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اء ... ومحاوالت لحصر معالجة االزمة في مجلس الق تدابير احترازية للجيش ملنع التوتر بالشــــــار
ط وبكركي تجوجــــــل املواقف املســــــيحية وال تطــــــر مبادرة لقــــــاء مرتقب بين بــــــري وجنبــــــ
اللقاء الخماســــــي في باريس لتحديد املوقف من االســــــتحقا الرئاســــــي ولن يبح في االســــــماء
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محمد بلوط

االجواء الســاخنة واملتوترة التي احدثتها 
تداعيــات قرارات قايض التحقيق يف انفجار 
املرفأ طارق البيطار ورد املدعي العام التمييزي 
القايض غســان عويــدات، بقيت تخيم عىل 
الوضع العــام يف الباد، وتنــذر مبزيد من 
التطــورات والتداعيــات ليس عىل الجســم 
القضايئ املثقل بالجروح فحسب بل ايضا عىل 
الصعيد الســيايس ويف الشارع، ال سيام يف 
ظل محاوالت االســتثامر السيايس لهذا امللف 

باشكال متعددة.
وعلمت »الديار« امس انه يف ضوء املوقف 
الــذي اعلنه الرئيس ميقايت ودعوته الجهات 
املعنيــة القضائية املعنيــة ملعالجة ذيول ما 
جرى، بدأت تجري اتصاالت عىل غري مستوى 
لعقد اجتامع ملجلس القضاء االعىل االسبوع 
املقبل بهدف بحث املوقــف، ومحاولة ايجاد 
ة وفق االصول القضائية  مخارج لازمة القا
والقانونيــة وبعيدا عن الضغوط والتدخات 

السياسية.
وقالت مصادر مطلعة ان هذه االتصاالت مل 
تسفر عن تحديد موعد لاجتامع، مشرية اىل 
ة بني اعضاء املجلس ورئيسه  الخافات القا

القايض سهيل عبود.
واضافــت ان اطــار معالجــة ما جرى مل 

يتبلور، لكن االتصاالت مســتمرة اليجاد حل 
داخــل اطار مجلس القضاء االعىل، خصوصا 
ان هناك محاوالت لنقل تداعيات هذه القضية 
اىل الشــارع، ما ســيؤدي اىل توترات امنية 

واجواء فتنة يف الباد.
ويف هذا االطار، وزعت امس دعوات للتحرك 
باتجــاه قرص العدل مؤيــدة للقايض بيطار، 
وتــردد ان دعوات مضادة جرت لدعم القايض 

عويدات.
وســارع اهايل ضحايا انفجــار املرفأ اىل 
التــربؤ من هــذه الدعوات، واصــدروا بيانا 
مقتضبا اكدوا فيه » ان الدعوات للتجمع امام 
قرص العــدل قبل الظهر هدفها العنف واراقة 

الدماء يف الشارع ونحن لسنا معنيني بها«.
وانترش الجيــش اللبناين يف نقاط عديدة 
يف محيط الشــياح وعني الرمانة والطيونة 
يف ضوء هذه الدعوات، وقالت مصادر امنية 
ان هذه االجراءات هي تدابري احرتازية تزامنا 
مع الدعوات املتبادلة واملعلومات عن تحركات 

وتجمعات يف هذا االطار.
وقال مصدر مطلع لـــ »الديار« ان ما قام 
به الجيش اللبناين من انتشار رسيع يف هذه 
املناطق هو رسالة واضحة وشديدة بان االمن 

قام العدو االرسائييل بهجوم حريب عىل مدينة جنني واملخيم الكبري، 
اي مخيم جنني حيث عرين االســود وكتيبة جنني، واســتعملت قوة 
عسكرية كربى نتج منها استشهاد 9 شبان فلسطينيني وجرح اكرث من 
18 مواطنا فلسطينيا يف مدينة جنني واملخيم. اما العدو االرسائييل فلم 
يعرتف بخسائره، مع العلم انه وقع يف صفوفه قتىل وجرحى. اعتربت 
»ارسائيل« انها وجهت رضبة قاســية ملخيم جنني وملدينة جنني حيث 
عرين االســود وكتيبة جنني، ومل متر 24 ساعة حتى رد شاب مقاوم 
يف بلدة مو بعملية نوعية ادت اىل قتل 9 مســتوطنني ارسائيليني 

وجرح 17 مستوطنا اخرين.
استشــهد الشــاب املقاوم، وامس ليا قام مقاوم فتى قيل ان عمره 
13 ســنة ، ونفت عائلتــه هذا االمر،  باطاق النار مبســدس يدوي 
عىل مســتوطنني، بينهم ضابط كبري اصيب بجروح خطرة ونقل اىل 

املستشفى يف العناية الفائقة.
ان »ارسائيل« لو عاشت 75 سنة لن تستطيع االستمرار يف اغتصاب 
فلســطني وال يف حكم  الشعب الفلسطيني باالســتبداد والهجمية، 
وســيكون النرص عىل يد الفتيان والشــبان من عمر 13 ســنة اىل 
العرشينــات من اعامرهم. وها هــي الحكومة اليمينية االكرث تطرفا 
والتي تدعي القوة  برئاسة نتانياهو مجتمعة اليوم، وهي تعيش عىل 

اعصابها تحت رضبات املقاومني وبطوالتهم.
عاشت فلسطني حرة مع شعبها الفلسطيني.

عىل طريق الديار

»الديار«

ــرج ــ ــبـ ــ فـــــــوز الـــنـــجـــمـــة والـ
ــا الـــســـاحـــل ــ ــبـ ــ ــى شـ ــ ــل ــ ع
ــــازيــــة الــــ ــا  ــ ــ ــب ــ ــ ــش ــ ــ وال  

ص10 ص10

ــةشايلوك اليهودي وشايلوك اللبناني ــربـ ـ ــ ــات فـــــي زمـــــــن الـ ــ ــم ــ ــل ــ ـــة ك ـــ ـــ ــــــة صيرفـ ـــ ــــــقطت منصـ ـــ ــــــل سـ ـــ هـ
بهــــــــــا  الثقــــــــــة  وفقــــــــــدت 

التحقيق  يــحــرج  فرنسي  وثــائــقــي 
ــي فـــي تــفــجــيــر املــرفــأ ــان ــن ــب ــل ال

ــد ارتــــــفــــــا ســــعــــرهــــا...  ــ ــع ــ ب
هـــــــل تـــــصـــــل الـــبـــيـــتـــكـــويـــن
2 2 قبل  التاريخّية  روتها  الى 

كية ... شون في املواد االسته تجار ي
2

2

االعتصام امام قرص العدل

رة تتخ اجراءات عقابية الحكومة املص ولية التصعيد... و  تل ابيب مس رام الل تحمل 
الــقــد ــي  ف ــدة  ــيــن... عملية جــدي جــن رة  ــجــ م وتـــرد عــلــى  تــهــديــدهــا  تنف  ــاومــة  املــق

ق د ال ق الع  ال عد  م ا ام ل ا ا

مل تتاخر املقاومة كثريا، اذ نفذت تهديدها بالرد عىل »مجزرة« 
جنني، حيث نفذت عملية انتحارية يف القدس، اوجعت االحتال، 
الذي اجتمعت حكومتــه االمنية املصغرة، عىل وقع التعزيزات 
العسكرية يف الضفة، يف وقت حملت فيه السلطة الفلسطينية 
»تل ابيب« مسؤولية التصعيد، وسط تاكيد فصائل املقاومة عىل 
ه«، حيث شهد حي  ان »العدو بدأ يدفع بشــكل أويل مثن جرا

سلوان عملية جديدة استهدفت مستوطنني.
فامــس عقد مجلس الــوزراء اإلرسائييل املصغر )الكابينت( 
اجتامعا أمنيا يف مقر األمن العام اإلرسائييل »الشــاباك«، بدال 
من مقر وزارة الدفاع، تحســبا ملظاهرات احتجاج ضد الحكومة 
اإلرسائيليــة عقب يوم واحد عىل هجوم نفذه فلســطيني يف 

القدس وأسفر عن مقتل 7 إرسائيليني وجرح 10 آخرين.
ونقل مراسل موقع »أكسيوس« )Axios( األمري عن مسؤول 
إرسائيــيل كبري أن رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو 
سيقرتح خال اجتامع الكابينت إجراءات للرد عىل الهجامت منها 

اعتقال وترحيل عائات منفذي العمليات وغلق منازلهم.
كام ســتتضمن اإلجراءات املقرتحة الدفع بتعزيزات إضافية 
يف الضفة الغربية واإلرساع يف منح تراخيص حمل الســاح 

التمديد للواء ابراهي
علمت »الديار« من مصدر 
اتفاقا جرى  ان  به  موثوق 
بــني كل من رئيس املجلس 
النيايب نبيــه بري وحزب 
اللــه والتيار الوطني الحر 
نيابية  جلســة  عقد  عىل 
يَُقر فيها التمديد ملدير عام 
األمن العــام اللواء عباس 
ابراهيم ملدة ثاث سنوات، 
التيار  رئيس  اشرتط  وكان 

الوطني الحر النائب جربان باســيل اقرار قانون »الكابيتال 
كونرتول« للمشاركة يف الجلسة يف ظل الفراغ الرئايس.

االجتما الخماسي ورئاسة الجمهورية
مصــادر  مــن  علــم 
أن  مطلعة  ديبلوماســية 
يف  الخاميس  االجتــامع 
باريــس والــذي يتضمن 
ممثلــني عن كل من امريكا 
وفرنسا والسعودية وقطر 
امللف  ســيبحث  ومــرص 
الرئايس عن كثب، ويف حني 
ان فرنسا ال تتبنى ترشيح 
حتى  لبنانية  شخصية  اي 

االن، وذلك ناتج من خيبات األمل املتكررة للرئيس الفرني 
ايانويــل ماكرون من املســؤولني اللبنانيني، فان الدول 
األربــع الباقية تتبنى قائد الجيــش العامد جوزيف عون 

كمرشح لرئاسة الجمهورية اللبنانية.

ط  بري عاتب على جنب
نقــل مصدر موثوق به عن الوزير الســابق والنائب 
الحــايل فيصــل كرامي بعد اجتامعــه برئيس املجلس 
النيــايب نبيه بري، أن األخــري عاتب عىل رئيس الحزب 
االشــرتا وليد جنباط لتسميته قائد الجيش العامد 
التشــاور  الجمهورية دون  لرئاســة  جوزيف عــون 
واطاعه مســبقاً عىل القــرار ونظراً لدعــم الثنايئ 
الشــيعي ترشــيح رئيس تيار املردة ســليامن فرنجية 

بعبدا. اىل  للوصول 

لــهــا قــــطــــع  ال  الـــــــريـــــــا  مــــــع  ــة  ــ ق ــ ــ ــع ــ ــل ــ ل ــة  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ مـ  : األبــــــيــــــ  الــــبــــيــــت 
أكدت واشــنطن، أّن »الواليــات املتحدة تواصل النظر يف 
العاقات بالسعودية«. وخال مؤمتر صحايف، قال املتحّدث 
باسم البيت األبيض، جون كرييب، إّن »الواليات املتحدة تراجع 

العاقة بالسعودية، لكّنها مل تقطعها«.
وقال عضو يف الكونغرس إّن »الكونغرس ســيدعم بيع 

أسلحة للرياض يف مقابل التطبيع مع »إرسائيل«.
ويف وقت ســابق، كشف القائد األعىل للقوات األمريكية 
يف الرشق األوسط، الجرنال مايكل إريك كوريا، مخططات 

لدى السعودية إلطاق اسرتاتيجية دفاع وطني واسرتاتيجية 
عسكرية وطنية بالتنسيق مع الواليات املتحدة.

وأكّد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الشهر 
املــايض، أّن تبقــى العاقات بني بــاده والواليات املتحدة 
األمريكية قوية عىل رغم االختافات التي يتم التعامل معها. 
وقال إن »لدينا حوارت جيدة مع رشكائنا يف أمريكا، لكننا يف 

حاجة إىل حوار اسرتاتيجي حقيقي«.
وكانــت الواليات املتحدة عرّبت عــن انزعاجها من زيارة 

، للرياض. وقال البيت األبيض  الرئيس الصيني، يش جني بين
إّن الزيارة هي منوذج عن محاوالت بكني »مامرسة نفوذها«، 
وإّن هذا »لن يغري السياسة األمريكية تجاه الرشق األوسط«.
يُذكَــر أن الرئيس األمري جو بايدن زار الســعودية يف 
متوز املايض، ضمــن جولة خليجية، أعقبتها خافات بني 
« خفض  الســعودية والواليات املتحدة، يف إثر قرار »أوبك 
إنتاجها مبقــدار مليوين برميل يومياً، واتّهام واشــنطن 

للرياض باالنحياز إىل روسيا.

ـــــــــمـــــــــوت بـــــــــا ــة  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــــــــنــــــــــر عــــــــلــــــــى جـ فــــــــــا هــــــــــجــــــــــوم لــــــــــــ 
ــر فـــــــي اوكـــــرانـــــيـــــا ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ بـ ــات  ــ ــومـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــر مـ ــ ــشـ ــ ــد ســــــــــوريــــــــــا... نـ ــ ــعـ ــ بـ

يبدو ان الساحة االوكرانية تشهد سباقا الدخال االسلحة 
بني طريف النزاع، يف محاولة لكل منهام لتحســني ظروف 
قواته. فبعد االتفاق الغريب عىل ارســال دبابات ومدرعات 
ملصلحة الجيــش االوكراين لتعزيــز قدراته يف مواجهة 

الهجامت الروســية، ادخلت موســكو اليــوم منظومة 
»بانتــرس« املضادة للصواريــخ اىل امليدان، بعد نرشها يف 
ســوريا، يف وقت يحتدم القتال عىل جبهة باخموت حيث 

تحاول قوات »فاغرن« بسط سيطرتها عىل املدينة.

فقد أفادت وكالة روســية بأن قــوات مجموعة فاغرن 
العسكرية الروسية تخوض معارك عنيفة يف مدينة باخموت 

ــ ــ ــ اللـ ــ ــ بحـ ــ صلتهـ ــ لــــــ  ــ ــواي ونائبـ ــ ـ ــس بارا ــ ــى رئيـ ــ ــة علـ ــ ــات أميركيـ ــ ص12عقوبـ



هيام عيد

تكشف أوساط نيابية سابقة يف كتلة تيار 
»املســتقبل«، عن أن ما يتّم تداوله عن إحياء 
ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، 
التي ستشــهد عودًة  بعد غياٍب طويل للرئيس 
سعد الحريري إىل بريوت يف شباط املقبل، ال 
يستند إىل اي معطيات جدية، وذلك عىل األقّل 
حتى اللحظة الراهنة، يف ضوء إرصار الرئيس 
الحريري نفسه عىل إحاطة زيارته القصرية 
إىل لبنان ملناســبة ذكرى اغتيال والده، بجداٍر 
من الكتامن. وبالتايل تشــدد هذه األوساط 
عىل أن رئيس الحكومة الســابق، ســيعود 
إىل البــاد، وألياٍم معدودٍة، من أجل أن يكون 
حارضاً يف الرابع عرش من شباط فقط، وليس 
من أجل أي عنواٍن آخر، سواء حزيب أو سيايس 

أو حتى اجتامعي.
وخافــاً لكّل ما هو متوقع من قبــل معنيني بهذه الزيارة، 
فــإن الطابع العائيل هو الذي ســيغلب عىل الزيارة الخاطفة 
للرئيس الحريري، وذلك عىل الرغم من احتدام واحتقان املشهد 
السيايس عىل الســاحة الداخلية، واالنقسام الحاد الذي بات 
ينسحب عىل امللفات املطروحة عىل كل املستويات، حيث تشري 
األوســاط السابقة يف كتلة »املســتقبل«، إىل أن زعيم التيار 
األزرق، مل يرتاجــع منذ 24 كانون الثــاين املايض، عن قراره 
الثابت بتعليق العمل الســيايس وحتى الحزيب وإن كان عىل 

متــاٍس مبارش مع األحــداث الداخلية وذلك من خال اإلطاع 

فقــط ولكن بعيداً عن إعــان اي مواقف أو حتى اتصاالت أو 

تدخات بشــكٍل مبارش، إالّ أنه يكتفــي يف بعض املحطات، 

بإصدار بيانات رســمية بينام يتوىل كوادر تيار »املســتقبل« 

يف بريوت مواكبة تطورات والنشــاطات املحلية والتي يغلب 

عليها الطابع الديبلومايس أو االجتامعي أو حتى »البريويت«.

وإذا كان الرئيس الحريري، ســيطّل مجدداً من وسط بريوت 

يف14  شــباط عىل اللبنانيني، فإن هذه اإلطالة ستأيت رمبا 

من خال الصور التي سيتّم التقاطها له خال 
زيارته رضيح والده، ولكن بعيداً عن أي برامج 
خاصة إلحيــاء هذه الذكرة وخصوصاً لجهة 
الحشــد أو لجهة الحديث يف هذه املناسبة، 
كام تضيف األوســاط نفســها، التي تجزم 
أن الحريــري، لن يتحــدث إىل اإلعام أو إىل 
املنارصين، ولن تكون له كلمة يف هذا اإلطار. 
وبالتايل، فإن هذا الواقع ينســحب أيضاً عىل 
النشــاط الســيايس، عىل حّد قول األوساط 
النيابية الســابقة نفســها، أي أنه لن يقوم 
بــأي زيارات، وإمنا ليس مــن املعروف ما إذا 
كان سيستقبل شخصيات وقيادات سياسية 

وحزبية.
وال تنكــر األوســاط نفســها، أن رئيس 
الحكومة الســابق، يراقب بصمت وبعيداً عن 
ردود الفعل ، ما تشــهده الساحة الداخلية من 
انهيارات وأزمات سياسية وحكومية وشغور 
رئايس، ولكنه يف الوقت نفســه، يعارض أي دور له ولحزبه 
يف األجندة الداخلية واملحطات الحساســة التي تنتظر لبنان 
بدًءا من انهيار اللــرية واألزمة اإلجتامعية وصوالً إىل األزمة 
السياســية املتصلة باإلنقســام الســيايس الذي يحول دون 

انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وتخلص هذه األوساط إىل التأكيد أن الرئيس الحريري، عىل 
قــراره املتخذ منذ عامني ولــن يعود عنه، بل عىل العكس فهو 
ما زال متمسكاً به، وذلك عىل األقل يف املدى الزمني املنظور.

أعلن املكتب اإلعامــي لرئيس حكومة ترصيف األعامل 
نجيــب ميقــايت، يف بيان »أال جلســة ملجلس الوزراء هذا 
الخميس بانتظار استكامل االستعدادات لبت امللف الرتبوي 
املتعلــق بالتعليم الرســمي والجامعة اللبنانية وإقراره يف 

واحدة.« جلسة 
وأشار املكتب »اىل أّن الجلسة رهن باستكامل التحضريات 
يف هذا الصدد وإعداد جدول أعامل يشمل امللفات الطارئة.«
وكانت أعلنت األمانة العامة ملجلس الوزراء، »تعليًقا عىل 
مــا تّم تداوله من بيانات مجهولة املصدر، ومنســوبة إىل 
موظّفي الفئة األوىل الّذيــن تقّرر وضعهم بترّصف رئيس 
مجلــس الوزراء مبوجب القــرار 14 تاريخ 2020/8/10، 
والقــول »بعدم انعقاد أّي جلســة ملجلس الوزراء يف هذا 
الّتاريــخ، فضًا عن أّن القــرار بالوضع بالّترّصف هو غري 
قانوين ومخالف لقانون املوظّفني، ويحتاج اىل عقد جلسة 
ملجلــس الوزراء وصدور مرســوم بهذا الخصوص....«، أّن 
»يف الســاعة الثالثة وعرشين دقيقــة من بعد ظهر نهار 

االثنــني الواقــع فيه 2020/8/10، عقــد مجلس الوزراء 
اجتامعاً يف الرساي الكبري برئاســة رئيس مجلس الوزراء 
الســابق حســان دياب، وقد انتهى االجتامع يف الســاعة 
الخامســة وعرش دقائق وصــدر بنتيجته عدة مقررات من 
بينها القرار رقم 14، الذي تقرر مبوجبه املوافقة عىل وضع 
جميع املوظفني من الفئة األوىل والذين تقرر أو ســيتقرر 
توقيفهــم، بترصف رئيس مجلس الوزراء، بعد إعفائهم من 
مهــام وظائفهم؛ وتكليف الوزراء القيام بإجراء مامثل مع 

جميــع املوظفني التابعني إلدارتهم ما دون الفئة األوىل«.
وأشارت األمانة العاّمة إىل أّن »قرار مجلس الوزراء رقم 
14 الــذي أدى اىل املوافقــة عىل وضع جميع املوظفني من 
الفئــة األوىل والذين تقرر أو ســيتقرر توقيفهم بترصف 
رئيس مجلــس الوزراء بعد إعفائهم مــن مهام وظائفهم 
وتكليف الــوزراء القيام بإجراء مامثل مع جميع املوظفني 
التابعــني إلدارتهــم مــا دون الفئــة األوىل. )القرار رقم 
2020/14(«، اتُِّخَذ بعد مداوالت مســتفيضة شــارك فيها 

تقريبــاً جميع الوزراء، وصدر باألكرثية ملعارضته من قبل 
وزيريــن، كام جــرى االتصال حينئذ برئيــس الجمهورية 
واالســتحصال عىل موافقته، لكون املوضوع قد طُِرَح من 

خارج جدول األعامل«.
وأكّدت أنّه »ُيكن لكل ذي مصلحة، التقّدم بطلب بحسب 
األصــول، لإلطاع عىل محرض تلك الجلســة املحفوظ لدى 
األمانة العامة ملجلــس الوزراء، واملؤلف من 81 صفحة«، 
مبّينــًة أّن »بتاريخ 2022/1/25، ويف ضوء املســتجدات 
املتعلقــة بإخــاء ســبيل موظفني كان قد تقرر ســابقاً 
توقيفهــم، طلب رئيــس مجلس الوزراء من األمانة العامة 
ملجلــس الوزراء إباغ القرار املذكور إىل الوزراء املختصني، 

وهام وزيري املالية واألشــغال العامة والنقل«.
وشّددت عىل أّن »بالّنســبة للشق املتعلق مبدى قانونية 
القرار رقم 14، املُتخذ من قبل مجلس الوزراء يف جلســته 
التــي ُعقدت بتاريــخ 2020/8/10 ومدى نفاذه، فهو أمر 

يعــود أمر البت به إىل القضاء املختص«.
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شـــــــــــــــــــــــــايلوك اليهـــــــــــــــــــــــــودي

وشـــــــــــــــــــــــــايلوك اللبنانـــــــــــــــــــــــــي
نبيه الربجي

ألقيتها  محــارضة  يف 
وصفــت  البقــاع،  يف 
الفرنــي  الفيلســوف 
)اليهــودي جــداً( برنار 
بالقنبلة  ليفــي  هرني  ـ 
بالقنبلة  أو  االنشطارية، 
التــي  العنقوديــة، 
شــظاياها ترضب يف كل 
االتجاهــات، قبل أن أعرث 
آخر...  توصيــف  عــىل 

األفعى ذات األجراس!
هــذا ال ينفي اعرتايف بالرشــاقة التــي يتميز بها 
أســلوبه. أي مقالــة هي مبثابة ســيناريو بحلقات ال 
بــد أن تــرتك أكرث من أثر، وال أنفــي ادماين عىل تتبع 
مقاالتــه، والكثري منها ينطوي عــىل دالالت تعنيني، 
كلبنــاين وكعريب، أو ييضء ما وراء األســوار الغربية 
)واليهوديــة(، ولكــن دون أن يجــرين، يف حال من 

األحوال، اىل أي من مواقفه...
هــذا مع اعتبــار أننا وجدنا يف منطقــة مات فيها 
املعنــى، كنتيجة جدلية ملوت العقــل. ليفي تحدث عن 
»موت الاوعي« الذي يســتتبع، تلقائياً، »موت الوعي« 
يف مجتمعاتنــا، أن بســبب اللوثة القبلية أو بســبب 

االيديولوجية. اللوثة 
ولقــد توقفــت عند وصفــه بعــض أركان الطبقة 
السياســية يف لبنان بـ »الغربان التي ال تكتفي بنهش 
الجثــث وهي عىل األرض، بل تنبــش القبور بحثاً عن 
جثــث أخرى قد تكون طازجة...«. وكنت قد رأيت فيهم 

البيضاء«. بالياقات  »الغربان 
اذ أحتفظ ببعض مقاالت ليفي، أو أحاديثه، يف جيبي 
العادة قراءتها أو للعودة اليها، اســتوقفني ســؤال له 
يف خريــف عام 2020 »هل كان لحق بلبنان من ويات 
لــو أنه أبرم مع ارسائيــل اتفاق 17 أيار 1983، بدل أن 
يتأرجــح بني ســوريا وايران، وهام البلــدان اللذان ال 

اال بالخراب؟«. يأتيان 
وقال »عىل األقل كانت املنظومة السياســية أصيبت 
بعدوى النزاهة، والشــفافية، بدل االيغال يف الفساد، 
مع االقال من الرثثرة« باعتبار أن الساســة يف لبنان 

والفعل الكثري  القول  أهل  هم 
 القليــل، ماحظــاً أن العديد من اللبنانيني، ســواء 
كانوا عىل األرض األوروبية )واألمريكية( أو كانوا عىل 
أرض بادهم، يتصلون به »ليك أدلهم عىل الطريق اىل 
أورشــليم«. ال نتصور أنهم بحاجة اىل من يدلهم عىل 
الطريق وقد خربوها حتى قبل اعان دافيد بن غوريون 

»ارسائيل«. قيام 
أما ســؤايل فهو »هل كان لبنان ليبقى لبنان لو أبدل 
االحتــال االرسائييل بالوصاية االرسائيلية، كام لو أن 
آرييل شــارون مل يصف لبنان بـــ »الخطأ التاريخي« 
الذي يقتــيض تصحيحه، جراحيــاً، بالدبابات، بعدما 
كان هرني كيســنجر قد رأى فيه »الفائض الجغرايف« 
الذي يكن اســتعامله لوضــع حد للرصاع الدموي يف 

املنطقة«؟
وطن بديل للفلسطينيني، بعدما اعترب الجرنال رفاييل 
ايتــان أن مرشوع ييغال آلون حول األردن كوطن بديل، 
غري منطقي لألمن االسرتاتيجي االرسائييل، كون بقاء 

ارسائيلية... رضورة  الهاشمية  اململكة 
كنا تعلمنا من »ارسائيل« الشــفافية، وحيث يوضع 
رئيــس للحكومــة وراء القضبان من أجــل حفنة من 
الــدوالرات. عندنا )ويف وضح النهار( يهللون للصوص 
املــال العام، ويهتفون لهم »بالــروح، بالدم، نفديك يا 

فان«!
أيضــاً كنا تعلمنا الحد مــن الرثثرة التي تعكس مدى 
اســترشاء ثقافة التفاهــة بني العديد مــن ببغاءات 
الشاشــات، واملنابر. ولكن كنا تعلمنا من االرسائيليني 
كيــف نكون برابرة، ونقتلع الناس من منازلهم، ونطلق 

الرصــاص عىل كل من يقول »ال« للقهر ولاغتصاب.
أال يســقط الفتيان الفلسطينيون دون أن يرف جفن  
ألي من قادة »ارسائيل«، دون أن ندري ما اذا كان يرف 
جفن ألي مــن القادة العرب، ناهيــك مبحمود عباس 

الاوعي. موت  انه...  هنية؟  واسامعيل 
حقــاً، نحن ملوك الرثثرة )وعندنا ملك البطيخ، وملك 
الفافل...(. الباد يف الجحيم، بل يف أقايص الجحيم، 
والجــدل يتعاىل حول دســتورية أو ميثاقية جلســة 
حكومة ترصيف األعامل )الحظوا اســمها(، كام لو أن 
الدستور، أو امليثاق يف لبنان ـ وحيث ال معنى للدستور 
وال للميثاقـ  فوق االنسان، ومل يصنع من أجل االنسان.

بأيدينــا نضع تلك الغربان التي تنهش لحومنا، وحتى 
عظامنا، عىل أكتافنا. نقول لربنار ـ هرني ليفي »هؤالء 
هم تامذة شايلوك اليهودي يف رائعة شكسبري »تاجر 

البندقية««، وهكذا »ارسائيل« شــايلوك القرن...

رئيســـــاً ننتخـــــب  لـــــن   الرياشـــــي: 

ال يشـــــبهنا ولـــــن نعمـــــل بعكـــــس قناعاتنـــــا
قال النائب ملحــم الريايش، خال لقاء يف انطلياس مع 
رؤساء مراكز املنت الشاميل يف »القوات اللبنانية« مبناسبة 
الســنة الجديدة، ان »لبنان ليــس بخري، إمنا املهم أن نكون 
نحــن كأفراد بخــري. صحيح أن الظــروف صعبة وصحيح 
أن األيــام املقبلة لن تكون جيدة، ولكن األكيد أننا ســنبقى 
جنبــا إىل جنــب، لذلك يجب أن نركز عىل مــا هو أكرب من 
الخافــات الضيقة، ويجب أن نصــب تركيزنا عىل القوات 
اللبنانية واملقاومــة اللبنانية«، مضيفا »اننا نخوض اليوم 
معركة رئاســة الجمهورية، وقد نخوض معركة البلديات إذا 
ختم ملف الرئاسة قبل أيار، ولدينا ظروف كثرية ومناسبات 
ديوقراطية علينا االســتعداد لهــا لنكون دوما يف خدمة 
مجتمعنا ولبنان. ملف رئاســة الجمهورية معقد ولكن يف 
الوقت نفســه، بدأت األمور تسلك مســار االنحسار باتجاه 

أســامء معينة قد تكون الحل ملعضلة الرئاسة«.
وتوجــه إىل القواتيني بالقول: »لديكم ممثلون يف مجلس 
النواب، ما يعني أنه بغض النظر عن شــخص، أنتم ممثلون 
يف املجلــس النيايب وأقويــاء، كيف بالحري إذا كان الرئيس 
عىل مســافة واحدة منا ومن غرينا، واألرجح أن يكون أقرب 
لنا من غرينا وهذا ما نعمل عليه. معركة األســامء ال حســم 
فيها بعد ولكن األكيد أننا لن ننتخب رئيســا ال يشــبهنا ولن 

قناعاتنا«. بعكس  نعمل 
وختم الريايش: »ال تخافوا من االرشار ســوف ننترص معا 

ومعا نبقى، معا أقوى«.

وثائقـــــــــــــــي فرنســـــــــــــــي يحـــــــــــــــرج التحقيـــــــــــــــق اللبنانـــــــــــــــي فـــــــــــــــي تفجيـــــــــــــــر املرفـــــــــــــــأ
ميشال نرص 

مر »قطــوع« الطيونة عــىل خري بعدما 
نجح الجيش يف عزله املحكم ملناطق التامس 
ومشــاريع الفتنــة، يف وقــت كانت فيه 
االتصــاالت ال تزال جارية عىل اكرث من صعيد 
النزال العدلية عن شجرة تفجري املرفا، التي يف 
حال اســتمر مجلس القضاء االعىل يف عجزه 
عن حلها، ستذهب االمور يف اتجاهات خطرة، 
ليس اقلها انتفاضــة قضائية بدات بوادرها 

تلوح يف افق قصور العدل.
الهدوء الذي عاد يخيم عىل املشــهد الداخيل 
بعد الصخب العنيف الذي شهده بحر االسبوع  
لن يكســب الكثري من الوقت ويف ظل املتوقع 
من تطورات، سرتخي بظالها بقوة اعتبارا من 
االسبوع املقبل، عندما تعود الحرارة اىل امللفات 
امللتهبة، يبدو واضحــا من املواقف واللقاءات 
عىل مســتويات عديــدة ان االنظار تتجه اىل 

تطورات ثاثة بارزة عىل الصعد، القضائية، السياسية، املالية.
فقضائيا، يتوقع ان يشهد االسبوع الطالع حركة ما عىل خط 
الخاف املنفجر بني مدعي عام التمييز واملحقق العديل، والذي 
تجزم املصــادر ان ال اجتامع ملجلس القضاء االعىل قبل ايجاد 
املخــارج، التي بات خطها االحمر الداخيل والخارجي معروفا، 
عــدم املس بالقايض طارق البيطار. وقد علم عىل صعيد ملف 
املرفا ان احدى محطات التلفزة الفرنســية ستبث ليل الثاثاء 
وثائقيا مفصا، يتضمن مفاجآت صادمة، مبنيا عىل بعض ما 
توصل اليه التحقيق الفرني حول امللف، وهو ما طرح العديد 
من عامات االســتفهام حول ما اذا كان مثة من يدفع باتجاه 
استباق التحقيق اللبناين، يف ظل »االشاعات« يف بريوت عن 

طبخة انجزت لتطيري التحقيق بالكامل.
اما سياسيا فا تزال مسالة انتخابات الرئاسة متقدمة عىل 
غريها، يف ظل الحركة الناشــطة التي يشهدها اكرث من مقر 
روحي وسيايس، ومع تشغيل االفرقاء ملحركاتها، حيث طفت 
اىل سطح االزمة خال الساعات املاضية سلسلة مواقف تؤرش 
اىل ان شــيئا مــا قد تحرك، مواكبة ملــا يجري يف الخارج من 
تواصــل بني القوى املعنية. اما يف ملف الحكومة فارصار من 
قبل رئيس الحكومة عىل عقد جلسة ثالثة لن تبحث يف الخاف 
القضايئ املستجد، بل ستقترص عىل امور معيشية، فيام يجري 
التحضري لنسف محاوالت جارية لعقد جلسة ترشيعية، تجزم 

الكتل املسيحية رفض حصولها يف ظل الشغور الرئايس.
واىل امللفني الســابقني، يستمر امللف املايل متصدرا، فالدوالر 

االســود يتحرك دون ضوابط صعودا ونزوال، 
يف ظل عجز كل االجراءات املتخذة عىل لجمه، 
وسط تاكيد املعنيني ان بورصته باتت مرتبطة 
بالوضع السيايس املتأزم حرصا، من هنا يتوقع 
اال يتخذ اجتامع املجلس املركزي ملرصف لبنان، 
اي قراراتــه مــن خارج ما اتفــق عليه خال 
االجتــامع املايل الذي شــهدته الرساي وضم 
رئيس الحكومــة، وزير املال، وحاكم املركزي، 
حيث جرى االتفاق عىل خفض نســبة تدخل 
املركزي بعد عملية االستنزاف التي تحاول بعض 

االطراف جره اليها.
عليه ترى اوســاط سياســية ان االسبوع 
املقبل سيكون حاميا، وان الوضع الحايل هو 
هــدوء ما قبل جنون العاصفة، خصوصا انه 
ووفقا لتقاريــر امنية فان االطراف جميعها 
قــد انهــت »بروفاتها« للنزول اىل الشــارع 
ومناوراتها يف اقفــال الطرقات، مع ارتفاع 
منسوب الحديث عن خضات محتملة قد ترقى 
اىل مستوى االنفجار، مؤكدة ان رسائل دولية واممية واضحة 
ورصيحة تبلغها املسؤولون عىل مختلف املستويات الحكومية 

والنيابية والحزبية تتعلق بذلك.
 ورات املصــادر ان تداخل امللفــات وتعقيداتها، بات يفرض 
تدخا دوليا رضوريا يف ظل العجز الداخيل التام عن فكفكتها 
او حتى التخفيف من نتائجها ونتائج ارضارها، التي تخططت 
تحلل املؤسسات الرسمية اىل مسالة انقسامها عموديا وافقيا، 
مع دخول العامــل الطائفي بقوة عىل خط امللفات املطروحة 
ويف مقدمتها تحقيق تفجري مرفا بريوت، التي توحي تطوراته 
عن مامح اصطفاف القادة الروحيني مع وضد، ما يدخل الباد 

يف نفق خطر.

