعار. ومن الجدير ذكره أن لروسيا تأثريا مهام 

يف أسعار السوق بسبب حجم إنتاجها.
مــن جهة أخرى فــإن توّقعــات بعض مكاتب 
الدراســات )Gov Capital( تُشري إىل إستقرار يف 

األســعار حتى أواخر هذا العام، لُتعاود األســعار 
إرتفاعهــا إبتداًء من أذار 2022. يف حني أن توقعات 
بنــك ABN Amro هي نحو اإلرتفاع إبتداًء من الربع 

األخري من هذا العام.
يف ما يخّص الســكر، إنخفضت األســعار يف 
األســواق العامليــة إىل 15.5 دوالر أمرييك بعد أن 
وصلت إىل أكرث من 17.8 دوالر يف نهاية شــباط 
املــايض. والتوّقعات تدور حول ارتفاع بطيء حتى 
نهاية العام لتصــل إىل نحو الـ 17 دوالر أمرييك، 
لرتتفع يف أذار 2022 إىل أكرث من 26 دوالرا أمريكيا 

للرطل الواحد.
أّما عىل صعيد النفط، فقد إرتفعت األســعار إىل 
نحــو 69 دوالًرا للربميل نتيجة الخفض يف اإلنتاج 
من قبل منظّمة أوبك ولكن أيًضا املخاوف التي طالت 

قال الرئيس اإليراين حسن روحاين خالل اتصال هاتفي مع 
رئيس الوزراء الربيطاين بوريس جونسون، إن »املنتهك الكبري 
لالتفاق النووي وقرار 2231 ملجلس األمن هي أمريكا وال يوجد 

خيار آخر سوى رفع العقوبات عن إيران«.
وأكد روحاين أن »اإلدارة األمريكية تتحدث فقط عن رغبتها 
بالعودة إىل االتفاق النووي لكنها ال تفعل شــيئاً من الناحية 
العملية«، معترباً أن »سلوك األمم املتحدة ومجلس األمن خالل 
الفــرتة املاضيــة بخصوص انتهاك االتفــاق النووي من قبل 

واشنطن مل يكن محايداً«.
وأضــاف روحــاين أن »إيران كانت وما تزال تريد الســالم 
واالستقرار يف املنطقة ومل تبدأ أي هجوم عىل اآلخرين وكانت 

جزءاً من الحل يف جميع األزمات اإلقليمية«.
ويف سياق آخر، قال روحاين إن »طهران تعارض التدخالت 
األجنبية يف الشؤون الداخلية العراقية«، مشدداً عىل أن »اتهام 
إيــران يف األحداث األخــرية التي وقعت داخل العراق نهج غري 

بناء«.
واعتــرب روحاين أن »الهجامت االخرية عىل قواعد التحالف 

الدويل يف العراق تثري الشــكوك«، مشرياً إىل أن »إيران طالبت 
الحكومة العراقية مبتابعة ودراسة القضية والكشف عنها«.

اعتقلت قوات االحتــالل اإلرسائييل أمس، رئيس 
الهيئــة اإلســالمية العليا، أمام وخطيب املســجد 
األٌقىص، الشــيخ عكرمة سعيد صربي، بعد اقتحام 

منزله يف حي الصوانة.
وأوضحت عائلة الشــيخ صــربي، أن أفرادا من 
املخابــرات والرشطــة اإلرسائيليــة اقتحموا منزل 
العائلــة بعد محارصته، ثم اعتقلوا الشــيخ صربي 
وحولوه للتحقيق، دون توضيح ســبب االعتقال أو 
املركز الذي سيتم تحويله اليه، بحسب وكالة »معا«.
وتعرض الشــيخ عكرمة صربي مؤخرا لالعتقال 

واالستدعاء واإلبعاد عن األقىص عدة مرات.

{ نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة 

عن اقتحام السفارة اإلرسائيلية

 يف القاهرة عام 2011 {
كشف رئيس الوزراء اإلرسائييل، بنيامني نتنياهو، 

تحــدث البابا فرنســيس 
خالل اللقاء العام األسبوعي 
عن  مطوالً  األربعــاء،  أمس 
رحلتــه إىل العراق وقال إنه 
امتألت  الزيــارة،  هذه  »بعد 
روحــي باالمتنــان. امتنان 
للــه ولجميع الذيــن جعلوا 
لرئيس  ممكنة،  الزيارة  هذه 
الجمهورية ولحكومة العراق 
ولبطاركة وأســاقفة البالد، 
الكهنة  جميع  إىل  باإلضافة 
واملؤمنني وللسلطات الدينية، 
بــدًءا من آية اللــه العظمى 
كان يل  الذي  السيســتاين، 
لقــاء معه ال يُنىس يف مقر 

إقامته يف النجف«.
أنه  الحــرب األعظم أكــد 

منَح مجلس النواب الليبي 
الوحدة  لحكومــة  الثقــة 
الوطنية برئاسة عبد الحميد 
النقاش  دون حسم  الدبيبة، 
بشــأن وزارة الدفــاع، فقد 
صــّوت 132 نائبــا لصالح 
بينام  للحكومة،  الثقة  منح 
وســتدير  نائبان.  عارضها 
هذه الحكومة شــؤون ليبيا 
خالل املرحلة االنتقالية، إىل 
حني إجــراء انتخابات عامة 

يف كانون األول املقبل.
الجديدة  الحكومة  وتضّم 
27 وزيرا، وســتؤدي اليمني 
يوم االثنني املقبل يف مدينة 

بنغازي رشق البالد.
ويف أول رد فعل لها، قالت 

روحاني لألميركيين: ال تخجلوا وعودوا إلى االلتزام باالتفاق النووي
نياتها حسن  تبدي  أن  ــفــاق«  »االت أطـــراف  جميع  على  جونسون: 

االحـــــــــــتـــــــــــال يـــــعـــــتـــــقـــــل شــــــيــــــخ »األقـــــــــصـــــــــى«

باالمتنان روحــي  امــتــألت  ــعــراق:  ال زيــارتــه  عــن  فرنسيس  البابا 

مجلس النواب الليبي يمنح الحكومة الثقة وسط ترحيب محلي وأممي
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ــود ــن ــة ب ــ ــع ــ ــن ارب ــ ــي م ــقـ ــوافـ ــة لـــحـــل تـ ــغ ــيـــة.. صــي ــومـ ــكـ ــي الـــحـ ــاعـ ــسـ ــار املـ ــسـ ــورة مـ ــلـ ــبـ ــة لـ ــاعـ ٤٨ سـ
ــار ــكـ افـ او  ــتـــرحـــات  ــقـ مـ أي  ــغ  ــل ــب ــت ن ولـــــم  جـــديـــد  شـــــيء  ال   : ــط  ــ ــوس ــ ال وبـــيـــت  تـــعـــلـــق..  ال  ــدا  ــبـ بـــعـ
ــوات ــ ــق ــ ــار وال ــيـ ــتـ ــف بـــيـــن الـ ــي ــن ــات.. وتــــراشــــق ع ــ ــرق ــ ــط ــ ــح ال ــت ــف ــش ي ــيـ ــجـ ــع والـ ــراجـ ــتـ ــات تـ ــاجـ ــجـ ــتـ االحـ

ــل حـــكـــومـــة ــ ــي ــ ــك ــشــ ــ ــان فـــــــي ســـــــــوق املـــــــــزايـــــــــدة اإللـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة واملــــــطــــــلــــــوب واحـــــــــــــــــد... ت ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
ــى املــــــواطــــــن وغـــــمـــــوض فـــــي األفـــــق ــ ــل ــ ــّر رفــــعــــت مـــــن الـــكـــلـــفـــة ع ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــط والــــقــــمــــح والـ ــ ــف ــ ــن ــ أســـــعـــــار ال
ــدم تــشــكــيــل الــحــكــومــة ــ ــع ــ ــرة ل ــ ــاش ــ ــب ــ ــة امل ــريـ ــهـ ــشـ ــارة الـ ــ ــس ــ ــخ ــ ــرة ال ــ ــي ــ ــات ل ــونـ ــيـ ــلـ ــريـ ــة تـ ــ ــاث ــ ــّل عــــن ث ــ ــق ــ مــــا ال ي

ــووي ــن ــاق ال ــف ــاالت ــزام ب ــتـ ــودوا إلـــى االلـ ــ ــأت روحـــي بــاالمــتــنــانروحـــانـــي لــأمــيــركــيــيــن: ال تــخــجــلــوا وعـ ــت ــراق: ام ــعـ ــابــا فــرنــســيــس عــن زيـــارتـــه الـ الــب

