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لقاء باريس الخماســــــــي: تحّفظ ســــــــعودي ُمســــــــبق على االنخراط باالســــــــتحقاق الرئاســــــــي... وواشــــــــنطن ُتـــــــــناور 
ــــــــد  ــــــــل البل ــــــــر بتعطي ــــــــق االخ ــــــــم الفري ــــــــه يته ــــــــد... وحــــــــزب الل ــــــــدم بالتصعي ــــــــة تصط ــــــــة الداخلي ــــــــاعي الحواري املس
ــــــــوة ــــــــر الدع ــــــــار ينتظ ــــــــاء لباســــــــيل... والتي ــــــــح غط ــــــــض من ــــــــوات ترف ــــــــي: الق ــــــــي بكرك ــــــــيحي ف ــــــــوار املس الح
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عمليات فتح الطرقات الجبلية

عمليات تبادل االرسى بني موسكو وكييف

مواجهات يف اريحا

وقفة تضامنية مع مرىض الرسطان امام الرساي الحكومي                          )التفاصيل ص 2(

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص 8( 

)التتمة ص12( 

محمد بلوط

تتجــه االنظار غــدا اىل باريــس واللقاء 
الخــايس الذي ســيعقد فيهــا لبحث امللف 
اللبناين مبا فيه االســتحقاق الرئايس. لكن 
املعطيــات التيش بانه ســيخرج بقرارات او 
مواقف حاسمة بشأن هذا االستحقاق املعلق 

عىل انقسامات الداخل وتحاذبات الخارج.
وصار معلوما، كا اشــارت » الديار » منذ 
اســبوعني ان اللقاء لــن يدخل او يناقش يف 
االســاء املرشــحة او املقرتحة،  وسيؤكد 
عىل املواقف الســابقة الداعية اىل ان يحسم 

موســـــكو الوروبـــــا: ســـــتصابون باالحبـــــاط... وتتوعـــــد أعداءهـــــا بالخيـــــار النـــــووي
ـــــط الروســـــي   ـــــد ســـــعر النف ـــــاق لتحدي ـــــف اصـــــوال روســـــية... واتف واشـــــنطن تســـــلم كيي

ــرات املـــصـــريـــة... ــ ــاب ــ ــخ ــ ــي الـــقـــاهـــرة لـــلـــقـــاء مـــديـــر امل ــ الـــنـــخـــالـــة ف
اريــــــحــــــا فــــــــي  لـــــــاحـــــــتـــــــال  تــــــتــــــصــــــدى   و»الـــــــــقـــــــــســـــــــام« 

يف خطوة اثــارت الكثري 
لجهــة  التســاؤالت  مــن 
واشنطن  التوقيت،ســلمت 
لكييف،تزامنا  مجمدة  اصوال 
مع اتفاق الــدول االوروبية 
عىل تحديد سقف لسعر النفط 
تهديد  وقــع  الرويس،عىل 
ووعيــد موســكو العدائها 
النووي  الخيار  باســتخدام 
، وتاكيدهــا ردا عىل القمة 
االوروبية-االوكرانية،بــان 
سيصابون  فيه  املشــاركني 

باالحباط .
فقــد وّجهــت الخارجية 
رســالة  امس  الروســية، 
إىل املشــاركني يف القمــة 
األوروبيــة األوكرانية أكّدت 

مل توقــف االتصاالت الجارية عىل اكــر من خط العدوان 
االرسائييل املســتمر يف وتريته التصاعدية ضد الفلسطينيني 
،حيث ســجل اتســاعا يف رقعته وصل اىل مدينة اريحا،حيث 
تصدت كتائب القسام لقوات االحتالل، يف وقت تابع فيه الوفد 
االستخبارايت املرصي مهمته يف »تل ابيب« ، يف موازاة زيارة 
امني العام حركة الجهاد االســالمي اىل القاهرة حيث يلتقي 

رئيس جهاز املخابرات.
فقد التقى األمني العام لحركة الجهاد اإلسالمي، زياد النخالة 
والوفد املرافق، برئيس جهاز املخابرات العامة املرصية، الوزير 
عباس كامل، يف العاصمة املرصية القاهرة. وأشــارت حركة 
الجهــاد يف بيان، إىل أّن »الطرفني ناقشــا آخر التطورات يف 
فلسطني املحتلة، خاصًة األوضاع يف القدس والضفة الغربية، 
وال ســيا جنني، واألوضاع السياسية بشكل عام، والداخلية 
بشكل خاص«.  وبحسب البيان، فقد »بحث الجانبان العالقات 
الثنائية، والجهود املرصية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، 

ــة«: ــ ــذري ــ ــاًطـــهـــران لــرئــيــس »الـــوكـــالـــة ال ــ ســـــلوكك غيـــــر محتـــــرف ومرفـــــوض تمامـ

الفــــــــــــروف الــــــــى الـــــــعـــــــراق الــــيــــوم

اشــتعلت جبهة طهــران والوكالة الدولية 
للطاقــة الذريــة، بعد نرش االخــرية تقريرا 
عــن »تعديل رسي« داخل منشــأة لتخصيب 
اليورانيــوم، يف حني اتهمــت 4 دول غربية 

طهران بانتهاك االتفاق النووي لعام 2015. 
فقد قــال رئيس منظمــة الطاقة الذرية 
اإليرانية محمد إسالمي إن املواقف »السياسية« 
لهذه الوكالة الدولية بشــأن الربنامج النووي 

ناتجة عن ضغوط خارج الوكالة.
وأضاف إســالمي - يف ترصيحات نقلتها 
وســائل إعالم محلية- أن بالده بعثت رسالة 
إىل الوكالة الذرية أكدت فيها أن التقرير الذي 
نقله أحد مفتشيها عن منشآت بالده النووية 

كان خاطئا ويحمل معلومات غري دقيقة.

غــداة اتصال الرئيــس االمرييك جو بايدن 
برئيــس الوزراء العراقي، يحــط اليوم وزير 
الخارجية الروســية ســريغي الفروف يف 
بغداد، للقاء القــادة العراقيني،وبحث ملفات 
اقتصاديــة بني البلديــن، يف خطوة وضعها 
املراقبون يف اطار التنافس القائم بني الواليات 

املتحدة وروسيا.
أفادت معلومات صحافية بأّن »من املتوّقع 
أن يصــل وزير الخارجية الرويس ســريغي 
الفــروف إىل العاصمة العراقية بغداد اليوم ، 
عــىل رأس وفــد رويس حكومي، إضافًة إىل 
رشكات روسية مختصة يف عدد من املجاالت.  
وأشــارت إىل أّن »الفروف سيلتقي خالل هذه 
الزيارة رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، 

ورئيس الحكومة محمد شــياع الســوداين، 
الحلبويس«.  النــواب محمد  ورئيس مجلس 
ولفتت إىل أنّه »من املفرتض كذلك أن يتضمن 
جــدول الزيارة لقاءات يف إقليم كردســتان 

العراق«.
الرويس، فالدميري بوتني،  الرئيس  أّن  يذكر 
بحث مع الســوداين خالل اتصال هاتفي، يف 
ترشين الثاين املايض، العالقات الثنائية وسبل 
تعزيزها، وعدداً من امللفات اإلقليمية والدولية 

ذات االهتام املشرتك.
وأكّد بوتني، بحسب وكالة األنباء العراقية، 
»حرص روسيا عىل تنمية العالقة مع العراق، 
والرغبــة يف تطويرها وفتــح آفاق التعاون 

املتبادل«.

 الحوار الســاخن الدائر حول انتخابات 

رئاســة الجمهورية يدل عــىل ان املجلس 

النيايب والكتــل النيابية واالحزاب والقادة 

السياســيني عاجزون عــن انتخاب رئيس 

جمهورية، بل يف كل مرة ينقســمون عىل 

انفســهم ويتعطل انتخاب الرئيس وتبقى 

البــالد بدون رأس الســلطة  الدســتورية 

والتنفيذيــة لالرشاف عــىل االوضاع يك 

تلعب املؤسسات دورها النه يف غياب رئيس 

للجمهورية ال ميكن للمؤسســات ان تؤدي 

دورها الدســتوري والتنفيذي والترشيعي 

وتصبح البالد مشلولة.

انه ملن املصيبة ومــن العار ومن املعيب 

عىل املجلس النيايب ان ال يستطيع انتخاب 

رئيس جمهورية ضمــن املهلة القانونية، 

فكيف اذا كان االمر يتأخر اشــهرا واشهرا 

النتخاب رئيس وتبقى البالد  بهذا الشكل.

املنظومة السياسية بال ضمري والشعب 

اللبنــاين يعاين ويتعــذب وينتظر انتخاب 

رئيس جمهوريــة يك تبدأ قضية التعايف 

االقتصادي واملعيــيش ويتم انقاذ الوضع 

املايل واالقتصادي بدال من املزيد من االنهيار.

ال نعرف اىل اين سيصل الوضع يف لبنان 

مــع انحداراكر من 70 باملئة من الشــعب 

اللبناين تحت خط الفقر.

عىل طريق الديار

»الديار«

ــرة  ــان فــــي كـ ــنـ ــبـ ــة لـ ــولـ ــطـ بـ
ـــ ســداســيــة األوائــــل: ــدم ـ ــق  ال
ــوق عــلــى  ــ ــف ــ ــت ــ األنــــــصــــــار ي
)1-3( الـــســـاحـــل  ــاب  ــ ــب شــ

ص 9

الـــى مـــاذا يهـــدف االنفتـــاح الســـعودي قطـــر... الـــدور األميركـــي فـــي لبنـــان
 علـــى ســـوريا وتجـــاوز »قيصـــر«؟

لبنـــان يتخّلـــف حتـــى الســـاعة عـــن 
ـــدة...  ـــم املتح ـــتحّقاته لألم ـــع مس دف
ـــل يفقـــد حـــّق التصويـــت نهائيـــاً؟  فه

دورة دبـــي الدوليـــة فـــي كرة الســـلة : 
اللقـــب لبنانـــي بيـــن الرياضي ودينامو

فتـــح ملفـــات الفســـاد توقيـــت محلـــي 
ومطلـــب دولـــي ـــــ اقليمـــي لاصـــاح

ــون  ــ ــل نكـ ــ ــي: هـ ــ ــي فرنسـ ــ الوثائقـ
ثانيـــــة؟ شـــــبيغل  ديـــــر  أمـــــام 

ص5 ص3 ص2

ص4ص2

كيـــــف يتعامـــــل صنـــــدوق النقـــــد 
الدولـــــي مـــــع دولـــــة منكوبـــــة ؟

ص7

ص9

 بطولـــة غـــرب آســـيا فـــي كـــرة الســـلة
فـــوز لبنـــان علـــى ســـوريا )41-58(
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صفحتا تسلية صباح كل 
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ــه الــتــي تــهــدد وجـــــوده وال حــلــول ــاتـ الــشــعــب الــلــبــنــانــي يــتــســاكــن مـــع ازمـ
ــي ـ اقــلــيــمــي لــاصــاح ــ ــســاد تــوقــيــت مــحــلــي ومــطــلــب دول ــف فــتــح مــلــفــات ال

م باســــيل ــــوِّ ــــن ُتَع ــــوات« ل ــــات و»الق ــــه عقب ــــواب املســــيحيين فــــي بكركــــي دون ــــاء الن لق

كامل ذبيان

يتساكن الشــعب اللبناين مع ازماته التي 
تهدد وجوده البرشي بالجوع والفقر واملرض 
يف ظل االنهيار املايل واالقتصادي والخدمايت 
واالجتامعي وهبوط القــدرة الرشائية لديه 
امام  الدوالر  املســتمر لســعر  االرتفاع  مع 
اللــرة اللبنانية وانســداد االفــق امام حل 
سيايس للشــغور الرئايس واعادة االنتظام 
بانتخاب  الدســتورية  املؤسســات  لعمــل 
رئيس للجمهورية وتشــكيل حكومة جديدة 
اوال حيث  املطلوبة دوليا  واجراء االصالحات 
واالستثامرات  والقروض  املساعدات  ارتبطت 
يف حصولها بدءا من قطــاع الكهرباء الذي 
استنزف مالية الدولة عىل سنوات بحواىل 30 
مليار دوالر ورمبا اكرث كام يقول معنيون به 
اذ تبلغ الوفد النيايب اللبناين الذي زار امركا 
من صندوق النقد الدويل بان ال قروض للبنان 

بشأن الكهرباء قبل تحقيق اصالحات تبدأ بتعيني مجلس ادارة 
للمؤسســة وهيئة ناظمة للقطاع كام تقديم تقرير مايل من 
خالل محاســبة دقيقة وموثوقة حول االموال التي رصفت 

واين وكيف؟
فأزمة الكهرباء هي واحدة من ازمات اخرى ترتاكم ويف كل 
القطاعات من مياه ونقل وتربية واستشفاء وضامنات صحية 
يقوم بهــا الضامن االجتامعي والجيــش وتعاونية موظفي 
الدولــة ووزارة الصحة اذ تراجعت الخدمات فيها يضاف اليها 
الفســاد املستوطن يف املؤسســات واالدارات منذ عقود وقد 
فتحت مؤخرا ملفات الفساد يف الدوائر العقارية وهيئة ادارة 
الســر والتنظيم املدين والتي يجب ان تتوســع نحو مديرية 
الجامرك والواردات يف وزارة املالية والكشف عن املتهربني من 
الرضائب والرسوم اذا الفساد هو احد مسببي االزمة املالية يف 
لبنان، والذي منه تلزيم مشاريع يف الدولة لصالح عدد محدود 

من الرشكات يتوزعون الصفقات مع مراجع رسمية.
فالكشــف عن الفســاد يف هذه الفرتة مفيد لكن السؤال 

هل يفتح ملفه لحسابات سياســية اوتصفيات شخصية او 
خالفات داخل »مافيا الفســاد« ومل مير عهــد اال وكان فيه 
فســاد ومحاولة ملنعه لكن االجــراءات كانت ظرفية وآنية اذ 
ســبق وحصلت عملية تطهر يف االدارات واملؤسسات وحتى 
القضاء وكانت تنتهــي يف لحظتها ويف وقت تقوم جمعيات 
وهيئات معنية مبكافحة الفســاد بالكشــف عن املتورطني 
فيه واللجوء اىل القضاء الذي يستجيب احيانا بعض القضاة 
ويبتون بامللفات املعروضة امامهم وبعض اخر يتســرت عليها 

السباب عدة واكرثها مرتبط بالسياسة او بطائفة الفاسد.
هذا االنجاز القضايئ ومعــه االمني املرتبط بدور ملخابرات 
الجيش وفرع املعلومــات والرشطة القضائية يف قوى االمن 
الداخيل وامن الدولة واالمن العام يف الكشف عن الفساد الذي 
دامئا ما ال يعرف مصر الفاســدرين لجهة تدفيعهم مثن ما 
ارتكبوه من جرمية بحق لبنان وشــعبه حيث تسأل مصادر 
سياسية عن التوقيت كام عن النتائج اذ ان الثقة باملؤسسات 
الرســمية باتت معدومة لدى اللبنانيني وان االصالح املطلوب 
لبنانيا ودوليا يجب ان يســتمر وان حضور لجان قضائية من 

فرنســا واملانيا واللكسمبورغ قد يكون حرك 
مراجع قضائية وامنية لفتح ملفات الفساد 
التي  لبنان  الرقابــة يف  وهي مهمة هيئات 
عليها ان تكشف عن الهدر كديوان املحاسبة 
النيابة  واالداري كــام  املــايل  والتفتيــش 
ان تتحرك عندما  التي عليهــا  املالية  العامة 
تظهر تقارير او ترصيحــات او االعالن عن 
والرشوة  الفســاد  مواضيع  يف  »اخبارات« 
والتهرب الرضيبــي اذ ال ينقص لبنان قوانني 
بل تطبيق لها عرب مؤسســات غر مرتهنة 
لسياسيني او اخرى باتت مصدر ثراء ملن تولوا 

السلطة يف لبنان.
فالقوانني موجودة كاالثــراء غر املرشوع 
والذي يعــرف »من اين لك هــذا« اضافة اىل 
واملوظفني  والوزراء  الرؤساء  ترصيح  رضورة 
عن اموالهم عند توليهم املســؤولية وانشئت 
اخرا »لجنة الرشاء العــام« كام صدر قانون 
الوصول اىل املعلومات وانشــئت قبل اكرث من 
عام »هيئة مكافحة الفســاد« ومع ذلك مل يرتاجع الفساد ومل 
تتوقف الرشــوة وعمرهام من عمر استقالل لبنان الذي مل تقم 
فيه دولة القانون واملؤسســات ووصفت بـ »املزرعة« وتقاسم 
املغانم والحصص ومن دخل اليها بات من »االثرياء الجدد« وفق 
ما يوصفون ويف الوقت نفسه خرج من الحكم رجال مل يتلوثوا 
بالفســاد ومن ابرزهم الرؤساء فؤاد شــهاب والياس رسكيس 
وســليم الحص الذين باتوا مرضب مثل، ومثل هؤالء ال ميكن ان 
ينتخب اللبنانيون ملجلس النواب او يرتشحون لرئاسة الجمهورية 
ويتم اختيارهم لرئاسة الحكومة وتسمية وزراء اكفاء يرتكون 
انجازات واالسامء عديدة اضافة ان يتقدم يف الوظيفة من دخل 
اليها عرب مجلس الخدمة املدنية ال ابواب السياسيني فيتم ترفيع 
من هو سجله الوظيفي والعديل واالخالقي نظيفا فتصلح االدارة.

ففتح ملفات الفساد هو توقيت محيل رضوري مع االعرتاف 
بان الفساد كان من اســباب االنهيار يف كل القطاعات وهو 
مطلب دويل اقليمي يك ال تذهب املســاعدات اىل سلة بل اىل 

خزنة.

فادي عيد

عادت بكــريك إىل الواجهة من جديد، من 
خالل إســتقباالت البطريرك املاروين بشارة 
الراعي ملرجعيات سياســية وحزبية، إضافة 
إىل القمة الروحية التي اســتضافها الرصح 
البطريــريك، والبيــان الالفــت الذي صدر 
عنه، ما يوحــي بأنها عادت كام كانت خالل 
املحطات السابقة يف الثامنينات والتسعينات 
خصوصاً  ووطنيــة،  مســيحية  كمرجعية 
يف ظل اإلنقســام بني املكّونات املســيحية 
األساســية، وتحديداً بني »القوات اللبنانية« 

و«التيار الوطني الحر«. 
وتكشــف املعلومــات، بأن لقــاء النواب 
املسيحيني الذي دعا إليه البطريرك الراعي يف 

بكريك، إمنا ليس بالجديد، باعتبار أنه ومنذ أسابيع فاتح كل من 
»القوات« و«التيار« بهذه املسألة، وال سيام أن هناك لجنة تضم 
العونيني والقواتيني والكتائب وسواهم من األحزاب املسيحية، 
وسبق وأن التقت أكرث من مرة، إال أن تنامي الخالفات عىل خط 
معراب ـ مرنا الشــالوحي، أدى إىل فرملة هذه اإلجتامعات، 
والتي توقفت كلياً، وينقل يف هذا الصدد، أن معراب ليست بصدد 
إعادة تعويم رئيس »التيار الربتقايل« النائب جربان باسيل، الذي 
حرق كل املراكب مع »القوات اللبنانية« وهاجمها بعنف، وانقلب 
عىل التفاهم بني الطرفني، واآلن، وبعدما استنفد كل املحاوالت 
الهادفة لدعم ترشيحه لرئاسة الجمهورية يف الداخل والخارج، 
فإنه يحاول أن »يحرش« معراب بأنه احرتم رغبة سيد الرصح، 
ومســتعّد للمشــاركة يف أي اجتامع تدعو إليه بكريك، ال بل 

أنه، ومنذ أيام، وبشكل مستمر، يكيل املديح للكاردينال الراعي 
عىل مســتوى عظاته، إىل البيان األخر الذي صدر عن القمة 
الروحية، وبحسب باسيل، فإن هذا البيان يتامهى مع خطاب 
وتطلّعات ومســلّامت »التيار الوطني الحر«، الذي سبق له أن 
تطرّق إىل هذه العناوين التي صدرت يف ختام القمة الروحية 

املسيحية.
ويف الســياق، تشــر مصادر مواكبة لألجواء املسيحية، 
إىل أن البطريــرك الراعي، وخالل اســتقباله وفــد »اللقاء 
الدميقراطي« برئاسة النائب تيمور جنبالط، أكد لهم، وبحزم، 
أنه سيبارش بإجراء اتصاالت وتوجيه دعوات للقوى املسيحية 
عىل اختالفها، وَمن ال يســتجيب مع مــا يطالب به من أجل 
انتخــاب رئيس الجمهورية العتيد، فلن يرحمه ســيد بكريك 
أو يســكت عمن يعطّلون حصول اإلســتحقاق الرئايس، ألن 

تنذر  باتت  الراعي،  البطريرك  قال  األمور كام 
بعواقب وخيمة، ورمبا الوصول إىل املجاعة 
يف حال استمر هذا الرَتَف السيايس، وتقديم 
املصالح الشــخصية عىل املصلحة الوطنية، 
وخصوصاً اإلنتخابات الرئاسية، وقال للنائب 
تيمور جنبالط، »لقد طرحتم أسامء نباركها 
وندعمهــا، وهي جديرة بــأن تخدم وطنها، 
وهناك أيضاً أســامء أخرى من ذات النوعية، 
الجميــع وينتخبوا  أن يتالقى  املهــم  ولكن 

الرئيس«.
وأخراً الســؤال املطروح، وفــق املصادر 
املواكبة للحراك الذي تقــوم به بكريك، هل 
هناك من استجابة لدعوة البطريرك وبالتايل، 
عقد لقــاء للنواب املســيحيني؟ هنا، ال ترى 
املصادر نفسها أن رغبة سيد بكريك ستلقى 
آذاناً صاغية، ال ســيام  يف ظل اإلنقســام 
والخالف الكبرين بني »القوات« و«التيار الربتقايل«، وصوالً 
إىل أن »القوات« أكدت للبطريرك الراعي، بأنها شاركت وتشارك 
يف كل جلسات انتخاب الرئيس، فيام »التيار الربتقايل« يقرتع 
بالورقة البيضاء ويُعطِّل اإلســتحقاق، وعليه، ليس هناك من 
أي جدوى لهذا اإلجتامع، مبعنى أن النائب باسيل لديه معادلة 
واضحة، فإما أن ينتخب هو رئيســاً للجمهورية، أو أنه يعطِّل 
ذ  اإلســتحقاق اإلنتخايب ويناور ويســاوم عىل مرّشح ينفِّ
رغباته ورشوطه، وبالتايل، أن معراب مل تخرج يوماً عن ثوابت 
ومسلّامت بكريك، إمنا يجب عىل كل النواب دون استثناء، أن 
ميارسوا واجباتهم الدستورية، لذا، فإن لقاء النواب املسيحيني 
يعترب صعب املنال حتى اآلن، يف خضم هذه األجواء واملعطيات 
الراهنة، وباملحصلة لكل مكّون أجندته وتحالفاته وارتباطاته.

لجنتا األساتذة املتعاقدين
فـــــــي الـــــرســـــمـــــي:
ال عودة قبل نيل حقوقنا

أكدت لجنتا األســاتذة املتعاقدين 

بيان،  الرســمي، يف  التعليــم  يف 

»عــدم العــودة إىل التعليم إال مع 

حقوقنا وهي مرسوم بدل نقل عن 

كل يوم عمل فعيل، ومنصة خاصة 

باألساتذة مبختلف مسمياتهم أسوة 

فريش  وحوافز  الجمريك،  بالدوالر 

دوالر عــرب الـ OMT مــع مفعول 

رجعي منذ بدء العام الدرايس، ودفع 

املتأخرات لألســاتذة املستعان بهم 

إبرام  خالل  من  أوضاعهم  وتسوية 

عقودهــم وضم ســنوات الخربة، 

عن  الحوافز  مــن  املتأخرات  ودفع 

العام املايض، وإقــرار قانون العقد 

الكامل عن العامني الدراسيني 2022 

و 2023 وانتظام القبض الشــهري 

بالضامن  املتعاقديــن  وشــمولية 

االجتامعي، وتسوية أوضاع اساتذة 

املواد اإلجرائيــة )ثانوي( من حيث 

قيمة أجر الســاعة وحل مشــكلة 

املدارس  صناديــق  ودعم  قبضهم، 

مســتحقات  لرصف  والثانويــات 

الحايل  العــام  عــن  املتعاقديــن 

واملنــرصم وتســوية أوضاعهــم 

ليصبحوا متعاقدين وفق األصول«.

املتعاقدين  االســاتذة  ودعتــا 

واملســتعان بهــم إىل املشــاركة 

ساحة  من  التظاهرة  يف  الواسعة 

الصلح  رياض  اىل  الخوري  بشارة 

والنصف  التاسعة  االثنني،  غد  بعد 

مجلس  جلسة  مع  تزامنا  صباحا، 

الوزراء. 

رعد : أعداؤنا يريدون تحويل االستحقاق الرئاسي منصة
لتنفيـــذ مشـــروعهم بتضييـــق الخنـــاق علـــى املقاومـــة

أكد رئيس كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب محمد 
رعد، أن »أعداءنا يحاولون تحويل االســتحقاق 
الرئايس يف لبنان إىل منصة لإلمســاك برئيس 
ويســتكمل  سياســاتهم،  ينفذ  للجمهوريــة 

مرشوعهم لتضييق الخناق عىل املقاومة«.
كالم رعــد جاء خالل النــدوة الحوارية التي 
أقامها »حزب الله« يف منطقة جبل عامل األوىل 
الثقايف االجتامعي،  العباسية  يف قاعة منتدى 
ملناســبة والدة اإلمــام عيل، بعنــوان »املنهج 
السيايس عند اإلمام عيل«، يف حضور عدد من 
العلامء والفاعليات والشــخصيات، وجمع من 

األهايل. 
وشدد رعد عىل أننا »لسنا نحن من يعطل البلد، 
وإمنا الذي يعطله، هو من يضع يده عليه بنقده 
ومصارفه وسياساته وحصاره وعقوباته، ومينع 
أن تصل الكهرباء إليه، وأن تأيت املســاعدات إىل 
الشعب«، الفتا إىل أن »األزمة التي يعيشها لبنان، 
تخرج أصواتا تحت عنــوان بأنه مل نعد نحتمل، 
ولكن هذه األصوات تزرع التثبيط واإلحباط عند 

الناس، وتخدم مرشوع العدو الذي يريد 
أن ترتفع مثل هذه األصوات لتسهم يف 

تعديل موازين القوى«.
لبنان:  يف  البعــض  اىل  وتوجــه 
أن يــرصخ فليرصخ حتى  يريد  »من 
يشبع، فنحن مطمئنون بأن شعبنا لن 
املعركة،  يف  معنا  رشيك  يرصخ، ألنه 
أننا لســنا مجموعــة منفصلة  كام 
ومن  عليهم،  إرادتنــا  ونفرض  عنهم 
يقول إن املقاومة ترهن طائفة وتأخذ 

البلد إىل املكان الــذي تريد، فإننا نقول له بأننا 
يف املقاومة رهائن تطلعات الناس وخياراتهم، 
واملقاومة جاهزة ملا تتطلبه هذه التطلعات من 

تضحيات«.
ورأى رعد أن »األزمة التــي نعاين منها اآلن 
يف لبنان، ليس ســببها فقط سياسات خاطئة 
من حكومات سبقت، وإمنا الذي أججها وأشعل 
فتيلها، هو قرار أمريك، بهدف إضعاف املقاومة 
التطبيع  وإســقاطها، بعدما عطلت مــرشوع 

الشــامل يف املنطقة، وحــرشت بعض الدول، 
العام 2006،  العدو اإلرسائيــيل  وانترصت عىل 
فذهبوا يف اتجاه ما ميلكونه من سالح أال وهو 
سالح النقد بعد فشلهم بعزل املقاومة عن بيئتها 
وتشويه ســمعتها، وبفرض عقوبات عىل من 
ينســب يف الخارج أنه ميدها برشايني من املال 
والدعم ومــا إىل هنالك، فعملــوا عىل إضعاف 
النقد، ورفع سعر العملة الصعبة وكل األسعار، 
فضال عن العمل عىل تحميل املقاومة مسؤولية 

كل ما حصل ويحصل«.

