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ــــــل  ــــــل الرئاســــــــي مؤجــ ــــــن الحــ ــــــود... لكــ ـــر الجمــ ـــ ــــــع« لكســ ــ ــــــت الضائ ــــــي »الوقــ ــــــة فــ ـــوارات ثنائيــ ـــ حــ
تحــــــــرك جنبــــــــاط: اقــــــــل مــــــــن مبــــــــادرة واكبــــــــر مــــــــن لقــــــــاء... وزيــــــــارة »القــــــــوات« لــــــــم تقنــــــــع النــــــــواب املعتصميــــــــن 
ــــــــأى بنفســــــــها عــــــــن التســــــــمية  ــــــــة »االســــــــتطاع واملتابعــــــــة«... والســــــــعودية تن ــــــــي مرحل ــــــــا ف واشــــــــنطن وفرنس
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رصـــــــــــاصـــــــــــة طـــــائـــــشـــــة

تـــــــهـــــــدد حـــــــيـــــــاة العــــــب

ــي ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ نـــــــــــاشـــــــــــىء لـ

وقفة تضامنيّة مع النّواب املعتصمني أمام مجلس النّواب

املعارك رشق اوكرانيا

التصدي لعمليات االستيطان

)التتمة ص12( 

)التتمة ص 9( 

)التتمة ص 9( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

محمد بلوط

تشــهد البــالد حالة من 
االنفصام الشــديد عىل كل 
املســتويات، ففي ظل تراكم 
التي  االزمــات الضاغطــة 
تجــاوزت كل الحــدود عىل 
االحتجاجات  الناس يقيــت 
تكاد  او  خجولة  الشــعبية 
تكــون معدومــة. ورغــم 
متــدد الفــراغ اىل ســائر 
مؤسســات ومرافق الدولة 
الرئايس  يستمر االستحقاق 
ســجني املتاريس السياسية 
املرفوعة بني سائر االطراف، 
ال ســيام بعد فشل او افشال 
املبادرات الحوارية املوسعة.
التحركات  بعــض  ورغم 
التي  الثنائيــة  واللقــاءات 
ســجلت مؤخرا فان مشهد 
التأزم بقي عىل حاله، االمر 
الذي دفع مصدًرا سياســًيا 
امس  للديار  القول  اىل  بارزا 

تضـــــارب املعلومـــــات حـــــول الوضـــــع علـــــى الجبهتيـــــن الجنوبيـــــة والشـــــرقية
واشـــــنطن: فاغنـــــر منظمـــــة اجراميـــــة... وزيلنســـــكي: امـــــا الدبابـــــات وامـــــا الهزيمة

شـــــــــــــــهيد برصـــــــــــــــاص مســـــــــــــــتوطن قـــــــــــــــرب رام اللـــــــــــــــه
ــال« ــت ــدي«.... تــحــديــد »مــاهــيــة االح ــحـ ــتـ ــة« تــقــبــل »الـ ــي ــدول »الـــعـــدل ال

عىل  ســاعات  تنقض  مل 
انتهاء اجتــامع وزراء دفاع 
دول حلف شــامل األطليس 
يف قاعدة رامشتاين الجوية 
»الالاتفــاق«  بأملانيــا،اىل 
حول املســاعدات العسكرية 
بــادرت  ،حتــى  النوعيــة 
روســيا اىل تفعيل عملياتها 
العســكرية مســتفيدة من 
االنقسام عىل جبهة الخصوم 
محققــة انجازات ،تضاربت 
املعلومــات حــول صحتها 
،وســط الحاح اوكراين عىل 
الحصول عىل دبابات غربية 
منسق  عاجل،واعالن  بشكل 
اإلســراتيجية  االتصاالت 
القومي  األمــن  مجلس  يف 

نزوال عند قــرار الهيئة العامة لالمم املتحدة ،وكرسا الرادة 
االحتــالل االرسائيــي ، وجه امني عام االمــم املتحدة كتابا 
اىل محكمــة العدل الدولية يطلب منهــا رايها حول »ماهية 
االحتــالل«،يف خطوة يتوقع ان ترك الكثــر من التداعيات 
املســتقبلية وتشــكل ســابقة الكرث من حالــة عىل صعيد 
العــامل،يف وقت متعن فيه قوات االحتالل يف مامرســاتها 

العدوانية اليومية.
فقد أعلنت محكمة العدل الدولية، قبول طلب الجمعية العامة 
لألمم املتحدة لتقديم رأي استشاري بشأن مامرسات االحتالل 
التي متس حقوق اإلنســان للشعب الفلسطيني يف األرايض 
الفلسطينية املحتلة. ووفقاً لبيان املحكمة، »تّم نقل الطلب عرب 
رسالة وجهها األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوتريش، 

لبنان بهما سكان  أرضيتان في سوريا شعر  هزتان 

ــرس  ــحـ ــيــف »الـ ــيـــن تــصــن ــنـ ــحــســم االثـ اوروبـــــــا ت
ــرد ــل ــزون ل ــ ــاهـ ــ الـــــــثـــــــوري«... وطـــــهـــــران: جـ

 وفد من الكنيسة األرثوذكسية الروسية يزور سوريا

افاد املركز الوطني للجيوفيزياء يف بحنس 
التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بأنه 
عند الســاعة 15،3 من بعد ظهرأمس وقعت 
هزة ارضية داخل االرايض الســورية عىل بعد 
31 كلــم من مدينة حمص، قوتها 4،4 درجات 
عىل مقياس ريخر ، كام تبعد عن بروت 135 
كلم، شعر بها سكان بعض املناطق اللبنانية.

والحقا، أفاد املركــز الوطني للجيوفيزياء 
يف بحنــس  بأن هزة أرضية ثانية رضبت عند 
الســاعة 16،7 من أمــس مدينة حمص يف 
ســوريا، يف املوقع نفســه الذي حصلت فيه 
الهــزة االوىل، وبلغت قوتها 4،1 درجات عىل 
مقياس ريخر، شعر بها سكان بعض املناطق 

اللبنانية.

يف فــرة مــن التوتر املتزايــد بني طهران 

وبروكســل عىل خلفيــة االحتجاجات التي 

الغربيــني لطهران  واتهام  إيران،  تشــهدها 

بتزويد روســيا بطائرات مسّرة استخدمتها 

ضد أوكرانيا، جاءت توصية الربملان األورويب 
لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، وما 

زار وفــد من الكنيســة األرثوذكســية 
الروســية سوريا، وترأس الوفد رئيس قسم 
بطريركية  يف  الكنسية  الخارجية  العالقات 
موســكو املروبوليــت أنطونيوس مطران 

فولوكوالمسك.
وذكرت الســفارة الروســية يف دمشق، 

يجــب عىل بقيــة النــواب يف املجلس 
النيايب االنضــامم اىل حركة النواب الجدد 
والتغيريــني املعتصمــني واملوجودين يف 

مجلس النواب.
وهذا ما ســيجعل املجلس النيايب يقوم 
للجمهورية  رئيــس  النتخاب  بواجباتــه 
ويكون الرئيس العتيــد يف املرحلة املقبلة 
ملدة 6 ســنوات، كون املجلــس النيايب هو 
الهيئة االنتخابية وفق الدســتور التي يجب 
ان تبقــى يف اجتامعــات متواصلة حتى 
انتخــاب رئيس للجمهورية وليس االنعقاد 

مرة واحدة أسبوعياً.
 وعندما يحرض 50 نائبا و60 و70 وتصبح 
االعداد اىل تزايد كل يوم فان ذلك ســيعطي 
زخــام كبرا للنــواب يك ينتخبوا الرئيس 
املســتمرة   االنتخابية  بالهيئة  ويلتزمــوا 

النتخاب الرئيس الجديد. 
اما تجاهل النواب لالنعقاد بصورة دامئة 
واالكتفاء بجلســة واحدة يف االســبوع، 
فــان هذا االمر لن يــؤدي اىل انتخاب رئيس 

للجمهور ية قبل اشــهر واشهر فيام الدوالر 
يتصاعد واصبح 51 الفا والشــعب اللبناين ال 
يستطيع تحمل انهيار العملة بنسبة 93  باملئة 
وسرتفع اىل 100الف لرة وسيصبح الشعب 
اللبناين عاجزا عن رشاء حاجياته الكرث من 4 
ايام بالرواتب التي يتقاضونها عىل سعر دوالر 
100 الف لرة الن االسعار ستصبح مرتفعة 
جدا لكافة  املواد املعيشية والغذائية والبنزين 
وغر ذلك، وسيؤدي اىل شلل كامل يف البالد.
فيام انتخاب رئيس للجمهورية سيعطي 
الثقة من جديد بالدولة اللبنانية واملؤسسات 
وفورا يبدأ الــدوالر باالنعطاف نزوال وتبدأ 
اللرة اللبنانية بالصعود ويبدأ التفاوض يف 
هــذه الحالة من قبل الحكومة مع صندوق 
النقد الدويل والبنك الدويل وهام املؤسستان 
الدوليتان اللتان تستطيعان مساعدة لبنان 
للخــروج من مأزقه كــام انتخاب الرئيس 
ســيعطي استقرارا ممتازا للبنان عرب عودة 

املؤسسات اىل العمل واالنتظام.

عىل طريق الديار

»الديار«

ــي ــ ــان ــ ــن ــ ــب ــ ــل ــ الــــــــــــــــــدوري ال
فـــــــــــي كــــــــــــــرة الـــــــقـــــــدم

ــوز عـــلـــى الـــبـــرج  ــفـ الـــعـــهـــد يـ
 والـــســـاحـــل يـــهـــزم الـــغـــازيـــة
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ص 9 ــاب 80% مــن ســكــان الصين ــا« أصـ ــورونـ ال مــخــاوف مــن مــوجــة جـــديـــدة.. »كـ

ــار  ــ ــن التيـ ــ ــارب بيـ ــ التقـ
ــيحّيون  ــ ــي: املسـ ــ وبكركـ
ــة ــ ــن العاصفـ ــ ــي عيـ ــ فـ

الفضيحة ــد  ــع ب ــا  مـ الـــروســـي  ــش  ــجــي ال

الـــبـــخـــاري »يــفــرمــل نــشــاطــه 
الـــلـــبـــنـــانـــي«... وشــخــصــيــات 
ــاض ــ ــري ــ مـــــعـــــدودة تـــــــزور ال

اقترب...  الرئاسي  الحّل 
مــقــاطــعــة اشـــتـــراكـــيـــّة 
ــري ــي ــي ــغ واعــــتــــصــــام ت
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ص4 ص2
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بقلم نبيه الربجي )ص 6( 
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ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ
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تغييري واعـــتـــصـــام  اشــتــراكــّيــة  مــقــاطــعــة  ــرب...  ــ ــت ــ اق الـــرئـــاســـي  الـــحـــّل 

ــن املــجــلــس ــن الـــنـــواب : ال مـــكـــان لــلــحــوار أفـــضـــل مـ ــدد مـ ــ اســـتـــمـــرار اعــتــصــام ع

ــي: املــســيــحــّيــون فـــي عــيــن الــعــاصــفــة ــركـ ــكـ ــارب بــيــن الـــتـــيـــار وبـ ــقـ ــتـ الـ
مخاوف أن ينسحب املسار الحكومي على ملفات أخرى وتفريغ املواقع املارونّية

ــه ــ ــات ــ ــم ــاهــ ــ ــس ــ ُم لــــبــــنــــان  تــــســــديــــد  فــــــي  ــر  ــ ــي ــصــ ــ ــق ــ ــت ــ ال  : تــــــــــرّد   >الــــــخــــــارجــــــّيــــــة« 
ــل الــــــــــــــــوزارة ــ ــ ــم ــ ــ لـــــــأمـــــــم املـــــــّتـــــــحـــــــدة خـــــــــــــارج صــــــاحــــــّيــــــة ونــــــــطــــــــاق ع

ميشال نرص

الخميــس املقبل تفتح ســتارة ســاحة 
النجمــة ، يف املبدا ، للمــرة الثانية عرشة 
الرئاســية  املرسحية  ،عىل فصل جديد من 
الجمهور  عنها  يغيــب  والتي  »املمجوجة«، 
املبــايل بعروضها، يف ظل  اللبناين غــر 
االزمــة الخانقــة التي يعيشها،وماســاة 
ملهاة »صرفة« ،شــاغلة املودعني ومالئة 
البنــوك، اىل ان يطل البطــل عىل حصان 
من خلف البحار يســقط الشغور يف بعبدا 
،ويعيد العجلة اىل املؤسســات »املكربجة« 

واملشلولة.  
فالجلسة الحادية عرشة انتهت اىل امرين 
مهمني، االول، متثــل يف خطوة االعتصام 
املفاجئ لنائبــي التغير يف القاعة العامة 
ملجلس النواب، رغم »التضييق« الذي مورس 
بحقهم، واســتدعى تدخال مــن قبل نائب 
رئيس املجلس »لتطرية الجو« و«تســهيل« 
اقامتهم وزيارتهــم، حيث الحديث عن كرة 

اللقــاء الدميقراطي اىل  التحــرك، والثاين، دعوة  ثلج هذا 
فتح »حوار رئايس »، واتجاهه اىل مقاطعة جلســات »الال 
انتخــاب« بعد لقاء جمع وليد بيك بوفــد من حزب الله يف 
كليمنصو، حيث رشــحت من االجواء وجــود »ليونة« يف 
خطوة  تكون  معوض،قــد  مليشــال  التصويت  عن  الرتاجع 
املقاطعة نصف الطريــق نحوها، عىل ان يتبعها يف مرحلة 

اسم جديد. ثانية تسمية 
مصادر دبلوماســية مواكبة وضعت ما يجري يف اطار 

الرؤية لدى  الناتج عــن عدم وضــوح  الداخيل  التخبــط 
االفرقاء حول حقيقة وواقع مــا يجري خارجيا، حيث انه 
حتى الســاعة مل تتبلور لدى اي جهة صورة واضحة عن 
اتجاهــات الخارج، رغم معرفة »الــوكالء« ان »االصالء« 
بــارشوا يف حســم بعض النقــاط، وحيــث ان مرجعية 
رئاســية تبلغت معلومات جدية من مسؤول دويل عن ان 
الوقت قد بات ضيقــا جدا، ال يتعدى االيــام امام الداخل 
اللبناين التخــاذ القرارات املطلوبة،قبل ان يصبح املوضوع 

الخارج. يف عهدة 

ويف هذا االطــار رات املصادر ان عملية 
حني  ،اىل  الوضع  »ستجمد«  رئيس  انتخاب 
ايجاد التســوية الكربى يف املنطقة، حيث 
االتجاه اىل فرتة رئاســية انتقالية، تتوىل 
والتنسيق  بالتعاون  االقتصادي  امللف  ادارة 
والتنفيذية،  الترشيعيــة  الســلطتني  بني 
حيث  يغــيل  بدا  الشــارع  ان  خصوصــا 
والطائفية  االجتامعيــة  العوامل  تتقاطع 
اي خطا يف  واالقتصاديــة، مــا يجعــل 
احدا  يريده  ال  ما  كارثيا، وهو  الحســابات 
من الخــارج راهنا،اال اللهم يف حال رفض 
اللبنانيــني للتســوية املؤقتــة التي يعمل 
الكبــر قادم ولن  االنفجار  ، فــان  عليها 

آخر شباط. اكرث من  يتاخر 
حاليا  الدوالر  لعبــة  ان  املصادر  واعتربت 
باتت مرتبطة بالوضع الســيايس اكرث منها 
باي شــان آخر ، وانه مبجــرد االعالن عن 
اتفاق عىل انتخاب رئيــس للجمهورية فان 
من  سيسجل،  الرصف  لسعر  تدريجيا  انهيارا 
هنا فان االمــر يف النهاية يتوقف عىل مدى 
تجاوب القيادات اللبنانية مع الخارج بعد تقاعسهم عن القيام 

بواجباتهم.
ودعت املصادر اىل متابعــة ملف التحقيق يف تفجر مرفا 
بروت وتطوراته خالل االيام واالســابيع القادمة، خصوصا 
بعــد كالم »الرئيس بيطــار« والدخول القضــايئ الفرنيس 
املبارش عىل هذا الخط ،فضال عــن الوفد القضايئ االورويب 
و«تقصياته« يف بروت ،حيث تشــر اوساط مراقبة اىل ان 

الوفد سينقسم اىل وفود...

يواصــل عدد من النــواب االعتصام داخل 
احتجاجاً  التوايل،  الثالث عىل  لليوم  الربملان، 

عىل استمرار الفراغ الرئايس.
هذا وانضــم عضو كتلة »تجــدد« النائب 
فــواد مخزومــي، إىل النــواب املعتصمني، 
التواصل  وسائل  عرب  انترشت  صورة  بحسب 

االجتامعي. 
أديب  النائب  أفادت معلومات بــأّن  كذلك، 
عبد املسيح سيتوّجه نهار اإلثنني أو الثالثاء 
فور وصولــه إىل لبنان للبقــاء يف الهيئة 
العاّمة للمجلس النيايب مع النواب املعتصمني 

بالداخل ممثالً كتلة »تجّدد«.
وكان نائبا القــوات اللبنانية رازي الحاج 
املعتصمني  للنــواب  اكدا  عقيــص  وجورج 
بعد زيارتهــام لهم، أهميــة التحرك لكرس 
الجمــود عىل مســتوى املجلــس، واعتربا 
أن »هــذا اإلعتصام وحــده يبقى يف إطاره 
اإلعرتايض بحال مل يتم اإلتفاق عىل خارطة 
طريــق تتوحد من خاللها القــوى النيابية 

املتشابهة«.
ويف الســياق، اشــارت النائبــة حليمة 
أّن  »اىل  تلفزيــوين:  القعقــور، يف حديث 

عدم دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بّري اىل جلســة جديدة 
النتخاب رئيس للجمهورية يشــر إىل أنّه ال يهمه االعتصام 
وما يريده يحصــل«، مضيفًة »لنقم بحــوار منطقّي ونحن 

نطالب بتطبيق الدستور«.

واكدت القعقور »أننا نريد التعــاون داخل وخارج املجلس 

النيايب النتخاب رئيس للجمهورية وال مكان للحوار أفضل من 

املجلس«.

من جهتها، أكــدت النائبة نجاة صليبا ان 
»املجلس النيايب يف حالة انتخابية فقط ومن 
يأيت ليقف معنا يقف إىل جانب الدســتور«، 
مشرة اىل ان »كل إنسان منتخب من الشعب 
عليه متثيل الشعب ونحن هنا النتخاب رئيس 

والهدف ليس اإلسم بل تطبيق الدستور«.
بدوره، اعترب النائــب فراس حمدان ان »ال 
إمكانية الي إجراء إصالحي أو خطة إنقاذية 
انتخاب رئيــس للجمهورية  إال من خــالل 

وتشكيل حكومة«.
كذلك، أشار النائب الياس جرادي، يف حديث 
تلفزيوين من داخل املجلس، إىل أّن »الدستور 
يحّتم عىل مجلس النواب أن يجتمع بشــكل 
دائم النتخــاب رئيس للجمهوريــة، واليوم 
واالوضاع  الرضورة  بسبب  تجتمع  الحكومة 
االســتثنائية، فلامذا ال نترصف مع موضوع 
رئاسة الجمهورية والفراغ الرئايس، عىل انه 

رضورة قصوى؟«.
ولفت إىل أّن »مــا نقوم به هدفه انتظام 
ليــس موقًفا  الدســتوري، وتحركنا  العمل 
اتجاه شــخص معنّي بل بهدف االنتهاء من 
الفراغ الرئايس«، مشــدًدا عــىل »أننا ندعو 
الجميع للنقاش والحوار، وما قمنا به ال يســتهدف أحد، بل 
ننتظر موقفا ايجابيا من الجميع للوصول اىل انتخاب رئيس 

للجمهورية«.

ابتسام شديد

لطاملــا كان اإلختــالف يف املقاربــات 
والتيار  بكــريك  بــني  واقعا  السياســية 
الوطني الحر فالتيار انتهج خطا سياســيا 
الجناح  فكان  املسيحية  القوى  عن  مختلفا 
املســيحي األكرث قربا والتصاقا بحزب الله 
كانت  فيام  مخايل  مــار  تفاهم  انجاز  بعد 
الســيايس  الخط  مع  تناقض  عىل  بكريك 
لفريــق ٨ آذار األمر الذي ولــد تباعدا يف 
يف  والتيار  الــرصح  بني  النظــر  وجهات 
الواقع بات  ان هذا  إال  املاضية،  الســنوات 
املســتجد  التوتر  للتغير عىل ضوء  عرضة 
الله عىل  التيار وحــزب  يف العالقة بــني 
اثر انعقاد الجلســة الوزارية التي رفضها 
تأكيد  ومع  والــرصح  الحر  الوطني  التيار 
املوارنة عدم أحقية عقد جلســة   املطارنة 
وإصدار مراسيم وتوقيعها من دون توقيع 
الوزراء مام يتالقــى مع وجهة نظر التيار 

ترصيف  حكومة  جلسات  ودســتورية  ميثاقية  عدم  حول 
األعامل يف الوقت الذي أمن فيه حزب الله الغطاء النعقاد 

الجلسات.
 تقــارب التيار وبكــريك بعد فرتة مــن التباعد فرضته 
الرئايس  الفراغ  أعقاب  الناشــئة يف  السياســية  األحداث 
حيــث تتالقى وجهتا نظر بكريك والتيــار اليوم كام تقول 

مجلس  وانعقاد  الرئاســة  ملفات  مصادر سياســية حول 

الوزراء  حيث تتقاطع مواقف بكريك مع حســابات التيار 

حيــال امليثاقية واملخاوف من ان يشــمل الفراغ كل املواقع 

املارونية األخرى وقد عرب  البطريرك املاروين بشارة الراعي 

عن مخاوفه من مخطط لتفريغ املواقع املارونية والسيطرة 

عليها مام اســتدعى ردا من حزب اللــه فحواه ان رصاعات 

الفراغ يف  اىل  تؤدي  التي  املســيحيني هي 
املارونية. املواقع 

الناشئ بني الرصح والتيار مرده  التقارب 
اىل تعاظم القلق لــدى الطرفني من تراجع 
الدور املســيحي، فالنائب باســيل »خرس« 
املتمثلة بعقد جلســة  السياســية  الجولة 
للحكومة وســجل رئيس حكومة ترصيف 
يف  أهداف  عــدة  ميقايت  نجيــب  األعامل 
للحكومة  أوال بعقد جلســتني  التيار  مرمى 
الثالثــة عىل  بــدل الواحــدة والجلســة 
الطريق، ومشــاركة وزراء حــزب الله يف 
الجلسات إضافة اىل سحب وزراء اإلقتصاد 
باسيل، يف حني  والسياحة من تحت جناح 
يرص ميقايت عىل »تقنية« الجلسات مؤكدا 
ان الحكومة ال تســعى لتأخــذ صالحيات 
رئاســة الجمهوريــة مدافعا عــن وزراء 

التعطيل. حرضوا ونافضا يده من تهمة 
باملقابــل بكــريك« قلقة« مــن إطالة 
فراغ  من  يســتتبعه  وما  الرئايس  الشغور 
حاكمية  يف  وفــراغ  املارونية  املواقع  يف 
مرصف لبنــان بعد الفراغ يف رئاســة الجمهورية إضافة 
اىل املخــاوف من انســداد األفق الســيايس والحديث عن 
فشــل النظــام وتعطل االســتحقاقات فعظــات بكريك 
تعكس مخاوفها واعرتاضها عىل تعطيل الرئاســة واملسار 
لرئاســة  الرئاســة  صالحيات  تجير  برفــض  الحكومي 

الحكومة.

رد املكتب االعالمي يف وزارة الخارجية واملغرتبني يف بيان، 

عىل »تقارير إعالمية عدة، حملت عن غر وجه حق، الوزارة 

مسؤولية التقصر الحاصل يف تسديد لبنان مساهامته لألمم 

املتحدة وحرمانه من حق التصويت. 

يهم الوزارة توضيح ما ييل: 

-1تتابع الوزارة منذ عدة أشــهر مسألة تسديد املساهامت 

املستحقة وغر املسددة لتاريخه من قبل لبنان، لعدة منظامت 

دولية وإقليمية ومنها االمم املتحدة، مام يؤثر عىل حق لبنان 

بالتصويت.

 2- أجــرى وزيــر الخارجية واملغرتبني لهــذه الغاية عدة 

إتصاالت ومراجعات وإجتامعات مع الجهات الرسمية املعنية، 

للمساعدة يف تحويل االموال الالزمة اىل البعثات اللبنانية يف 

الخارج لسداد االشرتاكات واملتأخرات، وسبق أن تلقى الوزير 

بوحبيب وعودا بحل موضوع تحويل االموال الالزمة بالرسعة 

املرجوة.

3- حرصــا منها عىل عدم تقاذف مســؤولية أســباب 

خارج  ألســباب  االموال،  تحويــل  يف  الحاصل  التأخــر 

صالحية ونطــاق عمل الوزارة، فقد نبهت وزارة الخارجية 

واملغرتبــني وما زالت تؤكد عىل وجــوب املعالجة الفورية 

املؤسســات  لبنان يف  امللــف نظرا الهميتــه ولدور  لهذا 

واالقليمية«. الدولية 

من داخل املجلس

 بو صعب : بري ُمستعّد إللغاء أّي جلسة
من أجل تحديد جلسة رئاسّية

كشــف نائب رئيس مجلس النواب اليــاس بو صعب، يف 
حديث صحفي، »أنني علمت من رئيــس مجلس النواب نبيه 
بري أنه مستعد اللغاء جلســة اللجان املشرتكة وأي جلسة 
أخرى، لتحديد جلســة رئاسية اذا ملس بوادر تفاهم أو مخرج 
النتاج رئيس، وجلسة اللجان ليست بديالً من جلسة االنتخاب 

بل مسعى للترشيع وتسير عمل املجلس«.

ــاً ــ ــّديـ ــ ــه: ذاهــــــبــــــون جـ ــ ــل ــ ــال ــ ــط ــ ع
الرئاسّية ــاء  األســم مــن  ســّلــة  نحو 

كشــف عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله أن 
اتصاالت جدية، متعلّقة مبلف رئاسة الجمهورية، بدأت اليوم 

مع َمن نعترب أنهم متحررون من التزامات خارجية.
وأكد يف حديث تلفزيوين، »أننــا ذاهبون يف اتجاه جدي 
للوصول إىل ســلّة تفاهامت من ضمنها ســلة من االسامء 

للرئاسة«.
ورأى عطالله »أن هناك اصطفافني سياسيني داخل مجلس 
النواب ال ميكن أن يلتقيا ابــدا«، موضحا »أنه لذلك يطرحون 
سلة من االسامء للتوصل إىل شــخصية تسطيع أن تحصل 

عىل أكرب إجامع ممكن«.

الجيش الروسي ما بعد الفضيحة
نبيه الربجي

»حني يختيل فالدمير 
بوتني بنفسه لعله يقول 
األمركيني  لهؤالء  يا   ...
قــد  وكان  الحمقــى! 
األشــهر  خالل  الحظ، 
كيــف  للحــرب  األوىل 
رؤوس  الصــدأ  اعرتى 
الذين  والجنود  الضباط 
بوجود  يعتربون،  كانوا 
أنهم  النووية،  الرتسانة 
لن يخوضوا أي حرب اىل 

األبد، وأن وجودهم يف الثكنات كام وجود األشياء البالية 
يف أقبية املنازل« .

ترجمة لتغريــدة الباحث العســكري األمريك مارك 
كاتشيان بعدما اضطلع عىل رأي املؤرخ العسكري فيليب 
ب. أوبرين القائــل ان »أداء الضباط والجنود الروس كان 
فضيحة مل نكــن لنتصورها. ولو تدخل الجيش األمريك 
مبارشة أللحــق بهم هزمية هائلة يف غضون أيام. حقاً، 
كان أمراً مثراً أن نرى ضباطاً دون خيال، وأن نرى جنوداً 
كانوا يظنون أنهم ذاهبون، بدراجاتهم الهوائية، ال داخل 

الدبابات، يف نزهة عىل ضفاف نهر الدنيرب...« .
كاتشــيان رأى أنه بعد نحو عام من التقدم والتقهقر، 
»فوجئنا أننــا بتنا أمام جيش يفكــر بطريقة مختلفة، 
بطريقة مختلفة،  ويقاتــل  بطريقة مختلفة،  ويخطط 
وهو يواجه كل أنواع األســلحة التي صنعها األمركيون 
واألوروبيون عىل امتداد العقود األخرة. اآلن ســنكون، 
واثر االعالن عن زيادة عديد الجيش اىل 1.5 مليون جندي 
خالل السنوات الثالث املقبلة، يف مواجهة قوات محرتفة، 

وتهدد، فعالً، األمن االسرتاتيجي للبلدان األوروبية«.
وهذا ما يراه الربيطاين فرانــك لدويدج الذي خدم يف 
البلقان، ويف أفغانستان والعراق . الحظ أن ظروف امليدان 
مختلفة كلياً. يف البلقان كانت حربأ خاطفة، مع اختالل 
دراماتيــي يف موازين القوى. أما عىل األرض األفغانية 
والعراقية »مل نكن نقاتل جيشــاً كالســيكياً بل فصائل 
مسلحة غالباً ما تكون مشــبعة بايديولوجيا مجنونة ال 
تــرى يف الكائن البرشي أكرث مــن جثة يف طريقها اىل 

العامل اآلخر« !
 »املشهد يف أوكرانيا مغاير كلياً. ضباط وجنود يقاتلون 
الغــزاة بروح بطوليــة . لكن املستشــارين، والضباط، 
الغربيون الذيــن يتولون ادارة املعارك، اعتادوا عىل ثقافة 
تعطي األولويــة للتكنولوجيا العســكرية، ليكون دور 

العنرص البرشي ثانوياً«.
يضيف »هــذه مقاربة خطرة قد نتلمــس تداعياتها 
الكارثيــة يف أي وقت. الروس يواجهــون التكنولوجيا 
بأجســادهم. واذ ندّرب األوكرانيني نظرياً، ندرب الروس 

عمالنياً. الفارق الذي يفرتض أن يثر لدينا الهلع« .
عىل هذا األســاس »ال ســبيل أمامنا سوى أن نسحق 
القيرص الذي يسكنه هاجس البطوالت الغابرة لالستهانة 
بالجيــوش األوروبية حني يذكّر ضباطه وجنوده مبا حل 

بنابليون بونابرت، وبأدولف هتلر، عىل أبواب موسكو« .
هل يعني ذلــك دعوة قوات األطلــيس اىل االنخراط 
املبــارش يف الحرب، ما يفيض، حتــامً، اىل اندالع حرب 
نووية؟ تعليقه أنه »...ولو حــدث ذلك لرضورة ما، أمل 
يرّصح أمني عام الحلف ينس ستولنربغ بأن املستودعات 
األوروبية تكاد تخلو، أو هي خلــت فعالً من احتياطي 

األسلحة ؟« .
 يف الواليات املتحدة، كأعظــم قوة يف التاريخ، تبدو 
اثارة. مصانع األســلحة مل تعد تســتطيع  الحال أكرث 
تغطية احتياجــات امليدان، ال ســيام يف انتاج القنابل 
والصواريخ. وزير الدفاع لويد أوســن أمر باســتعامل 
االحتياطي يف املخازن االرسائيلية، ما يثر االرتباك لدى 
بنيامــني نتنياهو الذي يتفادى الغضب الرويس يف هذه 

األوقات الدقيقة« .
 ماذا يعنــي ذلك؟ اذ نفاجأ بــأن األمركيني احتفظوا 
مبخزون من القنابل، والصواريخ، ميكن أن يســتخدمه 
االرسائيليون يف حال الحرب، قــد ينتقم القيرص بتزويد 
الجيش الســوري مبنظومات »اس . اس ـ 400 »، كذلك 
بالدبابــات والقاذفــات الحديثة، ما يشــكل خطراً عىل 
الدولة العربية، ال سيام بوجود الصواريخ الباليستية لدى 

االيرانيني و«حزب الله« .
حــى الســاعة، أكرث مــن 200000 قتيــل وجريح . 
خرباء غربيون ال يســتبعدون أن يطيل بوتني أمد الحرب 
»الستنزافنا مالياً )من يدفع مثن األسلحة ؟( بعدما كانت 
الحرب يف أفغانســتان والعــراق وراء األزمة املالية عام 

200٨ التي تم تداركها مبعجزة« .
املعجــزة التي لن تحدث ثانية . هــذا ما يقوله جوزف 
ستيغليتز، األمريك الحائز نوبل يف االقتصاد والذي تنبأ 
بحصول األزمة الســابقة. يف رأيه »ينبغي أن نعرث عىل 
حــل لتلك الحرب، واال كنا أمام احتــامالت تنذر بنهايتنا، 

رمبا قبل نهاية العامل ...« !
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صونيا رزق

بدأت إنتفاضة بعض النواب 
التغيرييــن يــوم الخميس 
املايض، حن اعلن نائبا تكتل 
»قــوى التغيري« نجاة صليبا 
وملحم خلف، اإلعتصام داخل 
املجلس النيــايب فور انتهاء 
 11 رقم  الرئاســية  الجلسة 
املعهود،  الســيناريو  وتكرار 
فأعلنا املبيت يف املجلس َدفعاً 
للجمهورية،  رئيس  إلنتخاب 
ِمن دون  وبدورات متتاليــة 
انقطــاع وحتى تحقيق هذه 
وضعهام  الذي  االمر  الغاية، 
يف كباش سيايس مع رئيس 

املجلس النيايب نبيه بري، الذي سبق واعلن دعوته 
اىل الحوار من دون ان يلقى موافقة اكرثية النواب،  
فإعترب بري ذلك االعتصــام ضغطاً عليه، لذا رفض 
هذه الطريقة، لكن النائبن صليبا وخلف بقيا عىل 
موقفهام، عىل الرغم مــن إقفال كل ابواب املجلس 
وقطــع الكهرباء فور إنتهاء الجلســة 11، فتواىل 
التأييد من قبل بعض النواب منذ ليل الخميس، وآخر 
البزري ورشبل  الرحمن  الزائرين أسامة سعد وعبد 
مســعد ونبيل بدر، فيام إعتذر نائب رئيس املجلس 
الياس بو صعب عن عــدم عقد االجتامع، الذي كان 
مقرراً مع النواب املعتصمن، وقد بات النائبان حليمة 
قعقور وفراس حمدان الليل يف املجلس، إضافة اىل 
خلف وصليبا، عىل ان يصبح عددهم 7 وفق ما افادوا 

» الديار«مساًء.
اىل ذلك علمت » الديــار« بأّن النواب املعتصمن 
عقــدوا عرب تقنيــة »زوم« لقاءات مــع عدد من 
املغرتبن، الذين عــرّبوا عن تأييدهم ودعمهم لهم، 
ويف الســياق تلقوا اتصاالت من نواب معارضن 
وناشطن سياســين، فضالً عن حضور جمهور 

مؤيد لهم اىل ساحة النجمة.
لكــن وبعد دعوة رئيس مجلــس النواب اللجان 

النيابية املشرتكة، اىل عقد جلسة قبل ظهر الخميس 
املقبل يف 26 الجاري، لدرس مرشع القانون الرامي 
اىل تعديل بعض أحكام قانون الضامن اإلجتامعي، 
وإنشاء نظام التقاعد والحامية اإلجتامعية، برزت 
رســالة اىل النواب املعتصمن يف املجلس، بأّن ما 
تقومــون به لزوم ما ال يلزم، وهــذا يعني اّن املثل 
الشائع«جرت الرياح مبا ال تشتهي السفن« ينطبق 
عىل املشــهد الحايل، الن بّري مل يدُع  اىل جلســة 
إلنتخاب رئيس كام تجــري العادة كل خميس، بل 
اتت دعوته مغايرة، االمــر الذي ال يبرّش بإمكانية 
ان يؤدي هذا اإلعتصــام اىل أي نتيجة إيجابية بل 
عىل العكس، الّن إعتصام عدد قليل جداً من النواب 
ال يكفي. بينام املطلوب إنتفاضة نيابية - سياسية 
املعــارض، من دون  الفريق  يتالقى ضمنهــا كل 
النيايب، واالتفاق عىل مرشح  إستثناء يف املجلس 
رئــايس واحد للوصول اىل بعبــدا، بعدد االصوات 
املطلوبة يف الدورة الثانية، وإال ستبقى هذه الحركة 
كام وصفها بعض نواب فريق املامنعة ضمن إطار 
الشــعبوية ليس اكرث، خصوصاً بعد رّد بّري عىل 
النائبن املعتصمن بعبارة »مش عليّي«، وهذا يعني 
انه مل يعترب هــذا املوقف ضمن خانــة الجّد ، بل 
ضمن قالب مرسحــي مل  ينظر اليه بعن اإلعتبار، 

االرض  إفرتاش  املطلوب  الّن 
داخــل املجلس وخارجه من 
املعارض،  الفريــق  كل  قبل 
مبا يضم من نواب تغيريين 
ومســتقلن  ومعارضــن 
احــزاب، ونواب  ورؤســاء 
ووزراء ســابقن وناشطن 
وشــخصيات  سياســين، 
فاعلة وحشود من املواطنن، 
فاعالً،  االعتصام  يصبح  يك 
التعطيل  مشهد  سيبقى  وإال 

يراوح مكانه.
 اىل ذلــك مــن املفرتض 
ان تكــون املزايدات قد ولّت، 
مــع وصول االوضــاع اىل 
مع  الخطــري،  الــدرك  هذا 
وترك  التوافق  إنجاز  رضورة 
االنقسامات، الّن الرســائل وصلت بالعرشات من 
املسؤولن  اىل كبار  الغربين، خصوصاً  الســفراء 
اللبنانيــن، بأن ال رئيــس للجمهورية يف القريب 
العاجــل، إال يف حال تّم التوافق عىل شــخصية 
مقبولة داخلياً وخارجياً، وعىل ما يبدو بات لبنان 
منسياً ومل يعد عىل جدول اعامل الدول، وقد ُوضع 

ملفه عىل الرف يف إنتظار الوقت املناسب. 
يف السياق تبقى الحاجة اليوم اىل ترتيب البيت 
املعــارض مع نواب »التغيري« وبعض املســتقلن، 
االســتحقاقات  يف  الحاســمة  القرارات  وإتخاذ 
الدستورية، يف إنتظار االهتامم الخارجي من وراء 
الحدود والبحار، للوصول اىل إسم رئايس وسطي 
بالتأكيــد، الّن اإلتيان برئيس مغايــر لن يتحقق، 
وعىل مرشــحّي الفريقن ان يستوعبوا هذا القرار 
الخارجي املؤجــل، وفق ما نقل ديبلومايس غريب، 
الّن لبنــان غري موضوع اليوم عــىل أجندة الدول 
املؤثرة، كام اّن الجلســات الرئاسية املتكّررة باتت 
مصدر إزعاج للبنانين، الذين شــعروا وكأنهم أداة 
بأيــدي النواب املعطلّن، لذا مل يبق ســوى تخطي 
معجزة  لتحقيق  الخاصــة  واملصالح  الســجاالت 

إنتخاب الرئيس.