مجلس النواب الليبي يمنح الحكومة الثقة وسط ترحيب محلي وأممي

االحـــــــــــــــــتـــــــــــــــــال يــــــــعــــــــتــــــــقــــــــل شــــــــــيــــــــــخ »األقـــــــــــــــصـــــــــــــــى«
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بــري لـ »الديــار« ان ال يشء حتى اآلن يف موضوع الحكومة 
بانتظــار ما ميكن ان يحصل بعــد عودة الحربري اىل بريوت. 
ومل يســتبعد ان تتبلور االمور يف غضون هذا االسبوع لكن ال 
ميكن التكهن بالنتائج، مشريا اىل انه يجري الحديث عن افكار 
ومقرتحــات وهي ترتكــز اصال اىل ما طرحه الرئيس بري يف 

مبادرته االخرية.
وعلمــت »الديار« ان االفكار التي يجري تداولها تســتند اىل 

النقاط التالية:
1-  صيغة ال٥+1 التي ترمي اىل اســتبعاد الثلث املعطل يف 
حكومة الـ 1٨ وتسمية الرئيس عون خمسة وزراء مسيحيني 
باالضافة اىل الوزير االرمني املحسوب عىل حصة الطاشناق.

2- ان يطرح رئيس الجمهورية ثالثة اسامء مسيحية لوزارة 
الداخلية يختار الحريري اســام منها واذا مل يوافق الثاين عىل 
اي اسم من االسامء الثالثة يصار اىل طرح عون اسامء ثالثة 

اخرى اىل حني موافقة الرئيس املكلف عىل اسم منها.
٣- ضامن ان يكون اســم وزير العدل املحســوب من حصة 
الحريري غري مستفز وال يشكل حساسية لرئيس الجمهورية. 
وتقول املصادر يف هذا الصدد ان االسم الذي طرح يتناسب مع 

هذا االمر وال يشكل عقبة.
٤- معالجة اشــكالية برزت ايضا تتمثــل برشط الحريري 
االخري بان يعطي التيــار الوطني الحر الثقة الحكومة مقابل 
احتســاب حصة الرئيس خمسة وزراء مسيحيني ومن ضمنها 
حصة التيار واال فلامذا يقبل تسمية عون هذا العدد اذا ما بقي 
التيار معارضا؟ وهو يف مثل هذه الحال يكتفي بقبول تسمية 

٣ وزراء لرئيس الجمهورية.

لكن مصادر بيت الوسط تحرص عىل القول ان البحث بصيغة 
الـ ٥+1 مل يحصل اصال مع الرئيس الحريري وانه مل يتبلغ اي 

مقرتحات يف هذا الصدد.
وحســب املعلومات ايضا فان محاوالت لحل هذه االشكالية 

ايضا مع التيار الوطني الحر لكنها مل تحرز تقدما حتى اآلن.
وتكشف املعلومات ايضا ان اللواء ابراهيم يف زيارته االخرية 
اىل بعبدا اكد عىل اهمية دور البطريرك الراعي يف دعم الجهود 
املبذولة لالرساع يف تشكيل الحكومة مشيدا بدوره الفاعل يف 

هذا املجال.
وتضيف انه ال يستبعد ان تساهم بكريك مجددا بسكل او بآخر 
يف القيام بدور مؤثر لتحسني مناخ نجاح املساعي الحكومية.

{ الدور الرويس {
مــن جهة اخرى يربز عىل الصعيد الخارجي اكرث فاكرث دور 
موسكو ودخولها عىل خط دعم العمل لترسيع تاليف حكومة 
تكنوقراط مهمة ومؤهلة تدعمها القوى السياســية الرئيسية 
يف لبنان، كام عرب وزير الخارجية ســريغي الفروف للرئيس 

الحريري خالل لقائهام يف االمارات العربية املتحدة.
وقالت مصادر مطلعة ان تظهري هذا املوقف الرويس يف بيان 
رسمي يعكس رغبة موسكو يف دعم تاليف مثل هذه الحكومة 
برئاسة الحريري ومبوافقة القوى اللبنانية الرئيسة، وان هذا 
املوقــف او الدخول الرويس عىل الخط ال يتعارض مع املبادرة 