رعد متحدثا

قطر... الدور األميركي في لبنان
نبيه الربجي

اذا كان املؤرخ الربيطاين 
سومرســت فراي قد نقل 
كليمنصو  جــورج  عــن 
وصفــه »دولــة لبنــان 
»األعجوبة  بـــ  الكبر«  
»البدعة  بـ  ال  الفرنسية«، 
يعلم  أن  عليه  الفرنسية«، 
أن األعجوبــة تحولت اىل 

»صندوق العجائب« .
ديبلوماسية  معلومات 
خليجية تتحدث عن عالقة 

ما بني مشاركة قطر يف الكونسورسيوم الخاص بالتنقيب 
عن الغاز واســتخراجه من املياه اللبنانية،  وطرحها أمام 
جهات أمركية مســؤولة عن ملفات الرشق األوسط اسم 

رئيس الجمهورية العتيد ...
الالفت اشارة املعلومات اىل أن خطوة املشاركة جاءت 
بايعاز )أو بدفع( من واشــنطن التــي متيل اىل أن تلعب 
الدوحة الدور األمريك يف لبنان. ماذا عن موقف ايران اذا 
ما توقفنا أمام اللقاء )الهام( الذي عقد  أخراً  بني محمد 
عبد الرحمن آل ثاين وحســني أمر عبد اللهيان،  وحيث 

تسلم األخر رسالة من واشنطن حول االتفاق النووي؟
وبحســب املعلومات، االدارة األمركيــة تأخذ بتقارير 
البنك الدويل،  وصندوق النقد الدويل،  )اضافة اىل تقارير 
سفارتها يف بروت، وكذلك أجهزتها املعنية( التي تتحفظ 
عىل االتيان برئيس للجمهورية من املنظومة السياسية. 
وهي ال تزال بعيدة عن لعبة األسامء، وان كان اسم العامد 
جوزف عون عىل طاولة بعض املسؤولني الذين يعتربون 
أن انقاذ لبنان يحتــاج اىل »يد حديدية« ال اىل من يكون 

ضالعاً يف اللعبة الداخلية بكل موبقاتها !
تقليدياً،  اختيــار رئيس الجمهورية ميرعرب قنوات عدة 
بينها القناة الســعودية. لكن اململكة تريد،  وبالرغم من 
اللقــاء الخاميس يف باريس،  أن تبقى عىل مســافة من 
الضوضاء الداخلية يف لبنان،  ما دام امللف اليمني مل يقفل 
بعد، وما دام تطبيع العالقات مع طهران ما زال بحاجة اىل 

محادثات شاقة، ومعقدة، ورمبا اىل محادثات أبدية ...
قطر بشــبكة عالقاتهــا، وبتشــابك مصالحها، تجد 
أن قائــد الجيش هو الوحيد الذي ميكــن أن تتقاطع يف 
الربملانية، وعىل أساس  القوى  اتجاهات غالبية  شخصه 
أنه يســتطيع ضبط االيقاع،  يف اطار املوقف األمريك 
الذي يحاذر )وألســباب اســرتاتيجية( وقوع أي انفجار 
يف املنطقــة  ما دامت نتائج الحرب يف أوكرانيا ضبابية،  

ودون أن يكون وشيكاً جالء هذه النتائج.
ولقد بات معلومــاً أن هناك جهــات لبنانية حاولت، 
وعرب بعض أعضاء الكونغرس،  طرح مسألة الفديرالية،  
بانشــاء كانتونات طائفية،  حتى أن مستشــاراً لزعيم 
أحد األحزاب قال يف مقر الســفارة األمركية »كانتونات 

وبأسوار أيضاً«. يف هذه الحال غيتوات أم قبور قبلية؟
الفرنســيون يعتقــدون ان انشــاء الكانتونات يعني 
اســتئثار كل من قادة الطوائف بكانتونه الخاص. أي أن 
الرجال الذين قادوا الدولة، بصيغتها الراهنة، اىل الخراب، 
اذ تتحكم بهم النزعة التوتاليتاريــة ال بد أن يقودوا تلك 

الكانتونات اىل ما هو أكرث سوءاً بكثر من الخراب ...
مــا يجري عــىل الســاحة الداخلية هــو اللعب يف 
قعر الزجاجة. مثة رســالة وصلــت اىل وليد جنبالط،  
بخطوطه املفتوحة، حول الجــرال، ويرتدد أنها وصلت 
اىل مرجعيات أخرى يفرتض أن تضع السيناريو الخاص، 
والشــائك، للوصول اىل التوافق، مع تأمني غالبية الثلثني 

ليأيت التعديل الدستوري يف سياق العملية االنتخابية .
تشديد عىل أن الخطوة األوىل للعهد اعالن حالة طوارئ 
اقتصادية، تزامناً مع تأمني تغطيــة دولية، واقليمية، لـ 
»فرض« االصالحــات الهيكلية التي يقتضيها الخروج من 
القاع، ومــع اعتبار أن لدى جهات دوليــة وثائق دامغة، 
 Kleptocracy      وجاهزة لوضعها أمام الرأي العام، حول الـ

أي »حكم اللصوص« الذي دام لنحو ثالثة عقود. 
أكرث من ذلك،  ال بد أن تعي القيادات اللبنانية، ال سيام 
القيادات املســيحية، أن اســتمرار الفراغ اذ يفيض اىل 
سقوط الصيغة،  يعني أالّ رئيس جمهورية وال جمهورية. 
ما هو موقف »حزب الله« الذي يتوجس من أن هناك من 
وضع سيناريوات خطرة تتعلق بالوضع اللبناين، عىل أن 

تنفذ عرب قرص بعبدا؟ 
الحزب أمام لحظة تاريخية تستدعيـ  كام اعتادـ  موقفاً 
تاريخياً. هو يعلم ماذا يف رؤوس من يف الداخل ومن يف 
الخارج، مثلام يعلم اىل أي لبنان يقود التدهور يف ظل تلك 
املنظومة التي أثبتت التطــورات عجزها عن ادارة األزمة، 

كيف لها ادارة الحل؟ موقف تاريخي؟ ذاك ما نتوقعه ...

ــدا ــب ي ــان  ــنـ ــبـ لـ انــــقــــاذ   : ــاط  ــبـ ــنـ جـ
ــلــجــمــهــوريــة ــس ل ــيـ بـــانـــتـــخـــاب رئـ

رأى رئيس كتلة »اللقاء الدميقراطي« النائب تيمور جنبالط أن 
»الظروف السياسية الراهنة هي أكرث خطورة مقارنة باملراحل 
األخرة التي مر بها لبنان عىل مختلف املســتويات السياسية 
واالقتصادية واالجتامعية والصحية ورمبا األمنية، ولذا من غر 
املقبول إطالقا الركون إىل متديد الوقت الضائع مبزيد من تداعيات 
الفراغ والدوران يف الحلقة املفرغــة ذاتها«، مؤكدا أن »مبادرة 
الحزب التقدمي االشــرتايك هي إلنهاء تلك املرحلة وفتح آفاق 
جديدة تكرس الوصول اىل شخصية ال تعيق إنجاز االستحقاق 

الرئايس وال تشكل تحديا لآلخر ومقبولة عربيا ودوليا«.
ويف ترصيح عىل هامش اســتقباالت الســبت يف قرص 
املختارة، لفــت جنبالط إىل أن »املمــر اإللزامي إلنقاذ لبنان 
مام يتخبط به من أزمات متفاقمة، يبدأ باســتحقاق رئاسة 
الجمهورية لوقــف التصدع الذي أصاب مؤسســات الدولة 
وعالقات لبنان باملجتمع الدويل، وتنفيذ اإلصالحات الهيكلية 
واالقتصادية املطلوبــة، للتوصل إىل اتفاق مع صندوق النقد 

الدويل وتاليا بلوغ مرحلة النهوض الالزمة«.
من جهة ثانية، أثار جنبالط مســألة التعديات التي تطال 
شبكة الكهرباء العامة والتي من شأنها زيادة معاناة املواطنني 
حيال القضايا الحياتية امللحة مــن مياه وكهرباء، وذلك بعد 
استامعه اىل شــكاوى رؤساء بلديات ابلغوه عن رسقات يف 
مناطــق متفرقة، داعيا يف هذا املجــال الجهات األمنية اىل 

»تكثيف جهود الحامية ومنع انتشار مثل هذا التفلت«. 

تيمور جنبالط خالل اللقاءات

الحكومية السراي  أمام  السرطان  مرضى  مع  تضامنية  وقفة 
ــان جـــريـــمـــة مــتــعــمــدة ــرطــ ــ ــس ــ ــن مـــرضـــى ال ــ ــوم: حـــجـــب الــــــــدواء ع ــ ــل ــ س

نفذت »جمعية بربارة نصار«، مبناسبة اليوم 
العاملي ملرىض الرسطــان، وقفة تضامنية أمام 
الرساي الحكومية مع مرىض الرسطان البالغني 
»اســتنكارا لحرمانهم من ادويــة الرسطان«، 
شارك فيها نقيب الصيادلة جو سلوم وعدد من 

املرىض.
التي  الصعوبــات  الجمعيــة  واســتعرضت 
يواجهها املرىض يف ظل ارتفاع ســعر االدوية 
والعالج، وتلت اسامء عرشات ضحايا املرض من 
مختلف املناطق عــىل وقع عزف الفرقة التابعة 
من  اسم  لكل  الرسياين موســيقى  للكشــاف 

ضحايا الرسطان.
وقال رئيس الجمعية هاين نصار: »عهد علينا 
الرسطان  داعمة ملرىض  الجمعية  تبقى هذه  ان 

البالغني، وهذه القضية قضية حياة او موت«.
أضاف: »منذ ايام سمعنا عن اتجاه لرفع الدعم 
عن االدوية الباهظة الثمن، لكننا ضد هذا القرار، 
ولن نستســلم وســنبقى نعمل وقد ارشنا اىل 
الرسقات والتهريب سابقا. اليوم اقفل مستودع 

الكرنتينا واصبح دواء املريض يف املستشفى«.
وتابع: »يا ساكن هذه الرساي، 5 ماليني دوالر 
وعدتنا بها منذ ثالث اشــهر وقلت انها ستنتقل 
اىل حساب وزاره الصحة من اجل ادوية امراض 
الرسطان، اين هــذه،  باالمس 70 مليون دوالر 
عــىل صرفة يف يوم واحد وهــي تكفي لثمن 
خففوا  شــهرين،  ملده  الرسطان  امراض  ادوية 

الرسقات يتأمن كل يشء«.
مصابات  لشــابات  صورة  التقطــت  ختاما 

بالرسطان مقابل الرساي وقد رفعن شــعارات 
مطالبة ومنددة«.

{ سلوم {

وألقى نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم كلمة 
خالل التحرك الذي دعا اليه أمام الرساي الحكومية 
دعام ملرىض الرسطان، اعترب فيها أن »حجب الدواء 
عن مرىض الرسطان هو مبثابة جرمية متعمدة، 
ولن يتم السكوت عن رفع الدعم عن دواء الرسطان 

او التامدي يف حجبه عن الكثر من املرىض«.
كام ناشــد اللبنانيني »ان يصحوا من ثباتهم 
تعاطي  ألن  الشارع،  اىل  والنزول  واستسالمهم 
الدولة مــع مرىض الرسطان باســتخفاف وال 

مباالة هو منوذج لتعاطيها معهم«.



3
ــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ

االحد 5 شباط 2023

ـــــــــــــــّدي ـــــــــــــــح التح ـــــــــــــــول مرش ـــــــــــــــبيل لوص ـــــــــــــــية... ال س ـــــــــــــــات رئاس ـــــــــــــــى همس ـــــــــــــــا تلق ـــــــــــــــرزة بعدم ـــــــــــــــو الي ـــــــــــــــتدار نح ـــــــــــــــاط إس  جنب
ـــــــــــــــوي ـــــــــــــــفير الباب ـــــــــــــــع الس ـــــــــــــــاًء م ـــــــــــــــمل لق ـــــــــــــــل ليش ـــــــــــــــى الداخ ـــــــــــــــع االول تخط ـــــــــــــــة املوق ـــــــــــــــل معضل ـــــــــــــــل لح ـــــــــــــــه املتواص حراك

 الـــــى مـــــاذا يهـــــدف االنفتـــــاح الســـــعودي علـــــى ســـــوريا وتجـــــاوز »قيصـــــر«؟
هـــــل يعـــــود الحـــــوار بيـــــن دمشـــــق وواشـــــنطن... ومســـــلحو ادلـــــب الـــــى ايـــــن؟

اهالي ضحيا املرفأ :  من حقنا معرفة املستببب بقتل ضحايانا

ـــاش للوصـــول ـــى النق  الحـــاج حســـن: منفتحـــون عل
الـــى تفاهمـــات تـــؤدي إلـــى انتخـــاب الرئيـــس

جعجـــع بعـــد لقائـــه الســـفير البابـــوي: نتمنـــى ان يتمكـــن 
قداســـة البابـــا مـــن حشـــد اكبـــر دعـــم اقتصـــادي للبنـــان

 املـــكاري: نظريـــة األقـــوى طائفيـــا فشـــلت وندعـــو
باســـيل إلـــى ترشـــيح اســـم لرئاســـة الجمهوريـــة

صونيا رزق

يف الســابق كان رئيس الحزب » التقدمي االشرتايك« وليد 
جنبالط  بيضة القبان يف كل إستحقاق، اذ كان يقلب االوضاع 
رأساً عىل عقب، وبطريقة فجائية يجعل كل االفرقاء السياسيني 
يتقّربون منه لغايات سياسية ومصالح خاصة، لكن كان دامئاً 
» يقطفها« فيخرج منترصاً  من اي ملف او قضية عالقة، ويف 
آخر الدقائق الحاسمة، النه من اكرث السياسيني قدرًة عىل قراءة 
عناويــن املرحلة الحالية واملقبلة، فهو ينىس فجأة الخصومة 
السياسية مع أي فريق، حتى لو حمل العداء له، فيعود أدراجه 
لينتفض عىل ذلك العداء الذي ال يدوم طويالً، النه يرفض العودة 
اىل زمن التقوقع والشــعارات الضيقة، كام يرّدد دامئاً بعد أي 
عملية إنفتاح فجائية عىل الخصم، لذا يعمل دامئاً عىل تأسيس 

مرحلة جديدة مع اآلخر، بحسب مصلحته السياسية.
جنبــالط املنفتح منذ فرتة عىل الخصــوم، إلتقى قبل فرتة 
رئيــس » التيار الوطني الحر« جربان باســيل، ووفداً من حزب 
الله، تم خالل اللقاءين ضبط العالقة مع الطرفني، لتشمل طرح 
أســامء رئاســية مغايرة عن تلك التي يتم التصويت لها، خالل 
الجلســات الرئاســية التي إنعقدت عىل مدى 11 مرة وتحديداً 
كل يــوم خميــس، حتى غابت كلياً منذ مــدة، لذا أدار رئيس » 
االشرتايك« محركاته للوصول اىل حل، الّن املرحلة تتطلب ذلك، 
فأعاد عالقته بحزب الله نســبياً، طارحاً عقد لقاء وهكذا كان، 
ليطرح ثالثة أســامء للرئاســة هم جهاد أزعور وصالح حنني 
وقائد الجيش العامد جوزاف عون، مع علمه املؤكد بأّن وصول 

حنني وأزعور صعب جداً، فيام 
إسم قائد الجيش هو املرّجح، 
وهــو بذلك فاجــأ الجميع، 
فإن  املعلومات  لكن ووفــق 
خارجية  رئاســية  همسات 
وصلته،  تفيد بأّن العامد عون 
يلقــى دعامً قوياً يف الخارج 
اما الداخل فعىل الدرب سائر، 
للمنصب  االبرز  املرشح  وهو 
االول، ولذا ســارع اىل تبّنيه 
الناجحة  الورقة  يفّضل  النه 
انه يعرف  دامئاً، خصوصــاً 
لذا يحاول  رابحة،  انها  سلفاً 
جــّس نبض الجميــع الذين 
اتصاالتهم  مــن  يكثفــون 

ملعرفة حقيقة ما يجري.
اىل ذلك تربز هواجس جنبالط ومخاوفه خالل االجتامعات 
بكــوادره، حيث يؤكد إرصاره عــىل إنتخاب رئيس بأقرب وقت 
ممكــن، مع تنفيذ اجراءات رسيعة لتفادي االنهيار الشــامل، 
كــام يتخوف من تداعيات الفراغ الرئــايس، ومن بقاء بعض 
املرشــحني الذين يشكلون إســتفزازاً للبعض، لذا إستدار نحو 
الريزة حيث يكرث املؤيدون للمرشــح املنبثق عنها، النها تجمع 
وال تفرّق، ومنارصوها كرث، وهذا يعني اّن اي مرشــح آت مع 
البزّة العسكرية، يعني ان وصوله ليس بصعب ابداً، الّن عناوين 

الوســطية واالعتدال سرتافقه ومتّيزه عن اي مرشح آخر، يتم 
التداول بإســمه من دون ان ميلك الحظوظ للوصول اىل القرص 
الجمهوري، والجلوس عىل كريس بعبدا التي تبقى املشــكلة 

االكرب بني املتبارين عليها.
يف السياق قالها جنبالط من منرب عني التينة قبل ايام قليلة، 
» لقد آن اآلوان ان نســتغني عن الورقة البيضاء وننتخب فعلياً، 
الن التوافق يعطــي أمالً بانتخاب رئيس«، معلناً عدم إمكانية 
وصول النائب ميشــال معوض او رئيس تيار »املردة« سليامن 
فرنجية اىل الرئاسة، النهام يتبعان فريقّي النزاع، أي املعارض 

واملامنــع، وكل من يتبع هذين الفريقني يصعب وصوله، ال بل 
يقارب املســتحيل، وهو بذلك قطع الطريق نهائياً عىل النائب 
باســيل بعدما لّوح بإعالن ترشحه اىل الرئاسة، فكان جواب 
جنبــالط له واضحاً من خالل تخليــه عن التصويت ملعوض، 
وإفهام الفريق االخر »بــأن تخلينا عن معوض يعني تخليكم 
عن فرنجية«، وهذا يعني اّن الرســالة وصلت اىل باسيل، الذي 
ال يحظى ابداً بإمكانية تولّيه املوقع االول، نظراً للخصومة التي 

تسيطر عىل عالقاته مع مختلف االطراف.
يف غضون ذلك، فإن دعم رئيس »االشرتايك« لقائد الجيش 
فتح باب حظوظه اكرث، فيام خّفت نسبة وصول االخرين اىل 
مستويات ضئيلة جداً ، وبات العامد جوزاف عون يف الصدارة، 
وسط معلومات بأّن مهمة جنبالط من اآلن فصاعداً ستقترص 
عىل إقناع رئيس مجلــس النواب نبيه بري بالتصويت للعامد 
عــون، النه باق عــىل دعم فرنجية، خصوصاً انه بدأ منذ فرتة 
عملية إســتطالع آراء بعض النواب، خــالل اتصاالت اجراها 
بعيــداً عن االعالم، ملعرفة نســبة تأييده مــن معظم االفرقاء 
واالحزاب، والدعوة اىل عقد جلســة رئاسية تنتظر نتيجة هذا 
االســتطالع،  لكن جنبالط سيواصل إستشاراته ولو من تحت 
الطاولة، وافيد بأنّه تواصل مع الســفري البابوي املونســنيور 
باولــو بورجيا وجرى بحث يف االســتحقاق الرئايس، أي اخذ 
دوراً من املفرتض ان يتخذه اطراف مسيحيون ال يزالون يتلّهون 
باملناكفات والخالفات والقشــور السياسية، بدل التوافق حول 
مســألة تتعلق باملوقع املسيحي االول، الذي يكاد ان  يُحل عىل 

ايدي مسؤولني من طوائف اخرى. 

رضوان الذيب 

هــل االنفتــاح الخليجي 
عىل  الســعودي  وتحديــدا 
ســوريا  يتــم بضوء اخرض 

امرييك؟ 
هل ما يجــري يؤرش اىل 
سوري  امرييك  حوار  بداية 
مبارش  بعد ان  رفضت دمشق  
الرســائل،  عرب  حصولــه 
االمريكيني  مبلفات  والبحث 
طريــق   عــن  املفقوديــن 
املتابعني،  حسب  الوسطاء؟ 
فان مــا  يجري بني الرياض  
واالمارات والبحرين ودمشق 
من تطورات ايجابية الميكن 
ان يأخذ هذا املنحى االيجايب  
لوال«  قبة الباط«  االمريكية 
ويــؤرش اىل رغبة  مبقاربة 

جديدة لسياساتها يف ســوريا. وحسب املتابعني 
للملف الســوري، فان  غــض النظر االمرييك  عن 
االجراءات  الخليجية مبساعدة سوريا رغم  قانون 
قيرص يؤرش اىل مسار مغاير ملرحلة  التوترات منذ 

2011 وقبلها.
ويف املعلومــات، ان التطــورات االيجابية يف 
العالقات الســورية الســعودية،  ترجمت   مؤخرا  
بعودة االســترياد والتصديــر اىل وضعه الطبيعي 
بــني البلدين، وان الرياض بــادرت بقرار  تصدير 
منتوجاتها  اىل االســواق الســورية، واالسترياد 
باملقابل، مام يعترب تجاوزا سعوديا  لقانون قيرص 
وحصــاره الخانق عىل دمشــق، هــذا باالضافة 
اىل اللقــاءات املتواصلة بــني االمنيني يف البلدين 
حيث عقد لقاء منذ ايام بني االمنيني الســعوديني 
والســوريني يف الرياض، وقد غادر الوفد السوري 
من مطار رفيــق الحريري الدويل عىل منت طائرة 

سعودية خاصة ...
اما بالنســبة للعالقات االماراتية السورية فهي 

يف افضل ايامها مع بدء االمارات بتنفيذ مشــاريع 
عــىل صعيد البنــى التحتية،  كام ان وزير خارجية 
االمارات وضع وزير الخارجية الســعودية يف كل 

تفاصيل زيارته  االخرية اىل دمشق.
اما عىل صعيد العالقات الرتكية الســورية، فان 
اللقاءات بني االمنيني االتراك والسوريني استؤنفت 
يف مدينة كســب الســورية لفتــح طريق حلب 
الالذقيــة وجميع املعابر بني البلدين متهيدا لعودة 
االسترياد والتصدير لوضعه الطبيعي، وهذا املنحى 
يعترب تجاوزا لقانون قيرص االمرييك ايضا، ورغم 
ذلك مل تســجل اية اعرتاضات  من واشــنطن، كام  
اخلت القوات الرتكية مركزها  يف مدينة قســطون 
شامل طريق » م _ 4 »، متهيدا لفتح طريق دمشق 

حلب الدولية.
 ويف املنحى االيجايب ســجل وصول وفد كردي 
اىل دمشــق للبحث يف التطوات االخرية بني تركيا 
ودمشــق، فهل تؤرش هذه التطــورات اىل عودة 
التواصل االمرييك السوري قريبا  رغم ان الحصار 

النفطي االمرييك ما زال يف 
ما  اعىل مســتوياته، وهذا 
رفع  نســبة الدعم االيراين  
اىل  املحروقات  مجــال  يف 
خالل  الفتــة  مســتويات 
لتامني  املاضية  االســابيع 
يف  املحيل  الســوق  حاجة 

الشتاء. 
ومــا يــؤرش اىل بدايات 
مرحلة جديدة يف ســوريا، 
من  الفتة  اعــداد  مغــادرة 
اىل  ادلــب  يف  املســلحني 
وقيام  وباكســتان  اوكرانيا 
اعــداد الباس بهــا باجراء 
مصالحــات مــع الدولــة، 
وهناك العرشات يرفضون اي 
ويقومون حاليا  مصالحــة 
بتوتــري الجبهــات وااليعاز 
للخاليــا النامئــة بالتحرك 
وتحديــدا يف درعا وحمــص وتنفيذ هجامت ضد 
الجيش الســوري واالنتشار يف املناطق القريبة من 

الحدود اللبنانية.
وحســب املتابعني للشان السوري، هناك وجهة 
نظر مغايرة الســباب االنفتاح  الخليجي والعريب 
برعايــة امريكيــة، وتعيدهــا بعض االوســاط 
السياسية اىل تجديد املحاوالت لسحب سوريا من 
ايــران وحزب الله واعادتهــا اىل الحضن العريب، 
هذه املحاوالت باءت بالفشــل ســابقا ولن يكتب 
لها النجاح الن دمشــق وفيــة ملن وقف معها يف 
عــز الحرب الكونية عليها،  لكن تحالفها مع ايران 
ال يعني اقفال ابوابها امام الســعودية واالمارات 
وكل الدول  العربية،  وقادرة ان تكون جرسا للعبور 
بــني ايران ودول الخليج ونقطة للتالقي ولعب دور 
الوســيط العادل، وبالتايل فان ســوريا متمسكة 
بانفتاحهــا عىل العامل العــريب دون التخيل عن 
ثوابتهــا مهام كانت االغــراءات والتهديدات وهي 

مستعدة لكل االحتامالت.

 نفذ تجمع أهايل شــهداء 
انفجار  ومترضري  وجرحى 
مرفأ بريوت وقفته الشهرية 
أمام بوابة الشــهداء رقم 3 
للمرفأ، حيث تحدث بإســم 
اهــايل الشــهداء رئيســه 
عرض  الذي  حطيط  ابراهيم 
االخرية  القضائية  التطورات 
يف ملــف تحقيقات إنفجار 
املرفــأ، وتوقــف عند تدخل 
االحزاب »الســافر« يف هذه 
القضيــة، محذرا من »مغبة 
هــذا االمــر الذي يشــكل 
الوطنية  لقضيتهم  تهديــدا 
»أي  رافضا  واإلنســانية«، 
أو سيايس يف  تدخل حزيب 
هذه القضيــة كام التحقيق 

الدويل رفضا قاطعا«.
وشــكك حطيط من جهة 

أخرى »مبا نراه من إنقســام قضايئ«، معتربا انه 
»يندرج يف سياق املؤامرة لطمس الحقيقة«، ومنددا 
»بتدخل السفرية االمريكية وتهديد القضاة إلطالق 
املوقوف محمــد زياد العــوف مبرسحية هزلية، 
أبطالهــا املحقق العديل طارق البيطــار  والنائب 
العام التمييزي غســان عويــدات ورئيس مجلس 
القضاء األعىل ســهيل عبود«، مجددا الدعوة لكل 
أهايل الشهداء اىل »التكاتف لحامية حق شهدائهم 
بالحقيقة والعدالة واملحاســبة، بعيدا عن خالفهم 
حول القايض بيطــار، الن ما يجمعهم أكرث بكثري 

مام يفرقهم«.
وختم برسالة للمحقق العديل طارق البيطار جاء 
فيها: »منذ أكرث من ســنة ونصف ونحن نناشــدك 
إســتدعاء الجميع بدون اســتثناء، من رؤســاء 
جمهوريات وحكومات ووزراء وقادة أجهزة أمنية 
وقضائية، وقلنا لك ال تنحر قضيتنا بإستنسابيتك، 

وأنت اليوم وبعد ســنة ونصف إستدعيت بعضهم 
وما زلت تغض الطرف عن البقية، وقضيتنا باتت يف 
مهب رياح التسييس والطمس، فإتقي الله بدمائنا 

وارحل«.

{ مع البيطار{ 
ويف املقلب االخــر كانت التظاهرة الثانية حيث 
نفــذ اهايل ضحايا املرفأ، وقفتهم الشــهرية أمام 
متثــال املغرتب قبالة مرفأ بــريوت، رافعني صور 
الشهداء والالفتات الداعمة للقايض طارق البيطار 
واملطالبة بسري التحقيق واملحاكمة ورفع التدخالت 
السياسية. وكانت مداخلة هاتفية من داخل مجلس 

النواب مع بعض النواب املعتصمني.
وأصدر االهايل بيانا جاء فية: »لِطاملا مَتَســكنا 
ِبحِقنا لِمعرفة املَُتســبِّب ِبقتِل َضحايانا ولِطاملا عال 
رُصاخنــا أمام قرص العدل هــذا املكان الذي مازلنا 

نتمسُك به للوصول إىل الحقيقة.
مرة جديدة تَفَضح قضية مرفأ بريوت التدخالِت 

السياســية والخارجية يف 
يهّدد  بــاَت  والذي  القضاء، 
كيــان العدالــة ويطعن يف 
كرامة كل قاٍض نزيه؛ وأمام 
املشــهد امليليشــياوي الذي 
شــاهدناه يف قرص العدل... 
قاٍض مييش يف غرف العدل 
مؤجج بالسالح... هل خوفاً 

من العدالة؟؟؟!!! 
قــاٍض ذات قــرارات غري 
رشعية، غري قانونية بل هي 
سياســية خارجية وكيدية 
وهو املتنحي عن قضية املرفأ 
للتحقيق  املطلوب  ملصاهرته 

غازي زعيرت.
نحن أهايل ضحايا تفجري 
بيد مع  مرفأ بــريوت يــداً 
نــادي قضاة لبنــان، ندعو 
كل مــن ارتىض أال يترصف كقاٍض ورهن نفســه 
لخدمة السلطة السياسية والالعدالة أن يبادر إىل 
االســتقالة متهيداً إىل املحاسبة واملساءلة، ألنه مل 
يعد يشــبه القضاة وهو من ساهم يف رضب هيبة 

القضاة«.
كام تقــدم محامو أهــايل الضحايــا بدعوى 
مخاصمــة أمام الهيئة العامة ملحكمة التمييز ضد 
الدولة عن أعامل القضاة بالخطأ الجســيم بإطالق 
رساح املوقوفني يف ملف املرفأ من قبل النائب العام 
التمييزي القايض غسان عويدات. وما زلنا نُطالب 
باســتقاللية القضاء وكَف يد السياســيني عنه. و 
أصبحنا اليوم نطالب الدولة بإعادة املوقوفني الذين 
مل تنتــه جهة التوقيف من قبــل القايض بيطار. 
ونطالب أيضاً بتنفيذ كل مذكرات التوقيف السابقة 
وأي تبليغات أو مذكرات حالية وفوراً. وكام نطالب 
أن يرسي القانون عىل جميع املطلوبني مثلام شمل 

أهايل ضحايا تفجري املرفأ«.

اعتــرب رئيس تكتل »بعلبك 
الهرمل« النائب الدكتور حسني 
الحــاج حســن أن »انتخاب 
رئيس الجمهورية هو املفتاح 
واملدخــل إىل الحلــول، ألنه 
يرتاح  الرئيس  ينتخب  عندما 
البلد سياســيا، وقــد يرتاح 
اقتصاديا ويصبح هناك بعض 
الثقة، ويتم تشكيل حكومة 
فيام بعد تضع برامج للحلول. 
وأهــم ما ميكــن أن يحققه 
تخفيف  الرئيــس  انتخــاب 

منسوب التوتر السيايس يف البلد«.
وأضاف خالل لقاء سيايس حواري يف بلدة 
متنني الفوقا: »مل تتم االنتخابات الرئاســية 
حتى اآلن ألن تركيبــة املجلس النيايب القائم 
حاليــا، وتوزيع عدد النــواب عىل التكتالت 
والتحالفات، نتيجتــه ال وجود لتحالف لديه 
العدد الكايف لتأمني نصاب الجلسات الذي هو 
86 نائبا، والتحالفات بينت أنه ليس باستطاعة 
أحــد تأمني 65 نائبا النتخاب الرئيس يف حال 
تأمــني النصاب، لذلك دعونــا منذ البداية إىل 
الحوار والنقاش واالنفتاح للوصول إىل تفاهم 
عىل شــخصية معينة يتــم انتخابها، ولكن 
لألســف يف مقابل دعوة فريقنا وتحالفاتنا 
إىل الحوار، فإن الفريق اآلخر مبعظم تالوينه 
يرفض الحوار، ال بل أحيانا يصعد يف الخطاب 

بطريقــة ال مصلحــه للبنانيني فيها، خطاب 
يتجه اىل أقــى املواقف، متجاهال أن لبنان 
دولة العيش املشــرتك، العيــش الواحد، دولة 
العيش معا، ليس فقط كطوائف ومذاهب، بل 
العيش معا كمجتمع متكامل، أحزابا وطوائف 
ومذاهــب وتيارات ورؤى وأفكار سياســية، 
والبديل عن الحوار هو املزيد من التأزم والتأزيم 
وضياع الوقت، لذا نحن منفتحون عىل النقاش 
والحوار للوصول إىل تفاهامت سياسية، تؤدي 
إىل انفراج يف موضوع االنتخابات الرئاسية«.