ــوت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن دون صـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــورة مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــباط: صـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي 14 شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــري فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحريـ

ـــــــــــــــع أمـــــــــــــــام قصـــــــــــــــر العـــــــــــــــدل... انتشـــــــــــــــار كثيـــــــــــــــف للجيـــــــــــــــش  بعـــــــــــــــد الدعـــــــــــــــوات للتجّم
...توضيـــــــــــــــح مـــــــــــــــن أهالـــــــــــــــي ضحايـــــــــــــــا املرفـــــــــــــــأ: لقطـــــــــــــــع الطريـــــــــــــــق علـــــــــــــــى أّي فتنـــــــــــــــة

شهدت أمس مناطق عني الرمانة- الطيونة- الشياح، انتشاراً 
كثيفاً ملغاوير الجيش وإغاقاً ملداخل عني الرمانة باألســاك 
الشائكة، وذلك كتدبري وقايئ من حصول إشكاالت خال مرور 
مســرية ملتضامنني مع القايض طــارق البيطار باتجاه قرص 

العدل يف بريوت.
وكان أكــد أهايل ضحايا مرفأ بــريوت  يف بيان، أن »هناك 
دعوات توزع للتجمع أمام قرص العدل يف بريوت، منها ما هي 
مؤيدة لغســان عويدات ومنها ما هي مؤيدة إلقالته... يهمنا 
كأهايل ضحايا أن ننبه اىل هذه الدعوات التي تهدف من جملة 

ما تهدف إليه اىل العنف وإراقة الدماء يف الشارع«.
ومتنى االهايل عىل »الجميع التيقظ وعدم االنجرار وراء من 
يحــاول جرنا اىل الفنت، واىل متابعة الدعوات اىل التحرك التي 

تصدر عن أهايل الضحايا حرصا«.
ويف بيان آخر، صدر عن جمعّية أهايل ضحايا انفجار املرفأ 
مــا يأيت: »بعد أن صدر بيان عن الجمعّية يُحّذر من التحّركات 
التــي قد تؤّدي إىل تأجيج اإلحتقــان يف البلد أو اإلنجرار إىل 
لعبة شــارع مقابل شــارع، يهّمنا التوضيــح أّن الغاية من 
البيــان املذكور كانت قطــع الطريق عىل أّي محاولة فتنة من 
هــذا النوع، إالّ أّن الجمعّيــة تقّدر عالياً حرص مجموعات 17 
ترشيــن والحراك املدين ومجموعــة »ن« إضافًة إىل القوى 
الســياديّة الحرّة واملستقلّة وكاّفة املجموعات التي ما انفكّت 
تدعــم تحّركات أهايل ضحايا املرفأ منذ لحظة وقوع اإلنفجار 

منظومة  مبواجهة  املشؤوم 
مــن  وأدواتهــا  النيــرتات 
وإداريّني  وأمنّيني  سياسّيني 
وحتى بعــض القضاة، ليس 
آخرهم املّدعي العام التمييزي 
املتجاوز الختصاصه وموقعه 
وصاحّياته كمدافع أّول عن 
الحقوق واملجتمع إىل موقع 

الحامي للطغاة واملُجرمني«.
أعلنــت  الســياق،  ويف 
إجراءات  ان  أمنيــة  مصادر 
للجيــش عــىل األرض بني 
تزامناً  الرمانة  وعني  الشياح 
لتحّركَني،  ُوزِّعت  دعوات  مع 
األول مؤيّــد للمحقق العديل 
البيطار  طــارق  القــايض 
واآلخر للنائب العام التمييزي 

القايض غسان عويدات.
كام أشارت املصادر األمنية اىل ان الهدف من االجراءات يف 
محيــط الطيونة، هو التأكيد أن األمن خط أحمر وليس بهدف 

خلق الذعر بني الناس.
اىل ذلك، نفذ ناشــطون اعتصاماً رمزيًّــا أمام قرص العدل 

يف بــريوت، للمطالبة بإقالة عويــدات، حيث رفعوا الافتات 

املطالبــة برفع يد السياســيني عن القضــاء وإقالة القايض 

عويدات، وبتوقيع مرسوم التشكيات القضائية وبتعديل املواد 

القانونية التي تقف عائقا امام عدالة التحقيق.

خالل االعتصام أمام قرص العدل

توضيـــــح حـــــول قـــــرار وضـــــع موظفـــــي الفئـــــة األولـــــى بتصـــــّرف رئيـــــس الحكومـــــة
الخميـــــــــــــــس الـــــــــــــــوزراء  ملجلـــــــــــــــس  جلســـــــــــــــة  ال  ميقاتـــــــــــــــي:   مكتـــــــــــــــب 
التربـــــــــــــــوي امللـــــــــــــــف  لبـــــــــــــــت  االســـــــــــــــتعدادات  اســـــــــــــــتكمال  بانتظـــــــــــــــار 



ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ
االحد 29 كانون الثاين 2023

رأى وزيــر اإلعــام يف حكومة ترصيف 
األعــامل زياد مــكاري أن »وصول رئيس تيار 
املردة سليامن فرنجية اىل رئاسة الجمهورية 
يكن أن يحدث فرقا، وأن يكون عمله انطاقا 
من الشامل ملهام«، مشريا إىل »أربع مشاكل 
مؤثرة منها ترسيم الحدود البحرية والتهريب 
نحو ســوريا وملف النازحني ومدى خطورته، 
إضافة اىل مسألة مزارع شبعا املرتبطة بساح 
حــزب الله. وهنا يكن التأكيد أن ما يكن أن 
يقوم به ســليامن فرنجيــة يف هذا املجال ال 
يكن لغريه أن يقوم به. باإلضافة إىل مسألة 
العاقات العربية التي يتمسك بها فرنجية مع 

االخوة العرب«. 
كام مــكاري جاء خال مشــاركته بلقاء 
حواري يف جامعة الجنان يف طرابلس، وشدد 
عىل »أهميــة تناقل العاقة وثقافة التواصل 
بني مناطقنا، فنحن عشنا الحرب الكاذبة التي 
ما ان انتهت حتى صار الســؤال الكبري: كيف 
يكــن ان تكون هناك حــرب ونحن نتحاور 
ونتواصل معا؟ أمــا اليوم فنحن منر مبرحلة 
صعبة جدا، ومثة مشاكل متشعبة اقتصادية 
وسياسة واجتامعية وأمنية، ونحن نقول إنه 
عىل الرغم من كل يشء فالشــامل، هو شامل 
ثقافة التاقــي والتنوع املوروث والتي أصبح 

الحفاظ عليها واجبا علينا نحيد بلدنا«. 
وتابع: »انطاقا من مشــاهدايت يف الدولة 

واإلدارة والسياسة والعمل الحكومي، أرى أنه 
ء أن ينقذ لبنان إال وحدة أبنائه،  ال يكــن ل
فهناك الكثري مــن األمور التي يكن أن نتفق 
عليهــا ويجب أن نتفــق عليها. لتبق القصص 
الخافية كذلك، والقضايا السياســية كذلك، 
ولكن ليبق واجبنا تجاه أهلنا واوالدنا وجرياننا 
املحافظة عىل هذه األرض. إنها اإليجابية التي 
ا الصورة  نحتاج اليها، وأنا اخرتت أن أعطي دا
اإليجابية منــذ توليت مهمتــي يف الوزارة، 
واعتربت أن أهم دور لوزارة االعام ولو تقلصت 
صاحياتها، أن تظهر الصورة اإليجابية للبنان. 
ورغم املشــاكل واملآيس، تبقى الصورة الحلوة 
للبنان والتي تجلــت يف جامعة ورصح كبري 
يجمع املناطــق والطوائف. هذا األمر يرسين 

ويعطيني الحافز للميض قدما«. 
أضــاف: »نعيــش يف وزارة االعام توقيتا 
دقيقا. عديد الجهاز البرشي قليل، يعملون ببدل 
ضئيــل جدا ولكن مبهنية، ويف الوقت عينه ال 
دم جديــد وال قدرة عىل التوظيف، لذلك نتطلع 
لفتح أبوابنا للمؤسســات بهدف تدريب طاب 
الجامعات وإعطاء الــدور الذي نريد ان نبني 
عليه، وهذا يقدم فرصة لهم للعمل يف الداخل 

او حتى يف الخارج«.
وختم: »رســالتي اليوم املحافظة عىل بلدنا 
وإظهار الصورة اإليجابية لبريوت وطرابلس. 
قلبي كبري بكم ونتطلع اىل تعاون دائم معكم«.

مكاري : وصول فرنجّية الى الرئاســــــة يمكن أن يحد فرقاً

ا خالل ال

كتب النائب بال عبد الله عرب »الفايسبوك«: 
»وزارة العــدل ومجــــلس القضاء األعىل، 
يشــكان املرجع الوحيد ملعالجة اإلشكاالت 
واإلرباكات القضائية، خارج إطار حســابات 
ورغبات الكثريين، يف الداخل والخارج عىل حد 
ســواء، عىل قاعدة إحقاق العدالة يف جرية 

املرفأ«.
أضــاف »موقفنا كان وال يزال مع تأمني كل 
موجبات الوصول إىل الحقيقة الكاملة ورفع 
السياســية واألمنية  الحصانات  أنواع  كافة 
والقضائيــة، ونحن باقــون عىل هذا املوقف 
خارج إطار اإلستثامر والتجيري والتمييع... أما 
يف اإلطار املتعلق بالتهجم والتجريح والتهديد، 
والتامدي بالتطاول عىل املدعي العام التمييزي 
القايض غسان عويدات وما يثل، فإننا ننتمي 
اىل منطقــة، مل تتقوقع يوما يف أطر فئوية، 

بل أبدعت يف عطائها للوطن، وقدمت له خرية 
كفاياتها يف كل امليادين، وهي لن تســمح أو 
تقف مكتوفة األيدي، تجاه تطاول واستسهال 

البعض كيل اإلتهامات والتخوين«.
وقــال: »ان الجهــات الرســمية املولجة 
معالجة الخلل الحاصل، مطالبة اليوم قبل غد 
بالبت يف هذا امللــف حفاظا عىل آخر حصن 
للعدالة ومفهــوم الدولة، أي القضاء. اما من 
يعتقد انــه يكنه اإلنقضاض، واســتغال 
األزمة القضائيــة الخطرية، للنيل من كرامة 
من يثل غســان عويدات، فنقول له انه واهم 
... قضاة شــحيم واقليم الخروب،  ومخطــ
كانوا عرب التاريــخ، وما زالوا عنوانا للكفاية 
والنزاهة واملواقــف... ولن نقبل التعدي عىل 
كرامتنــا، بقدر متســكنا بالعدالــة لضحايا 

انفجار املرفأ«...

ــوان  ــنـ ــ عـ ــ ــي ــ ــل ــ ق ــــاة شـــحـــيـــ وا ــ : قــــ ــ ــل ــ ــد ال ــبـ عـ
ــا ــن ــّدي عــلــى كــرامــت ــعـ ــتـ ــل الـ ــب ــق ــة... ولــــن ن اهـ لـــلـــنـــ

للجمهوريــة  الثقــايف  املستشــار  رأى 
اإلسامية اإليرانية يف لبنان كميل باقر خال 
الندوة الثقافية التــي نظمتها مديرية العمل 
البلدي لحــزب الله يف البقاع يف قاعة اتحاد 
بلديات بعلبك، تحــت عنوان: »جهاد التبيني- 
األهمية والــدور«، أن »الجهاد هو الجهد يف 
مقابل العدو، ولكن برشط أســايس ومهم هو 
أن يكون يف مقابل العدو، ومجاالته متعددة، 
فاذا فتح العدو معركة عسكرية يكون جهاًدا 
عســكريًا، وإذا فتح معركــة اقتصادية نحن 
نتصدى ونواجه يف هذه الساحة ليصبح لدينا 
الجهاد االقتصادي، وكذلك األمر بالنســبة إىل 
الجهاد الســيايس والعلمي والثقايف وجهاد 

البناء وبقية أنواع الجهاد«.
وأكــد الربط بني »جهــاد التبيني ومعركة 
الحرب الناعمة التي يشنها العدو ضد شعوب 
أمتنا، الهدف األسايس بالنسبة إىل العدو هو 
الســيطرة عىل عقول وقلــوب الناس، خاًفا 
للحرب العســكرية التي تســتهدف السيطرة 
باألساليب  والبلدان والجغرافيا  األرايض  عىل 
الصلبة، فالحرب الناعمة تســعى إىل التأثري 
عىل الــرأي العام وصناعة الرأي العام املوايل 
لتوجهات العدو ومخططاته وأهدافه، فيحاول 
جاهــًدا أن يغري ويزيــف الحقائق يف أذهان 
وأفكار النــاس، واألســلوب املؤثر ملواجهة 
الحرب الناعمة بأن نبني الحقائق وال نســمح 
للعــدو أن يؤثر يف قلــوب الناس وعقولهم ، 
والضحية األساســية يف الحرب الناعمة هي 

الحقائــق التي يريد العدو تزييفها وتحريفها، 
وتقديم صــورة غري حقيقيــة، وهنا تكون 
الخطورة بتوظيف الناس يف خدمة مصالحه 
وتوجهاتــه دون الحاجة إىل احتال البلد او 

األرايض او الجغرافيا«.
وقال: »يعــاين لبنان اليوم من مشــكلة 
أساســية هي مشــكلة الكهرباء، ورغم ذلك 
رفضت الهبة اإليرانيــة، كام رفضت الحلول 
االخــرى التي قدمت خــال فرتة طويلة لهذا 
البلــد، وجهاد التبيني يفــرض أن نبني للناس 
وللــرأي العام من الذي يعرقل هذه املشــاريع 

وينع لبنان من تلقي الهبات واملساعدات«.
وختم باقر: »يف املجال البلدي تقومون يف 
املجالس البلدية بأنشــطة وأعامل تعترب بحد 
ذاتها كجهاد، ألن العدو ال يريد لكم أن تقوموا 
بهذه األعامل، وهذا النجــاز الكبري الذي يتم 
تحقيقه هو جهاد عظيم حتاًم، ولكن ال يكفي 
أن نخدم الناس فقــط، بل املطلوب أن نواجه 
مخططات العدو الهادفة إىل قلب الحقيقة يف 
أذهان الناس وتشويه الصورة التي ترسمونها 
عــرب خدمتكم للناس، لــذا نحتاج اىل جانب 
الجهود التي تقومون بها يف خدمة الناس إىل 
تبيني هــذه الحقائق واإلنجازات واإليجابيات 
مــن جهة، وتبيــني من يعرقــل ويقف وراء 
الســلبيات من جهة أخرى، واذا وفقنا وقدنا 
معركة التبني إىل جانب تأمني الخدمات للناس، 
سوف نشاهد أن الناس تتفاعل معنا أكرث وأكرث 

حتى نستطيع مساعدتهم بشكل أفضل«.

ــة ــهـ ــواجـ ملـ  : يـــــــرانـــــــي  ا ــي  ــ ــاف ــ ــق ــ ــث ــ ال ــار  ــشــ ــ ــت ــ ــس ــ امل
ــى قـــلـــب الــحــقــيــقــة ــ ــدو الـــهـــادفـــة الـ ــ ــع ــ ــات ال ــط ــط ــخ م

ت اق  

صونيا رزق

كل مــن يــزور الــرصح 
الفرتة،  البطرير يف هــذه 
املاروين  البطريرك  ينقل دعوة 
بشــارة الراعــي اىل رضورة 
»ان نكون يداً واحداً كلبنانيني 
وكمســيحيني، الن دورنا كبري 
وأســايس، وانقسامنا أضعف 
لبنان، لذا نشــعر بوجود خطر 
عىل هوية البلد، ما يســتدعي 
اتخاذ خطوات حاســمة تبعد 
الــكأس املر عن لبنــان، الذي 
يقدمه له بعض السياســيني 
تحقيــق  اىل  الطامحــني 
الخاصة فقط ال  مصالحهــم 

غري«.
اما عىل خط الحوار املســيحي، فريّدد الراعي امام 
املقّربني« اّن تجربته مل تكن مشــجعة مع حوارات 
الزعامء املتنافســني عىل موقع الرئاسة، الّن الكل 
طامح اليها، وهو سبق ان جمع يف بكر كاً من 
العامد ميشال عون ورئيس حزب »القوات اللبنانية« 
ســمري جعجع، ورئيــس تيار »املردة« ســليامن 
فرنجيــة، وطلب منهم حينئــذ إقراراً بأال يقف أي 
منهم ضد وصول احدهم اىل رئاســة الجمهورية، 
يف حال كانــت الظروف مؤاتية النتخابه، لكن مل 
يتحقق هذا، لذا يفّضل اليوم عدم انعقاد هذا الحوار 
خصوصاً انه مل ينل تجاوباً منهم ، باستثناء رئيس 
»التيــار الوطني الحر« جربان باســيل، الذي زار 
الرصح قبل فرتة طارحاً هذه الفكرة، لكن خافاته 
مع كل الزعامء املســيحيني حالت دون ذلك، فيام 
مســاء االربعاء املايض زار رئيس » التيار« بكر 
بنــاًء عىل دعوة الراعي، فكان تأكيد من االول أنه 
ال يكــن تجــاوز ارادة املســيحيني، وال يكن أن 
نقبــل انتخاب رئيس من دون ارادتهم ونأمل منهم  
تســهيل الوصول اىل اتفاق، وبدا هادئاً سياســياً 

ومستعداً لانفتاح عىل االخرين.
وعىل خط فرنجية الذي لحق بباســيل تباعاً اىل 

بكــر ظهر الخميس، حيث اطلق ترصيحاً مغايراً 
من خال قوله: »أنا لســت مرشــح حزب الله وكرّت 
خري أي فريق يرشــحني«، أي حاول رئيس »املردة » 
االتجاه نحو الوسطية يف الرئاسة، لكسب املزيد من 
االصوات املؤيدة، وإراحة بال الفريق املعارض بعض 
، لكن بدت هذه املحاولة صعبة النه رأس حربة  ال
يف الفريق املامنع، ومقرّب جداً من دمشــق وحزب 
الله وهو  ال ينكر ذلك بل يتباهى،  فيام اليوم ونظراً 
للهــدف الرئايس  فقد اتجه نحو الخط الوســطي، 
وحاول إظهار نفسه ضمن هذه الخانة، فأعلن انه مع 
إقامة أفضل العاقات مع الدول العربية وخصوصاً 
مع اململكة العربية السعودية، موضحاً انه سيكون 
ضمن حوار سيايس مع الجميع، والجملة االبرز التي 
اطلقها وفتحت باب االسئلة من دون ان تلقى جواباً: 
»أنا قادر أن آخذ من املقاومة وسوريا ما ال يستطيعه 

أّي مرشح آخر«. 
اىل ذلك يبدو فرنجية »محشــوراً« سياسياً ، بني 
الفريق املامنع الــذي ينتمي اليه، والفريق املعارض 
الذي يطمح للحصول عىل بعض اصواته، لســلوك 
درب بعبــدا بـ 5 صوتاً كام يــرّوج املقّربون منه 
منذ فرتة، إضافة اىل ســيناريوهات تطرح يف هذا 
االطار ضمن الكواليس الرئاسية، بعد لقاءات جمعت 
معارضــني وموالني »من تحــت الطاولة«، بهدف 

التوافق عىل مرشــح مقبول 
لفرنجية  لكــن  الطرفني،  من 
إمكان  من  الهواجــس  بعض 
تلقيــه رضبة سياســية من 
احــد الحلفاء االمــس، ومن 
بعــض الذين يغــرّيون رأيهم 
بهدف  االخــرية،  الدقائق  يف 
إسقاطه يف صندوقة االقرتاع، 
لذا يعمل ضمن حركة مكوكية 
إلقناع االغلبية به والكل الحظ 
ذلك، مع اإلشارة اىل اّن حظوظ 
تتأرجح كل  الزغرتاوي  الزعيم 
فرتة، فتارة تعلو وطوراً تهبط، 
لكنها تبقــى اقل من حظوظ  
قائــد الجيــش العامد جوزف 
عون، الــذي يلقى لغاية اليوم 
النســبة الكربى من االصوات، وهذا ما سيظهر حني 

يعلن ترشيحه.
يف غضــون ذلك افيد بــأّن فرنجية ما زال يراهن 
كام الحلفاء، عىل إستدارة ريئس الحزب »التقدمي 
« وليــد جنباط ملصلحتــه، بناًء عىل  االشــرتا
توافــق مع رئيس املجلس النيايب نبيه بري، ورئيس 
حكومــة ترصيف االعامل نجيــب ميقايت، واالمر 
ليس مبســتبعد، خصوصاً يف حال إكتمل النصاب 
القانــوين يف الدورة الثانيــة مع تأمني 5 صوتاً، 
وهــذه الخطة يُعَمل عىل تحقيقها منذ فرتة بأنامل 
مرجعية سياســية بارزة، وهذا يعني اّن كل االمور 
واردة يف حــال خرج الدخــان االبيض من مدخنة 
املجلــس النيايب، ويف لبنان اعتدنــا حلوال تظهر 

بشكل فجايئ ال احد يرتقب توقيتها. 
وعــىل خط مغاير، يرى البعض أّن امللف الرئايس 
خــرج من اصطفافات فريقِي املــواالة واملعارضة، 
ويجب تخطّي ذلك يف هذا التوقيت، والنظر اىل ابعد 
من ذلك بكثري، أي إعادة اطاق العملية السياســية 
وانتخاب رئيس وتشكيل حكومة فاعلة، يف انتظار 
الرّد الســيايس من املعطّلــني، الن ما يجري تخطى 
املعقول، ومل يعد مسموحاً ان يبقى املوقع  الرئايس 

شاغراً، يف ظل كل االزمات التي تطّوق البلد.

تشاور الراعي مع باسيل وفرنجّية اكد على عدم تخّطي املكّون املسيحي بملف الرئاسة
ايرة ن مواقف م ع على القطعة ألنت توافقاً وتسويقاً للوسطّية الرئاسّية... و اللقاء 

جهاد نافع

أمــس االول وقع اشــتباك 
اىل  ادى  خالــد،  وادي  يف 
وقــوع جرحى، قيل ان خلفية 
االشــتباك هي محاولة خطف 
االبتزاز  بقصد  ســوري  نازح 
املايل، والبعــض اآلخر تحدث 

عن خافات بني مهربني.
الحادثــة االخــرية، وقــد 
مامثلة،  حوادث  عدة  سبقتها 
فتحــت من جديد ملف تهريب 
البرش عرب املعابر غري الرشعية 
املمتدة من وادي خالد صعودا 
باتجاه جبل أكروم، وهو ملف 
مل يقفــل أصا، بــل ازدادت 
اآلونة  التهريــب يف  عمليات 
االخــرية، عقب اخبار متداولة 
عن احتامل تســوية سورية - 

تركية  يف شامل سوريا، وتحرير أدلب من املنظامت 
االرهابية، االمر الذي دفع بهجرة عائات ســورية، 
والتوجه مبساعدة مهربني، اىل التسلل نحو الداخل 
اللبنــاين مع وعــود بنقلهم عرب البحــر، اىل دول 

اوروبية.
 ولعل التســلل اىل لبنان مل يقترص عىل العائات 
الســورية الهاربة من أتــون الحرب، ومن ضغوط 
االزمات االقتصادية، بل تعتقد بعض االوســاط ان 
بني املتسللني، قد يكون هناك عنارص ارهابية تسعى 
للدخول اىل الســاحة اللبنانية، او للفرار ايضا عرب 
البحر من الشــاطيء اللبنــاين اىل اوروبا، لتوفر 

مهربني محرتفني يف لبنــان، وقيل ان مبال مالية 
كربى يدفعها الفارون من ســوريا للمهربني الذين 

يواكبون ارتال العائات.
وكشفت مصادر وثيقة االطاع ان خارطة طريق 
التهريب االكرث نشاطا محصورة نسبيا بني البقيعة 
والخالصة يف شدرا وقبور البيض والعوينات وخربة 
رمان، وان عمليات التهريب تتم ليا وبشكل يومي، 
حيث يعرب كل ليلة ما ال يقل عن مئة عائلة عىل منت 
دراجات نارية، وصوال اىل الطريق العام املؤدي عرب 
بلــدة منجز اىل حلبا ومن ثم طرابلس، حيث باصات 
تنتظرهم وتنقلهم اىل منازل اعدت الستقبالهم ريثام 
يتــم تحديد االنطاق بحرا اىل اوروبا او اســتقرار 

البعض منهم يف قرى وبلدات 
شاملية.

ووفــق مصــادر االهايل، 
ان املناطــق الحدوديــة باتت 
مســتباحة نتيجــة الظروف 
دفعت  التي  الخانقة  املعيشية 
اىل تنشــيط عمليات التهريب 
التي تدر امــواال طائلة، رغم 
التي تحيــط بهذه  املخاطــر 
العمليــات، يف ظل انتشــار 
عىل  الكثيف  االمنيــة  القوى 
ضفتي النهر، يف محاولة الحد 
التي يصعب  الظاهرة  من هذه 
أقتاعهــا، لتداخل وتشــابك 
الحــدود بني لبنان وســوريا 
التي  الحــدود  هــذه  ولطول 
تحتاج اىل نرش جيش بأكمله 
ملنع العبور غري الرشعي، وللحد 
املواد  الكثــري من  من تهريب 
واملمنوعــات بني البلدين، باســاليب يبدع املهربون 

بابتكارها لتفادي الدوريات االمنية.
ومؤخرا بدأت تربز تداعيات سلبية جراء التهريب 
الناشــط عرب املعابر الوعرة يف الحدود الشــاملية، 
سواء عىل مستوى سكان املناطق الحدودية، او عىل 
املستوى االمني، او املستوى االقتصادي اللبناين، وال 
ســيام انه بني حني وآخر تدب خافات بني املهربني 
تؤدي اىل اشتباكات، وتربك االمن يف القوى والبلدات 
الحدودية، وتستدعي رفع وترية االستنفار وتضييق 
الخناق عىل املهربــني لضبط الترسب البرشي الذي 

يهدد سامة وأمن الباد عامة.

ــال : ــمـ ــشـ ــي الـ ــ ــة ف ــّيـ ــرعـ ـــيـــر شـ ــح مـــعـــابـــر  ــي ــب ــســت عــمــلــيــات الـــتـــهـــريـــب ت
ــون يــــومــــيــــاً الـــــــى لـــبـــنـــان ــ ــل ــ ــّل ــ ــس ــ ــت ــ ت واألفــــــــــــــراد ي ــات الـــــعـــــائـــــ ــ ــئـ ــ مـ

ــاء ــ ــ ــ ــق ــ ــس ال ــ ــل ــ ــج ــ الـــــســـــنـــــيـــــورة نـــــدعـــــو م
ــّل األزمـــة ــ ــة لـــنـــداء مــيــقــاتــي وح ــجــاب الـــى االســت

»اللقــاء  عضــو  أوضــح 
أبو  هادي  النائــب  الديوقراطي« 
الحســن، ان »الهــدف مــن طرح 
أســامء جديدة للرئاســة مل يكن 
اطــاق الرصاصة عىل ترشــيح 
النائب ميشــال معوض«، مشــريا 
اىل »ان لقاء رئيس الحزب التقدمي 
الله  االشرتا وليد جنباط حزب 
كان بدايــة لكرس الجمود يف امللف 

الرئايس«.
وقــال يف حديث اذاعي: »حاولنا 
جاهديــن اســتقطاب أكــرب عدد 
ممكــن من النواب املؤيدين ملعوض 
ولكن مل نفلح بســبب ترشذم قوى 
املراوحة«،  بــدأت  وعندها  التغيري 
مضيفا »الفريق اآلخر له مرشــحه 
ومأزقه لــذا التزم بالورقة البيضاء 
ونحن مل نقل اننا خرجنا من ميشال 
معوض بل وصلنا اىل أفق مســدود 
لذا فلنوسع املروحة ونطرح أسامء 
مقبولة«، مشــريا اىل انه »وسط 
اعتبار الفريق اآلخر معوض مرشح 
تحد، طرحنا 3 أسامء مل يعط حزب 
الله رأيه فيها واستشفينا من اللقاء 
ان مرشــحهم سليامن فرنجية من 
دون ان يكشفوه علنا«، وجازما »لن 
نأيت مبرشــح من 8 آذار بعد كل ما 
فعلناه وهذه ثابتة وطنية والفريق 
اآلخر لن يقبل مبرشح مبواصفاتنا 
فــامذا نفعل؟ حــاول جنباط من 
الجمود والقول  خال طرحه كرس 

فلنبتعد عن مرشحي تحدي«.
ولفت اىل ان »االشرتا تحالف 
مــع القوات حــول برنامج ورؤية 
اقتصاديــة والطائــف واملصالحة 
والتقى مــع الكتائب عىل عناوين 
كثرية ومستقلني، قد تكون القوات 
لفتــت اىل ان الخيار بعد ميشــال 
معوض هو قائد الجيش يف توضيح 
ملــا ورد عىل لســان رئيس الحزب 

 .» االشرتا
ورأى أبو الحسن أال »جلسات يف 
املدى املنظور ما مل يحصل توافق«، 
ســائا »هل طرح جنباط يؤدي 
اىل فرض مرشح ما عىل اآلخرين؟ 

بالعكس هو يريح األجواء«.
وعن القضاء، قــال: »ما حصل 
يف قرص العدل تخريب ملا تبقى من 
هيبة الدولة. نحن أمام مشهد أدى 
اىل كرس إحدى الركائز األساســية 
يف النظام وهــي املصارف واليوم 
أمــام محاولة كرس الركيزة الثانية 
وهي القضاء الذي ان مل نعرف كيف 
نحميه سيهوي معه لبنان وينتهي 
اذا حصــل انقســام يف الجســم 
القضايئ. نحــن أمام قضائني وما 
يســمح بهذا املوضــوع التدخات 
ان  معتربا  والسياسية«،  الخارجية 
»املوقف االسلم ترك مجلس القضاء 
األعــىل ان يعمل با ضغط ويبحث 
عن موقف يوحد القضاة من خال 

إيجاد مخرج ما«.

ر أســــــماء جديدة للرئاسة أبو الحســــــن : 
كان بداية لكســــــر الجمود في امللف الرئاسي

رأى الرئيس فؤاد الســنيورة يف بيان 
له، »يف خضم هــذه األزمة القضائية 
الخطرة وغري املســبوقة، أن املواطنني 
ينتظرون موقفا  الصابريــن  اللبنانيني 
حازمــا مــن مجلس القضــاء األعىل 
التي  القضائية  املرجعية  ورئيسه، وهو 
أوالها القانون الســهر عىل حسن سري 
العمــل القضايئ وانتظــام العمل يف 
»لهــذا، فإن مجلس  املحاكم«، مضيفا 
لنداء  القضاء مدعو لاســتجابة فورا 
رئيــس مجلــس الوزراء، مــن موقعه 
الدستوري والوطني، وبالتايل االنكباب 
بكل مسؤولية عىل معالجة هذه األزمة 
القضائية والوطنية التي خضت وجدان 
اللبنانيني وتركت آثارا سلبية خطرة عىل 

مسرية الحياة العامة يف الباد«.
وختــم »يكون ذلك باملســارعة إىل 

االجتامع فــورا إلنهاء التباين الحاصل، 
ومعالجة كل ما نتــج من هذه األزمة 
القضائية مــن ذيول ومخاطر وإعادة 
األمــور إىل نصابهــا الصحيــح عرب 
القيام بالــدور املنوط به يف الحفاظ 
عــىل العدالــة واالنتظــام العام يف 
الدولــة، وااللتزام بأحكام الدســتور 
والقوانــني النافذة، ومبا يســهم يف 
اســتعادة الثقة بالجســم القضايئ، 
وكذلك يف اســتعادة الثقة واالطمئنان 
إىل نفــوس املواطنني، وال ســيام مبا 
يتعلق بالتشــديد عىل سامة التحقيق 
يف جريــة تفجــري مرفــأ بريوت، 
الكاملة،  الحقيقة  الكتشــاف  توصا 
وكيا تســتمر األمــور نهبا لامباالة 
والشــعبوية وأصحاب مشاريع تفكيك 

الدولة اللبنانية ومؤسساتها«.