الفرنسية وليس بديال عنها.
واضافت ان روســيا مل وال تقــدم طروحات مفصلة لكنها 
انخرطت مؤخرا اكرث يف املشــاركة بتأدية دور داعم لالرساع 
يف تاليــف الحكومــة يف ظل التطــورات االخرية ويف ضوء 
تنامــي الحركة اللبنانية باتجاهها اكان من خالل ايفاد رئيس 
الجمهورية مستشــاره امل ابــو زيد مؤخرا مرتني اليها او من 

خالل ابداء الرئيس الحريري رغبته يف بحث الشــان الحكومي 
اكرث من مرة مع املســؤولني الــروس ولقائه الوزير الفروف، 
وكذلك من خالل مروحة االتصاالت الناشطة بني مساعد وزير 
الخارجيــة الرويس وعدد من االطراف اللبنانية. ويتوقع ايضا 
ان يقوم وفد من حزب الله برئاسة رئيس الكتلة النيابية للحزب 
النائب محمد رعد االثنني املقبل اىل موسكو للقاء رئيس الدوما 

وكبار املسؤولني الروس.
واشارت املصادر اىل ان هذا الدور الرويس تجاه لبنان تظّهر 
اكــرث اليوم مــع الجولة التي يقوم بهــا الفروف يف املنطقة 

وزيارته امس السعودية بعد االمارات.

{ تراجع االحتجاجات وقطع الطرق {
عىل صعيد آخر شهد الشارع امس هدوءا ملحوظا وتراجعت 
االحتجاجات وقطع الطرقات بشــكل الفت بعد موجة الغصب 
التي سجلت يف االيام القليلة املاضية رغم ان الدوالر بقي محلقا 

ورغم استمرار موجة الغالء واالزمة الحكومية.
وبــارشت منذ صباح امس وحدات من الجيش فتح الطرقات 
التي كانت مقطوعة دون تســجيل اي اشــكال. واعلن الجيش 
انه نتيجة الحوادث املأسوية والتجاوزات التي حصلت وحفاظا 
عىل سالمة املواطنني بارشت وحدات من الجيش فتح الطرقات 

املغلقة.
وســبق ذلك ان اكد البطريرك الراعي دعمه لرصخة الشعب 
لكنه اضــاف انه »ال يجب ان يعاقب الناس عىل الطرقات فهم 
ليسوا من اوجد املشاكل يف لبنان، وهم ليسوا من عرقل تشكيل 

الحكومة وتقاعس عن حل االزمات املالية والحكومية«.

{ تراشق بني القوات والتيار {
وســجل امس تراشــق اعالمي عنيف بني القوات اللبنانية 

والتيــار الوطني الحر عىل خلفية ما جرى خالل االحتجاجات 
وقطع الطرقات.

واصدرت القــوات بيانا اتهمت فيه بعض وســائل االعالم 
ومواقع التواصل التابعة للتيار الوطني الحر وحزب الله مبحاولة 
تحميلها »مســؤولية قطع الطرق والشوائب واملخالفات التي 
حصلــت اثرها«، مؤكدة ان ال عالقة لها جملة وتفصيال بقرار 
اقفــال الطرقات وال بــاالرشاف او التأثري يف املجموعات التي 

تقوم باقفال الطرقات.
واعتــربت ان القفز فوق واقع االنهيــار الحاصل هو انكار 

مقصود لحقيقة مرة سببها الفريق الحاكم.
ورد التيار الوطني الحر عىل القوات ببيان شديد اللهجة اسف 
فيه »لتمرس القوات اكرث فاكرث يف الكذب والنفاق الســيايس 

من خالل رمينا مبا ارتكبه ازالمها«.
وقال ان التيار يحتكم اىل اللبنانيني باالستناد اىل كل املشاهد 
التي عاينوها عىل الطرقات حيث احتجز واذّل االالف من الكورة 
اىل بعبدا، اىل جانب املشــاهد التــي نقلها االعالم من غري ان 
ننىس الهتافات املقززة منها وكل االرتكابات التي ادت اىل قتل 

االبرياء.