وقال: »يعاين لبنان من مشكالت مرتاكمة 
ومتفاقمة يف املوضوع الســيايس واألمني 
واالقتصــادي واملعيــيش واملــايل والنقدي 
والرتبــوي والصحي، ويف كل الجوانب هناك 
مشاكل. واملوضوع األساس الذي يشكل بداية 

الحلول هو انتخاب رئيس الجمهورية«. 

التقى رئيس حزب »القوات 
اللبنانية« سمري جعجع، يف 
املقر العام للحزب يف معراب، 
لبنان  يف  البابوي  الســفري 
املونسنيور باولو بورجيا وأكد 
إلتزام  »رضورة  اللقاء  خالل 
االستحقاق  بإنجاز  الجميع 
بــدال من تعطيله  الرئايس، 
بهدف فرض مرشــح يريده 

الطرف املعطل«.
»القوات  ان  عىل  وشــدد 

متلك اكــرب كتلــة نيابية عــىل الصعيدين 
املسيحي والوطني، ومع ذلك مل يرتشح رئيس 
الحزب بهدف التســهيل، فدعم املرشح ميشال 
معوض، الذي حصل عىل اكرب عدد من أصوات 

املعارضة«.
وقال: »إذا كان هناك من مرشح آخر يتمتع 
مبواصفات معــوض وميكنه الحصول عىل 
أصــوات اكرث منه، فال مشــكلة لدى القوات 

ولدى معوض نفسه«.
وأوضــح ان »ما يهم القوات هو مرشــح 
يتمتــع بالحد األدىن من الحضــور والهيبة 

والحس السيادي واإلصالحي«.
ونوه جعجــع بالعالقــات التاريخية مع 
الكريس الرسويل، متمنيا ان »يتمكن قداسة 
البابا من حشــد اكرب دعم اقتصادي وانساين 
للبنان مبا له من تأثري معنوي، الســيام لدى 

الدول الصديقة والقريبة من الفاتيكان«. 

رأى وزيــر اإلعــالم يف حكومة ترصيف 
األعــامل زياد املكاري، أن »الداخل فشــل يف 
انتخــاب رئيس للجمهوريــة، املوضوع رحل 
إىل الخــارج وأجنداته«، الفتا إىل أن »صفات 
الرئيس موحدة لدى جميع األطراف ولكن من 

سيجمع كل هذه الصفات؟«
وشــدد يف حديث » عىل أن »عملية انتخاب 
الرئيس مسألة وطنية، وقوته تكمن يف إجامع 
كل القوى السياسية والطائفية عليه«. وقال: 
»نظرية األقوى طائفياً فشلت، وهذا ما حدث 
يف عهد الرئيس ميشال عون، إال أن االنهيار ال 
يحمله مبفرده فاألحزاب شاركت كلها بشكل 

مبارش أو غري مبارش يف هذا االنهيار«.
وعن جمع النواب املســيحيني يف بكريك، 
استبعد »اتفاق املسيحيني عىل ترشيح رئيس 
للجمهورية«. وعن مشاركة »تيار املردة« قال: 

»عليه املشاركة يف حال مشاركة الجميع«.
وأعلن أنه »مع كل حوار ينتج رئيسا توافقيا 
ويجمع سياســًيا وطائفًيا، فانتخاب الرئيس 
مسألة وطنية، وهو ليس فقط للمسيحيني«.

وردا عىل ســؤال أجاب: »سليامن فرنجية 
ليس مرشــح الشيعة، إمنا هو مرشح رئاسة 
الجمهورية والسنة يدعمونه العتبارات عدة، 
ولكن هناك إشكالية باألصوات املسيحية، وإذا 

أردنا االتكال عىل التيار الوطني الحر والقوات 
اللبنانية ليك يتفقوا عىل انتخاب رئيس، فهذا 

مستحيل. سبق أن فعلوها وفشلوا«.
وتحدث عن تباعد بني رئيس الحزب التقدمي 
االشرتايك وليد جنبالط ورئيس »تيار املردة« 
ســليامن فرنجية«. أما األسامء التي طرحها 
جنبــالط فقــال: »ال ميكن اإلتيــان برئيس 
تكنوكراط وحســب، إذ عليــه أن يجمع بني 
العلوم والسياسة«.واعترب أن »ترشيح النائب 
ميشال معّوض للرئاسة انتهى. » ومتنى عىل 
رئيــس »التيار الوطني الحــر« النائب جربان 
باسيل »أال يبدأ املعركة الرئاسية بأنه ال ميكن 
انتخــاب رئيس إال مبوافقة التيار«، داعيا إياه 
إىل ترشــيح اسم لرئاسة الجمهورية. وأشار 
إىل أن »حــزب الله ال ميكــن أن يأيت برئيس 

للجمهورية، لكن ميكنه تعليق وصوله«.
وشــدد عىل أن »البنود التــي تطرح اليوم 
عىل جدول أعــامل الحكومة حياتية وتطال 

املواطنني، لذا عىل املجلس االلتئام لبتها«.
وأكــد املكاري أن »نشــاط بريوت عاصمة 
اإلعالم العريب ســيمتد عامــا وال يحتاج إىل 
أموال من الخزينة العامة، فهناك مســاهامت 
وتربعات كثرية، واملشاركة ستكون من الوزراء 

العرب والصحافيني واإلعالميني«. 

الحاج حسن خالل اللقاء الحواري

جعجع والسفري الباباوي
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ــة... ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــون وفرنجيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيح عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد لترشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع الوحيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيل املمانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ باسـ
هـــــــــــــــل ُطـــــــــــــــرح انتقـــــــــــــــال »الثنائـــــــــــــــي« مـــــــــــــــن مربـــــــــــــــع تأييـــــــــــــــد فرنجيـــــــــــــــة؟

الوثائقـــــــــــــــي فرنســـــــــــــــي: هـــــــــــــــل نكـــــــــــــــون أمـــــــــــــــام ديـــــــــــــــر شـــــــــــــــبيغل ثانيـــــــــــــــة؟

العالمـــــة عبـــــد اللـــــه: لبنـــــان ال تنقصـــــه املبـــــادرات بـــــل ينقصـــــه التفاهـــــم

ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لبناني ــــــــــــــــــــس قضي ــــــــــــــــــــه: انتخــــــــــــــــــــاب رئي  فضــــــــــــــــــــل الل
وال يمكــــــــــــــــــــن للخــــــــــــــــــــارج أن يفــــــــــــــــــــرض أي اســــــــــــــــــــم

املـــطـــران مــنــصــور عـــرض الــواقــع 
ــوي مـــع وفــــد الــجــمــعــيــة  ــربـ ــتـ الـ
التقنية للعلوم  الفرنسية  اللبنانية 

استقبل راعي ابرشــية عكار وتوابعها للروم 
االرثوذكس املطران باســيليوس منصــور فــي 
دار املطرانية يف بلدة الشيخ طابا - عكار، وفــدا 
مـــــن الجمعية اللبنانية الفرنسية للعــــلوم 
التقــــنية، ضم كال من املدير العام للجمعــية 
نــورا املرعبــي ومســؤولة العالقــات الدولية 
عايــدة املرعبــي كبارة، وحرض االجتامع أحمد 
الهضــام ومديرة مركز الرعاية الصحية االولية 
يف مطــــرانية عكار جوليات درغام ومسؤولة 
قســــم االدوية واملعدات الطبية يف املركز هالة 

بشور.
ورحب املطــران منصور بالوفد، وعرض واقع 
للمطرانية مرحبا  التابعة  الرتبوية  املؤسســات 
بأي مبادرة تخدم شــباب عكار، مؤكدا أن »أبواب 
املطرانية مفتوحة ملا يعود بالخري للمنطقة ثقافيا 

وتنمويا«.
كام عرض وفد الجمعية األهداف واملشــاريع 
السابقة واملســتقبلية، والتي من شأنها متكني 
الشــباب اللبنــاين بعامة والعــكاري بخاصة 
وتســليحهم باملهــارات التكنولوجية املطلوبة، 

لالنخراط بسوق العمل، ملا فيه خري اللبنانيني.
وقد اثنى وفد الجمعية عىل الجهد الكبري الذي 
يبذلــه القيمون والعاملون يف هذه املؤسســات 
االرثوذكسية، التي تشمل تقدمياتها أبناء املنطقة 

كافة.
وأكد أن الجمعية اللبنانية الفرنســية للعلوم 
التقنية مهتمة بالتواصل مع هذه املؤسسات التي 
يــرف عليها املطران منصور، ملا فيه خري الناس 

جميعا وبالتعاون مع كل الخريين. 

املطران منصور مع الوفد

فضل الله متحدثا يف املناسبة

ابتسام شديد

كلــام تقدم الوقت زادت الحاموة حول امللف 
الرئايس وقد اشــتد االشــتباك  مؤخرا حول 
النارية   الرئاســية بكافة األعرية  اإلنتخابات 
الخفيفة والثقيلة املتاحة حيث يسعى كل فريق 
ألن يكون له يد يف االســتحقاق وهذا ما ظهر 
مع الدخول يف مرحلة البوانتاج وعملية تعداد 
األصــوات لكل من رئيس تيار املردة ســليامن 
فرنجية وقائد الجيش العامد جوزاف عون وهام 
املرشــحان األكرث تداوال يف بورصة الرئاسة 
اليوم بدليل محاوالت التهشــيم الذي يتعرض 
له  الرتشيحان فثمة من هدد بفتح ملف مايل 
لقائد الجيش عىل خلفية املســاعدات املالية 

للعســكريني فيام يتم وضع سليامن فرنجية من قبل خصومه 
يف إطار املنظومة السياسية.

 أكرث  الرافضني للرتشــيحني هو رئيس التيار الوطني الحر 
النائب جربان باســيل  الذي يفرض نفســه املعرب اإللزامي ألي 
مرشح رئايس كونه، بتقديره، األكرث متثيال مسيحيا وما الرصاع 
الدائــر  مع حلفائه إال الواجهــة  املخفية للموضوع الرئايس  
بعد ان رســم باسيل خطوطا مامنعة لرتشيحي زغرتا  والريزة 
فرئيس التيار هو املشاكس الوحيد ضد اإلسمني واملامنع الوحيد 
تقريبا لهذين الرتشــيحني علام ان جميع الالعبني املؤثرين يف 
االستحقاق حددوا خياراتهم الرئاسية فرئيس الحزب التقدمي 
اإلشرتايك يلعب دورا محوريا يف االستحقاق فوليد بيك تخىل 
عن معارضته لحكم العســكر وطرح ثالثة أســامء للتفاوض 
بشأنها من ضمنها قائد الجيش اىل جانب صالح حنني وجهاد 

أزعور وحزب الله إختار مرشحا ال يطعن« ظهر املقاومة » وهذه 

املواصفات تنطبق عــىل رئيس تيار املردة من دون ان يعرتض 

او يصدر موقفا ضــد قائد الجيش جوزاف عون، فيام الرئيس 

نبيه بري يرشح الحليف يف املردة، يف حني يعترب قائد الجيش 

متقدما بالنسبة اىل حزب  القوات. 

وعــىل الرغم من ان ســليامن فرنجيــة وجوزف عون هام 

األوفــر حظا وتنطبق عىل اإلثنني صفــة الرئيس العتيد إال ان 

حظوظهام تقريبا متشابهة ولكل ترشيح ظروفه وحساباته، 

فســليامن فرنجية هو مرشح الثنايئ دون منازع  كونه حليفا 

مســيحيا أساسيا واسرتاتيجيا وثابتا بالنسبة لحزب الله فيام 

رئيس التيار تحول يف الجوالت السياســية األخرية اىل حليف 

»متقلب« وفق األجندات السياسية وما يريده الشارع املسيحي 

وشــعبية التيار وبالنســبة اىل قوى سياسية  فان  مخاصمة 

باســيل لفرنجية أضعفت محــور املامنعة 
رئاسيا  وكان ميكن تفاديه خصوصا ان حزب 
الله حاول لعب الحاضنة السياســية لباسيل 
محاوال تقريب املسافة بني زغرتا والشالوحي 
إال ان األمور توضحت فيام بعد بسعي باسيل 
لتطيري ترشــيح فرنجية وإزالته من الطريق  
أمــال  بتغيــري املعادالت ملصلحتــه، علام ان 
األخــري وضع فيتو عــىل فرنجية معاقبة له 
عىل مواقفه يف مرحلة العهد، واألمر نفســه 
ينســحب عىل العــامد جوزاف عــون الذي 
يطرح اسمه  يف املنتديات اإلقليمية كمرشح 
تسوية مام جعل من  قائد الجيش رقام صعبا 
يف االســتحقاق الرئايس عدا ان وصول قائد 
الجيش اىل ســدة الرئاسة يؤثر عىل شعبية 

التيار املسيحية.
انتقال حزب الله من مربع تأييد فرنجية مســتبعد مع تأكيد 
أكرث من مصدر ان حزب الله ليس لديه تحفظات عىل ترشــيح 
قائــد الجيش كام يفعل النائب جربان باســيل وبالعكس فإن 
معارضة باســيل للريزة مبنية عىل وقائع مغالطة يف حني ان 
حزب الله متمســك فقط بخيار ســليامن فرنجية وحيث تبدو 
األمور جيدة عىل مستوى التعاطي السيايس بني الريزة وحارة 
حريك نظــرا ألداء القيادة العســكرية يف التعيينات وتكليف 
أمنيني مبهام معينة فضال عن التعاطي الجيد مع االحتجاجات 

يف الشارع ربطا بتحقيق املرفأ.
يلخص سيايس عريق املشهد الرئايس عىل طريقة ان الفيتو 
عىل فرنجية وعون أىت من مرينا الشالوحي وحدها فيام حزب 
الله مل يعط موقفا حاســام بعد وعني التينة تتمسك برتشيح 

فرنجية فيام تتجه األنظار اىل النائب السابق وليد جنبالط.

محمد علوش

عندما اعــرتض حزب الله عىل التحقيقات 
الجارية يف انفجار مرفأ بريوت من قبل القضاء 
العديل من باب »االستنســابية والتسييس« 
الذي كان يعمل عىل أساســه القايض طارق 
البيطار بحســب الحزب، اســتغرب كثريون 
هذا املوقــف، عىل اعتبار أن أحداً من قيادييه 
او مســؤوليه مل يُســتدع للتحقيق عىل غرار 
مــا حصل مع نائبــي حركة أمل غازي زعيرت 
وعيل حسن خليل، وغريهام من الشخصيات 
السياسية، لكن الحزب يف ذلك كان عل ما يبدو 

يستشعر ما هو قادم.
وقتها انتاب حزب الله شــعور الريبة مام 
يجري، مستعيداً مشهد التحقيقات يف اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري والتي بدأت بالسياسة 

ضد ســوريا وانتهت باتهام أفراد من حزب الله، فكان ترصف 
القايض بيطار، يُثري قلق حزب الله الذي كان املتهم األول الذي 
ُوجهــت إليه أصابع بعض اللبنانيني يــوم 4 آب، وما تاله من 

رصاعات عىل شاشة التلفزة.
اليوم مل يعد حزب الله مرتاباً وحســب، بل لديه، بحســب 
مصادر مطلعة لـ«الديار«، معلومات مؤكدة أن هناك هدفاً خلف 
كل ما يجري محلياً ودولياً يف قضية انفجار املرفأ وهو تحميله 
مسؤولية ما ســواء بخصوص التفجري، او بخصوص عرقلة 
التحقيقــات، ويف هذا اإلطار يأيت اإلعــالن الرتويجي لفيلم 
وثائقي ســُيعرض اليوم األحد عىل شاشة التلفزيون الفرنيس 

5، بعنوان: »حزب الله: التحقيق املمنوع«.
بحســب الفيلم الرتويجي ملضمون ما ســُيعرض، واملنتج 
بلغــة عربية لبنانية، هناك معلومات عن انفجار املرفأ والكثري 

من املعلومات عن حزب الله وكيفية عمله، فبحســب االعالن 
الرتويجي يُقال: »مثة معلومات رسية ستكشف، ومئات الوثائق 
الحرصية واملعلومات املحظورة، سيكشفها فيلم فرنيس حول 
انفجار مرفأ بريوت الذي وقع يف الرابع من أغسطس آب 2020 
وكان عالمة قاســية يف تاريخ لبنان مخلفاً مئات الشــهداء 
وآالف الجرحــى، وعالقة حزب الله املبارشة بنرتات األمونيوم 
التي كانت مخزنة يف املرفأ واألغراض التي يتم استخدامها من 
أجلهــا«، ومن ثم يتجه االعالن الرتويجي باتجاه »رواية كيف 
تســلل ضباط مخابرات أمريكيون إىل عمق حزب الله وحصلوا 
عىل معلومات حساســة للغاية وأقنعوا قادة كبار يف الحزب 
للحديث إىل الكامريات، وكيفية متويل الحزب من قبل عمليات 

دولية للتجارة باملخدرات«.
أخرج الفيلم الوثائقي جريوم فريتيل، وتشــاركه اللبنانية 
- الفرنســية صوفيا عامرة، ومن هنا جاء رد »سيميا« األويل 

عىل ما ســُيعرض، إذ أعد العاملون يف الجهاز 
الذي يُعنى باإلعالم الجديد يف دوائر حزب الله، 
فيلامً قصرياً يتحدث عن الوثائقي قبل عرضه 
ويستهدف مصداقية عامرة، إذ يعترب القيمون 
عىل الفيلم القصري أن »القناة الفرنسية ستنتج 
فيلامً يشبه فربكات صحيفة دير شبيغل التي 

ربطت بني حزب الله وسفينة النيرتات.
ويف الفيلم أيضاً حديث عن عامرة »صاحبة 
التاريخ الحافل بعالمات االســتفهام وفربكة 
االفالم وشهادات الزور«، مشرياً إىل »توقيفها 
يف بــريوت عام 2018 بجرم شــهادة الزور 
والقدح والذم وتشويه السمعة التي ادلت بها 
يف قضية محاولة اغتيال املحامي رامي عليق 
بأيار عــام 2013«، كام نر الفيلم »ترسيباً 
صوتياً مع أحد املرصيني خالل أحداث مرص«، 
معتــرباً أن عامرة »كانــت تطلب من املرصي 
فربكــة بعض املواد املصــورة لها مقابل بدل مــادي«، منهياً 
تعليقه بالحديث عن مشــاركة نائب حايل ووزير لبناين سابق  
يف الوثائقي، متهامً إياه »باإلشتباه بترسيبه معلومات للعدو 

اإلرسائييل يف حرب متوز 2006«.
بانتظار ما ســُيعرض اليوم يف الفيلم، من الواضح أن ملف 
املرفــأ يتفاعل، وينتظرنا خالل الشــهر الجــاري الكثري من 
التطورات القضائية املتعلقة به، ففي األســبوع املقبل سيحني 
موعد االســتجوابات التي حددها البيطار، والتي سينتج عنها 
بحسب مصادر متابعة تسطري مذكرات توقيف، ستخلق بلبلة 
حــول تنفيذها او عدم تنفيذها، كام تُشــري املعلومات اىل أن 
القــايض البيطار يحاول قدر اإلمــكان إصدار القرار االتهامي 
خالل شــهر شباط، فهل يكون »اإلنفجار« من الباب القضايئ 

هذه املرة؟

اعترب مفتي صور وجبل عامل القايض العالمة حسن عبد الله خالل 
استقباله النائب عيل خريس ووفدا من جمعية االكادمييني اللبنانيني 
برئاســة خليل االشــقر وعضوية الدكتور عباس بحر والقيادي يف 
حركــة »امل« عادل عون وعددا مــن القيادات االهلية والروحية، ان 
»القضايا املصريية التي تعيشها االمة او تعيشها الشعوب تبقى حية 
بفضل دماء الشــهداء االبرار الذين يحيون قضاياهم املحقة بالرصيد 
الغايل، وهي االنفس والدماء وهذا ما نشــاهده اليوم يف فلســطني 
املحتلــة حيث تتوهج هذه القضية مهــام مارس الكيان الصهيوين 
الغاصب من عمليات القمع والظلم واالســتيطان والتهويد لالحياء 

والشوارع والقرى«.
واضاف: »اليوم الوطني اللبناين يحتاج اىل جهود الجميع وبخاصة 

الجمعيات ذات الطابع االنساين الحقيقي واالجتامعي والعلمي، وهذا 
االمر امنا يشكل رافعة للجميع يف ظل االزمات التي يعيشها البلد يف 

غياب االصالحات الصحيحة من مؤسسات الدولة«.
وراى عبدالله، ان »لبنان ال تنقصه مبادرات وال لقاءات بل ينقصه 

التنفيذ والتفاهم يف ما بني مكونات الشعب اللبناين«.
كــام عرب خريس عــن »حزنه وامتعاضــه لترصيحات عدد من 
املســؤولني اللبنانيني الذيــن يحاولون ان يصبــوا الزيت عىل نار 

االزمات«.
وعن اللقاء الخاميس يف فرنســا، متنى خريس ان »ينتج عنه ما 
لصالح البلد، لكن الباب االسايس ملعالجة االزمة الرئاسية هو الحوار 

الداخيل«. 

 أكد عضو كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب حســن فضل الله، أننا 
»نبني سياســتنا ومواقفنا عىل قاعدة أساسية، وهي تأمني مصلحة 
اللبنانيــني بعامة، وال ننطلق يف مواقفنــا وإجراءاتنا وأعاملنا من 
مصالح ضيقة أو مصالح مناطقية أو فئوية، فسياستنا مبنية عىل 

فكرة مركزية العمل من أجل مصلحة الناس«.
وخالل احتفال أقيم يف بلدة ياطر الجنوبية، ملناسبة والدة اإلمام 
عيل، أوضح فضل الله أنه »عندما نقرر أن نشارك يف جلسات مجلس 
الــوزراء، فإن ذلك ينطلق من قراءتنا الدقيقة ملصلحة الناس وللبنود 
الحيويــة واألساســية املوضوعة عىل جدول األعــامل، ألننا نقدم 
املصلحة الوطنية الشــعبية املتعلقة بالنــاس حتى عىل مصالحنا 

السياسية أحيانا«.
ويف ما يتعلق باســتحقاق انتخاب رئيس الجمهورية، قال فضل 
اللــه: إننا ومن موقع قراءتنا الدقيقــة للتوازنات والرتكيبة وأعداد 
النــواب ومواقف القوى السياســية، دعونا منــذ اليوم األول إىل أن 
تجتمــع الكتل النيابية مع بعضها البعض، وتتناقش وتتوافق وتضع 
املعايري الوطنية، ونحن من زاويتنا، نبحث عن شــخص مبواصفات 
وطنية، واحدة منها أن ال يطعن املقاومة بظهرها، ويف الوقت نفسه، 
أن يكون لديه القدرة عىل تقديم الربامج االنقاذية، والتواصل مع بقية 
الكتــل والقوى اللبنانية، والقدرة عىل الحديث مع الجميع والتواصل 
مــع الخارج، وما نقوم به من لقاءات واتصاالت هو لتوفري الظروف 

لوصول رئيس بهذه املواصفات«.
ولفــت إىل أن »كل الحراك الــذي يجري يف الداخل، مل يتوصل إىل 
توافقات حتى اآلن، ونحن لسنا ممن ينتظر الخارج، وال ميكن للخارج 
أن يفرض علينا أي إســم، ونحن نريد أن يبقى هذا االستحقاق وطنيا 
لبنانيــا، وبالتــايل، لو اجتمعت كل دول العامل لتفرض اســام عىل 
اللبنانيني، لن تستطيع أن تفعل ذلك، وإذا اتفقت غالبية املجلس النيايب 
عىل إسم وطني، فإنها تستطيع أن تفرضه عىل الداخل والخارج، وأن 

توصله إىل الرئاسة«.
وقال: »إننا نسمع دامئا يف البلد من ينادي مبكافحة الفساد سواء 
من قبلنا أو من قبل غرينا، وعليه، فإننا نسأل كل الذين يرفعون شعار 
مكافحة الفســاد، ماذا فعلوا يف مكافحة الفســاد غري الذهاب إىل 

القضاء«.
وختم فضل الله: »عندما بدأ ارتفاع ســعر الدوالر يف الســوق، مل 
نكتــف بأننا أعددنا ملفا وقدمنــاه للقضاء، بل عملنا عىل هذا امللف، 
وجمعنا كل ما لدينا من معطيات، وأتينا بالتحقيقات الرســمية التي 
أجرتها األجهزة األمنية الرســمية، وكان هناك مرصف ومضاربون 
وموظفون يف املرصف املركزي معروفون باألسامء، وقد أعلنا عنهم، 
وأتينا بهم إىل القضاء، وقلنا لهم عليكم أن تبدأوا مبحاســبة هؤالء، 
فعندها تدخلت السياسة والطائفية والرشاوى وجهات كثرية ومنعت 
املحاســبة، وما زال امللف يف القضاء حتى اليوم، وبالتايل، لو متت 
محاسبة هؤالء منذ اليوم األول، ملا وصلنا إىل ما نحن عليه اليوم«. 

ــرى الـــحـــريـــة األبـــطـــال ــ أسـ
غفير بـــن  مـــواجـــهـــة  فـــي 
ــة األنــــــــــــذال ــ ــ ــوم ــ ــ ــك ــ ــ وح

بقلم د. مصطفى يوســف اللداوي

إنهــا الحــرب القذرة يف أبشــع صورها وأســوأ 
أشــكالها، وأكرثها لؤماً وأشــدها حقــداً، يقودها 
أنذاٌل ال عالقة لهم باإلنســانية، وأخساء ال صلة لهم 
بالرجولــة، وصعاليك ال يعرفون املــروءة، وخبثاء 
جبناء ال يحســنون املواجهة، وال يقاتلون كالرجال، 
وال يتصفــون بصفــات الفرســان، وال يتمتعــون 
بأخــــالق النبالء، بل هم للحيوانات أقرب والدواب 
منهــم أعقــــل، فال يجدي معهــم النصح وال يفيد 
معهــــم الكالم، وال يكفون عــن غيهم بالتنديد وال 
يخافون مــــن االستنكار، وال يوقف حقدهم شجٌب 
أو بياٌن، بقدر ما ينفع معهم الســوط وتفيد العصا، 
وتردعهــم القوة وتؤملهم فداحة الخســارة وارتفاع 
الكلفة، فقد والله أساؤوا وبالغوا، وأهانوا وأوجعوا، 
وجرحوا وأثخنوا، وأصابــوا منا القلب وكرسوا فينا 

الظهر.

فقــد أعلنت حكومة اليمــني اإلرسائيلية املتطرفة 
منذ يومها األول، حربها املعلنة الرســة الرضوس 
عــىل األرسى واملعتقلني يف ســجونها، وتوىل من 
يســمى بوزير األمن القومــي ايتامر بن غفري قيادة 
املعركــة، وقام بالنفخ يف نار الحرب عليهم، وحرض 
الحكومــة ضدهم، وصب جام غضبــه عليهم، فزار 
يف أول أيامــه ســجن نفحــة الصحــراوي، وهو 
املعتقل األبعد واألســوأ، واألكرث شهرًة بني السجون 
والعنف  الخشــونة  لجهة  اإلرسائيلية  واملعتقــالت 
والشــدة والقسوة، يف تعامل اإلدارة والسجانني مع 
األرسى واملعتقلــني، ليطمنئ إىل أنهم ال يتلقون يف 
ســجونهم معاملًة كرمية، وال يتمتعون فيها بأدىن 
حقوقهم اإلنســانية، ويتعرضون فيها ألشــد أنواع 
البطش والقمع والتنكيل، ويرى وجوب االســتمرار 

يف تعذيبهــم حتى يتم تريع قانون إعدامهم.