محمد علوش

بنى بعض اللبنانين الكثري 
من التوقعات اإليجابية حول 
كان  الذي  الرباعي  االجتامع 
فرنسا،  يف  لإلنعقاد  يُحرض 
األمرييك،  الجانــب  ويضم 
الســعودي  الفرنــي، 
كانت  حيــث  والقطــري، 
بخصوص  تُرسم  التوقعات 
لبنان  يف  التســوية  إطالق 
لحل أزمة الرئاســة والحكم 
اإلقتصادية.  األزمة  واألهم، 
لكن كل ذلــك طار مع رياح 
والدولية،  اإلقليمية  التصعيد 
واالجتــامع الرباعــي صار 
ثالثيــاً، وبــال أي أجنــدة 

سياسية.
بداية األسبوع املقبل يلتقي ممثلون عن فرنسا، 
أمريكا والسعودية يف باريس لبحث امللف اإلنساين 
اللبناين، وكيفية االســتمرار يف تقديم املساعدات 
اإلنســانية التي تحمي بعض الفئات الشعبية من 
الســقوط، وبالتايل لن يتطرق اللقــاء اىل امللف 
الســيايس اال من الباب العــام والحث عىل انجاز 
االستحقاقات الدســتورية واستكامل العمل عىل 
اإلصالحات، وبذلك يكون الرهان عىل اللقاء، الذي 

بدأ قبل نهاية العام املايض، رهاناً خارساً.
هذه الوقائع بحسب مصادر قيادية يف فريق 8 
آذار تؤكد كل ما ينادي به أمن عام حزب الله لناحية 
الدعوة اىل الحوار الداخيل وعدم انتظار التسويات 
الخارجية، ولعّل خطابه االخري كان األكرث وضوحاً 
يف هذا اإلطار، عندما قال أن التســوية اإلقليمية 

ليســت قريبة، ما جعل خطابــه يلتقي مع كالم 
البطريرك املاروين بشــارة الراعي حول القلق من 
فراغ يرضب املواقع املارونية االوىل يف البلد، وهو 
ما لن يبدأ قبــل بداية الصيف املقبــل، مع انتهاء 
والية حاكم مرصف لبنان رياض سالمة، ومن ثم 
يف نهاية الصيف مع انتهــاء والية رئيس مجلس 
القضاء األعىل، وبعد عام من اآلن مع انتهاء والية 

قائد الجيش جوزاف عون.
تُشري املصادر إىل أن التعويل عىل تسوية خارجية 
لبدء الحلحلة الداخلية ال يكفي لوحده، فقط يطول 
اإلنتظار، رغم كل الحديث عن مبادرات مرصية، تركية، 
إماراتية، وفرنســية وقطرية، فكل هذه املبادرات ال 
تحقق الهدف املطلوب وهو التقارب السعودي اإليراين 

القادر وحده عىل إيجاد بعض الحلول.
عدم اقرتاب التســوية ميكن مراقبته من خالل 
الوضع اإليراين، فإيران ستخضع لعقوبات اوروبية 

قريباً، يف إشارة اىل انسداد 
األفق أمــام الحوار النووي، 
الضغط عىل  زيــادة  وألجل 
طهران، يف وقت كان الحوار 
اإليراين – السعودي مقترصاً 
عىل تبــادل الســالم، دون 
الكالم بأصل ما يهم اململكة 
اليمنــي تحديداً،  امللف  وهو 
قريبا  يشء  فــال  وبالتايل 

بعد.
يف الداخل اللبناين دعوات 
تندرج  والطالق،  للتقســيم 
بحســب املصــادر بإطــار 
التي  الناعمــة«  »الحــرب 
تُخاض بن فريقن سياسين 
انضواء  الفتاً  كان  أساسين، 
الحزب التقدمي اإلشــرتايك 
الشــيعي  الثنايئ  فريق  يف 
فيام يتعلق باملوقف من التقســيم، فهذه الدعوات 
التي صدرت عن القوى املسيحية، تُعترب من حسب 
وجهة نظر املصادر، رفعاً للسقف ومزايدات بالشارع 

املسيحي، بظل الوضع القائم حالياً.
هذا التصعيد الســيايس املرتافق مع انسداد أفق 
العالقة بن التيار الوطني الحر وحزب الله، يؤدي، 
البلد،  بظل غياب القطب الســني األســايس يف 
اىل مواجهة سياســية بن الشــيعية السياسية 
واملســيحية السياسية، حيث مل يعد هناك عالقات 
تحالفيــة قوية مؤثرة بن أي مكون مســلم وأي 
مكون مسيحي، وهنا أصل العطل القائم يف النظام 
والذي ال ميكن أن يستمر اال بإصالح رضوري فيه.

اليــوم نعيش بظــل متاريس »سياســية« بن 
الطوائــف، ما يجعل الحاجة اىل رئيس مســيحي 

»جامع« حاجة ماسة ألجل مستقبل لبنان.

ــة املـــــوجـــــود ــ ــ ــزيّ ــ ــ ــرك ــ ــ ــام ــ ــ بــــــــــــــارود: مــــــشــــــروع ال
ــراره بــمــجــلــس الــنــواب ــ ــ ــحــاجــة الـــى دفـــع وضــغــط إلق ب

ذكر وزيــر الداخلية والبلديات 
األسبق زياد بارود، أنه »ال ميكن 
اســترياد أي نظام المركزي من 
الخارج كام هــو إىل لبنان، ولو 
كان ممتازاً، إذ هو بحاجة لتكييف 

مع الواقع اللبناين املعقد«.
ولفت، خــالل إطالق منظمة 
»املستقلون« السياسية، بالتعاون 
مع »مؤسســة كونراد آديناور« 
الالمركزية يف جامعة  و«مرصد 
ســيدة اللويزة« دراستها األخرية 
حــول الالمركزيــة يف لبنــان 
السياق  بعنوان: »الالمركزية يف 

السيايس اللبناين املعّقد، نعمة أم نقمة؟«، إلال 
أن »البعض اليوم يذهب اىل مين الالمركزية، أي 
التحدث بالفدرالية، وهذا حق، »والفدرالية مش 
مســّبة«، بل هي نظام حكم يف دولة موحدة 
مثل الالمركزيــة، لكن مع فــوارق، وال ميكن 
تخوين هؤالء الذي يطرحون الفدرالية، بل يجب 

االستامع اليهم ملعرفة السبب«.
وأكد بارود خالل الندوة املشرتكة مع النائبن 
رازي الحــاج وغادة أيــوب، »أننا مل نعد مبرحلة 
البحث والتوثيق، بل يجب ان نكون أصبحنا اآلن يف 
مرحلة الدفع القرار مرشوع الالمركزية املوجود 
مبجلس النواب منذ العام 2016«، مشريًا إلىل أن 
»املادة وعّدة الشغل موجودان واالمر بحاجة اىل 

قرار سيايس الذي بدوره بحاجة اىل دفع وضغط 
القراره، ليس فقط من املجلس النيايب بل الضغط 

شعبيا واعالميا ومبا يلزم للدفع نحوه«.
وذكّــر بــأّن المركزية موســعة من دون 
امكانيــات مالية »بالهــا«، وال ميكن الضحك 
عىل الناس وإصدار قانون الالمركزية وهو يف 
الحقيقة ال معنى له، بغياب االمكانيات املالية.

أما بالنسبة للكوتا النسائية، ذكر بارود بأنه 
أساساً كان ضدها، وكان مع الكوتا عىل مستوى 
الرتشــيح لتكافؤ الفرص وفرض ترشيح املرأة، 
والحقاً »هيي وشــطارتها«. لكن بعد ان الحظ 
كمية املعوقات والعقــل املتحجر يف مجتمعنا، 
الذي مينع تقدم املــرأة يف مواقع عدة، رأى أنه 
كمرحلة انتقالية، لبنــان بحاجة لكوتا مقاعد 

محجوزة للمرأة.

املسيح قام... حقا قام
ارملة شقيق الفقيدة املرحوم ريكاردو: مريم راجي واوالدها:

جوزيف وزوجته نورما درغم وعائلتهام

انطونيو وزوجته ليال الرحباين وعائلتهام

غراسيال زوجة فادي عاد وعائلتهام )يف املهجر(

لوس مارينا زوجة ماريو الحلو وعائلتهام )يف املهجر(

اوالد شقيقتها املرحومة ماريا دي لوردس زوجة املرحوم جورج حنا مارون:

نجيب مارون زوجته صوفيا الحداد وولدهام

نجوى مارون

نهى مارون زوجة جورج ايب نادر وعائلتهام

وعائالت: ايب نادر، الخوري، راجــي، مارون، درغم، الرحباين، عاد، الحلو، 

الحداد، الرشتوين، مــارون الرشتوين، ايب ناهض وعمــوم عائالت رشتون 

وانســباؤهم يف الوطن واملهجر ينعون اليكم فقيدتهم الغالية املأسوف عليها 

املرحومة

كاديس هيانة يوسف ابي نادر
الراقدة عىل رجاء القيامة يوم السبت الواقع فيه 21 كانون الثاين 2023

مزودة باالرسار املقدسة

يصل جثامن الفقيدة الســاعة الثانية من بعد ظهــر يوم االحد 22 الجاري 

اىل كنيسة مار شليطا – رشتون حيث يحتفل بالصالة لراحة نفسها الساعة 

الثالثة من بعد الظهر.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يف صالون الكنيسة من الساعة الثانية بعد 

الظهر لغاية الساعة الخامسة مساء.

الرجاء ابدال االكاليل بالتربع للكنيسة

عــبــدالــلــه : مــســافــة شــاســعــة بــيــن الــامــركــزيــة 
ــة ــ ــعـ ــ ــوّسـ ــ اإلداريــــــــــــــــــة والـــــــامـــــــركـــــــزيّـــــــة املـ

لفت عضــو كتلة »اللّقــاء الّدميقراطي« 

الّنائب بالل عبدالله، يف ترصيح عىل مواقع 

الّتواصل االجتامعي، إىل أّن »بن الاّلمركزيّة 

الطائف،  اتفاق  يف  عنها  املنصوص  اإلداريّة 

والاّلمركزيّة  املتــوازن،  باإلمنــاء  املرتبطة 

اإلداريّة واملالّية املوّسعة الّتي يتكّرر طرحها 

اليوم، مع االنســداد الّســيايس، مســافة 

شاسعة، ترتاوح بن الّدولة املركزيّة املوّحدة 

العادلة، وصيغ تقســيمّية طائفّية؛ تختلف 

تسمياتها ومضمونها واحد«.

»االنتخابات البلديّة واالختياريّة في موعدها«
ــة ــوم ــحــك ــل ل ــاع  ــ ــم ــ ــت ــ اج أّي  ــاد  ــ ــعـ ــ إلبـ  : ــوي  ــ ــولـ ــ مـ
ــي ــ ــف ــ ــائ ــ ــط ــ ــس والـــــتـــــنـــــاتـــــش ال ــ ــافـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ عـــــــن الـ

الداخلية  وزيــر  طــأن 
والبلديات يف حكومة ترصيف 
االعــامل القــايض بســام 
اذاعي،  حديــث  يف  املولوي، 
اللبنانيــن أن الوضع  جميع 
األمني تحت السيطرة، مؤكدا 
»أن االجهــزة األمنيــة تقوم 
بواجباتها عــىل أكمل وجه. 
ودعا إىل »إبعــاد أي اجتامع 
حكومي مخصــص ملعالجة 
امللحة عن  النــاس  قضايــا 

التنافس والتناتش الطائفي«، معلنا أن »املسلمن 
يف لبنان أكرث حرصا عىل وجود املســيحين 

ودورهم من املسيحين أنفسهم«.
وقال: »إن أســاس استقرار الوضع األمني 
أنفســهم، من خالل إميانهم  املواطنون  هم 
الحرب«، مشددا عىل  ببلدهم ورفضهم عودة 
أن »القــوى االمنية تقــوم بواجباتها ونحن 
التقارير األمنية يوميا،  كوزارة داخلية نتابع 
البلد بخري  اللبنانيــن أن  لذلك أطمنئ جميع 
بهمة جميــع املخلصن من أبنائه، وال صحة 
إطالقا للشــائعات املغرضة واملغايرة للواقع 

التي يحاول البعض بثها يف هذه األيام«.
عن إمكانية ضبط الوضــع األمني يف ظل 
األزمة االقتصادية الخانقة، قال مولوي: »صحيح 
أن جميــع اللبنانين يعيشــون اليوم ضائقة 
اقتصادية، لكن الهم األمني يبقى أولوية لديهم، 
وهم واعون أن أي خربطة أمنية ال تغري الوضع 
االقتصادي بل تدمر مــا تبقى من بنية الدولة، 
كثــريون هددوا أن األزمة االقتصادية ســتولد 
انفجارا اجتامعيا، ولكن السؤال اليوم بوجه من 
هذا االنفجار؟ وعىل اللبنانين أن يعرفوا أن أفراد 
األجهزة األمنيــة هم أيضا من املواطنن، ونحن 
يف وزارة الداخلية إىل جانب اللبنانين جميعا، 
وتأكدوا أن اللبناين ال يريد العودة للحرب وإميانه 

بالدولة وبنفسه هو الخالص«.
املولوي: »إن اجتامع  وردا عىل سؤال، قال 
حكومة ترصيف األعــامل هو ملعالجة وجع 

انتامءاتهم  اختــالف  عىل  وهمومهم  الناس 
اجتامع  أي  موضــوع  فلنبعد  وطوائفهــم، 
للحكومة ملعالجة القضايا امللحة والرضورية 
للمواطنن عــن التنافس والتناتش الطائفي، 
املسلمون ال يريدون أخذ صالحيات املسيحين، 
وصالحيات رئيس الجمهورية مكرســة يف 
الرئاسة موجود ومحفوظ،  الدستور وموقع 
ومن هنا، أدعــو النواب اىل اإلرساع بانتخاب 
رئيس لجميع اللبنانين، وما تقوم به حكومة 
ترصيف األعامل هو موضوع اجتامعي ال أحد 
ينظر إليه من منظــار طائفي، وأدعو جميع 
املواطنن أال يقنعهم أحد ويضع يف رأســهم 
أن أي موضــوع يتعلق بالناس تريد القيام به 
املسلمون  طائفة عىل حساب طائفة أخرى، 
يف لبنان أكرث حرصا عىل وجود املســيحين 

ودورهم من املسيحين أنفسهم«.
وعام إذا كانت االنتخابات البلدية واالختيارية 
ســتحصل يف موعدها، لفت مولــوي إىل أن 
»هناك 110 بلديات من مجموع عدد البلديات يف 
لبنان منحلة، وأصبحت التحضريات يف وزارة 
الداخلية جاهزة، ويف األول من شباط، ستعلن 
القوائم االنتخابية، ونحن مرصون عىل إنجاز 
االستحقاقات الدستورية والقانونية يف وقتها، 
ولن أطلب كوزير للداخلية بتأجيل االنتخابات 
خصوصا أن هذا االســتحقاق هو رضوري من 
أجل تغيري الدم يف البلديات والناس يف انتظاره، 
وسيتأكد الجميع أن إنجازه سيساعد عىل تهدئة 

الوضع األمني أكرث فأكرث«.

وحــــــوار تـــــــاٍق  أّي  ــض  ــ ــرف ــ ت ــا  ــ ــرك ــ ــي ــ أم  قــــــــــاووق: 
ــد الــفــراغ ــ ــة أم ــالـ ــي تــريــد إطـ ــن الــلــبــنــانــيــيــن وهــ ــي ب

املركزي  املجلس  أكد عضو 
الله الشــيخ نبيل  يف حزب 
التحدي  »جامعة  أن  قاووق 
يتحملــون  واملواجهــة 
الحوار  رفــض  مســؤولية 
األزمة  فاقم  مــا  والتوافق، 
واملالية  واملعيشية  الحياتية 
واالقتصاديــة، ومن املعلوم 
الحوار  يرفضــون  الذين  أن 
بإمالءات  يعملون  والتوافق، 

خارجية«.
تأبيني  احتفــال  وخالل 
يف حســينية بلدة صديقن 
الجنوبية، لفت قاووق إىل أن 

»أمريكا ترفض أي تالق وحوار بن اللبنانين، 
وهي ال تريد لألزمــة االقتصادية واملالية أن 
تنتهي، وإمنا تريــد أن تعمق األزمات وتطيل 
األزمات  وتوظــف هذه  الرئايس،  الفراغ  أمد 
لتحقيق أهداف سياسية، وإال ما الذي يفرس 
رفضها لجر الكهرباء مــن األردن والغاز من 
مرص والفيول مــن إيران، فهي ال تريد للبنان 
التعايف خدمة للمرشوع اإلرسائييل«، مشددا 
عىل أن »حزب الله حريــص عىل إنقاذ البلد 
من أزماته ومن األســوأ واالنهيار، ولذلك مل 

يطرح أي مرشح للتحدي، وإمنا يتبنى الحوار 
والتوافق، وهذا موقف دليل الحرص عىل إنقاذ 

البلد مبشاركة جميع القوى السياسية«.
ورأى أن »أبشــع وأخطر صور األزمة يف 
لبنان هي التحريض عىل الفتنة، ولذلك يرص 
حــزب الله عىل مواصفات رئاســية تضمن 
إنقاذ البلد، وتحمــي لبنان من الفتنة«، الفتا 
إىل أن »الخطر األكرب عــىل لبنان، أن هناك 
فريقــا سياســيا مرشوعــه االنقالب عىل 
والتوازنات  واملعــادالت  والهويــة  الرتكيبة 

الداخلية الوطنية«.

قاووق يلقي كلمته

البزري : هناك فرصة داخلّية بعيدة
عن املراهنة على أّي حسابات خارجّية

شــدد النائب عبد الرحمن البزري »عىل أنه يجب أن 
يكون هناك نوع من االخرتاق الســيايس الدميقراطي 
داخــل مجلس النــواب وهذا الحل الوحيــد لالزمة«، 
النــواب املوجــودون يف املجلــس  مشــريا »إىل أن 
ليســوا معتصمن بل يف موقعهــم الطبيعي ويقوموا 

بواجباتهم«.
نشــهد  ما  »أن  تلفزيوين،  البزري، يف حديث  ورأى 
لــه يف املجلس النيايب رصخــة حقيقية دميقراطية، 

رئيس«. انتخاب  املجلس  دور  أن  إظهار  منها  الهدف 
املياه«، مشريا »إىل  الخطوة حّركت  »أن هذه  واعترب 
أنه من الواضح أن الوضع استثنايئ والهدف االسايس 

اللبناين«. الرئايس  الربملاين  النظام  حامية 
ودعا »إىل نقاش جدي بن كل القوى السياسية من 
وإقليمية«،  أي حســابات خارجية  املراهنة عىل  دون 

داخلية«. حقيقية  فرصة  هناك  »أن  مؤكدا 
من جهة أخــرى، وّجه البزري تحيــة إىل الصديق 
محاولة  ذكــرى  يف  ســعد  معروف  مصطفى  الراحل 
اغتيالــه اآلمثة، وقــال، يف بيان: »ذكــرى محاولة 
اغتيال أبو معروف ســتبقى شاخصة يف وجداننا ألنه 
من الرجال الذين كتبــوا فصال مضيئا يف تاريخ صيدا 
التزام  النضالية  مســريته  عكســت  ولطاملا  والوطن. 
مدينة صيــدا الوطنية والعروبة وقضاياها وخصوصا 

الفلسطينية«. القضية 
الصديق أســامة ســعد يف  التحية إىل  وختم »كل 

النضالية«. املسرية  هذه  إكامله 

خالل اللقاء
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البخاري »يفرمل نشاطه اللبناني«... وشخصيات معدودة تزور الرياض

ــى مــتــى؟ ــ ــي : ال ــنـ ــت األمـ ــّل ــف ــة« والــت ــطــن ــشــي ــن »ال ــي طــرابــلــس ب

عيل ضاحي

وائل  النائبني  باســتثناء 
الريايش  ابو فاعور وملحم 
الدوريــة،  ولقاءاتهــا 
نعمة  الســابق  والنائــب 
اعاالً  ميتلك  والذي  طعمة 
تجاريــة يف الريــاض، ال 
لبنانية  لشخصيات  لقاءات 
اللبناين  امللف  مسؤويل  مع 
الخارجيــة  وزارة  يف 
مل  وايضــاً  الســعودية. 
اىل  دينية  زيارة  اي  تحصل 
الســعودية اال ملفتي عكار 
زكريا  بــكار  زيد  الشــيخ 
بعــد انتخابه اخرياً، والذي 
ميتلك »خطــاً مبارشاً« مع 
الوهابية  الدينيــة  الحركة 

زكريا مقر  ايضاً  زار  وبعد عودتــه  اململكة،  يف 
السفري  والتقى  الســعودية يف بريوت  السفارة 

البخاري.  وليد 
هذه املعطيات تكشــفها اوساط سنية رفيعة 
ايضاً اىل قرار سعودي بتجميد  املستوى، وتشري 
اوقف  لبنان راهنــاً. حيث  البخــاري يف  حركة 
البخاري جوالتــه املناطقية والدينية ومل يرصد 
له يف العــام الجديد اي حركــة، علاً انه كان 
للبخاري زيــارة يف 20 كانون االول اىل بكريك 
حيــث التقى البطريرك املاروين بشــارة الراعي 
بعيدي  للمعايــدة  مخصصــة  الزيارة  وكانــت 
امليالد ورأس الســنة باالضافة اىل حملة رسالة 
»تأييد« ســعودية ملواقفه حول انتخاب الرئيس 

الدويل! واملؤمتر  والحياد 

والسعودية مل  البخاري  ان  االوســاط  وتؤكد 
الســنة  املفتني  انتخابات  يف  مبــارشة  يتدخال 
يف املناطــق،  علاً ان زكريا محســوب عليها، 
لكن مل يرصد دخول مبارش بل عرب »وســطاء« 
للتزكية  الفتوى  دار  مع  مشــركني  و«اصدقاء« 

املناطق. بعض  يف 
وتشــري االوســاط اىل ان تجميــد البخاري 
نشــاطه يعــود اىل حــاىل الرقــب االقليمي 
الرياض  للسعودية، مع وجود قرار يف  والدويل 
بعدم املراهنة عىل اي شــخصية ســنية واحدة 
الســيايس  العمل  عن  الحريري«  »آل  ابتعاد  بعد 

لبنان. يف 
انفتاحه  ســيبقي  السعودي  ان  اىل  وتشــري 
عىل كل الســنة مــن دون »تعويــم« اي حزب 
او جمعيــة او شــخصية بعينها. وتشــري اىل 
ان الســعودي »يتفرج« عىل ســبيل املثال عىل 

العائالت  اتحــاد  انتخابات 
يســودها  والتي  البريوتية 
واالنقســام  الخــالف 
حول  والتجــاذب  الســني 
ومن  السياســية  املرجعية 
االنتصار  مثار  »سيقطف« 

. فيها
ان  االوســاط  وتؤكــد 
يشمل  الســعودي  »الُحرُم« 
اذ  ايضا،  الحريــري  بهــاء 
تؤكد االوساط رفض املفتني 
السنة الســتة الفائزين يف 
يف  االخــرية  االنتخابــات 
الرنكا  اىل  الســفر  املناطق 
لهم  بهاء  بتكريــم  والقبول 
مع تقدميه تكاليف الســفر 
وتصف  لهــم.  واالقامــة 
يف  بـ«زوبعــة  حركتــه 
فنجان«  وهي ليســت »مباركة« ال ســعودياً وال 
شعبياً سنياً او دينياً، وانها تأيت يف الرنكا بدل ان 

يكون بني »مؤيديه« السنة.
وتأيت حركة بهاء ووفق االوساط  نفسها، مع 
اقراب موعد االنتخابات البلدية وبعد اشــهر من 
االخرية  النيابية  االنتخابات  املفاجئ من  انسحابه 
يف ايار املايض يف ظل عدم متكنه من وراثة سعد 
او نيل الرىض الســعودي. وتشري اىل ان خالفات 
تســود عالقة بهاء وفريق عمله الســابق والذي 
ان  وخصوصاً  املالية  مســتحقاته  بسداد  يطالبه 

بهاء قام بتغيري 90 يف املئة من العاملني معه.
لبنان  الحريري اىل  بهاء  ان عدم قدوم  وتقول 
من  ســيضعف  االمنية  باالوضاع  »تذرعه«  رغم 
»وهــج« تحركــه ويف ظل وجود حراك ســني 

صعيد. من  اكرث  عىل  مناطقي 

جهاد نافع

من يشيطن طرابلس ؟ 
يف  به  يتــداول  ســؤال 
الطرابلســية،  االوســاط 
واتهامــات شــتى ترمــى 
باكــرث من اتجــاه، البعض 
يصوب عــىل بعض االعالم 
ويســمونه« اعداء طرابلس 
يصوب  اآلخر  والبعــض   ،«
عىل تيارات سياسية تختلف 
وتتصارع وليس لها ســوى 

طرابلس صندوق بريد ..
لكن الســؤال الذي يطرح 
نفســه، وطرحــه عدد من 
رعبا  هرعوا  الذين  املواطنني 
من ســوق الذهب واالسواق 
اطالق  لحظــة  الداخليــة، 

رصاص واشتباك مســلح، دفع باصحاب املحالت 
اىل االقفال ومغادرة االســواق خشية توسع دائرة 

االشتباك... 
السؤال هو : من يتســبب برعب االهايل ورواد 

االسواق الطرابلسية الداخلية؟...
أليس لهذه االشــتباكات شبه اليومية يف احياء 
طرابلس، رغم طابعهــا العائيل، من تداعيات عىل 
الحركة  عىل  وبالتايل  التجارية،  االســواق  حركة 

االقتصادية والسياحية يف املدينة؟
يوم امس، اطالق رصاص يف االسواق الداخلية، 
بني عائلتني، أصيب خاللها ) محمد، ع(، برصاصتني 

يف قدمه.
ويف التبانة، مجهول عــىل دراجة نارية يطلق 
الرصاص عىل املدعــو) م، أ(، يصيبه بقدمه، كا 
اصاب ) ه، ج( اصابة طفيفة، ويتوارى عن االنظار.

ويف ســاحة عبد الحميد كرامي) النور( إشكال 
امام مكتب ألفا، كاد ان يتطور..

اشتباكات، اطالق رصاص،  أحداث شبه يومية، 
وبعضها يتخذ طابــع الخالفات العائلية، والبعض 
اآلخر، الطابع الفردي، مع استمرار عمليات النشل 

والرسقات والســطو، رغم كل الجهود التي تبذلها 
وحدات الجيش واالجهزة االمنية كافة ..

يرد الشــيخ عبد الكريم النشــار، االسباب اىل 
االوضاع املعيشــية املنهارة الخانقة، التي وضعت 
معظم العائــالت تحت خط الفقــر، والقت عىل 
كواهلهم اعباء ثقيلــة رزحوا تحتها، وحني يضيق 
الخناق حــول الرقاب يصبح املــرء ضيق الخلق ال 
يحتمل كلمة فيلجأ اىل الســالح لحل مشــاكله، 
ويقــول : ليس تربيرا هذا ملا يحصــل، امنا الفلتان 
الحاصل بــات اخطر ما نتصــوره، ويبدأ بعالج 
االزمة املعيشــية وحل ازمات الدواء واالستشفاء 
وحليــب االطفال، وحــل ازمات الكهربــاء واملاء 
وطرابلس اكــرث مدينة تعاين لغيــاب املرجعيات 

السياسية عنها، من نواب ووزراء ..
تجار طرابلســيون لفتوا اىل أن الفلتان االمني 
غري محتمل وعواقبه وخيمة عىل الحركة التجارية 

يف املدينة ..
اوســاطهم ذكرت ان من جعل طرابلس صندوق 
بريد، أشــعل جوالت قتال عبثي بني التبانة وجبل 
محسن، انتهت بعد تلك الحروب العبثية اىل تدمري 
موقع التبانــة ووضع نهاية مأســاوية ملا عرف 
تاريخيا بباب الذهب، وبعد أن كان شــارع سوريا 

يف التبانة من اهم الشوارع 
الذي يعج بالحركة التجارية 
كئيبا  شــارعا  اليــوم  بات 
وابنيــة مخندقة بالرصاص 
الدور  وانتهــى  والقذائــف 
التي  املنطقة  لهذه  التجاري 
تشهد  فاصبحت  آمنة  كانت 

حوادث امنية يومية ...
االوســاط الطرابلســية 
تســاؤالت،  مع  حاليا،  تردد 
االسواق  تدمري  يريدون  هل 
التبانة،  الداخلية، بعد تدمري 
وهل يريــدون خنق الحركة 
التجارية يف هذه االسواق؟..
يشيطن  من   : والســؤال 

طرابلس؟.. 
الذين  ابنائها  بعض  أليس 
اللجوء  عــن  يتورعــون  ال 
اىل الســالح كلا حصل خالف بينهم فيهرب رواد 
االســواق وتقفل املحالت وبات الوضع غري آمن، 
حيث ال يدري أحد باي لحظة غضب يلعلع الرصاص 

...
وتضيف االوســاط، بعض االشتباكات طابعها 
املدينة، وهناك  نتائجها ســلبية عىل  عائيل، لكن 
خشية من جهات تصطاد باملياه العكرة، لتجعل من 
طرابلس بؤرة امنية يشتعل من ساحتها فتيل فتنة 

او حرب أهلية ..
مــا حصل يوم امــس عند فــرار املواطنني من 
االسواق، واقفال املحالت، يدعو للقلق، فمن يتحمل 

املسؤولية؟ 
تجيب املصــادر ان االمن ممســوك، واالجهزة 
االمنية ســاهرة وقادرة عىل ضبط االوضاع، غري 
ان هذه الحوادث مدعاة لليقظة، وان من يشــيطن 
املدينة غالبا هم بعض املتفلتني الذين ال يحســبون 
حسابا ملدينة اكرث ما تحتاجه يف مواجهة ازماتها 
املعيشــية يف ظــل الظروف الخانقــة هو االمن 
واالمان، وإال فان جهات خارجية، وفق رأي مصادر 
طرابلســية، سوف تتســلل من ثغرات عديدة اىل 

الساحة الطرابلسية لتعبث بأمنها ..