{ جلسة قرض البنك الدويل {
مــن جهة ثانية يعقد مجلس النواب برئاســة الرئيس بري 
بعد ظهر غد جلســة عامة يف االونسكو ملناقشة واقرار ثالثة 
مشــاريع واقرتاحات قوانني مدرجة عىل جدول اعامله ابرزها 
مــرشوع قانون القرض املقدم من البنــك الدويل بقيمة 2٤٦ 
مليون دوالر لدعم مرشوع شبكة االمان االجتامعي الطارىء.

ويتوقع ان يقره وفق التعديالت واملالحظات والضوابط التي 
اقرتها اللجان املشرتكة. 

إستهداف ُمنشآت نفطية يف اململكة العربية السعودية وإقرار 
رزمة التحفيزات األمريكية مام يعني تّحســن الطلب، كل ذلك 
دعم أسعار النفط وأوصلها إىل مستوياتها الحالية. إال أن تحليل 
وضع االقتصاد العاملي حالًيا يُشري إىل أن أسس السوق )كالطلب 
يف قطــاع النقل الجــّوي مثالً( ال تزال ضعيفة مام يعني أن ال 

إمكانية فعلية إلستمرار األسعار باإلرتفاع. 
إال أن توّقعات بنك ING تشــري إىل أن أسعار النفط سرتتفع 
عىل املدى القصري نظًرا إىل املخاطر التي تطال املنشآت النفطية 
  Political risk يف اململكة العربية السعودية وهو ما يُرتّجم بالـ

.Risk premium الذي يضاف إىل ما يسمى
مام تقّدم نرى أن الغموض السلبي يلّف املُستقبل من ناحية 
األســعار العاملية، إال أن اإلرتفاع يف هذه األســعار يتّم عكّسه 
بشكل مزدوج عىل املواطن اللبناين )السعر باإلضافة إىل سعر 
الدوالر يف الســوق الســوداء(. أّّما اإلنخفاض، فال أثر له يف 
األســعار املحلّية وهو أمر أصبح معروًفا إذ إن هيكلية األسعار 
يف لبنــان تتميز دامئًا باملنحــى التصاعدي مع اإلحتكار الذي 

يتحكّم مبفاصل االقتصاد اللبناين مبعاونة اإلهامل الرسمي.
من هــذا املُنطلق يتوّجب عىل الحكومــة، أي حكومة ولو 
كانت حكومة ترصيف األعامل، العمل عىل تأمني املواد الغذائية 
واألّولية للمواطن اللبناين من خالل توقيعها عقودا آجلة لتثبيت 
السعر من اآلن خصوًصا أن األجواء السياسية تُشري إىل تدهور 
إضايف يف مداخيل وُمّدخرات املواطن اللبناين. فتقلّب األسعار 
هو من أصعب ما مُيكن أن يواجه املواطن صاحب الدخل املحدود 
يف حياته اليومية إذ يستنزف أمواله وأعصابه يف حني يستفيد 
منها التّجار بالدرجة األوىل كام بتنا نعيشه يومياً. إن معالجة 
هذه الظاهرة الشاذة يف االقتصادات يجب أن تواكب بتواصل مع 
مرصف لبنان املركزي واملصارف التجارية إضافة إىل التشّدد يف 

عمليات قمع التهريب الذي يستفحل يوماً بعد يوم.
يف هذا الوقت، تستمّر الحرب األهلية االفرتاضية عىل مواقع 

التواصل االجتامعي وعىل املنابر ويف وســائل اإلعالم بشكل 
غري مسبوق. وأصبحت إدارة منصات التواصل االجتامعي الهّم 
األول للمعنيني ومــن يحصد الرتند )Trend( اليومي، يف حني 
أن البلد يغرق بأزماته السياسية واإلقتصادية واملالية والنقدية 
واإلجتامعية واملواطن مرتوك ملصري أســود يواجه فيه جشع 

التّجار وحريق سعر رصف الدوالر.
األزمة التي يعيشــها لبنان هي أزمة ُمتعّددة األوجه! ويبقى 
الوجه الســيايس العامل األكرب فيها نظــًرا إىل أن ال إمكانية 
للقيام بأي عمل إصالحي أو حتى أي إجراء للتخفيف عن كاهل 
املواطن، إال من خالل قرار ســيايس وسلطة سيادية تقوم مبا 
يلزم. من املســلم به يف الدستور اللبناين أن القرار االقتصادي 
واملايل هو من صالحيات الحكومة وبالتايل فإن رفض حكومة 
الرئيس حسان دياب أخذ هذه القرارات )منذ اإلستقالة(، جعل 
االقتصاد عرضة لقرصنة املافيات املُنترشة يف كل القطاعات.