باتــت الحرب اإلرسائيليــة املحمومة عىل األرسى 
واملعتقلني الفلســطينيني يف أوجها العنيف، وذروتها 
الخشنة، ومل يعد هنالك قدرة عىل الصرب واالحتامل، 
فاألرسى جميعهم باتوا يعانون ويقاسون املر والويل 
يف ســجونهم، ويشــكون من كل يشٍء، ويحرمون 
من أبســط حقوقهم، كام بــات ذووهم يلقون ذات 
السياسة ويتعرضون لنفس املعاملة من قبل سلطات 
االحتالل وأجهزته األمنيــة، فهم وأبناؤهم يدفعون 
الثمن األقىص واألقىس، ويؤدون عن األمة والشعب 
الفلسطيني أسوأ فاتورٍة وأكرثها أملاً ووجعاً، والعامل 
كله، العريب والدويل، يقف متفرجاً ســاكتاً، عاجزاً 
ضعيفاً، ال يحرك ســاكناً، وال يستنكر غضباً، وال يثور 

كرامًة. ينتفض  وال  غريًة، 

أخــذت الهجمة اإلرسائيلية أشــكاالً عدًة وصوراً 
مختلفــة، وهــي ال تقترص عــىل األرسى الرجال، 
وإنــــام طالت األطفال ومل تســتنث النســاء وهم 
األضــــعف واألكــرث حرجــاً، وال تتوقــف عند حد 
املطالبــــة بتنفــــيذ أحكام اإلعدام ضد بعضهم، 
وإمنا تتعدى ذلك لتجعل حياتهم مستحيلة، وعيشهم 
صعباً، وأيامهم مرًة، وليالً ســاهداً، ونهارهم شقاًء، 
وقد شــهدت األيام القليلة املاضية أسوأ اعتداٍء عىل 
األســريات، الاليت يكبلن باألصفــاد، ويرش عليهن 
الغاز الخانق واملســيل للدموع، ويجربن عىل قضاء 
الســاعات الطويلة وهن يرسفن باألغالل، ويجلسن 
اقعاعــاً مؤذياً مؤملــاً، ويتعرضن للــرضب والركل 

والسباب. والشتم 

أمــا عنابر األرسى وأقســام املعتقلني فقد تحولت 
بحٍق إىل ســاحات حرٍب ومياديــن قتاٍل ومواجهة، 
بني الســجان املدجج باالسلحة والعيص الكهربائية 
والهراوات الغليظة والقيود املعدنية، وقاذفات قنابل 
الدخــان وخراطيم الغاز وغريها من وســائل القمع 
وأدوات البطــش، التــي تدربت عليهــا وتأهلت فرق 
أمنــــية وعســكرية خاصة، مهمتها قمع األرسى 
وإذاللهــم، والضغط عليهــم لرتكيــــعهم، والنيل 
منــــهم لشــفاء قلوبهم وري غليلهــم، وقد علموا 
أنهــم ال ِقَبَل لهــم بهؤالء الرجال لو كانوا أحراراً، وال 
قــدرة لهم عىل مواجهتهم لو مل يكونوا خلف جدران 
ســميكٍة، والقيــود واألغالل يف أيديهــم وأرجلهم 

. ثقيلة

بن غفري ال يريد أن يتمتع األرسى الفلســطينيون 
بأي امتياٍز يف ســجونهم، وال أن يشــعروا بالراحة 
أبداً خالل فــرتة محكوميتهم، ويتطلع إىل ســحٍب 
كل امتياٍز حققــوه بدمائهم وحصلوا عليه بجوعهم 
بارش  وقد  وتضحياتهم،  وإرضاباتهــم  وتضورعهم، 
بالفعــل يف إلغاء الزيــارات العائليــة، ومنع لقاء 
املحامــني مع موكليهم، وبــدأ يف تنفيذ قراراته يف 
حرمــان املعتقلني من رشاء ما يلزمهم من »كانتينة« 
الســجن أو من خارجها، وعمــد إىل إجراء حمالت 
تفتيش وقمع فجائية، يخرج خاللها أمتعة املعتقلني 
وأغراضهــم الشــخصية، فيبعرثها ويــدوس عليها 
ويتلفهــا، ويصادر الكثري مــن أمتعتهم وأغراضهم، 

وكتبهم. وأقالمهم  وأوراقهم 

وعمدت سلطات الســجون واملعتقالت إىل تفريق 
املعتقلني عن بعضهم، ونقلهم إىل سجون ومعتقالٍت 
أخــرى، وأصدرت أوامرها مبنــع تجميعهم يف غرف 
واســعة ومعابــر عامة، وإمنا عزلهــم يف زنازين 
ضيقة ال تتســع ألكرث من معتقــٍل أو اثنني، ومنعت 
تكتلهم واتفاقهم عىل »شــاويش« يتحدث باسمهم 
مبمثليهم  االعــرتاف  ورفضت  مطالبهــم،  وينقــل 
والتفاوض معهم، وغري ذلك من اإلجراءات القاســية 
التي يتفتق ذهن الســجان عنها، ويحلم بها بن غفري 

بتنفيذها. ويأمر 

رمبــا ال تــرى عيون األمة العربيــة ما يجري مع 
أبنائها يف الســجون واملعتقالت، وال يسمعون عام 
يواجهون ويلقون من هول العدو وبطش الســجان، 
رغــم أن اإلرسائيليــني يعرفون ما قــام به وزيرهم 
األهــوج الحاقد ضــد األرسى واملعتقلني، وبعضهم 
يقــف ضده ويعارضه، ويرى أن سياســته لن تقود 
إىل إخامد ثورة الفلســطينيني، بل ستقود إىل إذكاء 
جذوة املقاومة فيهم، فلن يســكت الفلســطينيون 
عن ضيــم أبنائهم وقهر رجالهم، ولن يغضوا الطرف 
عــن رشف نســائهم وطهر بناتهــم، فهذه خطوٌط 
حمــراء تُبَذُل دونها املهج واألرواح، ويضحي من أجل 
كرامتهن الفلســطينيون بأغــىل ما ميلكون وأنفس 

يحـوزون.  ما 
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ــل بـــــــــقـــــــــرارات »الـــــتـــــيـــــار« ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــد »تــــــــفــــــــرد« بـ ــ ــق ــ ــت ــ ــن ــ »املـــــــعـــــــارضـــــــة« ت
آذار حتى  التنظيمية  ــورشــة  ال واســتــكــمــال  ــحــدودة  م ــقــاالت  االســت »عــونــي«:  مــســؤول 

عيل ضاحي

الوطني الحــر« لحجم وعدد  رغم تقليل »التيــار 
االســتقاالت من صفوفه من الكوادر الحزبية )صف 
ثان وثالــث( ومل يتجاوزوا وفق مســؤول كبري يف 
»التيار« ومعني بامللف التنظيمي الـ50 منذ االنتخابات 
النيابيــة حتى اليوم، اال ان ما يجــري داخل »التيار« 
لباسيل وباتت خارج  اوساط قيادية معارضة  ووفق 
»التيار« منذ فرتة وجيزة وخرجت عىل »الســكيت«، 
يؤكد وجود رشيحة غري صغرية باتت تجد يف »التيار« 

»حزباً فردياً وعائلياً«.
وتقول االوســاط ان صحيح ان »التيار« ليس حزباً 
عقائدياً او شــمولياً وبالتايل ال ميكن القول ان يجب 

عىل رئيســه وقيادته وقاعدته الحزبية والشعبية ان يفكروا 
بالطريقة نفسها وباالدلجة نفســها،  اال ان باسيل وبتفرده 
القرارات والتوجه السيايس والحزيب والنيايب والوزاري  بكل 

يجعله »قائداً« شبيهاً  باالحزاب الشمولية.
وتشري االوســاط اىل ان التيار وبعد ثورة 17 ترشين االول 
2019 وتعرض باســيل والرئيس عــون وعائلتهم واملقربني 
منهم لحمالت رشسة من الثورة واالتهام بالفساد واستغالل 
الســلطة واالثراء غري املرشوع، حاول باســيل »استجامع« 
»نفسه« وتجاوز ما تعرض له من حمالت وعقوبات امريكية 
وغري امريكية والتضييق عليه يف اكرث من بلد عريب واورويب.

وهو يُحّول »التيــار« ومنذ ما قبــل االنتخابات اىل حزب 
لالثرياء والطامحني يف السياسة والنيابة والوزارة بعدما كان 
»التيار« »حزب الفقراء« واملناضلني والناشطني ضد الوصاية 
الســورية والذين اعتقلــوا يف 7 آب وقبلهــم ممن واجهوا 

السوري و«القوات« قبل العام 1990.   
يف املقابل يؤكد مسؤول »عوين« ان ميزة »التيار« انه حزب 
متحرك وليس جامــداً وما يحصل داخلــه طبيعي فاالقاالت 
واالســتقاالت طبيعية وعادية، ولكن ألن رئيســه باســيل 
ومؤسســه العامد عون فكل االنظار منصبة عليه وهو تحت 

املجهر.
ويؤكد ان هناك يف مقابل 50 اســتقالة واســتقالة 20 او 

اقل من بعض القيادات يف مراكز حساســة او نواباً 
ســابقني منذ تأســيس التيار يف العام 2005 بشكل 
فعيل ومنظم وعودة العامد عون من باريس ال يقارن 
بانتســاب املئات شهرياً. ويشــري اىل ان »التيار« ال 
يقدم كشوفات شــهرية ألحد عن عدد املنتسبني اليه 
او املستقيلني وعددهم محدود للغاية، وهو يسعى اىل 
عمل مؤسسايت وحزيب قائم عىل القانون والكفاءات 
واالختصاص وال يبحث عن اكرثية عددية بل نوعية، 
وهو حزب مفتوح لكل من يؤمــن مببادئه ونظامه 
الداخيل اما من ال يريد االلتزام بقوانني التيار وقرارات 

رئيسه ونظامه الحزيب فلامذا ينتسب اليه اصالً؟
ويكشــف املســؤول ان ما جرى من استقاالت يف 
العيشــية ولـ17 منتســب للتيار مــن آل عون ومن 
اقــارب قائد الجيش جوزاف عون، هــي مرتبطة اصالً مبلف 
االنتخابات وبإقالة النائب الســابق زياد اســود عىل خلفية 
الكباش االنتخايب ومع امــل ابو زيد وقد تم ربطها وتوقيتها 
مبا صدر عن باسيل بحق قائد الجيش والذي كان له خالفات 

مع 4 وزراء دفاع وليس فقط موريس سليم.
وعىل مســتوى الورشــة التنظيمية، يؤكد املسؤول ان 
املؤمتر  انعقــاد  تاريخ  آذار   13 الورشــة مســتمرة حتى 
الحزب  رئيس  انتخابــات  اســتحقاق  وقبله هناك  الوطني 
ونوابه وكذلك تعيني بعض الشــواغر كام ينص القانون يف 

الوطني. املجلس 

فهد الباشا 

1-حني  ينجــُح  »قادُة  حزٍب«، مثنــًى  وثاُلَث  وُرباَع  
وأكرث، يف االنقالب عىل عقيدته، فذلك  ال   يكون، فقط، 
بكفاءتهم  العالية  يف التعبري عن  نزعة  فرديّة مرضية، 
بقدر ما يعود  ذلك  اىل عطٍب  كبري يف وعِي اعضاٍء  كانوا  
أقســموا » عىل  ما يساوي وجودهم ». عىل أيّة حال، لن  
يبقى  للذين  انحرفوا  عن  خّط  السري من  فسحٍة يذكرهم  
فيها  التاريخ  ااّل  تلك  التي  تّتســع    للعناٍت  تســتنزلُها 
عليهــم  اجياُل  الوعي  االَتية. وما  أكرث ِعَبَ  التاريخ  وما  

أقلَّ  الذين  يعتبون!
2- لبنان  املعاىف  ليس، بالتأكيــد، لبناَن  الذي  ميكن 
ان يتســاكن  فيه، تحَت ســقٍف واحد، منطُق  املقاومة 
ومنطَق  تحالِف  العصابات  السياسية  املالية، املتحالفة، 

بالرضورة  الحتمّية،
مع  عصابات  الرّش  املنظّــم  يف  العامل ... واذا  حدث  
ان  تساكن الفريقاِن، يوماً، فالرضر الحٌق، بالرضورة، ال  
بالعصابات  بل  باملقاومة التي ال يحفُظ  استمراَرها  قويًّة  
معافــاة  االّ  اذا  قامت باملواجهــة  عىل  جبهتني: جبهة  
عــدوّ  معروف  موصوف  وجبهــة  حلفائه  يف  الداخل 
تحت  مختلف  أسامئهم والسيام  املستعارة  منها. اغفاُل 
َع، مؤّخراً، يف  وضع   هذه  الحقيقة  الساطعة  هو  ما  رسَّ

لبنان  عىل  الخّط  الرسيع  يف  الطريق  اىل  جهّنم.
3- ليك  يستعيد  حريٌص  عىل  حقيقته ما  خرسه  من 
رصيــٍد  معنوّي، من  ثقٍة كانت  لــه  يف  وجدان  الناس  
ث  عاّم  سيفعل أو سوف  يفعل. األجدى  عليه  أن  ال  يحدِّ

ان  يقوم  بفعٍل  يتحّدُث  عنه  الناس.
4- احــرْص عىل  امرأٍة أحببتها  بــأن ال تُغازلها  بكرًة  
وظهراً وعشــّياً.  فلطاملا كانت الكرثُة  هنا  ســبباً  للقلِّة  

هناك.

كلامت يف زمن الغربة

بــــــــــّري يـــــتـــــرقّـــــب ومـــــفـــــتـــــاح الــــــدعــــــوات
ــة بــــيــــده ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ إلــــــــــى جـــــلـــــســـــات انـ

أشــار عضــو كتلة 
والتحرير«  »التنميــة 
النائــب محمد خواجة 
إىل أن »رئيــس مجلس 
بــّري  نبيــه  النــواب 
ويسعى  املشهد،  يرتّقب 
مــن خــالل اتصاالته 
السياســية  القوى  مع 
ولقاءاتــه الجارية يف 
للوصول  التينــة  عني 
إىل إحــداث هذا التبّدل 
يقود  الــذي  اإليجايب 

ويبقى  للجمهورية،  رئيــس  انتخاب  إىل 
مفتــاح الدعوات إىل جلســات انتخابية 

بيده«.
لكن خواجــة تطّرق، إىل نقطة مهمة، 
وهــي »ترشيع الرضورة«، وكشــف يف 
حديــث لجريدة »األنبــاء« اإللكرتونية، 

أن »مثّة جلســات نيابيــة ترشيعية من 

املنتظــر أن تعقــد يف مجلــس النواب، 

الرضورية  القوانــني  لترشيع عــدد من 

البلديــة،  كاالنتخابــات  والحياتيــة، 

اســتقاللية القضاء، وغريها من امللفات 

إىل  وبري سيدعو  تأجيالً،  تحتمل  ال  التي 

املواد«. اكتملت  متى  الجلسات  هذه 

ــة لـــتـــحـــســـيـــن  ــ ــ ــي ــ ــ ــث آل ــحــ ــ ــب ــ ــت الـــــحـــــكـــــومـــــة  ســ
ــوي ــ ــرب ــ ــت ــ ــاع ال ــ ــط ــ ــق ــ ــال ــ ــن ب ــ ــي ــ ــل ــ ــام ــ ــع ــ رواتـــــــــــب ال

بأّن »مجلس  أفادت املصــادر 
لتحســني  آلية  ســيقر  الوزراء 
القطاع  يف  العاملــني  رواتــب 
الرتبوي، من خالل انشاء منصة 
خاصة ملضاعفــة رواتبهم، من 
دوالر  عــىل  احتســابها  خالل 
تربــوي بقيمــة 300 ألف لرية، 
تقاضيهم  اىل  ســيؤدي  مــام 
الشــهرية،  املخصصات  ضعفي 
التي تتضمن االجر االســايس و 
الزيادة بقيمة راتبني وبدل النقل 

اليومي«.
ولفتت املصادر، إىل أّن »اآللية تقيض بقسمة 
املجموع عىل ســعر الرصف الرسمي البالغ 15 
الدوالر  ألف لرية، ورضب الحاصل بسعر رصف 
الرتبــوي بقيمة 30 ألف لــرية، وبنتيجة هذه 
املعادلة ســتصبح مجموع االجور لالســاتذة 
6 اضعاف، وبدل النقل ســيصبح ضعفني بعد 

زيادته اىل 200 ألف لرية«.

إىل ذلك، أشارت املصادر إىل »أننا نخىش ان 

تصطدم هذه الخطوة مبطالبات مامثلة لسائر 

القطاع العام، وهو ما قد يرفضه مرصف لبنان، 

كونه ســيتحمل فارق هذه العمليــة الناتجة 

عن فارق ســعر الرصف الرسمي، وسعر رصف 

املنصة الخاصة«. 

األب نصـــــر : القـــــرار بحـــــق االســـــتفادة مـــــن »صيرفـــــة« للتعليـــــم الخـــــاص

ــي: األوضــــــاع تـــنـــذر بـــاإلفـــاس والــتــدهــور ــ ــس ــ ــوذك ــ ــس األرث ــجــل امل

ذكر أمني عام املــدارس الكاثوليكية، األب يوســف نرص، 
تعليًقا عىل أوضاع أســاتذة التعليم الخــاص، أنّه »ال بد من 
أن يُقّر قرار بأن املوظفني يف القطاع الخاص يســتفيدوا من 
صريفة كام القطاع العام، الذي اعطته الدولة حق االستفادة 
من صريفة«، مشريًا إىل أّن »حق املوظف يف القطاع الخاص 

أن يستفيد من صريفة«.
وأوضح أّن »حق القطاع الخــاص أن ينال حّيز من اهتامم 
مجلس الوزراء، ونحن مع إيجاد الحلول للقطاع الرسمي، لكن 

دون أن ننىس وضع القطاع الخاص«.
وذكر األب نــرص، أّن »هناك بعض املقارنات غري مقبولة بحق 
املعلّم، وأتوجه للجميع أن كفى مقارنات تســيئ للمعلم، فوراء 
كل مجتمع سليم، معلّم متمكّن«، مشــريًا إىل أّن »كل زيادة يف 
املؤسسات التعليمية، يجب أن تتم بالتوافق بني املؤسسة واألهل«.

وكشف أّن »الكنيسة هي الشــعب، والشعب هو الكنيسة، 
وحني يكون الشــعب بخري تكون الكنيسة بخري، وأنا طرحت 

عىل أحد كبار املســؤولني الكنســيني أن يكون هناك مرشوع 

متكامــل يتضمن التفتيش عن كبــار املتمولني، وذلك لتأمني 

التعليم لكل ابن كنيسة، ضمن احرتام حق كل تلميذ«. 

رأى رئيس املجلس األرثوذكيس اللبناين روبري األبيض يف 
بيان، أن األوضاع »تنذر بإفالس تام وتدهور بالعملة الوطنية 
بسبب السياســات املالية واالســرتاتيجيات الخاطئة للبنك 
املركــزي والطريقة التي يتبعها حاكــم مرصف لبنان رياض 

سالمة، وال أحد من املسؤولني يقول كلمة واحدة«.
وســأل: »أيعقل ما يحصل يف هذا البلد؟ الزعامء واألحزاب 
يشــاهدون هذه املأســاة غري مبالني لهذا املسلسل التدمريي 
للنقــد والعملة، فإىل متى هذا الصمت مــن املجلس النيايب 
الترشيعي؟ مع الفراغ الدســتوري ملوقع رئاسة الجمهورية 
ومجلس الوزراء من يتحمل كل هذه السياســات الفاشــلة 
واملافياوية طوال هذه الســنوات؟ ال مبــادرة بناءه حقيقية 
وطنية صادقة وخطة طريق واضحــة لكل هذه الحكومات 
التي مرت عىل لبنان منــذ 1992 وكأنها خطة إفالس الدولة 

بعد انتهاء الحرب األهلية«.
للجمهورية، فوجئنا  انتخاب رئيس  وقال: »بالنســبة إىل 
أمس بــكالم الرئيس نبيه بــري والذي ال يبــرش بالخري، إذ 
أبلغنا بأن ال امكانية لتعديل الدســتور النتخاب رئيس للبالد. 
فاألنظمــة والقوانني تعمل ملصلحة الدولة وتســهيل االمور 
الحياتية واملعيشــة للمواطنني وانتظام عمل املؤسسات التي 

تخضع لكل االنظمة والقوانني وهي تتغيري بحســب الحاجة 

الوطنية ال بحســب االشــخاص واملصالح الخاصة للرؤساء 

واملسؤولني... كفى مامطلة وتعطيال لهذا االستحقاق«.

وانتقد محاولة »زعزعة املؤسســة العسكرية والجيش«، 

معتــبا أن »الخالف بني القائد ووزير الدفاع عمل ســيايس 

بامتياز ومرفوض«.

وجــدد الدعــوة إىل »االرساع يف انتخــاب رئيــس جديد 

للجمهورية إلنقاذنا من الهالك«.

 النائبة عز الدين عن ليندا مطر:
فقد لبنان واحدة من أبرز الرائدات

نعت رئيســة لجنة املرأة والطفل النيابية النائبة عناية عز 
الدين يف بيان، املناضلة النسوية ليندا مطر، وقالت: »فقد لبنان 
اليوم املناضلة ليندا مطر التي كانــت واحدة من ابرز الرائدات 
يف العمل النسايئ. برحيلها يخرس  لبنان سيدة شكلت منوذجا 

راقيا وجديا للنضال من اجل قضايا املرأة وحقوقها«.
وتابعت: »عرفت مطر بعمقها وتواضعها وارصارها خالل 
مختلف مراحل نضالها من اجل النساء بشكل خاص واالنسان 
بشــكل عام.  وكانت من اوائل الذين طرحــوا قضية الكوتا 
النســائية يف مواقع القرار السيايس كام خاضت العديد من 
املعارك االجتامعية والسياسية والوطنية من مختلف املواقع 
التي تولتها سواء يف لجنة حقوق املرأة اللبنانية او يف املجلس 
النسايئ اللبناين او يف االتحاد النسايئ الدميقراطي العاملي«.

وختمــت عزالدين: »كل التعازي لعائلة ليندا مطر ولكل من 
عمل معها وتشارك معها االفكار واالهداف واالحالم عىل امل 
ان تستكمل مسريتها وصوال اىل متكني املرأة كمقدمة ملجتمع 

عادل ووطن حقيقي«. 

ــدق ــ ــيـ ــ ــنـ ــ  لــــــــقــــــــاء حـــــــــــــــــــواري مــــــــــع حــــــــجــــــــار فــــــــــي فـ
ــل الــــجــــمــــعــــيــــات االنــــســــانــــيــــة ــ ــمـ ــ حـــــــــول ديـــــمـــــومـــــة عـ

 حــــــــــــــــركــــــــــــــــة لـــــــــــــبـــــــــــــنـــــــــــــان الـــــــــــــشـــــــــــــبـــــــــــــاب:
إلنــــــــــــــــقــــــــــــــــاذ طـــــــــــابـــــــــــنـــــــــــا مــــــــــــــــن الـــــــــــيـــــــــــأس

ــي لــلــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة الــثــقــافــيــة فـــي الــعــالــم ــامل ــع ــس ال ــي ــرئ  ال
ــي ــرابـ ــتـ ـــع الـــلـــمـــســـات األخــــيــــرة إلطــــــاق الـــصـــنـــدوق االغـ ــ وض

ــوة املــســيــحــيــيــن ــ ــ ــة الـــروحـــيـــة دع ــم ــق ــال ــدى ب ــ ــ ــان أج ــ ــرم : كـ ــ  كـ
ــي تــعــطــيــل جــلــســة انـــتـــخـــاب الــرئــيــس ــدم املـــشـــاركـــة فـ ــ ــى ع ــ إل

أقيم لقاء حواري مع وزير الشؤون االجتامعية يف حكومة 
ترصيف األعامل هكتور حجار، بدعوة من  الجمعية الخريية 
للتنميــة- فنيدق وبالتعاون مع جمعيــات جرد القيطع، يف 

قاعة تكميلية فنيدق الرسمية.
وتناول اللقــاء عناوين عدة تضمنــت: مطالب الجمعيات 
من أجل دميومة عملها يف املجتمع، تقديم املساعدات ضمن 
إطــار عملها إىل جانب آليات التشــبيك والتعاون مع الوزارة 
ضمن منطقة جرد القيطع، يف حضور النائب وليد البعريني، 
رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبداالله زكريا، رئيس بلدية 
مشمش محمد بري، الشيخ عبداالله ابو العائلة ممثال مفتي 

عكار ومخاتري ومدراء مدراس وفاعليات.
وشكر حجار يف كلمة القيمني عىل اللقاء، وأكد أن زيارته 
عكار تأيت يف ســياق »االستامع ألوجاع املواطنني ال ألهداف 
سياســية«. ونوه بجهود فريــق العمل التابــع للوزارة يف 

محافظة عكار.
وقال: »الهدف من الزيارة هو بحث كيفية حلحلة املشــاكل 
التي يعاين منهــا العكاريون. فعكار تتمتــع بقدرات هائلة 
وكثرية، وعدد املتطوعني الكبري يف املنطقة يثبت أن الدنيا ما 
تزال بخري، رغم تردي األوضاع«. ووعــد بلقاءات مقبلة مع 

تجمع الجمعيات يف املنطقــة »ألن هذا العمل يجب أن يبقى 

مستمرا«.

بدوره، شــكر البعرينــي للجمعية دعوتها. وشــدد عىل 

»رضورة اإلرصار عــىل مطالبة الدولة بإنصــاف عكار التي 

الحرمان والتهميش«. وتوجــه لحجار: »حصة عكار  تعاين 

كانت دامئا مهدورة، لذلــك نتمنى من حرضتكم تأمني حصة 

وازنة له«.

عقدت حركة لبنان الشــباب - »هيئة التعليم للجميع« 
إجتامعا للبحث يف إنقــاذ العام الدرايس. ورأت يف بيان 
أن »الرتبية هــي الحصن املنيع للمجتمــع اللبناين من 

االنهيار«.
وطالبت »كل املســؤولني يف لبنان« بــأن »يبعدوا عن 
الرتبية خالفاتهم ويؤمنوا املســتلزمات املالية واملعنوية 
للعام الدرايس وأن يركزوا بشــكل جــدي عىل الناحية 
الرتبوية، النه ال يحق لهم التفريط بهذا الرصيد الرتبوي 
التاريخي الذي تغنينا به منذ نشأة لبنان حتى هذا التاريخ 

املؤمل«.
كام ناشدت وزير الرتبية ورئيس الحكومة »السهر عىل 
إنقاذ طالبنا من اليأس الذي يدمر مستقبلهم وحياتهم«. 

يقــوم الرئيس العاملــي للجامعة اللبنانيــة الثقافية يف 
العامل، البوفيســور املحامي نبيه الرشتوين، يرافقه األمني 
العام العاملي روجيه هــاين، بزيارٍة إىل نيويورك، حيث التقيا 
مبسؤويل وأعضاء الجامعة يف نيويورك ونيوجريس، ومثّنا 
الدور الذي تلعبه الجامعة يف هاتني الواليتني يف الجامعة األم 
ًة وأّن نيويورك هي مركز الجامعة  وعىل صعيد الجالية، خاصَّ
الرئييس حيث ُســجلت كمنظمة عاملّية غري حكومّية عابرة 

القارات، ويف األمم املتحدة.
والجديــر بالذكر أنَّ الرئيس العاملــي واألمني العام العاملي 
قاما بوضع اللمســات األخرية إلطــالق الصندوق االغرتايب 
الذي تأســس »خالل املؤمتر االقتصادي لدعم لبنان«، والذي 
ُعِقَد يف آب من الصيف املــايض يف بريوت، ولقد وّقعا عىل 

األوراق الزســمّية يف ســيتي بنك، حيث ُفِتَح حســاب هذا 
الصندوق الذي سيكون عىل موعد إلطالق إدارته رسمّياً يف 
املؤمتر العاملي االستثنايئ الذي دعت إليه الجامعة يف 23 و 
24 و 25 من شــباط الجاري يف النادي اللبناين – مكسيكو 
سيتي، والذي ســيحرضه أيضاً ســيدات ورجال أعامل من 
لبنان والعامل، ونواب وأعضاء مجلس شــيوخ ورســميون، 
وعىل جدول أعامله أيضاً مناقشــة وإقــرار التعديالت عىل 
النظــام الداخيل، والتي ُرِفعت إىل هــذا املؤمتر من املجلس 
العاملي الذي ُعِقَد يف ســانتو دومينغو عاصمة الدومينيكان 
يف ترشين املايض، وهــَي نتيجة النقد الذايت اإليجايب الذي 
تعتمده الجامعة دامئاً يف تطوير أنظمتها، وتحســني أدائها 

الدميقراطي. 

رأى عضو تكتل الجمهوريــة القوية النائب د. فادي كرم، 
ان ما يرسله فريق املامنعة من إشارات تتحدث عن استعداده 
للتفاهم مع قوى املعارضة عىل مرشــح للرئاسة غري رئيس 
تيار املردة ســليامن فرنجية، مجرد منــاورة للتغطية عىل 
الهــدف الرئييس لحــزب الله، اال وهو قبــض الثمن مقابل 
افراجه عن االســتحقاق الرئايس، ما يعني من وجهة نظر 
كرم، ان ورقة قائد الجيش العامد جوزاف عون، يف ظل ڤيتو 
الضاحية عليه، مازالت حتى الســاعة بعيــدة عن إمكانية 
طرحها عىل طاولة التفاهامت كمرشح لرئاسة الجمهورية 

اللبنانية.
ولفت كرم يف ترصيح لـ »األنباء« الكويتية، اىل ان الثنايئ 
حزب الله حركة امل، متمســك بفرنجية حتى النفس األخري، 
بدليل الدراســة التي يجريها بالتوازي مع مناورته املشــار 
اليها أعاله، حول قدرته حتى بسبل غري تقليدية، عىل تأمني 
65 صوتا لفرنجية وخوض معركة انتقال االخري رئيســا اىل 

قرص بعبدا، مشــريا مبعنى ادق، اىل ان حزب الله لن يرىض 
برئيس من خارج معجن املامنعة، اال اذا اعطي ســلة كاملة 
من الضامنات التي تحمي متويله وسالحه وحصته الوازنة 

والتعطيلية يف حكومة العهد املقبل.
وعن قراءته ملا بعد القمة الروحية املســيحية -املسيحية 
التي انعقدت يف بكريك برئاســة البطريرك املاروين بشارة 
الراعي تحت عنــوان »الخروج من األزمة الرئاســية«، اكد 
كــرم ان مثل هذه الحوارات لن تصل اىل تحقيق الغاية منها، 
خصوصا ان اإلشكاليات السياسية ويف طليعتها االنتخابات 
الرئاســية، تكمن حتى بني األطراف املسيحية، فكان اجدى 
السابحني يف  النواب املســيحيني  ان تدعو  الروحية  بالقمة 
فلك حزب الله او ما يســمى باملامنعة، اىل عدم املشاركة يف 
تعطيل جلســة انتخاب الرئيس، وان تفــرق بالتايل بني من 
يؤمن النصاب، وبني من يعطله ملصالح وغايات اما سياسية 

تابعة، واما شخصية. 
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ــام ــ ــاع العـ ــ ــاع العامليـــــن فـــــي القطـ ــ ــاة اوضـ ــ ــه تابـــــع معانـ فضـــــل اللـــ

طرابلـــــس غرفـــــة  فـــــي  العـــــام«  الشـــــراء  »قانـــــون  عـــــن  دورة 

السيد  فضل اللة مستقبال ياغي 

اســتقبل الســيد عيل فضل الله يف مكتبه، رئيس »اللقاء 
الوطني للعاملــن يف القطاع العام« عامد ياغي، وتم عرض 
ملجمل معاناة هذا القطاع »من فقدان شبه كيل لقيمة الرواتب 

واالرتفاع الجنوين لسعر رصف الدوالر والتالعب به«.
دعا فضــل الله جميع األفرقاء السياســين إىل »رضورة 
التحــيل بنهج الحــوار، وتقديم املصلحــة العامة ألجل ان 
تــدور العجلــة الحياتية يف هذا البلد الذي يشــهد انهيارات 
غري مســبوقة يف االقتصاد ويف تدين القدرة الرشائية لدى 

املواطنن«.
وشــدد عىل »دور العمل النقايب الــذي يكون مبنأى عن 
التدخالت واإلمالءات والضغوط إليصال العامل اىل حقوقهم، 

وتحسن ظروف عملهم ومعيشتهم«. 