ـــل ّ تـــد فـــــي  ــة هـــــي  ــلـ ــكـ ــشـ املـ  : الـــقـــعـــقـــور 
ــــاء ــة الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة بــــالــــقــــ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ

أثنت النائبة حليمة القعقور يف بيان، 
عىل »موقف الزماء والزميات بشــأن 
االنقــاب عىل التحقيــق يف جرية 
تفجري بريوت، ورفض املساس باملحقق 
العديل، ورضورة محاسبة املدعي العام 
التمييزي عن خطواتــه غري القانونية 

الهادفة إىل دفن التحقيق«.
وقالت: »أؤكد أن املشــــكلة هي يف 
تدخل الســلطة السياســية بالقضاء، 

وصــوال إىل تحلــل النظــام القضايئ 
اســتتباعا لانهيار الكامل للدولة بظل 

هذا النظام«.
وختمــت القعقور: »أذكــر بقانون 
اســتقالية القضاء املقدم العام 2018، 
وكل مــا تعرض له من تشــويه، والذي 
يشكل، بعيدا من التعديات واملاحظات 
التي تفرغه من مضمونه، مدخا لبناء 

دولة«.
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عاقل يفهم

ــــــن ــ ــ ــ ــــــع والديـــ ــ ــ ــ ــــــن الواقـــ ــ ــ ــ واج بيـــ ــــــ ــ ــ ــ الـــ
اييل يوسف العاقوري

»نفرح منك«، » نتعب بعرسك«، »ان 
شــاء الله منشوفك عريس«، »تفرح 
من والدك«، » تشــوفن عرسان«، » 
الــزواج نصف الدين«، » تزوج وجيب 
ويل العهد« اوعــا تعنس« او »حرام 
راحت عليها عنســت«...او »ما متت 
ما شــفت مني مات!« ، »حدا بيتجوز 
بهاإليام؟«، » اوعا تتجوز، حدا بيبيل 
حالو« انتبه الزواج قسمة ونصيب« ، 

» الزواج صندوق مسكر
«الزواج اوله عســل ووســطه 

كسل وآخره بصل
عبارات وامثــال واقوال ومتنيات 
تطال املرء يف عدة فرتات من حياته. 
ففي شــبابه تاحقه دعوات األهل 
مهتام  املجتمع  ويكــون  واالصدقاء 
بشــكل كبري بزواجه وعندما يتزوج 
وينجــب تبدأ الدعوات لتاحق االبناء 
ومــن ثم األحفاد من هذه الدعوات ما 
هي بدافع املحبة ومنها ما هي بدافع 
السخرية ومنها ما هي بدافع التحذير 
ومنهــا ما هي بدافع املعرفة والخربة 
ومنها ما هي بدافع عائيل واجتامعي 

او حتى ديني.
إذا تعــددت العبــارات والنصائح 
والنيات  وبقي الهدف واحدا وهو إما 
ترغيب العازب ودفعه اىل الزواج وإما 
ترهيبه من هذا املرشوع ونهيه عنه. 
منهم من يشــجع ومنهم من يحذر، 
منهــم من ينصــح ومنهم من يخدع 

منهم من يدح ومنهم من يسخر.
كل هذا املواقف االيجابية والسلبية 
هــي إىل حد بعيد تحــد يواجهه كل 

انسان يف بداية مشوار الزواج.
ويف  العربيــة  مجتمعاتنــا  يف 
االخــص يف لبنان يشــكل مرشوع 
الزواج هاجســا كبريا لــدى العائلة 
فنظريــة االرتباط تأخد منحى دينيا 
ومذهبيا وعائليا وحتى عشائريا يف 
بعض األحيــان، فيخضع األبناء اىل 
هذه الرشوط فيكون االرتباط ارتباطا 
عائليــا أكرث مام هــو فردي وحرية 

شخصية.
ومن هنــا تبدأ االشــكالية ويبدأ 
الــرصاع بني الدين والعائلة من جهة 

واملجتمع والواقع من جهة أخرى.
كلنا يدرك مدى االهتامم التي توليه 
العائلة ملوضــوع الزواج إن كان من 
ناحية الدين والجنســية »والحسب 
والنسب« أو من ناحية الشكل والعلم 
والفهم »والحســان واللسان« وكام 
يقولــون يف املجتمعات الصغرية » يا 

متلنا تعو لعنا«.
للديــن تأثــري كبــري يف خيارات 
الــزواج إن كان كنســيا او رشعيا. 
ففي املســيحية األمور نسبيا صعبة 
انطاقا من العقيدة املسيحية وارسار 
الكنيسة إذ يعترب الزواج هو رسا من 
أرسارها السبعة املقدسة وذلك لكونه 
يشكل أساس العائلة، بحيث يصبح به 
الزوجان جسًدا واحًدا ويعلن املتقدمان 
لرس الزواج نيتهام تأسيس عائلة، ثم 
يعلن كل منهام قبوله العلني، ويطلبا 
بركة الرب »كام بارك إبراهيم وسارة 
واسحق ورفقة«؛ ومن ثم يتم تثبيت 

الزواج وتبدأ معه املسؤولية.
اذا الزواج الديني املسيحي مسؤولية 
دينية بحد ذاتها إذ ليس كل املتقدمني 
اليــه يدركون قدســية هــذا الرس 
ومتطلباته إن كان قبل الزواج أو بعده. 
ا ضغطا  وهذه املتطلبات تشــكل دا
نفســيا عىل األزواج الذين يكونون 
مبعظمهم صغار السن وغري ناضجني 
وإن كانوا عكس ذلك فاألغلبية تجهل 
املعنــى الحقيقي لألرتبــاط األبدي 
)الزواج املــاروين كام يقولون(. من 
هنا نفهم نسبة الطاق يف الكنيسة 
عموما أو بطان الزواج او فسخه أو 

مبا يسمى الهجر عند املوارنة.
هنــا ادعو كل من ينــوي الزواج 
الديني املســيحي أن يتمتع بنســبة 
عالية من الثقافة الدينية التي تخوله 
أن يفهم ويتفهم قدســية هذا الرس 
ومتطلباته ومفاعيله قبل إقدامه عىل 
هذه الخطوة إذ ان الزواج هنا هو ابدي 
باملفهوم الروحي فديومته هي من 

مسؤولية الزوجني معا.
من ناحية أخرى يحث اإلسام عىل 
الــزواج وينهي عن التبتل فالعزوبية 
غــري مرغوبة أطاقا اذ يعترب الزواج 
آيــة من آيات الله يف الكون فهو من 
سنن االنبياء واملرسلني. وللزواج يف 
اإلســام كام يف املســيحية اسس 

ورشوط ومحرمات.
من اهم أســس الزواج يف االسام 
هو انتقاء املرأة امللتزمة بتعاليم الدين 
واملامرسة للعبادة. اما الرشوط فهي 
كثرية مثــل وجوب املهــر والنفقة 
واإلنجاب واملرياث كل هذا يشــكل 
أيضــا عبئا عــىل كل طالــب زواج 
وخصوصــا يف موضــوع املقــدم 

واملؤخر والنفقة يف حال الطاق.
إذا إن تطلعنــا إىل كل هذه االمور 
التــي تفرضها االديان وكل حســب 
معتقداته نرى أن الزواج املختلط بني 
ديانتــني مختلفتني هــو ألمر صعب 
وغري مرغوب به بل هو مرفوض وأن 
أركان الزواج يف كلتا الديانتني تشكل 
حاجزا كبريا أمام هكذا زواج. من هنا 
نــرى االختــاف يف قوانني األحوال 

الشــخصية بني األديــان وحتى بني 
املذاهب وامللل.

كل هــذه الــرشوط واملتطلبــات 
مبارشة  بطريقة  تساهم  واملحرمات 
يف عــدم اســتقرار املجتمع و تعيق 
اإلقــدام عــىل الــزواج الديني ألنه 
مبفهوم الشــباب يف عرصنا هذا أن 
لإلنســان الحرية الكاملة يف انتقاء 
رشيك الحياة وبالتايل اختيار طريقة 
الزواج املناســبة للرشيكني بعيدا عن 

التقاليد والقيود العائلية والدينية.
ما هو الحل اذا؟

كيف لنــا ان نوحد قوانني األحوال 
الشــخصية املتعلقــة عــىل االقل 

مبوضوع الزواج؟
هل أن الزواج املدين هو باب للحل؟

هل للكنيســة مانــع يف تطبيق 
الــزواج املدين؟ ما هو دورها يف هذا 

املجال؟
هل يقبل اإلســام ترشيع الزواج 
املدين؟ ما هو دور املرجعيات الدينية 

يف هذا املجال؟
كيــف هي صورة الــزواج الناجح 

والدائم؟
هــل يتجرأ القيمــون يف الربملان 
اللبنــاين عىل اإلقــدام عىل ترشيع 

الزواج املدين االختياري؟
برأيي املتواضع هناك حلول عديدة 
تبدأ يف البيت واملدرســة والكنيسة 
والجامــع. وألن اإلنســان ابن بيئته 
يجــب عليه أن يبحث عــن الرشيك 
ضمن هذه البيئــة تافيا للمفاجآت 

االجتامعية والصدمات العاطفية.
يف البــدء تقع املســؤولية عىل 
عاتق الراغبــني يف الزواج فاالختيار 
الصحيــح للرشيك هو أوىل خطوات 
النجاح، يليها االتفاق عىل عقد الزواج 
إن كان دينيا او مدنيا بعد االطاع عىل 
الحقوق والواجبات يف كا العقدين 
واألهــم من ذلك معرفــة الذات يف 
القدرة عىل االلتزام مبضامينها إذ إن 
هذا اإلحســاس باملسؤولية وااللتزام 
تجاه عاقة الزواج يسهم بشكل كبري 

يف إنجاحها.
يف املقابــل عــىل كا الرشيكني 
ســلوك طريق الصــدق منذ الخطوة 
األوىل ، فــإذا كان املدماك األول مبنيا 
عــىل الصدق وحســن النيات كانت 
الخطوات الاحقة ناجحة ومباركة. 
ومن بعدها يأتيك تحصني هذا الزواج 
من التدخات الخارجية إن كانت من 
األهل أو مــن املقربني. باملخترص إن 
كان الزواج مبنيا عىل الحب واالحرتام 
وكان للزوجني أهداف مشرتكة وكانا 
املشــكات  حل  مهــارات  يتلكان 
والتعبري اللفظي اآلمن وكان االلتزام 
بينهام جديا إلنجاح هذا الزواج نجح 
واستمر وامثر. هنا أقول إن الثقة التي 
يضعها الرشيك برشيكه هي جوهرة 
الزواج التي يجــب عدم التفريط بها 
مهام حصل فالتعاون يف هذه املهمة 

رضوري بل أولوي.
وألننا نشــهد يف أيامنا هذه عىل 
الفاشــلة وألن  الزيجات  الكثري من 
الطاق أصبــح يف عقول املتزوجني 
»كرشبة مــاي« وألن تبعات الطاق 
هذا تكون ســيئة يف معظم األوقات 
النفســية لألوالد  الصحــة  عــىل 
وعىل املــرأة املطلقة )خصوصا يف 
مجتمعنــا( وعــىل الرجــل يف ظل 
األزمات اإلجتامعية واإلقتصادية، ال 
بد إذا من مرشوع قانون موحد جديد 
لألحوال الشخصية يراعي حقوق كل 
فــرد مهام كان مذهبــه، فهذا الفرد 
هو مواطــن قبل أي يشء آخر، عليه 
مســؤولية تحصني عائلته ومن ثم 
مجتمعه ووطنه. يلحظ هذا املرشوع 
قانونا عرصيا للزواج املدين اإللزامي 
يؤمن عدالة اجتامعية لكافة رشائح 
األوالد  حقــوق  ويضمن  املجتمــع 

ويحقق املساواة بني الجنسني.
برأيي املتواضــع إن ترشيع الزواج 
املــدين أصبــح رضورة اجتامعيــة 
وإنســانية واخاقية عىل حد سواء ال 
خوفا من الديــن وال هربا من االلتزام 
العائيل وال طمعا بالحرية بل بالعكس 
ضامنة لحرية الفرد وحقوق العائلة. 
وألن الــزواج املدين يلغــي الفروقات 
الدينية، واملذهبية والعرقية بني طريف 
الزواج، وبالتايل، فإن اختاف األديان 
أو الطوائف بني طريف الزواج، ال يشكّل 
أي إشكالية يف سريورة وعقد الزواج 
املدين. وعند الزواج، يحصل طرفيه عىل 
كامــل حقوقهم املدنية، واإلجتامعية 
والسياسية، وفًقا لقوانني الدولة، نقدر 
عندئذ أن نتحــدث عن إلغاء الطائفية 

ة حاليا. السياسية القا
اإلنســان  أن  أرى  النهايــة  يف 
ولــد حرا ليعيش حرا كــام أراد أبوه 
الســاموي ويجب أن يبقى حرا بناء 
عىل ما تعلمنا إياه األديان الساموية 
بعيدا عــن التزمت والتعصب والجهل 
العمياء. ومن أهم عامات  والطاعة 
هذه الحرية هو حرية اختيار الرشيك 

وأسلوب االرتباط به.
اختــم ألقول إن الرتبية الصحيحة 
يف البيت ويف العائلة عامة ومن ثم 
املدرسة والجامعة هي أساس نفي 
وســيكولوجي صلب تؤهــل الفرد 
ملواجهة اي تحدي او اي مرشوع مهم 
يف الحياة ومن أهم هذه التحديات هو 

الزواج إن مل يكن أهمها.

اللبناني... ــشــار  ال الــفــوضــى والــدمــاء فــي  الــشــائــعــات عــن  تــبــ  ــداف  ــ لــهــ األه
رضوان الذيب

»فيلــم امري طويــل« هدفه 
الوحيد شيطنة حزب الله وجره اىل 
الفتنة الداخلية واغراقه بالفو 
وحصاره ماليا واقتصاديا وصحيا، 
وتشويه صورته االخاقية ولصق 
كل مــا اصاب لبنــان والعامل من 
فو ودمار ومآس ودموع بحزب 
اللــه، الذي غري املعــادالت وفرمل 
االندفاعــة االمريكية يف املنطقة 
ومشــاريعها مــن الربيع العريب 
اىل التفتيت وصــوال اىل التطبيع 
وصفقــة القرن، وعىل العكس من 
ذلك ســاهم يف رسم مسار جديد 
اليمن وسوريا والعراق واالهم  يف 
واالبرز يف فلســطني، فقتال العدو 
لبنان  ليــس من  اليوم  االرسائييل 

وســوريا واالردن، بل من داخل غــزة والضفة وجنني 
ونابلس، ومل تتمكن كل االلة الوحشية االرسائيلية من 
كرس ارادة الشعب الفلسطيني ومقاوميه الذين فتحوا 
عرصا جديدا يف املواجهــات املبارشة بالرصاص الحي 
وقذائف »االر يب جي« واملســريات وصواريخ »الغراد« 
وباتــوا يلكون القدرة عىل قصف تل ابيب وتعطيل كل 
الحياة االقتصادية واالسياحية يف كيان العدو وتفجريه 
من الداخل واغراقه باالزمات. كل هذه التطورات النوعية 
واملعــادالت الجديدة يف موازين القوى مل تكن لتحصل 
بنظر قادة العدو لوال حزب الله الذي شكل جرس العبور 
لوصول الصواريخ والســاح لفصائــل املقاومة، ومل 
تنجح كل عمليات القصف االرسائييل االمري يف قطع 
طريق طهران - بغداد - دمشق - بريوت. هذه التطورات 
النوعية يف مسار الرصاع مع العدو، كشف عنها مسؤول 
حامس يف غزة يحي السنوار عرب تاكيده ان املواجهات 
االخرية يف فلســطني قادتها غرفة عمليات مشــرتكة 

مبشاركة ضباط من حزب الله والحرس الثوري.
وحسب املصادر السياسية، هذا هو رس الحرب املتعددة 
الوجوه واالســاليب عىل حزب الله وجمهوره وحلفائه 
يف لبنان، وهي مســتمرة ولن تتوقف، وتستخدم فيها 
واشــنطن كل االساليب مبا فيها الحرب الناعمة احيانا 
وتقديم العروض الســخية عرب رســائل نقلها اصدقاء 
مشــرتكني وتضمنت اغراءات داخلية رئاسيا وحكوميا 
مقابل االنكفاء فلســطينيا وسوريا، ورفض حزب الله 
كل العــروض وكل ما عرضته واشــنطن من امتيازات، 
وهذا ما رفع ســقف املواجهات والضغوطات االمريكية 
- الســعودية ضدالحزب، واللجوء اىل اجراءات تقطع 
كل مســارب الهواء عنه، وتحميله مسؤولية الحصار 
االقتصادي واملــايل واللعب عىل الوتر الطائفي، ودفع 
اللبنانيون اىل الشارع من اجل خلق االضطرابات واغراق 
البلــد وحزب الله بلعبة الدم والفو لنزع مرشوعية 
ساح املقاومة، والتعميم ان هذا الساح ليس ضد العدو 
بل ضد فئات من الشــعب اللبنــاين، مام يهد االرض 

اللبنانيني  الحداث ســاخنة بــني 
تصيــب املقاومة بعطب كبري مام 
سياسية  رشوط  بفرض  يســمح 
تايت برئيس للباد »كيف ما كان«، 
وهــذا الرئيــس مســتعد لتوفري 
املناخات لتنفيذ انقاب شامل عىل 
تركيبة البلــد منذ الطائف وتحديدا 
يف القطاعات العسكرية واالمنية، 
وصوال اىل حصار املقاومة ودفعها 
اىل مواجهة الدولة مام يفتح الباب 
امام تدخات دولية ملواجهة حزب 

الله.
االمــري  الســيناريو  هــذا 
الســعودي املدعــوم مــن قوى 
داخلية هو االساس عند واشنطن 
حاليا ويتقدم عىل امللف الرئايس، 
واملطلوب تحضــري االرض للفتنة 
عرب تعميق الجراح واالزمات واثارة 
الطوائــف، وبالتايل فان امــام اللبنانيني اياما صعبة 
ماليــا واقتصاديا، لكن االمور لن تتدحرج اىل فو 
عارمــة يف ظل وعــي املقاومة وقيادات مســيحية 
وسنية وشيعية ودرزية ملا يحاك للبلد، وهذه القيادات 
لديهــا القدرة عىل منع فلتان االمور، كام ان املقاومة 
لن تنجر اىل لعبة الدم، وقادرة عىل فكفكة كل االلغام 
بهــدوء وصــرب، وتحويل املــازق اىل فرصة لانقاذ 
والتفاهم مــع الجميع النتخاب رئيــس للجمهورية 
يريض كل اللبنانيني، وبالتايل فان كل عمليات التهويل 
بالفو والدم، و«شــارع مقابل شــارع« ال اساس 
لها مطلقا مهام وصل حجم الشــائعات الذي يقودها 
»طابور خامس«، وعــىل العكس من ذلك، هناك قدرة 
عىل حامية البلد حســب املصادر السياسية، بتعميق 
الحوارات وتقديم التنــازالت من الجميع للوصول اىل 
شخصية رئاسية توافقية، واملسالة ليست مستعصية 

او مستحيلة مطلقا.

ــاً: ــ ــ ــي ــ ــ ــب ــ ــ ــائ ــ ــ ــت ــ ــ  املــــــــــــطــــــــــــران ابـــــــــراهـــــــــيـــــــــ اســــــتــــــقــــــبــــــل وفـــــــــــــــــــداً ك
ــــيــــيــــر ــع فـــــــــــــر الــــتــــ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــ يـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــوقـ ــ ــ كــــــــــل واحــــــــــــــــد مــــــــــن مـ

اســتقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم امللكيني الكاثوليك 
املطران ابراهيم مخايل ابراهيم رئيس اقليم زحلة الكتائبي داين فياض، عىل 

رأس وفد من اإلقليم، بحث معه  يف األوضاع يف زحلة.
وشــكر املطــران ابراهيم الوفد عىل الزيارة واملعايــدة، واكد ان »ابواب 
املطرانية مفتوحة امام الجميع ساعة يريدون«، وعن التغيري شدد ابراهيم 
عىل ان »كل واحد من موقعه يستطيع فرض التغيري اذا رفع صوته وطالب 

بحقه«.
وعن البيان الذي صدر عن املطرانية منذ ايام اكد انه »ا تحسســاً منا 
بوجع القســم األكرب من ابناء املجتمع، ورمبا فتح كّوة يف جدار الصمت 
الســائد يف املنطقة وحــرّك ضامئر بعض املعنيني«، مكــررا الدعوة اىل 
الجميع »للتحيل بالوعي وادراك خطورة املرحلة الراهنة، ورضورة التكاتف 

والتعاضد لتجاوزها«.
واعتــرب ان »حزب الكتائب اللبنانية كان منذ انطاقته صوتاً صارخاً يف 

الربية، يطالب بالحق ويعمل ملصلحة الوطن«.
وحّمــل املطران ابراهيم فياض تحياته لرئيس حــزب الكتائب اللبنانية 

النائب سامي الجميل ولرئيس الجمهورية األسبق الشيخ امني الجميل.
تا د ال ا  ا ا ا

نهاء نحاول   : معرا من  املعلمين   نقابة 
ــرار ممكنة ــّل أضــ ــأق ب الـــدراســـي  ــعــام  ال

ــيــة: ــرب ــت ــطــا ال ــق ــن الـــحـــوافـــ ل ــبــي عـ  الــحــل
ــن أيــــــن أقـــــــوم بــتــحــصــيــل األمـــــــــوال ــ مـ

دعــت الــلــبــنــانــيــة  ـــ  ــيــن ب ة املــتــفــّر  أســـاتـــ
ــوري ــحــ ــظــر بــالــتــعــلــيــ ال ــن عـــــادة ال ــى  ــ ال

أشار وزير الرتبية يف حكومة ترصيف 
األعــامل عباس الحلبــي إىل أن »التعليم 
الرسمي يعاين من مشاكل بنيوية كبرية«، 
حني دخلت إىل وزارة الرتبية رأيتها  قائاً: 
تعمــل يف جزر مختلفــة وال يوجد عقل 
مؤسســايت عند بعض موظفي االدارات 

العامة«.
وأوضح يف حديٍث تلفزيوين، أن »كل ما 
حاولــت أن أقوم به هو فتح قلبي وعقيل 
للجميــع، وكنت اعتــرب أّن هذا امللف أكرب 
مــن أن يتحمله وزير وحده، بل يحتاج اىل 

التعاون«.
ويف تعليق عىل الحوافز لقطاع الرتبية، 
قال الحلبي: »ملســت التضييق من الجهات 

املانحة، بعد أّن كنت أشكك يف كام وجود 
التضييــق«، قائاً: »هل علينا جعل طاب 
لبنــان دفع مثــن عدم تنفيــذ الحكومة 
اللبنانيــة لإلصاحات؟ وأنا قلت ذلك أمام 

الجهات املانحة«.
وتابــع »حني أخلفــت الجهات املانحة 
يف وعودهــا، أخلف هــو يف وعوده مع 
األســاتذة«، متســائاً: »من أيــن أقوم 

بتحصيل األموال؟«.
كام شّدد عىل أّن »األساتذة يلكون الحق 
لرفض عريض، لكن أنا كوزير ال يكنني إاّل 
أّن أقوم بدعوتهم إىل العودة إىل املدارس«، 
مؤكًدا »أنّه لدي اقرتاحات أتأمل أّن أطرحها 

يف مجلس الوزراء«.

أشارت الهيئة التنفيذية لرابطة األساتذة 
املتفرغــني يف الجامعة اللبنانية، اىل أنه 
»حتى ال يفرس صمت أســاتذة الجامعة 
اللبنانية قبوال بالحال، بعدما أبدوا حرصا 
عىل مستقبل الطاب ومستقبل الجامعة 
الوطنية، وأفسحوا يف املجال أمام رئاسة 
الجامعــة ووزارة الرتبية إليجاد الحلول 
العملية اليجاد الحد األد من االستقرار 
لدى األســاتذة، اضافــة اىل رضورة دعم 
ميزانيــة الجامعة من أجل تأمني الصيانة 
الازمة وتوفري املســتلزمات الرضورية 
للمباين واملجمعات الجامعية واملختربات 

والسكن الطايب«.
ولفتــت اىل أن »كل ذلــك مل يســهم 
لألســف، يف حث الحكومة بشــكل عام، 
ووزارة الرتبية بشــكل خاص، عىل تأمني 
املقومات الرضورية للحفاظ عىل الجامعة 
الوطنية، ومل ياقوا األســاتذة واملوظفني 
يف منتصف الطريــق، وليك نضع األمور 
يف نصابها الصحيح نعلن أننا اليوم، أساتذة 
وموظفــني، بتنا غري قادرين عىل الوصول 
اىل اماكــن عملنا، خاصة مــع االرتفاع 
الجنوين لسعر رصف الدوالر، وعدم تحرك 
الحكومة ومؤسســات الدولــة للجم هذا 
الجنون الحاصل عىل كل املستويات، وتلهي 
املســؤولني والقيادات باملهاترات والبحث 
عن مصالحهم الشخصية ولو عىل حساب 
الناس«. وأوضحت إن »املساعدة االجتامعية 
التــي أقرت للقطاع العام مل تعد ذات قيمة، 
وبدل النقل مل يعد يكفي عىل االطاق بسبب 

ارتفاع أســعار املحروقات، لذلك فإننا ندعو 
املعنيني إىل تحمل مســؤولياتهم تجاه هذا 
الرصح الوطني والذي نساهم يف الحفاظ 
عليــه باللحم الحي، واال فإننا يف املقبل من 
االيام سنضطر مرغمني إىل إتخاذ الخطوات 
التصعيديــة املناســبة والتوقف القرسي 

الكامل عن العمل«.
يف هذا الســياق، دعت الهيئة »رئاســة 
الجامعة إىل إعادة النظر بالتعليم الحضوري 
إىل حني تســوية األمور وتوفري بدل النقل 
املتفرغني واملتعاقدين  املناسب لألســاتذة 
واملوظفني الذين يتكبدون مصاريف تفوق ما 
يتقاضونه تحت مسمى رواتب ومساعدات 
اجتامعية، مع العلم أن الطاب يف العديد من 
الفروع وخاصة يف املناطق البعيدة يحجمون 
عن الحضور إىل قاعاتهم وصفوفهم لعدم 
قدرتهــم عىل االنتقال مام يجعل الهدف من 

العودة إىل التعليم الحضوري محل نظر«.

ع ا ا د  ع 

التقــى رئيــس حــزب »القوات 
اللبنانيــة« ســمري جعجــع، يف 
معــراب، نقيب املعلمني يف املدارس 
رأس  عىل  محفوض  نعمة  الخاصة 
وفد من النقابة، يف حضور النائبني 
عقيص،  وجــورج  حب  أنطوان 
املساعد لشؤون املصالح يف  األمني 
أبو جودة ورئيس  »القوات« نبيــل 

فرنجي.  ربيع  املعلمني  مصلحة 
عقــب اللقاء، وضــع محفوض 
الزيــارة يف إطار تحرك النقابة يف 
ظــل االنهيار الذي يشــهده لبنان 
عىل الصعيد الســيايس والقضايئ 
واالقتصــادي والرتبــوي والصعد 
إنهاء  النقابة  كافة. وأكد »محاولة 
بأقل أرضار ممكنة،  الدرايس  العام 
العام عىل  حرصا منها منــذ بداية 
عدم انهيار هذا القطاع الذي يسهم 
يف قيامة لبنان«، مشــددا عىل ان 
»النجــاح يف ذلك مرتبــط بتأمني 

للمعلم«. الصمود  مقومات  اد 
القطــاع  ماهيــة  رشح  كــام 
القطاعات  مــن  »فهو  الرتبــوي، 
عليها  يعتمــد  التــي  األساســية 
لبنان الحديــث«، انطاقا من هنا، 
»أطلعوا  انهم  اىل  محفــوض  لفت 
الحارضين  والنائبني  القوات  رئيس 
عىل املعاناة الكبرية التي يعيشــها 
معلمو املدارس الخاصة، ما تســبب 
باحتقان، وال ســيام بعــد ارتفاع 
اســعار الدوالر واملحروقات بشكل 
جنــوين، فيام الرواتب ما زالت يف 
منذ  الحضيض«، مضيفــا »حاولنا 
أسبوعني تقريبا التوصل اىل اتفاق 

مــع اتحــاد املؤسســات الخاصة 
بثاثة،  الرواتب  رضب  عــىل  قائم 
اىل جانــب وضع منحــة بالدوالر 
وتغذيــة الصنــدوق التقاعدي، لذا 
املدارس  ايصالــه اىل مديري  نأمل 
كافــة وتنفيــذه المكانيــة إنهاء 
هــذا العام الدرايس بأقل خســائر 
ممكنــة، رغم ان هذا االتفاق وضع 
عندما كان الدوالر يســاوي تقريبا 

40 ألف لرية«.
جمعيــة  اىل  الدعــوة  وأعلــن 
للتصويت  املقبــل  االثنني  عمومية 
عــىل تنفيذ ارضاب األربعاء، »ألنه 
حــان الوقت لرفع الصوت«، متمنيا 
»أال تجــرب النقابــة عــىل تصعيد 
التحرك بل ان تســهم رصخة الوجع 
يف التهدئــة، يف حــال تجــاوب 
األد  الحد  مــع  املدارس  أصحاب 

فيها«. العاملني  متطلبات  من 
ان  بدوره، شــدد عقيــص عىل 
»امللــف الرتبــوي ومطالب معلمي 
املــدارس الخاصــة تبقى من أوىل 
أولويــات  القوات ورئيســه، كام 
ــا، اذ ان هــذه الفئة  وعــدت دا
املنتجة تواجه غبنا كبريا«، الفتا اىل 
»متابعة كتلــة الجمهورية القوية 
تحسني  يف  تســاعد  التي  القوانني 
أوضاعهم، ألنه مهام فعلنا سنبقى 
مقرصيــن بحقهم يف ظل األوضاع 
تنعكس بقســوتها وانهيارها  التي 
املنتجة  القطاعات  كل  الرسيع عىل 
فقد  الرتبوي،  القطاع  ضمنها  ومن 
املدارس  باتت كلفــة وصولهم اىل 

الشهرية«. رواتبهم  تفوق 
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فهد الباشا

، األديب االقتحامــي حّتى حدود  1ـ نــرصي الصايــ
املواجهة، يخرج عىل الناس، مؤخراً، شــاهراً كتبه عطاًء، 
يف عرض غري مســبوق، انفاذاً لرشعــِة »مّجاناً أخذتم 
فمّجانــاً أعطوا«... نرصي الذي اعطــى الكثري واملُنَتظَُر 
منه أكرث، كانت مبادرته، أمِس من »السفري« تقول: خذوا 
وذخــروا بالفكِر الحّر غضَبكم، علّكم، يوماً، من كســٍل 

تخرجون ومن ويٍل تخلصون...
 ، 2ـ اّن صفعًة تطبعها يُد مجاهٍد عىل وجه فاسٍد تبل
يف نتائجها، ما ال ال يبلغه ألُف بيان حافٍل بالباغة وسحر 
البيان. مَن، تراه، يقف خلَف هذا الكســل، هذا الشــلل يف 

أيدي املنذورين لوقفات العّز؟
3ـ أحّباؤكم، رفقاؤكم، اذا غادروا أو فارقوا فا تقولوا 
انّهــم غابوا. أقرُب اىل التقوى والصواب أن تقولوا: غرّيوا 
مــكاَن اقامِتهم... فا بالفــراق اىل الّضفة األُخرى وال 
بالتنايئ باملســافات وال حّتى بالخافات يغيبون. األحّباء 
قــد يحتجبون لكّنهم ال يغيبــون. تحّية اىل روح فارس 

ذبيان.
4ـ ليس، يف الّصغاراِت، َمن هو أصغر مّمن يقيُس ِكرَبَ 
مبقياس حجمه املايّل. وليس يف الكفر من هو أكفر مّمن 
رات.  ينسب اىل الله سبَب »توفيقه » يف الرثاء تاجراً باملُخدِّ
أّما مــن يفوُق كليهام صغارًة وكفراً فرجُل ديٍن يباركهام 
مســتفيداً مــن ماٍل جادا به تربّعاً لبنــاء بيت لله، يؤّمه 

مؤمنون بطو للفقراء...

كلامت يف زمن الغربة

عــــــ الديــــــن بحــــــ مــــــع وفــــــد لجنة
مطالبهــــــ لبنــــــان  كهربــــــاء  عمــــــال 

زار وفد من لجنة عامل كهرباء لبنان يف الجنوب النائب 
حســن عز الدين يف مكتبه يف صور، يف حضور مســؤول 
النقابــات والعــامل يف منطقة جبل عامل االوىل وســام 

طفا. 
وقد رشح اعضــاء اللجنة لعز الدين مشــاكل ومطالب 
العــامل، من تــدن للرواتــب اىل عدم االمــان الوظيفي 
للمياومــني وغريهم من املوظفــني، اىل معاناة املوظفني 
للبقاء واالســتمرار يف ظل االوضاع الراهنة، باالضافة اىل 
رشح مفصل عن مشــاكل معامل االنتــاج وخطوط النقل 

الجنوب. يف 
وقــد وعد عز الدين مبتابعة امللف، كام تم االتفاق عىل عقد 
جلسات متواصلة ملتابعة تلك املشاكل والعمل عىل وضع حلول 

لها مع املعنيني.

ســــــلوم : نتمّنــــــى تجــــــاو املوزعيــــــن
األدوية بتسلي  مطالبنا  مع  واملســــــتوردين 

ذكر نقيب الصيادلة يف لبنان جو ســلّوم يف حديث اذاعي، 
أّن »ما يهّمنا يف نقابة الصيادلة إســتام األدوية للصيدليات، 
واملحافظة عىل نوعّية الدواء اللبناين واملســتوى الصحّي يف 

لبنان، ألنه حق لكّل مواطن لبناين«.
وشــدد عىل أّن »رصختنا هي رصخــة كّل مريض ال يلك 
القدرة الرشائّية لرشاء الــدواء«، موضًحا »أننا نتمنى تجاوب 
املســتوردين واملوزعــني مع مطالبنا، وذلك بتســليم األدوية 
، وكذلك نســعى لوضع حّل  للصيدليات من أجل تلبية املر
ملشكلة الدواء، ونشّدد عىل أهمّية البطاقة الصحّية«، مؤكًدا أّن 
»مســؤوليتنا رصف الدواء عىل سعر املؤرش، وليس عىل سعر 

رصف الدوالر«.