وملــا كانت منهجية عمل الحكومــات مبنية عىل الحوكمة 

الرشــيدة عىل ُمختلف األصعدة خصوًصا االقتصادية واملالية 
منهــا، لذا، يجب أن تُشــكّل األزمة الحاليــة مدخالً إلعتامد 
الحوكمة الرشــيدة وإبعاد املُحاصصات السياسية عن امللفات 
االقتصاديــة واملالية وأن تكون الشــفافية يف إتخاذ القرارات 
عملية بحتة مبنية عىل آراء الخرباء يف جميع املجاالت ملا فيه 

خري الشعب اللبناين ودميومته.
سياسًيا ما زال الغموض يلّف مصري تشكيل الحكومة وأغلب 
الظّن أن هذا الغموض ُمرتبط بشكل رئييس بامللفات اإلقليمية 
وبالتحديد مبلف التفاوض األمرييك – اإليراين. هذا األخري أخذ 
منًحى تصعيديًا مع فرض واشــنطن عقوبات عىل مسؤولني 
إيرانيني وهو ما يدّل عىل تعقيدات ســُتلقي بثقلها بدون أدىن 

شّك عىل ملف تشكيل الحكومة.
عــىل الصعيد املايل والنقدي، الخســائر ترتاكم كل يوم من 
دون حكومــة مــع إزدياد عجز املوازنة الذي مــن املُتوّقع أنه 
تخطّــى الـ ٦ تريليون لرية لبنانية يف العام 2020 وما يُقارب 

الـ 2 تريليون لرية منذ بدء العام 2021. هذا الرتاكم يتزامن مع 

ارتفــاع ملحوظ للكتلة النقدية نتيجة إســتمرار عجز املوازنة 

)طبع للعملة لتغطية هذا العجز( ولكن أيًضا طلب املودعني من 

املصارف باللــرية اللبنانية حيث بلغت الكتلة النقدية م1 حتى 

كانــون األول املايض ٤0 تريليون لرية لبنانية مع وترية زيادة 

شــهرية مبُعّدل 2.٦ تريليون لــرية لبنانية. هذه األرقام تجعل 

من عودة الدوالر إىل 1٥00 لرية أمًرا شــبه ُمستحيل )من دون 

إســتثامرات ضّخمة( مع متويل هذا الطبع لثالثة أمور: عجز 

املوازنة، سحوبات املودعني، وعمليات التهريب.

يف الختــام مُيكن القول إن تأخري تشــكيل الحكومة يُكلّف 

الشــعب اللبناين خســائر مبارشة ال تقّل عن ثالثة تريليونات 

لرية لبنانية شهرياً وهو أمر يتحّمل مسؤوليته كل من هو معني 

بتشكيل الحكومة.

فهل من بارقة أمل أو صحوة ضمري؟

من جهته، قال جونسون لروحاين إنه »عىل جميع أطراف االتفاق 

النووي أن تبدي حســن نياتها من أجل العودة إىل االتفاق والتوصل 

إىل حلول حقيقية«.

وأكد جونســون التزام بريطانيا باالتفاق النووي، وحث روحاين 

عــىل »وقف انتهاكات إيران لبنود االتفاق والتي بدأتها طهران بعد 

انسحاب الواليات املتحدة من االتفاق عام 201٨«.

وأشار إىل »أهمية أن تنتهز إيران فرصة استعداد الواليات املتحدة 

للعودة إىل االتفاق إذا عادت إيران إىل االلتزام«.
كذلك، طالب جونسون روحاين بـ«اإلفراج الفوري عن الربيطانية 
اإليرانية نازنني زاغري راتكليف وجميع مزدوجي الجنسية املعتقلني 
يف إيران«. ويف وقت ســابق أمس ، شدد الرئيس اإليراين عىل أنه 
»إذا عاد األطــراف اآلخرون إىل التزاماتهم يف االتفاق النووي فإن 
طهران ســتعود إليه«. وتوّجــَه إىل االمريكيني بالقول: »ال تخجلوا 

وعودوا إىل االلتزام باالتفاق«.
كام وأكد االتحاد األورويب رغبته يف التعاون مع واشنطن حول 
ملــف إيران، وقال يف 2٨ كانون الثــاين، إنّه »يجب إيجاد طريقة 

لعودة واشنطن إىل االتفاق النووي«.