غرفة  استقبلت 
والصناعة  التجارة 
يف  والزراعــة 
طرابلس والشامل، 
الــدورة التدريبية 
نظمتهــا  التــي 
مؤسســة ميــاه 
الشــاميل،  لبنان 
مــع  بالتعــاون 
باســل  معهــد 
املــايل  فليحــان 
عن  واالقتصادي، 
الرشاء  »قانــون 
أربعــة  العــام« 
بــإرشاف  أيــام، 
مجلــس  رئيــس 
املؤسســة  إدارة 
املديــر العام خالد 
ومشــاركة  عبيد 
االداري  الــكادر 

والوظيفي.
قدم الدورة املدرب زياد الشيخ وتناول املضامن األساسية 

العام. الرشاء  قانون  يحتويها  التي 
وكان عبيد افتتح الدورة بكلمة شــكر فيها لرئيس الغرفة 
توفيــق دبويس احتضانه الدورة، ولفت اىل »أهمية قانون 

الــرشاء العام ومندرجاته وكيفية التعاطي معه«.

وكانــت نقاشــات ومداخالت أضاءت عــىل الجوانب 

القانونيــة والتقنيــة التي يتضمنها القانون، وشــددت 

عــىل رضورة العمــل عــىل تطبيقها بروح املســؤولية 

. مة لعا ا

ــــان ــ ــ ــ ــ ــ ــــق كفردبيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــح طريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــى فتـ ــ ــ ــ ــ ــــل علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات تعمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة: آليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوج وحميـ ــ ــ ــ ــ ــ ــا الثلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرق قطعتهـ ــ ــ ــ ــ ــ طـ
غــرّد وزير األشــغال يف 
األعامل  ترصيــف  حكومة 
عــيل حمية عــر »تويرت«: 
عــىل األقل 3 آليــات بخط 
متواٍز تعمل عىل فتح طريق 
يف كفردبيان يف اليوم األول 

النطالق موسم التزلج«.
وأنقذ عنــارص من الدفاع 
املــدين مواطنــن احتجزوا 
داخــل ســيارتهم الرباعية 
بســبب تراكم الثلوج يف أرز 

جاج - جبيل.
يف إطار متصل، أفاد األب 
ايــيل خنيــرص املتخصص 
وعلم  الجويــة  باألحــوال 
املنــاخ أن منخفضــا جويا 
دخل لبنان فجر امس السبت 
وســيرتافق مــع برودة يف 
االجواء ستســاهم بتساقط 
الثلوج عىل ارتفاع 1200 مرت 
وسوف تتدىن نحو 1000 مرت 
و900 مرت يف البقاع الوسط 

خالل صباح السبت بينام تكون االمطار 
متوسطة اىل غزيرة ساحالً وجبال.

وأضــاف خنيرص: يدخــل لبنان قلب 
العاصفــة بعد ظهر  اليوم األحد ولغاية 
صباح الخميــس وترتافق هذه املدة مع 

اضطرابات جوية عىل الشكل التايل:
1- رياح ناشطة ترتاوح رسعتها يوم 
االثنن ما بن 70 و 112 كم يف الســاعة 
وتكــون ذروتها يف طرابلس وشــكا 
والشامل، ما يؤدي اىل ارتفاع موج البحر 

اىل اكرث من 7 امتار.
2- امطــار طوفانية تتخطى 180 مم 

ساحال مدة العاصفة.
3- دخول املوجــة القطبية بعد ظهر 
االثنــن ضمــن رياح شــاملية غربية 

ناشطة
٤- تساقط كثيف لحبات الرد ساحالً

5- عواصف رعدية وصواعق بنســبة 
%90

٦- تساقط الثلوج الكثيفة ايام االثنن 
والثالثاء واالربعاء

7- دخــول املوجات القطبية االشــد 
قســاوة عىل لبنان واالردن وســوريا 

وفلسطن.
8- تــدين حاد بدرجــات الحرارة بعد 
انحســار العاصفة لترتاوح بن -2 و -7 
بقاعاً الســبوع كامل و -1 اىل -5 عىل 
ارتفــاع 1200 مرت و 0٤ اىل 05 درجات 

ساحال.
9- تشــكل الجليد طيلــة ايام املوجة 

القطبية.

مــن جهتهــا، أعلنت غرفــة التحكم 
املــروري ان جميــع الطرقات من البقاع 
الغريب باتجــاه النبطية وجزين وضمن 

طرقات شبعا سالكة.
كام ان طريق ترشيش- زحلة سالكة 

امام املركبات ذات الدفع الرباعي.
واشــارت اىل ان الطرقــات الجبلية 

املقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:
عيناتا - االرز

معارص الشوف - كفريا
كفردبيان - حدث بعلبك
العاقورة - حدث بعلبك
الهرمل - سري الضنية

الهرمل - اليمونة
أما طريق ضهر البيدر فســالكة أمام 

السيارات ذات الدفع الرباعي.

 خالل الدورة

ــــــــــف حتــــــــــى الســــــــــاعة عــــــــــن دفــــــــــع مســــــــــتحّقاته لألمــــــــــم املتحــــــــــدة... فهــــــــــل يفقــــــــــد حــــــــــّق التصويــــــــــت نهائيــــــــــاً؟  لبنــــــــــان يتخّل
مشــــــــــروعا قــــــــــرار علــــــــــى الطاولــــــــــة غــــــــــداً اإلثنيــــــــــن لــــــــــن يتمّكــــــــــن مــــــــــن التصويــــــــــت عليهمــــــــــا فــــــــــي حــــــــــال عــــــــــدم التســــــــــديد

دوليل بشعالين

قد يفقد لبنان حّقه يف التصويت يف األمم املتحدة بشــكل 
نهايئ بعد أن تلكأ عن دفع املســتحقات املتوّجبة عليه والتي 
ال تتعدى املليوين دوالر، ويف عدم وجود النّية الفعلية بالدفع 
الستعادة هذا الحّق، عىل ما أكّدت أوساط ديبلوماسية موثوقة. 
وللتذكري بهــذه الواقعة، فقد أعلن األمن العام لألمم املتحدة 
انطونيــو غوترييس يف 17 كانون الثــاين الفائت، أّن لبنان 
وفنزويال وجنوب الســودان قد تأّخرت عن سداد مستحّقات 
ميزانية تشغيل األمم املتحدة، وأنّها من بن ٦ دول فقدت حّقها 
قي التصويت يف الجمعية العاّمة املكّونة من 192 بلداً عضواً 
يف املنظمة الدولية. وذكرت رســالة األمن العام يف حينه أّن 
الحّد األدىن من املدفوعات الالزمة الستعادة حّق التصويت هو 

مليون و835 ألف و303 دوالرات. 
وإذ بــدأ انتقــاد الحكومة عىل هذا اإلهــامل والتقصري، 
ســارعت وزارة الخارجية واملغرتبن لتنفي مسؤوليتها يف 
التقصري عن تسديد مساهامت لبنان لألمم املتحدة وحرمانه 
من حّق التصويت، وأكّدت سعيها لحّل املشكلة رسيعاً، حتى 
أنّهــا ذهبــت اىل اإلعالن عن أّن بريوت ســتدفع املتأّخرات 
لألمم املتحدة الســتعادة حقوقهــا يف املنظمة الدولية يف 
الرعــة املرجّوة، بعد أن خــر لبنان الذي يعاين من أزمة 
مالية شديدة، حّق التصويت للمرة الثانية خالل ثالث سنوات 
بســبب عدم دفع اإلشرتاكات. ولكن يتبّن حتى الساعة، أّن 
املبلغ املذكور مل يتّم تســديده بعــد، وقد وصلت مذكّرة بهذا 
الشــأن اىل وزارة الخارجيــة واملغرتبــن تُذكّرها برضورة 
تســديد املســاهامت، يف حن ُفهم منها أنّها ليست يف صدد 
الدفــع. وهذا يعني أّن لبنان قد يفقد حّقه النهايئ بالتصويت 
يف الجمعيــة العاّمة لألمم املتحــدة. علامً بأّن امليثاق مينح  
الجمعية العامة أيضا سلطة تقرير »أن عدم الدفع يرجع إىل 
ظروف خارجة عن إرادة العضو«، ويف هذه الحالة ميكن ألي 

بلد أن يستمر يف التصويت.
وأوضحت األوســاط نفسها بأّن التحذيرات من فقدان حّق 
لبنان بالتصويت قد أدرجت يف رسالة تلّقتها وزارة الخارجية 
واملغرتبن ليك تتحرّك قبل فوات األوان، ال سيام بعد تعليق حّق 
لبنان بالتصويت يف األمم املتحدة، نظراً لتخلّفه، لغاية تاريخه 
)أواخر كانون الثاين(، عن تســديد املستحقات املتوّجبة عليه 
والتــي تتمثل بـ 1.835.303 دوالر أمرييك. وأشــارت اىل أنّه 
حتى نهاية كانون الثاين الفائت مل تســتلم بعثة لبنان الدامئة 
يف نيويورك مبلغ املليون وسبعة عرش دوالر أمرييك، عربون 
مســاهمة لبنان يف امليزانيــة العادية عن العام 2022، والتي 
وافق عليها ديوان املحاســبة منذ شهر حزيران 2022، علامً أّن 
املبلغ املطلوب السرتجاع حّق التصويت هو املستحقات كاملة 
أي 1.835.3030 دوالر أمرييك )بحسب الرقية املوّجهة لوزارة 

الخارجية رقم 1٤/1٤70 تاريخ 2022/12/30(.
وبناء عىل ذلك، أشــارت اىل أّن لبنان ال يزال يف ِعداد الدول 
غري املسّددة ملستحقاتها حتى 2023/1/25 وهي: جزر القمر، 
وغينيا اإلســتوائية، والغابون، وســاو تومي وبرينســيبي، 
والصومال، وجنوب السودان، وفنزويال، الفتة اىل أّن »تداعيات 
فقدان لبنان لحّق التصويت من شأنه أن يّشل عمل البعثة أفقياً 

وعموديــاً، ويؤثر عــىل مكانتها 
وثقلهــا، وكذلك عىل تأثريها يف 
التعّددي  فالعمل  املحفــل.  هذا 
يقــوم بالدرجــة األوىل عىل 
عملية تبــادل املواقف والدعم 
عىل مختلــف األصعدة. فعىل 
املثال، حن تديل 1٦0  ســبيل 

دولــة بصوتها دعــامً ملرشوع 
قرار يُقّدمــه لبنان حول البقعة 

النفطيــة، أو حــن تنتخب 1٦0 
دولة مرشــح لبناين ملنصِب مرموق 

يف األمم املتحدة وأجهزتها املتخّصصة، 
ال بــّد للبنان أن يُبادلها الدعم يف مبادراتها، 

ســيام إذا كانت تنسجم مع مصالحه وأولوياته 
الوطنية«.

واعترت األوســاط نفسها أّن التمّتع بامتياز حّق التصويت 
ال يقترص فقط عىل اإلدالء بصوٍت، واّنا هو تجســيد لســبب 
وجــود البعثات، كام وأّن التصويت هو أداة ُتارس من خاللها 
البعثات تســويق رزنامة عملها وبرامجها الوطنية. وبعكس 
ذلك ينتفي موجب وجودها واســتمرارها لتصبح حالتها حالة 
الالعب املركون عىل مقاعد االحتياط. وال بّد من اإلشارة إىل أنّه 
يف األمم املتحدة كّل دولة من الـ192 دولة عضو توازي صوت 
واحد، مبعزل عن حجمها وقوتها ودميوغرافيتها، وبالتايل فإّن 

جميع األعضاء متساوين مبوجب هذا الحّق.
وأسفت ألن يفقد لبنان حّقه يف التصويت، خاصًة يف عام 

تحتفل فيه األمم املتحدة يف شهر 
كانــون األول 2023 مبرور 75 
عاماً عىل اعتامد اإلعالن العاملي 
لعب  الذي  اإلنســان،  لحقوق 
فيــه لبنان دوراً محورياً. علامً 
أنّه كان من ضمن 9 دول فقط 
)وهي  صياغته  يف  شــاركت 
الواليــات املتحــدة االمريكية، 
والصن،  املتحــدة،  واململكــة 
واإلتحاد الســوفيايت، وفرنســا، 
وكندا، واســرتاليا، وشــييل(. ومن 
املؤسف جداً أن ال يكون لبنان يف األمم 

املتحدة هذا العام العباً حارضاً وفاعالً.
   وكشــفت األوســاط عينهــا أّن لبنان عىل 
موعد مع الجلســة العامة املقبلة للجمعیة العامة والتي 
ســتعقد يوم غِد اإلثنن حيث سيتّم التصويت عىل مرشوعي 
قرار حول التعاون بین األمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة 
الكیمیائیة )برقيتنا رقم 8/70 تاريخ 2023/1/2٦(، ويف 
حال عدم تسديد املبلغ املشار إليه أعاله قبل موعد الجلسة، لن 

يتمكّن لبنان من التصويت عىل أي من املرشوعن.
ولفتت اىل أنّها ليســت املّــرة األوىل التي يتأّخر فيها لبنان 
عن دفع مســتحقاته يف أوانها بســبب روتن إداري وسوء 
تنســيق داخيل بن الجهات الحكوميــة واملالية املعنية. فقد 
حصــل األمر عينه يف العام 2020 وكان أيضاً موضع حمالت 
إعالمية ُوئدت يف اليــوم التايل بعد إجراء اتصال مبارش بن 

رئيسة البعثة السابقة السفرية آمال مدليل ورئاسة الحكومة 
حينها، تّم تحويل عىل أثره املبلغ املطلوب الستعادة لبنان حقه 

يف التصويت.
وفيام كان االنطباع األّويل أّن حجم املعضلة ال يتعّدى كونه 
روتيناً إدارياً، وأّن املســألة ميكن معالجتها عىل غرار ما حصل 
يف العام 2020 من خالل املســارعة يف تســديد املبلغ، ااّل أنه 

يتبن اليوم لألسف أننا عىل مشارف نفق مسدود األفق.
أّما يف حال تقّرر عدم دفع املساهامت، وهذا خيار ال  نحّبذه، 
عىل ما أوضحت، فيمكن حينها اللجوء إىل تطبيق املادة 19 من 

ميثاق األمم املتحدة التي تنّص عىل اآليت:
-«ال يكــون لعضو األمم املتحدة الذي يتأّخر عن تســديد 
اشــرتاكاته املاليــة يف الهيئة حــّق التصويت يف الجمعية 
العامــة إذا كان املتأّخر عليه مســاوياً لقيمة االشــرتاكات 
املســتحقة عليه يف الســنتن الكاملتن السابقتن أو زائداً 
عنهــا، وللجمعيــة العامة مع ذلك أن تســمح لهذا العضو 
بالتصويت إذا اقتنعت بأّن عدم الدفع ناتج عن ظروف خارجة 

عن إرادة العضو«.
- يعود للجنة اإلشرتاكات أن تُقّدم التصويت للجمعية العاّمة 
بشأن اإلجراء الواجب اتخاذه فيام يتعلق بتطبيق املادة 19 من 
امليثاق، لتتخذ الجمعية العامة القرار بشأنه )وفق املادة 1٦0 من 
النظام االجرايئ للجمعية العامة(. وتجتمع لجنة اإلشرتاكات 
ســنوياً ملّدة 3 إىل ٤ أســابيع، عادًة يف شهر حزيران من كل 
عام. وســتعقد لجنة االشرتاكات دورتها الثالثة والثامنن يف 
الفرتة من 5 إىل 23 حزيران 2023. وتنظر الجمعية العامة يف 
تقرير اللجنة وتوصياتها يف دورتها الرئيســية، وتتخذ القرار 

بهذا الشأن يف شهر ترشين األول 2023.
وتقول بأنّه عىل ســبيل املثال، فإّن الجمعية العامة قّررت، 
مبوجب اآللية املعروضة أعاله، يف ترشين األول 2022، السامح 
لجزر القمر وســاو تومي وبرينسيبي والصومال استعادة حق 
التصويت يف الجمعية حتى نهاية دورتها السابعة والسبعن. 
ونشري من جهة أخرى، اىل أّن اليمن مل يفقد حّقه يف التصويت، 
ذلك أّن اململكة العربية السعودية قد تكّفلت بتسديد املستحّقات 

املالية املرتتبة عليه.
ااّل أّن مغّبة هذه اآللية تكمن يف أّن الدولة املعنية سُتحرم من 
حّق التصويت حتى حلول شــهر ترشين األول 2023 أي لفرتة 
10 أشــهر، لحن اتخاذ القرار مــن قبل الجمعية العامة، التي 
تلتئم يف الشهر املذكور. كام أن موافقة الجمعية العامة عىل 
السامح للدولة العضو بالتصويت ليست تلقائية، وتعتمد عىل 
تقييم دقيق لألســباب املوجبة التي يرتتب عىل الدولة املعنية 
تقدميها بصورة معللة ودالئل حّســية، ترز من خاللها عدم 

القدرة الجديّة عىل تسديد املبلغ.
وأكّدت األوســاط الديبلوماسية أّن بعثة لبنان تعمل جاهدًة 
بطاقمهــا الديبلومــايس الضئيــل )1+2( وطاقمها اإلداري 
)املتملمــل أصالً من تخفيض رواتبــه أخرياً( إبقاء راية لبنان 
مرتفعة من خالل تواجد ُمكّثف ومؤثر وفّعال يف املحافل كافة، 
وتأمــن حضور ميضء يحفظ لهذه الدولة الصغرية بحجمها 
دور رائد يف أروقة منظمة كان لبنان عضو مؤسس لها. ومع 
فقدانه لحق التصويت، ســُتكّبل حركته، وسيخفت صوته يف 
املحافل، ماّم ســُيقّوض الزخم الذي يبقى لبنان بأمّس الحاجة 

اليه حالياً يف ظل الظروف الصعبة التي ميّر بها. 
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ــي مــــع دولـــــــة مـــنـــكـــوبـــة ؟ ــ ــدولـ ــ ــد الـ ــقـ ــنـ ــف يـــتـــعـــامـــل صــــنــــدوق الـ ــيـ كـ
فحيلــــي : التحقــــق مــــن االزمــــة االقتصاديــــة وايجــــاد الحلــــول عــــن طريــــق التفــــاوض

ـــراءات مــصــرف لــبــنــان لــم تــعــد كــافــيــة لــلــجــم ارتـــفـــاع الـــــدوالر ؟ ــ  هــل اجـ

جوزف فرح 

ال ميكــن عــزل موضــوع ودائع 
املواطنني قي املصــارف اللبنانية عن 
اقتصادي  او نهوض  تعايف  اي خطة 
او اعادة التوازن املايل الن املوضوعني 
الحكومة  ان  درجة  اىل  متشــابكان 
لغاية االن مل تتوصل اىل حلول جذرية 
للمشــكلة التي نعانيها نقديا وماليا 
واقتصاديا واجتامعيا وحتى سياسيا .

فالحل يبدأ اوال من معالجة مشكلة 
الودائع املحجــوزة ومعالجة الفجوة 
ردم  يف  سيساهم  من  وتحديد  املالية 
هذه الفجــوة حيث ما تــزال الدولة 

اللبنانية تتنصل من التزاماتها تجاه الغري ولعل اهم 
النقاط التي يتــم التداول بها يف خطة التعايف هو 
التزاماته تجاه املصارف  إعفاء املرصف املركزي من 
التجارية أو اعفائه من جزء من التزاماته تجاه هذه 
املصارف حيث يؤكد خبري املخاطر املرصفية الدكتور 
محمد فحييل.   »بأن هذا الطرح ال دخل له بطبيعة 
التفاوض مع صندوق النقــد الدويل مبا معناه أنه 
رمبا هو طرح الحكومه عىل طاولة التفاوض مع 
صندوق النقد الدويل وأنا أؤكد أيضا بأنه ســواء اذا 
وافق الصندوق عىل هــذه الطروحات أو مل يوافق 
فهذا القــرار يعود للمجلس املركــزي يف صندوق 
النقد ونحن مل نصــل بعد اىل هذه املرحلة إذ ال زلنا 
يف مرحلــة اإلتفاق عىل مســتوى املوظفني وهو 
يشمل الرشوط املسبقة التي عىل الدوله اللبنانيه أن 
تقوم بها وجزء من هذه الرشوط معني بها املرصف 
املركزي واملصارف التجاريه قبل الوصول اىل مرحلة 
وضــع ملف لبنان عىل طاولــة القرار يف املجلس 
املركزي لصندوق النقد الدويل اما  بخصوص شطب 
الودائــع التي يطالب بها صنــدوق النقد الدويل  .    
فيوجد تشــابك كبري بني أموال املودعني واملصارف 

التجاريه واملرصف املركزي والدوله اللبنانيه.
امللتزمات   التجارية هي  ان األموال لدى املصارف 
لدى هذه املصارف تجــاه املودعني وهي موجودات 
املودعني لــدى هذه املصارف . كــام ان توظيفات 
املصــارف التجاريه لــدى املــرصف املركزي هي 
املركزي تجاه هذه املصارف وهي  التزامات املرصف 
موجوداتهــا لديه وهي تقريبا نفــس األموال. أما 
بالنســبه لتوظيفات هذه املصــارف لدى املرصف 
املركزي فهي ذات طابعــني أولها توظيفات الزاميه 
الودائــع بالعملة األجنبيه  اليوم 14% مقابل  تبلغ 
و25% مقابــل الودائع باللريه اللبنانيه . بالنســبه 
لألوىل فقد كانت النسبه 15% وقد خفضها املرصف 

املركزي اىل 14% يف العام 2021. ان صندوق النقد 
لدى  االلزاميه  للتوظيفات  بالنســبة  يقول  الدويل 
املرصف املركزي ان املصــارف التجاريه ال خيار لها 
ويجب شطبها. اما التوظيفات اإلستثامريه فيجب 
الحاله  وبهذه  وتقييمها  املخاطر  لجهة  دراســتها 
فإن الجزء األكرب من مسؤولية هذه التوظيفات هو 
استثامريه  مصاريف  فهي  التجاريه  املصارف  عىل 
وليســت مصاريف ملزمه. اذا كان املرصف املركزي 
قد اعطى إغراءات تجاوبت معها املصارف فالخيار 
هنا لها بني توظيف ســيولتها لدى املرصف املركزي 
او توظيف هذه السيوله بقروض للقطاع الخاص او 
توظيفات لدى مصارف غري مقيمة اي خارج لبنان 
. لقد اتخذت املصارف القرار بتوظيف سيولتها لدى 
املرصف املركزي وهذا القرار يقدر ب60 مليار دوالر 
. اذن هل أخذ هذا القرار بعني اإلعتبار املخاطر جراء 
هذه التوظيفــات ؟.. اذا اخذ بعني االعتبار املخاطر 
ان يكون لدى املصــارف مؤونة موضوعه  فيجب 
جانبــا المتصاص اي خســارة ناتجــه عن هذه 
التوظيفات إذ ال يوجد توظيفات اســتثامريه دون 
مخاطر وال يوجد مخاطر دون احتامل للخساره. ان 
املشكلة يف املوضوع اننا جميعا يف لبنان نعلم ان 
كل التوظيفات لــدى املرصف املركزي كان يوظفها 
لدى الســلطه اللبنانية ويقرضها للدولة يف الفرتة 
التي مل تعــد فيها املصــارف التجارية تكتتب يف 
سندات اليوروبوندز . ان صندوق النقد اليوم يقول 
ان توظيفات املصارف التجارية االســتثامرية اي 
ما يفوق عن التوظيفــات اإللزامية هي من يجب 
ان تتحمل مسؤوليتها وهذا ال يعني أن املودع يجب 
ان يتحمل مسؤولية ذلك او أن تشطب الودائع. لقد 
حققــت املصارف أرباحا كربى جــراء التوظيفات 
لدى املرصف املركزي وقــد أخطأت بتقييم املخاطر 
وأخطأت يف حاميــة توظيفاتها لجهة االحتفاظ 
مبؤونة المتصــاص اي خســارة ناتجة عن هذه 

التوظيفات ولهذا الســبب يحرف هذا 
املوضوع دامئا ويتم التالعب مبفردات 
يتم فيها تحميل املصارف املســؤولية 
لدى  االســتثامريه  توظيفاتها  تجاه 
ال يخفف  واألمر هذا  املركزي  املرصف 
من أهميــة التزاماتها تجاه املودعني 
مســؤولية  املودعــني  يحمــل  وال 
الخساره التي منيت بها املصارف جراء 
لدى املرصف  االستثامريه  توظيفاتها 

املركزي«.     
وعن العناوين العريضة التي يتعامل 
بها الصندوق مع دولة منكوبة يقول 
فحيــيل  :  »يف العناويــن العريضه 
لطريقة تعاطي صندوق النقد الدويل 
مع دولــة منكوبة الخطــوة االوىل هي أن يحاول 
التحقق عن أســباب األزمة اإلقتصاديــة او املاليه 
التي وقعت بها الدوله وعندما يدرك األسباب تصبح 
اهتامماته بشــكل مؤكد ان يتعاطى مع مسببات 
األزمة ليك يتأكد من عدم تكرار هذه األزمة. اذا كان 
سبب األزمة هو الفساد فالصندوق عندها يتعاطى 
مع الفســاد ِ واذا كان سببها سوء اإلداره يف املاليه 
العامه فهو يتعاطــى مع هذا املوضوع والهدف هو 
تأكده من عدم تكرار األزمة. أما العنوان الثاين فهو 
يف مقاربة الحلول فاذا كانت الدوله املنكوبه بحاجه 
ملســاعدة مالية اي قرض فعليه عندها التأكد من 
قدرة الدولة عىل تســديد القرض من باب املحافظه 
عىل موارده ولهذا السبب يدخل يف ايرادات ونفقات 
الدوله ويدخل يف تفاصيل املاليه العامه ليك يتأكد 
انها يف السنوات القادمة ستكون قادره عىل سداد 
ديونها له.هــذا يف العناوين العريضه بالنســبة 
لكيفية تعاطي الصندوق مــع الدوله املنكوبه . اما  
املحور الثاين فيتناول طريقة التفاوض بني الدوله 
والصندوق إذ يجلس فريق عمل الدولة املنكوبة مع 
الصندوق الذي يستمع إليه واىل ما يطرحه من حلول 
ويرى حقيقة تناغم هــذه الحلول مع ما وجده من 
مسببات األزمة وكيفية مقاربة الحلول. اذن يحدث 
التفاوض عىل هذا األساس وبهذه الطريقة ويبقى 
الكالم األخري للتفاوض وليــس اإلمالءات من قبل 
الصندوق عىل الدولــه املنكوبه او العكس ألن هذه 
الدولة لو انها قــادرة عىل إدارة ماليتها او التعاطي 
مع الفساد بجدية ملا وصلت اىل األزمات التي وقعت 
بها ولهذا الســبب يستمع صندوق النقد بجدية اىل 
الحلول ويرى مدى  الدولة يف مقاربــة  طروحات 
امكانيتها ثم يصل مــع الفريق املفاوض اىل اتفاق 
نهايئ يتــم عرضه بكافة تفاصيلــه عىل املجلس 

املركزي لصندوق النقد الدويل للتصويت عليه« .

اميمة شمس الدين 

منذ اول العام الحايل يشــهد سعر رصف الدوالر 
قفزات كبرية مل يشــهدها من قبل والسبب معروف 
الخــرباء االقتصاديون يتوقعون  مجهول وان كان 
االرتفاع املســتمر للدوالر ولكن يف الفرتات  دامئاً 
املاضية كان مرصف لبنان يتدخل عند ارتفاع سعر  
الرصف ويعمل عىل اصدار تعاميم تلجم هذا االرتفاع 
وان كان لفرتة محدودة لكــن يف االيام القليلة مل 
نشهد اي تدخل للمركزي والدوالر يستمر يف االرتفاع 
الجنوين حتى وصل اىل ارقام قياســية تخطت الـ 
64 الف لرية والخوف كل الخوف ان نرتحم عىل هذا 

الرقم ويصبح لدينا ارقام قياسية اخرى.
فام رس هذه التقلبات الحادة يف ســعر الرصف 
وهل مل تعد الجراءات املرصف املركزي املفاعيل يف 
لجم ارتفاع الدوالر ام مل يعــد لديه االمكانية يف 
ذلك وتُرك الدوالر ومن ورائه من  اســعار والشعب 

اللبناين اىل مصريهم املجهول.
يف هذا االطار رأى الخبــري االقتصادي الدكتور 
باتريك مارديني يف حديث للديار  ان ارتفاع ســعر 
رصف الــدوالر مرتبط بضخ اللــرية اللبنانية يف 
السوق مشرياً ان املشكلة ليس يف ارتفاع الدوالر بل 
هي يف انهيــار اللرية نتيجة لتزايد كمية اللرية يف 

التداول التي كلام تزيد كميتها تخرس من قيمتها.

ان  املمكن  املركزي والــدور  وعن تدخل املرصف 
يلعبه يف لجم ارتفاع ســعر رصف الــدوالر  رأى  
ماردينــي ان طريقة تدخل املركزي يف االســواق 
خاطئة اذ انه يستخدم طريقة انية مؤقتة  تهدف 
اىل لجم مؤقت لسعر الرصف وليس وسائل تدخل 
مستدامة  مشرياً ان املركزي باستطاعته وقف لجم 

انهيار اللرية اللبنانية بشكل مستدام.
واوضح مارديني ان التدخل اآلين للمركزي يتم عن 
طريق ضخه الدوالرات يف السوق عرب منصة صريفة 
التي تحد من ارتفاع سعر رصف الدوالر لفرتة معينة 
لكن  عنــد  توقف ضخ الدوالرت عرب  منصة صريفة 
يعاود الدوالر اىل االرتفاع وهذا ما شهدناه يف االيام 
االخرية ومبــا ان لدى املركزي كميــة محدودة  من 
الدوالرات ال يســتطيع ان يضخ الدوالرت بشكل دائم 
عرب املنصة فهــذه الطريقة للتدخل طريقة خاطئة 
وغري مستدامة و تؤدي اىل استقرار مؤقت يف سعر 
الرصف تليه قفزات ومثنه يكون خسارة ما تبقى من 
احتياطي يف املركزي او ما تبقى من دوالرات املودعني 

اي تكبري الفجوة يف مرصف لبنان.
طرق  املركزي  املــرصف  ميلك  ماردينــي  ووفق 
مستدامة للتدخل لكنه لألســف ال يعتمدها واهم 
هــذه الطرق وقف طباعة اللرية اللبنانية مشــدداً 
عىل ان املطلوب من املركزي عدم ضخ اللريات النه 
يف اللحظة الذي يتوقف عن طباعة اللرية ال يعود 

بامــكان املواطنني طلب الدوالر  وبالتايل كلام قام 
املركزي بطباعة املزيد من اللــرية كلام زاد الطلب 
تلقائياً عىل الدوالر  وكلام زاد انهيار  اللرية  مؤكداً 
عىل  انه اذا توقف املركــزي عن طباعة اللرية فان 

سعر الرصف سيستقر  ويتوقف انهيار اللرية.
وقال ماردينــي طالبنا املرصف املركزي ان يعتمد 
هذه السياسة  منذ بدء األزمة لكنه رفض اعتامدها 
بسبب مصالح سياســية وطباعة اللرية من اجل 
اعطائهــا للحكومة يك تتمكن مــن زيادة رواتب 
املوظفني التي تسببت باملزيد من التضخم والسبب 
الثاين هو تســديد اموال  املصــارف التي اخذها 

املركزي منها بالدوالر ويقوم بتسديدها باللرية.
ووفق مارديني املرصف املركزي ليس عليه ان ميول 
اي شيئ فاملصارف املركزية ال متول الدولة او الحكومة 
مشرياً انه فقط يف فنزويال وزمبابوي ولبنان املرصف 
املركزي يقوم بطباعة العملة من اجل متويل الدولة يف 
حني انه يف كل الدول الطبيعية تقوم الدولة من خالل 
الرســوم والرضائب ومداخيلها بتمويل نفقاتها واذا 
مل يكن لديها رضائب ورسوم كافية لتمويل نفقاتها 
فتقوم بتخفيض نفقاتها او تبحث عن طريقة لزيادة 
نفقاتها او تلجأ اىل االستدانة  ليس من املرصف املركزي 
بل من االسواق او تصدر سندات خزينة  حيث يحصل 
اكتتاب فيها من قبل املصارف او الجمهور او من قبل 

املستثمرين الدوليني«. 