ــت مــــع زوارهـــــــا ــرضــ ــ ــري ع ــ ــري ــ ــح ــ ــة ال ــّيـ ــهـ بـ
ــل مــرفــئــهــا ــعــي ــف ــة وت ــويّ ــم ــن ــت أوضــــــاع صـــيـــدا ال

استقبلت رئيسة مؤسسة 
الحريــري للتنمية البرشية 
الحريري  بهية  املســتدامة 
رئيس جمعية  يف مجدليون 
عيل  وضواحيها  صيدا  تجار 
الرشيــف، الذي عرض معها 
أوضــاع املدينــة اقتصادياً 
جانب  اىل  وبيئيــاً  وحياتياً 

موضوع تفعيل مرفأ صيدا.
اللقاء:  اثر  الرشيف  وقال 
حول  أفــق  جولة  »كانــت 
الوضــع يف املدينــة ككل، 
وال ســيا وضع األســواق 

والكهربــاء وامليــاه وأيضا تنظيــم املدينة 
باإلضافة اىل أزمة النفايات. كا تطرق البحث 
لوضع مرفأ صيدا وســبل تأمني استمرارية 
العمل فيه ، من خالل تكليف لجنة ترشف عىل 
عمل املرفأ مــن كل جوانبه خالل هذه الفرة 
وريثا يصبــح هناك مجلس إدارة ألنه مرفق 
مهم وحيوي أســايس للمدينة ، وبالتايل ان 
يكون العمل فيه منتظاً وال يكون هناك فراغ 
عىل صعيد توجيه إدارة شــؤون املرفأ ان من 
ناحية اإلستثار او حركة البواخر او رشكات 
..حيث  والتحميل  والتفريغ  والشحن  املالحة 

متت مناقشة كل هذه األمور«.
واســتقبلت بهية الحريــري، نائب رئيس 

جمعية تجار صيدا وضواحيها حســن فضل 
صالح ورجل األعال شوقي سليم، يف زيارة 
تواصل وتهنئة بالعــام الجديد. وكان اللقاء 
الصعيد  عىل  باملســتجدات  للتداول  مناسبة 
الوطني، وباألوضاع يف صيدا وجوارها عىل 
الصعد كافة، وال سيا يف ظل تفاقم األزمات 

اإلقتصادية والحياتية. 
وأكد صالح أن »هذه الزيارة تأيت يف إطار 
التواصل الدائم مع السيدة الحريري التي نعتز 
بدورها الوطني الجامع، ونثمن متابعتها لكل 
القضايا التي من شأنها أن تخفف عن الناس، 
يف ظل هــذه الضائقة املعيشــية الخانقة، 
ونســأل الله أن يلهم الجميع ملا فيه مصلحة 

هذا الوطن واستعادته عافيته«.

بهية الحريري مستقبلة الرشيف

تدريب ُمعسكرات  فتح  نفت  القوات 
فــــــــــي بـــــــعـــــــض املــــــنــــــاطــــــق

نفت الدائــرة اإلعالمية يف حزب »القــوات اللبنانية« يف 
بيان، »جملــة وتفصيال ما أورده املدعو فــادي بودية حول 
فتح القوات معســكرات تدريب يف بعض املناطق وإرســال 
عــدة عنــارص إىل األردن لتدريبهم عىل يد ضبــاط أردنيني 

وبريطانيني«.
وتابع البيان: »يف موازاة توجه الدائرة القانونية يف الحزب 
إىل اإلدعــاء للمرة الثالثة عىل املدعــو بودية، تطلب القوات 
من القضاء املختص اتخــاذ التدابري الالزمة والعاجلة لوضع 
ها،  حد لهذا الشخص الذي ميتهن الكذب نهجا والفربكة توجَّ
األمر الذي يجب أال يستمر النعكاساته السلبية عىل أكرث من 

مستوى«.
 

ــاراً ــتـ ــتـــهـ »األحــــــــــــرار«: كـــفـــى اسـ
بــــــــــحــــــــــيــــــــــاة أوالدنــــــــــــــــــــــــا

صدر عن أمانة الربية يف حــزب الوطنيني األحرار البيان 
التــايل: »كفى اســتهتاراً بحياة اوالدنا مــن قبل دولة غري 
قادرة عــىل حاية ابنائها حتى وهم ميارســون الرياضة . 
األمن املتفلت املمثل بإطالق الرصاص دون حســيب او رقيب 
ودون رادع من قبل السلطة الحاكمة ،حيث أخر تجليات هذه 
املارسات إصابة طفل يف الثانية عرشة من عمره بينا كان 

ميارس رياضة كرة القدم ».
وختم البيان »اننا إذ نأســف لهذا الحــادث نتمنى للطفل 

املصاب الشفاء العاجل وألهله الطأمنينة«.

ـــض: أوقـــفـــنـــا الــــســــوق الــــــســــــوداء...  ــ ــي ـــ األب
وأدويــــــــــــــــــــة الــــــــســــــــرطــــــــان مـــــؤّمـــــنـــــة

النيابّية الكتل  بين  املواقف  شرذمة  جنبالط:   تيمور 
تتطّلب حوارات ُمجدية مع الجميع النتخاب رئيس

أوضح وزير الصحــة العامة يف حكومة 
األبيض مع إطالق  ترصيف األعال فــراس 
MEDLEB ووجود سواه من الربامج  تطبيق 
التي تؤمــن للمريض الحصــول عىل دوائه 
أّن »املكننة عموماً متكننا  واالستفسار عنه، 
من استعال املوارد التي لدينا بطريقة أفضل، 
لذلك اختــارت وزارة الصحة موضوع املكننة 

يف كل االجراءات«.
وأشــار األبيض يف مقابلة ضمن برنامج 
»صحة dose« عرب موقــع الكروين إىل أّن 
 uniqueوالـ  meditrackالـ برنامج  من  »كالً 
id وأمــان أوضح لنا أّن األدويــة التي كانت 
تغطي 30% من املــرىض، باتت تغطي 80 - 
90% منهم. وهذه أهمية الشفافية يف معرفة 
مكان األدوية وإذا كانت تذهب اىل املريض أم 

ال«.
وتناول األبيض موضــوع تهريب األدوية 
وحليب األطفال، فقال: »موضوع التهريب له 
الحدود، والقوى األمنية تلعب  عالقة بضبط 
دورها لكننا نعرف أّن هناك حدوداً غري رسمية 
خاصة بني لبنان وسوريا التي تدخل أو تخرج 
عربها بضائع وأدوية. ويهمنا تثقيف املريض 
وتحذيره حتى ال يلجأ إىل هذه األدوية املهربة 
أو املزورة، كا أّن هناك مســؤولية قانونية 
وأخالقية عىل الصيادلة يجب أن ال تســمح 
لهم بحيازة هذه األدوية. وعادة ما يكون يف 
BARCODE معــني لألدوية ميكن  كل دولة 

.»MEDLEB كشفه اآلن عرب تطبيق
ولفــت اىل أن »أدويتنا أو املواد األولية لها 
يف غالبيتها مســتوردة وبالتايل أســعارها 
مرتبطة بالدوالر«، مؤكداً أن »أدوية الرسطان 
واألمــراض املســتعصية متوافــرة ألنّهــا 
أقل  الدوالر  بتقلب ســعر  مدعومة، وتأثرها 
بكثري، وبتنا نؤمن أدوية الرسطان خصوصاً 
تلك املوجودة عىل نظام التتبع، لحوايل 80 - 
90% من املرىض الذين تنطبق عليهم الرشوط، 
وهي أن يكون املريض لبنانياً وعالجه ضمن 

بروتوكوالت هذه األدوية«.
وبعــد رفــع الدعم هــل مــن املمكن أن 
يتوافر حليب األطفــال بكميات طبيعية يف 
الصيدليــات؟ أجاب األبيــض: »هذا ما نقوم 
بالتفاوض عليــه حالياً مع الرشكات، وهناك 
كمية كبرية من حليب األطفال ســتدخل إىل 
لبنان، وأساساً مل يعد هناك حافز للتهريب أو 

التخزين فقد أوقفنا السوق السوداء«.
أّما املستشــفيات، فبدأت تشــكو مجدداً 
من إمكان وقوعها يف عجــز فادح يف ظل 
األبيض  وشــدد  املطلوبة،  الســيولة  غياب 
عىل »أننا نعمل بتنســيق متواصل مع نقيب 
املستشــفيات، كا زرت حاكم مرصف لبنان 
نقابة  ندعم مطالــب  املــايض.  األســبوع 
املستشفيات ونطالب بأن تكون هناك سيولة 
أكرث من األموال التي تتوافر حتى تســتطيع 

املستشفيات القيام بواجباتها«.

الدميقراطي«  »اللقــاء  كتلة  رئيس  شــدد 
النائب تيمور جنبالط، عــىل »أهمية أن يبادر 
الرئايس  كل األفرقــاء باتجاه تحريك امللــف 
إلمتــام هذا االســتحقاق، وبالتــايل اطالق 
مســار املعالجة تدريجيا«، مؤكدا أن »كل جهد 
الحزب التقدمي االشــرايك السيايس وحركة 
املشــاورات التي يجريها، تهدف لكرس حلقة 
الجمود املتصلة بامللف الرئايس وتأمني التوافق 
عىل شخصية تتوىل مسؤولية الحكم بالتكامل 
النيايب، إلعادة  املقبلة واملجلس  الحكومة  مع 
انتظام املؤسسات الدســتورية والخروج من 
النفق املظلم، الذي يحكم البالد ويزيد من تفاقم 
األزمات املعيشــية واالقتصادية واملالية التي 

تستنزف املواطنني وإرهاقهم«.
وعىل هامش استقباالت السبت األسبوعية 
يف قرص املختــارة، قال النائــب جنبالط يف 
ترصيح: »إن رشذمة املواقف بني الكتل النيابية 
وعدم قــدرة أي فريق عىل ايصال مرشــحه، 
تتطلب حوارات مجدية مع الجميع ومقاربات 

جديدة ملصلحة الوطــن أوال، من أجل الوصول 
اىل انتخاب رئيــس للجمهورية بأرسع وقت 
ممكن، إلتزاما بروح الدســتور الذي نص عليه 
إتفاق الطائف والسعي لتطبيق كامل مندرجاته 

والرشوع بورشة االصالحات املطلوبة«. 
وكان النائــب جنبالط التقــى وفودا اهلية 
واجتاعيــة وبلدية عرضت معــه قضاياها 
النــواب: مروان  اللقاءات  املطلبية. وحــر 
حادة، وائل ابو فاعور وهادي ابو الحسن، امني 
الرس العام يف الحزب التقدمي االشرايك ظافر 

نارص ومستشار النائب جنبالط حسام حرب. 
والحقا، زار تيمور جنبالط عىل رأس وفد بلدة 
بطمة الشوف لتقديم التعزية باملرحوم الشيخ 
ابو صالح سلان الحلبي، وزار بعد ذلك »حجرة« 

املرحوم الشيخ ابو سليان حسيب الحلبي.
داليا جنبالط  زار والســيدة  وكان جنبالط 
وحرب، بلدة صليا يف املــن األعىل، لتقديم 
العزاء بوفاة املناضل ابو يارس عقل سعيد، والد 

رئيسة االتحاد النسايئ التقدمي منال سعيد.

قبالن: املطلوب حماية العيش املشترك ال طعنه بالصميم
أحمد  الشيخ  املمتاز  الجعفري  املفتي  وجه 
قبالن يف بيــان، »نصيحة لإلعالم اللبناين، 
البلــد عىل حافة كارثة وطنيــة، والربنامج 
الســاخر الذي تعرضه قناة تلفزيونية طاول 
ثقلها ومقدســاتها بطريقة  الشــيعة بكل 
سخيفة جدا وســط بلد يحرق بحطب املال 
واإلعــالم واإلنهيــار والتجييــش الطائفي 
والدوالر األسود والفوىض، واملطلوب حاية 
العيش املشــرك ال طعنه بالصميم، والخطري 
أن الربنامج السخيف يتعرض لشخصية  جدا 

بحجم اإلنسانية أعني اإلمام الحسني«.

وتابع »للتاريخ أقول: لو مل يكن للشــيعة 
حســني ملا تحــرر لبنان وكان باســتطاعة 
»داعــش« أن تنهش لحــوم اللبنانيني حتى 
تشــبع منها طيور الساء. وبكل وجع أقول 
إلدارة القنــاة التلفزيونية البلــد تحت النار 
وأمتنى عىل اإلدارة أن ال تكون زيت هذه النار، 
والتحية لكل كنيســة وقلم إعالمي وناشط 
وطني وحقوقي وأخالقي يرفع صوته ليقول 
حيدوا اإلعــالم عن نار الطائفيــة واألدوار 
القذرة، ألن اإلعالم الطائفي أخطر عىل لبنان 

من قنبلة نووية«.

تيمور جنبالط مستقبالً زواره

الدولّية بالقرارات  تلتزم  لم  »إسرائيل«   هاشم: 
ــهــا الــيــومــّيــة ــداءات ــاعــت واملـــواثـــيـــق.. وتــســتــمــّر ب

أكد عضو كتلة »التنمية والتحرير« 
النائب قاســم هاشــم، يف ترصيح 
بعد جولة لــه عىل الحدود اللبنانية، 
ان »العــدو االرسائييل الذي مل يلتزم 
يومــا بالقرارات الدوليــة واملواثيق 
واالعراف، يستمر باعتداءاته اليومية 
من خالل استمرار احتالله لالرايض 
اللبنانيــة يف مزارع شــبعا وتالل 
كفرشوبا والجزء اللبناين من الغجر 
وغريها من نقاط عىل امتداد الحدود، 
جوا  اليومية  وانتهاكاته  وخروقاته 
وبحــرا وبرا وعىل مرأى ومســمع 

قوات اليونيفيل ممثلة منظمة االمم املتحدة، 
والتي كان آخرهــا محاولة العدو االرسائييل 
الوطنية يف منطقة سهل  الســيادة  انتهاك 
مرجعيون الخيام، حيث تصدى لهذه املحاولة 
الجيش اللبناين بصالبته وتصميمه للتصدي 
لهذا الخرق«، مؤكــدا ان »لبنان مبا ميلك من 
امكانات وقدرات لدى مؤسســته العسكرية 
وارادة شــعبه املقاوم قــادر عىل وضع حد 

ألطاع العدو وهمجيته«.
طبيعية  الحدود  ملنطقــة  »زيارتنا  أضاف 
الظروف،  مثل هــذه  ودامئة وخاصــة يف 

لنتضامــن مــع الجيش الوطنــي بضباطه 
وجنــوده الذين يواجهون مبــا ميلكون من 
ارادة مستندة اىل قوة شعبهم والتي تستطيع 
مبعادلتها الذهبيــة ان تواجه كل املحاوالت 
الظروف، ويبقى علينا كلبنانيني ان  ويف كل 
ننتبه اىل مــا يحيط بوطننا وبأننا مازلنا يف 
دائرة االستهداف الصهيوين، وبوحدة املوقف 
الداخيل وبالتمسك بعوامل وحدتنا، نستطيع 
حايــة وطننا من اي مرشوع يســتهدفه، 
من  اكرث  املؤسســات  انتظام  اعــادة  ولهذا 
رضورة وطنية ملواجهة التحديات التي تنتظر 

وطننا«.
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ــي؟ ــ ــالـ ــ ــه الــــطــــرابــــلــــســــّيــــون االنـــــهـــــيـــــار املـ ــ ــ ــواج ــ ــ ــف ي ــ ــي ــ ك
ــا؟ ــ ــه ــ ــي ــ ومــــــــــن يــــطــــلــــق املـــــــــــبـــــــــــادرات الــــــــفــــــــرديّّــــــــة ف

دموع األسمر

تجاوز ســعر رصف الدوالر الخمسني الف لرية، 
اول من يتحسس نتائج هذا االنهيار الفقري املعدم، 
وذوي الدخل املحدود الذين ال تكفي رواتبهم لرشاء 

خبز لعائالتهم ..
البحر  شــاطيء  عىل  االفقر  املصنفة  طرابلس 
املتوسط، وهي املدينة التي تضم احياء الفقر يف 
امليناء ) حي التنك مثال( ، ويف التبانة وباب الرمل 
واالسواق الداخلية، وباب الحديد، وصوال اىل حي 

املنكوبني، هي اكرث املدن تأثرا باالنهيار املايل.
انعكاسات سعر رصف الدوالر ميكن مالحظتها 
بجولة بني محالت الســوبر ماركت ومحالت بيع 
املواطن  ليخــرج  طرابلس،  احياء  يف  الســانة 
مبحصلة مرعبة عن فارق االسواق بني محل وآخر، 
وليالحظ ان املزاجية تتحكم بتسعرية املواد الغذائية 
واالستهالكية حيث ترتفع االسعار ثالثة اضعاف 
رفع ســعر رصف الدوالر وكأن تسابقا يحصل بني 

سعر الدوالر وسعر املادة االستهالكية.
 يحصل ذلك يف غياب الفت الجهزة الرقابة التي 

مل تعد تستطع لجم التجار، وال محاسبتهم...
عىل ســبيل املثال، فان الفارق يف ســعر مادة 
الشاي بني محل وآخر وصل اىل خمسني ألف لرية، 

كيف يحصل هذا؟ 
الف لرية، وقارورة  اللحمة بخمسمئة  بات كيلو 
الغاز تجاوزت السبعائة الف لرية وكرتونة البيض 
مبئتي وخمسني الف لرية، فكيف تستطيع عائالت 

محدودة الدخل من تأمني قوت يومها؟...
تحدث مواطنون انهم يعيشون يف مدينة كانت 

معروفــة بانها أم الفقري، وهي مدينة مشــهورة 
باثريائها وبانهم التجار املتمولون الذين لو اطلقوا 
مبادرات فردية لواجهوا االزمات املعيشية وتصدوا 
العاجــزة عن رشاء  العائالت  لها وانقذوا مئــات 
الدواء او االستشفاء، وقد الحظنا ان ارباب عائالت 
يتنقلون من صيدلية اىل اخرى ومن مكتب سيايس 
آلخر لتأمني حليب الطفالهم، وعبثا يحاولون دون 

نتيجة ...
وباالمس عقدت جمعيات عديدة لقاء موســعا، 
لكن تركــز النقاش عىل أزمــة النظافة املتفاقمة 
يف شــوارع واحياء طرابلس، وهي احدى االزمات 
التي تخنق الطرابلسيني، قد يكون اللقاء مبادرة ال 
بد منها، غري ان مصادر طرابلســية اشارت اىل ان 
االزمة املعيشــية ولقمة الفقري لها االولوية، مبا 
فيها قضية االستشفاء والدواء، فاملريض يعجز عن 

رشاء دوائه او الدخول اىل املستشفى للعالج.
ويف كافة االحوال فان اطــالق حملة النظافة 
االثنني املقبلة لعلها الخطوة االوىل لحاية البيئة 
من االوبئــة وخاصة تنظيف نهر ابو عيل، عىل ان 

تعقبها خطوات اخرى.
وميكــن تســجيل مالحظات اخــرى يقتيض 
ان تكــون قدوة، حول مبــادرات فردية تقوم بها 
الســيدة ياســمني غمراوي زيادة بانارة شوارع 
مع  تبذلها  بجهود  الشمســية،  بالطاقة  طرابلس 
تجار وجمعيات ومؤسســات ميولون مبادراتها، 
ولعلها تتابع هذه املبادرات لتشــمل باقي االزمات 
التي ترزح تحتهــا املدينة، وليس متابعة ومراقبة 
فوىض االسعار ولجم االتجار اال احدى الخطوات 
واملبادرات املطلوبــة يف ظل غياب اجهزة الرقابة 

واملحاسبة...

ــد مــوعــد ــحــدي ــا ت ــن ــدي ــأي ــس ب ــي ــة: ل ــي ــرب ــت ــر ال ــ وزيـ
ــم ــ ــهـ ــ ــدارسـ ــ لـــــــعـــــــودة الـــــــطـــــــاب الـــــــــى مـ

يذهب كيف  الحلبي:  ســأل  املتعاقدين«   »حـــراك 
الى املدرسة للتعليم من ال يوجد في جيبه ألف ليرة؟

ــي« قـــــررت ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ ــم الـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ  »روابـــــــــــط الـ
االســـتـــمـــرار بــــاإلضــــراب... وتــصــعــيــد خــطــواتــهــا

ــواب ــ ــن ــ ــي مـــجـــلـــس ال ــ ــار: اإلعــــتــــصــــام فـ ــ ــب ــ ــس ــ  ك
بخير والــقــضــاء  ــجــة...  ــي ــت ن أّي  الـــى  يــــؤدي  لـــن 

العايل  الرتبيــة والتعليم  كشــف وزير 
عبــاس الحلبي، »أنه ليــس بأيدينا تحديد 
موعــد لعودة الطالب إىل مدارســهم ألن 

األزمة عميقة وأمتنى حلها قريبا«.
الحلبــي يف حديــث ملوقــع  وقــال 
الكــرتوين: »نعيــش أزمــة عميقة يف 

القطــاع التعليمــي بســبب األوضــاع 
واالقتصادية«. السياسية 

إىل ذلــك، فقد أشــار الحلبــي إىل أّن 
»انخفــاض قيمة العملــة اللبنانية التهم 
ما قدمته الحكومــة للمعلمني ما أدى إىل 

استمرار األزمة التعليمية«.

أعلــن »حراك املتعاقديــن« يف بيان، أن 
»وفدا من الحراك التقــى وزير الرتبية يف 
حكومة ترصيــف االعال عباس الحلبي«، 
واشار إىل أن »أول الكالم كان عن الحوافز، 
فأوضح الحلبــي أن إىل اآلن ال حوافز، هنا 
قلنا له أين املبالغ املالية التي كانت ستغطي 
5$؟  ســتدفعون  كنتم  وكيــف  5$؟  منها 
أجاب الوزير: نتيجة ما حصل ســحبنا هذا 

اإلعتاد«.
وأضاف يف بيان، أن »منســق الحراك كرر 
يف اللقاء أن املتعاقد يدفع الثمن وســيدفعه 
العام املايض بخسارة نسبة كبرية من ساعاته 

نتيجة هروب طالب الرسمي إىل الخاص«.
املتعاقدين« متوجها يف  وتابع »حــراك 
ترشين  »مســتحقات  الحلبي:  إىل  الكالم 
األول والثــاين وكذلك حوافــز ترشين أول 
وكذلك األشــهر التالية مل تدفع بعد، كيف 
يذهب إىل املدرسة للتعليم من ال يوجد يف 
جيبه ألف لرية ألنه ال يقبض ال آخر الشهر 

وال منتصفه وال أوله؟«.
اىل مجلس  الوزير  ايهــا  »نحملك  وذكر 
الوزراء يف الجلسة املقبلة: بدل النقل ودفع 
املستحقات عىل سعر دوالر 15 ألفا،وتعديل 

بدل النقل إذا تم تعديله للموظفني«.

)ثانوي،  الرســمي  التعليم  قررت روابط 
إرضابها  يف  االســتمرار  مهني(،  أسايس، 
املعلن لألسبوع الثالث عىل التوايل، وتصعيد 
تحركاتهــا، وتنفيذ اعتصامات أمام املناطق 
الرتبوية يف كافة املناطق اللبنانية »من أجل 

إقرار الحقوق وصون كرامة املعلم«.
جاء ذلك يف بيان أصدرته روابط التعليم 
الرســمي أمس بحثت فيه أوضاع األساتذة 
واملعلمني وما آلت إليــه تحركاتهم. ولفتت 
الروابط يف بيانها إىل أن األســبوع الثاين 
من إعالن اإلرضاب املســتمر يف الثانويات 
الرســمّية،  واملدارس  الفنّيــة  واملعاهــد 
انقيض »وما زالت أذان املســؤولني صّاء 
واملعلّمني  األســاتذة  رصخات  تســمع  ال 
املقهوريــن واملحرومني مــن تأمني لقمة 
عيشهم بكرامة، وهم مسلوبو القدرة عىل 
الوصول إىل مدارســهم، وبداًل من السعي 
إليجاد الحلــول تتفاقم األزمــة يوًما بعد 
يوم بسبب ارتفاع سعر رصف الدوالر الذي 
التهم الرواتب املضاعفة حتى عدنا إىل قاع 
الفقر مجّدًدا. ورأت أن سياســة االستهتار 
والاّلمباالة وعدم الّشعور باملسؤولية تجلّت 
يف لقــاء رئيس الحكومة يــوم االعتصام 
والذي خّصص دقيقة ونصف وقوًفا ملقابلة 
الوفد بعد انتظار ساعة ونصف يف الّساي، 
وقد وعد خاللها بعقد جلسة ملجلس الوزراء 

األسبوع القادم ملناقشة الوضع الرتبوّي«.
وإذ استنكرت الروابط طريقة اللقاء التي 
حصلت، وجّددت التأكيد عىل رئيس حكومة 
ترصيــف األعال عقــد الجلســة واتّخاذ 
القرارات العملية والفورية، وأاّل تكون وعوًدا 

برّاقة وال تجد طريقها إىل التنفيذ«.
وأكدت الروابط »رفضها سياســة الدول 
املانحة و«اليونسيف« يف تقديم املساعدات 
املســاعدات  لتقديم  املدارس  فتح  برشوط 
والحوافز، أو الّتمييز بني التالمذة اللّبنانيني 
والنازحني؛ أو تطبيق سياسة تعليم النازحني 

يف القطاع الخاص عىل حســاب الطالب 
اللبنانيــني«، مشــددة عىل أن هــذا األمر 
»ســيواجه بالرفض يف القطاعني الخاص 
والعام، إذ إّن هــذه الرشوط تعّد تدّخاًل يف 

السياسة الرتبويّة لوزارة الرتبية«.
وطالبت الروابط تلك الجهات بأن »ترتجم 
وعودها أفعااًل«، وقالت: »لقد القت الروابط 
وتُرجمت  بإيجابية  الوعود  هذه  واملعلمون 
بانطالقة العام الدرايس، اســتمرّت لثالثة 
أشهر، ولكن أنتم َمْن أخلفتم، وهذا أّدى اىل 
التوّقف القــسي عن التعليم، وكا ترفض 
الروابط االتهامات بالعنرصية واالبتزاز إّنا 
سياســتكم، بالّنظر بعني واحدة، أوصلتنا 

اىل ما نحن عليه«.
تنفيذ  قــررت  أنها  الروابــط  وأعلنــت 
االستمرار   -1 اآلتية:  الّتصعيديّة  الخطوات 
الّصباحــي  الدوامــني  يف  اإلرضاب  يف 
واملســايئ لألســبوع الثالث عىل التوايل، 
وعــدم الحضور اىل املــدارس والثانويات 
واملعاهــد الفّنية والتقنية، كا تتمّنى عىل 

الزمالء االلتزام ملا فيه مصلحة الجميع.
2- الدعــوة اىل اعتصامات أمام املناطق 
الرتبوية يف )الجنوب- البقاع- الشــال- 
جبل لبنــان - بريوت( وســيعلن يف كّل 
واملطالبة  الّصوت  لرفع  حدة،  عىل  منطقة 
بالحقوق املرشوعة لألساتذة وحّق الطالب 
بالتعلّم، وذلك يومــي االثنني والثالثاء 23 
و 24/1/2023، وأيًضــا يومــي الخميس 

والجمعة 26 و27/ 1/ 2023.
3- عقد مؤمتر صحفي يف مركز روابط 
التعليم – األونيسكو األربعاء 2023/1/25، 

الساعة 10.30 صباًحا
لكّل  االعداد ملظاهرة حاشدة مركزيّة   -4
القطاع الرتبوّي يحّدد تاريخها ومســارها 

يف املؤمتر الصحفي.
الرســمي،  التعليــم  وأبقــت روابــط 

اجتاعاتها مفتوحة ملتابعة الّتطورات.

يف  املحامني  نقيــب  رأى 
»أن  كســبار  نارض  بريوت 
اإلعتصام يف مجلس النواب 
لــن يــؤدي إىل أي نتيجة؛ 
وأن مهمــة الوفد األورويب 
محصــورة مبلفات محّددة؛ 
وأن ملــف املرفأ قــد يبقى 
عىل هــذا املنــوال عرشات 
السنني دون نتيجة؛ وأن عىل 
أصحاب الحسابات املرصفية 
التحرك وتقديم الدعاوى؛ وأن 
القضــاء اللبناين بخري فور 

فك اإلعتكاف«.
كالم كســبار جــاء يف 

حلقة صالون الســبت، إذ اعترب »أن إعتصام 
النواب يف مجلس النواب لــن يؤدي إىل أي 
نتيجة. فهو موّجه ضــد َمن؟. هل ضد دول 
أو مؤسســات أو أفراد أم ضد النواب الذين ال 
ينتخبون رئيســاً للجمهوريــة. وَمن له حق 

اإلقرتاع واإلنتخاب غري النواب«.
األورويب  القضايئ  الوفد  مهمة  »أن  ورأى 
محصورة مبلفات معينة، وال يعني وجودها 
إنتقاصاً مــن صالحيات القضــاء اللبناين، 
خصوصــاً وأن لبنان منضــم إىل اإلتفاقية 
الدوليــة يف األمم املتحــدة التي تنص عىل 
التعاون يف مجال تبييض األموال والفســاد، 
وبخاصــة إذا إرتكب قســم مــن الجرم يف 

الخارج«.
وشّدد »عىل أن ملف املرفا قد يبقى عرشات 

الســنني عىل هذا املنوال، إذا مل يطرأ عنرص 
جديد أو ترشيع جديد، مقرتحاً تعديل القانون 
واعتبار أن طلبات الــرد واملخاصمة ال ترفع 
يــد املحقق العديل عن امللف، وإنشــاء هيئة 

إتهامية تستأنف قراراته أمامها«.
فأشــار  املودعني،  أمــوال  بخصوص  أما 
للمحامني  كسبار »إىل أنه منذ إنتخابه نقيباً 
وتعيني لجنة حاية أمــوال املودعني، رّصح 
بأنه سوف يتم درس املوضوع واقرتاح صيغة 
الدعوى. وهذا ما حصل، وعىل املواطن التحرّك 

قضائياً وتقديم الدعوى«.
وكــّرر كســبار دعوتــه لـ«القضاة بفك 
اإلعتكاف الذي مل يؤِد إىل أي نتيجة إيجابية، 
ألن القضاء هو الذي يعطي الثقة للمواطنني 
عندما  بخري  يكون  وســوف  وللمستثمرين. 

يعود القضاة إىل العمل«.

كسبار يلقي كلمته

استقبل وفداً من أهالي ضحايا تفجير التليل
ــار: ســنــتــابــع الــقــضــيــة ــ ــك ــ مــفــتــي ع
ــة ــ ــ ــدال ــ ــ ــع ــ ــ ــى تــــحــــقــــيــــق ال ــ ــ ــت ــ ــ ح

استقبل مفتي عكار الشيخ زيد زكريا، يف حضور النائب اللواء 
أرشف ريفي الذي زاره مهنئا مبناســبة توليه إفتاء عكار مبكتبه 
يف حلبا، وفدا مــن أهايل ضحايا تفجري التليــل الذين متنوا له 

»التوفيق والسداد«.
وقد تعاقب عىل الحديث عدد من ذوي الضحايا، فشكروا لزكريا 
»وقوفه مع العدل دامئا وابدا«، ووضعوه بـ«ما آلت إليه القضية 
من ضعف وتراخ نتيجة الضغوطات التي يتعرضون لها للتنازل عن 
حقوقهم، واســتنكاف بعض املحامني عن متابعة قضيتهم وفق 

االصول«، مطالبني بانصافهم »وتطبيق القانون فقط«.
وأبدى زكريا تضامنه مع هــذه القضية، مؤكدا انه طالب وما 
زال يطالب املجلس العديل »بتحقيــق العدالة وإبعاد القضية عن 
أي يشء آخر، ألن تطبيــق القانون يؤدي اىل االرساع يف تحقيق 
العدالة للمجني عليهم وللمتهمني، أما املاطلة يف مسار املحاكمة 

فسيرض الجميع ويضيع الحقوق«. 
وشدد عىل »رضورة إجراء االستحقاق الرئايس«، معتربا أنه »عند 
جوع الناس تســقط كل الخطوط الحمراء، وهذا يبدو واضحا من 
حال اهلنا من ذوي ضحايا تفجري التليل، النموذج االكرب عىل املآيس 

التي ال نزال نعيشها يف شالنا سواء يف طرابلس أو عكار«.
 

 في ذكرى محاولة اغتيال مصطفى سعد
القواس: ما أحوجنا االمتثال بنهجه

يف الذكرى الثامنة والثالثني ملحاولــة االغتيال الجبانة والحاقدة 
للرمز الوطني النائب الشهيد مصطفى سعد، وجه املرشح السابق عن 
دائرة صيدا جزين محمد شاكر القواس »تحية اجالل واكبار اىل تاريخ 
وتضحيات هذا القائد الرمز الذي مل يضّيع البوصلة يوما، انا كان عىل 

الدوام هو نفسه بوصلة املقاومة والعروبة والحرية والتحرر«.
وقال القــواس: »ما احوجنا اليــوم ويف كل يوم اىل االمتثال 
لنهج القائد مصطفى سعد ابا معروف الذي مل يبدل يف املقاومة 
والعروبة تبديال، والذي صرب عىل الطعنات والجراح واالالم وكان 
مثال الرجل الصلب صاحب املوقف الثابت واملســار الواضح الذي 
ال تشوبه شائبة انحراف او استســالم او تراجع، حتى شهادته 
الحية مل ميتشقها يوما سالحا ذاتيا عىل الرغم من هول ما اصابه 
يف جسده ويف شــهادة فلذة كبده ناتاشا عىل ايدي احقر وارذل 
الجواســيس والعمالء للعدو االرسائييل، انا كان رده امليض يف 
خط املقاومة مدافعا عنها وداعا لهــا وصوتها الذي مل يخفت 

حتى الرمق االخري من حياته«.
وخلص اىل القول »رحمك الله ايها الشهيد، ستبقى تنبض يف وجداننا 
وقلوبنا، وستبقى عىل الدوام كا والدك الشهيد النور الذي يهدينا يف 
عتمة الطريق لحاية لبنان من مشاريع التقسيم والزوال، والحفاظ 

عليه وطنا جامعا فريدا يشّع بتنوعه وبعيشه املشرتك الواحد«.