ــاء الــقــ ــود  ــع ي أن  يــجــب   : ــور  مــفــتــي صـ
ــح ــصــحــي ــعــي وال ــي ــب ــط ــار ال ــ ــس ــ ــى م ــ الـ

شــدد مفتي صور وجبل عامل القايض الشيخ حسن عبد 
الله، خال لقائه الشــيخ حســني اســامعيل وعضو قيادة 
حركــة »أمل« عــادل عون واملحامي ملحــم قانصو ووفود 
اهليــة وروحيــة يف دار االفتــاء الجعفري يف صور، عىل 
»رضورة ان يعــود القضــاء اللبناين اىل مســاره الطبيعي 
والصحيح، الن القضاء هو الجســم السليم الذي يعيش فيه 
الوطــن، ولو ان القضاء كان له النظرة الصحيحة واملعالجة 
العادلة والواضحة يف حادثة الطيونه خال االعتصام امام 
العدليــة، ملــا كنا نرى ما يحصل اليوم مــن تجاذبات داخل 

الواحد«. القضايئ  الجسد 
أضــاف »لبنان يف عــني العاصفة وغــارق يف أزماته 
املتنوعــة وهو ليس فقط قريبا مــن االرتطام، بل ان البلد 
بات يف حفرة اللهيب الســيايس واالقتصادي، وهذا الواقع 
يتطــــلب تضافــر كل الجهود والســعي الرسيع للحوار 
والتفاهــم والتعايش، وعدم الذهاب اىل عناوين اكرث فتكا 
مبــا تبقــى من هذا البلــد، حيث تتكشــف عناوين مقيتة 
يســوق لها عدد من االطراف املســتفيدة واصحاب املصالح 
اآلنية الضيقة، ونحن ومن منثل ندعوهم اىل رحاب الوطن 
الواســع الذي نستطيع جميعا ان نعيش بظاله آمنني دون 
تغليــب فريق عىل آخر او محاولة تهديد جهة لجهة أخرى 

حياتها«. يف 
وشدد عبد الله عىل »محاولة استيعاب اآلخرين عىل املستوى 
الوطنــي«، وعــىل رضورة »أن يرتفع الجميــع عن الخطاب 

السيايس املتشنج الذي يزرع الكراهية والبغضاء«.

القــــــوا : نحن في بلد تقتل الشــــــعبويّة
غرد محمد شاكر القواس عرب حسابه عىل »تويرت«:  »نحن 
يف بلد تقتله الشــعبوية عىل شاكلة استعراض بعض النواب 
أمس تحقيق العدالة ال يكون برضب رجل امن واالعتداء عىل 

هيبة الدولة!«. 
أضــاف »كنواب، لديكم ترشيعات يف املجلس تحرر القضاء 
وتضمن اســتقاليته، اقّروها بدل مرسحياتكم بالشــارع، 
فعندئذ تصان العدالة وتنجيل الحقيقة با تسييس وال ضغط 

خارجي!«.

ل ال الع ت ع الد م

توالت أمس املواقف املشــيدة بعمليــة القدس النوعية التي 
وقعت يف مخيم جنني.

 قاسم : »أليس الصبح بقريب؟« 
ويف الســياق، غرد نائب االمني العام لحزب الله الشيخ نعيم 
قاســم عرب »تويرت«: »نؤيد ونبارك عملية القدس النوعية، رداً 
عىل إجرام الصهاينة واحتالهم. املســتقبل لفلسطني محررة 
مع هذا الشــعب املجاهد والشجاع. ساعة الزوال لـ »إرسائيل« 

تقرتب... أليس الصبح بقريب؟«.

 حزب الله : رد فعل رسيع وحاسم وجريء  
أكد حزب الله يف بيان، »إن هذه العملية الشــجاعة أربكت 
العدو وكشفت هشاشة أمنه وإجراءاته وأدخلت الرعب والقلق 
يف قلوب كيانه ومستوطنيه«، معتربا »أن هذه العملية رد فعل 
رسيع وحاسم وجريء عىل العدوان واملجزرة التي ارتكبها العدو 
الصهيوين يف مخيم جنني، وصفعة قوية لحكومة املتطرفني 

والفاسدين«.
وعرب عن »تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وفصائله 
املقاومــة ومجاهديه الرشفاء وتأييده املطلق لكافة الخطوات 
التي تقــوم بها فصائل املقاومة الفلســطينية لردع العدوان 

والدفاع عن الشعب الفلسطيني«.
ودان بشــدة »ازدواجية املعايري الظاملــة واملرفوضة التي 
متارســها بعض الحكومات الغربية ومعها بعض الحكومات 
العربيــة بالتواطؤ والصمت عن املجزرة التــي ارتكبها العدو 
الصهيــوين يف مخيــم جنني وأدت إىل استشــهاد العديد من 
أبناء الشــعب الفلســطيني املظلوم، ويف الوقت نفسه تبادر 
هذه الحكومات إىل إدانة العملية الدفاعية التي نفذها الشهيد 
علقمي وســائر العمليات التي تنفذها املقاومة الفلســطينية 
وهــي عمليات تقرها الرشائع الســاموية والقوانني واملواثيق 

واألعراف الدولية دفاعا عن الحق واألرض والسيادة«.

وختم الحزب مباركا »لشــعبنا الفلســطيني وكل فصائله 
املقاومــة ومجاهديه هذه العملية النوعية«، ورأى أن »بندقية 
املقاومني وســواعدهم القوية وحدهــا الرد عىل جرائم العدو 

وهي التي ستكتب نرص فلسطني وعزها اآليت«.

 »الديوقراطي اللبناين« :

نحيي العملية البطولية 
حيــا الحزب »الديقراطــي اللبناين«يف بيــان، »العملية 
االستشــهادية البطولية التي نفذت بحــي النبي يعقوب يف 
القدس والتي ألحقت بالصهاينة املســتوطنني خسارة فادحة 

من قتىل وجرحى«.

 »التجمع العاملي لدعم خيار املقاومة« : 

التحرير آٍت آٍت 
قــال االمني العام للتجمع العاملي لدعم خيار املقاومة يحيى 

غدار يف بيان نرصة للقدس وتكريا لشهداء جنني 
بأن »الثورة الشــعبية املسلحة يف فلسطني تتصاعد، وتلقن 
العدو دروسا قاســية، وتفرض خياراتها بهجومية وتصميم 
فاألرض والسيادة والقدس والبحر والنهر لنا، وفلسطني ال تقبل 

قسمة او خيانة او تتبيع وتطبيع
الســاح هو الحــل، والرصاص بالرصــاص يصد ويواجه، 
واملقاومة املســلحة وبكل االشــكال طريق الستعادة القدس 
واللد وحيفا والنقب وطن االباء واالجداد والقديســني والرسل 
ومعراج النبي اىل الســامء..«، مضيفــا »العلقمي يف جرأته 
وإرصاره واحرتافه ومبا أوقعه من خسائر يف صفوف قطعان 
املغتصبني الوحــو الهائجة، ورصاصاتــه املحكامت نذير 
بعث الخري يف جداول الرصاص والصواريخ واملســريات تهتف 
فلســطني لنا عربية ســيدة حرة عىل وعد الصاة يف كنيسة 

القيامة واالق املبارك«...

وختــم البيان »هنيًئا لفلســطني جنني املقاومة وللســامء 
بشهداء فلسطني ولألمه بشعب الجبارين واملناضلني املجاهدين 
يف فلســطني من الجليل اىل النقب والقدس واللد وحيفا، وام 
الفحــم والنارصة  التحرير ات ات ات وايامه جارية...، رحم 
الله الشــهداء االبطال والشــفاء للجرحى وكل العزاء للعائات 
ولألمة بأن كل شــيهد يســقط ينفخ الروح يف ثورة الشعب 
املســلح ليزيد الوعي والغضب ويحفز عىل الساح فبالساح 

وحدة تستعاد الحقوق والكرامة وعزة االمة«...

 املخيامت الفلسطينية يف صور  

اىل ذلك، أقيمت حواجز محبة عىل مداخل مخيامت الرشيدية 
والبص والربج الشــاميل، ويف الرشيط الســاحيل، احتفاال 
بالعمليات البطولية يف فلســطني والقــدس الرشقية، جرى 
خالها توزيع الحلوى عىل السيارات واملارة، ابتهاجا بالعمليات 
التي جاءت ردا عىل املجازر الصهيونية التي ترتكب يف نابلس 
والقدس وطولكرم واالعتداءات اليومية عىل املســجد األق 

واملجزرة األخرية يف مخيم جنني.
وأكد قائــد منطقة صور التنظيمية والعســكرية لحركة 
»فتح« اللواء توفيق عبدالله أن »من حق الشــعب الفلسطيني 
أن يناضل ويقاتل بكل الوسائل املتاحة دفاعا عن كرامته وعن 
أرضه ومقدســاته، وهذه العمليات البطولية التي نباركها هي 
رد طبيعــي عىل جرائم االحتال، ونحمل املســؤولية كاملة 
لجيش االحتال الصهيــوين واإلدارة األمريكية املنحازة التي 
ه، وان الشــهيد خريي  تدعــم الكيــان الصهيوين يف جرا
علقم رد عىل الكيان الصهيوين، فالعني بالعني والســن بالسن 
والقتل بالقتل«، مؤكدا »رضورة االلتحام الفلسطيني والوحدة 
الوطنية الفلســطينية ملواجهة جرائم االحتال الصهيوين، 
التي ترتكب بحق الشــعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته كل 

يوم«.

ــل مــخــيــمــات صــور ... حــواجــ مــحــبــة عــلــى مــدا الـــقـــد مــواقــف أشــــادت بعملية 
جــــــراءاتــــــ ــدو وكـــشـــفـــت هـــشـــاشـــة أمــــنــــ و ــ ــعـ ــ ــت الـ ــ ــكـ ــ حــــــ الــــلــــ : أربـ

                                                                                                   

اســتقبلت رئيسة »مؤسســة الحريري 
الحريري  املستدامة« بهية  البرشية  للتنمية 
يف مجدليــون، قنصــل أوغنــدا يف لبنان 
محمد خرض حســني، يرافقه رئيس »منتدى 
اللبناين  األوغندي« ســليم فرح  األعامل 

يف زيارة تواصل.
العامة  »األوضاع  اللقــاء  خال  وعرض 
والعاقــات الثنائية بني لبنــان وأوغندا«، 

حيــث أطلع القنصل حســني الحريري عىل 
القنصليــة منذ تســلمه ملهامه  »نشــاط 
لتعزيز التعاون املشــرتك بــني البلدين عىل 

الصعد«. شتى 
كام كانت مناســبة لـ«إســتذكار الدور 
األســايس الذي قــام به القنصــل الراحل 
الحاج وســام حجازي، والذي ساهم بشكل 

العاقات«. هذه  تطوير  كبري يف 

ــدا ــ ــ ــن ــ ــ ــل أو ــ ــص ــ ــن ــ ــت مـــــــع ق ــ ــ ــرض ــ ــ الــــــحــــــريــــــري ع
ــن ــ ــدي ــ ــل ــ ــب ــ ـــات الـــــثـــــنـــــائـــــّيـــــة بـــــيـــــن ال ــ ــ ق ــ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ

دا ص أ ت ق  ال م

إعترب النائب عبد الرحمن البزري، أن »اللقاء 
مع األهل واألخوة من أهايل وأصدقاء موقويف 
عربا هــو للتباحث حول واقعهم اإلنســاين، 

والقضايئ وما يعانون منه«.
واعتــرب أن »ما يحدث اآلن عىل مســتوى 
السلطة القضائية هو خطري جدا، واإلنقسام 
الكبــري يف الســلطة القضائيــة وتداعياته 
سيكون له إرتدادات خطرية عىل اللبنانيني، لكن 
ما هو أخطر من إنقســام السلطة القضائية، 
هو غياب العدالة والعمل مبعايري اإلزدواجية، 
وأن يكون هنالك إختاف بالعدالة بني منطقة 

وأخرى وبني مجتمع وآخر«.
أضاف »إن ما شــهدناه من عمليات تبار يف 
إطاق موقوفني بعيدا من رأينا ســواء كانوا 
مســؤولني أم غري مسؤولني عن إنفجار كبري 

جدا أدى اىل اهتزاز لبنان بأكمله، مل نشــهده 
ولألسف ينعكس عىل بقية القضايا«، مؤكدا 
ان »غياب العدالة خطر جدا، ومن واجبنا أيضا 
ما دام القضاء اللبناين قد استخدم بعض املواد 
املتعلقة باالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان 
بــني لبنان واملجتمع الدويل«، وطالب القضاء 
واملدعــي العام التمييــزي وغريه من الجهات 
املدعية ســواء أكانت يف القضاء العسكري أم 
يف القضاء املدين بإعادة نظر حقيقية شاملة 
وكاملــة مللف املوقوفني يف عربا وغريهم من 
املوقوفني الذين يشــبهونه، وسوف نتابع هذا 
امللف بحيثيــة وقوة ألننا لن نقبل أن ينعكس 
غياب العدالة عىل أي منطقة من لبنان، فكيف 
إذا كانت هذه املنطقة هي منطقتنا وهي عزيزة 

علينا كمدينة صيدا ومحيطها«.

ــى أهـــــالـــــي مــــوقــــوفــــي عــــبــــرا : ــ ــق ــ ــت ــ ري ال الــــــبــــــ
ــة ســلــبــاً عــلــى أهلنا ــدال ــع ــا ال ــي لــن نــقــبــل انــعــكــا 

ق ا ا د ا ال  ت ال م

شدد عضو كتلة »التنمية والتحرير« النائب 
قاسم هاشــم، عىل »اهمية ورضورة تعزيز 
العاقات الربملانية بني برملانات اتحاد مجالس 
منظمة التعاون االسامي واقرار الترشيعات 
لتعزيز كل ما يخدم مصلحة بلداننا وشعوبنا 
من خال افضل العاقات وتطويرها عىل كل 
املســتويات خاصة التكامل االقتصادي، يف 
ظل ما يعانيه العامل من ازمة اقتصادية تركت 
آثارها الســلبية عىل مجمل الدول وشعوبها، 
لذلــك فإن التعاون ال بد منــه للتخفيف من 
حدة االزمات التــي ترضب مجتمعاتنا، وهذا 

ما توافقنا عليه مع الربملانات املشاركة«.

كام هاشم جاء بعد لقائه الوفود املشاركة 
من ســلطنة عامن والعراق وســوريا خال 
الربملانات االسامية  مشــاركته يف مؤمتر 

املنعقد يف الجزائر. 
بدورهــم، أمــل اعضاء الوفود »الســعي 
لتطويــر اليات القــرارات وترجمة التعاون 
اىل عاقات تنفيذية خدمة النســان دولنا«، 
مبدين حرصهم عــىل »العاقات الطيبة مع 
لبنــان برملانا وحكومة وشــعبا، الن لبنان 
يبقــى يف وجدانهم وحضوره املميز اكرث من 
رضورة ملشاركته الفعالة وتجربته الربملانية 

املتقدمة«.

ــف ــي ــف ــخ ــت ــل ل الـــــتـــــعـــــاون  مــــــن  بــــــــّد  ال   : هـــــاشـــــ 
ــا ــمــعــاتــن ــر مــجــت ــ ــ ــ ــي ت ــ ــت ــ مــــن حـــــــّدة األزمـــــــــات ال

ا خالل ال

أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخيل 
ـ شعبة العاقات العامة يف باغ لها انه: »يف 
إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها شــعبة 
املعلومات يف قــوى األمن الداخيل ملاحقة 

والسجون  النظارات  الفارين من  الســجناء 
يف مختلــف املناطق اللبنانية، وبعد أن متكن 
عدد من املوقوفني من الفرار من داخل سجن 
أميــون بتاريخ 9-11-2022، وقد تم توقيف 

بعضهم يف حينه. 
امليدانية  املتابعــة  بنتيجة 
واالســتعامية التــي تقوم 
يف  املختصة  القطعــات  بها 
الشــعبة لتحديد األماكن التي 
يحتمــل اختباء باقي الفارين 
فيهــا، توصلــت إىل تحديد 
مــكان وجود أحدهم يف بلدة 

عابا الكورة، ويدعى: 
 ،1995 العام  )مواليد   . أ. 

لبناين(. 
بتاريخ 19-1-2023، وبعد 
عمليــة مراقبة دقيقة، نفذت 
كمينا  الشعبة  دوريات  إحدى 
محكــام يف البلــدة املذكورة 
أسفر عن توقيفه، عىل الرغم 
من محاولته الفرار حيث شهر 
عنارص  بوجه  يدويــة  قنبلة 
الدوريــة، لكنهــم متكنــوا 
مــن الســيطرة عليه وضبط 

القنبلة. 
القانوين  املقتــ  أجري 
حياله، وأودع املرجع املختص 

بناء عىل إشارة القضاء«.

ــون ــ ــي ــ ــن أم ــ ــج ــ ــن س ــ ــ ــف أحـــــــد الـــــفـــــاريـــــن م ــ ــي ــ ــوق ــ ت
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املعلومات لتكنولوجيا  ليرني  لوبال  منح  برنام  سبعلي:  
كاريل دعيبس

أطلق د. مياد ســبعيل برنامج منح غلوبال 
لريننج لتكنولوجيا املعلومات، وهو برنامج يوفر 
منح مجانية لدارسة عدد من الربامج التخصصية 
املتطورة يف مجاالت تكنولوجيا املعلومات العاملية، 
باللغــة االنكليزية، من خــال صفحة غلوبال 
لريننج عىل منصة كورسريا العاملية. ويهدف اىل 
املساهمة بتهيئة رأسامل برشي معارص القتصاد 

املعرفة يف لبنان واملنطقة.
ويف حديث خاص  لـ«الديار«، اعترب د. سبعيل 
»أنه من املهــم أن يدخل لبنان وباألخص الجيل 
الجديد يف عــامل تكنولوجيا املعلومات وعرص 
املعرفة ألن سوق العمل اليوم له شق كبري مرتكز 
عىل التكنولوجيا والتحول الرقمي. فاملعلومات 
العامــة عن هذا العامل ال تكفي أن ينخرط الجيل 
الجديد به، لذا نريد شباب مختّصة متتلك مهارات 
تخولها أن تقوم  بعملها، ســواء يف لبنان أو يف 

املهجر«.
وتابع: بعد كورونا، أصبح هناك عددا كبريا من الرشكات تتبع نظام 
العمــل عن بعد، وباألخص الرشكات املختصة يف الذكاء االصطناعي 
واالقتصاد الرقمي التي تطلب اختصاصات جديدة مثل مختصني يف 
 ،»cyber security« و»data analysis »مواقع التواصل االجتامعــي و
واملناهج التي تؤمنها معظم الجامعات اليوم ليست كافية، فالجامعات 

أبط من تطورات سوق العمل.
وأضاف ســبعيل: الوظائف املتوفرة يف االقتصاد الرقمي يف لبنان 
ال تتعّدى الـ5000 وظيفة، لذا هناك خلا كبريا بني العدد املتخّرج من 

الجامعة والوظائف املتوفرة.
وحــول التجاوب مــع برنامج منح غلوبــال لريننج لتكنولوجيا 
املعلومات، قال ســبعيل: هناك اهتامم كبري حول هذا املوضوع. ففي 
لبنان يح كثريا عن التحول الرقمي والحكومة االكرتونية، ولكننا 
متخلفني جــدا يف هذا املجال، ولكن الشــباب والرأس املال البرشي 
مهتمني جدا يف عامل التكنولوجيا وجاهزين ليقودوا التحوّل الرقمي 
اذا تأمنت لهم االختصاصات املعارصة والحديثة. وبعد ما دخل العامل 
يف تكنولوجيا املعلومات، أصبحت قطاعات املعرفة هي قاتلة االقتصاد، 
ما يعني أن بإمكاننا أن نخلق منتجات معرفية، وأصبحت التكنولوجيا 
أساس لتطوير الصناعات التقليدية )أي الزراعة والصناعة(، والسياحة 

والخدمات، التي طّورتها األنظمة الذكية.«
وعاّم اذا كانت املدارس تّوجه الطاب اىل عامل التطنولوجيا بشكل 
كاف، أجاب سبعيل: »طبعا ال، املنهج اللبناين قديم جدا واالختصاصات 
املتوفرة عىل مستوى املدارس تقليدية. من الرضوري ادخال اختصاصات 
جديدة حتى عىل مســتوى املدارس واضافة مادة املعلوماتية والذكاء 

.»»robotics»االصطناعي والـ

وأشار اىل »أننا ال نؤمن فرص عمل ضمن الربنامج ولكن عندما يأخذ 
الشهادة سيكون له حظوظ أكرث، فهذه االختصاصات »مطلوبة« يف 
ســوق العمل وباألخص يف الخارج، اذا نحن نفتح للطالب املجال أن 

يتعرف عىل سوق العمل أكرث«.
ولفت ســبعيل اىل أن »الربامج الذي نرّكــز عليها هي برامج لها 
 Big Data»عاقة بالتكنولوجيا املتطــورة، مثل الذكاء االصطناعي و
Analytics«  وهندسة املعلومات والبيانات، تطوير التطبيقات. هناك 
تفاصيل جديدة وكثرية يف قواعد البيانات وتصاميم التطبيقات وتجربة 
املستخدم. نركّز أيضا عىل التسويق وكيفية استخدام مواقع التواصل 
االجتامعي يف عامل العمل، مثل التخطيط االسرتاتيجي. باالضافة، كل 
مــا يختص يف االعامل املعارصة التي لها عاقة يف اقتصاد املعرفة. 
وهذه االسرتاتيجيات مهمة يف كافة القطاعات من قطاع الهندسة 

اىل الطب اىل التجارة«.
وشــدد عىل أن »الهدف من املنحة أن نوفرها مجانا ألكرب رشيحة 
ممكنة من الطاب. ورشوط إعطاء املنحة هي أن تكون لغته االنكليزية 
جيدة، أن تكون لديه فكرة أساسية عن االختصاص الذي يريد أن يدرسه، 
وااللتزام. فهذه االختصاصات تأخذ من  اىل 8 أشهر تقريبا ليك يحصل 
عىل الشهادة.« ولفت سبعيل اىل أن »الطالب يحصل عىل الشهادة من 
 ، google ecommerce الرشكة األساسية، فاذا اذا اختار أن يختص يف  

يحصل عىل الشهادة من رشكة »google« معرتف بها عامليا.«.
وأردف: »الطالب يكسب شهادة عاملية، باالضافة اىل تعريف سوق 

العمل عىل طابنا«.
وختم سبعيل بالقول: »عىل الرغم من االنهيار الحاصل يف لبنان، 
أملنا الوحيد هو بالجيل الجديد الذي يحمل االختصاصات الجديدة، وما 
نركّــز عليه يف برنامنا هو »العصب« لاقتصاد الجديد الذي يؤثر يف 

جميع االقطاعات األخرى«.

ــل تـــصـــل الــبــيــتــكــويــن ــ ــا... هـ ــ ــرهـ ــ ــعـ ــ  بـــعـــد ارتـــــفـــــا سـ
2 2 قـــــبـــــل  الـــــتـــــاريـــــخـــــّيـــــة  روتــــــــهــــــــا  الـــــــــى 

شانتال عايص

شهد العام املايض انهيارات 
متتالية شملت سوق العمات 
الرقمية وانترشت العدوى بني 
الرقمي.  القطاع  رشكات  كل 
وشهد يف الوقت عينه زيادة 
يف عدد املســتثمرين الجدد، 
فضاً عن زيادة يف التنظيم. 
ماذا عن مسار العملة األشهر 
»الكريبتــو«،  تاريــخ  يف 

البيتكوين؟
للعمات  السوقية  القيمة 

الرقمية 
تجاوزت الرتيليون دوالر 

بعد الرتاجع الســاحق يف 
أســعارها، ها هي العمات 
الرقميــة تتعــا ويعاود 

سعرها االرتفاع من جديد. 
ارتفعت القيمة الســوقية للعمات الرقمية بحواىل 5 
1 تريليون دوالر، والذي يعد  0 مليار  دوالر إىل إجاميل 8
أعىل مســتوى منذ أيلول املــايض، بفضل موجة الصعود 
الحالية  أسعار البتكوين باإلضافة إىل أسعار االيرثيوم 
وعمات رئيســية أخرى. فهــذه عامة قوية عىل عودة 
املضاربني عىل الصعود إىل الســوق مــع البنوك املركزية 
األمريكية بنجاح يف خفض التضخم، وإنقاذ االقتصاد من 
االنزالق إىل الركود. ومن املتوقع أن يســتمر زخم السوق 

الحايل إذا بقيت عوامل وظروف االقتصاد الكيل مواتية.
كام قفزت التداوالت عىل العمات الرقمية بنسبة كبرية 

1 مليار دوالر. 7 إىل 4 بلغت 9
أما العملة األكرث شــهرة »بيتكوين«، فتســجل ارتفاعا 
متواصا منذ بداية عام 2023، إذ قفز ســعرها من قرابة 

1 ألف دوالر إىل ما فوق 23 ألف دوالر.
متى تصل البيتكوين إىل الذروة؟

5 خبرياً يف قطاع العمات الرقمية اســتطلعت  يــرى 
آراؤهم مؤسســة »فايندر« أن العودة ستكون بطيئة إىل 
الســوق الصاعدة، متوقعني وصــول البيتكوين لذروتها 
التاريخيــة عند 8 ألــف دوالر يف عام 2025 وليس هذا 

العام أو القادم.
وتوقعت الدراســة التي أجريت عىل أكرث من 50 محلاً 
 2 للعمات الرقمية »أن البيتكوين ستكرس حاجز الـ 000

دوالر يف عام 2023 - ولن تستعيد أعىل مستوى لها عىل 
اإلطاق عند 8789 دوالًرا إال بحلول عام 2025.

كام توقعوا انخفاًضا قدره 13000 دوالر هذا العام، حيث 
جاء الســعر األد عند 10 آالف دوالر، لتحوم مستويات 

2 ألف دوالر هذا العام. البيتكوين بني 10 آالف دوالر و
»البيتكوين« أفضل األصول أداًء يف العامل!

يف بداية عام 2023، وصف بنك »جولدمان ســاكس« 
عملة البيتكوين بأنهــا أفضل األصول أداًء يف العامل، من 
ة املنتجات  خال وضع البيتكوين يف املرتبة األوىل يف قا

االستثامرية مثل الذهب والنفط والعقارات.
هذا وأضاف بنك جولدمان ســاكس البيتكوين ألول مرة 
إىل تقريــر العوائد التقليدي يف عام 2021. كام أعلن عن 
بدء تقديم خدمات العمــات الرقمية يف عام 2022 بناًء 
عىل طلب عمائها الرئيســيني، عىل الرغم من االنتقادات 

السابقة لألصول الرقمية.
هل تسحق الفائدة األمريكية العمات الرقمية؟

مــن الصعــب أن نؤكّد ما إذا كان ارتفاع ســعر الفائدة 
املحتمل يف الواليات املتحدة قد يتســبب بانهيار أســعار 
البيتكوين مــرة أخرى، وذلك ألن هناك العديد من العوامل 
التــي يكــن أن تؤثر يف أســعار البيتكوين، مبا يف ذلك 
املعنويات واتجاهات السوق واللوائح الحكومية. باإلضافة 
إىل ذلك، قد يؤدي أي تغيري يف ســعر الفائدة يف الواليات 
املتحــدة إىل تقوية الــدوالر األمري أو إضعافه، مام قد 

يكون له تأثري مبارش يف سعر البيتكوين.

ــ فــــي الـــهـــرمـــل ــخـ ــف شـ ــيـ ــوقـ  تـ
أمنّية دوريـــات  على  النار  ق 

أعلنــت قيــادة 
الجيــش- مديرية 
بيان  يف  التوجيه، 
»أوقفت  انــه:  لها 
من  دورية  أمــس 
املخابرات،  مديرية 
من  قوة  تؤازرهــا 
الجيش يف منطقة 
رأس املال الهرمل، 
م.(  )غ.  املواطــن 
من  سيارة  لقيادته 

دون أوراق قانونيــة، ولكونه مطلوبا مبوجب مذكرات توقيف 
عديــدة بجرائم إطاق النــار عىل دوريات أمنية والتعدي عىل 

عنارصها، وتجارة املخدرات والتزوير.
ضبط يف حوزته ساح حريب وأوراق ثبوتية مزورة.

ســلمت املضبوطات وبورش التحقيق مع املوقوف بإرشاف 
القضاء املختص«.

ــة لــــلــــنــــيــــات الــــحــــســــنــــة فـــــــي لـــبـــنـــان ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ـ ــرة و ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ام سـ ّ ــس عـــــــــــــ ــ ــ ــوي ــ ــ ــن ج ــ ــي ــ ــي ــ ــع ــ ت
أُعلِنــَت هيئــة األمم املتحدة للمــرأة تعيني جويس عزام 
ســفريًة وطنيًة للنيات الحســنة لهيئة األمم املتحدة للمرأة 
يف لبنان. متّثل جويس، وهي من نخبة متسلّقي ومتسلّقات 
الجبال ومتحدثة تحفيزيّة وناشــطة، مثاالً أعىل للمرأة يف 
الرياضة ورمزاً لألمل والقوة بالنســبة للنساء، يف جميع 
أنحــاء العــامل. بالرشاكة مع هيئة األمــم املتحدة للمرأة، 
ســتدعم جويس عّزام الجهود املبذولة لتعزيز املساواة بني 

لبنان. يف  املرأة  وحقوق  الجنسني 
جــاء هذا اإلعان خــال احتفال أُقيَم بعد أن أرشــدت 
جويــس مجموعة من الشــابات، والفاعــات يف مجال 
حقوق املرأة، والنســاء يف الرياضة، وســفراء وسفريات، 
ووزراء وممثات عن وزارات، ومســؤولني ومسؤوالت يف 

األمم املتحدة، يف نزهٍة يف جبال الشــوف.
وقالت املنّســقة الخاّصة لألمــم املّتحدة يف لبنان يوانا 
فرونِتســكا: »إنطاقــا مــام يّتضح من طريــق حياتها 
وإنجازاتها والتزاماتها املثّبتة، ليس لدي أد شــك يف أن 
جويس ســتواصل العمل لتعزيز املساواة بني الجنسني يف 

لبنان«.
مــن جانبه، قالت نائب املنّســقة الخاصة لألمم املتحدة 

يف لبنان واملنّسق املقيم ومنّسق الشؤون اإلنسانية عمران 
ريــزا: »إن عملنــا يف مجال حقوق املرأة واملســاواة بني 
الجنســني ومتكني املرأة سيستفيد بشــكل كبري من الدعم 

تقّدمه«. الذي 
قالت ممثلة هيئة األمم املتحدة للمرأة يف لبنان راتشــيل 
دور ويكــس: »إنها مصدر إلهام لجيــل من الفتيات اللوايت 
يرغــ يف  بلوغ آفــاق جديدة يف حيواتهن الشــخصية 
واملهنّيــة. نتطلّع إىل عامني من العمل واإلنجازات بالتعاون 
مع جويس، والحال ان هذا ما عّودتنا عليه عىل الدوام إللهام 
الجميع ودفع التغيري من أجل املساواة والحقوق املتساوية«.
وقالــت جويس يف بيان: »يُظهر هذا التعيني التزام هيئة 
األمم املتحدة للمرأة املســتمر تجاه النســاء والفتيات يف 
الباد ويف جميــع أنحاء املنطقة والعامل، وأنا فخورة جًدا 

بــأن أؤدي دوًرا يف تعزيز هذه الجهود«.
وبالحديــث عن خططها، أَضافــت جويس: »يف دوري 
الجديــد هذا، أنــوي التواصل مع مجتمعــات مختلفة يف 
جميع أنحاء لبنان، والدعوة للتأثري يف الناس لدعم النســاء 
والفتيات، وتعزيز حقوق املرأة. بالتشــارك مع هيئة األمم 
املتحدة للمرأة، ســألفُت االنتباه إىل القضايا ذات األولوية 

لتمكني املرأة وتحقيق املســاواة بني الجنسني يف الرياضة 

والقطاعــات األخــرى. أدعــو الحكومــة اللبنانية،  كام 

األفراد من املجتمع املدين والقطاع الخاص، نســاء ورجاالً، 

لانضــامم إلينا يف مســارنا نحو تحقيــق مجتمع أكرث 

إنصاًفــا، ذلك انه الطريق نحو التقّدم واالزدهار«.

ا ت ام    ع
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توقعت دائــرة التقديرات يف مصلحة األرصاد 
الجويــة يف املديرية العامــة للطريان املدين أن 
ــا جزئيا مع انخفاض  يكــون الطقس غدا، غا
ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود إىل معدالتها 
املوســمية. كام يتكون الضباب عىل املرتفعات، 
تتســاقط أمطــار خفيفة متفرقــة يف املناطق 
الشاملية، كام تتســاقط بعض الثلوج الخفيفة 

عىل ارتفاع 1900 مرت وما فوق. 
وجــاء يف النرشة االيت:  الحال العامة: طقس 
متقلب يســيطر عىل لبنــان والحوض الرشقي 
للمتوسط  بسبب تأثري املنخفض الجوي املتمركز 
فوق البحر االســود وشــامل تركيا، يشتد تأثريه 
اعتبــارا من نهار االثنني ويكــون مرتافقا بكتل 
هوائية باردة مام يؤدي إىل تساقط أمطار وثلوج 
ورياح قوية وحدوث عواصف رعدية ويســتمر 

أيام األسبوع املقبل. خال 
- الطقس املتوقع يف لبنان: األحد: غائم جزئيا 
مــع انخفاض ملموس بدرجــات الحرارة والتي 

تعود إىل معدالتها املوسمية. كام يتكون الضباب 
عىل املرتفعات، تتســاقط أمطار خفيفة متفرقة 
يف املناطق الشاملية، كام تتساقط بعض الثلوج 

الخفيفــة عىل ارتفاع 1900 مرت وما فوق. 
االثنــني: غائــم جزئيــا إىل غائــم أحيانا مع 
انخفاض إضــايف بدرجات الحرارة وضباب عىل 
املرتفعات، تتســاقط أمطــار متفرقة خاصة يف 
املناطق الشــاملية اعتبارا من الظهر مع نشــاط 
للخايا الرعدية، تشــتد حدة االمطار ليل االثنني 
الثاثــاء وتكون مرتافقة بعواصف رعدية ورياح 
س تتساقط الثلوج عىل  ناشطة تفارب ال50 كم
ارتفاع 1700مرت وما دون شــامل الباد ويتد 
مستوى تســاقطها فجر الثاء لتامس ال1400 

مرت. 
امــا الثاثــاء: غائم اجــامال مع اســتمرار 
االنخفــاض بدرجات الحــرارة والتي تصبح دون 
معدالتها املوســمية كام يتكون الضباب بشــكل 
كثيف أحيانــاً عىل املرتفعات، تتســاقط أمطار 

متفرقــة تكون غزيرة أحيانا ومرتافقة بعواصف 
رعدية ورياح ناشــطة كام تتساقط الثلوج عىل 
ارتفــاع 1400 مرت وما فوق وتامس خال الليل 

مع تدين درجات الحرارة ال1200 مرت. 
الحــرارة عىل الســاحل من 12 اىل 25 درجة ، 
فــوق الجبال من 8 اىل 18 درجة، يف الداخل من 

12 اىل 21 درجة.
الرياح السطحية: رشقية إىل جنوبية رشقية، 
تتحول خال النهار اىل جنوبية غربية، ناشــطة 
س، تشــتد  أحيانــا، رسعتها من 20 إىل 40 كم
س خاصة جنوب الباد. أحيانا لتصل إىل 55 كم

- االنقشاع: متوسط اجامال، يسوء ليا بسبب 
املرتفعات. عىل  الضباب 

 . - الرطوبة النسبية عىل الساحل: بني 25 و75
- حال البحر: متوســط ارتفاع املوج إىل مائج. 
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د قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا
االحد 29 كانون الثاين 2023

رأى رئيــس اإلتحاد العاّميل العام بشــارة 
األســمر أّن »األمور يف البلد مســتمرة هكذا 
ونحو األســوأ أيضاً، ما دام هناك تدخل سافر 
يّس الســيادة اللبنانّية، الذي هو ســبب يف 
الرصاع الكبري الذي يســعى دوماً إلســقاط 

الشعب اللبناين اقتصادياً واجتامعياً«.
وتابــع يف حديث  اذاعــي، »عىل املواطنني 
الوعي والتنســيق التاّم مع األجهزة األمنية، 
أّي  األمنيــة لحامية  ونتـــــوجه لألجهزة 
تحركات، حيث اّن تحركاتنا ســتكون األسبوع 
املقبل ضمن اإلطار الذي يحفظ السلم األهيل«.