ــدة ــائ ــف ــار ال ــعـ ــد املـــخـــاوف بــشــأن أسـ ــزايـ ــفــط يــهــبــط بــنــحــو 3% مـــع تـ ــن ال
تراجعت أسعار النفط إىل أدىن مستوياتها 
يف 3 أســابيع،  امس يف اخر التداوالت لهذا 
االسبوع ، يف جلســة متقلبة بعد أن أذكت 
بيانات الوظائــف األمريكية القوية املخاوف 
بشــأن ارتفاع أســعار الفائدة، ومع سعي 
املســتثمرين إىل مزيد من الوضوح بشــأن 
األورويب عىل  االتحاد  الوشــيك من  الحظر 

منتجات التكرير الروسية.
فقد هبطت العقود اآلجلة لخام برنت 2.23 
دوالر مبا يعادل 2.7 يف املئة لتســتقر عند 
79.94 دوالر للربميل بعد أن ارتفعت إىل أعىل 

مستوى يف الجلسة عند 84.20 دوالر.
 79.72 الجلسة  خالل  مستوى  أدىن  وبلغ 

دوالر، وهو املســتوى األدىن منذ 11 يناير، وفقا 
لرويرتز.

وأغلق خام غرب تكســاس الوســيط األمرييك 

منخفضــا 2.49 دوالر أو ما نســبته 3.3 يف املئة 

ليصــل إىل 73.39 دوالر، وذلــك بعدما تحرك يف 

نطــاق بــني 78 دوالرا و73.13 دوالر، وهو أدىن 

مستوى منذ الخامس من يناير الجاري.

وسجل خام برنت تراجعا 7.8 يف املئة هذا 
األســبوع، فيام انخفض خام غرب تكساس 

الوسيط 7.9 يف املئة.
يف األثناء يسعى املستثمرون إىل مزيد من 
الوضوح بشــأن الحظر الوشيك من االتحاد 

األورويب عىل منتجات التكرير الروسية.
وحــذر الكرملني مــن أن الحظر األورويب 
للمنتجات النفطية الروسية ستؤدي إىل مزيد 
من الخلل يف األسواق العاملية، مشريا إىل أنه 

سيتخذ إجراءات للرد عىل الحظر األورويب.
وردا عىل ســؤال حول موقف موسكو من 
الحظر املفــروض عىل املنتجــات النفطية 
الدول األوروبية، قال املتحدث  الروســية من قبل 
باســم الكرملني دميرتي بيســكوف للصحفيني: 
»سيؤدي ذلك بالطبع إىل مزيد من عدم التوازن يف 

أسواق الطاقة العاملية«. 

ــر مـــــعـــــاشـــــات الـــعـــســـكـــريـــيـــن ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــي:لـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــر الـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ  املـ
املـــــتـــــقـــــاعـــــديـــــن املــــــحــــــجــــــوز عــــلــــيــــهــــا خــــــافــــــا لــــلــــقــــانــــون

أسف املنرب القانوين للدفاع عن حقوق العسكريني 
املتقاعدين، لقيام بعض املصارف بـ«الســطو عىل 
كامل معاشــات بعض العســكريني املتقاعدين«، 
وقال يف بيان: »مع تزامن تحويل معاشــات شهر 
شــباط اىل املصارف فوجئ العديد من العسكريني 
املتقاعدين بحجز كامل معاشــاتهم مقابل تسديد 
قيمة سندات القروض بالعملة االجنبية املستحقة 
عليهم تحت حجة ارتفاع ســعر رصف الدوالر اىل 
15000 لــرية لبنانية، وذلك عــىل الرغم من أنهم 
يســتوفون الرشوط املنصوص عليها يف التعميم 
الوسيط 568، قرار وسيط رقم 13260، تاريخ 26 

اب 2020 والذي مل يصدر أي قرار بوقف العمل به«.
ولفت اىل ان »مبادرة املصــارف اىل حجز كامل 
معاشات املتقاعدين لتسديد هذه السندات الشهرية 
يشكل مخالفة فاضحة للقوانني اإلدارية والجزائية 
والتي تنص واســتنادا للامدة 54 من نظام التقاعد 
والرصف من الخدمة واســتنادا أيضا اىل الفقرة 16 
من املادة  860 - معدلة من قانون اصول املحاكامت 
املدنية، وطوال أشهر سبقت االول من شباط متنعت 
بعض املصارف عن االلتزام مبضمون التعميم 568«.

للعســكريني  املمنوحة  »الزيــادة  ان  واعتــرب 
املتقاعديــن والتي قيمتها تــوازي ثالثة اضعاف 

معاشــاتهم ال تكفي لتسديد الســندات املستحقة 
عليهم عىل ســعر رصف رســمي يــوازي عرشة 
اضعاف قيمته السابقة وبالتايل ال قدرة للعسكريني 
املتقاعدين عىل تسديد هذه السندات وال قدرة لهم 

عىل العيش يف ظل حجز املصارف ملعاشاتهم«.
وناشــد املنرب الســلطات التنفيذية والترشيعية 
والقضائيــة وحاكمية مرصف لبنــان »املبادرة فورا 
إلجراء ما يلزم لتحرير معاشات العسكريني املتقاعدين 
املحجوز عليها خالفا للقانــون، ولوضع حل جذري 
ابسط حقوق  للتعسف واالستنسابية والتعدي عىل 
املواطنني التي كفلها الدستور ورشعة حقوق االنسان«.

 سام : سنضع الية التسعير بالدوالر االثنين املقبل...
الحاج حسن: باخرة القمح غير املطابقة للمواصفات لن تدخل

أعلن وزيــر االقتصاد يف 
األعامل  ترصيــف  حكومة 
سنضع  »اننا  ســالم،  أمني 
الواضحــة حــول  اآلليــة 
موضوع التســعري بالدوالر 
يف الســوبر ماركت االثنني 
»اآللية  أن  مؤكــًدا  املقبل«، 
من  سنجرب  ســتصدر  التي 
ان  الســوبرماركت  خاللها 
تضع يف كل يوم سعر رصف 
الدوالر عىل بابها«، موضحا 
أننا »نــدرس قراراتنا قبل ان 
التسعري  وموضوع  نتخذها، 

بالدوالر جرى درسه مع اقتصاديني«.
ولفــت يف حديث له، اىل أنّــه »وصلتني 
اخبار منذ يومني، ان هناك توجها لدى وزارة 
املالية بأن ترشع الصحــاب املولدات بوضع 

11% رضيبة عىل كل املشرتكني«.
واكد ســالم أّن »باخرة القمح التي وصلت 
اىل مرفأ بريوت، والتي قيل إنها غري مطابقة 
للمواصفات تخضع لــوزارة الزراعة، ووزارة 

االقتصاد تتابع املوضوع«.
وأعلــن أّن »ال أزمة طحني خصوًصا أن أول 
الدويل تصل األسبوع  البنك  باخرة من قرض 
املقبل، وبعدها نحن بحال استقرار خالل العام 
2023«، مشريًا إىل أّن »من يتحدث عن أزمات 

مجرم، يسّوق لها لرضر الناس والسوق«.

{ الحاج حسن {
من جهتــه أكّد وزير الزراعــة يف حكومة 
ترصيف األعامل عباس الحاج حســن، أّن »يف 
تاريخ هذه الوزارة التي أديرها، لن يحدث أن تدخل 
باخرة غري مطابقة للمواصفات«، مشريًا اىل أّن 
»عدم دخول باخــرة القمح لن يُحدث أزمة، ألن 
البواخر تدخل بشكل يومي«، الفًتا اىل أّن »هناك 
باخريت قمح يف املرفأ، وقد سقطت إحداهام يف 
فحص املواصفات بانتظار نتيجة األخرى، عىل أن 
نعيد إجراء الفحص للباخرة األوىل كام هو متبع 
عاملياً، ويف حال مل تنجح فهي لن تدخل نهائياً«.

القمح  لزراعة  خطــة  أطلقنا  »أننا  وأعلن 
الطري لبدء العمل عىل بناء األمن الغذايئ بدل 

الدخول يف هذه الدوامة يف كل مرة«. 

ــض: مـــســـتـــمـــرون بـــدعـــم أدويـــــــة األمــــــراض ــ ــيـ ــ األبـ
الســــرطانية واملســــتعصية وال تغييــــر علــــى هــــذا الصعيــــد

ــدم ــع ــارف ب ــ ــصـ ــ ــالـــي طـــالـــب املـ ــمـ ــعـ ــاد الـ ــ ــحـ ــ  االتـ
ــلــدوالر اســتــفــيــاء الـــقـــروض عــلــى الــســعــر الــجــديــد ل

أكد وزيــر الصحــة يف حكومة ترصيف 
األعــامل فــراس األبيض، »االســتمرار يف 
الرسطانية  األمــراض  أدويــة  دعــم  قرار 
واملســتعصية«، وأن »ال تغيــري عــىل هذا 
الصعيد، والبند املقدم من الوزارة إىل الجلسة 

املقبلة للحكومة خري دليل عىل ذلك«.
وشــدد، خالل زيارة قام بها ملستشــفى 
املقاصد، عــىل أن »الوزارة تضع يف أولوية 
أولوياتهــا تأمــني األدويــة والعالجــات 
للمــرىض املصابني باألمــراض الرسطانية 
الذي  املمكنن  النظام  أن  بدليل  واملستعصية، 
ترســيه لتتبع األدوية املدعومة، يشمل منذ 
إطالقه وبشــكل حرصي حتى اآلن األدوية 
تطبيق  بهــدف  واملســتعصية  الرسطانية 
والعالج  الــدواء  عىل  الحصول  يف  العدالة 
وفــق الربوتوكوالت املعتمدة مــن الوزارة 
القطاع  ووضع حــد ملــا كان يطال هــذا 
وتعاط  إستنسابية  من  بإمتياز  اإلنســاين 

تجاري«.
وعقــد األبيــض لقاء مــع أطبــاء الدم 
املمكنن  النظام  تدارس  إىل  والرسطان، هدف 
الجديد الــذي أرســته وزارة الصحة العامة 
مرىض  ملعالجة  الكيامويــة  األدوية  لرصف 
الرسطان، حيث أوضح أن »هذا النظام كشف 
حتى اآلن ثغرات كثرية سابقة من بينها مثال 
اســتحواذ البعض عىل األدويــة الرسطانية 
الباهظة الثمــن بكمية تفوق حاجة املريض 
أو بأســامء مرىض قد وافتهم املنية. أما اآلن 

املدعومة ترصف بنســبة  األدوية  باتت  فقد 
تســعني يف املئة منها يف املــكان الصحيح 
والوزارة بصدد إدخــال املزيد من األدوية إىل 

نظام التتبع«.
وأمــس، أعلن وزير الصحــة يف ترصيح 
لــه أّن »دعــم أدوية الرسطــان واألمراض 
الكىل  املســتعصية ومســتلزمات غســيل 
البنود املطروحة عىل  مســتمر، ومن احدى 
جدول اعامل جلســة مجلس الوزراء املقبلة، 
الحكومة  ستســتخدمها  التي  الطريقة  هي 
والـ15000 عىل  الـــ1500  الفرق بني  لدعم 
الدواء، أي أن األســعار ستبقى مدعومة عىل 

دوالر الـ1500«.

{ جبارة: االموال املتوفرة
ال تغطي الحاجة {

وكان نقيب الرشكات املســتوردة لألدوية 
كريم جبارة قد اكد أن »أهم األدوية التي تدخل 
لبنــان هي أدوية األمراض املســتعصية وال 
سيام األمراض الرسطانية وال بد من التعاطي 
مع هذا النوع من األدوية بطريقة مختلفة«.

وأشار جبارة اىل ان »النقص بهذه األدوية 
ناتج عن أن أمــوال الدعم املتوفرة لرشاء هذه 
األدوية غــري كافية لتغطيــة حاجة جميع 
»املستورد مل  ان  اللبنانيني«، موضحا  املرىض 
يعد له دور أسايس وامنا الوزراة هي من تقرر 
الكمية واألنواع واىل مــن تريد توزيع هذه 

األدوية واىل أي مستشفى«.

العاميل  االتحــاد  طالب 
بـ«وقف  املصــارف  العــام 
قروض  استفياء  إىل  اللجوء 
املودعني املوطنني معاشاتهم 
الجديد  الرصف  ســعر  عىل 
للــدوالر«، معتــربا أّن »يف 
التدبري مجــزرة جديدة  هذا 
فيها  أوقعت  قاتلة،  ومكيدة 
املصارف والســلطات املالية 
من  الواســعة  الفئات  هذه 

ذوي الدخــل املحدود، بحيــث حرمتهم حتى 
من رواتبهم الضئيلة التي ال تكفي يف أحسن 
األحوال لســد رمق العيش«، داعيا »القيادات 
املعنية كافة من مدنية وعســكرية وأمنية 
ونقابية، للوقوف معا من أجل إســقاط مثل 

هذه التدابري املجرمة«.
يف هذا الســياق، لفت اىل أّن »عندما كانت 
املصارف قبل ترشين األول 2019 تدلل زبائنها 
وتغريهم بكل األساليب الدعائية للحصول عىل 
قروض بالدوالر، كان باستطاعة املوظف يف 
القطاع العام أو الخاص واألسالك العسكرية 
أو األمنية، وسواء كان عامال أو متقاعدا ولديه 

راتب فعــيل أو تقاعدي يرتاوح بني ألف وألفي 
دوالر، باســتطاعته أن يسدد نسبة عرشة أو 
الراتب للقرض، عندها  عرشين باملئة من هذا 

كانت األمور عادية وطبيعية«.
وأوضح أّن »مع مطلع شــهر شــباط من 
العــام الحايل، قررت الســلطات املالية رفع 
ســعر رصف الدوالر عرشة أضعــاف دفعة 
واحــدة، يف حني أن األجور مل تتضاعف أكرث 
من ثالث مرات مبا فيها اإلعانات ومضاعفة 
الراتــب مرتــني، كل ذلــك، يف الوقت الذي 
تضاعف فيه سعر السوق السوداء حوايل 40 
مرة وخرست العملة الوطنية 97 يف املئة من 

قيمتها الفعلية«. 

ــون  ــ ــع ــضــ ــ ســـــائـــــقـــــو تـــــاكـــــســـــي املــــــــطــــــــار ي
ــم فـــــي عــــهــــدة وزيــــــــر االشــــغــــال ــهـ ــلـ ــاكـ ــشـ مـ

العام  األمــني  إســتقبل 
العريب  املســاعد لإلتحــاد 
واالتصاالت  بالنقل  للعاملني 
لنقابات  الوالء  اتحاد  رئيس 
لبنان  يف  واملواصالت  النقل 
حضور  يف  املوسوي،  احمد 
»الوالء«  التحاد  العام  االمني 
العام  االمــني  حوري،  زيك 
العاملية  النقابــات  التحاد 
املجلس  عضو  البحري  للنقل 
العريب  لالتحــاد  التنفيذي 
واالتصاالت  بالنقل  للعاملني 

نارص نزال، وفد من سائقي سيارات التاكيس 
العاملة يف مطار بريوت الدويل، حيث عرض 
الوفد جملة من املشــاكل التي تعرتض عمل 
الســائقني يف مواقف وخطــوط النقل من 
بالتنظيم،  والتعديات والفوىض  واليه،  املطار 
وعدم تطبيق القوانني، التي من املفرتض انها 
والواجهة  والسائقني،  الركاب  لتحمي  وجدت 

السياحية واالقتصادية  للبنان.

السائقني،  ومطالب  املشاكل  مناقشة  وبعد 
تم االتفاق عىل إحاطة وزير االشــغال العامة 
والنقل يف حكومة ترصيف االعامل عيل حميه، 
املقرتحة،  والحلول  واملشــاكل،  باالشكاليات 
ووضعها بعهدته، قبل عرضها عىل الرأي العام. 
وشددو عىل أننا »كلنا ثقة بان يبادر حميه، 
اىل وضع ما يعاين منه سائقو تاكيس املطار 
وبارسع وقت عىل ســكك الحلول النظامية 

والقانونية«.

خالل االجتامع
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األحد 5 شباط 2023

اعالنات مبوبة

عامل

رشكة برتووان ش.م.ل
رشكة انفينيتي آيت ش.م.ل

رشكة ذي كورال اويل كومباين 
ليمتد بحاجــة لعامل لبنانيني، 
القانونية  التقدميــات  كافــة 

مؤمنة. ت: 03/155235
ــــــــــــــــــــــــــ

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

ـ 03/300024
ــــــــــــــــــــــــــ

ادارية 

مطلوب ســيدة او انسة تجيد 
الطباعــة عريب - انكليزي ذات 

خربة بروت منطقة العدلية.
ت:01/398701- 03/816494
ــــــــــــــــــــــــــ

عقارات

لاليجار

 Coffee Shop for rent fully
  equiped - Val  de Zouk -
Kaslik Tel: 03 215356

غفير بن  ضد  كبرى  معركة  إلى خوض  يدعون  الفلسطينيون  األسرى 

ــاد ــ ــا الب ــ ــن بقضاي ــ ــنظل ملتزمي ــي: ســ ــ ــغل التونس ــاد الشــ ــ اتح

ــــرود ــــي جوان ــــس شــــرطة االســــتخبارات ف ــــران : استشــــهاد رئي إي

األسلحة لحظر  فــوري  برفع  املتحدة  األمــم  يطالب  الــســودان 

ــاً ــيـ ــانـ ثـ صـــيـــنـــيـــاً  ــاداً  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ مـ رصـــــدنـــــا   : واشــــنــــطــــن 

وّجه األرسى الفلسطينيون رسالة من داخل سجون االحتالل 
اإلرسائيي، دعوا فيها إىل االستعداد لخوض معركة كربى ضد 
قمع وزير األمن الداخي يف حكومة االحتالل إيتامر بن غفر. 
وشــّدد األرسى يف رســالتهم عىل االستعداد لكل االحتامالت 

ولالحتشاد يف الساحات.
وأشار األرسى يف رسالتهم إىل أن »وزير األمن الداخي يف 
حكومــة االحتالل املتطرف بن غفر يعمل عىل التضييق علينا 
كأرسى، وذلك من خالل ســحب منجزاتنا ومكتســباتنا التي 
حققناهــا بنضاالت كبرة وتضحيــات طويلة ارتقى خاللها 
الشــهداء، ويقوم باتخاذ إجراءات عقابية بحقنا، األمر الذي ال 

ميكن أن نسمح به«.
وطالب األرسى الشعب الفلســطيني مبساندتهم ودعمهم 
والوقوف معهم يف معركتهم االســرتاتيجية والحاسمة التي 
ينــوون القيام بها يف تاريخ 21 آذار املقبل، مشــرين إىل أن 
»اختيــار هذا التاريخ ليــس صدفة فهو تاريخ انتصار حركتنا 

وثورتنا عىل هذا املحتل يف معركة الكرامة«.
وذكروا أنهم يعتكفون حالياً للتنسيق والتجهيز لخوض هذه 
املعركة والتي ستكون تحت عنوان »الحرية لألقىص واألرسى«.
وأعلن وزير األمن يف حكومة االحتالل اإلرسائيي إيتامر بن 
غفر مخططاته ضد األرسى الفلســطينيني، من خالل مضّيه 
يف مخططــه لتبني قانون يفرض عقوبة اإلعدام عىل األرسى 

املتهمني بقتل مستوطنني أو مبحاولة قتلهم.
وقال بن غفر إنّه زار سجن نفحة الذي يعد من أشد السجون 

اإلرسائيلية وأقساها.
ويعيش األرسى الفلســطينيون يف ظروف قاهرة وصعبة 
يف الســجون »اإلرسائيلية«، وخصوصاً يف فصل الشتاء الذي 

يزداد فيه الربد الشــديد، األمر الذي يعاين بسببه األرسى داخل 
السجون نتيجة االنتهاكات التي ميارسها السجان »اإلرسائيي« 

بحقهم، ومنعهم من أبسط حقوقهم يف التدفئة.
وأشارت وسائل إعالم إرسائيلية يف 2 شباط إىل أّن األجهزة 
األمنية تحّذر من انفجار األوضاع يف السجون اإلرسائيلية عىل 

ضوء التشّدد مع األرسى الفلسطينيني.
ونقل معلّق الشؤون العسكرية يف قناة »كان« اإلرسائيلية، 
روعي شارون، عن مصدر أمني قوله إّن »التشّدد بشأن ظروف 
ذ بحــذر، وبالتدريج، وعرب اتخاذ قرارات  األرسى يجــب أن ينفَّ

منظّمة«.
وتحّدث املصدر عــن أّن »الخوف املنطقي هو املس بظروف 
األرسى، والذي ســيؤدي إىل ربط الســاحات، كام حدث يف 
عملية حارس األسوار، وربط الساحات بني غزة ورشقي القدس 

والضفة الغربية، وكل هذا قبل شهر رمضان«.

طالب الناطق الرســمي باسم 
للشــغل  التونيس  العام  االتحاد 
ســامي الطاهــري ، الحكومة 
بتنفيــذ التزاماتهــا يف تطبيق 
االتفاقيــات العامة املوقعة يف 

الـ15 من ايلول 2022 .
لجوء  إىل  الطاهــري  ونبــه 
االتحــاد إىل شــن إرضابــات 
العمومية  الوظيفــة  يف  عامة 
العمومية  واملنشأت  واملؤسسات 
يف صــورة تراجع الحكومة عن 

تنفيذ تعهداتها.
الهيئة  أن  الطاهري  أعلن  كام 
االدارية الوطنية أقرت جملة من 
والقطاعية  الجهوية  التحركات 
والوطنيــة تنطلــق ابتداء من 
األسبوع القادم وسيتم اإلعالن 

عن شكلها وتحديد موعدها الحقا.
وأشــار إىل أن »الهيئــة االدارية الوطنية التحاد الشــغل، 
وبعد تدارســها للوضع العام ومتابعتها للمستجدات وخاصة 
خطابــات التحريض والتهديد ضد االتحاد، فإنها تدين بشــدة 
خطاب التحريض والتفرقــة والتخوين ضد مكونات املجتمع 
املدين وســائر التحركات الشبابية والسياسية واالحتجاجات 
االجتامعية مبا فيها احتجاجات أهايل جرجيس واتحاد الشغل 
مــن قبل أعىل هرم الســلطة يف تونس أي رئيس الجمهورية 
مــن ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، وتعترب الترصيح بأن حق 

االرضاب قد تحول إىل غطاء ملآرب سياسية هو مقدمة لرضب 
الحــق النقايب وهو خطاب تحرييض ضــد االتحاد ومحاولة 
يائســة لثنيه عن دوره الوطني وسعي محموم لتحديد مربع 
نشاطه حيب نص بيان الهيئة االدارية«، وفق موزاييك إف إم«.

 وورد يف البيان الختامي أن »اتحاد الشــغل ســيظل ملتزما 
بقضايا البالد ومهتام بالشأن العام والشأن السيايس ومساهام 
يف إنقاذ البالد وســيظل عىل أهبة االســتعداد للتصدي لكل 
محاوالت اخرتاق االتحاد او عزل قياداته املنتخبة عن قواعدها 
او استنســاخ تجارب فاشلة لرضبه عن طريق الكيد والتلفيق 

والتجييش ضده«.

كشفت وســائل إعالم إيرانية عن استشهاد العقيد شهرام 
حيــدري رئيس رشطة االســتخبارات يف مدينــة جوانرود 
مبحافظة كرمانشــاه غــرب إيران يف اشــتباك مع مهربني 

مسلحني.
وكان ضباط رشطة مدينة جوانرود يف كرمانشاه قد طاردوا 
ســيارة املهربني واشــتبكوا معهم، ما أدى إىل إصابة العقيد 
شــهرام حيدري رئيس اســتخبارات جوانرود، يف 29 كانون 

األول املايض.
وبعد هذه الحادثة، تم نقل حيدري عىل الفور إىل مستشفى 
يف كرمانشــاه ثم إىل طهران بســبب تدهور وضعه، وبسبب 

خطورة اإلصابات تويف بعد 45 يوماً من إصابته.
يشــار إىل أن عدد ســكان جوانرود يبلغ أكرث من 75000 
نسمة، وتقع عىل بعد 86 كم شامل غريب محافظة كرمانشاه، 

وغالباً ما تشــهد تلك املحافظة عمليات تهريب واشتباكات مع 

املهربني عىل الحدود.

طلب الســودان من مجلس األمن الدويل أن يرفع عىل الفور 
حظر األســلحة والعقوبات األخرى التي فرضت خالل أعامل 

العنف يف إقليم دارفور الواقع غرب البالد عام 2005.
وقال مندوب الســودان لدى األمــم املتحدة، الحارث إدريس 
محمد، يف رسالة إىل مجلس األمن، جرى تداولها أمس الجمعة 
إن العقوبات »مل تعد مناســبة للواقع املمتاز عىل األرض يف 

دارفور اليوم مقارنة بالوضع يف 2005«.
وأضــاف أن »إقليم دارفور تجــاوز يف الغالب حالة الحرب، 

فضال عن التحديات األمنية والسياسية السابقة«.
كام أشــار السفر الســوداين إىل أن الحكومة االنتقالية 
الســودانية ملتزمة مبعالجة القضايــا االجتامعية واألمنية 
املتبقيــة يف دارفور، ومنها االشــتباكات القبلية املتقطعة. 
وأوضح أن الجهود تبذل لتشــكيل ونرش قوة مشرتكة لحفظ 

األمن من أجل حامية املدنيني.
حثت الحكومة الســودانية مجلس األمــن مرارا عىل رفع 
العقوبات، وقالت هذه املرة يف رســالتها إن السودان لن يقبل 
بأقل من الرفع الفوري لهذه العقوبات دون رشوط أو معاير.

بدأ الرصاع يف إقليم دارفور عام 2003 عندما حمل املتمردون 

الســالح ضد الحكومة يف الخرطوم التــي كان يقودها عمر 
البشر واتهموها بالتمييز والتجاهل.

وأشارت تقديرات األمم املتحدة يف وقت سابق إىل مقتل أكرث 
من 300 ألف شخص يف الرصاع وفرار 2.7 مليون من ديارهم.
تجدر اإلشــارة إىل أن البشــر مطلوب مــن قبل املحكمة 
الجنائية الدولية الرتكاب أعامل وحشية مزعومة يف دارفور، 
وأصــدرت املحكمة مذكرة توقيف بحقه يف عام 2009 بتهمة 
ارتكاب جرائم ضد اإلنســانية وجرائم حرب، وأضافت اإلبادة 

الجامعية إىل التهم يف عام 2010.

أفــادت وزارة الدفاع األمركيــة )البنتاغون(، بأنّها رصدت 
منطــاداً صينياً ثانياً يحلق فوق أمركا الالتينية، بعدما أعلنت 
يف وقٍت ســابق رصد »منطاد تجسس« صيني فوق أراضيها. 
ورغم أّن واشــنطن مل تُقرر إســقاطه حتى اآلن إال أّن القيادة 
الشــاملية يف الجيش األمريك تنظر يف األمر.وقال املتحدث 
باســم البنتاغون بات رايدر: »نرى تقارير عن بالون يحلّق عرب 

أمركا الالتينية«، وادعت أنّه بالون مراقبة صيني آخر.
ومل يتضح أين يُحلّق البالون يف أمركا الالتينية تحديداً، لكن 
مســؤوالً أمركياً قال لـ«يس إن إن« إنّه ال يتجه إىل الواليات 

املتحدة وفق البيانات األولية. 
وأعلن املتحدث باســم وزارة الدفاع األمركية »البنتاغون« 
باتريك رايدر أّن العسكريني األمركيني »يُراقبون من كثب حركة 
املنطاد الصيني فوق أجواء البالد«، مشــراً إىل عدم اعتقادهم 

بأّن »املنطاد يشكل أي تهديد عسكري يف هذه املرحلة«.
وكان املتحدث باسم البنتاغون، أبلغ يف وقت سابق، عن رصد 
منطاد اســتطالع، ادعى أنّه صيني يف أجواء الواليات املتحدة، 
يُعتقد أنّه ألغراض تجسســية، مؤكداً إبالغ الرئيس جو بايدن 

بالحادثة.
وبعد اخرتاق املنطاد الصيني األجواء األمركية، أعلنت وسائل 
إعالم محلية أّن إدارة الرئيس األمريك، جو بايدن، قررت تأجيل 

زيارة وزير الخارجية أنتوين بلينكن، لبكني.
وأعلنت وزارة الخارجيــة الصينية، أنّها تتحقق مام أعلنته 
الواليــات املتحــدة األمركية من رصد منطاد تجســس فوق 

أراضيها. 
ونفــت بكني أن يكون لديها النية النتهاك أرايض أّي دولة أو 
مجالها الجوي، داعيًة واشنطن إىل »الكف عن التكهنات الدائرة 

بشأن مزاعم منطاد تجسس صيني يف سامئها«.
الصــني ترفضبــدوره، قال عضو املكتب الســيايس للجنة 
املركزية للحزب الشــيوعي الصينــي، وانغ يي، خالل محادثٍة 
مــع وزير الخارجية األمريك أنتوين بلينكن إّن الصني ال تقبل 

تكهنات ال أساس لها من الصحة بشأن املنطاد.
وقالت وزارة الخارجية الصينية يف موقعها يف اإلنرتنت إّن 
»املحادثة جرت مســاء 3 شباط بتوقيت بكني«. ونقلت وزارة 
الخارجية عن وانغ يي قوله إّن »الصني دولة مســؤولة وتلتزم 

دامئاً برصامة بالقانون الدويل، وال تقبل أّي تكهنات أو دعاية 

ال أساس لها من الصحة«.