ــرى مــحــاولــة اغــتــيــال شــقــيــقــه: ــ ــي ذكـ ــد فـ ســع
نهجنا هو نهج مصطفى سعد الوطني والديموقراطي

سعد يضع إكليالً من الزهر عىل الرضيح
زارت حشــود ملناســبة الذكــرى الـ38 
ملحاولة اغتيــال »رمز املقاومــة الوطنية 
اللبنانية« مصطفى معروف سعد واستشهاد 
ابنته ناتاشا، وجاره املهندس محمد طالب، 
اآلمنني، وبدعوة  املواطنني  وإصابة عرشات 
من »التنظيم الشعبي النارصي« وأمينه العام 
النائب أسامة سعد، رضيح الراحل مصطفى 
سعد يف جبانة سريوب يف صيدا، وكان إىل 
جانب عائلة الفقيد ممثلو األحزاب اللبنانية 
سياسية  فاعليات  الفلسطينية،  والفصائل 
واجتاعية ودينية، كوادر التنظيم وأصدقاء 
الراحل، حيث قرأت الفاتحة عن روح سعد، 
الزهــر عىل رضيحه.  أكاليل من  ووضعت 
ثم انتقلــوا إىل جبانة صيدا القدمية وقرأوا 
ناتاشا  الشــهيدين  رضيحي  عىل  الفاتحة 

وطالب. 
لســعد مــن عىل رضيح  كلمة  وكانت 
شــقيقه، قال فيها: »مصطفى ســعد رمز 
املقاومة الوطنية اللبنانية ونصري الشــعب 
مصطفى  العادلة،  وقضيته  الفلســطيني 
ســعد متســك بالوحدة الوطنيــة، ونحن 
نتمســك بالوحدة الوطنيــة وبالدفاع عن 
حقوق الناس يف صحتهم وتعليمهم وفرص 
وضاناتهم  معيشــتهم  ومستوى  عملهم 
واملاء  الكهرباء  يف  وحقوقهم  االجتاعية، 
ويف كل هذه األمور. نتمسك بها كا متسك 
بها مصطفى ســعد وتعرض لكل األخطار 
بسبب مواقفه ومتسكه بهذه القضايا وهذه 
األمور، هذا هو نهجنا وهــذا هو طريقنا، 

وهــذا هو خيارنــا: وطنــي، دميقراطي، 
عريب، وحدوي، منحاز انحيازا تاما لحقوق 
الناس، والكالم عن العدو الصهيوين مسألة 
بالنسبة لنا أساسية واسرتاتيجية، مواجهة 
ومقاومــة أي عــدوان او اي احتالل هي 
مسألة بديهية وليست بحاجة لشهادة من 
أحد، وليســت حكرا عىل أحد وليست حقا 
حرصيا ألحــد، هذا خيار وطني وهو واجب 
عىل كل إنسان يف مواجهة أي عدوان ويف 
مواجهــة أي احتالل. وأيضا واجب عىل كل 
إنســان الدفاع عن حقوق الناس يف حياة 

كرمية«.
أضاف »وكا نتمســك بالكرامة الوطنية 
يف مواجهة االحتالل نتمسك ايضا بالكرامة 
االنسانية يف مواجهة هذه األوضاع الصعبة 
التي يعيشها شعبنا، ولن نرىض بهذا اإلذالل 
الذي يفرض عىل شعبنا يف حياته اليومية 
يف صحته ويف تعليم أوالده ويف غذائه ويف 
حليب أطفاله ويف معاناتــه من الكهرباء 
واملاء، نحن نسري عىل هذا الخط ولن نلتفت 

ألي مزايدات من هنا أو هناك«.
الله  ويف الســياق، زار وفد من حــزب 
برئاســة مســؤول قطاع صيدا الشيخ زيد 
الراحــل مصطفى معروف  ضاهر، رضيح 
اللبنانية«،  الوطنية  املقاومة  ســعد  »رمز 
واضعا إكليال من الزهر بإسم قيادة الحزب، 
تال بعدها أعضــاء الوفد ســورة الفاتحة 
عن روحه، مســتذكرين نضاالته ومواقفه 

الوطنية.

الــحــرارة فــي  انخفاض  مــع  صــاٍف  وطقس  الــثــلــوج...  بسبب  مقطوعة  طــرقــات 

لقوى  الّتابعة  املــروري«  التحكم  »غرفة  ذكرت 
األمن الّداخيل، أّن »طرقات كفرذبيان- حدث بعلبك، 
عيناتا- األرز والعاقــورة- حدث بعلبك، مقطوعة 

بسبب تراكم الثلوج«.

{ مصلحة األرصاد الجوية {
من جهتها، توقعت دائرة التقديرات يف مصلحة 
األرصاد الجوية يف املديرية العامة للطريان املدين، 
أن يكون الطقس اليوم، صافيا إىل قليل الغيوم مع 
الحرارة عىل  انخفاض إضايف وطفيف بدرجــات 

الساحل ودون تعديل يف الداخل وعىل الجبال كا 

يستمر تكون الضباب املحيل عىل املرتفعات خالل 

الفرتة الصباحية واملسائية.

وجــاء يف النرشة اآليت: الحــال العامة: طقس 

الرشقي  والحوض  لبنان  مســتقر يســيطر عىل 

للمتوسط الذي يقع تحت تأثري منطقة من الضغط 

الجوي املرتفع .

- الطقــس املتوقع يف لبنــان: األحد: صاف إىل 

قليل الغيوم مع انخفاض اضايف وطفيف بدرجات 

الحرارة عىل الساحل ودون تعديل يف الداخل وعىل 

الجبــال كا يســتمر تكون الضبــاب املحيل عىل 

املرتفعات خالل الفرتة الصباحية واملسائية. 

اإلثنني: صاف يتحول بعد الظهر إىل قليل الغيوم 

بدرجات  طفيف  ارتفاع  مع  متوســطة  بســحب 

الحرارة عىل الســاحل ودون تعديــل عىل الجبال 

وانخفاضها بشكل طفيف يف الداخل.

اما الثالثاء: صاف اجــاال دون تعديل بدرجات 

الحرارة.

ُمستمراً إضــرابــنــا  زال  مــا  األســاســي«:   »ُمــتــعــاقــدو 

األســاتــذة حقوق  يتجاهل  الحلبي  يــزال  وال   ...
أعلنت »اللجنة الفاعلة لألساتذة املتعاقدين 
يف التعليم األســايس الرسمي« يف بيان، 
استمرار االرضاب«، مشــرية إىل أنه »عىل 
رغم مرور أســبوعني عىل إعالننا االرضاب 
والتزام االســاتذة املتعاقديــن به، وتصاعد 
االعتصامات، متعاقديــن ومالك، أكادميي 
ومهني. وبعد محاوالت الروابط ومن وظفت 

االرضاب  موجة  ركــوب  املتعاقدين  لتمثيل 
تحــت غطاء وزيــر الرتبيــة يف حكومة 
ترصيف األعال عباس الحلبي، الذي ال يزال 
التي نتحدث عنها  يتجاهل حقوق االساتذة 
باالدلة والرباهني، كا ويتجاهل مصري 60 
الروابط ومن عينهم  مليون دوالر، وينصب 

متحدثني باسم االساتذة«.
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ــــــــــــــــــــران ــــــــــــــــــــطح الجي ــــــــــــــــــــان ع س ــــــــــــــــــــيها الزم ــــــــــــــــــــي نس ــــــــــــــــــــة الت ــــــــــــــــــــى الطفل ... وتبق
اللغـــــــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــــــي يتكلـــــــــــــــــــــــــم بهـــــــــــــــــــــــــا القمـــــــــــــــــــــــــر: فيـــــــــــــــــــــــــروز!!
ــم...؟ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا العالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات قلبهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأ دقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــقة تمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوت عاشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــول أم صـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوت الحقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صـ
ــى... ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل الخزامـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل وليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل القبائـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن ليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــص بيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي تتراقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة التـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ األغنيـ
... وأنـــــــــــــــت البـــــــــــــــدوي الـــــــــــــــذي يحمـــــــــــــــل الجمـــــــــــــــر علـــــــــــــــى بـــــــــــــــاب خيمـــــــــــــــة!

نبيه الربجي

يف أثنــاء انعقاد مؤمتر مدريد يف خريف العام 1991، رحُت 
أبحث يف إحدى األمسيات، أنا اآليت من ذلك البكاء العتيق )لكأنّه 
بكاء أمرئ القيس عىل األطالل( عن مقهًى يشــبه املقهى الذي 
كان يرتاده شــاعر إســبانيا العظيم فريدريكو غارسيا لوركا. 
باملصادفة الفّذة عرثُت عىل املقهى الذي كان مكتظّاً بالســّياح 
مــن كّل األجناس واأللوان. كلٌّ مع امرأتــه، إاّل أنا وذاك الكهل 
اإلسباين األنيق مبالمحه العربّية. جلسنا معاً إىل طاولة واحدة 

ورحنا نتحادث.
فوجئــت بقولــه إنّه من أصل عــريب. أطلعني عىل بطاقة 
هويّته واســم عائلته: MEDINE أي محي الّدين.. وقال يل إنّه 
كان كولونيالً يف جيش الجرنال فرنشيسكو فرانكو إبّان الحرب 
األهلّية اإلسبانّية، وكيف كان هذا األخري يجثو باكياً يف كّل ليلة 

أمام صورة للسّيدة العذراء.. 
املُثري إنّه من عّشــاق فريوز. مثّة صديق عريب البنه الطبيب 
أهداه رشيطاً مسّجالً لها وهي تؤّدي املوّشحات األندلسّية. قال 
»صوتها الذي يصل إىل أقايص القلب، يجعلني أشعر كام لو أّن 
مناديل املرمــر يف غرناطة، والتي تتألأل بني يديها، إّنا تتألأل 

أيضاً بني يدّي«. وكانت ليايل الوصل يف األندلس..
مل أكُــن أعلم، وأنا القروّي اآليت من تغريبة بني هالل، كيف 
تأثّرُت إىل ذلك الحّد بالثقافة الفرنسّية. هزّتني إديث بياف، وهي 
تغّني بقلبها املحطَّم لعاشــٍق تــرك يف صدرها جرحاً قالت إنّه 
يشبه زهرة األقحوان، وارتحل. وأيضاً بشارل أزنافور وهو يرضم 
الحرائــق يف عيون الباحثني عن امرأة مســتحيلة، إذا كنتم قد 
تعرّفتم عىل شاعر قال لها »أنت امرأة كثرية، وطوال هذا العمر، 

طوال هذا االنتظار، مل أكتشف منك سوى القليل«.
الذي جعلني أفنت بفريوز أســتاذي يف مدينة زحلة ســعيد 
عقــل. كان حديثه عنها صالة. قصيدة ترتاقص بني ليل العتابا 
وامليجانا وليل الخزامى. وجهه املهيب الذي كأنّه وجه جبل صنني 
كان يتحّول إىل وجه طفل )وينسانا الزمان َع سطح الجريان (.

  يداه وُهام تُراقصان حيناً الهواء، وحيناً اللّغة، كانتا تغرورقان 
يف فرحٍ إغريقي. حاِولوا أن تبحثوا عن الوجه اآلخر للرتاجيديا 

اإلغريقّية. 

{ اللّعبة الفلسفّية {
حدثّنا َمن كََتَب عن يارا »الجدايلها شقر الّل فيهن بيتمرجح 
عمر« عن اللّعبة الفلسفّية يف أغنيات فريوز، سواء كان هو أم 
األخَويْــن رحباين أم جوزف حرب، أم أّي آخر، صاحب الكلامت. 
هنا »يا زماناً ضاع يف الزمن«. أليست اللّعبة الفلسفّية، اللّعبة 
الوجوديّة يف أقىص تجلّياتها؟ »تعا تا نتخّبى من درب األعامر/ 
إذا هّني كربوا/ ونحنا بقينا صغار/ وسألونا وين كنتو/ ليش 
ما كربتو إنتو/ منقلُّن نســينا/ والّل نادى الناس/ تا يكربوا 

الناس/ راح ونيس ينادينا«. 
أكرث بكثري من أن تكون اللّعبة الكالسيكّية. لنتذكّر الفيلسوف 
الفرنيس جان جينيه، وهو يتحّدث عن تلك »اآللة املجنونة« التي 
تُدعى الزمن، وقد دّق عىل بابه حامالً إليه »حقيبة النســيان«، 

ولكن »أّي مقايضة عدمّية تلك بني املوت والنسيان؟! 
مع فريوز، كناطقة أبديّة باسم البحريات، ال مجال البّتة ألّي 
كالٍم عــن الهزيع األخري من العمــر، أو عن الهزيع األخري من 
الحياة. أخذنا علامً بأنّها متكّنت من االختباء، وبقَيت هكذا يف 
ريعان الصبا. حّتى ولو كََتَب شارل بودلري عن »أحزان السنونو 
حني تشيخ« عىل أشجار األكاسيا كعاشقة للضفاف. هل هذه 
حال فريوز حّقاً؟ حني أمتاهى مع »الســّيدة« وأرصخ يف هذا 
العراء »يا إلهي«!!.. املشــهد هكذا يف طفولتي التي هي قريتي. 
وكّنــا الضفاف البرشيّة املُبعرَثة بني ثقافة الســنونو وثقافة 

األكاسيا!!. 
يا سّيديت، حني أصغي إليك أعود بدويّاً قدمياً يحمل الجمر عىل 

باب خيمة. ال أدري ملاذا أقفلْت ليىل باب الخيمة بالشموع؟.. 
حــني زارت داليدا لبنان، وكان لبنــان ال يزال لبنان، التقيتها 
ألرسَم لها بكلاميت لوحًة حول ما يف داخلها؛ إذ قالت إنّها تتمّنى 
لو تُغّني حافية القدَمنْي عىل أرصفة شارع الحمراء. أَدهشتني 
بقولها إنّها خجولة ألنّها تغّني يف بلد فريوز. وحني ســألتها: 
ملــاذا؟.. أجابت »ألّن هذه الديفا متأل املكان، عبقريّة املكان. ال 

مكان ألّي صوت آخر، ولو من كوكب آخر«. 
وقالت إنّها ترى، أجل ترى، صوتها يف الشــوارع، ويف أوراق 
اللّيلــك، كام يف وجوه الناس، ســواء املُتعبــني منهم أم الذين 
يتســلّقون بخّفة جدران الحياة«. يف هذه الحال عّل أن أبحث 
بــرؤوس أصابعي عن مكان يل«. أخربتها أّن عايص الرحباين 
قــال يل إّن فريوز تحّب صوتها.. »ظهرت البهجة يف عيَنْيها«، 
وعلّقت »اذاً لن أتســلّل إىل قلوبكم مثل لحظات الغســق، بل 

سأدخل مثلام يدخل الهواء العليل اآلن إىل حيث نجلس«. 

{ أرسطو وألفيس بريسل {
هكذا ترعرعت أحاسيسنا، أحزاننا، أفراحنا، أحالمنا، أزمنتنا 
)أزمنتنــا برقصة التانغو مع الصنوبر( عــىل أغنيات فريوز 
التي أثارت دهشــة موريس جار، مؤلِّف املوسيقى التصويريّة 
الشــهري، حني غّنت يف األوليمبيا يف باريس »فايق يا هوى« 

وأُضيئت لها الشموع )والدموع(.
مجلّة »الفيغــارو« كَتبت عن »امرأة آتية من الرشق أيقظت 
القلــوب التي دخلت عنوًة يف ... لَيــل الرخام«. وقالت ما من 
ع يف الصوت حّتى لَتحتار، هل  مطربــة يف التاريخ بذلك التنوُّ
يتناهى إليك صوت الحقول، وصوت الغابات، أم صوت عاشقة 
متــأل دّقاُت قلبها العالَــَم؟. تلك التي غّنت »إىل راعية«، وحيث 
الحنني إىل العشــب الذي يُضاجع أزهار اللّؤلؤ عىل أنغام الناي 
أو عىل ايقاع الريح«، هي التي غّنت »كيفك إنت؟« بصيغٍة تبدو 

ال فريوزيّة للوهلة األوىل. يف الوهلة الثانية متتلئ بها.

{ يف تلك اللّيلة الدمشقّية {
محّمد املاغوط يف تلك اللّيلة الدمشقّية التي تخلّلتها تشكيلة 
من أغنيات فريوز، إذ وصف أغنياتها بسمفونّية املطر الذي يقتل 

الضجر يف عالَــم كّل ما فيه يوحي بالكآبة، قال »حني يأتيني 
صوتهــا أغدو ذلك اآلخر الذي يُراِقص بــردى بدالً من هوايتي 

القاتلة يف ُمراَقصة العدم«! 
هو أيضاً لفتته اللّعبة الفلســفّية يف ما وراء الصوت »الذي 
يرتك لدّي عالمات اســتفهام ال تحىص. مثلام أشعر بأّن عصا 
أرســطو تدّق عىل صدري؛ أتذكّر الفيس بريسل وهو يالعب 
بالروك أن رول ذلك الصخب الذي بات يســتوطن حّتى جدران 

منازلنا«. 
عقب زيارته بريوت، قال الروايئ األمرييك دوغالس كنيدي 
»هنا ال تدري ما إذا كنَت يف الجّنة أم يف جهّنم«! ردَّ عليه صالح 
ستيتّية، الشاعر اللّبناين بالفرنسّية: »لو زرَت فريوز لعلمَت أين 

أنت، ليس يف بريوت فحسب، بل ويف كّل ُمدن الدنيا«. 
 يشء مــن هذا القبيل قالــه اإلعالمي التلفزيوين الفرنيس 
فريدريــك ميرتان، ابن شــقيق الرئيس فرنســوا ميرتان الذي 
أصبــح وزيراً للثقافة؛ وقــد وضع رشيطاً وثائقّياً عنها بعدما 

تلفزيونّياً  أجرى معها حديثاً 
وصفها خالله بـ »الســّيدة 

التي تسكن العالَم«. 
ألَــم يُقل وزيٌر فرنيس آخر 
وهو  النغ،  جــاك  للثقافة.. 
مثّقف بارز قلَّدها وسام اآلداب 
يف حفــٍل مهيب يف القرص 
 LE(:املليّك فريوز  صوت  إّن 
PALAIS ROYAL(   يجعلــه 
يشــعر أنّه يف الجّنة، بعدما 
كان قد تعرّف إليها حني كان 
يف العرشين من العمر، ولحَق 
بها إىل بعلبــك ليعيش ليلًة 

سحريّة يف معبد باخوس؟
)أو  األزمــة  ذروة  يف 
األزمــات( اللّبنانّيــة، ويف 
الذكــرى املئويّة إلعالن قيام 
»دولة لبنــان الكبري«، زارها 
ماكرون  إميانويــل  الرئيس 
ليتحّدث بعــد ذلك عن »ذلك 
اللّبنان الذي يُفرتض أن يبقى 
من أجل بقائنا كُمقاتلني من 
أجل األمل«، كام نََقَل ُمراِسٌل 

تلفزيوينٌّ فرنيسٌّ آنذاك. 
اآلن، وقد تجاوزِت منتصف الثامنينّيات من عمرِك يا سّيديت، 
وقد أَدمنِت الظّل، إلِق بأوراق الروزنامة جانباً. حتامً، هذه ليست 
أوراق العمر التي تُشعشع يف أغنياتك. أنِت الطفلة التي نسيها 
الزمان َع ســطح الجريان. هناك نراك. هناك فقط ألنّك آخر ما 
تبّقى لنا من وطٍن كان لسنواٍت َخلَْت )وسيكون( أريكة القمر. 
يف القاهــرة قال لنا أمل دنقل: »الثالوث املقّدس عندنا النيل 
واألهرامــات وأّم كلثوم«. كيف تتحــّدث يف لبنان عن أعمدة 
جوبيرت يف بعلبك، وال تقول إنّها هناك. ألَم يقل الفّنان التشكيل 
البعلبــيك رفيــق رشف، املأخوذ بصورة عنرتة بن شــّداد عن 
األباطــرة الرومان، »لقد رأيناهم واحداً واحداً يهتفون لها.. من 
أجل صوتك الذي امتأل بلوعة العّشاق، وبلوعة القيارصة، بَنْينا 

هذه القلعة«؟
التي غّنت لبريوت، غّنت ملكّة وللقدس، وغّنت لدمشــق؛ غّنت 
لكّل العرب. ال جدار بني القلب والقلب. هكذا يقول صوتها. من 
أقــايص املرشق إىل اقايص املغرب يرّددون »نعشــق هواءكم 
ونعشــق فريوز«.  يف األوليمبيا كان هناك الخليجي، واملرصي 
والســوري واملغريب والجزائري والتونيس والفلسطيني. كلّهم 
صّفقــوا لها، وقفوا لها. هذه املرأة تختزل أحزان العرب، وأفراح 

العرب، وجراح العرب، وأيّام العرب. 
 حّقاً، عبقريّة التنّوع. هذا ما جعل محّمد عبد الوّهاب يقول 
إّن التاريخ سيبقى حائراً، رمّبا لقرون، كيف يأيت بفريوز أخرى. 
هــذا الصوت يفتح أبــواب التاريخ حني يفتح أبواب القلب. أين 
نحن اآلن، واملغّنون واملغّنيات يتناســلون عىل الشاشات مثلام 

تتناسل األرانب... 
بل أين ثقافتنا؟ لوي آراغون، صاحب »مجنون إلســا« عىل 
خلفّية أندلسّية، وصَف أبا الطّيب املتنّبي بأنّه »أعظم شاعر يف 
التاريــخ«. رائٌع األملايّن غونــرت غراس حني تحّدث عن »ثقافة 
التفاهة«. من زمان ناشــَد ســعيد عقل يف زاويته الصحافّية 
»أجراس الياسمني« األجهزَة األمنّية والقضائّية مباُلحقة »كّل 

َمن يلحق األذى بأحاسيسنا«!
البعــض يخىش أن يضيع صوت فــريوز بني ذلك الركام من 
األصــوات التي الكثري منها يشــبه هدير الجــّرارات الزراعّية 
أو صهاريــج املــازوت. ذاك الصوت الــذي يتفاعل مع جدلّية 

األزمنــة. من هنــا الدعوة إىل حامية الــرتاث الفريوزي من 
»قراصنة القرن«.

{ صقيع الثقافات {
رمّبا كانت املشــكلة عالَمّية. التــديّن الدراماتييك يف كّل 
أشــكال اإلبداع. تحت عنوان »صقيع الثقافات«، كََتَب املُخرج 
الهوليوودي ديفيد لني )لورنس العرب، الدكتور جيفاغو، جرس 
عىل نهر كواي( عن الزلزال الذي أَحدثته الشــبكة العنكبوتّية 

يف الثقافات. 
الحظ أّن التكنولوجيا أو الســوبرتكنولوجيا التي أوشكت أن 
تنقلنــا من حقبــة الزمن إىل حقبة ما بعد الزمن قد تنقلنا من 
اإلنسان إىل ما بعد اإلنسان، ورمّبا إىل ما قبل اإلنسان، ليسأل 
ما إذا كان فرنسيس فوكوياما الذي أَطلق نظريّة »نهاية التاريخ 
واإلنســان األخري« يقصد نهاية اإلبداع البرشي... تالياً، نهاية 
الثقافــات. وقال »لكأنّنا نحّل اللّيدي غاغا محّل إيال فيتزجريالد 
)اللّيدي إيال(«، ليســأل »هل هو الصعــود أم الهبوط إىل قعر 

الاّلمعقول«..؟ 
 حني ننتقل إىل الخشــبة 
اللّبنانّية، نســأل ما إذا كانت 
أمام  االســتثنائّية  األصوات 
أزمة البقــاء والاّل بقاء. ذاك 
الطوفان مــن الوجوه )الاّل 
وجوه( التي تُغطّي الشاشات. 
يُشبه  الذي  بالصوت  كثريات 
ثغاء املاعز، ِبنَت من األسامء 
الربّاقة، ما دْمَن يعتمْدَن عىل 
حدود  إىل  وأحيانــاً  اإلثارة، 

االبتذال.
الطراز  هذا  يف  املشــكلة 
مــن املغّنيات أو املغّنني الذين 
يزرعــون املــرسح بحركاٍت 
بهلوانّيــة لكأنّهم يف حلبة 
ملصارعة الثريان، ال يف املكان 
الذي يُفرتض أن يتواصل مع 
القلــب، ال مع الغرائز وال مع 
األقدام. هؤالء الذين يشبهون 
األلواح الخشبّية الناطقة )أو 
شئتم(  إن  املتحّركة  الرسوم 
يف  املاليــني  يســتقطبون 
أرجاء العالَم العريب. هل ترانا وصلنا اىل هذا الحّد من الضحالة 

والخواء...؟ 
أشياء كثرية وجميلة انكرست. ترانا نُبالغ ونحن الذين بأمّس 
الحاجة إىل اســتعادة لغة الروح إذا قلنا »من هنا مّر الربابرة«، 
ولكْن مبالبس زاهية ومبوسيقى صاخبة يضيع فيها الصوت 

وتضيع فيها األحاسيس. 

{ إعادة تأهيل القلب {
 داخل هذا الركام ولبنان الذي طاملا فاخَر بأنّه مركٌز لإلشعاع، 
وحيــث كان عمالقان مثل محّمد عبد الوّهاب وأحمد شــوقي 
يَعتــربان أّن قضاء ليلة من ليــايل الصيف يف »جارة الوادي« 
)زحلة(؛ وحيث أُقيم متثاالن لهام، يعني االغتســاَل بالســحر 
وإعادة »تأهيل القلب«، مثّة َمن يدعو إىل تشكيل »جبهة للدفاع 
عن خّط الدفاع األخري«، أّي ذاك اللّبنان الذي عشــقه العرب، بل 

وعشقه العالَم. 

{ انكسار الرؤيا {
 ال تَدعوا صوَت فريوز ينكرس، لكأنّه »انكســار الرؤيا«، كام 
كان يقول جورج جرداق. مثلام تحمون غابة األرز من العواصف 
العاتيــة، ومن اآلفات، احمــوا عبقريّة فريوز من األوبئة التي 
تغزو الشاشــات واإلذاعات وحّتى الشــوارع وغرف النوم. تلك 

األوبئة التي تُقفل ما تبّقى من أبواب القمر... 
يوم لفريوز، تلك القّديسة املتنّسكة داخل محرابها )أو داخل 
صوتهــا(. نعلم أّن صوفيــا لورين قالت »مل أكُن أعلم أّن الزمن 
يشــبه، أحياناً، عربة املوىت«. ولكْن َمن قال إّن الروح تشــيخ، 
الصوت يشــيخ، حني تكون الــروح مرشَّعة عىل الباحثني عن 
لحظة الروح، وحــني يكون الصوت مرشَّعاً عىل الباحثني عن 

لحظة الجمر؟
من الطبيعي أن نتســاءل: ماذا حــني تتأّمل فريوز من وراء 
الزجــاج )وال نقــول زجاج القلب(، وال ترى ســوى الحطام؟ 
خائفون، خائفون فعالً أن تتحّول عيونُها، مثلام تحّولت عيونُنا، 
إىل حطام..  كُتب وأفالم عن إديث بياف وعن داليدا وعن بريتني 
ســبريز وعن ســيلني ديون التي ذهبت بنا إىل حدود الهذيان 
بأغنيتهــا »قلبي مييض قدماً » )يف فيلم تايتانك(. ال كُتب عن 

فريوز. لكأنّها عابرة سبيل. وْقُع أقدامها عىل الرمال. سألنا. قيل 
لنا إنّها هي َمن اختارت املســافة. يف الغرب تنتفي املسافة بني 
الكاتــب والفّنان أو الفّنانة. إذاً تركتنا نقرأها، نقرأ حياتها وما 

وراء حيلتها، يف كّل أغنياتها. 
لن نتوّقف عند ذلك الســؤال الكالســييك: َمن َصَنَع القبيلة 
الرحبانّية؟ القبيلــة الجميلة التي نصبت خيامها يف كّل ديار 
العرب. كام لو أّن أحدهم يسأل عن الفارق بني الفراشة والوردة، 
بــني رقصة اللّقــالق ورقصة الفالس. هي رزمة من أشــّعة 

الشمس، وكفى... 
كعرب، وال يــزال طيف زرياب يتنّقــل يف خيالنا، معنّيون 
بفــريوز، وبالقبيلة الرحبانّية ككّل. هنا فصول فّذة من تراثنا 
الفّني والثقايف والفولكلوري، ما يُشكّل شخصّيتنا الحضاريّة 
التي بحاجــة دامئة إىل ديناميكّية اإلبداع التي رافقت الحقب 
الزاهيــة من تاريخنا، حّتى أّن هناك َمن اقرتَح إدخال ماّدة عىل 
منهاج كلّية الفنــون الجميلة بعنوان: »فريوز« التي وصفتها 
الصحافة الفرنسّية، إثر زيارة الرئيس إميانويل ماكرون لها بـ 

»املرأة الظاهرة«. 
النّقــاد الفنّيون الحظوا أنّها ليســت كغريها من املطربات 
الشهريات بَقني داخل »الخزانة الواحدة«. إمراة متعّددة األصوات 
ومتعــّددة األبعاد. من أصابــع عايص ومنصور الرحباين، إىل 
أصابــع فيلمون وهبــي وزياد الرحبــاين )وحّتى محّمد عبد 
ع املُلّحنني، وإّنا يف  د أو تنوُّ الوّهاب(. املســألة ليست يف تعدُّ
التكيُّف املُذهل بني األلحان، مبا يف ذلك األلحان املعّقدة والصدى 

لدى املتلّقي. 
وحّتى بالنســبة إىل املدارس املوسيقّية والغنائّية، من سّيد 
درويش )طلعت يا ما حىل نورها( إىل زياد الرحباين )اشتقتلّك(، 
وإن كان معلوماً أّن األخَويْن رحباين أَدخال إىل بعض أعاملهام 
الفريوزيّة ملســاٍت من يوهان شرتاوس وبيرت تشايكوفسيك، 
إضافــة إىل جوزف هايدن وفريدريك شــوبان وحّتى لويس 
أرمســرتونغ )الجاز(. لن ننىس التقاطُع السحري بني الرتانيم 

الكنسّية واملوّشحات األندلسّية. 
ٌع عبقري يف األداء، ويف التفاُعل.  أكــرث من 800 أغنية. تنوُّ
من األغنيات التي تعكس بهجة الطبيعة، إىل األغنيات الوطنّية 
البعيــدة عن الرتابة. هنا نضيع بني لهيب األحاســيس ولهيب 
األقــدام )خبطة قدمكم(، ومن األغنيات الرومانســّية، حيث 
سوناتا القمر تحت شبابيك العاشقة، إىل األغنيات الرتاثّية التي 
تأخذنا إىل ليالينا العتيقة، وذكرياتنا العتيقة التي قد تكون زادنا 

األخري يف هذه األيّام. 
مــا ِمن لحظة، ما ِمن كلمة، يف غري مكانها. هل ندمت عىل 
أغنية ما؟ ال أدري. قرأُت ذات يوم )الحظوا مدى الشفافّية( أنّها 
خائفة من أن تكون بعض األغنيات التي أّدتها هي التي ندمت!! 
رجاء، ال تدّقوا عىل بابها. أتركوا فريوز لفريوز. هكذا فهمنا 
كصحافّيــني يفرتض أن نكون عــىل متاسٍّ مع النجوم. هذا ال 
مينعنا من التســاؤل، ولو همساً، ألســنا كلّنا ضحايا الزمن، 

ويجرّنا الزمن إىل حيث يشاء؟
صوتها يبقى االحتياَط االسرتاتيجي للبنان. هي الذهب، وهي 
الجوهرة، أهّم بكثري من احتياط الذهب يف أقبية البنك املركزي، 
أو يف أّي أقبية أخرى. سفري عريب يف بريوت قال لنا يف بدايات 
األزمة: »كيف للهيكل أن يتداعى وعندكم حارســة الهيكل؟«. 
مــاذا مُيكن لـ »ناطورة املفاتيح« أن تفعل أمام األبواب الصدئة 

والرؤوس الصدئة؟ 
هنــا ويف هذه األيقونة، ثنائّية الصوت والقلب. ذات الصوت 
املالئيك أيضاً ذات القلب املالئيك. كّل َمن عمل معها عىل مدى 
ث عن الرهافة يف التعاطي. وجهها الذي  زهاء نصف قرن، تحدَّ
يوحــي أحياناً بالكثري من الجديّــة أو الجفاء )والجفاف(، ال 

يعكس قطعاً ما يف داخلها. 
مبنتهى الرّقة تتعامل مع ســائر أفراد الفريق وصوالً إىل كّل 
العاملني يف املكان. تَطرب للحن الجميل وتُدنِْدن وتضحك بصوٍت 
عاٍل للنكتة الخفيفة الظّل. هكذا قال ســفري أورويب زارها مع 
زوجته اللّبنانّية: »تريدون خالص لبنان؟ لتكن هذه األيقونة... 

امللكة«.
وقال »بّت أخاف عليكم من فائض الكراهّية الذي يســترشي 
يف كّل مــكان. أنتم الذين كنتم توّزعون الهواء والشــعر عىل 
ضيوفكم. ال تنتهوا هكذا، أرجوكم. اغتســلوا ليل نهار بأغنيات 
فريوز، ولسوف ترون كيف تعودون قبلة العالَم وقلب العالَم«. 
بالحرف الواحد قال زائر عريب كبري »ابقوا مكانكم، وال تقلّدوا 

الطيور املهاجرة. هذا املكان من األرض ال يليق إاّل بكم«. 
لــن نُهاجر ونرتك فريوز وحيدة تنظر من وراء الزجاج لرتى 
بقايا الزجاج البرشي عىل أرصفة املرافئ. هي املرفأ الذي ترسو 

عنده األرشعة من أيّام األرجوان. 
وقلنا إنّها اللّغة التي يتكلّم بها القمر. مثلام هي أيقونة لبنان، 

هي أيقونة العرب.