وأشــار األســمر إىلى أنّه، »يف األزمات 
الكربى يجــب اللجوء اىل تخفيض الرضائب، 
ومــا نراه اليــوم هو العكس حــــيث هناك 

توجــه لرفع الرضائب، وهذا ما يجعل اللبناين 
يعيش أزمة مصرييــة، واملطلوب اليوم دولة 
تعمل لوقف ســعر االنهيار ووقف ارتفاع سعر 

الدوالر«.
ولفت إىل أّن »قطع الطرقات ال يجدي نفعاً، 
ألننا بذلك نقطع الطرقات عىل املواطنني وعىل 

من يخرجون لجني قوت يومهم«.
وأردف األســمر، »نحن يف االتحاد العاّميل 
العــام، نقوم بعّدة اتصــاالت مهّمة، ودعينا 
إلرضاب يف املصالح املستقلّة، ولألساتذة يف 
القطاع الخاص وقطاعات النقل، ولدينا تحرّك 
نهــار االثنني ضمن هذا اإلطار إلعان رصخة 
كبــرية يف كّل املناطق للولــوج نحو الحلول 

السياسّية«. 

ق ة كبيــــــرة االثنين فــــــي كّل املنا األســــــمر : تحّرك وصر

اســتضاف اتحاد بلديات بعلبك ورشة عمل 
تحت عنوان: »ألجل حوكمة رشيدة يف نطاق 
حــوض نهر الليطاين«، ضمــن إطار برنامج 
»التنمية املحلية عــىل امتداد نهر الليطاين«، 
املمول من االتحــاد االورويب، واملنفذ من قبل 
صنــدوق التنمية االقتصاديــة واالجتامعية 
ESFD ، مبشــاركة الوزير الســابق الدكتور 
، امني رس غرفة إدارة الكوارث  عبــاس مرت
واألزمات يف محافظة بعلبك الهرمل املهندس 
جهاد حيدر، مسؤول مديرية العمل البلدي يف 
البقاع الشيخ مهدي مصطفى، رؤساء بلديات 
واتحادات بلدية، وهيئات من املجتمع املدين. 

ورشحت منسقة املرشوع منال محي الدين 
الغايــة من اللقاء »ملواكبة الجهود التي تبذلها 

الحكومة اللبنانية«. 

 خطورة التلوث 

واشــار رئيس اتحاد بلديات بعلبك شــفيق 

قاســم شحادة إىل أن »هذه الورشة الحوارية 
متثل ركيزة أساسية لحامية هذا املورد املهم من 
خال وضع األولويات املحلية عىل جدول أعامل 
الحكومة املركزية والجهات املانحة ومتابعتها 
يف إطار تشار منظم ينسجم مع التحديات 
املعيشية الحالية واالنهيار االقتصادي املستجد 
املرتافق مــع التلوث املزمــن واملتعاظم لنهر 
الليطــاين، وقد حان الوقــت لنتحرك جميعاً 
ونعمل معاً لحامية أهلنا القاطنني عىل امتداد 
النهر والذين يتعرضون ألبشــع األمراض جراء 

هذا التلوث الخطر«.

 حدة الفقر 

وتحدث محمــد عطوي باســم »صندوق 
التنميــة االقتصادية واالجتامعية«، موضحا 
أن »برنامج الصندوق نتاج اتفاقية بني االتحاد 
األورويب والدولــة اللبنانية، ممثلة مبجلس 
اإلمناء واألعامر، واألهداف التخفيف من حدة 
الفقر وخلق فرص عمل، االســتجابة لألزمات 
االقتصادية واالجتامعية، املساهمة يف تعزيز 
االســتقرار يف لبنان، تعزيــز التنمية املحلية 
وتحســني الظروف، تعزيز قــدرات البلديات 
ومصلحــة الليطاين ودورها والحد من التلوث 

الزراعي والصناعي«.

 تدهور بيئي 
واشــارت مســؤولة املنارصة والحوار يف 
املرشوع الخبرية البيئية ها كياين أن »كميات 
الــرصف الصحي التي تصب يف نهر الليطاين 
4 مليون مرت مكعب سنويا ل9 بلدة يف  تبل 
 ، حوضه األعىل و15 بلجة يف الحوض األد
ويســكن عىل ضفافه 9 آالف نازح ســوري، 
وكمية الرصف الصناعي 4 مايني مرت مكعب 

سنويا لحواىل 185 مصنعا عىل صفافه«.
وختمــت: »القطاعــات املســتهدفة هي: 
الحوكمــة، املياه املبتذلة املنزليــة، النفايات 
الصلبة، النفايات الصناعية، والتلوث الزراعي، 
ولقد وقعت 27 بلدية عىل ميثاق رشف للتعاون 
وإيحاد الحلول ملشــكلة تلوث النعر وتنفيذها، 
ضمن إطار مرشوع ممول من االتحاد االورويب 
واملنفذ من قبل صنــدوق التنمية االقتصادية 
واالجتامعية، ومواكبــة الجهود التي تبذلها 
الحكومــة اللبنانية ملعالجة اآلثار الســلبية 
لتدهور املــوارد الطبيعية وتــردي األوضاع 
املعيشية للمجتمعات املحلية يف نطاق حوض 

لقاء حــــــول الحوكمة الرشــــــيدة في نطا حــــــو الليطاني

ا خالل ال

شارك وفد لبناين متخصص 
من املستشــارين يف االتحاد 
العــريب لانرتنت واالتصاالت 
برئاســة الدكتور فراس بكور 
واالمني العــام كميل مكرزل، 
يف فعاليات ملتقى االتحادات 
العربيــة النوعية املتخصصة 
برئاســة االمني العام لجامعة 
الــدول العربية وبرعاية نائب 
رئيس مجلــس الوزراء ووزير 
االمارات  دولــة  يف  الداخلية 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، 
حيث تم خــال القمة توقيع 
واعدة  اتفاقيات عربية  مثاين 

خاصة باالقتصاد الرقمي.
ضم وفد لبنان املستشــار االسرتاتيجي يف 
االتحاد النقيب ربيع بعلبيك واملستشار االول 
عيل عبد عيل واملستشارة العامة نورا املرعبي.

وصدر عن املؤمتر مبادرات مرشفة للمنطقة 
العربية وخاصة يف مجال التحول والحوكمة 
الرقميــة، وتم توقيع اتفاق تعاون بني االتحاد 
العريب لإلنرتنت واالتصاالت واملنظمة العربية 
لتكنولوجيات اإلتصال واملعلومات، يف حضور 
األمــني العام لجامعة الــدول العربية، خال 
فعاليات ملتقى االتحادات واملنظامت العربية 
الــذي عقد يف ابو ظبي - االمــارات العربية 

املتحدة 24 و 25 الحايل.
وتــايت أهمية هذا االتفاق انه يؤكد التعاون 
والتكامل والتنســيق بــني االتحاد الذي يثل 
القطــاع الخــاص وبني املنظمــة التي متثل 
الحكومــات يف املنطقة العربية ومبا يضمن 
اخــذ وجهات نظر كل األطــراف يف الربامج 
واملبادرات واالسرتاتيجيات التي يطلقها قطاع 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف املنطقة 

العربية.
ومع تزامن اليوم العاملي للتعليم مع القمة، 
طــرح بعلبيك توصيات تبناها اتحاد االنرتنت 
واالتصــاالت واضافهــا اىل توصيات القمة 
وهي: الوصــول لانرتنت واقتنــاء األجهزة 
الذكيــة، تأمني الرفاهية واألمــان الوظيفي 
للمعلم، تبني حق الرتبية عىل االبتكار للجميع، 

تعزيز املحتوى العريب النوعي.
وتحدث بكور يف كلمته عن إنشــاء منصة 
رقمية لتعزيز الحوكمة الرقمية الرشــيدة يف 

املنطقة العربية.
وعــىل هامش املؤمتر اجتمع الوفد اللبناين 
مع الشــخصيات العربية من رؤساء اتحادات 
ومسؤولني من جامعة الدول العربية واتفقوا 
عىل تقديم دراسات عن مبادرات تعزز االبتكار 

الرقمي يف املنطقة العربية وتضمن للشــباب 
فــرص الئقة وللحكومات أرضية و بيئة آمنة 

لاستثامر يف القطاع الرقمي.
وشــهد بن زايد توقيع مذكرة تفاهم ضمن 
الرؤية العربية املشرتكة لاقتصاد الرقمي، تأيت 
ضمن جهود تطبيق الرؤية العربية املشــرتكة 
لاقتصاد الرقمي التــي أطلقها رئيس الدولة 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يف حضور نائب 
رئيس مجلــس الوزراء وزير الداخلية واألمني 
العام لجامعــة الدول العربية أحمد أبو الغيط 
ووزير الدولة للتجارة الخارجية ثاين بن أحمد 
الزيودي. وتم توقيع مذكرة تفاهم لتأســيس 

السوق العريب الرقمي للمواد الغذائية.
وشــهد الشــيخ آل نهيان وأبو الغيط جانبا 
من اجتامع الـ54 للجنة التنسيق العليا للعمل 
العريب املشــرتك، يف حضــور أعضاء املكتب 
التنفيذي مللتقــى االتحادات العربية النوعية، 
وتم أيضا توقيع مذكرة تفاهم ثانية بني االتحاد 
العريب لاقتصاد الرقمــي واملنظمة العربية 
لتكنولوجيات االتصال واملعلومات دعام لقطاع 

تكنولوجيات االتصال واملعلومات العريب.
وكان أبو الغيط افتتح أعامل الدورة السادسة 
مللتقى االتحادات العربية املتخصصة املنعقدة 
بأبو ظبي باســتضافة مــن االتحاد العريب 
لاقتصــاد الرقمي. وأكــد يف كلمة  أهمية 
امللتقى بوصفه منصة لتبادل األفكار والتجارب 
الناجحة لاتحادات العربية، معربا عن الشكر 
والتقدير لرئيس الدولة عىل دعمه ومساندته 
الكريــة يف جهود مبــادرات العمل العريب 
املشرتك. وشــكر نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية عىل دعمه للعمل العريب املشرتك 
ورعايتــه ملبادرة الرؤيــة العربية لاقتصاد 
الرقمــي من خال االتحــاد العريب لاقتصاد 
الرقمي، مشيدا باملبادرات التي أطلقها االتحاد 
العريب لاقتصاد الرقمي وتعاونه التوثيق مع 

جامعة الدول العربية لتنفيذها.

ــتـــخـــصـــصـــة مـــلـــتـــقـــى االتـــــــــحـــــــــادات الــــعــــربــــيــــة املـ
ــاد الـــرقـــمـــي ــ ــص ــ ــت ــ ــادرات االق ــ ــ ــب ــ ــ ــ م يـ ــ ــعـ ــى تـ ــ ــ ــت ال ــ ــ دع

ت ا  ا م ا

جوزف فرح 

هل ســقطت منصة صريفة التي 
انشأها مرصف لبنان للجم سعر رصف 
الدوالر يف السوق السوداء وامتصاص 
الكتلة النقديــة باللرية اللبنانية ؟ ام 
انهــا  فقدت الثقــة بها بعد ان تخلف 
مــرصف لبنان واملصارف عن عمليات 
التحاويــل ومــا زال الناس ينتظرون 
لغايــة االن امتامها ال ســيام الذين 
حملوا  100مليون لرية الســتبدالها 
بالدوالر حســب منصة صريفة عىل 

سعر 38 الف لرية ؟
واذا كان ملرصف لبنان اســبابه يف 
هــذه املنصة فقد كانــت للمواطنني 
فســحة ربح يواجهون فيها متاعب 
الحياة التي اصبحــت كبرية ال تؤمن 

معيشتهم اال بقدر استنباط محاوالت اضافية فيها 
واحدى  وســائل هذه املحاوالت منصة صريفة حيث 
كانوا يبيعون لريتهم ويأخذون الدوالر عىل سعر 38 
الف لرية ثم يبيعونه يف الســوق السوداء عىل سعر 

43 او50 او2 الف لرية .
وذكــرت مصادر مرصفيــة مطلعة »ان مرصف 
لبنان بدأ بامداد املصارف بالدوالرات القفال موضوع 
التحاويــل بعد ان تأخر يف ذلك نظرا لاعداد الكبرية 
التي استخدمت املنصة مام ادى اىل دفع مرصف لبنان 
اكرث من مليار دوالر خال فرتة وجيزة ما اضطره اىل 
استبعاد الرشكات عن التداول بهذه املنصة وحرصها 
باالفــراد عىل اال يتعدى  حجم التداول ال 100مليون 
لــرية للفرد مع  العلم ان بعــض املواطنني كانوا قد 

شاركوا يف هذه العمليات وقد تأخر مرصف لبنان يف 
امداد املصارف بالدوالرات املطلوبة من اجل ذلك وهذا 
مــا ادى اىل تذمر املواطنني واىل فقدان الثقة حتى 
بهذه املنصة خصوصا ان ســعر ال 100 مليون لرية  
هو غري السعر املتداول اليوم مام عرض املواطنني اىل 
خسائر بدل تحقيق االرباح  وكل ما استطاع مرصف 
لبنان أن يتصه من خال فتح ســقف التحويل من 
اللــرية إىل الدوالر عىل منصة صريفة من تاريخ 27 
كانــون االول 2022 إىل 9 كانــون الثاين 2023 بل 
12 ألــف مليار لرية. حيث بينت األرقام تراجع الكتلة 

النقدية باللرية من 80 إىل 8 ترليون لرية.
 وانخفــض  النقد بالتدوال نحو 13 الف مليار لرية 
( يف النصف االول من كانون الثاين  )اي نحــو 17
2022 حيث بلــ 7 الف مليار بينام تخطى الـ 80 

الف مليار لرية يف نهاية العام 2022.»
واعتربت مصادر خبرية يف التداول 
بالنقــد »ان  قرار مرصف لبنان األخري 
حول متكني املواطنني من التحويل عىل 
سعر صريفة بسعر 38000 لريه قرار 
وظامل  وعشــوايئ  ومترسع  خاط 
لفئات عديدة من اللبنانيني وإننا نعلم 
متامــا أن مرصف لبنان عندما أنشــأ 
منصة صريفة كان هدفه لجم ســعر 
الرصف يف السوق السوداء وقد بدأت 
 1 املنصة بســعر يــرتاوح بني 000
و17000 لريه للــدوالر اي أن الدوالر 
كان يف السوق أعىل بحواىل 2000 أو 
3000 لريه وهذا يعني 10 أو 15 أعىل 
من املنصه لكن يف املدة األخرية وبعد 
تزايد الطلب وبشكل كبري عىل الدوالر 
للبنان وســوريا وللمنطقة يف الفرتة 
األخرية ارتفع الطلب عىل الدوالر وأصبح الفرق بني 
سعر املنصة والســوق كبريا جدا بحيث تجاوز 30 
أو 40 وقد دفع هذا مرصف لبنان اىل رفع ســعر 
املنصة اىل 38000 لريه ليك يلجم االرتفاع الحاصل 
للدوالر يف السوق السوداء والذي كان يرتاوح يوميا 
بــني 2000 و 3000 لرية وليك يبدأ بعرض الدوالر 
فعليا يف الســوق طلب مــن املصارف كلها االلتزام 
بالقرار لكن مل يلبه اال بنك املوارد فقط أوال ثم تبعه 
بنــك مياب وبنك FBN . وتقــول هذه املصادر  »ان 
التقلبات يف اتخــاذ القرارات يف مرصف لبنان قد 
سببت ضياعا كبريا يف السوق السوداء حتى وصل 
سعر  الرصف يف السوق السوداء اىل حواىل 0 الف 

لرية  للدوالر.«

هل ســــــقطت منصة صيرفة وفقــــــدت الثقة بها 
مصرف لبنــــــان يعاود دفع الــــــدوالرات للمصــــــارف التمام ما تبقــــــى من تحاويل

اميمة شمس الدين  

يف ظل االرتفاع الهستريي لسعر 
رصف الدوالر  الذي عجز املحللون 
عن معرفة اســبابه  تستمر القدرة 
الرشائيــة للمواطنني يف الرتاجع 
اىل حد عدم القدرة عىل تأمني املواد 
االساسية وخصوصاً الغذائية وكل 
هذا والدولة تتفرج تاركًة شــعبها 

يف املجهول.
اللبنانيون  يتخــوف  حني  ويف 
من عــدم متكنهم مــن الحصول 
عىل السلع االساسية يعمد بعض 
التجار اىل الغش ســيام يف املواد 
الغذائية التي تهدد حياة املواطنني.

وان كانــت وزارة االقتصاد غري 
قادرة عىل ضبط االســعار يف ظل 

االرتفاع املســتمر وغري املستقر لسعر رصف الدوالر 
فهي تقوم بدورها بضبط املخالفات حسب االمكانات 
املوجودة لديها ألن ســامة الغذاء وصحة املواطن 
اولوية كام يقول  املدير العام لوزارة االقتصاد محمد 
ابــو حيدر يف حديث لـ »ألديــار« مع »التفلت الذي 
نشــهده يف سعر رصف الدوالر يعمد بعض مصنعي 

االجبان وااللبان اىل الغش عرب استخدام مادة النشاء 
والزيوت النباتية املمنوعة يف االلبان مشرياً اىل انه 
تتم زيادة النشاء يف اللبنة الذي يحبس املياه بشكل 
اكــرب وبالتايل تزيد زنة علبة اللبنة اىل نحو النصف 

وهذا يُعترب  غشاً«.
و كشــف ابو حيدر »عن اســتخدام زيوت نباتية 
ممنوعــة ألنها تســبب االمراض معلنــاً ان وزارة 

االقتصاد ســتلجأ اىل سحب هذه 
املنتجات من السوق«.

كــام لفت اىل ان هناك »غشــا 
حاصا يف العديد من السلع كأدوات 
التنظيف والغسيل التي يوجد فيها  
نســبة عالية من امللوحة التي تزيد 
الرغوة وترض بالغســاالت وتؤدي 
اىل تعطيلها وهــذا بالطبع مرض 

باملواطن«. 
واشــار ابو حيدر اىل ان »بعض 
املاحم تبيع اللحم  الهندي عىل انه 
لحم بلدي طازج  ويتم بيعه بســعر 
ارخص وتم تســطري محارض  بهذا 

املوضوع«.
واكد ابو حيدر ان »وزارة االقتصاد 
تقوم باحالة املخالفني اىل القضاء 
وان ســامة الغذاء اصبحت عىل 
املحــك هو أمر مهم جــداً ألنه يس بصحة املواطن 
وهــو اهم من موضوع االســعار  الفتاً اىل ان عدم  
االستقرار يف سعر رصف الدوالر  يؤدي اىل صعوبة 
يف مراقبة االســعار  مؤكداً ان وزارة االقتصاد تقوم 
بعملها يف ظل الظروف الصعبة وارضاب جزء كبري 

من املوظفني«.

له ــرصــاد  ــامل ب ــصــاد  ــت االق ووزارة  كــيــة  االســتــهــ املــــواد  فــي  ــشــون  يــ ــجــار  ت
ــاعــة االلــبــان ــوعــة فـــي صــن ــن ـــوت الــنــبــاتــيــة املــم ي ــ ـــــال الـ ــو حــيــدر : اد ــ اب
ــ الـــهـــنـــدي ــحـ ــلـ حــــ تـــبـــيـــع الـ ــــــــش فــــي مـــــــواد الـــتـــنـــظـــيـــف ومــــ ...

دخلت اللرية اللبنانية منعطفاً خطراً هذا األسبوع 
مع تســارع وترية انهيارها بشــكل فــاق جميع 
التوقعــات، عىل وقع أحداث سياســية وقضائية 
فاقمت األوضاع املستعصية، التي تعاين منها الباد 

منذ 4 سنوات.
والمســت اللرية اللبنانية  حاجز الـ   ألف لرية 
للدوالر األمري الواحد يف الســوق الســوداء، يف 
وقــت تنهال فيه التحذيرات، أن هذا املســتوى ليس 
إال مجــرّد بداية يف مســار عنيف من االنهيار الذي 
ينتظر العملة اللبنانية يف عام 2023، وما يؤكد ذلك 
أن اللرية بدأت الشــهر األول من 2023 عند مستوى 
42 ألف لرية للدوالر، وهي يف مسارها إلنهاء الشهر 
مبا يفوق مستوى  التوقعات، ما يعني انها تراجعت 
خــال أيام معدودة نحــو 30 يف املئة من قيمتها 

املسجلة بداية كانون الثاين.
ويقــول الباحث يف الدوليــة للمعلومات محمد 
شــمس الدين يف حديث ملوقع »اقتصاد سكاي نيوز 
عربية«، إن مضاريب السوق السوداء باتوا يتحكمون 
مبســار العملة اللبنانية، وباتوا الجهة األساسية 
لتحديد اتجاهها وسط غياب تام للسوق الرسمي، يف 
حني أصبحت منصة »صريفة« التابعة ملرصف لبنان 
محصــورة بعدد محدد من األفــراد، الذين يقومون 
برشاء الدوالر عىل ســعر 38 ألف لرية، لبيعه الحقاً 
يف الســوق السوداء، وتحقيق أرباح كبرية من فارق 

السعر.
ويشــدد شــمس الدين عىل أنه ال يوجد أي مربر 

علمــي أو اقتصــادي الرتفاع ســعر رصف الدوالر 
بهذا املستوى، مشــرياً إىل أن اللرية تراجعت بواقع 
2 يوماً فقط، حيث اســتثمر  مخيف خــال نحو 
مضاربو الســوق السوداء الوضع املتأزم الذي يعاين 
منه لبنــان والذي تفاقم يف األيام األخرية، وهذا ما 
دفع باللبنانيني إىل التهافت عىل الســوق السوداء، 
الســتبدال العملة املحلية بالدوالر األمري مقابل 

أي مثن.

 سوق غري مراقبة وغري شفافة 

من جهته، يقول كبري االقتصاديني يف مجموعة 
بنــك بيبلوس الخبري االقتصادي د. نســيب غربيل 
يف حديــــث ملوقع »اقتصاد سكاي نيوز عربية«، 
إن الســوق الــــسوداء هي ســوق غري قانونية 
وغري مراقبة وغري شــفافة، يتحكم بها املضاربون 
ومســــتغلو الهزات السياسية التي تحدث، مشرياً 
إىل أن االنهيــارات التي حصلــت للرية اللبنانية يف 
األيام القليلة املاضية، هي انهيارات غري مســبوقة 
وســط حال من التهويل التي تزيد الوضع ســوءاً، 
وبالتايل يدفع ذلك الناس إىل الخوف، ويخدم االتجاه 
الذي يسعى لتحــــقيقه املضــاربون، وسط عدم 
اكرتاث من قبل السلطة التي تجاهلت إقرار أي خطة 
إصاحية يكن لها أن تساهم يف مسار إعادة ضبط 

الوضع.
ويضيف غربيل إن انهيار العملة اللبنانية يرتافق 
مع ارتفاع جنوين يف أســعار جميع الســلع، من 

مــواد غذائية ومحروقات وغريها من الســلع التي 
تعد أساســية، فمثاً قررت وزارة الطاقة اللبنانية 
إصــدار جدولني يومياً ألســعار املحروقات، تفادياً 
القفال املحطات التي باتت تواجه خســائر مع تغري 
ســــعر الرصف عىل مدار الســاعة، مشرياً إىل أن 
لبنان يســتورد معظم حاجاته االستهاكية ولذلك 
فإنه ومبجرد ارتفاع ســعر رصف الدوالر، سيقابله 
ارتفاع يف أسعار مختلف السلع وخاصة األساسية 

مثل الدواء.

 التضخم 170 يف املئة 

ويكشــف غربيل أن مؤرش أسعار السلع يف لبنان 
سّجل ارتفاعاً بنسبة 170 يف املئة يف 2022، متوقعاً 
حدوث مزيد من التضخم يف األســعار خال الفرتة 
املقبلة، والذي سينعكس سلباً عىل القدرة الرشائية 
للمواطن بسبب انخفاض األجور مقارنة مع التضخم 

الحاصل لألسعار.
ورفــض غربيــل تحديد أي اتجاه لســعر العملة 
اللبنانية يف املرحلة املقبلة، مشرياً إىل أن املضاربني 
يف السوق السوداء يســتغلون أي سعر يتم توقعه 
عىل أســس غري علمية، لتحويلــه إىل واقع يعمق 
من انهيــار العملة اللبنانية، رافضاً تحميل عبء ما 
يحصل فقط ملرصف لبنان، أذ يحاول األخري املحافظة 
عىل ما تبقى من احتياطات بالعمات االجنبية والتي 
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كانون الثاين 2023. 

ائية وق سياسية  احــدا  وقع  على  طر...  منعطف  في  ل  تد اللبنانية  الليرة 
بــمــســار ــون  ــمـ ــكـ ــحـ ــتـ ــلـــون االحـــــــــــدا ويـ ـ ــ ــتـ يـــسـ ـــــاربـــــون  : املـــــ ـــبـــريـــل 
ــلـــســـو الــرســمــي ـــيـــا تـــــام لـ ــيـــة وســـــ  ــانـــونـ ــيـــر قـ ـ الـــعـــمـــلـــة بـــســـو 

ــة ــي ــان ــن ــب ــل ال ــاعـــة  ــنـ الـــصـ  : ــان  ــيـ ــكـ بـــوشـ
ــ ــالـ ــعـ ــيـــة فـــــي الـ ــسـ ــافـ ــنـ اصـــبـــحـــت تـ

جــال وزير الصناعة يف حكومــة ترصيف األعامل النائب 
جــورج بوشــكيان يف مؤسســة LPPG للطباعة ومصنع 
Intercasa لصناعة األثاث واملفروشــات يف جدرا. وشّدد عىل 
أن االنتاج اللبناين ينافس بقّوة يف األسواق العاملية، ويحظى 
باعجاب املتســّوقني واملستهلكني الذين يسّجلون »طلبّياتهم« 
يف مؤسسات لبنانية رائدة يعمل أصحابها عىل تنفيذ العقود 

وفق الرشوط واملواصفات والتوقيت املحّدد.
وقال:« الثقة بالصناعة الوطنية متزايدة يف الداخل والخارج. 
وهــذا القطاع ينمو باســتمرار بالتوظيفات واالســتثامرات 

لتوباالبداع والتفّوق والتنّوع والتجّدد«. ا خالل 



أعلــن متحــدث باســم 
»جيش« االحتال اإلرسائييل 
»تعزيز فرقة الضفة الغربية 
بكتيبــة إضافيــة، وذلــك 
الوضع«.  تقييــم  عىل  بناء 
أعقاب عمليــة  يف  وذلــك 
ســلوان التي أدت إىل إصابة 
إرسائيليني اثنــني ، وعملية 
القدس املحتلــة، التي أودت 
بـ9 إرسائيليني واستشــهاد 

املنفذ خريي علقم.
ويف هذا الســياق، أكّدت 
أن  صحافيــة   معلومــات 

»0 من »الجيــش« وجميع كتائبه وفرقه 
العســكرية ودباباته موجــودة يف الضفة 
الغربية، وال تستطيع أن متنح الجنود األمان«. 
وأشارت معلومات صحافية  إىل أن »قوات 
االحتال ال تنزل إىل الشــارع من دون ساح 
الطريان، وأنها تســتخدم يوميــاً أهم برامج 
التجســس الحديثة األخطر يف العامل للتعرف 
إىل الوجوه وماحقة الفلسطينيني«. وأضافت 
انه »عىل الرغم من ذلك، مل يتعرّف الشــاباك 
اإلرسائييل ومل يتوقع العمليات الفلسطينية«.
الجدير بالذكر أن وســائل إعام إرسائيلية 
تحّدثت يف وقت ســابق عن حكومة نتنياهو 
الجديــدة، وقالت إنها ســُتضعف »الجيش« 
اإلرسائييل وســتزيد التوتــرات يف الضفة 

الغربية.
وحّذرت صحيفة »هآرتس« يف افتتاحيتها، 
يف   كانــون األول 2022، مــن أن نتنياهو 
يُضعف »الجيش« اإلرسائييل من خال انتزاع 
جزء من قوته ملصلحة املستوطنني، وأضافت 
الصحيفــة، يف مقال كتبه أمــري أورن، أن 
نتنياهــو يكن أن يدّمر دعــم اإلرسائيليني 
لـ«الجيــش« اإلرسائييل، الذي ال يّدعي فقط 
أنه »الجيش األكــرث أخاقية يف العامل«، بل 

»األكرث أخاقية يف دولة اليهود«.
ولفــت أورن إىل أن خطــة بن غفري لنزع 
رسايــا حرس الحــدود من قيــادة املنطقة 
الوســطى وتوجيهها إىل النقب، ستؤدي إىل 
عودة ظواهر حرب لبنان األوىل )اجتياح عام 
1982( كرفض الخدمة وعدم وجود انضباطية 
يف »الجيش« اإلرسائييل، بحيث تكون كاب 
»وحدة عوكتس« )وحدة كاب متخصصة يف 
التي »ستواصل  الوحيدة  الجيش اإلرسائييل( 

هّز أذيالها مذعنة من دون اعرتاض«.
كذلك تحّدث اإلعــام اإلرسائييل يف وقت 
ســابق عن ترضر األهلية والجاهزية للقوات 
الربية لـ«جيــش« االحتــال اإلرسائيــيل، 
بســبب تصاعد األحداث يف الضفة، والرصاع 
عــىل الســلطة يف »إرسائيل«.وقال الكاتب 
ومحلل الشــؤون العسكرية، رون بن يشاي، 

ملوقع »يديعــوت أحرونوت«، إّن »جزءاً كبرياً 
من الجيش الربي النظامي، التابع لـــلجيش 
اإلرسائييل، يُستثَمر حالياً يف الضفة الغربية 
يف مهــامت األمن الجاري«، مشــرياً إىل أّن 
ذلك »يــأيت عىل حســاب التدريبات التي مل 
ينفذها«. وأشــار بن يشاي إىل أّن »التشكيل 
امليداين النظامي للجيش اإلرسائييل ال يتدرب 
إاّل قليــاً جــداً، وهذا ينطبــق أيضاً عىل  
كتيبة احتياط ســُيضطر الجيش اإلرسائييل 
إىل تجنيدها هذا العام مبوافقة اســتثنائية 

من الكنيست«.
وأوضح أّن »املشــكلة تكمن يف أّن الوضع 
لن يتحسن، وأّن الجيش اإلرسائييل لن يتدرب 
يف املســتقبل القريب«، وذلك يف وقٍت »تنبع 
الحاجــة إىل إشــباع أرايض الضفة الغربية 
بكتائب نظامية بســبب التصعيد املســتمر 
يف املنطقــة، يف ظاهرة يكن أن تُســّمى 
باالنتفاضة املصغــرة، وهذه ظاهرة متباينة 

عن التجربة السابقة، بحسب الشاباك«.
وتابع أّن  »األمر مل يعد يتعلق بعمليات طعن 
ودهــس وال بأعامل جامعية، بل هناك مزيج 
من استخدام واسع النطاق لألسلحة النارية 
بطريقة فعالة إىل حّد ما، وانتشــار األحداث 
التــي مل تعد تقترص، منــذ فرتة طويلة، عىل 
شــاميل الضفة وعرين األسود وأبناء املخيم، 

يف مخيم جنني«.
وتحدثت وســائل إعام إرسائيلية عديدة 
عن أن »الوضع األمني الخطري« الذي تعيشــه 
الضفة خال الفرتة األخرية، مؤكدة أنّه يذكّر 
بالوضــع يف إبان االنتفاضة الفلســطينية 

الثانية.
وباإلضافة إىل هذه املشــاكل التي يعانيها 
»جيــش« االحتال اإلرسائيــيل، فإنّه يعاين 
أيضاً تزايد أعداد اإلرسائيليني الذين ال يريدون 
التجّنــد، إذ أظهرت نتائج اســتطاع للرأي، 
أجراه ائتاف »الحركات الشــبابية« يف كيان 
االحتال، ونقلته »القناة الـ12« اإلرسائيلية، 
أّن »ثلــث الشــبان اإلرسائيليني ال يريدون أن 
يجــري تجنيدهم«، وأكدت القنــاة أّن »هذه 

املعطيات خطرة وتدمي القلوب«.

عربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــات
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الـــــــــقـــــــــد  عـــــمـــــلـــــيـــــتـــــّي  بــــــعــــــد 
ــفــة ل يــنــتــشــر فـــي الــ ــ ــ ــت ــ جـــيـــش االح مـــن 

لـــيـــة  ــ ــتـــقـ صـــــــــرا حـــــــول اسـ
ــاء فــــــي تــــــل أبـــيـــب ــ ـ ــ ــ ــقـ ــ الـ

سعادة مصطفى ارشيد

جنني-فلسطني املحتلة

اســتأثر االهتــامم بســلوك وسياســات الحكومة  
والعرب،  الفلســطينيني  باهتامم  الجديــدة  اإلرسائيلية 
بســبب السياسات التي تعلنها  الحكومة ووزراؤها تجاه 
ملفات االســتيطان والقدس من قبل وزير األمن القومي 
بن  غفري، وحتى تجاه الســلطة الفلسطينية التي صادر 
وزير املالية سموترتش جزءا من  أموالها بقرار غري مربر 
إداريا، هذا االهتامم له ما يربره من حيث ان هذه الحكومة  
تريد حســم ملفات الرصاع الرئيسية، و ال تبايل بارتكاب 
القتــل واإلجرام دون حياء أو  نفاق يظهرها أمام العامل، 
باعتبارهــا دولــة ذات معايري إنســانية أخاقية، إال أن  
االهتامم بهذه امللفات املتعلقة بالشــأن الفلسطيني  يف 
الجانب اآلخر  )اإلرسائيــيل( املعارض لحكومة نتنياهو 
السادســة، كان ثانويــا ملصلحة امللفــات  اإلرسائيلية 

الداخلية.
ليلة الســبت -  األحد كانت ليلة التظاهر ضد الحكومة 
الجديــدة يف أكــرث من مدينة، بالقــدس تظاهروا أمام 
منزل رئيس الدولة هريتســوغ الذي أبدى تفهام ملطالبهم 
و  للحاجــة إىل إنهــاء النزاع الداخــيل، باعتباره يزق 
مجتمعهــم ويحدث أزمة دســتورية  واعدا ببذل الجهد 
ملعالجتهــا، ويف حيفــا حاملني شــعارات التحذير من 
االنقــاب عىل  الديوقراطية، أما يف تل أبيب فقد قارب 
عدد املتظاهرين مئة ألف متظاهر شــعاراتهم  متحورت 
حــول العبث الحكومي يف الجهاز القضايئ وعىل قضايا 
الفســاد املرفوعة واملنظورة يف املحاكــم ضد نتنياهو، 
ومنددين مبا يرونه فاشــية بعض وزراء الحكومة،  فيام 
مل يبــد املتظاهرون اهتامما يذكر تجــاه قضايا الضفة 
الغربية وملفاتها  العالقة، شــارك يف التظاهر بعض من 
بطاركة السياسة منهم رئيس الوزراء األسبق إيهود  باراك 
ووزيرة الخارجية الســابقة تسفني ليفني ووزير الدفاع 

املرتحل مؤخرا بيني  غانتس.
يف مجال التحليل مثة ثاثة ملفات ستكون هي محطات  
اليهودي املركزية بني حكومة األغلبية  الســجال اليهودي 
املرتاحــة لوضعها الربملاين،  وبــني املعارضة التي ترى أن 
الديوقراطية وفقا للنمط الغريب املعمول به يف »إرسائيل« 
تعني املشاركة ال املغالبة، و امللفات الثاثة هي ملف السلطة 
القضائية والدفاع عن اســتقاليتها، وملف الديوقراطية 
التشاركية، بالطبع اليهودية  اليهودية  باعتبار الدولة دولة 
اليهود أصا، وملــف الهوية الجامعة يف مقابل الهويات 
الفرعية،  أما امللف الفلســطيني فهو خارج التداول الجدي 

باعتباره ملفا أمنيا إداريا ثانويا ال  ملفا سياسيا.
ترى املعارضة عىل اختاف مشــاربها ومرجعياتها، أن  
تيار اليمني املتطرف قد ربح معركة الســلطة الترشيعية 
بفــوزه باالنتخابات بأربعة وســتني مقعدا برملانيا، بعد 
معركــة طاحنة اســتمرت أربع ســنوات جرت خالها 
خمســة  انتخابات عامة، ثم انها كسبت معركة السلطة 
التنفيذية بفوزها بثقة الربملان  )الكنيســت( وشــكلت 
حكومــة تبدو طويلة العمر حتى اآلن، وترى املعارضة أن 
املعركة  اآلن حول الســلطة الثالثة  السلطة القضائية 
التــي تريد تعديات يرفــض نتنياهو إجراءها مام  يؤدي 
اىل إضعــاف جهــاز القضــاء وإىل أن تصبح الحكومة 
ورئيســها فوق القانون وغري خاضعني  له، يريد نتنياهو 
وتحالفه اإلمساك بزمام السلطة القضائية ووضعها يف 
خدمتــه، و ذلك  من خال وزير العدل الجديد ومجموعة 
الترشيعــات الجديدة التــي يقول نتنياهو أنها  وردت يف 
برنامجه االنتخايب والذي نال الثقة عىل أساســه،  وإن 
استطاعت  الحكومة مترير ذلك فسيصبح وضع نتنياهو 
شبيها بوضع امللك الفرني لويس الرابع عرش  الذي كان 

يقول : أنا الدولة والدولة أنا.
تبدي املعارضة استعدادا للمواجهة حتى نهاية  الشوط 
ولســان حالهم يقول: مل يتبق يشء خارج ســيطرة امللك 
املســتبد بنيامني  نتنياهو،  وســينضم إىل السياســيني 
املعارضــني القضاة واملحامون والنقابات الفاعلة، والتي 

ال  يزال بعضها خارج سيطرة اليمني.
يف نظرة من الجانب املقابل أي جانبنا نحن، هل  علينا 
أن نشــعر باالبتهاج لذلك الخاف باعتباره بداية النهاية 
لدولــة االحتال، وأن  اللــه قد كفانا رش قتالهم بأيدينا؟ 
بالطبــع دولة االحتــال إىل زوال يف نهاية املطاف،  و 
لكــن هذه األحداث  والرصاعات ال تكشــف عن ضعفهام 
بقــدر ما تعرب عن حيوية املجتمــع  لديها، هذا املجتمع 
الــذي نتمنى زواله إن داهمه ربيعه فقد يطيل يف عمره، 
لكن علينا  أن نشعر بالغرية واإلعجاب معا من هذا العدو 
الذي تبــدي معارضته ومجتمعه هذا القدر  من الحيوية 
ضــد من يريد أن يضعهم يف خانة االســتبداد الرشقي، 
حيث تصبح الســلطة  القضائية ألعوبة يف يد الســلطة 
التنفيذيــة  وأجهزة األمــن، و كام حصل منذ فرتة عندما  
قبــل رئيس مجلس قضاء أعىل والذي يحتل موقع رئيس 
املحكمة الدســتورية عىل أن يوقع عىل  كتاب استقالته 
غــري املؤر قبل أن يســتلم منصبه، هــذا الكتاب الذي 
احتفظت به الســلطة التنفيذية  وأرخته عندما قررت أن 

يغادر القايض موقعه.

أمــنــنــا  الـــعـــدو  اســـتـــهـــدف  ا  الــــثــــورة:  حــــر 
ــرر ـ ــ ــر مــــــن  الـ ــ ــب ــ فــســنــلــحــق بــــ قــــــــدراً اك

حّذر قائد ساح البحر يف قوات حرس الثورة 
اإليراين، األدمريال عيل رضا تنكسريي، األعداء 
من التعرض ألمن الشعب اإليراين واستقراره، 
مؤكّداً أنّه سيلحق بهم  القدر نفسه من الرضر 

أو أكرث. 
وأكّد قائد ســاح البحر يف حــرس الثورة 
أّن التطور العلمي الذي تشــهده إيران ال يكن 
تصوره، مضيفاً: »هؤالء العلامء الشبان حققوا 
هــذه اإلنجازات العلميــة، بالرغم من الحظر 
الظامل، من خال جهودهم الجبارة، إذ ال نحتاج 

اليوم إىل أي اختصاص أجنبي«. 
وأشــار إىل أن العدو الذي ال يطيق رؤية كل 
هذا التقدم والتطور، »يحاول يائساً عرقلة سري 
اإلنجازات العلمية، من خال إثارة أعامل الشغب 
وكيل االتهامات اإلعامية الكاذبة ضد النظام 

اإلسامي«.    

وأكّد أنّــه إذا أراد العدو توجيه رضبة واحدة 
فإنه »سيتلقى 10 رضبات«، مضيفاً: »ال نجامل 
أحداً أو نتســاهل يف قضية الحفاظ عىل أمن 

شعبنا واستقاله ونظامنا اإلسامي«.
ويف 23 كانون األول الفائت، أكّد العميد عيل 
فدوي، نائب القائد العام لحرس الثورة اإليراين، أّن 
»األعداء ال يجرؤون عىل املواجهة العسكرية مع 
إيران، فلجأوا إىل الحرب االقتصادية والثقافية«.

وكان قائد ســاح البحرية يف حرس الثورة 
اإليراين، األدمريال عيل رضا تنكسريي، أعلن أّن 
باده مستعدة ملواجهة أي اعتداء محتمل عىل 
إيــران والتصدي بحزم للمعتدين، فيام أكّد قائد 
حرس الثورة اإليراين، اللواء حســني سامي، 
أّن »إيران قادرة عىل اســتهداف مصالح أعدائها 
املنترشين يف كّل مكان إذا حاولوا النيل من أمنها 

القومي«.

ــة ــق ــا تـــــوقّـــــع صــف ــ ــي ــ ــال ــ ــط ــ ي
ــا ــ ــي ــ ــب ــ ــي ــ ـــــــــــــــاز مـــــــــــع ل

زارت رئيســة الوزراء اإليطالية جورجا ميلوين العاصمة 
الليبية طرابلــس، لعقد صفقة غاز بقيمة 8 مليارات دوالر 

مــن أجل تعزيز إمدادات الطاقة إىل أوروبا.
واجتمعــت ميلوين بعبد الحميــد الدبيبة رئيس حكومة 
الوحــدة الوطنية يف طرابلس، قبــل توقيع اتفاق الطاقة، 
إلجراء محادثات ركزت أيضاً عىل الهجرة عرب البحر املتوسط.

وبعــد توقيــع االتفاق، قــال الرئيــس التنفيذي لرشكة 
إينــي اإليطاليــة كاوديــو ديســكالي، يف مؤمتــر 
صحايف إن االتفاق، الذي تم توقيعه يف إطار زيارة رئيســة 
الوزراء اإليطالية جورجا ميلوين لطرابلس، سيشــمل أيضاً 

الشمسية. والطاقة  الكربون  اللتقاط  مشاريع 
من جهتــه، قال رئيس مجلس إدارة املؤسســة الوطنية 
للنفــط فرحات بن قدارة إن »االتفاق ســيمتد ملدة 25 عاماً 
بسعة إنتاجية تبل 800 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً«.
وقبل أشــهر، أعلن رئيس مؤسســة النفط الليبية توقيع 
اتفاقيات مع رشكة »إيني« اإليطالية، وأن الرشكة تســعى 
إىل زيــادة إنتاجها من النفــط إىل »مليوين برميل يومياً ما 

بني 3 و5 أعوام«.
وقــال بــن قدارة آنــذاك إّن رشكتي »إينــي« و«بريتيش 
برتوليــوم« الربيطانية »اتفقتا عىل إطاق عمليات حفر يف 
البحر املتوسط عىل مساحٍة كبرية«، من دون تحديد املنطقة 

فيها. العمل  التي سيجري 

 دورة ثانيـــــــــــــــة مـــــــــــــــن االنتخابـــــــــــــــات التشـــــــــــــــريعية
2 مرشـــــــــــــــحاً  بتونـــــــــــــــس يتنافـــــــــــــــس فيهـــــــــــــــا 2

يديل الناخبون التونسيون اليوم بأصواتهم 
يف الــدور الثاين من االنتخابات الترشيعية، 
وبينام  توقعات مبشــاركة ضعيفة،  وسط 
يأمــل البعض أن يجلب تنصيب الربملان املقبل 
االستقرار، يرى آخرون أن األزمة السياسية 

. ستتعمق أكرث مام م
ويتنافس خال الدور الثاين من االنتخابات 
الترشيعيــة -التي تجرى بنظام االقرتاع عىل 
 2 األفــراد ألول مــرة يف تاريــخ الباد- 2
مرشــحا مل يحصلوا عــىل أغلبية األصوات 
خال الدور األول من االنتخابات، وســيكون 
التنافس يف الدور الثاين عىل 131 مقعدا من 

.1 جملة 1
ويف الدور األول من االنتخابات التي جرت 
يوم 17 كانون األول املايض فاز 23 مرشــحا 
فقط، من بينهم 3 نســاء ترشحن عن دوائر 
انتخابية بالخــارج، يف حني بقيت 7 دوائر 
بالخــارج شــاغرة نظرا لعدم تســجيل أي 
ترشــح فيها بسبب الرشوط املعقدة بقانون 

االنتخابات.

 منا بارد 
وهذه أول انتخابات ترشيعية يتم تنظيمها 
يف أعقاب إعان الرئيس قيس ســعيد تدابري 
استثنائية يوم 25 متوز 2021، جّمد مبوجبها 
الربملان، ثم حّل املجلس األعىل للقضاء وهيئة 
مكافحة الفســاد، وأقال الحكومة السابقة، 
ثــم صاغ دســتورا جديــدا، وعــّدل قانون 

االنتخابات.
وجرت االنتخابات الترشيعية -منذ دورها 
األول- عىل وقع أزمة سياســية واقتصادية 
واجتامعية مركبة أثقلت كاهل التونســيني 
وعززت شــعورهم بخيبة األمل بسبب الغاء 
وندرة املواد االستهاكية األساسية، يف حني 
قاطعــت أغلب األحــزاب االنتخابات، منفذًة 
بذلك سلســلة من االحتجاجات يف الشوارع 

ضد الرئيس قيس سعيد.
ويف الــدور األول من االقرتاع مل يشــارك 
13 ألف  ســوى 11 من جملــة 9 مايني و
ناخب مســجل، وأرجعت هيئــة االنتخابات 
ضعف املشــاركة إىل حداثــة اعتامد نظام 
االقرتاع عىل األفراد، يف حني قالت املعارضة 
إنها رسالة ضد »املسار االنقايب للرئيس«.

ويقــول رئيس منظمة عتيــد )املختصة 
مبراقبة االنتخابات( بســام معطر إن املنا 
الــذي تجرى فيــه االنتخابــات الترشيعية 
»باهــت وغري مائم ألي عمل ســيايس«، 
واصفــا الحملــة االنتخابية للــدور الثاين 
بالبــاردة نتيجة ضعف األنشــطة الدعائية 

وعدم تنوعها وتفاعلها مع الناخبني.
وال يستبعد معطر تسجيل مشاركة أضعف 
بكثــري من الدور األول لانتخابات بســبب 
تعّمق األزمة االقتصاديــة واالجتامعية، إذ 
يقــول للجزيرة نت إن »تــأزم أوضاع الباد 
بســبب ضعف أداء السلطة الحالية أثر سلبا 
عىل مــزاج الناخبني، وأتوقع حصول عزوف 

أكرب بالدور الثاين«.

ورغــم اعتقاده بأن تنصيب الربملان املقبل 
ســيكون منطلقا يرتكز عليه أنصار الرئيس 
لفرض رشعية دســتورية جديدة، فإنه يرى 
أن ضعف املشــاركة واملقاطعة الواسعة من 
األحزاب وغيــاب الكفاءة السياســية لدى 
النواب القادمني سيخلق مناخا من التشكيك 

يف الربملان.

 مسار اعتباطي 
ويرى ســامي الطريقي، القيادي بحركة 
النهضة اإلســامية التي أُزيحت من الحكم 
مبوجب التدابري االســتثنائية للرئيس سعّيد، 
أن »االنتخابــات الترشيعية انتهت من الدور 
األول بعدما قال الشــعب كلمته«، معتربا أن 
اســتمرار الرئيس مبساره االنتخايب هروب 

لألمام لرفض األمر الواقع.
وقــال الطريقي للجزيرة نت إن »املســار 
االنقايب الذي ذهــب فيه الرئيس اعتباطي 
وعبثي، وسيزيد يف تعّقد األزمة التونسية«، 
مســتبعدا حصــول أي انفــراج يف األزمة 
السياســية مبجرد إرســاء الربملان الجديد 
الذي يرى أنه سيكون مجردا من الصاحيات 

كمؤسسة ترشيعية ورقابية.
وأضاف أن الربملان املقبل ســيكون مشتتا 
وبقاعدة شــعبية ضعيفــة ومن دون حزام 
أن  مؤكدا  معدومة،  وبصاحيات  ســيايس 
تنصيبه لن يعيــد املصداقية للنظام الحايل، 
ولن يســمح له بالخروج يف املحافل الدولية 
بعناوين »ترشّف« الدولة التونسية، عىل حد 

الطريقي. تعبري 
ويرى الطريقي أن الحل للخروج من األزمة 
التونســية غــري متاح يف الوقــت الحايل، 
بســبب رفض بنية الحكم الحالية الحوار مع 
مكونات املجتمــع، مؤكدا أنه ال حل لألزمة 
وإنقــاذ الباد إال بتحمل الســلطة الحالية 
مســؤوليتها يف فتح باب الحوار الشامل من 

دون أي إقصاء.

 انتخابات جزئية 
وسيتم إعان النتائج األولية للدور الثاين 
مــن االنتخابات يف األول من شــباط املقبل 
عــىل أن تفصح هيئة االنتخابات عن النتائج 
النهائية بعد اســتكامل النظر بالطعون من 

املحكمة اإلدارية يف الرابع من آذار املقبل.
وبعــد انتخابه، لن يكــون الربملان املقبل 
كامل النصاب من حيــث عدد نوابه، ذلك أن 
7 دوائر انتخابيــة بالخارج مل يتقدم لها أي 

مرتشح.
ويف أول جلسة عامة، سيتعنّي عىل الربملان 
تسجيل الشغور ليقوم إثر ذلك مبراسلة هيئة 
االنتخابات من أجل الدعوة النتخابات جزئية.

الجزئية من  االنتخابات  تنظيم  وسيتطلب 
هيئة االنتخابات وقتا، إلعادة دعوة الناخبني 
وإجراء ترتيبات جديدة، وقد يســتدعي ذلك 
إعادة تعديــل قانون االنتخابــات للحد من 
رشوطه املعقدة، ذلك أنه نّص ضمن رشوطه 
عىل حصول املرتشــح عــىل 400 تزكية من 

الناخبني مبنطقته قبل قبول ترشحه.

ماتت هران  مع  النووية  املحادثات   : نيوزوي

»نيوزويــك«  مجلــة  يف  ناقش مقــال 
األمريكية، للصحايف املتخصص بالدفاع، دانيال 
ديبرتيس، وهو كاتب عمود مختص بالشؤون 
الخارجية يف صحيفة »شــيكاغو تريبيون«، 
مســألَة املفاوضات النووية الغربية مع إيران 
وتعرّثها، ويتحدث عن ِضيق الخيارات األمريكية 

يف هذا اإلطار.
يؤكــد املقال أّن »اإليرانيــني ال يبدون قلقني 
من دخول املفاوضات يف غيبوبة، إذ استعادت 
الحكومة اإليرانية بعض مبيعات النفط الخام، 
كام أفاد صندوق النقد الدويل بأّن صادرات النفط 

اإليراين تضاعفت منذ عام 2020«.
وأوضــح املقــال أّن »كثرياً مــن هذا النفط 
يذهب إىل الصني؛ الدولة التي تعارض محاوالت 
واشنطن إقناع الدول األخرى بالسري يف حملة 
الضغط األمريكية ضد إيــران. وبالتوازي، فإّن 
العمل النووي اإليراين مستمّر عىل قدم وساق«.

وقّدر أحدث تقريــر للوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة إجاميل مخزون طهران من اليورانيوم 
3 كيلوغراماً، أي أكرث بـ 12 مرة  73 املخّصب بـ 7

مام تسمح به خطة العمل الشاملة املشرتكة.
ويقوم اإليرانيون اآلن بالتخصيب بنسبة 0 
يف منشأة »فوردو«، وهي »خطوة تقنية قصرية 

بعيداً عن الوقود املستخدم يف صنع القنابل«.
وكان وصــول الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
إىل شبكة املصانع اإليرانية ومواقع التخصيب 
ومنشآت تصنيع أجهزة الطرد املركزي محدوداً 
منــذ أن أزال اإليرانيون بعــض كامرياتهم، رداً 
عىل قرار الرقابة األخري، والذي أصدرته الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
اقرأ أيضاً: الصني وجهة النفط اإليراين.. كيف 
أفشلت طهران عقوبات واشنطن؟وأشار املقال 
إىل أّن »الواليات املتحدة لديها خيارات محدودة 
اآلن، بعد أن تعرثت الدبلوماســية«، معترباً أّن 
»إدارة بايدن باتت تكرر، مثل اإلدارات السابقة، 
ترصيحاتها بأنها لن تسمح إليران بامتاك ساح 
نووي، وال يتطلب األمر الكثري من الخيال لفهم 
ما يعنيه البيت األبيض هنا، وهو أنه سيقصف 

البنية التحتية النووية إليران إذا لزم األمر«.
لكــّن الكاتــب يلفــت إىل أّن الواقع مغاير 
محفوف  العســكري  فـ«العمل  للترصيحات، 
باملخاطر، إذ يوجد ســبب وراء إحجام عدد من 

اإلدارات األمريكيــة عن تنفيــذ عملية ما ضد 
إيران، أو املساعدة عىل تنفيذها. فعندما يزن املرء 
اإليجابيات والسلبيات، يجد أّن استخدام القوة ال 

يستحّق كّل هذا العناء الذي سينتج منه«.
ويقول الكاتب إّن »إيجابيات الحملة الجوية 
االفرتاضية واضحة«. وعىل رغم امتاك الواليات 
املتحــدة قدرات تدمريية هائلة، فإن ســلبيات 

الرضبة العسكرية كبرية«.
وأوضح مقال »نيوزويك« أن »من املحتمل جداً 
أن تكون القيادة السياسية اإليرانية أكرث تصميامً 
عىل بناء قدرة نووية بعد الرضبة أكرث مام هي 
عليه اليوم«، كاشفاً أنه »بحسب تقييم مجتمع 
االســتخبارات األمريكية يف عــام 2007، فإّن 
طهران تسرتشــد بشأن قراراتها بنهج التكلفة 
والعائــد، بدالً من االندفاع نحو امتاك ســاح 
)نووي( بغّض النظر عن التكاليف السياســية 

واالقتصادية والعسكرية«.
منطق التكلفة والعائد والعقانية اإليرانيةويف 
الوقت الحايل، فإّن »منطق التكلفة والعائد هو 
يف مصلحة االبتعاد عن القنبلة )النووية(، ألّن 
آخر ما يريده اإليرانيون هو االنتشــار النووي 
يف املنطقة، واملزيــد من العزلة يف عاقاتهم 
الخارجية، وخطر أن تدير الصني، أكرب مستهلك 
للطاقة، ظهرها للنفط اإليراين«، بحسب املقال.
لكّن »تحليل التكلفة والعائد، بالنســبة إىل 
اإليرانيني، ســيتغرّي بصورة ملحوظة يف اليوم 
التايل ألي رضبة عسكرية أمريكية مفرتضة، 
ألّن القيادة اإليرانية سيكون لديها اآلن حافز عىل 

فعل كل ما يف وسعها لحامية أمنها«.
ويشري املقال إىل أّن »الرّد العسكري اإليراين 
الحتمي، والذي قد يحدث بعد الرضبة األمريكية 
املفرتضة، سيأيت بنتائج عكسية بصورة مذهلة 
عىل الواليات املتحدة، كام سيعطي دفعة شعبية 
للنظام ذاته، الذي كانت واشنطن تأمل إضعافه 

اليوم«.
وختــم الكاتــب الفتاً إىل أنّــه »بخصوص 
احتامالت الرّد اإليراين عىل أي رضبة محتملة، 
فإّن شبكة القواعد األمريكية يف الرشق األوسط 
متنح طهران عدداً كبرياً من الخيارات«، مؤكداً أّن 
»الدبلوماسية ميتة يف الوقت الحايل، ويتعني 
عىل الواليات املتحدة وإيران أن تسأال نفسيهام 

ما إذا كان الوضع الحايل مستداماً«.
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الشوف

للبيع ارض دير القمر عقار رقم 
5 مع طريق DP حواىل 2000  9

م. ت:78/803805
ــــــــــــــــــــــــــ

متفرقات

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

ت:78/803805

روسية بي مناورات جوية روســــــية  

أعلنت وزارة الدفاع البياروســية أن الطيارين البياروس 
والــروس نفــذوا مهــام تدريبية قتاليــة يف ميدان خاص 
مبقاطعة بريســت البياروسية، يف إطار املناورات الجوية 

التكتيكية.
وقالت الوزارة يف بيانها: »ضمن مناورات الطريان التكتييك 
املشرتكة بني قوات جمهورية بياروس وروسيا، نفذت طواقم 
الطريان تدريبات عىل تنفيذ العمليات القتالية يف ميدان تدريب 

روجانسك«.
وأفــادت الوزارة يف وقت ســابق بأن املقاتات الروســية 
والبياروســية دمرت أثناء تدريبات مشرتكة أنظمة دفاعات 

جوية وأهدافا ومعدات للعدو املفرتض.
وتجري مناورات الطريان التكتييك املشــرتكة يف بياروس 

1 كانون الثاين وحتى 1 شباط. يف الفرتة من 

ائرتين عســــــكريتين هندييتين تحط 

لقي طيار مرصعه إثر تحطم طائرتني عســكريتني من طراز 
»سوخوي  30« و«مرياج 2000« بوالية ماديا براديش وسط 

الهند.
وذكــرت صحيفــة »تايــز أوف إنديا«، عــرب موقعها 
اإللكــرتوين أن »طائرة من طراز ســوخوي-30 وأخرى من 
طراز مرياج-2000 تحطمتــا بالقرب من مدينة مورينا يف 

والية ماديا براديش«.
وقالــت الصــــحيفة نقاً عــن مصادر عســكرية إن 
»الطائرتني أقلعــــتا مــن قاعدة جواليور الجوية يف والية 
ماديا براديش حيث تجرى تدريبات«، مشــرية إىل أنه »وفقاً 
للتقارير األوليــة، رمبا يكون هناك احتامل لحدوث تصادم 

يف الجو«. 
وأضافــت أنه »كان للطائرة ســو-30 طياران بينام كان 
لدى مرياج 2000 طيار واحد أثناء التحطم، وتشــري التقارير 
األولية إىل أن طيارين يف أمان، بينام أقلعت مروحية تابعة 
للقوات الجوية الهندية إىل موقع التحطم للبحث عن الطيار 

الثالث«.

قتل ما ال يقل عن ثاثة أشــخاص، وأصيب 
أربعــة آخــرون بإطاق للنــار يف منطقة 
كاليفورنيــا ، يف رابع حادث من نوعه خال 

شهر يف املنطقة.
وأوضح فرانك بريســيادو من إدارة رشطة 
لوس أنجلس أن إطاق النار حدث بعد الساعة 

2:30 صباحا بالتوقيت املحيل يف حي بيفريل 
كريست، وهو حي راق يف لوس أنجلس.

ونقــل املصابون إىل املستشــفى وهم يف 
حالة حرجة.

يعــد هذا رابع حادث إطاق نار جامعي يف 
كاليفورنيا هذا الشهر.

ل شــــــهر ــــــ ــــــ للنــــــار بكاليفورنيــــــا  رابــــــع 
اإليراين،  الخارجية  وزيــر  أكّد 
حسني أمري عبد اللهيان، أن العملية 
املسلّحة ضد السفارة االذربيحانية 
يف طهران نُفذت بدوافع شخصّية.

وقال خال مؤمتر صحايف إنه 
ينبغــي لهجوم الســفارة أاّل يرض 
الجيدة بــني طهران  بالعاقــات 

وباكو.
وأشــار إىل أنــه ومنــذ وقوع 
الحادثــة، وّجه الرئيــس ابراهيم 
رئيي مبتابعتها قانونياً وقضائياً 

ومحاسبة كل املقرصين فيها.
وكان عبــد اللهيان دعا للتعاون 
أذربيجان يف قضية  األمني مــع 
الهجوم عىل سفارتها يف طهران.

يف املقابل، أبدى وزير الخارجية 
األذربيجاين ترحيبه مبقرتح التعاون والتنسيق بني 
الجهات األمنية يف كا البلدين لكشــف مابسات 

الهجوم.
لكن، وعىل الرغم من تأكيد السلطات اإليرانية أن 
الهجوم عىل الســفارة اآلذربيجانية يف طهران جاء 
»بدوافع شــخصية«، اعترب الرئيــس اآلذربيجاين، 
إلهام علييف، أّن الحادث عبارة عن »عملية إرهابية«.

أنها ســتجيل  األذربيجانّية  الخارجيــة  وأكّدت 
موظّفي سفارتها يف طهران رسيعاً.

وأعلنــت وزارة الخارجية األذربيجانية، الجمعة، 
مقتل شخص وإصابة 2 آخَرين، بعدما أطلق مسلّح 
النار عىل نقطة حراسة خارج السفارة  األذربيجانية 

يف طهران.

وجاء يف بيــان الخارجية األذربيجانية أنه »يف 
يوم 27 كانون الثاين 2023، وقع هجوم مسلح عىل 

سفارة جمهورية أذربيجان يف جمهورية إيران«.
من جهتهــا، دانت الخارجيــة اإليرانية الهجوم 
املســلّح عند مدخل ســفارة جمهورية أذربيجان 
يف طهــران، وقال املتحدث باســم الخارجية نارص 
كنعاين، إن »الرشطــة اعتقلت املهاجم فوراً وبدأت 

التحقيقات معه«.
وأوضــح أنــه »وبتوجيه خاص من الســلطات 
السياســية واألمنية يف الباد، تتــم متابعة امللف 

بأولوية للكشف عن دوافع الشخص املهاجم«.
بــدوره، أعلن قائد رشطة طهران العميد حســني 
رحيمــي اعتقــال منفــذ الهجوم عىل الســفارة 

األذربيجانية.

وأضاف أن »املعتدي عىل سفارة 
أذربيجان دخل السفارة مع طفليه 
حيــث اعرتف بــأن دوافعه كانت 

قضايا شخصية وعائلية«.
يشــار إىل أّن إيران وأذربيجان 
تشــرتكان يف الحدود الجغرافية، 
كــام يعيش عدد كبري من مواطني 

الجالية األذربيجانية يف إيران.
ومطلع الشهر الحايل، قال رئيس 
مجلس الشــورى اإليراين، محمد 
اجتامعات  إنه عقد  قاليباف،  باقر 
ثنائية وثاثية مع رئيي الربملان 

. األذربيجاين والرت
وتابع قائاً: »لقد حصل مؤخراً 
سوء فهم مع جمهورية أذربيجان 
وقد تم حلّه، وتقرر أن أقوم بزيارة 

إىل باكو من أجل استمرار هذه االجتامعات«.
وتشري بعض املصادر  إىل أن سوء الفهم يتعلق بـ 
»ممر زانغزور« ونية أذربيجان إعادة إحياء املرشوع.
و«ممر زانغزور« فهو قطعة أرض أرمينية بعرض 
43 كم متتد إىل الحدود اإليرانية وتشــكل الرابط بني 
أرمينيا وإيران. لكنها من جانب آخر تقطع التواصل 
بني أذربيجــان ومقاطعة نَخِجوان األذرية املتمتعة 

بالحكم الذايت املوجودة عىل الحدود مع تركيا.
وما تسعى إليه أذربيجان هو ممر لوجستي يحوي 
طرقاً رسيعة وخطوط ســكك حديدية عرب منطقة 
»زانغزور« من أجل ربط أذربيجان بأراضيها الواقعة 
يف منطقة نَخِجوان ومن بعدها تركيا، وســيكون 

وفق مساره ماصقاً للحدود اإليرانية األرمينية.

هران وباكو قات بين  ــــــر بالع ي لهجوم الســــــفارة أاّل ي عبد اللهيان : ينب

أفــادت صحيفة     يف مقال 
نرشته، بأن الواليات املتحدة وحلفاءها، ينوون تغيري 

االسرتاتيجية الغربية يف تسليح أوكرانيا.
وأوضح املقال، أن املحللني يف الحكومة األمريكية 
أدركوا املأزق الذي وضعت الواليات املتحدة نفســها 
فيه، وإمكان اســتمرار الــرصاع يف أوكرانيا ألجل 
غري مســمى، وأضاف أن إدراك واشنطن لهذا املأزق، 
وخشــيتها من اســتغال روســيا له، دفعها لبدء 
مباحثــات جدية مع حلفائها، لبحث ســبل تغيري 

ديناميات القتال ملصلحة أوكرانيا.
وأشــار املقال إىل أنه خــال املرحلة األوىل من 
الرصاع استخدمت كل من روسيا وأوكرانيا املدفعية 
والدبابــات خال العمليات القتالية، أما يف املرحلة 
التاليــة من الرصاع، فإن القوات األوكرانية يجب أن 

تستهدف خطوط الخنادق الروسية.
كام أوضح املقال، أن اخرتاق هذه الخطوط ال يتعلق 
بتحريك كتيبة من الدبابات عرب الخنادق وحســب، 
وإمنا يتطلب مناورات خاصة، تعتمد هجوما منسقا 
يتم خاله تحديد األهداف وإطاق النريان عليها، ولن 
يتــم ذلك دون حامية من املدفعيات التي ستشــكل 

الغطاء لهذه العمليات.
ونوه املقال، بأن مناورات األســلحة املشــرتكة، 

تعترب أســاس العمليات والتدريبات العسكرية لدى 
الجيش األمرييك.

كام أفادت الصحيفة، نقا عن محللني عسكريني، 
بأن شحنة األسلحة الغربية األخرية التي ستتلقاها 
كييف ســتحتوي 109 دبابات »بــراديل« أمريكية 
ترســلها الواليات املتحدة، إضافة إىل عدد كبري من 

املدافع من الحلفاء األوروبيني.
كام خلص املقــال، إىل أن الواليات املتحدة كانت 
مرتددة يف إرســال أســلحة جديــدة متطورة إىل 
أوكرانيا، خوفا من تصعيد الرصاع مع روســيا، لكن 
اآلن اختلفت نظرة واشــنطن لهذا الوضع بشــكل 

جذري.