وأوضحــت الخارجية الصينيــة أّن »الجانبني بحثا كيفية 

التعامــل مع املواقف غر املتوقعة بهــدوء ومهنية والحفاظ 

عىل التفاعل«.

ويُحلّق املنطاد عىل ارتفاع 60 ألف قدم، وهو ارتفاع أعىل بنحو 

30 ألف قدم من االرتفاع الذي تحلق فيه الطائرات التجارية.

واكتشــف املنطاد أوائل األســبوع الجاري أثناء تحليقه يف 

ســامء واليــة مونتانا، التي تضّم مواقــع لصوامع صواريخ 

باليســتية عابرة للقارات، وفقاً ملســؤول بوزارة الدفاع. وقال 

املســؤول إّن املنطاد ال يُشكل خطراً استخباراتياً، وإّن توغالت 

كهذه حدثت من قبل.

ورّجــح املتحدث باســم البنتاغون بات رايــدر يف مؤمتٍر 

صحــايف، أن يظل املنطــاد يف األرايض األمركية لعّدة أيام، 

مشراً إىل أّن البنتاغون »يُراجع خياراته« بشأن املنطاد. وذكر 

أنّه ال دليل عىل وجود مواد نووية أو ُمشعة يف املنطاد الصيني.

وقالت الخارجية الصينية، إّن املنطاد انحرف بشكٍل حاد عن 

مساره إثر الرياح، معربًة عن أسفها جراء الحادث.

مـــســـاعـــديـــه أحــــــد  ــل  ــيـ ــقـ يـ الــــيــــابــــان  وزراء  رئــــيــــس 
أقال رئيس الوزراء الياباين فوميو كيشــيدا اليوم الســبت 
أحد مســاعديه عىل خلفية إدالئه بترصيحات معادية للمثليني 
جنســيا اعتربها رئيس الحكومة »شــائنة«.ورأى كيشيدا أن 
ترصيحــات ماســايويش أراي الذي قال إنــه »ال يريد حتى 
رؤية« األزواج املثليني املتزوجني، »شــائنة« و«غر منسجمة« 
مع املجتمع الشــامل الذي تهدف حكومته إىل تحقيقه.وقال 

لصحفيني »اتّخذت قرار إقالته من منصبه مساعدا«.
وقــال أراي إنه »ال يحب أن يعيــش )مثليون( قرب منزله«، 
مضيفا أن الناس »سيهجرون البالد لو سمحنا بالزواج املثي«، 
حســبام نقلت محطة »إن إتش كيــه« )NHK( التلفزيونية 

العامة.
واعتذر أراي )55 عاما( يف وقت الحق، موضحا أن تعليقاته 

مل تكن الئقة حتى لو أنها كانت تنبع من رأيه الشخيص.
وتُعّد هذه اإلقالة رضبة جديدة لحكومة كيشيدا التي ترتاجع 
شعبيتها باستمرار منذ العام املايض بعد استقالة 4 وزراء خالل 
3 أشــهر بسبب اتهامات بارتكاب مخالفات مالية أو باالرتباط 

بكنيسة التوحيد املثرة للجدل.
واليابان هي الدولة الوحيدة من دول مجموعة الســبع التي 
ال تعرتف بالزواج بني شــخصني من الجنس نفســه. وينص 
دســتورها الصادر يف العام 1947 عــىل أن »الزواج يجب أن 
يقوم فقط عىل الرضا املتبادل لكال الجنسني« وعىل »الحقوق 

املتساوية للزوج والزوجة«.
واألربعاء املايض، قال كيشــيدا أمام الربملان إن الزواج املثي 
»قد يؤثر عىل املجتمع«، وإن النواب عليهم أن يكونوا »حذرين 

للغاية يف التعامل مع هذه القضية«.
ورفــع أكــرث مــن 10 أزواج دعاوى قضائيــة يف محاكم 
املقاطعات يف جميع أنحاء اليابان بحجة أن حظر زواج املثليني 

جنسيا ينتهك الدستور.
ويف ترشيــن الثاين املايض، قالــت محكمة يف طوكيو إن 
فشــل الدولة يف الحامية القانونية لألزواج من الجنس نفسه 
يقيم »وضعا غر دستوري«، لكنها قضت يف الوقت نفسه بأن 

تعريف الدستور للزواج قانوين.

فرنسا ــع  م ــات  ــعــاق ال قــطــع  تنفي  فــاســو  بــوركــيــنــا 
أكد قائد املجلس العسكري 
فاســو  بوركينا  يف  الحاكم 
النقيب إبراهيــم تراوري أن 
بــالده لن تقطــع عالقاتها 
الدبلوماســية مع فرنســا 
قواتها،  بسحب  طالبها  التي 
نافيــا يف الوقت ذاته وجود 
قوات تابعة ملجموعة فاغرن 

الروسية يف البالد.
وقــال تراوري يف مقابلة 
تلفزيونية »ال قطع للعالقات 
الدبلوماســية وال حقد تجاه 

دولة معينة«.
بوركينا  وكانت حكومــة 
فاســو طلبت بشكل رسمي 

الشهر املايض من القوات الفرنسية املوجودة 
عىل أراضيها مغادرة البالد يف غضون شهر، 
وذلــك بعد مظاهرات اســتمرت عدة أشــهر 
للمطالبــة برحيل نحو 400 جندي من القوات 
الخاصة الفرنســية متمركزين شامل رشقي 

العاصمة واغادوغو.
واتهم املتظاهرون املطالبون بخروج القوات 
الفرنسية من بالدهم تلك القوات بعدم القيام 
مبا يكفي ملساعدة بوركينا فاسو يف مواجهة 
الهجــامت اإلرهابية، وأحيانــا بالتواطؤ مع 

املعتدين.
ونفى تراوري وجود مرتزقة ملجموعة فاغرن 
الروســية يف بوركينا فاسو، عىل الرغم من 
تعزيز املجلس العسكري عالقاته مع موسكو.

وقال تراوري »نســمع مرارا أن فاغرن باتت 

يف واغادوغو.. )هذه الشــائعة( ُخلقت ليك 

ينأى الجميع بأنفسهم عنا«.

وشــهدت بوركينا فاســو انقالبني العام 

املــايض كان الدافع إليهام االســتياء داخل 

املؤسسة العسكرية من إخفاق الحكومة يف 

كبح الهجامت املسلحة ضد املدنيني والجيش.

وحسب أرقام رســمية، فإن أكرث من %40 

من مساحة البالد خارج عن سيطرة الدولة.

ومنذ 2015 تشــهد الدولــة الواقعة غرب 

أفريقيا هجامت مســلحة مســتمرة أدت إىل 

مقتل اآلالف وأجربت نحو مليوين شخص عىل 

الفرار من ديارهم.

الـــــــنـــــــخـــــــالـــــــة فـــــــــــي الــــــــــقــــــــــاهــــــــــرة لـــــــلـــــــقـــــــاء مـــــــــديـــــــــر املـــــــــــخـــــــــــابـــــــــــرات املــــــــــصــــــــــريــــــــــة...
)تتمة ص1( 

وسبل استعادة وحدة الصف الفلسطيني«، مشراً إىل أّن »مرص 
أكّدت اســتمرار جهودها املســاندة للقضية الفلسطينية عىل 

املستويات كافة«.
كام اتفق الجانبان عىل استمرار االتصاالت والتشاور بشأن 
كل القضايا ذات العالقة بالقضية الفلســطينية واألوضاع يف 
الضفة والقدس بشــكل خاص، وفــق البيان.  وذكرت مصادر 
»الجهاد« أن »الزيارة مقّررة منذ أكرث من أســبوعني«، مشرًة 
إىل أن »الوفد ســيجري لقاءات مع املســؤولني املرصيني حيث 
ســيتم التباحث يف ملف التصعيد خاصــة يف ظل الحكومة 

اإلرسائيلية الجديدة«.
وتأيت الزيارة قبيل انتخابات املكتب الســيايس للحركة أوائل 
شــهر آذار املقبل، وأفادت املصادر بأّن الوفد ســيضم  أعضاء 
املكتب السيايس الـ5 يف غزة وآخرين من الخارج برفقة األمني 

العام.
يف الوقت نفسه، أعلن أرسى حركة »الجهاد اإلسالمي« يف 
فلسطني، االستنفار العام يف  سجون االحتالل اإلرسائيي كافة 
واالســتعداد لتنفيذ خطواٍت احتجاجيــة، يف ظل اتباع إدارة 

السجون هناك سياسة ممنهجة يف »اإلهامل الطبي املتعّمد«.
يف غضون ذلك أعلنت كتيبة مخيم عقبة جرب التابعة لكتائب 
القّسام، خوض مقاتليها اشتباكات عنيفة مع قوات االحتالل 
اإلرسائيــي، التي اقتحمــت املخيم. وأوضحــت الكتيبة، أّن 
»االحتالل فشل يف تحقيق أهدافه وانسحب من املخيم خائباً«. 
وقالــت الكتيبة يف تغريدات عرب قناتها يف تطبيق تليغرام، إّن 
مجاهدوها خاضوا اشــتباكات عنيفة خالل تصديهم لعملية 
االقتحــام اإلرسائيلية، وأمطروا القوات املقتحمة بصليات من 

الرصاص والعبوات الناسفة، وحققوا إصابات مبارشة.
من جانبه، كشــف املراسل العســكري لصحيفة »يديعوت 
أحرونــوت« عن أّن العمليــة اإلرسائيلية يف مخيم عقبة جرب 
يف أريحــا بالضفة الغربية املحتلة، مل تكن كســابقاتها يف 
تلــك املنطقة بالنظر للمقاومة املســلّحة التي واجهت القوات 

اإلرسائيلية.
ولفــت إىل أّن »عرشات املســلحني كانوا يف مواجهة القوة 

الخاصة يف املدينة التي كانت تعترب األهدأ يف الضفة.
وانســحبت آليات االحتالل اإلرسائيلية، من قرية عقبة جرب 
بأريحا بعد ساعات من عملية عسكرية شنتها قوات االحتالل، 
أدت إلصابة 9 مواطنني بينهم إصابتان خطرتان ودمار واسع 

يف منازل املواطنني التي حارصتها بحثاً عن عدد من الشــبان، 
باإلضافة إىل املزاعم باعتقال عدد من املطلوبني .

وكانــت أفادت مصادر طبية بإصابة 13 فلســطينيا، اثنان 
منهم جراحهام خطــرة، خالل مواجهات مع قوات االحتالل 
اإلرسائيي خالل اجتياحها مخيم عقبة جرب بأريحا يف الضفة 

الغربية.
وقال مستشــفى أريحا إن اإلصابــات ترتاوح بني الخطرة 
واملتوســطة، وأضاف أن اثنني مــن املصابني نقال إىل مجمع 
فلســطني الطبي يف رام الله لخطــورة حالتهام، يف حني أكد 
الهالل األحمر الفلســطيني منع االحتالل طواقم اإلسعاف من 

دخول املخيم.
وخالل العملية التي اســتمرت ســاعات عدة، أطلقت قوات 
االحتالل النار وقصفت منزال بالقذائف بذريعة وجود مقاومني 
فيه، وبث ناشــطون مقاطع مصورة تظهر انتشــار الجنود 

اإلرسائيليني يف املخيم ودوي االشتباكات.
وقال رئيس اللجنة الشــعبية للمخيم إن االحتالل هدم أجزاء 

من منزل بعد أن رفض أحد املطلوبني تسليم نفسه.
مــن جهته، قال جيش االحتالل اإلرسائيي إنه اعتقل خالل 
اجتياحه مخيم عقبة جرب 10 فلســطينيني يشــتبه أن بينهم 

منفذ عملية إطالق النار عىل مطعم للمســتوطنني عند مدخل 
مستوطنة أملوغ جنوب أريحا قبل نحو أسبوع.

وأضــاف الجيش اإلرسائيي أنه انســحب مــن املخيم دون 
تســجيل إصابات بني جنوده، وكانت مصادر فلسطينية ذكرت 
قبل ذلك أن قوات االحتالل دفعت بتعزيزات عســكرية إضافية 
إىل املخيم تزامنا مع تحصن أحد املقاومني داخل منزل ورفضه 

تسليم نفسه.
وقد تعالت مكربات املســاجد يف املخيــم ودعت املواطنني 

للتصدي لقوات االحتالل.
وهذه املرة الثانية خالل 24 ســاعة التي يقتحم فيها الجيش 
اإلرسائيــي مخيم عقبة جرب ملالحقة فلســطينيني يســعى 

العتقالهم.
ومنذ أســبوع، تفرض قوات االحتالل حصارا عسكريا عىل 
أريحــا، وقد أقامت الحواجز عىل جميــع مخارجها يف إطار 

البحث والتفتيش عن منفذي الهجوم قرب مستوطنة املوغ.
وباإلضافة إىل أريحا، نفذ الجيش اإلرسائيي عمليات اقتحام 
يف الخليل وجنني وطولكرم واعتقل 8 فلســطينيني، وتخللت 
االقتحامات اشــتباكات مســلحة بني فلســطينيني والقوات 

اإلرسائيلية.
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ــئـــيـــن بــــاملــــبــــارزة ــنـــاشـ ــلـ ــة الـــــعـــــرب لـ ــ ــول ــ ــط ــ  افــــتــــتــــاح ب
الوطن رايـــة  يرفعون  اللبنانيون  املــبــارزون   : ســامــة  جــهــاد 

ــدم - ســـداســـيـــة األوائـــــــل : ــقـ ــرة الـ ــ ــي ك ــان فـ ــن ــب ــة ل ــول ــط  ب
)1-3( ــل  ــ ــاح ــ ــس ــ ال ــاب  ــ ــب ــ ش عـــلـــى  يـــتـــفـــوق  األنـــــصـــــار 

دورة دبي الدولية في كرة السلة : اللقب لبناني بين الرياضي ودينامو

ــدم : ــ ــق ــ ــي كـــــرة ال ــ ــة املـــحـــلـــيـــة ف ــ ــ ــي ــ ــ ــوالت األوروب ــطــ ــ ــب ــ  ال
ــول ــرب ــف ــي ــال ول ــ ــن ــارة أرســ ــ ــس ــ ــد وخ ــت ــاي ــون ــر ي فــــوز مــانــشــســت

إال قــمــيــص العـــب واحـــد ــدون  ــريـ يـ ــادي ال  ــفـ أنــشــيــلــوتــي: أحـ

ــة ــ ــل ــ ــس ــ  بـــــطـــــولـــــة غــــــــــرب آســـــــيـــــــا فــــــــي كــــــــــرة ال
)41-58( ســــــــوريــــــــا  ــى  ــ ــ ــل ــ ــ ع ــان  ــ ــ ــن ــ ــ ــب ــ ــ ل فـــــــــــوز 

كأس ديفيـــــس: أوكرانيـــــا حســـــمت مواجهتهـــــا مـــــع لبنـــــان )1-3(

افُتتحت بطولة العرب للمبارزة التي ينظمها 
االتحاد اللبناين للعبة يف املركز الريايض باملون 
الســال )عني سعادة( برعاية رئيس اتحادات 
آســيا والعــرب واالمارات العربيــة املتحدة 
املهندس سامل بن سلطان بن صقر الهاشمي.  
والبطولة مخصصة للفئات العمرية تحت الـ 
12 سنة وتحت الـ 14 سنة وتحت الـ 16 سنة 

للذكور واالناث )الفردي والفرق(.
  وأقيــم حفل االفتتــاح بحضور املحامي 
ابراهيــم الشــويري ممثالً وزير الشــباب 
والرياضة الدكتور جورج كالّس، رئيس اتحاد 
البحر األبيض املتوسط زياد الشويري، رئيس 
مصلحة الرياضة يف وزارة الشباب والرياضة 
محمــد عويدات، مســؤويل االتحاد العريب 

للمبارزة، الرائد جورج مزهر ممثالً قائد املركز العايل للرياضة 
العســكرية العقيد مخايل موىس، رئيــس اتحاد التايكواندو 
الدكتور حبيب ظريفة، رئيس اتحاد كرة الطاولة جورج كوبيل، 
مستشــار وزير الشــباب والرياضة الدكتور رجا لبيك، مدير 
مدرسة املون الســال ادوار اسبانيويل، رؤساء وأعضاء وفود 
الدول املشاركة، مدير املركز الريايض يف املون السال اييل فرح، 

اهايل الالعبني والالعبات ورجال صحافة واعالم.
  بداية دخول الفرق عىل وقع املوســيقى  فالنشيد الوطني 

اللبناين ليلقي رئيس االتحاد اللبناين للمبارزة 
جهاد سالمة  كلمة جاء فيها »يستضيف لبنان 
بطولة عربية يف املبارزة تحت ارشاف االتحاد 
العريب وبرعاية املهندس سامل بن سلطان بن 
صقــر الهاشــمي. اود ان ارّحب بالحارضين 
من لبنان والعامل العريب. ولقد رفع املبارزون 
واملبارزات اللبنانيون راية الوطن يف املحافل 
العربيــة واالقليميــة والقاريــة والدولية 
ونجحوا يف احــراز امليداليات امللّونة. أمتنى 
التوفيق لجميــع املتبارين يف البطولة. ولقد 
عاد لبنان اىل الســاحة الرياضية بقوة عرب 
اســتضافة البطوالت وهو يجمع الرياضيني 
العرب واالجانب. كام يشــارك لبنان يف كافة 
البطوالت عىل الرغم من االوضاع التي يعيشها 
حالياً. ورياضيو لبنــان يرفعون العلم اللبناين ويصعدون اىل 
منصات التتويج بجدارة. وال بد يل من شكر كل من ساهم يف 
انجاح هذا االستحقاق من االتحاد العريب وعائلته والنائب نعمة 
افرام ورجل األعامل كريم العرب وســناء زهر الدين ومدرسة 
املون الســال واملركز الريايض التابع له وعنارص الدفاع املدين 

والفريق الطبي التابع للدكتور جهاد حداد«.
  ثــم اعلن امني عام االتحاد اللبناين  للمبارزة الدكتور عامد 

نحاس عن التفاصيل التقنية والفنية وبرنامج املباريات.

حقــق األنصار فوزا مثريا 
الساحل  شباب  حساب  عىل 
بنتيجة )3-1(، أمس السبت، 
عىل  ملعب مجمع فؤاد شهاب 
يف جونية، ضمن منافسات 
الجولة 5 من سداسية األندية  
األوائل لدوري الدرجة األوىل 

اللبناين لكرة القدم.  
إىل  األنصار رصيده  ورفع 
25 نقطــة يف صدارة ترتيب 
البطولــة، يف حــني تجمد 
رصيد شباب الساحل عند 17 

نقطة.
  وألغــى الحكم باكرا هدفا 
لألنصار يف الدقيقة 8، وذلك 
إثر تسلل عىل الحاج مالك تال 
بعد كرة عرضية من حســن 

معتوق.
  وكاد بــويب كليمنت أن 
يسجل لشــباب الساحل يف 

الدقيقة 13، حيث ارتطمت تسديدته من القائم األمين للحارس 
هادي كنج.

  ومع انطالق الشــوط الثاين ســجل شباب الساحل هدف 
األســبقية يف الدقيقة 52 عرب زين فــران، عقب متريرة من 

عيل الفضل.
  وعادل األنصار عرب حســام اللوايت يف الدقيقة 62، عقب 
متريرة متقنة من حسن معتوق حولها اللوايت يف الشباك عىل 

ميني الحارس.
  وقلب األنصار الطاولة عىل شباب الساحل يف الدقيقة 74، 
حيث ســجل الحاج مالك تال الهدف الثاين بعد كرة عرضية من 

عبد الله عيش.
  وعزز األنصار تقدمه يف الدقيقة 86 عقب تسديدة ناجحة 
من نادر مطر، لحظة مشاهدته متركز خاطئ للخانس، ليسدد 

داخل الشباك.

   {  سداسية األواخر {
  حقق  التضامن صور فوزا كبريا عىل حساب الصفاء بنتيجة 
)4-1(، أمس السبت، عىل  ملعب صور البلدي، ضمن منافسات 
الجولة 5 من سداســية األندية األواخر لدوري  الدرجة األوىل 

اللبناين لكرة القدم.
  ورفــع التضامــن صور رصيــده إىل 17 نقطة يف صدارة 
سداسية األندية األواخر، يف حني تجمد رصيد الصفاء عند 11 

نقطة يف املركز الرابع.
  وافتتــح  التضامن صور التســجيل يف الدقيقة 30 عقب 
سلسلة متريرات بني عدنان ملحم  وعدنان سلوم، وحول األخري 

عرضية أكملها حسن حويال بالخطأ يف مرمى فريقه.

  وأضاف  التضامن صور الهدف الثاين يف الدقيقة 45+2 عرب 
حســن قعفراين عقب خطأ من  دفاعات الصفاء، استفاد منها 

قعفراين وسدد كرة مبارشة يف شباك ربيع الكاخي.
  وســجل  التضامن صور الهدف الثالث يف الدقيقة 56 عرب 
جواد كوثــراين، فيام قلص درامي  ديالو النتيجة يف الدقيقة 

77 وسجل الهدف األول للصفاء.
  وعزز  التضامن صور تفوقه يف الدقيقة 84 كريم منصور 
بعد نقالت مميزة من العبي  التضامن، وكاد جواد كوثراين أن 

يسجل عقب تسديدة قوية علت مرمى ربيع الكاخي.

{   طرابلس - االخاء {
  حقــق  طرابلس فوزا مثريا عــىل اإلخاء األهيل عاليه )3-

1(، أمس السبت، عىل ملعب  طرابلس البلدي، ضمن منافسات 
الجولة الخامسة من سداسية األندية األواخر.

  ورفع طرابلس رصيده بذلك إىل 16 نقطة، يف املركز الثاين 
من سداســية األواخر، بينام تجمد رصيد اإلخاء عند 7 نقاط، 

يف املركز الخامس.
  وعرفت املواجهة بداية جيدة من اإلخاء، الذي افتتح التسجيل 

يف الدقيقة 10 من خالل عيل حيدر.
  وعــادل طرابلــس األرقام يف الدقيقــة 24، عرب املهاجم 

الكونغويل بني ديديو.
  ومع  انطالق الشوط الثاين، عزز طرابلس تفوقه وسيطرته 
عىل امللعب، حيث ســجل هدف  األسبقية يف الدقيقة 80، عن 
طريق محمد قرحاين إثر متريرة عرضية من سليامن  أبو الزمع.
  وأضاف طرابلس الهدف الثالث يف الدقيقة 90+1، بواسطة 

سليامن أبو الزمع الذي سدد الكرة من فوق الحارس.

حقق الريــايض بريوت فوزا كبريا 
عىل حســاب بريوت فريست كلوب 
بنتيجــة 98-68، عــىل ملعب نادي 
النرص بديب، ضمن منافسات بطولة 

ديب الدولية لكرة السلة.
بدينامو يف  الريــايض  ويصطدم 
مواجهــة لبنانية، بنهــايئ بطولة 
ديب الدوليــة، بعدمــا تغلب األخري 
التونيس يف نصف  اإلفريقــي  عىل 

النهايئ.
وشهدت املباراة تفوق الريايض بكل 
األرباع، حيــث انتهى األول »16-28، 

والثاين 49-36، والثالث 49-75«.
»وائل  تألــق  املواجهة  وشــهدت 
عرقجي الذي سجل 30 نقطة كأفضل 
مســجل يف اللقاء، مــع 4 متريرات 

حاسمة«.

استعاد إيفرتون نغمة االنتصارات، أمس السبت، بالفوز عىل 
أرسنال )1-0(، يف اللقاء الذي أقيم عىل ملعب غوديسون بارك، 
ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري اإلنكليزي املمتاز.  وسجل 
هدف إيفرتون جيمس تاركوفسيك يف الدقيقة )60( من عمر 
املبــاراة.. ليتجمد رصيد »الغانــرز« عند 50 نقطة يف صدارة 
جــدول الرتتيب، بينام رفع »التوفيز« رصيده إىل 18 نقطة يف 

املركز الـ17 )املركز 20 قبل املباراة(.
  وســقط ليفربــول مجــددا، بهزميتــه أمــام مضيفه 

وولفرهامبتون )3-0(.
  وأحرز أهداف اللقاء كل من مدافع ليفربول جويل ماتيب )5 
بالخطأ يف مرماه( وكريج داوسون )12( وروبن نيفيس )71(.

  وارتفع رصيد وولفرهامبتون بهذا الفوز، إىل 20 نقطة يف 
املركز الخامس عرش، فيام اســتقر ليفربول يف املركز العارش 

برصيد 29 نقطة.
  وحقق مانشسرت يونايتد فوزا صعبا عىل ضيفه كريستال 

باالس، بنتيجة )2-1(، عىل ملعب أولد ترافورد.
  وســجل برونو فرينانديز من ركلة جــزاء )7( وماركوس 
راشــفورد )63( هديف اليونايتد، بينام أحرز جيفري شــلوب 

هدف كريستال باالس )76(.
  بهذا الفوز، رفع مانشســرت رصيده إىل 42 نقطة يف املركز 
الثالث، فيام تجمد رصيد باالس عند 24 نقطة يف املركز الثاين 

عرش.
  ويف باقي النتائج، فاز ليسرت سيتي عىل أستون فيال )2-4(، 
وبرينتفورد عىل ساومثبتون )3-0(، وبرايتون عىل بورمنوث 

.)0-1(

{  أملانيا {
  واصل يونيون برلني صحوته وانتزع الصدارة مؤقتا، بفوزه 
الصعب عىل ضيفه ماينتس )2-1(، أمس السبت، ضمن املرحلة 

19 من بطولة املانيا لكرة القدم.
  ومنح كيفني بيهرنز التقدم ليونيون برلني يف الدقيقة 32، 
لكن ماينز أدرك التعــادل بالدقيقة 79 عرب املهاجم الدمناريك 
ماركوس إنغفارســن مــن ركلة جزاء، قبــل أن يعود فريق 
العاصمــة بهدف الفوز بواســطة املهاجم األمرييك جوردان 
سيباتشيو )84(.   الفوز هو الرابع عىل التوايل ليونيون برلني 
والثاين عرش هذا املوســم، فرفع رصيده إىل 39 نقطة بفارق 
نقطتني أمام بايرن ميونيخ، الذي يحل ضيفا عىل فولفسبورغ، 
اليوم األحد، يف ختام املرحلة.   وحقق بوروسيا دورمتوند فوزه 
الرابع تواليا، والثاين عرش هذا املوسم، عندما تغلب عىل ضيفه 

ورشيكه السابق فرايبورغ )1-5(.
  وعاىن دومتوند األمرين لتحقيق الفوز، رغم أن ضيفه لعب 
بـ 10 العبني منذ الدقيقة 17، إثر طرد مدافعه الفرنيس كيليان 

سيلديليا، لتلقيه إنذارين يف دقيقتني.
  واســتغل بوروســيا النقص العددي، بعد 9 دقائق، وافتتح 
التســجيل عرب قطب دفــاع فرايبورغ الســابق الدويل نيكو 
شــلوتربيك املنضم إىل صفوفه الصيف املــايض )26(، لكن 
الخصم تعادل يف الدقيقة األخرية من الشــوط األول، بواسطة 

املهاجم لوكاس هولر.
  ورضب دورمتونــد بقوة مطلع الشــوط الثاين فتقدم عرب 

الدويل كريم أدميي، بعد 3 دقائق عىل انطالقته، قبل أن يضيف 
الدويل العاجي سيباستيان هالر الهدف الثالث بعد 3 دقائق.

  وأضاف الدويل يوليان براندت الهدف الرابع يف الدقيقة 70، 
قبــل أن يختم البديل الدويل األمرييك جيوفاين رينا املهرجان 

بالهدف الخامس يف الدقيقة 82.
  ورفع بوروســيا دورمتوند رصيده إىل 37 نقطة، وارتقى 

إىل املركز الثالث مؤقتا، بفارق األهداف خلف بايرن ميونيخ.
  واســتغل أينرتاخت فرانكفورت الخسارة املذلة لفرايبورغ، 
فانتــزع منه املركز الخامس بفــوزه الكبري عىل ضيفه كولن 
بثالثيــة نظيفة، بينها ثنائية للــدويل الفرنيس راندال كولو 
مواين )21 من ركلة جزاء و28(، بينام ســجل الربتغايل بوتا 

الهدف الثالث )4+90(.
  وتخلص بوخوم من املركز السادس عرش، الذي يفرض عىل 
صاحبه خوض ملحق تفادي الهبوط، مع ثالث الدرجة الثانية، 

بفوزه الكبري عىل ضيفه هوفنهايم 2-5.
  وســجل فيليب هوفــامن )22( وفيليب فورســرت )30( 
والياباين تاكوما أســانو )40( والرصيب إرهان موسوفيتش 
)69( وموريتــس بروشينســيك )83(، أهداف بوخوم، بينام 
أحرز ثنائية هوفنهايم »كريسستوف باومغارترن )49( ومؤنس 

دبور )77(«.

{  اسبانيا {
  ســيطر التعــادل اإليجــايب 1-1 عىل مباراة إســبانيول 
وأوساســونا، أمس الســبت، يف الجولة 20 من عمر الدوري 

اإلسباين لكرة القدم.
  تقدم أوساسونا عن طريق أنتي بودميري يف الشوط األول.