مع كوكب الرشق ام كلثوم مع ثلة من النجوم العرب

مع املوسيقار محمد عبد الوهاب مع الرئيس الفرنيس ماكرون
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ــلـــى دخـــــل الـــــرواتـــــب بـــــالـــــدوالر تـــهـــّرب ــدة عـ ــ ــدي ــ ــج ــ ــبـــة ال ــي : الـــضـــريـ ــنـ ــزعـ الـ
مقابل اي  دون  الــنــاس  مــن  الـــدولـــة  ــأخــذ  ت ان  ــجــوز  ي وال  الـــخـــارج  ــى  الـ ــات  ــشــرك ال

جوزف فرح 

املالية يف حكومة ترصيف األعامل  أصدر وزير 
يوسف الخليل قراراً حدد فيه الرضيبة عىل الرواتب 

واالجور بالدوالر عىل الشكل االيت:
عن الفرتات التي تســبق تاريخ 2022/11/15 

عىل أساس سعر رصف /8000/ ل.ل.
- عن الفرتة إبتداء من تاريخ 2022/11/15 عىل 

أساس سعر رصف /15000/ ل.ل.
رئيس جمعية الصناعيني اللبنانيني سليم الزعني 
استغرب مالحقة السلطة  العامل واملوظفني حتى 
يف لقمة عيشــهم  بالنسبة للرضيبة التي وضعت 

عىل الرواتب  بالدوالر  فيقول :
  اليوم عندما يتم زيادة  الشــطور لتتامىش  مع 
ســعر الرصف عىل الدوالر فهذا يعنــي أنه يوجد 
نســبة رضائب علينا تســديدها والدوالر الرسمي 
هو بســعر رصف 1500 لريه بينام القبض سيتم 
بالدوالر الفريش بعدما تم رفع النســب الرضيبية 
ورفع الشــطور كلها لتعويض الفرق الحاصل عن 
سعر الدوالر املحتســب عىل 1500 لريه وقد أعيد 
احتســابه عىل 15000 لريه . نحن كجمعية  يأيت 
كالمنا لدعم  الرشكات التي تدفع الرواتب بالدوالر 
وقــد اختارت لبنــان مقرا لها . إن أســهل األمور 
أمام هذه الــرشكات نتيجة ذلــك أن تقفل أبوابها 
وتغادر لبنان ألن هذه التدابري التي أقرت أخريا غري 
موجوده يف كل الدول املنافســة للبنان فهل لبنان 
يريد ان تغادر هذه الرشكات أرضه؟!.. إن ما اتبعوه 
هو افضل طريقة لذلك.                                         واكد 

الزعنــي انــه »يدافع عن 
أنني  إذ  واملوظفني  العامل 
يطالني  ال  عمل  كصاحب  
تريد  هــل  لكن  املوضوع 
الســلطة مالحقة العامل 
عيشــهم  لقمة  يف  حتى 
ويف رغيــف خبزهــم؟.. 
لبنان  يف  يوجــد  كان  اذا 
الذين  املوظفــني  بعــض 
الدوالرات  بعض  يقبضون 
لبنــان  يف  ويعيشــون 
املوضوعة  املميزات  بسبب 
بالنســبة  الرضائب  عىل 
لألجور يأيت املســؤولون 
اليــوم ويواجهونهم بهذه 
فهل  املســتجده  الرضائب 
يجوز اعتــامد هذا املنطق 
مــع الــرشكات األجنبيه 
تدفــع  التــي  الكــرى 
وتسهم  بالدوالر  ملوظفيها 
بإحياء اإلقتصاد؟ » ويؤكد 
التنسيق    »يتم  انه  الزعني 
واملؤسسات  الرشكات  مع 
أفعال  ردود  جاءتني  ولقد 

ســلبية عديده من هذه الرشكات ضــد قرار وزير 
املالية ولهذا أنا أتكلم اليــوم باملوضوع. مع العلم  
العاملية رفضت هــذه الرضيبة بهذا  النقابات  ان 
الشكل                  فإذا كنت أعطي املوظف قسام من 
راتبه بالدوالر أصبح عليــه اليوم أن يدفع رضيبة 
عىل ذلك بحدود 27% لــذا ما الغاية من ذلك؟.. هل 
الطريقة؟.  العام بهذه  القطاع  يريدون جمع أجور 
لقد رفعنا أجور القطاع الخاص دون أن يطلب أحد 
منا ذلــك وقد طلبنا من الدوله أن تحذو حذونا لكن 
بالنتيجة أن تلجأ الدوله لوضع الرضائب عىل عاملنا 
ليك توزعها عىل القطاع العام فهذا أمر مرفوض«.

وردا عىل ســؤال حول موقف رئيــس الهيئات 
االقتصاديــة االيجايب الذي وافــق عىل الرضيبة 
قال الزعني: »هناك ســلة تم االتفــاق عليها بني  
رئيس حكومة ترصيف االعــامل ورئيس الهيئات 
االقتصادية حول هذا املوضــوع مع العلم ان قرار 
وزير املاليــة اعطى مفعوال رجعيــا لقراره بينام 
القانون مينــع ذلك فاملوظفون قبضــوا رواتبهم 
ورصفوهــا وال ميكن تدفيعهم هذه الرضيبة   عام 
فات ِ أنا ال أوافق عىل ذلك . اما اإلجتامع مع رئيس 
الوزراء فلم يكن بهذه البســاطة وكان يوجد فيه 
العديد من األمور املرتابطة . ثم أنه عندما يتم تنفيذ 
اإلتفاق رمبا نرى تعويضا ما لهؤالء العامل مقابل 
ما دفعوه لكن أن يتم تدفيعهم مثانية شــهور عىل 
سعر رصف 8000 لريه وشهرين عىل سعر 15000 
لرية أمر فظيع »الله يســرت«  .  واعتر الزعني ان  
الدولة تخالف القانون إذ ال يزال يوجد سعر رسمي 
يف البالد هو 1500 لريه ومــا تتبعه هرطقة يف 

التسعري اذ يجب تحرير ســعر الرصف ومحاسبة 
الكل عىل اســاس ذلك فالكل سواء. لقد بات اليوم 
سعر السوق السوداء هو الرائج وتتم الفوترة عىل 

أساسه فكيف تتجه مؤسسات الدولة للتسعري؟
 لقد اجتمعنا كهيئات اقتصادية  عدة مرات وكلنا 
متفقون عىل رأي واحد.يوجد سله تم اإلتفاق عليها 
بني رئيس الــوزراء ورئيس الهيئات اإلقتصادية مل 
يتم االنتهاء منها بعد ثم بعد ذلك ســرى اذا كان 
اإلتفــاق عادال أم ال.إن الدولــة تريد خرق القانون 
وتحميل الناس األعباء لذا عليها ان تعطيهم شــيئا 
مقابل ذلك ال أن تأخذ فقط وتستمر باألخذ دون اي 

مقابل.            
وحول واقع الصناعة اليوم قال :    

أوال ال أحد يرىض بواقعه مهام كان جيدا اذ يطلب 
دامئا األحسن.ان واقع الصناعه يف لبنان كان مقبوال 
خاصة يف عهــد الرئيس الســابق للجمعيه فادي 
الجميل إذ كان يبذل مجهودا جبارا رغم الظروف التي 
مل تساعده كثريا وقد استطاع االنتاج وتحقيق الكثري 
من االنجازات واليوم الصناعه هي بوضع أفضل وال 

فضل ألحد عليها إال للصناعيني والجمعية.
ويقول الزعني :

لوال وجود وزير ملــم  يف قطاع الصناعه لكان 
الوزير جورج بوشكيان  ان وجود  وضعنا أســوأ. 
عىل رأس الوزارة هو دعم للصناعة بشكل أسايس 
وانا آمل ان نتوصل معه اىل أمور أكرث وأفضل وأن 
نحل الكثري من املشــاكل املوجوده اذ يوجد تفاهم 
بيننــا وهو ابن القطــاع ويعرف متاما شــؤونه 
ويســتطيع تقديم الحلول الفضــىل للقطاع وهو 
املكان  يف  املناسب  الرجل 
املوازنة  مبدأ  ان   . املناسب 
االحتساب   وطريقة  اليوم 
احــد  كان  فــاذا  خطــأ 
القطاعات مفلسا اومتعرثا 
ذلك  بتحميل  الدوله  تقوم 
ال  وهذا  القطاعــات  لكل 
يصــح . يف العامل كله اذا 
مثال  الكهرباء  قطاع  تعرث 
كل  ان  معنــاه  ليس  فهذا 
القطاعــات يف تعرث امنا 
كل قطاع يجــب ان يقوم 
املعتمدة  والطريقه  بحاله 
كل  تضع  الدولــه  ان  هي 
مدخولها يف صندوق واحد 
ومــا يخرج منــه يذهب 
وهذا  واحد  صنــدوق  اىل 
خطأ. انا آمــل أن يصحح 
ذلك  الحاليون  املسؤولون 
الطريقه  من  يخرجوا  وان 
الحسابيه املعتمده وان يتم 
تخصيص كل قطاع بحاله 
وان يقوم ذاته من موارده 

ومصاريفه. 

ــي االرتـــــفـــــاع واملــــســــؤولــــون يـــتـــجـــاهـــلـــون هـــمـــوم الـــنـــاس ــ ــر ف ــم ــت ــس  الــــــــدوالر م
تحويالتهم عــلــى  لــلــحــصــول  ــظــار  ــت االن ــرة  فــت تخفيف  لــبــنــان  مــصــرف  عــلــى   : غــصــن 

اميمة شمس الدين

يســتمر ســعر رصف الدوالر يف السوق 
ويســتمر  الجنوين  باالرتفــاع  الســوداء 
املســؤولون يف لبنان بتجاهل هموم الناس 
والتلهي  بهمومهــم املزيفة التي ال تتخطى 
مواقعهم و متســكهم بالســلطة دون بذل 
االقتصادية  االزمــات  ملعالجــة  جهــد  اي 
يعاين منها  التــي  والنقديــة واالجتامعية 
لبنان واللبنانيون ولعل ابرز واكر هم يشغل 
ارتفاع ســعر  املواطنــني ويقلقهم هو  بال 
رصف الدوالر اىل مســتويات قياسية حيث 

تخطى الـ 50 الــف لرية والذي ينعكس بدوره عىل 
ارتفاع كافة اسعار الســلع ويف مقدمتها اسعار 

املحروقات.
مســؤولون عاجزون عن كل شيئ عاجزون عن 
انتخاب رئيــس للجمهورية عاجــزون عن اجراء 
االصالحــات عاجزون عن القيام بأي شــيئ يفيد 
لبنان واللبنانيني فاىل متى سيســتمر هذا الجنون 
واىل متى سيســتمر انهيار اللرية اللبنانية يف ظل 
عجز هذه الدولــة واكرث  ما ميكن ان ننتظره للجم 
ســعر رصف الدوالر هو تعاميم من مرصف لبنان 
التي ال يبدو انه ما زال لديها فعالية كام يف السابق.

  يف هذا االطار  لفت الخبري يف األسواق املالية 
الدكتور فــادي غصن يف حديث للديار ان ســعر 

رصف الدوالر يف الســوق السوداء عاود اىل اعىل 
مســتواياته يف االرتفاع حيث تخطى  الـ 50 الفا 
للمرة االوىل  بعد محاولة االقرتاب اىل هذا املستوى 
يف االســبوع املايض التي مل تتم بســبب ما ذكر 
عىل بعض وســائل عن اجتامع للمجلس املركزي 
ملرصف لبنــان الذي  كان من املتوقع ان يصدر عنه 
قرارات تؤدي اىل تخفيض سعر الرصف يف السوق 

السوداء اىل قرب منصة صريفة.
واذ اشار اىل انه مل يصدر اي قرارات عن املركزي 
يف هذا الخصوص لفــت اىل ان الكالم الذي صدر 
يف االعالم ادى اىل حصول همود يف سعر الرصف 
وخفف من وطأة انهيار اللرية يف االيام املاضية لكن 
عدنا وشــهدنا مؤخراً ارتفاعا لسعر  رصف الدوالر 
للمؤسســات  املركزي منصة صريفة  اوقف  بعدما 

املصارف فــرتات طويلة  واســتغراق بعض 
لدفع الــدوالرات عىل منصة صريفة قد متتد 
الســبوعني او اكرث وهذا يخفف من فعالية 
املنصة عــىل الرغم من ان املبلغ املســموح 

لالفراد فتح اىل حد الـ 100 مليون لرية.
ورأى غصن ان اهم قرار يجب ان يصدر عن 
مرصف لبنان من اجل تخفيض ســعر رصف 
الدوالر هو تخفيــض مدة االنتظار للحصول 
عىل الدوالرات يك تصبح كام كانت من قبل 
اي مبــارشًة بعد اجراء العملية او بعد يوم او 
يومني عىل اقىص حد ألن اي شــخص يريد 
ان يســتفيد من التعميم ســيتخوف من ان 
يصدر قرار جديد يقيض برد امواله باللرية اللبنانية 
بدالً من الدوالر و يضطر حينها اىل ان يســتبدلها 
الذي يستمر يف  الســوداء  الســوق  بالدوالر من 
االرتفاع مشرياً ان هذا التخوف يخفف من حامس 
املواطنني من الذهاب اىل املصارف الستبدال لرياتهم 

بالدوالر عر منصة صريفة.
ورأى غصن ان االتجاه الحايل يف ســعر الرصف 
من املرجح ان يستمر باالرتفاع  يف حال    مل تصدر 
اي قرارات طارئة  كتقصري مدة االنتظار للحصول 
عىل الدوالرات عــر منصة صريفة والتعميم 1٦1 
املســتعملة من قبل  االداة االساســية  انهام  مبا 
السلطات يف الوضع الراهن ملحاولة الحفاظ عىل 

سعر الرصف. 

ــاع ــطــ ــ ــق ــ ــاح مــــؤتــــمــــر اصــــــــــالح املــــــيــــــاه : الــــــهــــــدف الــــنــــهــــائــــي اســـــتـــــدامـــــة ال ــ ــتـ ــ ــتـ ــ فـــــيـــــاض فــــــي افـ
افتتــح وزير الطاقة وامليــاه يف حكومة ترصيف األعامل 
الدكتور وليد فياض مؤمتر املياه الذي نظمه برنامج »اصالح 
املياه« بتمويل من االتحــاد االورويب وبرعاية وزارة الطاقة 
واملياه ومؤسســات املياه االقليمية االربع، تحت عنوان »نحو 
اصالحات هيكليــة للمياه« صباح  امــس يف فندق هيلتون 
– ســن الفيل، مبشــاركة خراء عرب وأجانب وشخصيات 

أكادميية وبحثية.
 وتحدث الوزير فياض فقال: »نجتمع هنا اليوم لنتشــارك 
ما تم تقدميه حتى اآلن مــن قبل أحد أهم الرامج املمولة من 
املانحني يف قطاع املياه، »Water Reforms Program«. بتمويل 
من االتحاد األورويب وبتنفيذ من الوكالة الفرنســية للتنمية، 
حيث أن الرنامــج بدأ يف لحظة حرجة للغاية يف نهاية عام 

2020، بالتوازي مع:
 1( بداية أزمة لبنان.

 )2( وضع االسرتاتيجية الوطنية املحدثة للمياه.
)3( التصديق عىل قانون املياه املنقح، وهي ثالثة مواضيع 

من شأنها أن تؤثر تأثريا كبريا عىل مستقبل قطاع املياه.
وكانت AFD  حريصة جدا يف إطار برنامج إصالحات املياه:
1-   استجابة لألزمة املالية واالقتصادية، وعىل الرغم من 
أن الرنامــج قد صيغ يف أوقات انعقاد مؤمتر CEDRE وكان 
الهدف منه إعداد قطاع املياه الستيعاب املشاريع االستثامرية 
الكبــرية والتعامل معها، ومع ذلك فقــد تم تصميمه مبرونة 
كافية لتمكينه من التكيف مع السياق املايل الجديد غري املتوقع 
للقطاع وتلبية االحتياجات الناشئة للوزارة ومؤسسات املياه.

ســاعدنا فريق AFD يف وضع خطة إنعــاش قطاع املياه 
)2022-202٦(، وهــي أداة تخطيــط وتوجيه متويل مهمة 

للغاية للوزارة ومؤسســات 
املياه والجهات املانحة.

وأضاف ليــس األمر كذلك 
فحسب، فقد ساعدنا الفريق 
ناجح  منــوذج  إنتــاج  يف 
يتــم تحديثه ســنويًا. ومع 
ذلك، تجدر اإلشــارة إىل أنه 
الرنامج  بينــام يســاعدنا 
الحرائــق،  مكافحــة  يف 
فإنــه ال يــزال يحافظ عىل 
طويلة  األهداف  نحو  التقدم 
املدى التي نأمل أن تؤســس 
القانونية واملالية  االستدامة 

واملؤسسية للقطاع.
2- يف توافــق أهدافهــا 
الوزارة  اســرتاتيجيات  مع 
فريــق  كان  وأولوياتهــا: 

AFD حريًصا منذ مرحلة اإلنشــاء عىل بناء مرشوعه عىل 
سياســات الوزارة وأولوياتها يف هذا القطاع، ويسعدين أن 
أقول إن برنامج إصالحات املياه هو تنفيذ ثابت للركيزة 1 من 

االسرتاتيجية الوطنية املحدثة لقطاع املياه، ».
وتابع: »3- عند تقديم تنفيذ قانون املياه: استجابت الوكالة 
بإرصار لطلب الوزارة املساعدة يف صياغة املراسيم التنفيذية 
بعد التصديق عىل قانون املياه يف عــام 2020 ؛ واليوم نحن 
فخورون بأن نعلن أن تجميع قطاع املياه الذي يحكم القوانني 
يف مدونة موحدة حقيقية للمياه قد اكتمل، وأن لجنة صياغة 

املراســيم التنفيذية قد انتهت من تحديد أولوياتها، وأن عملية 
الصياغة تم إطالقها بنجاح ».

وختم: »آمــل يف أن يكون الحديث مثمــرا عن املياه، وأن 
يتوصلــوا إىل أفكار مبتكرة للنهــوض باملياه يف لبنان، مع 
مراعاة القوانني الحاكمة لقطاع املياه، وسياســات حكومة 
لبنان، واســرتاتيجية الوزارة، وأولويات WE. وأود أن أغتنم 
هذه الفرصة ألشــكر لالتحاد األورويب مساهمته السخية 
يف قطاع امليــاه وبخاصة خالل الســنوات الثالث املاضية، 
ســواء أكان ذلك لتشــغيل وصيانة قطاعي املياه والرصف 
الصحي، أو للمشــاريع الصغرية يف إطار MADAD، وبرامج 

املســاعدة الفنية التابعة لـــ AFD ؛ وآمــل أن نتمكن من 
استئناف املشاريع األوسع نطاقا قريبا«.

{ كلمة املفوضية {
وكانــت كلمة ملفوضيــة االتحــاد االورويب يف لبنان 
اشادت فيها بأهمية اصالح قطاع املياه وحسن استثامرها 
خصوصا أن ثروة املياه مهمة جــدا يف هذه املنطقة التي 
متر بفــرتة طويلة من الجفاف ســنويا، وبعــدم انتظام 
تساقط االمطار يف موسم الشــتاء ولذلك يفرتض تنظيم 
اســتثامر هذا القطاع االســايس جدا، فلبنــان يعتر من 
البلدان التي تعرف كمية جيدة مــن املياه العذبة وبالتايل 
ال يعتر بلدا فقريا باملياه ما يعانية هو ســوء اســتثامر 

الرثوة. واالستفادة من هذه 
فلذلك يجب العمل عىل اصالح نظام هذا القطاع مبا يؤمن 

الحاجة االستهالكية واملياه للزراعة وغريها.

{ كاترين بونو {
وكانت كلمة وكالة التنمية الفرنســية القتها كاترين بونو 
حيث اشــادت بعمل املؤمتر وأهدافــه يف اصالح قطاع املياه 
وحســن اســتثامرها كام تطرقت اىل جهود وكالة التنمية 
الفرنسية ملا فيه مصلحة لبنان وشعب لبنان يف استثامر هذا 

القطاع املهم.
ومن ثم تحدث باســم املؤسســات املائية االقليمية االربع 
الدكتور وســيم ضاهر حيث رشح أهميــة املؤمتر ومراحل 

نشاطه وأهدافه.
وتىل ذلك ورشــة العمل التي عدة جلسات حارض خاللها 

كبار االختصاصيني الدوليني واملحليني يف هذا القطاع... 

خالل املؤمتر

ــة املـــهـــنـــدســـيـــن ــ ــاب ــ ــق ــ بــــوشــــكــــيــــان: رســــــــوم ن
ــاً أمــــــــــــام االســــتــــثــــمــــار ــ ــ ــق ــ ــ ــائ ــ ــ تـــــشـــــّكـــــل ع

ــدرس تــحــويــل ــتـ ــركــة سـ ــر : الــلــجــان املــشــت ــمـ  األسـ
ــي مــعــاش تــقــاعــدي ــ ــة ال ــدم ــخ ــة ال ــهــاي ــعــويــض ن ت

اعتر النائب جورج بوشــكيان ان الرسوم 
بالفريش  املهندســني  نقابة  تتقاضاها  التي 
دوالر األمــرييك عــىل رخص البنــاء بكّل 
بأضعاف  وتتخطّــى  جداً  عالية  أشــكالها، 
الرســوم التي ما زالت تتقاضاها الدولة عىل 
اساس سعر رصف الدوالر  1500 لرية لبنانية، 
عىل أن يعمل بالتسعرية الجديدة وهي 15 ألف 

لرية بداية شباط املقبل.
ودعا النقابة إىل إعادة النظر بهذه الرسوم 

وتخفيضها، والرتاجع عن األكالف العالية التي 
تشكل يف هذه الظروف االستثنائية والصعبة، 
أمام االســتثامر يف قطاعات  عائقاً كبــرياً 
البناء واالنتــاج، بينام املطلوب من القطاعني 
العام والخاص إقامة رشاكة حقيقية بينهام 
تؤّســس ملقّومات البيئة الحاضنة للصناعة  
ولغريها مــن مجاالت التوظيــف التي تخلق 
فرص عمل للبنانيني، وتجذب العمالت الصعبة 

إىل الداخل، وتسّهل فرص التصدير.« 

شــكر رئيس االتحاد العاميل العام بشارة 
بري  نبيه  النــواب  مجلس  لرئيس  األســمر 
اللجان املشرتكة يوم الخميس املقبل،  دعوته 
لدراســة تعديل بعض احكام قانون الضامن 
االجتامعي وانشــاء نظام التقاعد والحامية 

االجتامعية.
وقال: »هــذه الدعوة التي اتت اســتجابة 
تحويل  العام برضورة  العاميل  االتحاد  لطلب 
نظام تعويــض نهاية الخدمــة املعمول به 
حاليــا اىل نظــام معاش تقاعــدي يعطي 
امله  املتقاعد جزءا من حقوقه يف  املضمون 
ظل  يف  االستمرار  عىل  وقدرته  باملســتقبل 
فقدت  بعدما  نعيشها  التي  الكارثية  االوضاع 

التعويضــات قيمتها الفعليــة بفعل انهيار 
قيمة العملة الوطنية«.

وشكر األســمر ايضا لنائب رئيس مجلس 
النــواب اليــاس بو صعب جهــوده يف هذا 
االطار وتعاونه مع قيادة االتحاد العاميل يف 
كل املجاالت »التي تؤثــر ايجابًا عىل الطبقة 
العاملة وعىل حقوقها ومعيشــتها اليومية 

ومدخراتها يف املصارف«.
وأعلن أن »التعاون مع السلطة الترشيعية 
يف هــذه املرحلــة، وعىل رأســها الرئيس 
نبيه بري هو صامم أمان إلنجاز املشــاريع 
االقتصادي  التعــايف  وخطــط  االصالحية 

والصحي والرتبوي والبيئي واالجتامعي«. 

لبنان على قائمة الدول العربّية األعلى سعراً للبنزين
نرش موقع«غلوبال برتول 
اللرت  بأسعار  قامئة  برايس« 
الواحد من بنزين أوكتان 95 
يف نحو 1٦8 دولة العامل، إذ 
احتلت فنزويال املرتبة األوىل 
بسعر بلغ 0.01٦ دوالراً للرت 

الواحد.
ثانيــا  ليبيــا  وجــاءت 
الواحد،  للرت  بـ0.031 دوالراً 
تلتها إيــران 0.053 وأنغوال 
رابعاً 0.318 ومن ثم الجزائر 
 0.344 والكويــت   0.338

ومرص 0.3٦٦.
وحل العراق يف املرتبــة 12 بنحو 0.513 
تلته البحرين 0.531 وجاءت قطر يف املرتبة 
1٦ بـ 0.577 والسعودية يف املركز 18 بسعر 

بلغ ٦20.0.
أما عىل صعيد الدول التي لديها أعىل سعر 

للبنزين فقد حلت هونغ كونغ باملرتبة األوىل 
بســعر لرت بلغ 2.954 دوالراً تلتها أيســلندا 

بـ2.251 ومن ثم الرويج 2.217 دوالراً.
بالنســبة للدول العربية، حلت سوريا يف 
املرتبة األوىل بســعر لرت واحــد من البنزين 
بلغ 2.043 تلتهــا األردن 1.٦07 واملغرب 1.4 
والسودان 1.073 ومن ثم لبنان 1.033 دوالراً. 

5 ســـاعـــات كـــهـــربـــاء فـــي الـــيـــوَمـــيـــن املــقــبــلــيــن

الـــــنـــــفـــــط يــــصــــعــــد لــــــأســــــبــــــوع الــــثــــانــــي 
ــي ــن ــي ــص ــادة الـــطـــلـــب ال ــ ــ ــزي ــ ــ ــاؤل ب ــ ــفـ ــ وســــــط تـ

أكد وزيــر الطاقــة يف حكومة ترصيف 
»اللقمة وصلت ع  أن  االعامل وليد فيــاض، 
التّم« يف انتظار تنفيذ فتح االعتامد من وزارة 
املال ومرصف لبنان لتأمني 5 ساعات كهرباء 

يف اليوَمني املقلبني.
وقال ، إنه »خالل الـ5 أشهر املقبلة سيؤمَّن 

٦0 مليون دوالر يف الشهر تقريباً مام يؤمن 
من 4 إىل ٦ ساعات كهرباء يف اليوم الواحد«. 
التعرفة ووزارة  وأضاف، »ما يقف بني زيادة 
البواخر«، مرّحباً  إفراغ حمولــة  الطاقة هو 
بـ«القرارات التي تســمح بإفراغ باخرتنَي من 

أصل 4«. 

النفط بنحو واحد يف املئة  ارتفعت أسعار 
عند التســوية  يف اخر التداوالت  االسبوعية 
وســجلت مكاســب لألســبوع الثاين عىل 
اقتصادية متفائلة  بآفــاق  التوايل مدعومة 
بالنسبة للصني، والتي عززت توقعات بزيادة 

الطلب يف ثاين أكر اقتصاد يف العامل.
الدوليــة األربعاء  الطاقة  وقالت وكالــة 
للحد من  املفروضة  القيــود  إن رفع  املايض 
تفــي كوفيد-19 يف الصني ســيؤدي إىل 
زيادة الطلب العاملي إىل مستوى قيايس هذا 
العــام، وذلك بعد يوم مــن توقعات منظمة 
الدول املصدرة للبرتول )أوبك( بانتعاش الطلب 

الصيني يف عام 2023.
وارتفع خام برنــت 1.47 دوالر، مبا يعادل 
التســوية، إىل 87.٦3 دوالر  1.7 باملئة عند 
للرميل. وزادت أســعار الخام األمرييك 98 
ســنتا أو 1.2 باملئة إىل 81.31 دوالر للرميل 

عند التسوية.
وخالل األسبوع، سجل خام برنت مكاسب 

بلغت 2.8 باملئة، وخام القياس األمرييك 1.8 
باملئة.

كام تلقت أسعار النفط دعام من اآلمال بأن 
البنك املركزي األمرييك ســيتحول قريبا إىل 
رفع أســعار الفائدة مبعدالت أقل، وهو ما قد 

يعزز التوقعات االقتصادية األمريكية.
اســتطالع  يف  االقتصاديني  معظم  ويرى 
أجرته وكالة رويــرتز أن مجلس االحتياطي 
النقدي  التشــديد  دورة  ســينهي  الفيدرايل 
بعد رفع قدره 25 نقطة أســاس يف كل من 
ثم  السياســة،  لتحديد  التاليــني  اجتامعيه 
ســيبقي أســعار الفائدة ثابتة عىل األرجح 

لبقية العام عىل األقل.
وارتفعــت أســعار النفط رغــم أن أرقام 
أظهرت  األســبوع  هذا  األمريكية  املخزونات 
زيــادة مخزونات الخام مبقــدار 8.4 مليون 
برميل يف األســبوع املنتهي يف 13 يناير إىل 
حوايل 448 مليون برميل، وهو أعىل مستوى 

منذ يونيو 2021. 

ــانــي الــتــصــاعــديــة ــث حــســاب ضــريــبــة الــدخــل الــبــاب ال
عمـــــــــــــــال بالقانـــــــــــــــون رقـــــــــــــــم 10 تاريـــــــــــــــخ 2022/11/15
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عربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــات

االحد 22 كانون الثاين 2023

رســـــــالـــــــة مـــــــن اهـــــــالـــــــي الــــــــجــــــــوالن الـــــــــى مـــصـــر

العرب الخارجية  وزراء  الجتماع  الليبية  االستعدادات  استكمال 

اإلجــرامــي دورهـــا  تكشف  بريطانيا  سفير  تصريحات  صنعاء: 

ـــــن »حصـــــد رؤوس املعارضـــــة« ـــــذر م ـــــة الخـــــاص< تح ـــــس : >جبه تون

ــركـــيـــيـــن: »يـــــــــداي عـــلـــى املــــقــــود« ــأمـــيـ ــو لـ ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ نـ

تحرك جديد في مصر بعد قرار السيسي ترسيم الحدود البحرية

ــم تـــيـــغـــراي ــيـ ــلـ ـــوات اإلريــــتــــريــــة تــنــســحــب مــــن إقـ ــ ــق ــ الـ
 تـــــــــنـــــــــفـــــــــيـــــــــذاً التـــــــــفـــــــــاقـــــــــيـــــــــة الـــــــــســـــــــام 

ــة ــ ــي ــ ــاب ــ ــج ــ تــــــركــــــيــــــا: صــــفــــقــــة الـــــــــــــــــــــــــــ>أف-16« إي

وجه أبناء الجوالن السوري 
املحتل رسالة إىل مرص، بعد 
عىل  حصولهم  رشط  إزالتها 
لزيارة  اإلرسائيلية  الجنسية 

أراضيها.
ويف بيــان لهم، قال أبناء 
الجــوالن الســوري املحتل: 
»عىل ضوء اشــراط بعض 
دول العامل، ومنها بعض الدول 
العربية لألسف الشديد، عىل 
من يرغب بزيارتها من سكان 
الجوالن الســوري املحتل أن 
يكون من حاميل الجنســية 
دفع  الذي  األمر  اإلرسائيلية، 
سكان  من  الشــبان  ببعض 
الجــوالن الســوري املحتل 
بدون أي مربر لطلب الحصول 
عىل الجنســية اإلرسائيلية، 
وانطالقا مــن حرصنا عىل 

محاربة الجنسية اإلرسائيلية، والحفاظ عىل االنتامء الوطني 
للجوالن باعتباره أرضا عربية سورية، فقد بادر بعض الرشفاء 
الغيورين عىل اإلرث الوطني للجوالن السوري املحتل بالتواصل 
مع ســفارة جمهورية مرص العربيــة يف رام الله وتل أبيب، 
ومطالبة الدولــة املرصية بإزالة هذا الرشط الالوطني لزيارة 
أراضيهــا«. وتابع البيان: »مل يتأخــر الرد من الدولة املرصية، 
وقد وصل إىل أرفع املســتويات الدبلوماسية وأبلغنا بإزالة هذا 
الرشط وأن مرص ترفض قانون الضم الباطل يكل ما يرتب عنه 
وتعترب الجوالن عربيا سوريا، وأنها تفتخر بنضاالت األهل يف 
الجوالن ومتسكهم بهويتهم العربية السورية، وأن مرص ترحب 
بسكان الجوالن السوري املحتل من دون اشراط ذلك بالحصول 
عىل الجنسية اإلرسائيلية فقط من خالل وثيقة العبور والفيزا، 
وإذا كانت الزيارة ملنطقة طابا ورشم الشــيخ فال يحتاج األمر 

إىل الفيزا«.

ووجــه أبنــاء الجوالن العريب الســوري املحتــل التحية 
لجمهورية مرص العربية وقدموا لها الشــكر عىل تجاوبها مع 
مطالبهــم الوطنية والقوميــة، مطالبني باقي الدول وخاصة 
العربيــة منها بأن تحذو حذو مرص بإزالة رشط الحصول عىل 
الجنســية اإلرسائيلية لسكان الجوالن السوري املحتل لدخول 

أرايض تلك الدول. 
وختموا البيان بالقول: »إننا يف الجوالن السوري املحتل نحيي 
دولتنا الوطنية الســورية عىل جهودها بهذا املجال، ونطالبها 
مبضاعفــة جهودها يف التواصل مــع دول العامل إلزالة هذا 
الرشط لزيارتها من قبل ســكان الجوالن السوري املحتل، ويف 
ذات الوقت نتوجه إىل شــبابنا وصبايانا يف الجوالن السوري 
املحتــل بعدم الوقوع يف فخ االغــراءات لزيارة هذه الدولة أو 
تلك ويكون الثمن الحصول عىل الجنســية اإلرسائيلية..قليال 
مــن الصرب وقليال من الصمود نتمكــن من تجاوز وإزالة تلك 

االشراطات لزيارة تلك الدول«.

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بليبيا عن 
االســتعدادات الحتضان العاصمة طرابلس اجتامع تشاوري 
لوزارء الخارجيــة العرب، متهيديا الجتامع عادي مقرر يف 
القاهرة الشــهر املقبل.ومل تعلن مرص عن مســتوى متثيلها 
يف االجتامع وســط أنباء عن غياب محتمل لوزراء عرب عن 
االجتامع.وقالت وزارة الداخلية يف بيان بأنه سيجري إغالق 
بعــض الطرق مــن املطار حتى مكان انعقــاد املؤمتر، لكن 
حركة الطريان ســتكون اعتيادية. وأعلنت عن تشكيل غرفة 
أمنية ملراقبة لضامن إنجاح االجتامع.ومن املتوقع أن يبحث 
الفلســطينية، بحســب  والقضية  الليبية  االجتامع األزمة 
مصدر دبلومــايس. من جهتها، نرشت مديرية أمن طرابلس 
صورا آلخر االســتعدادات يف شــوارع العاصمة الستضافة 

اجتامع الوزراء العرب.
ويف وقت ســابق، أعلنت مراقبة الربية والتعليم بطرابلس 

املركز بقاء جــداول االمتحانات كام هي عليه، وترحيل جدول 
امتحان  األحد إىل موعد آخر سيتم اإلعالن عنه الحقا.

دانــت وزارة الخارجيــة يف حكومة صنعاء 
الربيطانية تجاه  للحكومــة  اإلجرامي  »املوقف 
الشعب اليمني، وعرقلة جهود السالم«. وأشارت 
الــوزراة إىل أّن »ترصيحات الســفري الربيطاين 
كشــفت علناً الدور اإلجرامــي الذي تؤديه لندن 
يف مضاعفــة معاناة اليمنيــني«، مضيفة أّن 
»ترصيحات السفري الربيطاين تثبت وقوف لندن 
خلف الحرب االقتصادية، مبا يف ذلك سياســات 

الحصار والتجويع«.
ويف بيــان، لفتت الــوزارة إىل أّن »بريطانيا 
تتورط كل يوم يف معاناة الشعب اليمني، وتقف 
بــكل وقاحة يف خندق الفاســدين واللصوص 
واإلرهابيــني«. ووفــق وزارة الخارجيــة، فإّن 
»بريطانيا، عرب هذا السلوك اإلجرامي، تجلب إىل 
شــعبها العار، وتقر عىل لسان سفريها بالتورط 

يف جرائم الحرب املرتكبة ضد اإلنسان اليمني«.
وتابعت الوزارة أن »الجرائم الربيطانية ســتعطي الشــعب 
اليمني كامل الحق يف مالحقة الحكومة الربيطانية ومعاقبتها 
بكل الوسائل املرشوعة واملمكنة«.وأكدت أّن »بريطانيا تحاول 
جاهــدة عرقلة جهود الســالم، ودفع األمور نحو اســتئناف 
العمليات العسكرية«، محّملًة اململكة املتحدة والواليات املتحدة 
وكل من يقف وراء هذه اإلجراءات التعسفية كامل املسؤولية.