يير اســــــتراتيجية تســــــليح أوكرانيا واشــــــنطن تبح مع حلفائها ســــــبل ت

أعلنت وزارة الداخلية اإلســبانية 
عــن توقيف مغريب كان يســتعد 
لتنفيــذ هجامت يف مدينة جريونا 

بإقليم كتالونيا.
اإلســبانية  الســلطات  وأفادت 
بأن املوقوف من منتســبي تنظيم 
»داعش« اإلرهايب، وصودر لديه عدد 
من الســيوف تدرب عىل استعاملها 

يف تنفيذ »عملية كبرية«.
وجــاءت عمليــة االعتقال بعد 
يومني من عملية الجزيرة الخرضاء 
التي اســتهدفت 3 كنائس وتسببت 
مبقتــل رجل دين عــىل يد مهاجم 
مغريب نفذ هجامته بساح أبيض.

وذكــرت الســلطات أن الرشطة 
املدين  والحرس  اإلسبانية  الوطنية 

نفذا عملية مشرتكة بالتعاون مع مكتب التحقيقات 
الفيــدرايل األمرييك FBI، إلحباط »عملية متطورة 

تدخل يف نطاق العنف الجهادي«.
وقالت إن التمهم من أصل مغريب وكان يســتعد 

لتنفيذ هجامت عنيفة يف أوروبا باستخدام األسلحة 
البيضاء، وأنه يــوم اعتقاله بحث عن كيفية تنفيذ 

»عملية طعن« عرب اإلنرتنت.
وأفادت مصادر إســبانية نقا عن السلطات بأن 
املعتقل »عنيف وغري مســتقر«، وأن الرشطة عرثت 

إرشــادية  بحوزته عــىل كتيبات 
حول كيفية اســتخدام األســلحة 
واملتفجرات، وكشــفت مراقبته عن 
أنه كان يســارع الزمــن يف األيام 
املاضيــة من أجل تعلم كيفية تنفيذ 
الهجامت، قبل أن تداهمه السلطات.

وحسب معطيات وزارة الداخلية، 
فإن التحقيقات تنصب عىل معرفة 
تفاصيــل العملية التي كان يخطط 
لتنفيذها ومل تكشــف عن املزيد من 
املعطيــات عنها، لكنهــا قالت إنها 

»عملية متطورة«.
وأضافت أن املوقوف كان ينشط 
يف دعــم اإلرهــاب عــرب مواقع 
التواصل االجتامعي املختلفة، كام 
كان يدخل إىل »الديب ويب« للبحث 
عن ملفات تتعلق بالتطرف، وســبق أن اســتخدم 
االنرتنــت يف إظهــار دعمه لتنظيــم »داعش«، 
والحصــول عــىل دروس يف »التدريــب الذايت« 

أسلحة. والحصول عىل 

(FBI الـــــــــــــــــ  مــــــــــــن  مــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات  ـــــــل  بـــــــفـــــــ
ــبـــيـــر كـ لـــــهـــــجـــــوم  يـــــعـــــد  كــــــــــان  ـــــربـــــي  مـــــ اعــــــتــــــقــــــال   : ســـــبـــــانـــــيـــــا 

رفــض برملان بريو طلبا من الرئيســة دينا 
بولواريت لتقريب موعد االنتخابات املقررة يف 
نيسان 2024 إىل كانون األول 2023، إلخراج 
الباد من األزمة السياســية التي متر بها منذ 
7 أســابيع. وتشــهد بريو احتجاجات عنيفة 
مطالبــة برحيل بولواريت منــذ كانون األول 
املايض وبتقريب موعد االنتخابات خلفت 47 

قتيا عىل األقل.
ونال املقرتح خال جلسة برملانية استمرت 
7 ســاعات 45 صوتــا مؤيدا مقابل 5 صوتا 

معارضا، فيام امتنع نائبان عن التصويت.
وقال رئيس الربملان خوسيه وليامز إنه »بهذا 
التصويت ُرفض مقرتح اإلصاح الدســتوري 

الهادف إىل تقديم موعد االنتخابات«.
وبعــد التصويت تلقى وليامز طلبا من أجل 
»إعادة النظر يف التصويت« ومناقشته االثنني 

خال جلسة جديدة.
املؤقتة لبريو  الرئيســة  وطلبت بولواريت 
تقريب موعــد االنتخابات إلخراج الباد »من 
املســتنقع الذي نحن فيه« عىل حد تعبريها، 
مشــرية إىل أن حكومتهــا تدعــم مبــادرة 
املعارضة لتقريب موعد االنتخابات الرئاسية 

والترشيعية إىل كانون األول 2023.
وتقود الرئيســة املؤقتة بريو منذ أن عزل 
الربملان يف الســابع من كانون األول املايض 
الرئيس املنتخب السابق بيدرو كاستيلو، وهو 
ما أدى إىل خروج مظاهرات عنيفة أودت بحياة 
4 مدنيــا ورشطي. وكان مقررا يف األصل أن 
 ،202 تستمر فرتة والية بولواريت حتى عام 
لكن يف محاولة منه الحتواء االستياء املتزايد 
قــرر الربملان تقريب موعد االنتخابات العامة 

إىل نيسان 2024.

ــات ــاب ــخ ــت ــب مـــوعـــد االن ــري ــق ــان بـــيـــرو يـــرفـــ ت ــرملـ بـ
د ــ ــ ــب ــ ــات فـــــي ال ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ـــــــ تـــــواصـــــل االحـ ر

تحت وقــع صدمة مقتل 
تايري نيكولــز، تجدد الجدل 
املتحدة بشــأن  الواليات  يف 
التي ترتكبها  العنــف  أعامل 
الرشطة، وســط شعور عام 
بأن التظاهرات الضخمة التي 
شــهدتها الباد عــام 2020 
مل تسفر عن تســوية لهذه 

املشكلة.
ويف أحــدث قضية عنف 
يف هذا السياق، تويف مؤخرا 
الشــاب األمري األســود 
تايري نيكولز )29 عاما( يف 
املستشــفى بعــد 3 أيام من 
تعرضه للــرضب املربح عىل 
أيدي عنارص من الرشطة )من 
أيضا(،  السوداء  البرشة  ذوي 
الذيــن وجهــت إليهم الحقا 

تهمة القتل.
»يس  لشبكة  حديث  ويف 
(، قالــت لــورا  إن إن« )
الذي  ابنة رودين كين  كين 
أثــار تعرضه للرضب العنيف 
بأيدي رشطيــني عام 1991 
موجــة اضطرابات يف لوس 
أنجلــوس »من املحــزن أن 
الوضــع ما زال عىل حاله يف 

أمريكا، ال يسعني أن أصدق«.
وكان مقتل الشاب األسود 
جــورج فلويــد، حني ضغط 
أبيــض بركبته عىل  رشطي 
عنقه إىل أن اختنق، أثار تعبئة 
ربيع  تاريخية  وتظاهــرات 
2020، وتحت ضغط الشارع 
يف  وعود  صــدرت  حينذاك، 
جميع أنحاء الواليات املتحدة 
بإقرار إصاحات يف ســلك 

الرشطة.
وبعد نحو عامني من ذلك، 
بل عدد الذين قتلوا يف احتكاك 
مع الرشطة مستوى قياسيا 
هو األعىل منذ 10 سنوات، إذ 
118 قتيا خال  وصل إىل 
2 من  عام 2022، من بينهم 
السود يف حني أنهم ال يثلون 
ســوى 13 مــن مجموع 
السكان، وفقا ملا أورده موقع 
»مابين  الرشطة  عنف  رصد 
 ( فايلنس«  بوليس 

.)  
وحســب أرقــام منظمة 
هيومن رايتس ووتش، قتلت 
الرشطة األمريكية نحو 00 
شــخص يف عمليات تدقيق 

مروري منذ 2017.
املقارنة،  ســبيل  وعــىل 
يقيض أقل من 20 شــخصا 
كل عــام يف فرنســا خال 
تدخل للرشطــة، وهو فارق 
بالكمية  مبــارشة  يرتبــط 
النارية  األسلحة  من  الهائلة 

ل عام ــــــ  ً 12 قتي أســــــفر عــــــن نحــــــو 
ـــــــــة األمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة عــــــــنــــــــف الـــــــــشـــــــــر
ــة جـــــــــورج فـــلـــويـــد ــيـ ـ ــ ــد قـ ــ ــع ــ  لـــــ يــــتــــراجــــع ب

املنترشة يف الواليات املتحدة، 
مام يفاقم مخاوف الرشطيني 
عىل سامتهم ويحضهم عىل 
املبادرة إىل إشهار ساحهم، 
فلقد ُقتل  رشطيا يف أثناء 
أداء خدمتهــم العام املايض، 
أنش  الذي  الصندوق  حسب 

تكريا لذكراهم.
من جهته، شــدد املحامي 
بن كرامــب -الذي كان يثل 
عائلة جــورج فلويد ويدعم 
اليوم عائلــة تايري نيكولز- 
عىل دور »ثقافة منترشة لدى 
مؤسســة الرشطة تتساهل 
حيال اإلرساف يف اســتخدام 
القوة، ال سيام ضد األقليات«.

بــن كرامب -خال  وقال 
مؤمتــر صحفــي - »يتحتم 
علينا إجراء هذا النقا مرارا 

وتكرارا إىل أن يتوقف ذلك«.
ومن بني وعود عام 2020 
إجــراء مراجعــة للحصانة 
الواسعة النطاق التي يحظى 
بهــا الرشطيون يف الواليات 
وإنشــاء ســجل  املتحــدة 
للرشطيني الذين يرسفون يف 

استخدام العنف.
ويف ظل ارتفاع ملحوظ يف 
جرائم القتل، فشــل مرشوع 
كان حظي  فــدرايل،  قانون 
عند طرحــه يف الكونغرس 
الجمهوري  الحزبــني  بتأييد 
والديقراطــي، وهــو مــا 
جعــل الجمهوريني يعودون 
إىل خطابهــم التقليدي عن 

»القانون والنظام«.
ومع استحالة تحقيق تقدم 
عىل املستوى الفدرايل، تواصل 
النقا محليا ببطء، وســط 

تباين كبري يف املقاربات.
الواليات  أن  بالذكر  وجدير 
املتحدة تضم نحو 18 ألف كيان 
للرشطة،  مســتقلة  وهيئة 
بني أجهــزة الرشطة البلدية 
املقاطعات  وأجهزة رشطــة 
ودوريــات الواليات وغريها، 
ولكل منها قواعدها الخاصة 
والتدريــب  االنتســاب  يف 

واملامرسات املسموح بها.
وعمد عدد من هذه الهيئات 
إىل مراجعــة قواعد التدخل 
بصورة  فحظرت  واالشتباك، 
التثبيت  تقنيــات  خاصــة 
بالخنق، وعممت اســتخدام 
زي  املثبتة عىل  الكامــريات 
منتسبيها، وشددت العقوبات 
بحق العنارص عنيفي السلوك.

حظرت  السياق،  هذا  ويف 
عــىل  ممفيــس  رشطــة 
من  املنازل  اقتحام  عنارصها 
دون سابق إنذار، وشددت عىل 
»واجب التدخل« حيال الزماء 
ذوي السلوك العنيف، وراجعت 
تدريباتها عىل تقنيات خفض 

التصعيد.
وبالرغم من ذلك، فإن قائدة 
ســرييلني  املحلية  الرشطة 
ديفيس أقرت بأن »الرشطيني 
عمدوا مبــارشة إىل تصعيد 
التوتر، حــني حاولوا توقيف 
تايــري نيكولز ملجرد ارتكابه 
مخالفة لقانون السري«. ويرى 
الناشطون أن املشكلة تكمن 
يف الصاحيــات الواســعة 
األمريكية  للرشطة  املمنوحة 
لتوقيف أشــخاص حتى يف 

قضايا مخالفات صغرى.



مسلسل  برشلونة  واصل 
انتصاراته، وفاز عىل مضيفه 
جريونا )1-0(، أمس السبت، 
عــىل ملعــب »مونتيليفي« 
  . ضمــن الجولة 19 من اللي
الكاتالوين،  الفريــق  ويدين 
بهذا الفــوز، لصاحب هدف 
املباراة الوحيد، بيدري، والذي 

. سجله يف الدقيقة 1
  وبهــذا االنتصــار، عزز 
لجدول  صدارته  برشــلونة 
 47 برصيد  الليغــا  ترتيــب 
رصيد  تجمد  بينــام  نقطة، 
جريونا عنــد 21 نقطة يف 

املركز الثاين عرش.
  ويف مبــاراة ثانية، فاز 
فريــق قــاد عــىل ريال 

مايوركا )0-2(.
  ســجل هديف قاد ثيو 

بونغوندا يف الدقيقة العارشة وأليخاندرو فرنانديز 
يف الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

  ورفــع قاد رصيــده إىل 19 نقطة يف املركز 
الخامــس عرش وتوقف رصيد ريال مايوركا عند 25 

نقطة يف املركز العارش.

 انكلرتا 

  فاز ســاومثبتون عىل ضيفــه باكبول 2 -1، 
أمس الســبت، ليتأهل إىل الدور الخامس )دور الـ 

1( ببطولة كأس االتحاد اإلنكليزي.
  وتقدم ســاومثبتون عــن طريق رومان بريود 
يف الدقيقــة 22، قبل أن يضيف الاعب ذاته الهدف 

. الثاين يف الدقيقة 2
  ويف الدقيقة 7 ســجل شــاريل باتينو هدف 

باكبول الوحيد.
  وضمن منافســات الدور الرابع، فاز بريستول 
سيتي عىل ضيفه وست بروميتش 3 - صفر، فيام 
سيتم اللجوء إىل مباراة إعادة لحسم مصري خمس 
مباريات، بعدما تعادل فولهام وساندرالند، وشيفيلد 
وينــزداي وضيفه فيلتوود تاون بنتيجة 1-1، فيام 
تعادل باكبرين روفرز وضيفه برمنغهام ســيتي 
2-2، ولوتــون تاون مع ضيفــه غريبي تاون 

بنفس النتيجة.

 أملانيا 

  تقدم يونيون برلني لوصافة جدول ترتيب الدوري 
األملاين، بفوزه عىل مضيفــه هريتا برلني )0-2(، 

أمس السبت يف املرحلة الـ 18.
  سجل ثنائية يونيون برلني كل من دانيلو ديوخي 

وباول سيغوين يف الدقيقتني 
.) (44 و7

  ويحتل يونيون برلني املركز 
الثــاين يف جــدول الرتتيب 
3 نقطة، بينام تجمد  برصيد 
هريتا برلني عند 14 نقطة يف 

املركز الـ 17.
  ويف باقــي املباريــات 
فــاز ماينتس عــىل ضيفه 
وبوروســيا   )2-5( بوخوم 
مونشنغادبا عىل مضيفه 
هوفنهايم )4-1( وفرايبورغ 
-3( أوغسبورغ  ضيفه  عىل 

1( وفريدر برين عىل ضيفه 
فولفسبورغ )1-2(.

  ايطاليا 

  تعــادل فريق إمبويل مع 
 ،2-2 بنتيجة  تورينو  ضيفه 
خال املباراة التي جمعتهام أمس الســبت، ضمن 

الجولة العرشين من الدوري اإليطايل لكرة القدم.
  وســجل هــديف إمبويل سبيســتيان لوبريتو 
، فيام سجل  ورازافان مارين يف الدقيقتني 37 و9
هديف تورينو صامويل ريت وأنتونيو ســانابريا 

يف الدقيقتني 82 و85.
2 نقطة يف املركز    ورفــع إمبــويل رصيده إىل 
العــارش، كام رفع تورينو رصيده إىل 27 نقطة يف 

املركز الثامن.
  وهــذا التعادل هو األول إلمبويل بعد انتصارين، 
والثامن هذا املوسم، مقابل  انتصارات و هزائم، 
أمــا تورينو فقد حقق التعادل الســادس مقابل 7 

انتصارات و7 هزائم.

1
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يا ر

االحد 29 كانون الثاين 2023

 دورة دبـــــــــــــــي الدوليـــــــــــــــة فـــــــــــــــي كـــــــــــــــرة الســـــــــــــــلة :
انتصـــــــــــــــار مهـــــــــــــــ لدينامـــــــــــــــو علـــــــــــــــى الوحـــــــــــــــدة

افتتح نادي  دينامو بــريوت  مبارياته يف  
بطولة ديب لكرة السلة 2023  بفوز مهم عىل 
حســاب نادي  الوحدة   الســوري بفارق كبري 

وصل اىل 20 نقطة وبواقع 95 -75.
وكان الفريــق اللبناين  قد بــدأ املباراة 
بنمــط بطيء قبل ان ينجح يف انهاء الربع 
االول متقدمــاً بفــارق  اربع نقاط وبواقع 
21 – 17، قبــل ان يضيف ســت نقاط اىل 
الفــارق مع انتهــاء  النصف االول من عمر 

.53 املباراة بواقع 43 – 
يف الربــع الثالث بســط الفريق  اللبناين 
ســيطرته عىل املباراة ليضيف خمس نقاط 
اضافية عىل الفارق، مع  انتهاء الجزء الثالث 
، ليضيف دينامو  مــن املباراة بواقــع 75- 0
خمس نقاط  اضافيــة اىل الفارق يف الربع 

االخري لتنتهي املباراة بواقع 95 - 75.
ويف مبــاراة ثانية، فــاز النادي االفريقي 
التوني عىل جمعية سا املغريب )53-71(.

ام ا   ا ا ا

 اولـــــــــــــــة: تألـــــــــــــــق أبـــــــــــــــي نـــــــــــــــادر وشـــــــــــــــيري
فـــــــــــــــي بطولـــــــــــــــة قطـــــــــــــــر الدوليـــــــــــــــة

ضمن بطولة قطر الدولية يف كرة الطاولة، 
تألــق لبنان يف هذه املســابقة العاملية.  فقد 
اســتطاع العبان ناشئان يف املنتخب اللبناين 

اجتياز دور املجموعات.
  ويف التفاصيل، تأهل الاعب ميشــال ايب 
نادر )13 سنة( إىل الدور ربع نهايئ بعد فوزه 
عىل العب من أمريكا )3-0( والعبني اثنني من 

قطر )0-3(.

  كام تأهلت الاعبة بيســان شــريي )13 
سنة( إىل الدور نصف النهايئ بعد فوزها عىل 
العبة قطرية )3-0( وعىل العبة من  سلطنة 

عامن )0-3(.
  وسيشــارك البطــان اللبنانيان ايب نادر 
وشــريي يف فئة زوجــي املختلط باإلضافة 
إىل مشاركة البطلتني مريم الهبش وياسمينا 

الهبش.

ا  ا  ال ا  ال م ال

ســـــــارة النصـــــــر  ـــــــب جماهيـــــــري عليـــــــ بعـــــــد 
كيـــــــف يعيـــــــش كريســـــــتيانو رونالـــــــدو فـــــــي الســـــــعودية

الربتغايل كريســتيانو  النجــم  ســقط 
الحقيقي األول مع  رونالدو، يف اختبــاره 
فريقه الجديد النرص الذي ودع كأس السوبر 
السعودي بخسارته أمام غريه اتحاد جدة 
بنتيجة 1-3 يف الدور نصف النهايئ.  وبعد 
هذه الخســارة واإلقصــاء، صبت جامهري 
النــرص جام غضبها عىل رونالدو، ووجهت 
لــه انتقادات الذعة عــرب مواقع التواصل 
املباراة  املخيب يف  أدائه  االجتامعي، بسبب 
وعدم متكنه من مســاعدة الفريق يف أحلك 

الظروف. 
  وقال الاعب الســعودي السابق حسني 
عبــد الغني عن رونالدو: »يف املباراتني ضد 
االتفاق واالتحاد كريســتيانو رونالدو غري 
مقنــع ومافيه أي إضافــة للفريق واليل 

يزعل«. يزعل 
  وكتب أحد مشجعي النرص عىل »تويرت«: 
النرص...  أخرج من  »كريســتيانو رونالدو 
كريستيانو رونالدو مل يقدم أي يشء. حتى 
جملــة كروية مل يقدمها. هجمة واحدة مل 
يقدمهــا. أرجوك أخرج من النرص... النرص 
النكسات بسببك... خرس بطولة  لن يتحمل 

وقوته«. هيبته  وخرس 
  وال يتوقــف رونالدو عن خطف األضواء 
أينــام حل، حتى بعــد رحيله عن الدوريات 

مؤخرا. الكربى  األوروبية 
  وانضــم رونالــدو إىل صفوف النرص 
الســعودي يف صفقة انتقــال حر وبعقد 

يتــد حتى عام 2025، بعد فســخ تعاقده 
اإلنكليزي. يونايتد  مانشسرت  مع 

  وحســب ما ذكره اإلعامي الربيطاين 
بريس مورغان، املقــرب من رونالدو، فإن 
األخري »يعشــق الحياة يف الرشق األوسط، 
مع أرسته وصديقته اإلســبانية جورجينا 

رودريغيز«.
  وأوضــح عن منط حيــاة رونالدو يف 
الريــاض »لقد تبادلت معه الرســائل، هو 
يحب الحياة هناك للغاية سواء داخل امللعب 

أو خارجه«.
  وحســب ما ذكرته صحيفة »دييل ميل« 
الربيطانيــة، أصبح رونالــدو وكافة أفراد 
أرستــه أيضا »حديث الجميع يف الرياض«.

  وأوضح املصدر أن »أرسة رونالدو تشغل 
17 جناحــا كاما يف فندق فور ســيزونز، 
2 مرتا، وبتكلفة تزيد  الذي يبل ارتفاعه 7

عىل ربع مليون جنيه إســرتليني شهريا«.
  من جانبه، أكد مورغان أن رونالدو كان 
بالفعــل يفضل البقــاء يف القارة العجوز 
واالســتمرار يف منافســات دوري أبطال 
أوروبا ملوســم أو 2 عىل األقل، لكنه تلقى 

عرضــا »ال يكن رفضه« من النرص.
  يذكــر أن بــريس مورغان هو من أجرى 
حوارا مع رونالدو كتب نهاية األخري داخل 
مانشســرت يونايتــد، بعد أن فتح النار عىل 
إدارة النــادي والجهاز الفني بقيادة املدرب 

هاغ. تني  إيريك  الهولندي 

د ت ع أمام ال ا دخ ا ا الد 

ــل : ــ ــ ــ ــ ــية األوائ ــ ــ ــ ــ ــدم  سداس ــ ــ ــ ــ ــرة الق ــ ــ ــ ــ ــي ك ــ ــ ــ ــ ــان ف ــ ــ ــ ــ ــة لبن ــ ــ ــ ــ  بطول
ازيــــــــــة ــــــبا ال ــــــاحل والشــــ ــــــبا الســــ ــــــرج علــــــــــى شــــ ــــــة والبــــ ــــــوز النجمــــ فــــ

حقق النجمة فوزا مثريا عىل شباب الساحل بنتيجة 2-0، أمس 
السبت، عىل ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب يف جونية، ضمن 
الجولة الرابعة من سداســية األندية األوائل لدوري الدرجة األوىل 
اللبناين لكرة القدم.  ورفع النجمة رصيده إىل 20 نقطة يف املركز 
الثالث، يف حني تجمد رصيد شباب الساحل عند 17 نقطة يف املركز 

الرابع.
  وأهدر عيل الفضل فرصة تسجيل الهدف األول يف الدقيقة 5، 
إثر كرة أمامية من محمد حيدر، حولها الفضل بتسديدة أرضية مرت 

بجانب القائم األيرس لعيل السبع.
1 عرب الربازييل جيفينيو،    وافتتح النجمة التسجيل يف الدقيقة 
بعد قطع بال نجدي الكرة، ومتريرها إىل عيل الرضا إسامعيل، الذي 

وجهها بدوره إىل جيفينيو، ليسدد مبارشة يف املرمى.
  وأنقذ عيل الســبع مرمى النجمة من هدف التعادل، إثر ركلة 
، نفذها زين فران،  جزاء حصل عليها الفريق األزرق يف الدقيقة 2

وأنقذها السبع برباعة.
  وأنقذ عيل ضاهر مرمى شباب الساحل يف الدقيقة 70 من انفراد 

تام لاعب جيفينيو، إثر متريرة رائعة من حسن كوراين.
  وسجل النجمة الهدف الثاين يف الدقيقة 78 عرب جيفينيو، إثر 
كرة عرضية من كوراين، حولها جيفينيو رأســية عىل يسار عيل 

ضاهر.
  ويف الوقت املحتسب بدل الضائع، حاول عيل عاء الدين مباغتة 
حارس شباب الساحل، بتسديدة من خارج املنطقة، لكنها وصلت 

سهلة عند ضاهر. 

 الربج - الغازية 

  من جهته، حقق الربج فوزا صعبا عىل حساب الشباب الغازية 
(1-0( يف املباراة التي جرت عىل ملعب مجمع اإلمام مو الصدر 

يف بلدة أنصار الجنوبية.
1 نقطة يف املركز الخامس، يف حني    ورفع الربج رصيده إىل 

تجمد رصيد الغازية عند  نقاط يف املركز السادس.
  وشــهدت املباراة تفوق الربج من حيث السيطرة، حيث حاول 
تسجيل هدفا مبكرا عرب محمد صادق، لكن تسديدته علت مرمى 

الحارس أحمد دياب.
  ومع انطاق الشــوط الثاين، فرض لعب الشباب الغازية عىل 
الكرات املرتدة، حيث سجل هدفا يف الدقيقة 80، ولكن ألغاه الحكم 

بداعي التسلل.
  وســجل عيل شــعيتو هدفا حاسام لفريق الربج يف الدقيقة 
90+3.. بعد تسديدة قوية من خارج املنطقة سكنت شباك الحارس 

دياب عىل يينه.
)kooora.com)  
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: القــــــــــدم  فــــــــــي كــــــــــرة   البطــــــــــوالت األوروبيــــــــــة املحليــــــــــة 
ــــــــــي الصــــــــــدارة ــــــــــد ف ــــــــــ ويبتع برشــــــــــلونة يواصــــــــــل مسلســــــــــل انتصارات

د الع   ال

ــــــــــس ــــــــــي التن ــــــــــة اســــــــــتراليا ف ــــــــــر بطل ــــــــــى النم أنث ــــــــــا ســــــــــبالينكا  أرين
دونت البياروسية الشابة، أرينا سبالينكا، 
اســمها بأحرف من ذهــب يف تاريخ الكرة 
الصفراء عقب تتويحها بلقب بطولة أسرتاليا 

املفتوحة للتنس 2023.
  وتوجت سبالينكا ببطولة أسرتاليا املفتوحة 
عرب تجاوز الكازاخية إيلينا ريباكينا املتوجة 
 3- ببطولــة ويبلدون 2022، مبجموعتني 

. -4 مقابل مجموعة خرستها 4- و
  ولكن قبل بطولة أسرتاليا املفتوحة 2023، 
نجحت سبالينكا يف الفوز بـ11 بطولة، لكن 
نسخة أسرتاليا هي األوىل لها ضمن البطوالت 

األربع الكربى »غراند سام«.
  التتويج بنســخة أسرتاليا املفتوحة، جعل 
أرينا سبالينا تقفز من املركز الخامس إىل الثاين 
يف التصنيف العاملي لاعبات التنس املحرتفات، 

لتضع التونسية أنس جابر باملرتبة الثالثة، علام بأن 
البولندية إيغا شفيونتيك ال تزال يف الصدارة.

 من هي أرينا سبالينكا؟ 

  ولدت سبالينكا يف الخامس من شهر أيار لسنة 
1998، يف العاصمة البياروسية، مينسك، ولديها 

جذور رياضية. 
، ولكن الطفلة    كان والدها سريغي، يلعب الهو
أرينا بدأت مامرســة التنس بالصدفة، حيث تقول: 
»كان والدي يقود ســيارته ويف طريقنا شــاهدنا 
مجموعة من ماعب التنس، أخذين إليها ومنذ ذلك 

اليوم أحببت اللعبة واستمتعت بها«.

 ما هي بطوالت سبالينكا؟ 

  حققت سبالينكا قبل بطولة أسرتاليا املفتوحة 

11 لقبا يف ماعب التنس، عىل املســتوى الفردي، 
قبل أن تكون البطولة األخرية هي األهم يف مسريتها 

حتى اللحظة. 
  وفازت ســبالينكا عىل صعيــد بطوالت الغراند 
ســام الكربى ببطولتي أمــريكا املفتوحة 2019 

وأسرتاليا املفتوحة 2021 ولكن يف الزوجي.
  وكانت رشيكتها يف الفريق يف املرتني البلجيكية 

إيليزيه مريتينز التي تحتل حالياً املركز 32 عاملياً.
  وفازت سبالينكا بـ11 بطولة فردية قبل 2023، 
منهــا 4 بطوالت WTA أو رابطة محرتفات التنس، 
وهــي ووهــان يف 2018 و2019 وبطولة قطر 
املفتوحة سنة 2020 ومدريد املفتوحة عام 2021. 
  وقبــل بطولة أســرتاليا املفتوحة، كان اإلنجاز 
األفضل لاعبة البياروســية الحسناء هو التأهل 
لنصف النهايئ يف بطوالت ويبلدون 2021 وأمريكا 

املفتوحة 2021 و2022. 
  وفازت ســبالينكا كذلك ببطولة مومباي 
WTA 125 وتايبيــه  WTA 125، كام حققت 
5 بطوالت من فئة  ITF، جولة التنس العاملية 
للســيدات، وهي أنطاليا مرتــني وبونيه مرة 

وتويوتا وتيانجني.

 »أنثى النمر« 

  وتلقب أرينا سبالينكا بأكرث من كنية منها 
»أنثى النمر« وذلك بســبب وشم النمر الشهري 

الذي تضعه عىل ذراعها.
  ولكــن هناك لقب آخر لهــا هو »األمرية 
املحاربــة« ولقد حصلت عليهــا ألنها تلعب 
مباريــات قوية وبا خوف، وهي تفضل هذا 

اللقب. 
  ولقد أظهرت ســبالينكا أنها تستحق هذا اللقب 
حني حولت تأخرها يف نهايئ أســرتاليا املفتوحة 
مبجموعة أمام بطلة ويبلدون السابقة ريباكينا، 

.4- -3 و مبجموعة4-  للفوز مبجموعتني 
  وأظهر حديــث املصنفة الثانية عىل العامل بعد 
الفوز أنها حقاً محاربة رشســة، حيث قالت: »لقد 
عانيــت أنا وفريقي الذي أهدي إليه هذا اللقب كثرياً 
العام املايض، إنه أكرث فريق مجنون يف الجولة، لقد 
واجهنا مراحــل هبوط عديدة، لكننا عملنا بجدية، 
أنتم من تســتحقون هذا اللقب يا شباب، أنتم أكرث 

مني، أحبكم«.
  وتابعــت: »أمتنى العام املقبل أن أعود أكرث قوة 
وأظهــر لكم العبة تنس أفضل مام شــاهدتم هذه 

املرة«.

ا ال ل ا ا م   ال



1ـ اليابان، الخالق
2ـ داين بسرتس، آنجل

3ـ رفيق، مانديا
4ـ أوراس، جم، ريبال

5ـ صــن، ظاهر، بع، ون، 
ارغن

ـ تم، بد، كايب لطيف، أج
7ـ صري بنــي ياس، يس، 

الدلو

8ـ من، ري، نرتب، سوريا

9ـ هو، دّح، رنا، اد، رّدك

10ـ يونــس االبن، ناص، 

أيار

11ـ ادلب، زياد مولوي، عم

12ـ األيام، دكّوا، تجارب

13ـ ردم، نيجــر، قــرن، 

عربتُم

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

ــرة ــي ــ ــص الـــشـــبـــكـــة ال
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 عموديا:

من خمسة حروف:    االبراج 

 عاصمة أوروبية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  جويل أندروز 

اخترب معلوماتك

1ـ مدينة تونسية. 

2ـ دولة آسيوية. 

3ـ حرف جزم، صب املاء 

متتابعا. 

4ـ يطم له ومل يخف. 

5ـ أَسد كثري الزئري. 

1ـ نوع من الرقص. 

2ـ العــب كــرة قــدم 

برازييل. 

3ـ يف القميص، إســم 

موصول. 

4ـ شارطُه وسابقُه.

5ـ تزجر وتيء إىل. 

أديب وكاتب مرسحي وشــاعر إسكتلندي راحل ُمنَح 

لقب ســري. أعجــَب به امللك جورج الرابــع، ولّقَب بأيب 

الرواية الحديثة. 

إسمه مؤلف من تسعة حروف. إذا جمعت: 

- والية أمريكية.  +2+ +7+9

7+2+4+8- من الحلويات املشهورة.

3+8+2+5- نهر رئيي يف فرنسا. 

+8- كاتب وفيلسوف فرني ولد يف جنيف.  +1+5

- دولة آسيوية. +8+2+3

9+1+5- مدينة يف فرنسا. 

+4+5- غطّى. 

5+7- ضعَف ورق. 

1ـ ما إسم الطّيار وصانع املناطيد الفرني الذي إخرتع 

الباراشوت، وشاركته زوجته يف التحليق باملنطاد؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما إسم أكرب بحرية يف أمريكا الجنوبية؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما إســم الدولة اآلســيوية التي حدثت فيها أعظم 

مجاعة يف التاريخ عام 1877، وذهَب ضحيتها تســعة 

مايني ونصف مليون نسمة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما إســم الحيوان الذي تعنيه الكلامت التالية: فرد، 

قينس، هنرب؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما إســم أطَول قصيدة ظهرت يف العامل. ينيف عدد 

أشــعارها عن املئتي ألف بيت تحتوي عىل ثاثة مايني 

كلمة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ يف أية ســنة نالت كوكب الرشق الســيدة أم كلثوم 

وسام األرز الوطني؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ من هو االمرباطور الروماين الذي ســيطرت عليه 

زوجته، ثم قتلته سنة 54؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إســم الدولة التي تقع يف جنوب رشق آسيا، ومل 

تُستعمر أبدا؟ 

1ـ أدراص، صمتي، آر
2ـ الفونتني، والد

3ـ ينري، مر، هندام
4ـ إيقاظ، بروس يل

5ـ ب ب، سابني، ابان
ـ إسم، هدّي، دل، مي

7ـ نتاجر، ينحاز
8ـ رنّم، كار، بيدر

9ـ اسد، باسرتناك

10ـ يرعب، بن، دوق
11ـ خايل، يس، امنار

12ـ انابوليس، أو
13ـ لّج، أنّط، واصلت
14ـ قليل، يارد، وجع

15ـ أفيل، اياب
1ـ داري، رر

17ـ غاٍل، داعَبت
18ـ نجوى كرم

من هو
من هي

َ يف الســري، طرّي  1ـ بالــ
ولنّي، عامل كيميايئ فرني.