»يحق للشــعب العراقي أن يعيش بسالم، ويحق له أن يجد 
مجــّدداً الكرامة التي تخصه«، معترباً أن »جذوره الدينية 
والثقافية تعود إىل آالف السنني، فبالد ما بني النهرين هي 

مهد الحضارة«.

وإذ أشــار البابا يف كلمته إىل أن »كل هذا الرتاث دمرته 
الحرب«، ندد »ببيع األسلحة يف العامل«، معترباً أن »الحرب 
هي دامئاً الوحش الذي يتغرّي، مع تغري العصور، ويستمر 
يف التهام البرشية«.يشار إىل أن البابا فرنسيس عاد إىل 
رومــا، اإلثنني املايض، بعد زيارة إىل العراق اســتغرقت 

ثالثة أيام، هي األوىل  إىل هذا البلد.

بعثة األمم املتحدة إن هناك فرصة حقيقية أمام الليبيني 
للميض نحو الوحدة واالســتقرار واملصالحة واستعادة 

السيادة.
ووصفت البعثــة اجتامع الربملان بأنــه »تاريخي«، 
وأشــادت بانعقاد »جلســة موحدة بعد سنوات عدة من 

االنقسامات والشلل«.
مــن جهته، دعا رئيس الحكومة مجلس النواب املوّحد 
إىل تجاوز مــا وصفها باألحقــاد البغيضة والحروب، 
وتعهــد -  يف كلمة أمام مجلس النواب املنعقد يف رست 
عقب منــح حكومته الثقة- بالعمــل عىل إنجاز كافة 

استحقاقات املرحلة االنتقالية يف مواعيدها املحددة.
ورّحبت حكومة الوفاق الوطني واإلدارة يف رشق ليبيا 
بالتصويت يف الربملان، وقالتا إنهام مســتعدتان لتسليم 
الســلطة للحكومة الجديدة، وقال رئيس الربملان عقيلة 
صالح إن مجلس الوزراء برئاســة الدبيبة سيؤدي اليمني 

األسبوع املقبل.
بدوره، قال وزير الداخلية يف حكومة الوفاق الوطني 
الســابقة فتحي باشاغا إن ميالد حكومة وحدة وطنية 
ونيلهــا الثقة مــن مجلس النــواب مبظهر دميقراطي 
وحضاري، هو يوم تاريخي، تجسدت فيه اللحمة الوطنية 

والحرص عىل وحدة ليبيا وإنهاء االنقسام.
وكانت هذه هي الجلســة األوىل الكاملة للربملان منذ 
سنوات، إذ انقسم بني القوتني املتصارعتني عىل السلطة 

يف الغرب والرشق يف أعقاب انتخابه يف 201٤، أي بعد ٣ 

سنوات من اإلطاحة بنظام معمر القذايف، انزلقت بعدها 

البالد املنتجة للنفط إىل الفوىض.

ونجحــت جهــود دبلوماســية يف وقــف األعامل 

العســكرية، وتّوجت بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية 

يف جنيــف برعاية األمم املتحــدة يف 2٣ ترشين األول 

املايض، اتفاقا لوقف إطالق النار بشــكل دائم يف أنحاء 

البالد، وأمام الحكومة الجديدة اآلن مهمة جمع اإلدارتني 

املتنافستني.

{ مرتزقة وأزمة اقتصادية {
وأمام الحكومة اآلن مهمة التصدي ملصاعب عدة، من 

أزمة اقتصادية خانقة إىل ارتفاع حاد يف نسبة البطالة 

وتضخم وخدمات عامة مرتدية، بعد 10 سنوات تنازعت 

خاللها السلطتان الحكم يف البالد.

وأمام اإلدارة الجديدة مهمة رئيســية أخرى تتمثل يف 

ضامن رحيل نحو 20 ألفا من املرتزقة واملقاتلني األجانب، 

وقــال الدبيبة يف كلمته أمــام النواب الثالثاء »املرتزقة 

خنجر يف ظهر ليبيا«، معلنا أنه سيطلب من األمم املتحدة 

والدول التي ينتمي لها هؤالء املقاتلون ترحيلهم.