وحّذرت وزارة الخارجية يف حكومة صنعاء »من امليض يف 
هــذا التوجه التصعيدي«، داعيًة  إىل االمتناع عن اإلصغاء إىل 
بريطانيا وأمريكا و«من لف لفهام من أعداء السالم واإلنسانية«.

ودعت الوزارة األمم املتحدة وكل األحرار يف العامل إىل إدانة 
»التدخل الربيطاين الســافر واملعّوق للســالم«، وإىل رضورة 
إيجــاد تقييم منصف وعادل للوضع االقتصادي، من أجل الحد 
من املعاناة اإلنســانية، التي قد تتسبب بجر املنطقة إىل كارثة 
محتملة. يف السياق نفسه، قال عضو املجلس السيايس األعىل 
يف صنعــاء، محمد عيل الحويث، إّن »دعم بريطانيا إلجراءات 
مرتزقتها يف املناطق املحتلة اليمنية، عرب رفع ســعر الجامرك، 
جرمية أخرى ضد املواطــن اليمني، وحصار فوق حصار دول 

العدوان األمرييك الربيطاين السعودي«.
وأضــاف الحويث »ندعم إجراءات روســيا االقتصادية التي 

اتخذتها رداً عىل بريطانيا وحلف الناتو«.

نددت قوى سياسية يف تونس باعتقال رئيس كتلة 
ائتالف الكرامة يف الربملان املنحل سيف الدين مخلوف، 
بعدما أصدر القضاء العســكري حكام بسجنه مع 4 
آخرين عىل خلفيــة ما تعرف »بقضية املطار«. وقال 
رئيــس جبهة الخالص الوطني املعارضة أحمد نجيب 
الشايب -يف مؤمتر صحفي  إن بالده اليوم هي »دولة 
الالقانــون«، وتعيش مرحلة »محاولة اغتيال الحرية 

وهدم الدميقراطية«.
واتهم الشــايب ما وصفها بســلطة قيس ســعّيد 
-الرئيس التونيس- بالسعي إىل االنتقام من خصومها 
السياســيني عرب سجنهم ومتابعتهم قضائيا، مشددا 
عىل أن املحاكم العسكرية ال ميكنها أن تحاكم املدنيني. 
وأضاف الشايب أن هناك »إرادة لحصد رؤوس قيادات 
املعارضــة عن طريق املحاكــامت«، واصفا األحكام 

العسكرية الصادرة بحق قيادات ائتالف الكرامة باالنتقامية.
وأعلن ائتالف الكرامة املعارض )18 نائبا بالربملان املنحل من 
أصل 217( أن الرشطة اعتقلت رئيس كتلته النيابية يف الربملان 
املنحل ســيف الدين مخلوف. وأظهــرت الصور قوات الرشطة 

تحارص منزل مخلوف قبل اعتقاله.

ونــدد االئتالف مبا عّدها أحكاما قضائيــة جائرة من قبل 
القضاء العســكري بحق مخلوف وآخرين مــن قياداته، هم: 
محمد العفاس ونضال ســعودي وماهر زيد )أعضاء بالربملان 
املنحــل(، إضافة إىل املحامي مهــدي زقروبة، عىل خلفية ما 

تعرف بقضية املطار.
ودعــا ائتالف الكرامة من وصفهــم بالرشكاء الفاعلني إىل 
االلتفــاف حول رؤية وطنية موحدة بهدف »إســقاط انقالب 

قيس سعيد«.
وقضت محكمة االســتئناف العســكرية يف تونس أمس 
الجمعة بســجن النواب الخمسة السابقني من ائتالف الكرامة 

ملدد تراوح بني 5 و14 شــهرا مــع التنفيذ العاجل يف »قضية 
املطار«.

وتعود وقائع القضية إىل 15 آذار 2021، عندما شــهد مطار 
قرطاج الدويل بالعاصمة تونس شــجارا بني عنارص من أمن 
املطــار ومحامني ونــواب من ائتالف الكرامــة، إثر محاولة 
األخريين الدفاع عن مســافرة ُمنعــت من مغادرة البالد لدواعٍ 

أمنية مبوجب ملحوظة »إس 17«.
وملحوظة »إس 17« وســم أمنــي كان معتمدا خالل عهد 
الرئيس الســابق زين العابديــن بن عيل، لتحديد كل من تحوم 

حولهم شبهة العالقة بتنظيامت إرهابية.
يف غضــون ذلك، دعا الرئيس التونيس قيس ســعيد خالل 
اجتامع مع رئيســة الحكومة ووزيــر املالية ومحافظ البنك 
املركزي إىل التصدي لكل املفســدين ممن يعتقدون أنهم فوق 

القانون، وفق تعبريه.
وقال ســعيد إن الشــعب التونيس وحده هــو القادر عىل 
»تشــخيص كل األوضاع« وتحديد »وصفات الدواء« ملواجهة 

كل التحديات.

ذكرت وســائل إعــالم إرسائيلية، 
االحتــالل،  حكومــة  رئيــس  أّن 
بنيامــني نتنياهو، أراد إمرار رســالة 
لــإدارة األمريكية بأنــه ووزير أمنه 
يوآف غاالنــت هــام املرجعية األعىل 
يف الضفــة املحتلة، وذلك عىل خلفية 
إخالء بؤرة اســتيطانية غري رشعية 

الضفة.  شامل 
وقال موقــع »يديعوت أحرونوت« 
إّن قرار وزير األمن اإلرسائييل، يوآف 
غاالنت، بدعم نتنياهو، بإخالء نقطة 
»أور حاييم« االستيطانية عىل عجل، 
ومعارضة  األمرييك  بالضغط  مرتبط 
اإلدارة األمريكيــة الشــديدة لرشعنة 
النقاط االســتيطانية غري القانونية.
وأضــاف املوقع أنّه عــىل الرغم من 
أّن نتنياهو خــاض املعركة مع عضو 
ســموتريتش  بتســلئيل  الكنيســت 
ووزير األمن القومي إيتامر بن غفري، 

واســتعرض عضالتــه أمامهام بهــدف أن يريهام أنه »رب 
البيت« الحقيقي، إال أنه »ســعى عملياً ألن يثبت لألمريكيني 

أّن يديه بالفعل عىل املقود«. 
وكان الســفري األمرييك، طــوم نايدس، قــد قال حول 
املوضوع، يف مقابلة مــع إذاعة »ynet« اإلرسائييل: »لدي 
ثقة كبرية برئيس الحكومة ومثلام قال هو مراٍت كثرية، إنه 
املسؤول إىل حٍد كبريٍ جداً وان يديه عىل املقود، ونحن سنعمل 

معه من أجل مواصلة ضامن بقاء الســيارة عىل الطريق«. 
وبحســب املوقــع، أراد نتنياهو إمرار رســالة إىل البيت 
األبيــض بأنه »هو وغاالنت هام املرجعية األعىل يف »يهودا 
والســامرة« )الضفة املحتلة(، وأنه يرى الصورة الواسعة«، 
ما يعنــي أّن األمريكيني يتابعون هذه الحكومة عن كثب وال 

املسار«.  لها »بالخروج عن  يسمحون 
ويف وقٍت سابٍق من هذا األسبوع، وبسبب زيارة مستشار 
األمن القومي األمرييك جيك ســوليفان، طلب ديوان رئيس 
حكومــة االحتالل من اللجنــة املحلية للتخطيط والبناء يف 
القدس املحتلة تأجيل جلســة حول بناء 100 وحدة ســكنية 
ليهود يف حي »نوف تسيون« املحاذي لجبل املكرّب يف رشقي 
املدينة، بل وحتى أملحوا إىل أّن األمر ســيلحق رضراً مبستوى 

تعاون الواليات املتحدة مع االحتالل.
ويف ســياٍق متصل، قال مراســل الشؤون العسكرية يف 
موقــع »القناة 12«، نري دفــوري، إّن املواجهة الحتمية بني 
غاالنت وبني الوزيرين ســموتريش وبن غفري، اللذان حصال 
عىل أجزاء من صالحياته، جاءت أمس مع الِصدام بني الثالثة 
حول إخالء البؤرة االســتيطانية غري الرشعية »أور حاييم«.
ولفــت دفوري إىل أن فريق عمل غاالنت مقتنع متاماً بأّن 
سموتريش وبن غفري كانا عىل تنسيق، وحاوال قيادة خطوة 

ضــد الحكومة التي هام عضوين فيها.
وأضــاف أنه قبل اإلخالء ظهراً، اتصــل بن غفري بغاالنت 

وحــاول إقناعه بتأجيــل اإلخالء إىل اليوم . كام اقرح عىل 
غاالنــت أن يصعد هو وســموتريتش إىل املنطقة ويتحدثا 
مع املســتوطنني، لكن يف هذه املكاملة الهاتفية، ســمع بن 
غفري من وزير األمن أّن إنشاء البؤرة االستيطانية ليس غري 
قانوين فحســب، بل إّن التأخري يف إخالئها سيجعلها دامئة.

وأعرب غاالنت له عن مخاوفه من أنه يف حالة تأجيل اإلخالء، 
سيصل املزيد من النشطاء إىل املوقع، وهو ما سيصعب مهمة 
إخالء البؤرة االستيطانية عىل قوات االحتالل، وذلك »سيجعل 

العملية أكرث عنفاً«، بحسب املراسل اإلرسائييل.
كام أشــار إىل أنه يف الوقت نفســه، أرسل سموتريتش 
رســالًة إىل منســق األنشــطة الحكوميــة يف املناطــق 
الفلســطينية املحتلة، اللواء غسان عليان، يأمره فيها بعدم 
إخالء البؤرة االستيطانية، علامً أن سموتريش، وفق املراسل، 
كان يعلم أّن األمر مل يكن تحت مســؤولية اللواء عليان، بل 
مســؤولية قائد القيادة الوســطى يهودا فوكس، لكنه طلب 

ذلك عىل أي حال.
وبحســب مراســل االحتالل، اتصل غاالنت إلبالغ نتنياهو 
عندما بدأ اإلخالء، ومل يتلق منه أي تعليامت بوقف هذه الخطوة، 
مؤكداً أّن »بن غفري وسموتريتش أخطآ يف تقديرهام، لقد ظنا 

أّن بإمكانهام ثني نتنياهو وغاالنت، لكنهام مل يفلحا«.
ولفت إىل أنه »من املمكن رؤية أثر تقســيم املســؤولية 
حسب االتفاقات االئتالفية الجديدة، يف حادثة إخالء البؤرة 
االستيطانية. ومن حيث املبدأ، الشخص املسؤول عن اإلخالء 
هو وزير األمن الذي ميتلك وحده ســلطة استخدام القوة يف 

يهودا والسامرة الضفة ».
وأضــاف: »يف الوقت نفســه، وفقــاً لالتفاقيات، فإّن 
سموتريتش، املسؤول عن اإلدارة املدنية، لديه أيضاً مسؤولية 
معينــة، كام أّن وزير األمن القومــي، إيتامر بن غفري، هو 
املســؤول عن حرس الحدود يف يهودا والســامرة، أي القوة 

اإلخالء«. لتنفيذ  املرسلة 

وافــق مجلس النواب املرصي نهائيــا عىل مرشوع قانون 
بالرخيص لوزير البرول والرثوة املعدنية يف التعاقد مع عدة 
رشكات حول االلتزام للبحث عن البرول واستغالله يف منطقة 

شامل سيناء.
وخالل املناقشــات أشاد النواب بجهود وزارة البرول لزيادة 
االســتثامرات بقطاع البرول، عقب ترســيم الحدود البحرية 

املرصية بقرار من الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس.
وطالــب نواب الربملان املرصي باملزيد من االتفاقيات لزيادة 
معدالت التنقيب والبحث عىل البرول، مؤكدين أن قطاع البرول 
من القطاعات التي تؤدي استثامراتها لتوفري العملة الصعبة، 
ومطالبني الوزارة بتوجيه الرشكات العاملة يف القطاع لتقديم 
الخدمات واملشاركات املجتمعية وتوفري فرص العمل للمواطنني 
خاصــة يف املناطق التي يوجد بها حقول البرول، كام طالبوا 
برسعة توصيــل الغاز الطبيعي للمنــازل ببعض املحافظات 

ومراجعة تسعري املواد البرولية والغاز الطبيعي.
وكان الرئيــس املرصي عبد الفتاح الســييس قد وقع عىل 
قــرار تحديد الحدود البحريــة الغربية ملرص، حيث تنص املادة 
األوىل من القرار، الذي حمل الرقم 595 لســنة 2022، عىل أن 
حــدود البحر اإلقليمي لجمهورية مرص العربية تبدأ من نقطة 
الحدود الربية املرصية الليبية رقم 1 وملســافة 12 ميال بحريا، 

وصوال إىل النقطة رقم 8، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية 
الغربيــة لجمهورية مرص العربية من النقطة رقم 8 يف اتجاه 
الشامل موازيا لخط الزوال 25 رشق، وصوال إىل النقطة رقم 9، 
واملوضح إحداثياتها بالجدول املرفق وفًقا للمرجع الجيودييس 
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وأشارت املادة الثانية إىل أن إعالن قوائم اإلحداثيات الواردة 
باملادة األوىل وفًقا للقواعد املعمول بها يف هذا الصدد، ونصت 

عىل أن يخطر بها األمني العام لألمم املتحدة.

أفاد شهود عيان بأن القوات اإلريرية بدأت االنسحاب من 
إقليم تيغراي شاميل إثيوبيا، وذلك بعد أكرث من شهرين عىل 
توقيع اتفاق الســالم بني جبهــة تحرير تيغراي والحكومة 
االتحادية. وقال الشــهود إنهم شــهدوا انســحاب القوات 
اإلريرية من مدينة أكســوم وشريي ، وإن قوافل عسكرية 
ضخمــة تحمل العلم اإلريري ُشــوهدت وهــي تتجه نحو 

اإلريرية. الحدود 
ومل يصــدر أي تعليق من الحكومة اإلريرية أو اإلثيوبية 

أو جبهة تحرير تيغراي.
ونرشت صحيفة »تيســفا نيــوز« -املقربة من الحكومة 
اإلريرية- صورا لقوافل عســكرية للجيش اإلريري، قالت 
إنهــا عادت إىل البالد بعد أن أنجزت مهمتها، حســب تعبري 

الصحيفة. ويتزامن ذلك مع نزع أسلحة قوات جبهة تيغراي 
وانتشار بعثة املراقبة األفريقية والجيش االتحادي مبناطق 

تيغراي. إقليم  من  مختلفة 
 وقاتلــت القــوات اإلريرية إىل جانب قــوات الحكومة 
االتحاديــة يف إثيوبيا خالل الحرب األهلية التي اســتمرت 

عامني يف تيغراي.
وبــدأت جبهة تحرير تيغــراي نهاية كانون األول املايض 
إجــراءات نزع األســلحة الثقيلة، طبقا التفاقية الســالم 
التي وقعتها مع الحكومة اإلثيوبية. وينهي اتفاق الســالم 
املوقــع يف الثــاين من ترشين الثاين املــايض الحرب التي 
استمرت عامني بني جبهة تحرير تيغراي والقوات الحكومية 

اإلثيوبية.

رصح وزيــر الدفاع الريك، خلويص أكار، 
بــأّن صفقة رشاء مقاتــالت »أف-16« من 
الواليــات املتحدة عملية طويلة األمد، ولكنها 

تسري بشكٍل »إيجايب«.
وقــال أكار، يف ترصيحــات متلفزة نقلها 
الحساب الرســمي لوزارة الدفاع الركية، إّن 
»صفقــة رشاء املقاتالت من الواليات املتحدة 
عملية طويلة األمد وستستغرق وقتاً، ولكنها 

تسري بشكٍل إيجايب«.
وكان وزيــر الخارجيــة الــريك، مولود 
تشــاويش أوغلــو، قــد ناقش مــع نظريه 
األمــرييك، أنتوين بلينكن، خالل لقائهام يف 
واشنطن، قبل يومني، صفقة مقاتالت »أف-

16« األمريكية.
وســبق للواليات املتحدة أن أرسلت إشعاراً 
رسمياً إىل تركيا، بشأن استبعادها من برنامج 

توريد أحدث مقاتالتها من الجيل الخامس »أف-35«؛ بســبب 
رشاء أنقرة أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي الروســية »أس-
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وأكّدت واشنطن، حينها، أّن منظومات »أس-400« الروسية، 
غري متطابقة مع معدات حلف شــامل األطليس العســكرية، 

وتهــدد أمن تكنولوجيا الحلــف، وتتناقض مع التزامات تركيا 
كعضو يف »الناتو«.

وألغت واشنطن املذكرة املشــركة بشأن طائرات«أف-35« 
مــع تركيــا، ووّقعتها مع الــرشكاء الســبعة املتبقني ضمن 
مــرشوع«أف-35« )اململكــة املتحدة، وإيطاليــا، وهولندا، 

وأسراليا، والدمنارك، وكندا، والرنويج(.



ــن ــيـ ــصـ الـ ســـــكـــــان  مــــــن   %80 أصــــــــــاب  »كـــــــــورونـــــــــا«  جــــــــديــــــــدة..  مـــــوجـــــة  مــــــن  مــــــخــــــاوف  ال 
يف العامل خــوف من موجة متحور كورونا الجديد 
،فيام بكني تطمنئ داعية اىل عدم الهلع، وسط اعالنها 
عن اصابة 80% من سكانها ،يف ما يعرف باسرتاتيجية 
»مناعة القطيع« ، بعد االخذ والرد الذي شهده امللف بني 
الصــني والغرب ، واتخذ ابعادا وضعتها بكني يف اطار 

التضييق والضغوط السياسية  الذي تتعرض له. 
فقد اكد وو تشون يو، كبري خرباء األوبئة يف املركز 
الصيني ملكافحة األمراض والوقاية، امس الســبت إن 
احتــامل حدوث تفش جديد واســع النطاق لفريوس 
كورونا يف الصني خالل الشهرين أو الـ3 أشهر املقبلة 

ضئيل.
وأفــاد وو تشــون يو -عرب منصــة ويبو الصينية 
للتواصل االجتامعي- بأن حركة التنقل الضخمة خالل 
فرتة عطلة السنة القمرية الجديدة الحالية يحتمل أن 
تعمل عىل انتشار الوباء، مام يفاقم العدوى يف بعض 
املناطــق، ولكن ليس من املرجح حدوث موجة جديدة 

من كوفيد-19 عىل املدى القريب.
وقال مســؤول يف لجنة الصحة الوطنية إن الصني 
تجاوزت ذروة اإلصابات بكوفيد-19 يف عيادات عالج 

الحمى وغرف الطوارئ ووحدات الحاالت الحرجة.

وأعلنت الصني أن األســوأ قد انتهى يف معركتها ضد 
فريوس كورونا، قالت ســون تشــونالن نائبة رئيس 
الــوزراء الصيني -التي ترشف عــىل جهود مكافحة 
الفريوس- إن انتشــار الفريوس »منخفض نسبيا«، 
وذلــك بعد أن قال مســؤولون بقطاع الصحة إن عدد 
مرىض كورونا يف العيادات وغرف الطوارئ وأصحاب 
الحاالت الحرجة قد بلغ ذروته. وأضافت أنه يف اآلونة 
األخرية صارت الجائحة »عند مستوى منخفض نسبيا« 
بشــكل عــام يف البالد، مشــرية إىل أن عدد الحاالت 

الحرجة يف املستشفيات »يتناقص بشكل مستمر«.

 وشددت عىل أن مهمة اإلنقاذ ال تزال ثقيلة. ويحتفل 
الصينيون باستقبال الســنة القمرية الجديدة، وذلك 
ألول مرة بعد رفع سياســة »صفر كوفيد« يف الصني، 
ورفع السلطات إجراءات الحجر الصحي وقيود السفر.

ويسافر مئات املاليني من الصينيني يف أنحاء البالد 
يف عطلــة مل الشــمل مع العائلة بعــد تخفيف قيود 
مكافحــة كورونا، التي تســببت يف تعليق مثل هذه 
التجمعــات، مام أثار مخــاوف من ظهور بؤر لتفيش 
املرض مجددا يف املناطق الريفية األقل تجهيزا للتعامل 

مع حاالت التفيش الكبرية.
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)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

األمــرييك جون كــرييب إن وزارة الخزانة األمريكية 
ستصنف قوات فاغرن الروسية »منظمة إجرامية«.

فقد دعت دول البلطيق الثالث )إســتونيا وليتوانيا 
والتفيا( أملانيا لتقديم دبابات ليوبارد إىل أوكرانيا فورا، 
محملني برلني مسؤولية خاصة يف هذا الصدد بصفتها 
قوة أوروبية رائدة. وحّض وزراء خارجية دول البلطيق 
برلني عــىل »تزويد أوكرانيا بدبابــات ليوبارد فورا«، 
معتربيــن أن أملانيا »كونها القــوة الكربى يف أوروبا 

تتحّمل مسؤولية خاصة يف هذا الصدد«.
وأعربت أوكرانيا عن أسفها »للرتدد العام« من جانب 
حلفائها الغربيــني الذين رفضوا يف تزويدها بدبابات 
ثقيلــة، وهو قرار »يؤدي إىل قتل مزيد من مواطنينا«، 
وفقا ملستشار الرئاسة األوكرانية ميخايلو بودولياك.

ودفــع هذا الخالف الرئيــس األوكراين فولودميري 
زيلينســي للقول إنه ال بديل عن توفري دبابات حديثة 
ألوكرانيا لتعزيــز قدرة الجيش عىل الصمود وتحقيق 

تقدم عىل األرض.
ويف األثناء، نقلت محطة »صوت أمريكا« -الناطقة 
باألوكرانيــة- عن وزير الدفــاع األوكراين أوليكيس 
ريزنيكوف قوله إن القوات األوكرانية ســتتدرب عىل 
الدبابــات األملانية يف بولندا. وقال ريزنيكوف إنه عىل 
الرغــم من عدم توصل الحلفاء إىل اتفاق لتزويد كييف 
بتلك الدبابات، فإن التدريب عىل الدبابات إنجاز يحسب 

لبولندا.
اىل ذلــك أعلنت وزارة الدفاع الروســية أن وحدات 

الدفاع الجوي أجرت، يف مقاطعة موســكو، تدريبات 
قالت إنها تحايك صد هجامت عىل منشــآت عسكرية 
وصناعيــة وإداريــة، يف وقت أعلنت فيــه أوكرانيا 
إجــراء تدريبات مامثلة تحايك صــد هجوم رويس 
عــىل العاصمة كييف. وأضافت الــوزارة أن أفراد لواء 
الصواريخ املضادة للطائرات التابع للمنطقة العسكرية 
الغربيــة أجروا تدريبات تحــايك صد هجامت للعدو، 
باســتخدام منظومــة »إس-S( »300-300( للدفاع 

الجوي وصواريخ إلكرتونية مخصصة للتدريبات.
وقالــت الوزارة إن التدريبــات حاكت عملية تحديد 
ورصد وإسقاط أهداف جوية تشبه طائرات وصواريخ 
باليســتية، مشــرية إىل أن التدريبات شارك فيها أكرث 
من 150 عســكريا و30 وحدة مــن اآلليات واملعدات 

العسكرية الخاصة.
يف املقابــل، أجــرت القوات األوكرانيــة تدريبات 
يف منطقــة كييف تحايك التصــدي لهجوم رويس 
محمول جــوا، فضال عن تدمري القــوات الهجومية 
يف املناطق الحرضية. وأفــاد قائد الجيش األوكراين 
الجرنال ســريهي ناييف بإجراء تدريب مشــرتك يف 
منطقة ترشنوبــل، وذلك لحامية هدف حكومي مهم 
يف منظومــة البنية التحتية الحيوية. وأوضح ناييف 
أن قادة الوحدات أنجزوا مهمة تتعلق مبنع االســتيالء 
عىل هدف وصفه باملهم. وشاركت يف التمرين وحدات 
من قوات الحرس الوطني وحرس الحدود وجهاز األمن 

والرشطة الوطنية
 ميدانيا، تشــهد املقاطعات الجنوبية والرشقية من 
أوكرانيــا معارك عنيفة وقصفا متبــادال بني القوات 

الروســية واألوكرانية، وتضاربت الروايتان الروسية 
واألوكرانية بشأن املعارك يف محور زاباروجيا.

فمن جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروســية أن قواتها 
شنت هجامت يف محور مقاطعة زاباروجيا وسيطرت 
عىل خطوط ومواقع مهمة. وقالت الســلطات املوالية 
لروسيا يف املقاطعة إن الجيش الرويس متكن من تدمري 
خط الدفاع األول للجيش األوكراين يف محور زاباروجيا. 
وأوضحت الســلطات هناك أن القوات الروسية أخذت 
املبــادرة عىل طول خط الجبهة وســيطرت عىل بلدات 
مهمــة جنوب مدينة أريخوف، مشــرية إىل أن املعارك 
العنيفــة ما زالت متواصلــة. يف املقابل، نفى الجانب 
األوكراين الرواية الروسية، وقال املتحدث باسم القوات 
األوكرانية إن قواتهم تســيطر عىل كامل مواقعها، كام 
أشــار الجيش األوكراين إىل استمرار القصف الرويس 

عىل أكرث من 20 منطقة يف زاباروجيا.
مــن جهة أخــرى، قال حاكم مقاطعة دونيتســك 
األوكراين بافلو كورلينكو إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 
آخرون يف قصف رويس عىل مناطق ســيطرة القوات 
األوكرانيــة يف املقاطعة.وأضاف حاكم املقاطعة أن 
القصف اســتهدف مدن كراماتورســك وسلوفيانسك 
وكوســتانتينيفكا، إضافة إىل مدينة ليامن ومحيطها 

يف الجهة الشاملية.
ويف باخمــوت، قال الجيــش األوكراين إنه تصدى 
ملحاوالت التقدم الروســية يف محاور عدة يف املدينة 
ويف محور أفدييفكا جنوب دونيتسك.من جانبها، قالت 
هيئة األركان األوكرانية إنها تخوض معارك صعبة منذ 

أيام يف محور سفاتوفا-كرميينا.

عــىل صعيد آخر نقلت وكالة ســبوتنيك عن مصدر 
رويس يف وكالة إنفــاذ القانون قوله إن قوات األمن 
الروســية علمت من جنود أوكرانيني، أنه تم إرســال 
قناصني مــن الواليات املتحدة واململكــة املتحدة إىل 

جزيرة بوتيمكني بالقرب من خريسون.
وتهدف هذه العملية -حســب املصدر- إىل قتل مدنيني 
هناك وإلصاق التهمة بروسيا، ومن ثَّم اعتباُر القتىل ضحايا 
العملية العسكرية الروســية يف أوكرانيا، بالتزامن مع 
اشتداد حدة املواجهات والقصف يف مقاطعة خريسون، 

عىل حد تعبري املصدر الرويس.

{ تصنيف قوات فاغرن {
ويف سياق آخر، قال منسق االتصاالت اإلسرتاتيجية 
يف مجلــس األمن القومــي األمرييك جون كرييب إن 
وزارة الخزانة األمريكية ستصنف قوات فاغرن الروسية 
منظمــة إجرامية.وأضاف كرييب أن الرئيس الرويس 
فالدميــري بوتني بات يعتمد بشــكل متزايد عىل قوات 
فاغــرن يف حربه ضد أوكرانيا عىل الرغم من التوترات 
املتزايدة بني الجيش الرويس وتلك القوات.وأشار إىل أن 
لــدى فاغرن حوايل 50 ألف عنرص يف أوكرانيا، متوقعا 
أن يرتفــع ذلــك العدد مع مواصلة عمليــات التجنيد 
من السجون الروسية، حســب تعبريه. وتعليقا عىل 
إعالن البيت األبيض أن واشــنطن ستصنف مجموعة 
فاغــرن منظمة إجرامية عابرة للحدود، رد مؤســس 
فاغرن يفغيني بريغوجني بسخرية عىل سؤال لوكالة 
رويرتز قائال »أخريا، رشكة فاغرن العسكرية الخاصة 
واألمريكيون زمالء، من اآلن فصاعدا ميكن أن تســمى 

عالقتنا بتصفية حسابات الجامعات اإلجرامية«.

بتاريخ 17 كانون الثاين الجاري، وتّم تسجيل الطلب ». 
واعتمدت الجمعية العامة باألغلبية مرشوع »القرار 
الخاص باملامرســات اإلرسائيليــة التي متس حقوق 
اإلنسان للشــعب الفلسطيني يف األرض الفلسطينية 
املحتلــة، مبا فيها القدس«، يف جلســتها التي عقدت 

بتاريخ 30 كانون األول 2022.
وعىل الرغم من الضغوطات السياسية التي مارسها 
االحتــالل اإلرسائييل، وبعض الدول الصديقة له، فقد 
صّوتت 87 دولة لصالح هذا القرار، وعارضته 26 دولة، 

فيام امتنعت 53 دولة عن التصويت.
وأحالــت الجمعية العامة الطلب إىل محكمة العدل 
الدولية لتقديم رأي استشــاري قانوين بشــأن اآلثار 

القانونية الناجمة عن انتهاك »إرسائيل« املتواصل لحق 
تقرير املصري للشــعب الفلسطيني، واحتاللها الطويل 
األمد لألرض الفلســطينية املحتلــة منذ عام 1967، 
واســتيطانها وضمها لها، مبا يف ذلك التدابري الرامية 
إىل تغيري التكوين الدميوغرايف ملدينة القدس املحتلة 
وطابعها ووضعها، إضافًة إىل كيفية تأثري سياســات 
»إرسائيــل« ومامرســاتها عىل الوضــع القانوين 
لالحتالل، وما هي اآلثــار القانونية املرتتبة عىل هذا 

الوضع بالنسبة لجميع الدول واألمم املتحدة.
ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية يف بيان، اليوم 
الســبت، الدول الصديقة إىل »إبداء رأيها أمام محكمة 
العدل الدولية يف مــدى قانونية االحتالل اإلرسائييل 
طويــل األمد لألرايض الفلســطينية«، الفتًة إىل أنها 

»تسلمت رسالة رسمية من مسجل املحكمة«.

وقالــت الخارجية إّن »اإلجراءات تســري بشــكلها 
الطبيعــي، وبناًء عىل املعايري القانونية لعمل املحكمة، 
ونظامهــا الداخــيل واجب االتباع«، مشــريًة إىل أنها 
»تتابــع من املقر وبعثاتهــا يف األمم املتحدة، والهاي 
هذه اإلجــراءات الفنية، وصوالً إىل دعوة الدول لتقديم 
املرافعات املكتوبة والشفهية«. وفشلت »إرسائيل« يف 
كل محاوالتها ملنع تبني هذا القرار املهم، مبا يف ذلك من 
خالل طلبها التصويت عىل امليزانية الربامجية املرتتبة 
عن إحالة الطلب إىل محكمة العدل الدولية، وذلك خالل 
اجتامع اللجنة الخامســة لألمم املتحدة )لجنة اإلدارة 
وامليزانية(، الذي سبق اجتامع الجمعية العامة، وحصل 
التصويت يف اللجنة الخامسة عىل 105 أصوات مؤيدة، 

و13 صوتاً معارضاً، فيام امتنعت 37 دولة.
ميدانيا استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب 

بها عندما أطلق مستوطن إرسائييل النار عليه قرب قرية 
كفر نعمة غرب مدينة رام الله، مام يرفع عدد الشهداء يف 
الضفــة الغربية املحتلة إىل 18 منذ بداية العام الجاري. 
وأفادت معلومات صحافية بأن مستوطنا أطلق النار عىل 
شاب فلسطيني قرب البؤرة االستيطانية »سديه إفرايم« 
املقامة عىل جبل الريســان بني قريتي كفر نعمة ورأس 
كركر غرب رام الله. وأعلنت وزارة الصحة الفلســطينية 
»استشهاد الشاب طارق عودة يوسف معايل )42 عاما(« 
بعد إطالق النار عليه من قبل مســتوطن إرسائييل. من 
جانبها، قالت مصادر فلسطينية إن الشهيد معايل تعطلت 
ســيارته قرب البؤرة االستيطانية، وإن املستوطن أطلق 
عليه النار عندما ترجل منها. يشار إىل أن قوات االحتالل 
قتلت 224 فلسطينيا خالل العام املايض 2022، بينهم 59 

شهيدا من محافظة جنني و61 طفال.
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اعالنات مبوبة

عامل

وفيات

من امن يب وان مات فسيحيا
اوالدها: فارس زوجته راشيل 

غالب وعائلتهام
عــادل زوجته فريدة بلطيف 

وعائلتهام
االسمر  روىب  زوجته  طارق 

وعائلتهام
املرحــوم  اوالد  اشــقاؤها: 

جورج الجبييل وعائالتهم
اوالد املرحوم ميشال الجبييل 

وعائالتهم
املرحوم انطوان زوجته رينه 

العرياين وعائلتها
جوزف زوجته لوريس سفر 

وعائلتهام
نهرا وعائلته )يف املهجر(

روزا  زوجته  توفيق  املرحوم 
طراد وعائلتها

ارملة  جورجيت  شقيقاتها: 
املرحوم اييل عيد وعائلتها

مــاري  املرحومــة  اوالد 
وعائالتهم

اوالد املرحومــة ناهد زوجة 
املرحــوم شــكيب الحســيني 

وعائالتهم
كرم،  الجبيــيل،  عائــالت: 
البســتاين، غالــب، بلطيــف، 
االســمر، بحوط، جقمكجيان، 
طوماسيان،  ســفر،  العرياين، 
طــراد، عيــد، عيســو، مطر، 
عائالت  وعمــوم  الحســيني 
والرميل  واالرشفيــة  قرطبــا 
والصيفــي يف الوطن واملهجر 
ينعون اليكــم مبزيد من الحزن 
واالىس فقيدتهم املأسوف عليها 

املرحومة

انطوانيت الياس 

الجبييل

)ام فارس(
ارملة املرحوم انطوان كرم

املنتقلــة اىل حضــن االب 
فيه  الواقع  الســبت  الساموي 
الثاين 2023 متممة  21 كانون 
واجباتهــا الدينيــة. يحتفــل 
الساعة  نفسها  لراحة  بالصالة 
الثالثــة من بعد ظهر يوم االحد 
22 الجاري يف كنيسة كاتدرائية 
مار جرجس – وسط بريوت ثم 
العائلة  الرثى يف مدافن  توارى 

يف راس النبع.
تقبــل التعازي قبــل الدفن 
يف صالون الكنيســة ابتداء من 
الســاعة الحاديــة عرشة قبل 
الظهر. ويومي االثنني والثالثاء 
23 و24 الجــاري يف صالــون 
كاتدرائية مار جرجس – وسط 
بــريوت ابتــداء من الســاعة 
الظهر  قبــل  عرشة  الحاديــة 

ولغاية السادسة مساء.
لكم من بعدها طول البقاء

عــامل تنظيفــات وحاّملــني 
بالســتيك  مصنع  يف  ليعملوا 
معاش  ونهــاري  ليــيل  دوام 
9.000.000 لــرية لبنانية زائد 
بدل نقل لالتصال:04/918777 

ـ 03/300024
ــــــــــــــــــــــــــ

ادارية 

 A law firm /Achrafieh
 need  junior accountant
 full time job, with relevant
experience, male or female
info@younganddynamic.com 

ــــــــــــــــــــــــــ

مندوبون

طلب عمل

مســاعدة ممرضة تطلب عمالً 
وضواحيها  برمانــا  منطقــة 

لالتصال عىل:71/348525
ــــــــــــــــــــــــــ

عقارات

املنت 

اراض

1805م.م.  للبيــع  ارض 
برمانا مشــجرة + نبــع مياه 

ت:24/960242
ــــــــــــــــــــــــــ

كرسوان

مختلف

نايت كلوب كامل  لالســتثامر 
كلوب  نايت  وســوبر  التجهيز 
كامل التجهيز جونية مساحات 
فقــط:  للجاديــن  مختلفــة 

03/703943
ــــــــــــــــــــــــــ

اراض

الشوف

للبيع ارض دير القمر عقار رقم 
569 مع طريق DP حواىل 2000 

م. ت:78/803805
ــــــــــــــــــــــــــ

متفرقات

للبيع مختــرب قديم الكرتونيك 
معــدات  مــع  وكهربــاء 
 )1972-1920( نــادرة  قدمية 

ت:78/803805

ــا ــه ــاالت ــي أســــــوأ ح ــ ــدة ف ــحـ ــتـ ــات املـ ــ ــواليـ ــ ــع الـ ــ الـــكـــرمـــلـــيـــن: الـــعـــاقـــات م

بــــــلــــــيــــــنــــــكــــــن: انــــــــخــــــــفــــــــاض الــــــــتــــــــوتــــــــر مـــــــــــع الـــــصـــــيـــــن

قالت روســيا، إن العالقات مع الواليات املتحدة يف أدىن مســتوياتها عىل 
اإلطــالق، مســتبعدة فكرة أن تتغري األمور قرب منتصــف فرتة والية الرئيس 
األمرييك الحايل جو بايدن.وقال املتحدث باســم الكرملني دميرتي بيســكوف 
للصحفيني، »رمبا تكون العالقات الثنائية يف أدىن مستوياتها تاريخيا لألسف، 

وال توجد بارقة أمل يف تحسن العالقات يف املستقبل القريب«.
واســتبعد الكرملني فكرة إجراء محادثات وجهــا لوجه بني بايدن والرئيس 
الرويس فالدميري بوتني اللذين التقيا آخر مرة مبدينة جنيف الســويرسية يف 

حزيران 2021.
وقال بيســكوف »عىل الرغم من اآلمال التي ظهرت عىل اســتحياء يف بادئ 
األمر يف جنيف، فإن العامني املاضيني كانا ســيئني للغاية بالنســبة للعالقات 

الثنائية«.
وأعلن الكرملني اســتعداد موســكو إلجراء مزيد مــن املحادثات بني رئيس 
املخابرات الخارجية الروسية ســريغي ناريشكني ومدير وكالة االستخبارات 

املركزية األمريكية وليام برينز اللذين التقيا بأنقرة يف ترشين الثاين.