حســني  لســعاد  فيلم  2ـ 
ويرسا. 

3ـ مدينة يف جنوب فرنسا 
تلّقــب بروما الصغرية، ماركة 

سيارات، قلب. 
4ـ تِصــل إىل، مدينــة يف 

الواليات املتحدة.
بالَسيف،  نرضب  للندبة،  5ـ 

من ملوك رومانيا.
ـ مدينــة مغربية عريقة، 

إعَتني بـِ، عائلة. 
7ـ حيــوان ويفّ لصاحبه، 

يبعثونهم. 
 ، 8ـ مابــس مــن القام

يستعمل لأللبَسة، يقنط. 
9ـ كدس من القمح، يرتجف 

ويرتعد، نفَخ منخره غيظا. 
10ـ وجوبــاً عــىل، غــري 

، بَعد باألجنبية.  مطبو
11ـ فــرد، األمــر الفظيع، 

إشتعال والتهاب. 
12ـ وعاء للخمر، متشابهان، 

مسامر. 
13ـ أول من مّثل شــخصية 

جيمس بوند، ظهَر. 
14ـ شاعر فلسطيني راحل. 
15ـ هــواء شــديد، ضمري 

متصل.
1ـ أدركَــت وفهَمت األمر، 

ُحّب.
17ـ فريــق كــرة فرني، 

عاصمة أوروبية. 
ســوري  وفنان  ممثل  18ـ 

صاحب الصورة.

عاملي  مرفــأ  أهــّم  1ـ 
، تفّوَهت، أدرَك  ّ لتصدير ال
الرائحة.                                                                     
2ـ فيلم لسعاد حسني. 

الصحــراء،  أرض  3ـ 
والفوالذ،  الحديــد  يصيب 

فسَد الطعام.         .
4ـ للنفــي، كرثَ شــجر 
إيطالية  مدينــة  الوادي، 
مبتاحفهــا  مشــهورة 

وقصورها، مبعنى قح. 
5ـ طالَبت وناَدت، ماركة 

صابون، العَتب، غصن. 
آســيوية،  عاصمة  ـ 

حراس الكروم والبنايات. 
7ـ منطقــة يف افريقيا 
الجنوبية فيها أكرب مناجم 

الذهب، ُحّب، سا.

8ـ االســم الثاين ملمثل 

فرحي  راحــل،  أمــري 

وابتهاجي، الكَت. 

9ـ التفويض لـِ، سجيني 

يف الحرب، لاستدراك. 

10ـ رُجل رفيع الشــأن 

يف  مدينة  أكــرب  رشيف، 

األمريكية،  كنساس  والية 

قوّي. 

مشــهور  فيلــم  11ـ 

كينســيك،  لناســتازيا 

تباعدي  ضّد  تشــاهدين، 

من، سطَع البدر. 

صَفــة  حاِكــم،  12ـ 

للعاشق، أهجم، بحر. 

13ـ أَســد، معتمــدون 

عىل، قبل اليوم. 

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(

تفّضــل اليوم أن تعمــل يف هدوء وتكره 

أن مُتارس عليك الضغوط. تكتمك الشــديد 

يف محلــه إذ ال يشء مضمون قبل أن يصري 

اليد.  يف 

كن واضحا ومحددا اذا كنت تريد الحصول 

عىل نتيجــة طيبة تريض طموحك. املوقف 

الذي اتخذتــه مؤخرا جــاء متصلبا بعض 

ء.  ال

تكتم يف عاقاتك الخاصة وال تسبب األمل 

للرشيــك مباحظاتــك املترسعة الجارحة، 

وردات فعلــك غري املنضبطة. ســيطر عىل 

أعصابك. 

لقــاءات كثــرية تفتح أمامــك مجاالت 

واســعة للتقدم. ابتعد عن الهموم العائلية 

واملعيشــية وحــاول املحافظــة عىل الجو 

منزلك.  يف  اللطيف 

أوهام غري منطقيــة عليك التخلص منها 

نهائيا. اللقاءات مع األصدقاء تسهل أمورك 

وتريحك، وســتجد متعــة يف التحدث عن 

عائلتك.  أفراد 

قصــة حب جميلة وعميقة تعيشــها يف 

هذه اآلونة. تصادف أشخاصا مهمني لعملك 

املدى  بااللتــزام عىل  وقد تســتعجل قرارا 

بأحدهم.  البعيد 

الفطنة توجه حياتك هذه اآلونة واألعامل 

تجري بنجاح تام، فتابع ســريك بشجاعة. 

تطورات ســعيدة يف املجــال العاطفي مع 

اللطيف. الحبيب 

ال تهمل شــخصا لطيفا يحــاول التقرب 

منك يف هــذه اآلونة. يجــب القضاء عىل 

كل املســائل الجانبية والوصول اىل املسائل 

الجوهرية. 

تشــعر بثقة كبرية يف نفســك وسيغلب 

عليك التفاؤل يف الفرتة املقبلة. لقاء حاسم 

مع أحد األشخاص يحدد لك الكثري من معامل 

 . مستقبلك

اطرد األفكار السيئة من رأسك الجميل وال 

تفكر باملايض الكئيــب. بإمكانك أن تحقق 

أعامال ممتازة اذا اســتطعت املحافظة عىل 

وطيبتك.  هدوئك 

ال تفقــد ثقتك الكبــرية بالحبيب وال تدع 

شــيئا يؤثر عىل عواطفــك النبيلة تجاهه. 

خذ املبادرة يف كل امليادين، فالحظ الســعيد 

جانبك.  اىل 

ال تضيع الوقت واعمل بكل جدية وفطنة. 

ابتعد عن صحبتك لشــخص خبيث أساء اليك 

يف املايض ويحاول اليوم ان يظهر لك وجها 

متوددا. 

الحمل

(21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

(22 أيار - 21 حزيران(

االسد

(24 متوز - 23 آب(

امليزان

(24 أيلول - 22 ت1)

القوس

(22ت2 - 21 ك1)

الدلو

(21 ك2 - 19 شباط(

أصدقاء
أمطار

اسانسور
اتصاالت
استقبال

اعتناء
تقارب
تجارة
تزيني

تشيكيا
تقوى
تعليم
ترانيم
تبولة
جنة

جامل
جسور
حناجر

دوالر
دربكة

درك
دفاتر

روزبرغ
زامبيا

زوريخ
سامء

سهول
سيارات

سنة
عاقات

علم
عزم
فجر

فند
كاليغوال
كازانوفا

كوبا
مونتانا

ماليزيا
مسابقة

هدف
همرشولد

وظائف.

الحل السابق

الحل السابق

ليبرييا

االحد 29 كانون الثاني 2023

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــرث من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 
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 افقيا: 

1ـ السعودية. 

2ـ مدينة هامبورغ. 

3ـ نيليل. 

4ـ الربازيل. 

 . 5ـ املحيط الهاد

188 ـ سنة 

7ـ امللحن كامل الطويل. 

8ـ نعوم لبيك. 

1ـ أماين. 

2ـ لهله. 

3ـ حراجل. 

4ـ قابوس. 

5ـ لعاع. 

1ـ الحقل. 

2ـ مهراع. 

3ـ اإلبل. 

4ـ نهجوا. 

5ـ لسَع.



لإلرسائيليني، وفق املصدر نفسه.
وكان نتنياهو قد وصف عملية القدس بأنها هجوم قاس وتعهد 
بــرد حازم، وقال يف ترصيح مقتضب أدىل به بعد تفقده موقع 
الهجوم إن العملية »من أصعب ما شهدته إرسائيل يف السنوات 

األخرية«.
مــن جهتها، قالت إذاعة الجيــش اإلرسائييل إن وزير الدفاع 
يوآف غاالنت ســيجري تقييام للوضع مبشاركة رئيي األركان 

والشاباك.
ويف الســياق، دعا وزير الطاقــة اإلرسائييل يرسائيل كاتس 
إىل إغاق بيوت منفذي العمليات فورا اســتعدادا لهدمها وطرد 

عائاتهم الليلة من القدس املحتلة للضفة الغربية.
مــن جهتها أكدت القيادة الفلســطينية يف اجتامعٍ عقدته، 
مع رئيس الســلطة الفلســطينية محمود عباس، أّن االحتال 
اإلرسائييل يتحّمل مســؤولية »التصعيد الخطر« يف األوضاع 
امليدانية. ودعت القيادة الفلسطينية إىل إلزام حكومة االحتال 

بـ »وقف أعاملها أحادية الجانب«.
كام أكدت القيادة الفلســطينية يف بياٍن »أهمية االستجابة 
العاجلــة لدعــوة الرئيس محمود عبــاس إىل الحوار الوطني 
الشــامل من أجل تحصني الجبهة الداخلية وتوحيدها؛ ملواجهة 
التحديات التي تعصف بالقضية والشعب الفلسطينيني«. وحّذر 
البيان »حكومة االحتال اإلرسائييل من االســتمرار بهذا النهج 
الذي ســيؤدي إىل مزيد من التدهور، ما يهدد األمن واالستقرار 

يف املنطقة بأكملها«.
كذلك، دعا البيان املجتمع الدويل واإلدارة األمريكية إىل »إلزام 
حكومة االحتال اإلرسائييل بوقف أعاملها أحادية الجانب، األمر 
الذي يُشكّل املدخل العميل إلعادة االعتبار للمسار السيايس مبا 

يؤدي إىل إنهاء االحتال اإلرسائييل ألرض فلسطني«.
كام حّيت القيادة الفلســطينية خال اجتامعها »أبناء شعبنا 
الفلســطيني يف جميــع أماكن وجوده عىل صمــوده وثباته 
ومقاومته الشعبية السلمية، ومتّسكه بحقوقه وثوابته الوطنية 
املرشوعة ومبنظمة التحرير الفلسطينية كممثل رشعي وحيد 

لشعبنا الفلسطيني«.

بــدوره، قال مســؤول املكتب اإلعامــي يف حركة »الجهاد 
اإلســامي«، داوود شــهاب إّن »من يحدد املســار يف القدس 
والسيادة عليها هم املقدسيون وال أحد غريهم«.ولفت شهاب إىل 
أنّه »ال مرشوعية للكيان اإلرسائييل وال مرشوعية لوجوده برغم 
التطبيع«.وأشار إىل أّن » الشعب األردين والشعوب العربية لطاملا 
كانت مساندة للمقاومة الفلسطينية«.وأضاف شهاب أنه ما زالت 

بعض الحكومات ترتعد من أمريكا وتتساوق مع »إرسائيل«.
وتابــع أّن »املقاومة مل تعد تكرتث ملواقف الحكومات العربية 
املُِديَنة لعمليات املقاومة ألّن املقاومة باتت نهج الفلســطيني«.

ولفت شهاب أّن »العمليات الفلسطينية الفردية تحبط االحتال 
اإلرسائييل كونه ال يســتطيع معرفة متى ستحصل العملية«.
وأضاف شــهاب أّن »املعركة املقبلة ســيكون عنوانها املسجد 

األق والقدس، ولن تكون أبعد من شهر رمضان املبارك«.
من جانبه، قال املتحدث باســم حركة فتح، منذر الحايك، إّن 
»حكومــات االحتال املتعاقبة أغلقــت كل األبواب وتركت باب 
املواجهة واملجازر والقتل مفتوحاً.وأضاف أن »شــعبنا مصمم 
عىل التحرر والعودة، وعىل االحتال تحمل النتائج املرتتبة عىل 
سياسته الفاشية«.كام أشار الحايك إىل أّن »املطلوب من املجتمع 
الدويل رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني والتدخل لوقف املجازر 

وتدهور األوضاع«.
امــا رئيس املكتب الســيايس لحركة املقاومة اإلســامية 
)حامس( إســامعيل هنية فقد حذر من أن املنطقة ذاهبة نحو 
تصعيد غري مسبوق نتيجة حملة القمع اإلرسائيلية ضد األرسى 
الفلســطينيني.وقال هنية، يف بيان، تعليقا عىل اقتحام القوات 
اإلرسائيلية السجون واالعتداء عىل األرسى، إن املواجهة لن تبقى 
داخل الســجون، وإن الشعب الفلسطيني لن يرتك أبناءه األرسى 

وحدهم يف هذه املواجهة.
ودعا رئيس املكتب الســيايس لحامس قادة العامل والشعوب 
الحــرة للتدخل لوقف ما وصفها بجرائــم وزير األمن الداخيل 
اإلرسائيــيل إيتامر بن غفري وحكومــة اليمني اإلرسائييل ضد 
األرسى.وقال هنية إن عملية القمع التي يتعرض لها األرسى يف 
هــذه اللحظات تدخل ضمن ما وصفها بخطة إرهابية منظمة، 
وتندرج يف ســياق أجندة متفق عليهــا يف حكومة نتنياهو، 

ويقودها بن غفري.

ويف وقت سابق ، قال نادي األسري الفلسطيني إن قوات تتبع 
مصلحة السجون اإلرسائيلية نفذت عمليات اقتحام وتنكيل بحق 

األرسى يف عدد من األقسام يف سجون عوفر ومجدو والنقب.

 حالة تأهب 
يف هذه األثناء، أعلن جيش االحتال اإلرسائييل تعزيز قواته 
يف الضفة الغربية املحتلة، وذلك يف أعقاب عملية إطاق النار 
قــرب كنيس يهودي يف القدس املحتلة، أســفرت عن مقتل 7 

إرسائيليني وإصابة 10 آخرين.
وقالــت هيئة البث اإلرسائيلية إن املفتش العام للرشطة أعلن 
رفــع حالة التأهب يف أنحاء الباد إىل أعىل املســتويات، كام 
أعلنت الرشطة اإلرسائيلية اعتقال 42 شخصا عىل خلفية هجوم 

القدس.
وقالت مصادر فلسطينية إن قوات االحتال اإلرسائييل اعتقلت 
عددا من الفلســطينيني يف ضاحيــة الطور، بالقدس الرشقية 
املحتلة.وأوضحــت املصــادر أن االعتقاالت جرت أثناء دهم قوة 
إرسائيلية منزل عائلة خريي علقم املشــتبه بأنه منفذ الهجوم 
املســلح يف الحي االستيطاين »انفيه يعقوب« )النبي يعقوب( 
يف شامل املدينة. وتابعت املصادر أن املوقوفني، ومعظمهم من 
الشبان، كانوا موجودين يف منزل عائلة علقم التي تعرض أفرادها 

لاعتقال.

 هجوم منفرد 
وقتلــت رشطة االحتال منفذ الهجوم أثناء فراره من املوقع، 
وقال املفوض العام للرشطة إن املنفذ هو خريي علقم )21 عاما( 
من سكان القدس الرشقية، مشريا إىل أن التحقيق األويل أظهر 

أنه نفذ الهجوم منفردا.
ويحمل منفذ العملية اسم جده خريي علقم الذي استشهد عام 

1998 طعنا عىل يد مستوطنني يف القدس املحتلة.
وأشــارت التحقيقــات األولية للرشطــة اإلرسائيلية إىل أن 
الشــاب -الذي يشتبه يف أنه من القدس الرشقية ويحمل هوية 
إرسائيلية- أطلق النار من مســدس خال قيادته سيارته قرب 

كنيس وسط الحي االستيطاين.
وقالت مصادر أمنية إرسائيلية إن تحقيقاتها تشــري إىل أن 

املهاجم ال ينتمي ألي فصيل فلسطيني معروف.

وذكــر اإلعام اإلرسائييل أن الشــاب -الــذي يحمل هوية 
إرسائيلية- أطلق النار من مســدس بحوزته وهو يقود سيارته 

قرب كنيس يقع وسط حي »نافيه يعقوف« )النبي يعقوب(.

 هجوم يف سلوان 

يف ســياق متصل، أصيب مســتوطنان إرسائيليان بجروح، 
أحدهام يف حالة بالغة الخطورة، إثر إطاق نار يف حي سلوان 
قرب مدينة القدس القدية، بينام قالت الرشطة اإلرسائيلية إنه 

هجوم فلسطيني.
ومل توضح رشطة االحتال اإلرسائييل مصري املشتبه به، بينام 
أفادت وسائل إعام إرسائيلية باعتقال منفذ عملية سلوان، وهو 
فتى يبل من العمر 13 عاما، وقد استخدم مسدسا يف الهجوم.

لكــن عائلة الفتى محمد عليوات نفت أن يكون نجلها هو من 
قام بتنفيذ عملية القدس، وأكدت أنه تصادف وجوده لحظة وقوع 

الحادث.
وذكرت معلومات صحافية عن أن قوات االحتال اعتقلت عرص 
اليوم والدي املتهم وشــقيقه بتنفيذ عملية إطاق النار يف بلدة 

سلوان.
وقال متحدث باسم خدمة اإلسعاف اإلرسائيلية »نجمة داود 
الحمراء« إن »شابا عمره 23 عاما حالته خطرة ورجا عمره 47 
عاما حالته متوسطة إىل خطرة بعد إصابتهام بجروح يف أعىل 

الجسم جراء طلقات نارية«.
وقال التلفزيون اإلرسائييل إن أحد الجريحني يف هجوم سلوان 

ضابط يف الجيش اإلرسائييل، كان يف إجازة السبت.
املقاومة تشيد بالعملية

من جهتها، اعتربت حركة املقاومة اإلســامية )حامس( أن 
العمليات البطولية يف القدس وغريها من املناطق ترجمت موقف 
املقاومة، وقالت إن ردها لن يتأخر، وإن »العدو بدأ يدفع بشــكل 

ه«. أويل مثن جرا
بدورها، أشــادت حركة الجهاد اإلسامي بالعملية، وقالت إن 
املقاومــة حية وباقيــة وإن »عمليتي القدس رضبتا املنظومة 

األمنية والعسكرية اإلرسائيلية«.
واعتربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني أن »الرصاع مفتوح 
مع االحتال، وعملية سلوان تأكيد لهوية القدس الفلسطينية«.

خط احمر، وهي موجهة الي محاولة للمس باالمن واالستقرار 
يف البلد.

 لقاء مرتقب بني بري وجنباط 

ويف موازاة ذلك، تنشط املشاورات والحوارات عىل غري محور 
سعيا اىل تحريك االستحقاق الرئايس ووضعه عىل سكة الحل 
ــة الزالة العقبات امام انتخاب رئيس  وتوفري املناخات املا

للجمهورية.
ويربز يف هذا االطار التحرك الذي بدأه رئيس الحزب التقدمي 
االشــرتا وليد جنباط مؤخرا، واللقاءات واملشاورات التي 
يجريهــا الرئيس بري منذ حواىل اســبوعني، ومنها ما يجري 

بعيدا عن االضواء.
وعلمــت »الديــار« من مصادر مطلعة انــه من املنتظر ان 
يــزور جنباط يف الـ48 ســاعة املقبلة الرئيس بري يف عني 
التينة للبحث يف آخر املستجدات املتعلقة مبلف انتخاب رئيس 
الجمهوريــة اىل جانب التطورات االخــرية، ومنها التداعيات 

املتعلقة بقضية انفجار املرفأ.
واضافت املصادر انه من الصعب التكهن يف شــأن مســار 
ومصري الجهود املبذولة النتخــاب رئيس للجمهورية، لكنها 
اشــارت اىل ان الجهود نشــطت وتضاعفت يف االســبوعني 
االخريين بغية وضع هذا االستحقاق عىل سكة الحل، ال سيام 
ان الفرتة السابقة برهنت ان مفتاح حل هذه االزمة هو الحوار 

والتوافق بغض النظر عن اشكال هذا الحوار.
ويف هذا الســياق قالت مصــادر مقربة من عني التينة لـ« 

الديار« امس انه كام عرب الرئيس بري اكرث من مرة فان الوضع 
مل يعد يحتمل اســتهاك وقتل الوقت، وان املدخل االســايس 
للخــروج مام نحن فيه هو انتخــاب رئيس للجمهورية، وهذا 

يتطلب الحوار والتوافق.
واذ اشارت اىل اجراء رئيس املجلس لقاءات ومشاورات بعيدا 
عــن االضواء يف هذا املجال، اكــدت ان الجميع مدعوون اىل 
التحيل باملســؤولية وتغليب لغة الحوار عىل املواقف الحامية 

وذات السقوف العالية.
ويف شأن دعوة الرئيس بري لجلسة اخرى النتخاب الرئيس، 
علمت الديار انه مل يقرر بعد هذا االمر، وانه ســيتبلور مطلع 

االسبوع املقبل.

 اجواء تحرك بكر 
ويف موازاة هذا التحرك، تشــهد بكر تحركا ناشطا ايضا 
يف اطار فتح مشــاورات مع اطراف عديدة ال سيام مع القوى 
املسيحية.  وقال مصدر سيايس مطلع لـ »الديار« ان اللقاءات 
التي اجراها ويجريها البطريرك بشــارة الراعي، ومنها لقاؤه 
مع رئيس التيار الوطني الحر جربان باسيل ورئيس تيار املردة 
ســليامن فرنجية، تندرج يف اطار ما كان غبطته قد وعد به 
قبل ســفره مؤخرا اىل الفاتيكان للمشاركة يف قداس جنازة 

قداسة البابا السابق.
واضــاف ان املســؤولني يف الفاتيكان اعربــوا عن املوقف 
الداعي اىل بــذل املزيد من الجهود لارساع يف انتخاب رئيس 
للجمهورية، واملوا يف ان يســاهم البطريرك الراعي يف العمل 
واجراء املشاورات مع االطراف اللبنانيني واملسيحيني، خصوصا 

للدفع باتجاه الخروج من هذه االزمة.
وردا عىل ســؤال، قال املصدر ان الراعي يجوجل املواقف مع 

القيــادات التــي يلتقيها، وهو مل يكون بعد مبادرة يف شــأن 
االســتحقاق الرئايس، وليس يف صدد طرح اســم او اسامء 

معينة.
 لقاء باريس الخاميس 

مــن جهة اخرى، يــربز اللقاء الــدويل الخاميس املنتظر 
عقده يف باريس يف  شــباط املقبل لبحث الوضع يف لبنان 
واالستحقاق الرئايس يف حضور ممثلني عن فرنسا، والواليات 

املتحدة االمريكية، والسعودية، ومرص، وقطر.
وقال مصدر مطلع لـ« الديار« امس ان اللقاء ســيعقد عىل 
مســتوى مديري الخارجية ومسؤويل امللف اللبناين يف هذه 
الدول، وانه لن يطرح او يبحث يف اسامء املرشحني للرئاسة او 
باسم محدد، وانه سيطرح ما يكن وصفه معايري او توجهات 
عامة لرؤية هذه الدول حول خارطة طريق االستحقاق الرئايس 

ومواصفات الرئيس الجديد وتوجهاته.
واضــاف ان هذه املواصفات ســتكون مبنية عىل املواقف 
املعلنة املتعلقة بان يكون موضع ثقة اللبنانيني ويحظى بثقة 
دولية، نظرا للدور واملسؤوليات التي ستلقى عليه مع الحكومة 

الجديدة يف كسب الثقة الدولية والعربية.
ومل يستبعد املصدر ان يكون بعض هذا املوقف مامثا لبنود 
يف الوثيقــة التي صدرت عن الدول الخارجية يف ضوء املهمة 

التي قام بها وزير الخارجية الكويتي يف وقت سابق.

 جلسة الحكومة  
عىل صعيد آخر، ينوي الرئيس نجيب ميقايت الدعوة اىل عقد 
جلســة جديدة ملجلس الوزراء لبحث امللف الرتبوي والقضايا 

الرتبوية امللحة يف ظل الوضع املرتدي لهذا القطاع.
وقالت املصــادر الحكومية لـ »الديــار« امس انه »يجري 

تحضــري جــدول اعامل الجلســة التي ســيدعو اليها رئيس 
الحكومة، وســتخصص بشــكل خاص للموضوع الرتبوي، 
فهناك مســائل كثرية تحتاج اىل البحث يف هذا الشــأن اذ ال 
يجوز ان يبقى التامذة خارج مدارسهم لاسبوع الرابع بسبب 

ارضاب املدارس الرسمية«.
واضافت » هذا هو املوضوع امللح لعقد الجلســة، وعىل كل 
وزير ان يتحمل مسؤولياته، فالذي يرغب يف املشاركة بالجلسة 
ســيحرضها، والذي ال يرغب باملشــاركة يتحمل مسؤوليته. 
واملســألة مل تعــد ترفا بل هي اولويــة ملحة. املوضوع ليس 
ترفا لكنه يخضع لاولويات وهذه االولويات املتعلقة بالشــأن 

الرتبوي اساسية جدا جدا«.
ومساء اوضح املكتب االعامي للرئيس ميقايت ان الجلسة 
لن تعقد الخميس املقبل الستكامل انجاز امللف الرتبوي ليكون 

جاهزا للجلسة املقبلة.
وحول االجتامع املايل الذي ترأســه الرئيس ميقايت مســاء 
اول مــن امس يف حضور وزير املال يوســف الخليل وحاكم 
مرصف لبنان رياض ســامة، قالت املصــادر الحكومية انه 
جرى البحث يف املوضوع املايل، وهذا املوضوع هو عىل عاتق 
الســلطة النقدية. وقد جرى التشــاور يف الخيارات املتاحة، 
وســيعقد املجلس املركزي ملرصف لبنان اجتامعا االثنني )غدا( 

لبحث املوضوع.
وامس بقي الدوالر يتأرجع بني 57 الف لرية و59 الفا بعد ان 
كان تجاوز صباح اول من امس الـ3 الفا ثم تراجع مساء اىل 

حواىل 55 الفا قبل ان يسجل ارتفاعا يفوق الـ4 االف امس.
ومل يتضح ما اذا كان مرصف لبنان سيتخذ يف ضوء اجتامع 
مجلســه املركزي غدا اجراءات معينة للجم الدوالر.  وتردد انه 
رمبا سريفع سعر دوالر صريفة اىل ما بني 40 و42 الف لرية.

اء ... ومحاوالت لحصر معالجة االزمة في مجلس الق تدابير احترازية للجيش ملنع التوتر بالشــــــار
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شارل ايو رئيس التحرير العام
نـائـــب رئــيس التحرير : حــنـا ايــــو

نائــبة رئــيـــس التحرير : نــور نعمة

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جال بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعاين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العاقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

05/92377 -9237 8-9237 االعانات : 7-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com

تــتــخــ اجـــــراءات عقابية ــرة  ــصــ ــحــكــومــة امل ال الــتــصــعــيــد... و ولــيــة  ابــيــب مــســ ــل  تـ ــ تــحــمــل  ــل ال رام 

واي عقوبــات أميركيــة على رئيــس بارا
اللــ بحــ  صلتهمــا  لـــ  ونائبــ 

فرضت وزارة الخزانة األمريكية، عقوبات عىل رئيس 

باراغواي السابق هوراســيو كارتيس ونائب الرئيس 

الحايل هوغو فياسكيز، مشرية إىل »تف الفساد 

مبا يقوض املؤسسات الديوقراطية«.

كام أدرج مكتب مراقبة األصول األجنبية بوزارة 

الخزانة، أربعة كيانات يســيطر عليها كارتيس يف 

السوداء. ته  قا

 واتهمت الوزارة كارتيس باملشــاركة يف أنشطة 

فساد قبل وأثناء وبعد فرتة رئاسته، زاعمة أن أساس 

حياته املهنية اعتمد عىل »وســائل فاسدة للنجاح«، 

بينــام اتهمت فياســكيز بالتدخــل يف اإلجراءات 

القانونية »لحامية نفســه ورشكائه املجرمني« من 

التحقيق.

 وذكرت وزارة الخزانة أن كا من كارتيس وفياسكيز 

تربطهــام صات بأعضاء يف »حــزب الله« اللبناين، 

وأشــارت إىل أن »حزب الله« نظم فعاليات »عىل نحو 

منتظم« يف باراغواي التي تضم جالية لبنانية كبرية.

 بدوره، ذكر فياســكيز يف حديٍث إذاعي أن مزاعم 

وجود صات بـ »حزب الله« »ملفقة«. وذكرت الوزارة 

أن العقوبات تعني حظــر جميع ممتلكات ومصالح 

كارتيس وفياسكيز يف الواليات املتحدة.

مبنطقة دونيتســك )رشقي أوكرانيا(، يف حني قال مصدر رويس 
إن موسكو ستنرش نظاما متطورا للتصدي للصواريخ واملسرّيات.

فقــد قالت وكالة »أنا نيوز« الروســية إن قــوات فاغرن بدأت 
باجتيــاح بلديت كراســنويه غريب باخمــوت وديلييفكا جنويب 
املدينة. وأضافت أن معارك عنيفة تدور داخل باخموت، كام أكدت 
اســتمرار تقدم القوات الروسية يف شامل مدينة سوليدار، حيث 
بدأت بشن عمليات هجومية يف منطقة رازدولوفكا، وفق قولها.

وحتى اآلن، تؤكد كييف أن مدينة باخموت -التي كان يســكنها 
نحو 70 ألفا قبل الحرب- تحت سيطرة قواتها.

ومنذ أشــهر تشن قوات فاغرن الروسية هجوما عىل املدينة من 
أجل الســيطرة عليها وفتح الطريق أمام القوات النظامية الروسية 
نحو مدينتي كراماتورســك وسلوفيانسك وهام من أكرب مدن إقليم 
دونباس، الحوض الصناعي ألوكرانيا، الذي ســيطر االنفصاليون 

املوالون ملوسكو عىل أجزاء منه عام 2014.
ويف وقت سابق من الشهر الجاري، وبعد معارك ضارية وهجامت 
استمرت أسابيع، سيطر مسلحو فاغرن مبساندة من الجيش الرويس 

عىل مدينة سوليدار التي تضم مناجم لتعدين امللح.
ويقول القادة العسكريون األوكرانيون إن مليشيا فاغرن اعتمدت 
يف معركة سوليدار تكتيك الهجوم عىل موجات تستخدم فيها أعدادا 

كبرية من املشاة وبينهم سجناء تم تجنيدهم.

 وضع صعب 
ونقل عن مصادر عسكرية أوكرانية أن الوضع يف بلدة أوغليدار 
مبنطقة دونيتســك صعب لكنه تحت السيطرة. وقالت املصادر إن 
القوات األوكرانية تتصدى ملحاوالت تقدم القوات الروسية وتكّبدها 

خسائر كبرية يف أوغليدار ويف محاور أخرى بإقليم دونباس.
يف املقابل، وصفت السلطات املوالية لروسيا يف دونيتسك املعارك 
التي تدور بالقرب من أوغليدار بالعنيفة. وأعلنت هذه الســلطات أن 
القوات الروسية متركزت يف األجزاء الرشقية والجنوبية الرشقية، 

وأصبحت تسيطر عىل القرى املحيطة باملدينة.
وأشــارت إىل أن ما يعيق اقتحام املدينة وجود منطقة صناعية 
تســتخدمها القوات األوكرانية كمواقــع محصنة، كام فعلت يف 
مناجم امللح بســوليدار، ومجمع »آزوفســتال« يف ماريوبول التي 

سقطت بيد الجيش الرويس يف أيار املايض بعد مقاومة رشسة.
ويف دونيتسك أيضا، أفاد حاكم املنطقة األوكراين بأن 3 مدنيني 
قتلوا وأصيب آخران يف مدينة كوستنتينيفكا غريب املقاطعة جراء 
قصف صاروخي رويس. ويف مقاطعة لوغانســك املجاورة، التي 
تشكل مع دونيتســك إقليم دونباس، قتل 14 شخصا وأصيب و24 
مصابا يف قصف أوكراين بصواريخ هيامرس استهدف مستشفى، 

بحسب وزارة الدفاع الروسية.
وتشن القوات الروسية مدعومة مبليشيا فاغرن هجامت متزامنة 

يف محــاور عدة بإقليم دونبــاس، وكذلك يف مقاطعتي زاباروجيا 
وخريسون )جنوب(. وكانت روسيا حشدت مئات اآلالف من جنود 
االحتياط سعيا الخرتاق الخطوط األوكرانية يف إقليم دونباس الذي 
يسيطر الروس واالنفصاليون املوالون لهم عىل أجزاء منه منذ عام 

.2014

 »صائد الصواريخ« 

عىل صعيد آخر، قال مصدر رويس مطلع إن منظومة »بانتسري-
( الجديــدة ســتنرش يف »منطقة العملية  - إس إم« )
العســكرية الخاصة« بأوكرانيا. وأضاف املصدر أن هذه املنظومة 
ستكون قادرة عىل إســقاط الطائرات من دون طيار، والصواريخ 

التي يطلقها األوكرانيون، ومنها صواريخ »هيامرس« األمريكية.
يذكــر أن مدى صواريــخ »بانتســري-إس إم« الجديدة يبل 40 
كيلومــرتا، وبإمكانها تدمري أهــداف عىل ارتفاع 15 كيلومرتا، مع 

رسعة تبل ألفي مرت يف الثانية.
كام تستطيع هذه املنظومة اكتشاف مختلف األهداف، ومنها األهداف 

الصغرية الحجم، وقد تم تعزيز تحصينها ضد التشويش اإللكرتوين.
ويأيت اإلعان عن نرش هذه الوسائط الدفاعية بعد إعان الواليات 
املتحدة وأملانيا أنها سرتسل دبابات »أبرامز« وليوبارد2 إىل أوكرانيا.

وأكد ســفري أوكرانيا لدى فرنســا فاديم أوملشينكو أن الدول 
الحليفة وعدت بإرسال 321 دبابة ثقيلة.

ـــــــــــمـــــــــــوت بـــــــــــا ــــــــــــنــــــــــــر عـــــــــلـــــــــى جــــــــبــــــــهــــــــة  فــــــــــــا هـــــــــــجـــــــــــوم لـــــــــــــــ 
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