ووصل نحو 10 مراقبني دوليني إىل طرابلس قبل أسبوع 

لإلعداد ملهمة اإلرشاف عىل وقف إطالق النار املطبق يف 

ليبيا منذ أشــهر، والتحقق من مغادرة املرتزقة والجنود 

األجانب املنترشين يف البالد.

تفاصيل جديدة عن واقعة اقتحام مبنى السفارة اإلرسائيلية يف القاهرة 
يف أثناء أحداث مرص عام 2011.

وقال نتنياهو يف حديث مبارش له عرب »فيسبوك« مع أنصاره: »لقد 
تحدثت مع الســلطات املرصية يف ذلك الوقت وقلت لهم أنني سأرســل 
مروحيتني، أرســلتهام دون أن أخرب املرصيني بأن املروحيتني ستهبطان 
يف املطار، فظنوا أن املروحيتني ستهبطان فوق سطح العامرة، حيث مقر 
السفارة، وعندها فقط أرسلوا مجموعة من القوات املرصية الخاصة«.

وكانت الرقابة العسكرية اإلرسائيلية قد منعت يف املايض نرش مثل 
»i2٤news« هذه التفاصيل، حسب ما أفادت به

يذكر أن الهجوم عىل السفارة اإلرسائيلية يف القاهرة وقع يوم التاسع 
من سبتمرب 2011، عندما اقتحم آالف املتظاهرين املرصيني بالقوة مبنى 
السفارة اإلرسائيلية، بعد انهيار الجدار األمني الخرساين املحيط باملبنى.

وتم إجالء ســتة من أفراد الســفارة اإلرسائيلية يف القاهرة كانوا 
يف غرفــة محصنة داخل مبنى الســفارة أثناء الهجوم، من قبل وحدة 
كوماندوز مرصية، فقط بعد التدخل الشــخيص من الرئيس األمرييك 

آنذاك، باراك أوباما، ووزير دفاع الواليات املتحدة وقتها، ليون بانيتا.
ويف أعقاب الهجوم، تم نقل ٨٥ من أفراد طاقم السفارة اإلرسائيلية 
وأفراد عائالتهم إىل إرسائيل، بينام بقي نائب الســفري اإلرسائييل يف 

القاهرة. وعىل ضوء الحادث، أعلن الجيش املرصي حالة التأهب.

{ لقاء بني مسؤولني كبار من إرسائيل 
ومرص يف رشم الشيخ {

أفــادت هيئة البث اإلرسائييل بأن وزير االســتخبارات إييل كوهني 
اجتمع يف منتجع رشم الشيخ مبرص مع نائب رئيس املخابرات املرصية 
نارص فهمي، وبحث معه قضايا أمنية واستخباراتية مشرتكة للبلدين.

وأشــارت هيئة البث اإلرسائيلية »مكان« إىل أن الجانبني بحثا أمس، 
محاربة اإلرهاب املتطرف، خاصة يف شبه جزيرة سيناء، وتأمني حرية 

املالحة البحرية يف البحر األحمر .
وأكــد اللواء نارص فهمي، نائب رئيــس املخابرات املرصية، أن بالده 
معنيــة بدفع التعاون مع إرسائيل يف جميع املجاالت إىل األمام، وأنها 
ســتعمل عىل تعزيز التعاون والعالقات االقتصادية واملجاالت األخرى 

مع إرسائيل.
ويف السياق نفسه نرش أوفري جندملان، املتحدث باسم رئيس الوزراء 
اإلرسائييل، اليوم األربعاء تغريدة قال فيها: »وزير االستخبارات كوهني 
تــرأس وفدا ضم مدراء أكرب الرشكات اإلرسائيلية، وهو األكرب من نوعه 
منذ 20 عاما، إىل رشم الشيخ، حيث اجتمع مع مسؤولني مرصيني كبار 
وبحث توســيع رقعة التجارة بني البلدين والتعاون يف الزراعة واملياه 
والكهرباء والســياحة«، مضيفا أنه »من املتوقع وصول حجم التجارة 

بني البلدين إىل مليار دوالر سنويا«.
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