 { حرب أوكرانيا  {
وتدهورت العالقات بني واشــنطن وموسكو أكرث يف العام املايض منذ بداية 
الحرب الروســية يف أوكرانيا، وردت الواليات املتحدة وحلفاؤها مبجموعة من 
العقوبات االقتصادية عىل روســيا. وقدمــت الواليات املتحدة دعام اقتصاديا 
وعســكريا كبريا لكييف، األمر الذي اســتنكره املسؤولون الروس الذين اتهموا 
واشنطن بلعب دور مبارش يف الرصاع. وبينام تحدث نجاحات دبلوماسية كبرية 
بني الحني واآلخر، مبا يف ذلك تبادل أرسى منهم جندي مشاة البحرية األمريكية 
الســابق تريفور ريد ونجمة كرة السلة األمريكية بريتني غريرن، فإن االتصال 
رفيع املســتوى بني الجانبني نادر الحدوث. وأُلغيت محادثات كانت مقررة بني 
البلدين يف ترشين الثاين بشــأن اســتئناف عمليات التفتيش مبوجب معاهدة 

ستارت الجديدة للحد من األسلحة النووية.

رأى وزير الخارجية األمرييك أنتوين بلينكن أن هناك انخفاضا يف التوتر مع 
الصني، لكنه أعرب مجددا عن قلقه بشأن تايوان.

ولدى سؤاله يف جامعة شيكاغو عام إذا كان التوتر قد انخفض مع العمالق 
اآلســيوي، أجاب بلينكن »أعتقد ذلك، ألنك عندما تتحدث وتنخرط يكون لألمر 

هذا التأثري غالبا«.
وقال وزير الخارجية األمرييك إن »باقي العامل يتوقع منا أن ندير هذه العالقة 
مبسؤولية«، ألن الدول األخرى »تعلم أن ذلك سيؤثر عليها أيضا«.وأعرب بلينكن 
يف الوقت نفســه عن قلقه بشــأن تايوان، متحدثا عن محاوالت صينية لعزل 
الجزيرة التي تعدها بكني جزءا من أراضيها، والفتا إىل سلســلة من املناورات 
العسكرية.وقال »ما رأيناه خالل السنوات القليلة املاضية هو عىل ما أعتقد أن 

الصني قررت أنها مل تعد تشعر باالرتياح للوضع الراهن« يف تايوان.
وأضــاف بلينكن »هذا ما نقوله للصينيني: أنتم تقولون إنها مســألة تتعلق 
بســيادتكم، ونحن نجيبكم بأن هذا يتعلق مبــارشة بالواليات املتحدة وببقية 
العامل«، مشــريا إىل الدور املهم لتايوان بالنسبة إىل االقتصاد العاملي نظرا إىل 

صناعتها أشباه املوصالت.
وســيتوجه بلينكن إىل بكني يومي الخامس والســادس من شباط املقبل، 
وفقا ملسؤول أمرييك، وهي أول زيارة بهذا املستوى إىل الصني منذ زيارة سلفه 

الجمهوري مايك بومبيو عام 2018.
وقد اتفق الرئيســان األمرييك جو بايدن والصيني يش جني بينغ عىل هذه 

الزيارة عىل هامش قمة يف إندونيسيا يف ترشين الثاين 2022.

ــرو ــ ــي ــ احــــــتــــــجــــــاجــــــات مـــــتـــــصـــــاعـــــدة فــــــــي ب ــات ــ ــئ ــ ــر بـــحـــبـــس امل ــ ــأمـ ــ ــات الــــبــــرازيــــلــــيــــة تـ ــ ــط ــ ــل ــ ــس ــ ال
التهــم حريق ضخم  أحــد أقدم املباين يف 
العاصمــة البريوفية ليام، وذلك بعد ليلة من 
الجديدة،  للحكومة  املناهضــة  االحتجاجات 
يف وقت تعهدت فيه الرئيســة دينا بولواريت 
بانتهاج أسلوب أكرث رصامة ضد »املخربني«.

وتحقق السلطات يف األسباب التي أدت إىل 
اشتعال النار يف قرص بوسط العاصمة عمره 
يقارب قرنا، وأبدت أســفها لخســارة »أصول 

ضخمة«.
ونفت الحكومة ما تردد عن أن الحريق -الذي 
مل يســفر عن وقوع إصابات- نتج عن قنبلة 
غاز مدمع ألقتها الرشطة خالل االشــتباكات 

العنيفة.
ووقع الحادث بعد أن تظاهر اآلالف يف ليام، 
يف وقت ارتفعت فيــه حصيلة القتىل خالل 
االحتجاجــات إىل 45 قتيال وإصابة أكرث من 

600 بجروح منذ كانون األول املايض.
يف األثناء، اندلعت اشــتباكات جديدة يف 

مدينة أريكيبا بني املتظاهرين والرشطة، فيام 
تــم تعليق العمل يف املطار الرئييس باملنطقة 
أمس الخميس، وكانــت الحكومة مددت هذا 
األســبوع حالة الطوارئ إىل 6 مناطق أخرى 

يف البالد.
ورفضــت بولواريت )60 عاما( -التي كانت 
نائبة للرئيس كاستيلو- الدعوات إىل االستقالة 
وإجــراء انتخابات مبكرة، ودعت بدال من ذلك 
إىل إجــراء حوار، متوعدة مبعاقبة املتورطني 

يف االضطرابات.
كام تواجه بولواريت مع مسؤولني كبار عدة 
تحقيقات بشأن قمع املظاهرات التي أسفرت 

عن مقتل العرشات وإصابة املئات.
واندلعت االحتجاجــات ضد بولواريت بعد 
إقالة الرئيس اليســاري بيدرو كاســتيلو يف 
الســابع من كانون األول املــايض واعتقاله 
بتهمة محاولة حــل املجلس الترشيعي ملنع 

التصويت عىل عزله.

حكم قاض باملحكمة الفدرالية العليا يف الربازيل باإلفراج 
مؤقتا عن 464 شــخصا يشــتبه يف مشاركتهم يف اقتحام 
مراكز السلطة الذي شهدته العاصمة برازيليا، يف حني أبقى 
عىل أكرث من 900 آخرين يف الحبس. وأيد القايض ألكسندر 
دي مواريس اإلفــراج املؤقت عن املوقوفني برشوط معينة، 
مثل وضع ســوار إلكرتوين ومنعهم من اســتخدام وسائل 

االجتامعي.  التواصل 
كام أمر مواريس بحبس 942 شــخصا عىل ذمة التحقيق، 
مؤكدا وجود أدلة عىل مشاركتهم يف أعامل »إرهابية« خالل 

اقتحام مراكز الســلطة يف العاصمة وتخريبها.
واألســبوع املايض، ألقت السلطات القبض عىل أندرسون 
توريس وزير العدل الربازييل يف عهد الرئيس السابق جايري 
بولســونارو، وذلك يف إطار التحقيق يف الهجوم عىل قرص 

والربملان.  الرئاسة 
واعُتقــل توريس لدى عودته بالطائرة من الواليات املتحدة 
للمثــول أمــام القضاء، حيث صدرت مذكــرة توقيف بحقه 
بتهمة »التواطؤ املفرتض يف أعامل الشــغب«.تجدر اإلشارة 
إىل أن القايض يف املحكمة العليا أعلن يف وقت ســابق أنه 

سُيدرج اسم بولسونارو يف التحقيق املتعلق باقتحام مقرات 
ونهبها. السلطة 

وأوقف أكرث من ألفي شخص منذ الثامن من كانون الثاين 
الجــاري، عندما اقتحم مئات من أنصــار الرئيس الربازييل 
الســابق القرص الرئايس ومبنى الكونغرس وساحة املحكمة 
الفدراليــة العليا، مطالبني الجيش بالتدخل لعزل الرئيس لوال 

سيلفا. دا 
وجاء االقتحام بعد أســبوع من تنصيب دا سيلفا ومغادرة 
بولسونارو البالد باتجاه الواليات املتحدة عقب رفضه اإلقرار 
بهزميته أمام منافســه يف انتخابات الرئاســة التي أجريت 

عىل دورتني.
وكان دا ســيلفا اتهم بولســونارو بتحريض أنصاره عىل 
العنــف، وبعيد االنتخابات الرئاســية التي جرت يف الربازيل 
وســط انقسام حاد، كانت هناك مخاوف من أن يكرر أنصار 
بولســونارو ســيناريو اقتحام مؤيــدي الرئيس األمرييك 
الســابق دونالــد ترامب مبنى الكونغرس يف الســادس من 
كانــون الثاين 2021؛ يف محاولة ملنــع تنصيب جو بايدن 

املتحدة. للواليات  رئيسا 
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االحد 22 كانون الثاني 2023

 البطــــــــوالت األوروبيــــــــة املحليــــــــة فــــــــي كــــــــرة القــــــــدم
تعــــــــادل ســــــــلبي فــــــــي »انفيلــــــــد رود« بيــــــــن ليفربــــــــول وتشيلســــــــي

بطولة استراليا املفتوحة في التنس :
تأهـــــل ديوكوفيتـــــش وروبليـــــف وغارســـــيا وخـــــروج مـــــوراي

السلبي،  التعادل  حســم 
قمــة ليفربــول وضيفــه 
تشــيليس، عــى ملعــب 
الســبت،  أمس  رود،  أنفيلد 
يف الجولــة 21 مــن عمر 
املمتاز. اإلنكليــزي  الدوري 
ورفــع ليفربول رصيده إىل 
الثامن،  املركز  29 نقطة يف 
وهو نفس رصيد تشــيليس 

يف املركز العارش. 
التسجيل  تشيليس  افتتح 
الثالثة  الدقيقة  مبكــرا يف 
عــر هافريتز، قبــل أن يتم 
إلغاء الهدف بداعي التســلل 

بعد الرجوع للفار.
وجاء الرد من ليفربول يف 
بعدما  السادســة،  الدقيقة 
مهد صالح، الكرة إىل جاكبو 

داخل املنطقة، ليســدد كــرة مبارشة، 
ذهبت أعى العارضة.

وعــاد جاكبو للمحاولة من جديد يف 
الدقيقــة 20، بتســديدة قوية من عى 
حــدود منطقة الجزاء، ذهبت بعيدا عن 

املرمى.
وحاول تشيليس تسجيل الهدف األول 
يف الدقيقة 22، وســدد هــال أرضية 
قوية، ذهبت بعيدا عن مرمى ليفربول.

وتبعه غاالغري بتســديدة عى الطائر 
من عــى حدود املنطقــة يف الدقيقة 
25، أمســك بها الحارس أليسون بيكر 

بسهولة.
وكاد تشيليس أن يفتتح التسجيل يف 
الدقيقة 32، مبتابعة بادياشيل لعرضية 
من مخالفة، مسددا رأسية تألق أليسون 

يف التصدي لها.
واســتمر تفوق تشيليس يف الكرات 
الثابتة، بارتقــاء من هافريتز لعرضية 
من مخالفــة نفذها زياش يف الدقيقة 

33، مسددا رأسية مرت بجوار القائم.
وحاول تياغو مباغتة كيبا بتســديدة 
من عى حدود املنطقة يف الدقيقة 39، 
إال أن الكرة اصطدمت بدفاع تشــيليس 

وذهبت سهلة يف يد الحارس.
وظهر صالح يف الدقيقة األوىل من 
الوقت بدل الضائع، بتســديدة مقوسة 
من داخل املنطقة، ذهبت أعى العارضة، 

لينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي.
وبدأ ليفربول، الشــوط الثاين بقوة، 
بتســديد كرة ســاقطة من قرب وسط 
امللعب من كونايت يف الدقيقة 46، مرت 

إىل جوار القائم.
وارتقى جاكبــو لتمريرة من بايتيش 
يف الدقيقة 51، مســددا رأسية ذهبت 

أعى العارضة.
وتوغــل زياش يف منطقــة الجزاء 
الدقيقة  يف  ليفربول  مبدافعي  متالعبا 

60، مسددا كرة ذهبت أعى العارضة.

وكاد البديــل مودريــك أن يفتتــح 
التســجيل لتشــيليس يف الدقيقة 65، 
املنطقة،  بعدما تالعب بغوميــز داخل 

قبل أن يسدد كرة مرت بجوار القائم.
وعــاد ليفربول لتشــكيل الخطورة 
يف الدقيقــة 69، بتلقي جاكبو متريرة 
مــن نونيز داخل املنطقة، مســددا كرة 

ضعيفة أمسك بها كيبا بسهولة.
وتلقى نونيز، بينية طولية من تياغو 
يف الدقيقة 76، انطلق من خاللها حتى 
وصل إىل منطقة الجزاء، مســددا كرة 

قوية أمسك بها كيبا.
محققة  فرصــة  ليفربول،  وأهــدر 
للتســجيل يف الدقيقة 83، بعدما أرسل 
نونيز عرضية أرضية ألرنولد الخايل من 
الرقابة داخل املنطقة، ليسدد األخري كرة 
مبارشة علت العارضــة بقليل، لينتهي 

اللقاء بالتعادل السلبي.
ويف باقي النتائج، فاز وســت هام 
يونايتد عى ايفرتون )2-0(، واســتون 
فــيال عى ساومثبتون )1-0(، وتعادل 
بورمنوث مع نوتنغهام فوريــست )0-
0(، وليسرت سيتي مع برايتون )2-2(.

{ أملانيا {
صعد أينرتاخت فرانكفورت ويونيون 
برلــن اىل املركزين الثاين والثالث عى 
التــوايل يف ترتيب الدوري األملاين لكرة 
القدم، بفوز األول عى شــالكه )0-3(، 
والثاين عــى هوفنهايم )3-1(، أمس 
الســبت ضمن املرحلــة 16 التي كانت 
افتتحت الجمعة بتعادل إيجايب )1-1( 

بن اليبزيغ وبايرن ميونيخ.
فرانكفورت  مــن  كل  وبات رصيــد 
ويونيــون برلــن 30 نقطة، مقابل 35 

نقطة لبايرن املتصدر.
ويف باقــي النتائج، فاز بوخوم عى 
هرتا برلن )3-1(، وفولفســبورغ عى 
فرايبورغ )6-0(، وتعادل شــتوتغارت 

مع ماينتس )1-1(.

{  اسبانيا {
واصل ريال سوســييداد عزف نغمة 
االنتصــارات يف الــدوري االســباين 
للجولة السادســة عى التوايل، وهذه 
املرة بفوزه بثنائية نظيفة خارج قواعده 
أمام رايو فاليكانو أمس الســبت، ضمن 

الجولة 18.
عى ملعب »فاييــكاس« يف مدريد، 
اكتفى الضيف الباسيك بهديف الشوط 
األول بتوقيــع كل من املهاجم الرنوجي 
وهّداف الفريق، أليكســاندر سورلوث، 
والجناح اإلسباين الواعد أندير بارينتشيا 

يف الدقيقتن 15 و36 عى الرتتيب.
سوســييداد  يواصل  النتيجة  وبهذه 
حصد االنتصارات للجولة السادسة عى 
التوايل، وتحديدا منذ تعادله بهدف أمام 

فالنسيا يف ترشين الثاين املايض.
وعزز الفريق الباسيك بهذا االنتصار 
تواجــده ضمن األربعــة الكبار، حيث 
رفع رصيده إىل 38 نقطة يســتقر بها 
يف املركز الثالث، وبفارق األهداف خلف 
ريال مدريد، الذي ســيحل اليوم األحد 
ضيفــا عى أتلتيك بيلبــاو، وله مباراة 

مؤجلة أمام فالنسيا.
بينام تكبد فايكانو خســارته الثانية 
يف آخــر 5 مباريــات، السادســة هذا 
املوســم، ليتجمد رصيده عند 26 نقطة 

يأيت بها تاسعا.

{ ايطاليا {
تغلــب هيالس فريونــا عى ضيفه 
ليتــي )2-0(، أمس الســبت، ضمن 
منافســات املرحلــة 19 مــن الدوري 
اإليطايل لكرة القدم. وتقدم فريونا عن 
طريــق فابيو ديباويل يف الدقيقة 40، 
قبل أن يضيف الزوفيتش الهدف الثاين 

يف الدقيقة 54.
ورفع فريونــا رصيده إىل 12 نقطة 
يف املركز الثامن عرش، فيام تجمد رصيد 
ليتي عنــد 20 نقطة يف املركز الرابع 

عرش.

واصل الــريب نوفاك ديوكوفيتش، 
رحلتــه يف بطولة أســرتاليا املفتوحة 
للتنس، بعد تغلبه عى البلغاري غريغور 
دميرتوف يف الدور الثالث، أمس السبت.
املبــاراة بثالث  وحســم ديوكوفيتش، 
مجموعــات دون رد بواقع )7-6( و)6-
3( و)6-4(، يف غضون 3 ســاعات و7 

دقائق.
وسدد ديوكوفيتش 11 إرساال ساحقا، 
ووضع إرساله األول بنسبة 72%، وفاز 
بالنقاط عليه بنســبة 74%، مقابل %42 

من النقاط عى اإلرسال الثاين.
كام سدد نوفاك املتوج بلقب أسرتاليا 
9 مــرات، 28 كرة قاضية، ووقع يف 22 
خطأ مبارشا، وكرس إرســال البلغاري 5 
مرات من أصل 12 فرصة تحصل عليها، 
وحصد 15 نقطة من أصل 20 صعود عى 

الشبكة بنسبة %75.
 ورضب ديوكوفيتش موعدا يف الدور 
الرابع مع األســرتايل أليكس دي مينار، 
والذي تغلب يف وقت سابق عى الفرنيس 
بينجامن بونزي، بثالث مجموعات دون 

رد بواقع )7-6( و)2-6( )1-6(.
وضمن مباريــات الدور الثالث، تغلب 
األمــرييك تومــي بول عــى مواطنه 
مجموعات  بثالث  بروكسبي،  جينسون 

دون رد بواقع )6-1( و)6-4( و)3-6(.
كام تغلب األمرييك بن شيلتون عى 
األسرتايل أليكيس بوبريين مبجموعات 
متتالية بواقع )6-3( و)7-6( و)4-6(، 
ليواجه يف الدور املقبل مواطنه جيفري 
وولــف والذي تغلب عى ميشــيل موه 

بنتيجة )6-4( و)6-1( و)2-6(.
وتأهــل الــرويس أنــدري روبليف، 
املصنف السادس عامليا بن العبي التنس 
املحرتفــن، إىل مثن النهايئ، بعد تغلبه 

عى الريطاين دانييل إيفانز.
وتغلــب روبليف، املرشــح الخامس 
للقــب، عى إيفانز املصنف الـ 30 عامليا، 
بنتيجة 6-4 و6-2 و6-3 يف ســاعتن 

وتسع دقائق.
ويواجه روبليف يف مثن نهايئ أوىل 
البطــوالت األربع الكرى يف املوســم، 
الدمناريك هولغر روين املصنف العارش 

عامليا، واملرشح التاسع للقب.
وأطــاح روين بالفرنيس أوغو أومبري 
يف   ،)5-7( و6-7  و2-6   4-6 بواقــع 

ساعتن وتسع دقائق.
وأنهى اإلســباين روبرتو باوتيســتا 
أغــوت، مغامرة الريطاين أندي موراي، 

بالتغلب عليه يف الدور الثالث.
وحســم أغــوت، املصنــف 24 عى 
البطولة، اللقاء بثالث مجموعات مقابل 
مجموعة واحدة بواقع )6-1( و)7-6( 
و)6-3( و)6-4(، يف غضون 3 ساعات 

و29 دقيقة.
وســدد أغوت 5 إرســاالت ساحقة 
وارتكــب خطأ مــزدوج وحيد، ووضع 
إرساله األول بنسبة 74%، وفاز بالنقاط 
عليه بنسبة 79% مقابل 68% من النقاط 

عى اإلرسال الثاين.
كام ســدد 50 كرة قاضية وارتكب 29 
خطــأ مبارشا، وكرس إرســال موراي 6 
مرات من أصل 14 فرصة تحصل عليها، 
وحصد 29 نقطة من أصل 41 صعودا إىل 
الشبكة، ليرضب أجوت موعدا يف الدور 

الرابع مع األمرييك تومي بول.

{ السيدات {
ويف منافسات فردي السيدات، تأهلت 
املصنفــة الرابعة الفرنســية كارولن 
غارســيا إىل الدور الرابع، بالتغلب عى 

األملانيــة لورا ســيغيموند مبجموعتن 
مقابل مجموعة واحــدة بواقع )6-1( 

و)6-3( و)3-6(.
وتنتظر الالعبة الفرنســية يف الدور 
الرابــع، الفائزة من مبــاراة البولندية 
ماجــدة لينيــت والروســية إيكاترينا 

أليكساندروفا.
وتأهلت البيالروسية آرينا سابالينكا، 
املصنفة الخامســة عامليــا بن العبات 
التنــس املحرتفات، إىل مثن النهايئ بعد 

تغلبها عى البلجيكية إليز مريتنز.
ويف ســاعة و14 دقيقــة، متكنت 
سابالينكا املرشحة الخامسة للقب، من 

هزمية مريتنز بواقع 6-2 و3-6.
وستواجه سابالينكا، يف مثن نهايئ 
أوىل البطوالت األربع الكرى يف املوسم، 
الســويرسية بليندا بنتشيتش، املصنفة 
العارشة عامليا واملرشــحة الـ12 للقب، 
التــي أطاحت بدورها باإليطالية كاميال 
جورجي، بنتيجة 6-2 و7-5 يف ســاعة 

و40 دقيقة.
وتأهلت أيضا لثمن النهايئ التشيكية 
كارولينــا بليســكوفا، املصنفة الـ31 
عامليا، بعد فوزها عى الروسية فارفارا 
غراتشيفا بنتيجة 6-4 و6-2، يف ساعة 

و17 دقيقة.
ورضبت بليســكوفا موعدا يف مثن 

النهايئ مع الصينية شواي تشانغ.
وأطاحت الكرواتيــة دونا فيكيتش، 
املصنفــة الـــ64 عامليا، باإلســبانية 
الوحيــدة املتبقيــة بالبطولــة نوريا 
باريثاس، بواقع 6-2 و6-2 يف ســاعة 
وأربــع دقائق، لتواجه يف مثن النهايئ 
الفائــزة باملبــاراة التــي تجمــع بن 
وماركيتا  فروفرتوفا  ليندا  التشيكيتن، 

فوندروسوفا.

صالح وسط ثالثة العبني من تشيليس

كيـــــف يخطـــــط يوفنتـــــوس بعـــــد خصـــــم 15 نقطـــــة مـــــن رصيـــــده؟
علّق نادي يوفنتــوس للمرة األوىل عى 
قــرار خصم 15 نقطــة كاملة من رصيده 
يف الدوري اإليطايل، الصادر أول من أمس 

الجمعة.
ونرش االتحاد اإليطايل لكرة القدم، بيانا 
رســميا أعلن فيه أن »محكمة االستئناف 
الفيدراليــة، وافقــت عى طلــب املدعي 
العام إلعــادة فتح املحاكمة الرياضية ضد 
يوفنتــوس، بخصوص حصــول عدد من 
مســؤولية عى مكاسب مادية بطرق غري 

مرشوعة«.
وأكد البيان أنه »متت معاقبة يوفنتوس 
بخصم 15 نقطة من رصيده يف النســخة 

الحالية من الدوري اإليطايل«.

{ يوفنتوس يرد {
وأصدر نادي يوفنتوس بيانا عر موقعه الرسمي قال فيه إنه 
»نعلن أنه تم تقديم استئناف بشكل مبديئ إىل مجلس الضامن 

الريايض، وفقا لبنود قانون العدالة الرياضية«.
واســتدرك »لكن النادي ينتظر نرش أسباب وحيثيات القرار 

)خصم النقاط( خالل أقرب وقت ممكن«.
مركــز يوفنتوس يف الدوري اإليطايل بعد خصم 15 نقطة 
أصبــح العارش حاليا برصيد 22 نقطة، وابتعد متاما عن دائرة 

املنافسة عى اللقب هذا املوسم. 
وبات يوفنتــوس، البطل التاريخي للدوري اإليطايل، يبتعد 

عن نابويل املتصدر بفارق 25 نقطة كاملة.
وخرس »بيانكونريي« لقب »ســريي آ« خالل آخر نسختن 

عى يد إنرت ميالن وميالن عى الرتتيب.

{  هل يرحل أليغري {
اىل ذلك، خرج ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، بأول 
تعليــق عقب خصم 15 نقطة مــن رصيد »البيانكونريي« يف 

الدوري اإليطايل بشكل مفاجئ.
وكان يوفنتــوس ميتلك 37 نقطة يف املركز الثالث بالدوري 
اإليطايل، لكن ذلك القرار تسبب يف تراجعه إىل املركز العارش 

بـ22 نقطة.
ورغــم صعوبة هذا القرار الذي أبعد اليويف بنســبة كبرية 
عن الــراع عى لقب الدوري اإليطــايل، فإن أليغري رفض 
االستســالم، وتحدث بقوة خالل املؤمتــر الصحايف ملباراة 

أتاالنتا، املقرر إقامتها مســاء األحد، ضمن منافسات الجولة 
الـ19. 

وقــال أليغري: »لدي عقد مــع يوفنتوس أحرتمه كثريا.. أنا 
أرغب يف مساعدة النادي لتجاوز أزمته، ولن أرحل عن الفريق 

إال إذا قررت اإلدارة طردي«.
وأضاف: »يجــب أن نؤمن مبا حدث، نحن منتلك يف الوقت 
الحايل 22 نقطــة، وهدفنا هو الوصول للنقطة 25 واحتالل 
املركز الســابع، فهذا األمر ليس صعبا، ألننا منتلك العبن عى 

أعى مستوى«.
وتابع: »ال مجال للرتاخي، ويجب علينا العمل بكل قوة خالل 
مباريات الدور الثاين وتحقيق أكر قدر من النقاط، ألن الحكم 
النهايئ ســيكون يف غضون شهرين..ال ينبغي أن نجد أي ندم 

عى عدم القيام بذلك«.
وأوضح: »يجب تحويل جميع املواقف التي تنشأ إىل فرص، 
وأعتقــد أنها فرصة للحصول عى موســم غري عادي والقيام 
بأقىص ما ميكن.. ال ميكننا أن نقول أين سنكون، لكننا منتلك 
فرصة قوية للوصول إىل دوري أبطال أوروبا عن طريق الدوري 

األورويب«.
وأكد أليغري أن يوفنتــوس بإمكانه الوصول لدوري أبطال 
أوروبا عن طريق الدوري اإليطايل حيث قال: »عندما أخروين 
بأنه تم حذف النقاط، قمت بحساب العدد الذي نحتاجه للوصول 
إىل البطولة األوروبية، كانت الفرضية ممكنة، وعلينا أن نفعل 

شيًئا غري عادي«.
واختتم بقوله: »ال توجد الكثري من الكلامت، نحن فريق قوي 
ولدينا رغبة يف إثبات أنفسنا وتحقيق االنتصارات وامليض قدما 

من أجل الجامهري«.

ــدم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرة القـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدوري اللبنانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الـ
ــــــــــة ــــــــــرج والســــــــــاحل يهــــــــــزم الغازي ــــــــــل: العهــــــــــد يســــــــــحق الب  األوائــــــ
والصفــــــــــاء للحكمــــــــــة  ثمينــــــــــان  انتصــــــــــاران  األواخــــــــــر: 

حقق العهد فوزا ســاحقا عى حساب الرج بنتيجة )1-5(، 
أمس السبت، عى ملعب مجمع فؤاد شهاب يف جونية، ضمن 
منافســات الجولة الثالثة من سداسية األندية األوائل لدوري 
الدرجــة األوىل اللبناين لكرة القدم.ورفع العهد رصيده إىل 19 
نقطة يف املركز الثاين، يف حن تجمد رصيد الرج عند 16 نقطة 

يف املركز الرابع.
وعرفــت املواجهة بداية قوية من العهد، حيث اســتطاع يل 
أوروين تسجيل هدف أول يف الدقيقة 9 من ركلة حرة مبارشة.

وأضاف مدافع الرج ريتشــارد بافــور الهدف الثاين للعهد 
بالخطأ يف مرمى فريقه يف الدقيقة 15.

وعــزز يل أورويــن النتيجة لصالح العهــد يف الدقيقة 17 
بتسديدة قوية سكنت الشباك.

وســجل خالد تكجي هدف تقليص الفارق لصالح الرج يف 
الدقيقة 1+45.

وســجل محمد حيدر هدفا رابعا للعهد مع انطالق الشــوط 
الثاين من عالمة الجزاء بعد عرقلة عيل الحاج.

واختتم عيىس يعقوبو مهرجان العهد التهديفي يف الدقيقة 
89 عقب كرة عرضية من محمود سبليني.

{ الساحل - الغازية {
وحقق شباب الساحل فوزا مثريا عى الشباب الغازية )1-2( 
عى ملعب العهد. ورفع شــباب الساحل رصيده إىل 17 نقطة، 
متقدما للمركز الثالث، بينام تجمد رصيد الشباب الغازية عند 6 

نقاط، يف املركز السادس.
وشهدت املباراة تفوق الغازية يف الدقائق األوىل، حيث افتتح 

التسجيل عر حيدر أبو زيد يف الدقيقة 7.
وتعادل زين فران لشباب الساحل يف الدقيقة 37، إثر تسديدة 

قوية سكنت شباك أحمد دياب. 
وجاء الهدف الثاين لشباب الساحل رسيعا، يف الدقيقة 38، 

عر فضل عنرت.

ومع انطالق الشوط الثاين، حاول الشباب الغازية العودة إىل 
أجواء اللقاء، لكنه اصطدم باستبسال دفاعات شباب الساحل، 

الذي نجح يف حسم املباراة لصالحه.

{ االخاء - الحكمة {
حقق الحكمة فوزا صعبا عى حســاب اإلخاء األهيل عاليه، 
بنتيجــة 1-0، عى ملعب أمــن عبد النور يف بحمدون، ضمن 

الجولة الثالثة من سداسية األندية األواخر.
ورفع الحكمة رصيده إىل 10 نقاط يف املركز الثالث، يف حن 

تجمد رصيد اإلخاء عند 7 نقاط يف املركز )قبل األخري(.
وشهدت املباراة شوطا أول سلبيا بن الفريقن، وسط رغبة 

واضحة يف التسجيل، دون التمكن من ذلك.
ومع انطالق الشــوط الثاين، حــاول الحكمة تعزيز جبهته 
الهجومية، واســتطاع تسجيل هدف الفوز يف الدقيقة 75 عر 
نجمه عيل حوراين، الذي ســدد كــرة قوية من خارج املنطقة 

ارتطمت بالعارضة وسكنت شباك اإلخاء.
وحاول اإلخاء التعادل يف باقي دقائق املباراة، وسط استبسال 
من دفاعات الحكمة، وتشجيع متواصل من جامهريه، لتنتهي 

املواجهة )0-1(.

{ السالم - الصفاء {
تغلب الصفاء عى الســالم زغرتا بنتيجة )1-0(، عى ملعب 

املرداشية يف زغرتا.
ورفــع الصفاء رصيده إىل 8 نقاط يف املركز الرابع، يف حن 

تجمد رصيد السالم عند 4 نقاط يف ذيل الرتتيب.
وأهدر ديالو عدة فرص ســانحة للتسجيل عقب متريرة من 

موىس الطويل وضعها ديالو بعيدة فوق املرمى.
ومع انطالق الشوط الثاين عزز الصفاء من تفوقه الهجومي 

وسط اعتامد السالم زغرتا عى الدفاع والهجامت املرتدة.
واســتطاع نجم الصفاء درامي ديالو كرس مصيدة التســلل 
والتسجيل عى يسار الحارس أنطوان الدويهي يف الدقيقة 83.

العبو يوفنتوس

نوفاك ديوكوفيتشأندري روبليف

العبو العهد وفرحة التسجيلمن مباراة العهد والربج

فرحة العبي شباب الساحل هدف لشباب الساحل يف مرمى الشباب الغازية

رصاصـــــة طائشـــــة تهـــــدد حيـــــاة العـــــب ناشـــــىء لبنانـــــي
اصيــب أحد العبي نادي بريوت لكــرة القدم دون 12 عاما، 

برصاصة طائشة، عقب  انتهاء مباراة ودية جرت بن الصفاء 

وبريوت، امس السبت عى ملعب برئ حسن  يف بريوت.

وكشــف مصــدر يف االتحــاد اللبناين لكــرة القدم ملوقع 

»كووورة«، أن االتحاد يتابع بقلق حالة الطفل

وأكد  املصدر أن الالعب كان يشــارك يف مباراة ودية كانت 

تجمــع الصفاء وبريوت عى  ملعب برئ حســن، خروجه من 

امللعب بعد نهاية املباراة الســتقالل الســيارة التي  كانت يف 

انتظاره، فوجئ برصاصة تخرتق ظهره.

وتــم نقل الالعب رسيعا إىل مستشــفى رفيــق الحريري 

الجامعــي، قبــل أن يتم نقله الحقا إىل مستشــفى الجامعة 

األمريكية. وأكد املصدر أن حالة الطفل مســتقرة وقد أجريت 

له عملية جراحية رسيعة من أجل انتزاع الرصاصة من ظهره.

ويتابــع االتحاد اللبناين لكرة القدم بقلق هذا األمر، حيث أن 

املالعب اللبنانية تعكس حال الفوىض التي تعم البالد.

وكانت  الكرة اللبنانية قد فقدت منذ ســنوات العب منتخب 

لبنان واألنصار السابق محمد  عطوي بسبب رصاصة طائشة، 

حيث أعادت هذه الحادثة واقعة عطوي إىل األذهان.



1ـ جورج هربرت ويلز
2ـ ويل دكني، وع، ِويا

3ـ لفا، توماس مور
4ـ فرنسوا، سك، حدام

5ـ يهاجر، أوايل، بادلكم
6ـ رموا، الجنادل، رسوري

7ـ ننّب، هلم، يم، آه، داكا
8ـ تيان تسني، لوريان

9ـ جولييت، تريانا، ردهة

، هس،  10ـ رن، أبرمه، بحَّ

اي

11ـ ربع، هّموا، فرند، آل

12ـ املهلهل، أهدي، وقامي

13ـ قالِم، جائب العني، رين

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
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 عموديا: 

 عموديا:

من تسعة حروف:    االبراج 

  دولة آسيوية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  فرانك نوريس 

اخترب معلوماتك

1ـ أحد الفصول. 

2ـ من أسامء الحّداد. 

3ـ صار سهال. 

4ـ أشحذها واصقلها. 

5ـ شفة لطيفة. 

1ـ نزل وانصبَّ املطر. 

2ـ مجــاري األوديــة 

الضيقة. 

3ـ حفظني ووقاين من. 

4ـ بحر، ضمري متصل. 

5ـ دار واسعة. 

مغنية وممثلة وفنانة مرصية قدمية لّقبت بسلطانة 

الطرب. وهي أول ســيدة تقف عىل خشــبة املرسح يف 

مرص، وأّول مغنية عربية تُسّجَل لها اسطوانات.

 إسمها مؤلف من 12 حرفا، إذا جمعت: 

10+3+2+6+4- عملة عربية. 

4+11+6+7- عملة عربية.

1+9+2+10- من أسامء السيف.

8+6+7+11- دولة افريقية. 

7+11+1+6- عاصمة دولة أمريكية. 

10+4+12- جوهرة.

2+11+5- عزْم وقْصد عىل.

8+4- عربَ واجتاَز. 

1ـ ما إســم الشاعر العبايس الذي اشتهر بالهجاء، ومل 

ميدح من الخلفاء اال فقط الخليفة املأمون، وتويف ســنة 

846؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ من هو الخديوي املرصي الذي دّشــَن ســّد اسوان 

املشهور، ولّقَب بـِ الشيخ؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ يف أية سنة استعملَت أول آلة فوتوكويب يف العامل؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما اسم أصغر مستعمرة يف العامل حاليا؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ يف أية دولة عربية يقع مطار الصالحية؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ كم تبلغ مساحة حديقة الصنائع يف بريوت؟  

ــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ يف أي تاريخ من الَسنة يقع يوم الصحة العاملي؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــ 

8ـ ما إســم الشاعر العراقي الذي تويف عام 1796، له 

ملحمة مشهورة، ولّقب بـِ شاعر أهل البيت؟

ــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ ما إسم الشاعرة التي إشتهرت يف العرص الجاهيل، 

ولّقبت بـِ الشموس؟ 

1ـ جول فرين، جرداق
2ـ ولفرهمبتون، ال
3ـ ريان أونيل، رمل

4ـ جد، سجا، ايابهم
5ـ هكتور، هنيبعل
6ـ رنوا، الترت، هج

7ـ بيم، املس، مهالً
8ـ اسوج، يّتهم

9ـ توسكانيني، وأب

10ـ وعم، الم، ربّاها
11ـ وحيد، الح، ، دل
12ـ ورد، الون، فيع
13ـ زّي، اب، هراهر

14ـ أملاس، سنون
15ـ دردار، دّق
16ـ لواندا، آر

17ـ كرك، هيامي
18ـ مّيادة الحناوي، لني

؟ من هو
من هي؟

1ـ أغنى والية برازيلية، من 
األقمشة. 

2ـ العبة تنس اسبانية.
3ـ زجرَت، ولدك، أداة رشط. 
4ـ رفعت صوتها، يفّك، جهاز 

حّساس. 
5ـ يكســو الطائــر، رمــز 

الحنان، ضمري متصل. 
6ـ أضــاَء، مــن الحلويات 

املشهورة، نوتة موسيقية. 
لوزير  الثــاين  االســم  7ـ 
باَن  باألجنبية،  خــط  لبناين، 

من بعيد. 
8ـ   يــربأ ويصَح، والد األب، 

مدينة فرنسية. 
رّب  للنــوم،  يســتعمل  9ـ 

األرسة، أرشَد. 
10ـ عدَّ وأحىص، فيلم لفريد 

األطرش. 

11ـ مقدار من الزمن، معدن، 

تِيه، فرد.

12ـ مــن األلــوان، للنفي، 

االســم الثاين لرئيــس وزراء 

بريطاين راحل.

الفصول، مرفأ يف  13ـ أحد 

الربازيل. 

الحائَط،  وقــّوى  دعَم  14ـ 

اترْك اليشء، ممثلة مرصية. 

15ـ كرَه وأنَف، يستعمل يف 

صناعة الحلويات. 

16ـ يعلــن ويكشــف رأيه، 

ساَم وارتفَع.

17ـ دولــة عربيــة، طلَع 

النجم. 

18ـ ممثلة مرصية صاحبة 

الصــورة، عاصمــة الدولــة 

املذكورة أعاله. 

1ـ مدينــة يف الواليات 

املتحدة، مقياس أريض. 

شــجر  عن،  تراَجَع  2ـ 

مثمر مشهور دائم الخرضة. 

3ـ كاتب إنكليزي راحل، 

تهزأ. 

4ـ فتاة، سقي، أَسد. 

5ـ قاِدم، يرتاب، حارِس، 

عاَد.

6ـ سيف، املظلم، اإلسم 

الثاين لرسام بلجييك رسَم 

برجله أجمل اللوحات. 

ارجنتينية،  مدينــة  7ـ 

قلب، أَسد. 

8ـ ثَْقلــة النــوم، ملك 

فرنيس، علَم وعرَف.

افريقية،  عاصمــة  9ـ 

بلدة يف املنت، أَسد.

نهر  رجــاء،  بيت،  10ـ 

عنــده خاض االســكندر 

معركــة مشــهورة، رُجل 

ضعيف. 

11ـ دولــة افريقيــة، 

االصالح واالرشاد، يترصّف 

دون رويّة. 

12ـ ممثلة لبنانية تعمل 

يف مرص، غــزال، تطوف 

حول، مجلة عربية. 

13ـ شاعر لبناين راحل، 

شاعر لبناين راحل.

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

تتعرف اىل أشخاص أو معامل جديدة تفيدك 

يف تطلعاتك املستقبلية. كل يشء يسري جيدا 

وتحصــل عىل ما تريد وترغــب من املحاولة 

األوىل. 

تتنازعــك العواطف والجديــة هذه اآلونة 

فحاول الوقوف موقفا وسطا. أجواء عاطفية 

مريحة بعد فرتة الركود التي سادت بينك وبني 

الطرف اآلخر. 

مناسبات ســعيدة وارتياح وحنان متبادل 

بينــك وبني الرشيك. محيطك راض عنك متاما 

فأنت تعمل الظهار نفســك بأفضل وأحســن 

صورة أمامه.  

تتسلح هذه املرحلة باميان كبري يجعلك تحل 

كل مشــاكلك بسهولة ويرس، لهذا حاول غض 

النظر عن كل أمر بسيط يحصل من دون ارادتك. 

فرتة رائعة متر بها هذه األيام. تحقق تقدما 

هاما وتصل اىل مســتوى جيد ومرموق. أنت 

قــادر دامئا عىل مواجهــة الصعاب وتحقيق 

االنتصارات.

تستطيع تحريك بعض األمور العالقة، وعليك 

العمــل بفطنة وبطء.عّمق وثّبت عالقاتك مع 

اآلخرين ولكن ال تعد مبا ال تستطيع الوفاء به 

رسيعا.

عليــك العمل هذه اآلونة بجهود كبرية حتى 

تتمكن من جمع املال. افعل املستحيل لتحصل 

عىل حريتك. الحياة أخذ وعطاء وأنت تدرك ذلك 

متاما.

يجــب أن تكون هادئــا وحازما يف نفس 

الوقت، يف اتخاذ القرارات املصريية. تواَفق مع 

الظروف الطارئة حتى وان مل تكن عىل هواك. 

ابق بعيدا عن شــخص أردت مصادقته ومل 

يفهــم حقيقة مقصدك. الحبيب هو الســند 

الحقيقي لك. لحظات فراغك يجب أن تخصصها 

للمطالعة. 

يتوجب عليك املثابــرة الطويلة ألن النتائج 

الجيــدة ال ميكن أن تعطي مثارها فورا. زيارة 

قصرية مفيــدة تقوم بها ســتظهر نتائجها 

الجيدة قريبا. 

ال تدع مجاال للشــك والغرية وال تدع مخيلتك 

الخصبــة تلعب عــىل هواها اليــوم. ادرس 

امكاناتك بهــدوء، وال ترتبط قبل الوثوق من 

الدراسة الطويلة. 

تفكر كثريا بعملك ويف الربح، وتنجح أحيانا 

يف الحصــول عىل ما تريــد مع بعض املثابرة 

والنشــاط. فأنت تترصف بذكاء، ولكن ال تدع 

التهور يجرفك. 
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)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

»ال يشء يبرش حتى االن باي تطور ايجايب عىل صعيد االزمة 
الرئاسية، اكان عىل املحور الداخيل ام الخارجي«.

 مرجــع بارز: مل نصل  اىل مرحلة ولوج الحلول  
وحول التحركات واللقاءات التي سجلت او التي يحىك عنها 
نقل زوار عن مرجع بارز قوله »انا مع كل ما يقرّب بني القوى 
السياســية يف شان االستحقاق الرئايس او غريه، ولست مع 

كل ما يبّعد يف ما بينهم او يســاهم يف اطالة االزمة«.
واشــار اىل ان ما تشــهده الساحة السياســية حاليا من 
لقاءات وتواصل امر جيد ومطلوب لكنه مل يرتق اىل مســتوى 
فتح او االنتقال اىل مرحلة اطالق حوارات ناشــطة وجامعة 
الســتخالص حل لالزمة القامئــة، خصوصا يف ظل رفض 

البعض التحاور مع االخر«. 
ودعا املرجع اىل االبتعاد عن املواقف والحركات الشــعبوية 

التي ال تســاهم يف الحلول، وال تغري من واقع الحال.

 { ما بعد الجلسة الـ 11{
مــاذا بعــد الجلســة الـ 11 االخــرية  النتخاب رئيـــس 

للجمهورية؟ 
صار معلوما ان االســبوع املقبل لن يشــهد الجلسة الـ 12 
بعد ان دعا الرئيس بري اىل جلســة للجان النيابية املشــركة 
يوم الخميس املقبل لدرس ومناقشة قانون ضامن الشيخوخة 

والتقاعد يف القطاع الخاص.
ووفقا ملصدر نيايب فان الجلسة االخرية اظهرت بوضوح ان 
االستمرار يف عقد جلسات اسبوعية متتالية من دون احداث 
اي خرق يف جدار ازمة االستحقاق صار عقيام، خصوصا يف 
ظل االنقسام الحاصل والتوازنات التي تحكم املجلس النيايب.

واضاف ان هذه الفســحة او االسراحة رمبا تكون فرصة 
لتنشــيط الحوارات وحركة التواصل التي سجلت مؤخرا، الفتا 
اىل ان حالة املراوحة بعد افشــال دعوة الرئيس بري للحوار، 
اىل جانــب تلويــح اللقاء الدميقراطي يف الجلســة االخرية 
باملقاطعة لكرس الجمود القائم وفتح حركة التشاور والحوار، 
وكذلك اعتصام نواب تغيرييني يف املجلس، رمبا كلها ساهمت 
يف عــدم دعوة الرئيس بري اىل عقد جلســة النتخاب رئيس 

الجمهورية االسبوع املقبل.
واوضح املصدر انه بعد الجلسة ما قبل االخرية كان واضحا 
ان االمور وصلت اىل ما يشــبه الطريق املســدود وانه مل يعد 
مقبوال االستمرار يف مثل هذا املسلسل باعراف الجميع، لذلك 
عكست الجلســة االخرية الحاجة اىل االنتقال ملرحلة جديدة 

ميكــن البناء عليها باتجاه فتح ثغرة يف جدار االزمة.
وقال نائب رئيس املجلــس الياس بوصعب ان الرئيس بري 
مســتعد اللغاء جلسة اللجان واي جلسة اخرى لتحديد جلسة 

رئاسية اذا ملس بوادر تفاهم.

{  تحرك جنبالط {
ويف هذا الســياق يربز موقــف اللقاء الدميوقراطي خالل 
الجلســة وحركة رئيــس الحزب التقدمي االشــرايك وليد 

جنبــالط، حيث ترى مصادر سياســية ان هذا املوقف يعكس 
اوال القناعة بالتوجه اىل خيارات جديدة بدل االســتمرار يف 
تصويت فريق للنائب ميشــال معــوض وتصويت فريق اخر 
بالورقــة البيضــاء واخرين بعبارات مرمزة واســامء اخرى 

كتعبري عن خياراتها.
ووفقا للمعلومات املتوافرة لـ« الديار« فان الحزب التقدمي 
االشــرايك طرح منذ ثالثة اسابيع فكرة االنتقال اىل مرشح 
اخر غــري معوض مع افرقاء املعارضة، وانه اقرح اســمني 
بديلــني قائد الجيــش العامد جوزاف عون والنائب الســابق 
صالح حنني، لكن القوات اللبنانية تحفظت وعارضت الســري 
يف الوقت الراهن بهذا االتجاه مربرة موقفها بانه سابق الوانه 

ويحتاج اىل نقاش موســع يف املعارضة ومع املستقلني.
وتضيف املعلومات ان جنبالط مل يعد مقتنعا باالستمرار عىل 
ذات املنوال يف ما يتعلق بالتعاطي مع االستحقاق الرئايس وهذا 
ظهر جليا يف مداخلة النائب هادي ابو الحســن خالل الجلسة 
االخرية، ال ســيام يف ظل املراوحة القاتلة والوضع االقتصادي 
واملايل واالجتامعي الكاريث. من هنا جاءت رغبته يف عقد لقاء 
ثان مع حزب الله يف االيام املاضية بعد لقاء اول جرى يف وقت 
ســابق. وقد يكون موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمري 
جعجــع االخري الذي لوح فيه بتغيري تركيبة النظام والفدرالية 
قد احدث »نقزة« عند رئيس الحزب التقدمي االشرايك ما دفعه 
اىل تحريك مسألة الحوار واللقاء مع الوفد القيادي للحزب، مع 
العلــم ان تواصله دائم ومفتوح مع صديقه الرئيس بري الذي 

اوفد له قبل الجلسة وائل ابو فاعور وبعدها غازي العرييض.
وحــول لقــاء جنبالط مع وفــد الحزب قال عضــو اللقاء 
الدميوقراطي النائب بالل عبدالله لـ »الديار« انه استكامل للقاء 
االول الذي حصل سابقا، والهدف من هذه الخطوة هو فتح كّوة 
يف جدار املواقف ذات الســقوف العالية يف شان االستحقاق 
الرئــايس، وهي تصب يف اطار دعوة الرئيس بري للحوار واي 
حــوار اكان ثنائيــا او ثالثيا او موســعا، وهي من الخطوات 
املطلوبة عىل الصعيد الداخيل يف ظل عدم االنقشاع الدويل«.

واوضح انه جرى البحث يف موضوعني رئيسيني: االستحقاق 
الرئــايس، والوضع االقتصادي واالجتامعــي املتدهور. وان 
اللقاء »يؤســس ملناخ ايجايب يف ظل االنقســام الحاد واىل 

الســعي لحل واال سنبقى مكاننا ويف مرسحية باتت مملة«.
وعــام اذا كان تحرك جنبالط هو مبــادرة قال عبدالله »ال 
نســتطيع وصفهــا باملبادرة الن املبــادرة تفرض ان تكون 
متكاملة املواصفات والرشوط وشــاملة باتجاه الجميع. انها 
مل تصل بعد اىل معيار املبادرة، لكنها حركة تؤسس اىل حوار 
جدي لتســوية داخلية وتساهم يف خفض منسوب االحتقان 

واالنقسام«.

{ حزب الله وثالثية:
الحوار والتوافق والتواصل  {

من جهة اخرى قال احد نواب حزب الله لـ« الديار« امس انه 
بعد ان اقفلوا الباب امام الحوار  الذي دعا اليه الرئيس بري فان 
الحوارات الثنائية وغريها من اشكال التواصل مسألة مطلوبة 
ومهمة، مشريا اىل ان اللقاء بني وفد الحزب وجنبالط مؤخرا 

يندرج يف هذا االطار.
واضــاف: »نحن نعترب انه امام املــأزق القائم فان التحاور 
والتوافق هام املدخل النتخاب رئيس للجمهورية. او باالحرى 
فــان ثالثية : الحوار، والتوافق، وفتــح قنوات التواصل هي 
املدخــل النتخاب رئيس الجمهوريــة. وبرأينا انه اذا مل تنجح 
اللقاءات واالتصاالت االن يف انجاز الحل فهي عىل االقل تكرس 

الجمــود وتفتح افاق الحلول الداخلية وانتخاب الرئيس«.
وامس قال نائب االمني العام لحزب الله الشــيخ نعيم قاسم 
»نحن متحمســون ونعمل ليل نهار لتسهيل الخطوات العملية 
مــن اجل انتخاب رئيس الجمهورية، لكننا لســنا وحدنا من 
ننتخــب الرئيس، فعدد املجلــس12٨ نائبا، وهذا املجلس فيه 
تنــوع وتوزيع يف الكتل اىل درجة انك ال تســتطيع ان تقول 
ان يف املجلس اتجاهني بل هناك خمســة او ســتة او سبعة 

تكتالت يف داخله«.

{ التيار يتحرك لحوار {
من جهته يعتــزم التيار الوطني الحر الجراء حوارات ايضا 
حول االستحقاق الرئايس كام عرب النائب غسان عطالله امس، 
مجددا القول ان الهدف الذهاب اىل الخيار الثالث بدل املرشــح 

املعلن ميشــال معوض واملرشح الضمني سليامن فرنجية.
واشــار اىل  ان التيار بدأ هذه االتصاالت وســيتابعها  يف 

االيام املقبلة.

{ اعتصام نواب التغيري {
وعــىل صعيد اخر واصل نواب من التغيري اعتصامهم امس 
لليــوم الثالث عىل التوايل يف املجلس، وانضم اىل ملحم خلف 
ونجــاة صليبا يف االعتصام فراس حمــدان وحليمة قعقور 

وبوال يعقوبيان.
وشدد املعتصمون عىل ان اعتصامهم هو لحث املجلس عىل 

االســتمرار يف الجلسات املفتوحة اىل حني انتخاب الرئيس.
وبــدا ان هناك تباينا يف الــرأي بينهم وبني نواب تغيرييني 
اخرين يدعون اىل »اتفاق عىل اسم انقاذي اصالحي تتقاطع 

عليه كل كتل املعارضة«، كام عرب النائب ميشــال الدويهي. 
بينــام قالت قعقور »نريد التعــاون داخل وخارج املجلس 
النتخــاب رئيــس للجمهورية وال مكان افضــل من املجلس 

للحوار«.
وشــددت صليبا عىل املوقف نفسه، مشرية انه ليس هدفنا 

هذا االسم ام ذاك.
وفيــام اكتفى حــزب الكتائب بالتصامن مــع التغرييني 
املعتصمــني، ظهر خالف واضح بني وفد القوات اللبناين الذي 
ضم النائبــني جورج عقيص ورازي الحــاج خالل زيارتهام 
للمعتصمــني ونواب التغيــري، حيث جدد الوفد موقف القوات 
الداعي اىل انضامم التغيرييني لتاييد مرشح موحد للمعارضة 
اكان معوض او اســم أخر باملواصفات نفســها يستطيع ان 

ينال اصواتا اكرث.
لكن املعتصمني بقوا عــىل موقفهم الرافض لراي القوات، 

مؤكدين عىل استقالليتهم.
وبــدا واضحا ان اعتصام عدد من نواب التغيري يف املجلس 
مل يواكبــه كام كانوا ياملون حركة تضامن شــعبي معهم، 

واقتــرت هذه املــؤازرة عىل تجمع عــدد ضئيل للغاية من 
الشــبان والشــابات عند احد املداخل املؤدية لساحة النجمة 

للمعتصمني. تاييدا 
وانتقدت مصادر نيابية حركة املعتصمني، الفتة اىل ان نواب 
التغيري ليسوا متفقني عىل اسم واحد، فكيف يدعون النتخاب 

رئيس من دون التوافق؟ 
واعترب نائب يعارض االعتصام بان ما يقوم به بعض نواب 
التغيري »مراهقة سياســية وشعبوية بغض النظر عن حسن 
النوايــا ام ال«، الفتــا اىل انهم غــري موحدين، ويفكرون يف 

انسحاب  قريبا.

{ موقف باريس وواشنطن {
عــىل صعيد آخر قالت مصادر مطلعة لـ »الديار« ان اللقاء 
الثاليث الفرنيس - االمرييك- الســعودي الذي جرى الحديث 
عنه منذ اكرث من شــهر قد يعقد بواسطة االنرنت يف شباط 
املقبل، لكن كل املؤرشات واملعطيات ال تدل عىل انه سيســفر 

عن نتائج ملموسة بشأن االستحقاق الرئايس.
واضافت ان مواقف هذه الدول مل تتبلور، ال بل انها ما زالت 
يف دائرة االستطالع واملتابعة، الفتة اىل ان السفرية الفرنسية 
ان غريــو يف لقائها مؤخرا مع الرئيس بري مل تتحدث عن اي 
جديد يف املوقف من االستحقاق مجددة حث االطراف اللبنانية 
عىل انتخــاب رئيس للجمهورية. وحرصت عىل اســتطالع 
املستجدات اللبنانية يف هذا الخصوص، وعىل استعداد فرنسا 

لتقديم مزيد من املساعدات االنسانية للبنانيني.
ويف الســياق نفســه قالت املصــادر ان االدارة االمريكية 
تكرر موقفها بانها ال تؤيد مرشــحا معينا وان هذا االمر يعود 
للبنانيني، وهي لالسف تتعامل مع الوضع اللبناين من منظور 
تقديم »مســاعدات اغاثية« محدود للبنان، يف الوقت الذي مل 
تعــط الضوء االخرض لرفع الحصار الكهربايئ عنه ومل تفرج 

عــن تزويده بالغاز املري والتيار الكهربايئ من االردن.

{ املوقف السعودي {
وقال مصــدر مطلع للديــار ان املوقف الســعودي تجاه 
االســتحقاق الرئايس اللبناين هو  انه ليس لها مرشح معني 
للرئاسة وال تسعى النتخاب رئيس لها يف لبنان لكنها ال تريد 

ان يكون الرئيس الجديد ضدها.
واضاف: ان الرياض مل تناقش مع اي طرف لبناين اســام 
محــددا، لكنــه مل يســتبعد ان يكون وصل اىل مســامعها 
بطرق مختلفة من جهات لبنانية اســم مرشــح او اكرث من 

مواقع  عديدة. 
وقال انها مل تبد رأيها باي مرشــح حتى االن، ورمبا تفعل 
ذلك بالتشــاور مع جهات خارجية وداخلية يف الفرة املقبلة 

ال سيام مع فرنسا.
وردا عىل سؤال قال املصدر ان الحوار الذي بدأ بني السعودية 
وايران مستمر وهو بطبيعة الحال يساعد بشكل او بآخر عىل 
تعزيــز فرص انتخاب الرئيس اللبنــاين، الفتا اىل كالم وزير 
الخارجية الســعودي فيصل بن فرحان ال سعود مؤخرا عىل 
هامــش مؤمتــر دافوس وقوله »اننا نحاول ان نجد مســارا 

للحوار مع ايران«.

تبعها من ردات فعل ايرانية ،من تنبيه وزير الخارجية حســني 
أمري عبد اللهيان من العواقب ، اىل تحذير الحرس الثوري بعدم 
»الغلط« ،لتكشــف عمق االزمة املرشحة للتصعيد مع  كشفت 
صحيفــة إيرانية عن خطة طهران للرد عىل التحرك األورويب 

األخري.
فقــد حّذر الحرس الثــوري اإليراين، امس االتحاد األورويب 
من ارتكاب »خطأ« إدراجه عىل القامئة الســوداء للمنظامت 
»اإلرهابية«، وذلك بعد دعوة الربملان األورويب لفرض عقوبات 
عليه. وقال قائد الحرس اللواء حسني سالمي إن عىل األوروبيني 
»تحّمل العواقب يف حال أخطأوا«، وذلك يف تريحات أوردتها 

الصحافة املحلية، هي األوىل له منذ قرار الربملان األورويب.
وطلــب الربملان الخميس من االتحاد األورويب إدراج الحرس 
عىل القامئة الســوداء لـ«املنظــامت اإلرهابية«، ودعا النّص 
الذي أقره النواب األوروبيون، إىل حظر »أي نشــاط اقتصادي 
أو مايل« مع الحرس الثوري من خالل رشكات أو مؤسســات 

قد تكون مرتبطة به.
لكن مســؤول السياســات الخارجية يف االتحاد األورويب 
جوزيــب بوريل علق عىل قرار الربملــان األورويب بقوله »إنه 
عىل الرغم من أن الربملان األورويب مؤسســة مستقلة متاما، 

فــإن هذا القرار يفتقر إىل القدرة التنفيذية، ويعكس هواجس 
أوروبا فقط«.

{ سلوك غري مدروس {
وكان وزيــر الخارجية اإليراين حســني أمري عبد اللهيان قد 
وصف دعوة الربملان األورويب إىل إدراج الحرس الثوري اإليراين 
عىل قامئة املنظامت اإلرهابية بأنها »غري مهنية، وبأنها سلوك 

غري مدروس«.
ويبحــث االجتامع املقبل لوزراء الخارجية االثنني يف فرض 
حزمــة رابعة مــن العقوبات عىل إيران عــىل خلفية »قمع« 
االحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها 
من قبل رشطة األخالق، ودعم إيران لروسيا يف مجال املعدات 

العسكرية.
يف غضون ذلك كشــفت صحيفة »آرمان امروز« -الناطقة 
بالفارسية- عن خطة الربملان اإليراين ملواجهة قرار بروكسل، 
يف حال تبني االتحاد األورويب القرار الرامي إىل إدراج الحرس 

الثوري اإليراين يف قامئته للمنظامت اإلرهابية.
ونقلــت الصحيفة عن النائب محمــد خدا بخيش قوله إن 
نــواب الربملان اإليراين وضعوا اللمســات األخرية عىل خطة 
عاجلة لتصنيف القوات املســلحة للدول األعضاء يف االتحاد 
األورويب منظــامت إرهابيــة يف حال تبنــي تلك الدول قرار 

الربملان األورويب.

{ تفاصيل الخطة {
وجاء يف مســودة مرشوع القــرار -املقرر بحثه اليوم يف 
الربملان اإليراين- أن القانــون اإليراين يصنف »جميع القوات 
املسلحة التابعة لدول االتحاد األورويب يف منطقة غرب آسيا، 
وكذلــك املنظامت املرتبطة بها، بأنها إرهابية، ويرى أي تعاون 

مع هذه القوات مبنزلة التعاون يف عمليات إرهابية«.
وتلزم خطة الربملان اإليراين »األجهزة األمنية يف الجمهورية 
اإلســالمية بإعداد قامئــة لقادة القوات املســلحة يف دول 
االتحاد األورويب وتســليمها إىل السلطة القضائية اإليرانية 
ملالحقتهــم«، كام تحدد مهمة الخارجيــة اإليرانية وتطالبها 
بتوظيف جميع طاقاتها السياسية والقانونية من أجل »إخراج 

القوات العسكرية لدول االتحاد األورويب من املنطقة«.
ووفقــا للصحيفــة اإليرانية، فإن خطــة الربملان تطالب 
الحكومة اإليرانية بحامية جميع األشــخاص الحقيقیين 
واالعتباريــني الذيــن يتعرضون للتهديد بســبب تعاونهم مع 
الحرس الثوري، مؤكدة أن »العمل املقابل« سيكون ساريا بشأن 
جميع الدول التي ستتبنى القرار األورويب الذي يصنف الحرس 

الثوري كيانا إرهابيا.

{ توتر العالقات {
ويف معــرض قراءته لتدهــور العالقات بني الدول األعضاء 
يف االتحاد األورويب وطهران، يرى النائب الســابق مهدي آيتي 

أن تحــركات الجانب األورويب ترمي إىل التضييق عىل طهران 
يف الساحة الدولية، »ومبا أن دعوة الربملان األورويب مل تشق 
طريقهــا إىل التنفيذ بعد، فإن األجــدر بالجانب اإليراين عدم 

إطالق شعارات متطرفة، حفاظا عىل املصالح الوطنية«.
واعترب آيتــي أن العالقات اإليرانية األوروبية تســري عىل 
خطــا وترية غري صائبة قد ترض بالعالقات الدبلوماســية بني 
الجانبني يف حــال إدراج الدول األوروبية الحرس الثوري عىل 
القامئة الســوداء، وقد يكون استدعاء السفراء أوىل الخطوات 
التي سيقدم عليها الجانبان، ومن شأنها تغيري طبيعة العالقات 

بينهام.
ودعــا آيتي برملان بالده إىل عــدم الذهاب بعيدا يف خططه 
ردا عىل قرار برملان بروكســل، وذلــك لضامن مصالح طهران 
يف ملفهــا النووي الذي ال يزال الجانــب األورويب يرغب يف 
إنقاذ االتفاق النووي وعدم ســد باب مفاوضات فيينا، مؤكدا 
أن العقوبات اإليرانية املحتملة عىل الجانب األورويب لن تفلح 

يف الضغط كثريا عىل الطرف املقابل.
وأشــار النائــب اإليراين الســابق إىل أن أي خطوة خارجة 
عن األعراف الدبلوماســية قد تضيــق الخناق عىل االتفاقات 
التجارية اإليرانية األوروبيــة والعالقات االقتصادية بينهام، 
مؤكــدا رضورة إبقاء باب املفاوضات النووية مفتوحا، والعمل 
عىل حلحلة القضايا الشــائكة بني الدول عرب الحوار بعيدا عن 

الشعارات الرنانة واإلدانات.

يف بيان حصلت وكالة »ســبوتنيك« عىل نســخة منه، 
أن »هــذه الزيارة بالغة األهميــة يف التواصل الكنيس 
بني الكنيســــتني األرثوذكســيتني الشقيقتني الروسية 

واألنطاكية«. 
وأضــاف البيــان أن الزيارة »تســاعد أيضاً يف تعزيز 
العالقات الثنائية وتســاهم يف الجهود املشــركة حول 

العاملية«. األرثوذكسية  االنقسام يف  مواجهة 
وقالت السفارة الروسية، إّن »الزيارة ستتضمن إقامة 
القداس املشــرك لبطريرك أنطاكية وسائر املرشق للروم 
األرثوذكــس صاحب الغبطة يوحنــا العارش، مع رئيس 
الوفد للكنيســة األرثوذكســية الروســية املروبوليت 
أنطونيــوس مطــران«، وذلك من أجــل »تكريس معبد 
القديس جاورجيوس ومدرســة األحــد يف بلدة عربني 

وكنيسة والدة الله املقدسة يف الزبداين، التي تم ترميمها 
بأموال تربع بها الرئيــس الرويس فالدميري بوتني أثناء 
زيارته إىل دمشــق يف 7 كانون الثاين عام 2020«، وفق 

البيان.
كام أشــار البيان إىل أن »الوفد الكنيس سيقوم أيضاً 
بوضــع األجراس املتربع بهــا للمجتمع األرثوذكيس يف 
ســوريا، من قبل وزير الدفاع الرويس سريغي شويغو، 
يف إطار الجهود املبذولة لوزارة الدفاع الروســية لتعزيز 

وحدة األديان يف سوريا«.
البيان، فإن »املروبوليت أنطونيوس مطران  وبحسب 
فولوكوالمسك، ســيزور قاعدة حميميم الجوية لتجميع 
القوات املســلحة الروســية يف ســوريا ألول مرة منذ 

تعيينه«.
 وتابــع البيــان أنه »يف نهاية الزيارة ســيزور الوفد 
الكنــيس، مستشــفى الحصن البطريــريك مبحافظة 

حمص وادي النصارى«.

شارل ايوب رئيس التحرير العام
نـائـــب رئــيس التحرير : حــنـا ايــــوب
نائــبة رئــيـــس التحرير : نــور نعمة

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نر

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكروين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923٨30 - ٨117٨5/03

فاكس : 05/923773

االعالنات : 923767-923770-05/923776-92376٨

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com
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