  وأشــهر حكم اللقاء، البطاقة الحمراء يف وجه عبد الصمد 
الزلــزويل العب أوساســونا، ورونيل بيــري غابرييل مدافع 

إسبانيول.
  ونجح إسبانيول يف تسجيل هدف التعادل عن طريق العبه 

مارتن برايثوايت يف الدقيقة 59.
  وارتفع رصيد إسبانيول إىل 21 نقطة يف املركز 14 بجدول 
ترتيب الدوري اإلسباين، مقابل 29 نقطة يف جعبة أوساسونا 

تاسع الرتتيب.
  وفشل إسبانيول يف الفوز للمباراة الثانية عىل التوايل، بعد 

خسارته يف الجولة املاضية أمام أملرييا.
  أما أوساسونا واصل نزيف النقاط لثالث مباراة عىل التوايل 

بتعادلني وخسارة.

أبدى اإليطايل كارلو أنشــيلويت، املدير الفني لريال مدريد، 
اســتياءه من خوض مواجهة ريــال مايوركا، اليوم األحد يف 

الليغا، بعد أقل من 72 ساعة من مواجهة فالنسيا.
  وقال أنشيلويت، خالل مؤمتر صحايف أمس السبت: »لسنا 
ســعداء، من غري الصواب أن نلعب بعد أقل من 72 ســاعة من 

مواجهة فالنسيا، لكننا سنلعب ألنه يتعني علينا ذلك«.
  وأضــاف: »مل نفكــر يف كأس العامل لألندية، وبعد مباراة 

مايوركا سنبدأ يف التفكري بالبطولة«.
  وزاد: »التعايف يحتاج وقتا أطول، ألنه ال يوجد وقت للتدريب 
يف هذا الوقت من املوسم، ونركز عىل تقييم اإلرهاق، ولهذا فإن 

عمل أخصائيني العمل البدين أكرث أهمية من املدرب«.
  وأوضح: »ال ميكننا أن نفكر يف أن فالفريدي يجب أن يسجل 
كل مباراة، ومتيز بتســجيله يف الشوط األول، لكنه قادر عىل 

منحنا الكثري من الطاقة«.
  واســتكمل: »بالنســبة يل فينيســيوس هو مثال لالعبي 
كرة القدم، فالشــباب يحبــون الالعبني أصحاب هذه الجودة، 

وأحفادي لديهم قميصه وال يريدون قميصا آخر«.
  وحول تغري موقف سيبايوس، علق: »إنه يؤدي بشكل جيد 
للغاية، ولديه الكثري من الكفاءة والشخصية والثقة، وهو يف 

أفضل حاالته، وآمل أن يستمر بهذه الطريقة«.
  وعن إمكانية املداورة، أوضح: »لن تكون هناك فرتات راحة 

لكأس العامل لألندية، والفريق األفضل ســيلعب ضد مايروكا، 
ونريــد الذهاب إىل كأس العامل لألنديــة يف أفضل الظروف 
املزاجية املمكنة«.  وعن تجديد عقود كروس وسيبايوس، علق: 
»ال أهتــم بالتجديدات، لكــن الحرتافية الالعبني ورغبتهم وما 

يساهمون به، وبالطبع سيتحدثان مع النادي«.
  وعن موقف املصابني، كشف: »أالبا تدرب وميكنه املشاركة، 
وميليتــاو وكريم بنزميا يجريــان اختبارات يف الوقت الحايل 
وال تبــدو األمور خطرية، غدا من الوارد اســتبعادهام، لكنهام 

سيتواجدان معنا يف كأس العامل لألندية«.
  وأتــم: »مايــوركا فريق جيد ويدافع بشــكل جيد للغاية، 

واالستحواذ عىل الكرة سيكون املفتاح ضدهم«.

لبنان لالناث )تحت  حقق منتخب 
الـ 16 سنة( فوزه الثاين يف بطولة 
غرب آســيا بكرة الســلة التي تقام 
يف الســليامنية بفوزه عىل نظريه 
الســوري )58-41( يف املباراة التي 

جرت أمس السبت.
 ونجحــت العبات وطن االرز يف 

اللقاء. السيطرة عىل اجواء 
وســيخوض لبنان لقــاءه الثالث 
ضد منتــــخب العــــراق عنــــد 
الساعة السادســة من مساء اليوم 

االحد بتوقيت بريوت.
  وهــو الفوز الثاين ملنتخب لبنان 
بعدما فاز عىل فلســطني يف اليوم 

األول وبنتيجة )32-59(.
  تشــارك يف البطولــة اربع دول 
وهــي : لبنــان، فلســطني، العراق 

حســمت أوكرانيــا مواجهتها مع لبنــان بفوزها عليه 
)3-1( ضمــن الدور االقصــايئ للمجموعة العاملية األوىل 
ملســابقة كأس ديفيــس بالتنس يف اللقــاء الذي اقيم يف 
مدينة ليسزينو البولندية عىل مدى يومني.  وبعدما تقّدمت 
اوكرانيــا )2-0( يف اليوم األول الجمعة وباتت بحاجة اىل 
فــوز واحد لتضمن بقاءهــا يف املجموعة العاملية األوىل، 
نجحــت اوكرانيــا يف التقــّدم )3-0( يف اليوم الثاين يف 
فئــة الزوجــي بعد فــوز األوكرانيني ايليــا بيلوبورودكو 
وفالديســالف مانافــوف عىل اللبنانيني بنجامني حســن 
وحســن ابراهيــم مبجموعتــني لصفــر )6-4( و)3-6( 

ولتضمن اوكرانيا الفوز يف السلســلة.
  ويف املباراة الرابعة فاز اللبناين بنجامني حسن عىل منافسه 
األوكراين ألكسندر اوفشارينكو )7-5( و)7-6( ليقلّص لبنان 
الفارق اىل )1-3( ولُتسدل الستارة عىل املواجهة بني الدولتني.

  وســتحّدد القرعة هوية الدولة التي سيلتقي بها لبنان يف 
ايلول املقبل يف لقاء سيسعى خالله وطن األرز للفوز به للعودة 

مجدداً اىل مصاف املجموعة العاملية األوىل.
  وبعد انتهاء املنافســات قال رئيس االتحاد اللبناين للتنس 

أوليفــر فيصل، الذي واكب الفريق اللبناين بحضوره املباريات، 
»هــارد الك للفريــق اللبناين ولقد قام الالعبــون اللبنانيون 
بواجباتهم عىل أكمل وجه. ســنعمل للعــودة اىل املجموعة 
العاملية األوىل يف شــهر ايلول املقبل. وشكراً لكل لبناين دعم 

ووقف اىل جانب فريق وطن األرز«.

استعراض الفرق

سالمة يلقي كلمته

فريق األنصار

من لقاء ألريايض وبريوت

من مباراة ايفرتون وأرسنال

أنشيلويت

منتخب لبنان لالناث )تحت الـ 16 سنة(

مندوبو االتحاد الدويل  مع أوليفر فيصل والفريقني اللبناين 

مقدمة الحضور
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لغز الحرف الناقص

طريقة الحل

عش النحل

الحل السابق    

الحل السابق    
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7
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10

11

12
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ب الكلمة الضائعة يف الكلامت املتقاطعة 

الشبكة املبعرثة 

1- كتــاب ألّفــه حنني بن 

إســحق نقــاً عــن الكتب 

اليونانية، يحب نفسه

2- مدينــة فرنســية، إله 

حرف  اليونان،  عنــد  الحرب 

أبجدي، عتب عىل

3- أعىل قمة يف األردن، إله 

البذار والحراثة عند الرومان، 

نصارعه

4- دولــة أمريكية، إســم 

بطلني من أبطال طروادة يف 

األلياذة، مدينة أردنية 

قرع  مــكان،  ظــرف   -5

االدارة  الضعــف،  الهاتــف، 

الجوية  للماحــة  الوطنية 

والفضاء يف أمريكا

6- يكون موجوداً، تتعبان 

وتجتهدان، يلقي 

7- أداة جزم، حاجز، كاتب 

رسيــاين يعــرف باالبرص، 

شارع يف بريوت

8- إعامي ومحلل ريايض 

لكرة القــدم يف كافة انحاء 

العــامل، هدمتي البناء، حرف 

أبجدي مخفف

9- اسم إشارة، حّضوا عىل 

اليشء، مرفأ يف الصني

10-عاصمــة أمريكيــة، 

راحل،  أديــب فرنيس  عائلة 

يقاتل

11-يدعــامن، مصبــاح، 

مؤذن الرسول

من  مساحة،  12-مقياس 

الطيور، أمسك باليشء جيداً، 

خاصتي

يعــرون،  13-الكامــل، 

نسحبها

14-ينظّــم، وضع شــيئاً 

مقابل املال، آلة طرب، للنداء

15-نشّيد البناء، شاهد من 

بعيد، يعرث عىل، نناوله باليد

1-صحــراء واســعة يف 

السعودية، سام

2- من الحمضيات، إســم 

موصول، يستفرس عن

3- رخــو )باالجنبيــة(، 

عندي، من مشاهري الفرنسيني 

زعيم الحركة الرومنطيقية

4- لطّخــي بالعار، تهدالن 

الستار، عسل

5- إلهة الجامل والحب عند 

اإلغريق، كرث شحمها

6- مدينــة إيطالية، دولة 

إسامية، حرف عطف

7- هربوا، نوع، يعزم عىل 

األمر

8- ميــن، خطيب صوري 

إشتهر بخطابه اإلفتتاحي يف 

أثينا، نفرح

يف  جزيرة  عىل،  9-حصل 

جنوب رشق آسيا

10-مرفــأ فرنــيس عىل 

املتوسط، قرعا الجرس، در

بطل   ضعيــف،  11-مطر 

من  نصّوت  بابيل،  أسطوري 

األمل

إحدى جزر  12-جســدك، 

القمر، مثيل

خيالية  13-شــخصيات 

صغرية الحجم، أنهينا األمر

أضأمتا،  إستثناء،  14-أداة 

أسري

15-كوب، مدينة تركية

الكاتب  روايــات  16-من 

نجيــب  الراحــل  املــري 

محفوظ، قّيد، من املطيبات

أمريكية،  دولة  17-سارق، 

ذكر األفعى

مطار  ســبيل،  18-بحر، 

فرنيس، للتأوه

1-قصة فارسية عىل نسق قصة السندباد وألف ليلة وليلة، 

برش

2-ملحمة سنسكريتيه تروي قصة االله راما، بلدة لبنانية

3-إفقدي عقلك، إلهة الصيد عند الرومان، من األطراف

4-أفعــى هائلة كانت وســيطة اآللهة يف معبد دلفي، من 

الحبوب

5-متشابهان، قاتل، تقال قبل االغاين الشعبية

6-لدي، سفكت الدم، قلبها

7-حفر البرئ، وطأ عىل، مترسع يف االمر، أدفن البنت وهي 

حية

8-رائد برتغايل أول من دار حول العامل، سهام

9-إلهه، عتب عىل، متشابهان، نهر يف كولومبيا وفنزويا

10-يرجعان، ميشني يف طريق ما )هن(، ولد

11- حرف ابجدي مخفف، مرفأ أوسرتايل، ظهرت من بعيد

12-ترك دون عناية، يعّددان محاسنه )للميت(، سقي

13-عودتنا، مدينة فرنسية، أرشدها

14-أوعية كبرية، مرفأ أردين، رقد

15-تفرحا، من شعوب أمريكا الوسطى

مبساعدة املفردات االفقية فقط، هل تستطيع إعادة 

وضع القطع املبعرثة يف مكانها 

1-رينه الينك، بريح

2-وين، مرغريتا، رصد

3-ابكته، الن، سنينه

4-لعاب، ابقينا، دان

5-رتبت، بال

6-نبأ، باليات

7-داغستان، فيل، بكت

8-يبوح، لسان، باتر

9-وارسو، دامان، اب

10-عن، نبني، دج، ايدا

11-اجا، شفيق محمد

12-اهدر، عاملات

13-ينم، ريفون، رب

14-هدتا،سانت كروا

15-مكره، سابا، دنست

أفقيا: 

أفقيا: 

الحل السابق

عموديا: 

أفقيا: 

الحل السابق

عموديا: 

الكلمة الضائعة:

فرنسيسكو،  1-ســاو 
روايب

2-ابن سينا، نداهم، لورد
3-به، رواندا، تن، ال، مل

4-يانا، بدر الحاممي
5-اهرس، اليل، مداد

روما،  مكبــل،  6-ناب، 
نعمة

7- حملتا، مببا، ليام
البحري،  8-الســندباد 

هلم
9-سد، اين، يلقي، دبغا

10-ابد، امد، مساكني، ند
11-انديانا، فران، ريتا

نامي،  ريــن،  12-اهل، 
مرح

ميدحــان،  13-بنــد، 
نساعد

نداويك،  14-الــوايف، 
احلم

15-بســنا، تساق، مند، 
بت

1-سابني نحاس، اسباب

2-ابها، املدان، نلس

3-ون، نابلس، بدادون

4-فرساه، تناديه، اا

5-ريو، رمادي، اليف

6-ننافسك، بنان، ميت

7-سانا، ببا، مارد

8-املديد، يحنا

9-سنابل، بال، بنادق

10-كد، دير القمر، نا

11-واترلو، بيسان، ود

12-هنا، ملح، اناين

13-م، ملا، ردك، مسكن

14-لحد، ليبرييا

15-االماين، غني، عاد

16-بو، ادعمها، متدح

17-يرمم، مال، نار، لب

18-دليلة، مجد، حرمت

الجزء االول من الشــبكة 
يعطيــك أجوبة من ســتة 
أحرف، خمسة منها تعطيك 
أجوبة الجــزء الثاين، بينها 
أجوبة  تعطيك  احرف  أربعة 
الحرف غري  الثالــث.  الجزء 
املســتعمل يف الجزء االول 
يوضع يف العمود »أ« الحرف 
غــري املســتعمل يف الجزء 
العمود  يف  يوضــع  الثاين 
»ب« وبذلك تستطيع ان تقرأ 
يف العموديــن »أ«  و »ب« 

كاماً معيناً.

 الكلامت ذات الستة حروف نعطي معانيها 
ادنــاه توضع حــول االرقــام املوجودة يف 
الشبكة باتجاه عقارب الساعة، الحرف االول 

من الكلمة االوىل يوضع يف الحّيز املظلل

1-دولة أوروبية، دولة عربية، أخر القصة
2-والية أمريكية، الكوب، إستفرس منك

3-الشوق، ينغام الكام، العائش
4-عاصمة أندونيسيا، متاىش معك بالحديث، عاصمة غانا

5-مدينة أمريكية، مسكن الرهبان، الجوهر
6-مدينة سعودية، االوطان، اوجاع

7-مدينة يف املكسيك، يحفران البرئ، نسجن
8-بحار برتغايل أول من دار حول العامل، أبناء، ألوذ إىل

9-عاصمة أرمينيا، يهربان، خباز
10-مدينة إيطالية، يجيبوا النداء، جامعة تحاول التأثري عىل 

أعضاء هيئة ترشيعية
11-خنا عهده، نرجعها، أسفك الدم

12-مدينة بلجيكية، يف العود، سيد القوم
أ-عاصمة الدومينيكان عىل الكاريبي

ب-مدينة أثرية يف إيطاليا

أ-علية املوسيقى
ب-امني الريحاين

1-عبادان، ادبنا، نبدأ
2-ميانو، مينوا، انوي

3-تسيجني، تجسني، تسجن
4-املنية، اليمن، املي

5-ايريا، يريا، يريب
6-البليد، يبدال، اديب

7-ماردين، يردان، ادين
8-ايراسو، اسريا، سارا

9-حساسني، يحسان، انيس
10-درانيس، درسنا، نرسد

11-قناديل، ادين، اديل
12-اليمنى، ميان،  نأمل

1-رومولس

2-ال تقتل

3-طريقتي

4-ارتابت

5-سومطره

6-الرسير

7-نواطري

8-ارارات

9-شهرزاد

10-شكسبري

11-بحمدون

12-االردن

دريد لحام

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12

1- إحدى جزر الفليبني

2- إلهة الحب عند الفينيقيني

3- سمت وعلت

4- جبال نارية

5- مصيف سوري

6-مملكة يف جنوب أفريقيا

7-ماركة سيارات

8-االســم االول لزوجــة امللك هرني 

الثاين

9-فيلسوف عريب

10-من الطيور

11-الذّري

12-ينتسب اىل دولة أوروبية

الكلمة الضائعة فنان وملحن لبناين راحل من تسعة أحرف
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				االبراج	

قرية	لبنانية
سبعة	أحرف

كلمة	الرس

الحل	السابق	 	

الحل	السابق	 	

الحل	السابق	 	

كامل	خري	بك

اخترب	معلوماتك

مطربة	لبنانية	معروفة

5+3+1+2+8	الظلم

7+6+4+6	صاحب	مهنة	حرة

5+9+5+3+4+6	طرق

9+8+6	رف

5+3+6	أكرب	سلسلة	جبال	يف	اوروبا

1-أطلق	عىل	العراق	اســم	بــاد	ما	بني	النهرين	وهام	

دجلة	والفرات،	ماذا	يقصد	بباد	ما	وراء	النهر؟

2-	نهاد	حداد	هو	االســم	االصيل	للمطربة	فريوز،	من	

اكتشفها	واطلق	عليها	هذا	االسم؟

3-	رشيعــة	حمورايب	هي	من	اقدم	الرشائع	االرضية،	

من	احكامها	"العني	بالعني	والسن	بالسن"،	ما	هي	عقوبة	

الطبيب	الذي	يخطئ	وفقاً	لهذه	الرشيعة؟

4-	كلمة	"مســاج"	فرنسية	نســتعملها	يف	اللهجات	

العامية	وتعني	التدليك،	ما	أصل	هذه	الكلمة؟

5-	أطلق	العرب	عىل	مجموعتني	من	النجوم	اســم	الدب	

االكرب	والدب	االصغر،	ما	عدد	نجومها؟

1-بريطانيا	النها	اول	دولة	اصدرت	الطوابع
2-الرفاء	تعني	االتفاق	والتفاهم
3-صاحبة	الوجه	املمتلئ	الخدين
4-طري	أسود	جميل	الصوت

5-السعودية	الن	علمها	يحمل	الشهادة

؟ من هو
من هي؟

لبنــاين	صاحب	 1-فنــان	

الصورة،	خلص	من	املصيبة

بلدة	 يــّرح،	 2-إضطرم،	

لبنانية

3-برهان،	همســا	بالكام،	

حرف	أبجدي	مخّفف

4-إطارات،	تخت

فتى	 الشــجر،	 أنواع	 5-من	

يوناين	أسطوري	عشق	صورته	

املنعكسة	يف	املاء

6-خاصتي،	بلدة	لبنانية	يف	

قضاء	زغرتا،	صوت	أملي

7-مصابيح،	أكرب	سلســلة	

جبال	يف	أوروبا،	سعل

8-حرف	متنــي،	عتب	عىل،	

سفينة	صغرية

9-نربحــه،	رضبوه	بقبضة	

اليد

10-األجر،	كثريي	الرّش

11-ما	تبقــى	من	املواد	بعد	

احرتاقها،	إصبع،	ملسا

حيوان	 فرنسية،	 12-مدينة	

ضخم	خرايف،	من	كبار	اآللهة	

عند	املريني

13-مــن	ضواحــي	بوانس	

أيرس،	للتفسري،	قضيا	ليلتهام

14-عملة	آســيوية،	موقع	

أثري	يف	السعودية

15-رجعت،	الحصن

16-مارشال	أملاين،	والدي

17-متشني،	خبز	يابس

18-قصد،	بدين

لبنان	 1-منخفض	رشق	
بني	 السورية	 الحدود	 عىل	
جبيل	املزار	والشيخ،	سباق	

سيارات
2-أرجــأ	األمــر،	طري	
امللمس،	دولة	أفريقية
3-يضع	خلسة،	األدراج
4-مــن	أعــامل	الفنان	
صاحب	الصورة،	متشابهان
5-جهــد	وتعب،	مبدأي،	
ضمري	متصل،	أدرك	بحاسة	
السمع،	من	أنواع	السمك
مهزومون،	 6-رجــال	
ضجر،	ترطّب	باملاء،	تعلّمي	
7-مدينــة	أمريكية،	من	
صاحب	 الفنــان	 أعــامل	

الصورة	
8-يكســو	جلــد	بعض	

حسن	 والدتك،	 الحيوانات،	
املظهر،	طعم	الحنظل

9-ينرث	املاء،	إســتفرس	
من،	مؤسس	مذهب	املانوية	
القائل	مببدأي	الخري	والرش	
فيلسوف	 والظام،	 والنور	
يوناين	إشتهر	بإكتشافاته	

الهندسية
10-ممثل	سوري	راحل،	

رشيف،	وىش
أحفري	 األرض،	 11-بذر	
البــر،	أفرم	فرمــاً	ناعامً،	

وبّخا
12-مــن	أنــواع	الورد،	
قائد	 ســجنت،	 جحيــم،	

السفينة
الفنان	 أعــامل	 13-من	

صاحب	الصورة

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(

ال	تهمل	الحبيب	اذا	مل	يكن	هناك	من	ســبب	

لذلك.	حّض	ملرشوع	مســتقبيل	يفتح	أمامك	

مجاالت	جديدة	للنجاح،	واقدم	دون	أي	تردد.	

ستشــعر	برغبة	بتجدد	منط	عيشك.	تجارب	

ممتعة	وجميلة	ســتحصل	لك.	ال	تدع	من	حولك	

يؤثر	عىل	شخصيتك	الحرّة	ويزعزع	ثقتك	بنفسك.	

تتأثــر	كثريا	اذا	وجــدت	مثار	أعاملك	تبطئ	

يف	بعض	األحيان.	لن	يطول	انتظارك	وسيزول	

قلقك	ألن	من	تفكر	به	سيتصل	بك	قريبا.	

العقــل	واملنطق	يجــب	أن	يحكام	أعاملك	ال	

االنفعاالت	واألحاسيس	اآلنية.	أنت	بحاجة	اىل	

االنطاق	ومامرسة	الرياضة	يف	الهواء	الطلق.	

ناقش	االحتــامالت	املتعددة	مع	مقربني	تثق	

بهم.	املنافسة	حادة	عىل	الصعيد	املهني	والعميل،	

لكن	قوة	شخصيتك	قد	تبدل	املوقف	لصالحك.	

تستعيد	اليوم	دورك	الثابت	يف	مرحلة	حرجة	

وحساسة	يف	حياتك،	وهذا	ما	يتيح	لك	التخطيط	

الجيد،	والتنفيذ	باتقان	وروية	وهدوء	.		

ال	تأخذ	أي	قرار	تحت	تأثري	العاطفة	واطلب	

املســاعدة	من	الرشيك	الويفّ.	الحب	يف	قلبك	

منجم	أملاس	اعتدت	عىل	بريقه	الجميل.	

املسؤوليات	والواجبات	العائلية	ستزداد	هذه	

اآلونة.	الفلك	ينري	لك	دربك	ويجعلك	متيقظا	يف	

تعاملك	مع	بعض	األشخاص	الخبثاء.	

أعصابك	متوترة	بعض	اليشء	بسبب	مسألة	

طارئة.	تعود	اىل	الهدوء	وتستعيد	توازنك	وروحك	

املرحة.	حاول	االهتامم	بحياتك	العاطفية.	

توّد	هذه	اآلونة	لو	تستطيع	القيام	بعمل	ما	رائع	

صعــب	التنفيذ.	كن	منطقيا	وهادئا،	وال	تحاول	

ارغام	نفسك	عىل	القيام	بأمور	غري	سهلة.	

نفذ	ما	وضعته	بخصوص	عمل	خططت	له	يف	

السابق.	كن	حريصا	عندما	تنساق	يف	مغامرة	

عاطفية	عابرة،	ويجب	أن	تترف	بحذر.	

أنت	تبالغ	يف	اليأس	واالنطواء	عىل	ذاتك.	حاول	

بكل	الطرق	أن	ترى	مصلحتك.	استعمل	الحكمة	

وخذ	األمور	بجدية	حتى	تستعيد	ما	خرسته.	

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(

جان	بول	سارتر
تيمور	االعرج
اريزونا
اوغاريت
بدادون
جبيل
سمك
بيصور
الجامرك
البنيه
صولجان

العندليب	االسمر
اليونان
سنغافورة
طوكيو
عرين
زغرتا
اسد

بنت	الشاطئ
هاريسون	فورد
روما
يل
ليون
اثينا
سلفادور
ساري
رسجون
سم

الكويت

رست

شوبان

عدن

رم

ليتل	روك

فرس

علام

عاليه
بيت
حلم
هم

الحل	السابق

الحل	السابق

ملحم	زين

اعداد	:	زينة	حمزة

طريقة	الحل:	

Sudoku	أو	لعبة	األحاجي	

الفكريــة،	تقوم	عىل	ترتيب	

األرقام	يف	املربعات	الفارغة،	

عىل	أن	يتم	وضع	األرقام	من	

1	اىل	9	يف	جميــع	الخانات	

املؤلفة	مــن	81	خانة.	يجب	

عدم	تكــرار	الرقم	عينه	يف	

نفس	الســطر	أو	العمود	او	

الجدول	الصغري	)3*3(.

SUDOKU

	عموديا: 	افقيا:	

جزيــرة	 شــبه	 	2-1
كرواتية	عىل	األدرياتيك
بركان	مشتعل	يف	 	3-2

كوستاريكا
3-4	مخديت
4-5	يقرتضا	املال
5-6	أليفات
6-7	تندمان
7-8	فاخرتم
8-9	شحاذاً
9-10	الحاكم
10-11	يواجها
11-12	أدركتم
12-13	متائم

فيهــا	 أراٍض	 	14-13
شجر	يزرع	فيام	بينها
14-15	قصدهام

من	 لنب	خالص	 	16-15
املاء

16-17	خاف	راسبون
قطعة	 نجعلها	 	18-17

واحدة
18-19	سفكتم	الدم
دون	 مهمــاً	 	20-19

عناية
20-21	كؤويس
21-22	يهتام	باألمر
22-23	مدينة	يف	غرب	

نيجرييا
23-24	أبنيها

24-25	منحتنا	الهدية
25	أخذ	الثأر
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طريقة	حل	ذهاب	واياب

يجب	العمل	باالتجاهني	لحل	هذ	الشبكة	من	اليمني	اىل	اليسار	وبالعكس.	
كل	كلمة	تتألف	من	ستة	أحرف.	نصف	االجوبة	يقرأ	من	اليمني	اىل	اليسار	مثل	
كلمة	)اســرتيا(	)1-2(	النصف	اآلخر	يقرأ	من	اليسار	اىل	اليمني	مثل	)3-2( 
التي	تبدأ	بـ	)اي	ر(	اعمل	يف	االتجاهني	للحصول	عىل	االجوبة	الصحيحة.

1-2	باســتور	2-3	روتيني	3-4	ينريان	4-5	ناربون	6-5 
نوبتها	6-7	اهتامم	7-8	مامايا	8-9	ايابنا	9-10	انبذهم	10-
11	مهذبــات	11-12	تابهان	12-13	ناهات	13-14	تاليان	
14-15	نايلون	15-16	نوملها	16-17	اهاميل	17-18	ياقيا	
18-19	ايقنتم	19-20	متناســب	20-21	بســاتني		22-21 
نيرتوي		22-23	يوردان	23-24	نادينا	24-25	انيســات	25 

تأسفون

1-سهل	بن	هارون،	ريم

2-ييل،	البا،	باتر

3-دامان،	دينار،	مي

4-يامسها،	التفاح

5-رسير،	يق،	حر،	باردو

6-ليون،	ماجد	املهندس

7-يجان،	براغ،	نايس،	اح

8-ما،	كوريا،	انام،	هامش

9-الدمام،	نادل،	بنان

10-نيس،	لحــد،	ليبريي،	

امي

11-ارمي،	الربيق،	بهرام

هلام،	 اهرميــن،	 12-رك،	

ترو

13-اميل،	يتأكدا،	دلل،	ست

1-سيدي	سليامن،	را
2-هال،	يجالسكم
3-ليامسول،	دير
4-امرناكم،	ماي
5-نانيس،	نواليه
6-هل،	هرم،	رمح،	ري
6-ابدأ،	ايب،	دايت
8-رأي،	يجران،	ملام
9-ناقدا،	البنك

10-نبال،	اغادير
11-ارتحل،	نلبيها
12-رت،	فرمنا،	يقل
13-يرما،	هامرب،	مد
14-يحبني،	نيبال
15-ادسها
16-رس،	انارت
17-ام،مارس
18-واحشني	موت
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اللبنانيون بانفسهم هذا االمر .
وســينعقد اللقاء عىل مستوى مديري الخارجية ومسؤويل 
متابعــة امللف اللبناين يف كل من فرنســا، والواليات املتحدة 
االمريكية،  والســعودية،  ومرص،  وقطر . ولن يقترص البحث 
عىل االستحقاق الرئايس،  وامنا سيتناول ايضا الوضع املرتدي 

عىل الصعيدين االقتصادي واملايل وتداعياته عىل اللبنانيني.
وقال مصدر ســيايس بارز امس لـ«الديــار«: انه من غري 
املتوقع ان يخرج املجتمعون مبواقف او قرارات حاســمة حول 
االســتحقاق الرئايس،  لكنهم رمبا يصدرون موقفا متشــددا 
يحمل االطراف اللبنانية مســؤولية اســتمرار الفراغ الرئايس 
وما نجم وينجم عنه، ويؤكدوا مجددا عىل االرساع يف انتخاب 

رئيس للجمهورية. 
وال يســتبعد املصــدر ان يؤكد اللقاء عــىل ما ميكن وصفه 
بخارطة طريق انقاذية تبدأ بانتخاب الرئيس وتشكيل حكومة 
قادرة عىل ترجمة برنامج اصالحي انقاذي يتواءم مع مطالب 

ورشوط صندوق النقد الدويل .
واضاف املصدر ان املوقف السيايس للقاء سيكون مستوحى 
من املواقف السابقة ومنها املبادرة الكويتية التي تبناها العرب 

عموما ودول الخليج خصوصا.
وقــال » علينا ان ندرك جيدا انه لن يأتينا املن والســلوى من 
الخارج. صحيح ان اللقاء يشــكل محطة لتوجيه رسالة للبنان 
بانــه ما زال موضع اهتامم ومتابعة دولية وعربية،  اال انه لن 
يخرج يقرارات عملية اكرث من االستعداد لالستمرار يف تقديم 

مساعدات اغاثية محدودة.
مــا الذي يحول دون ذهاب اللقاء الخاميس اىل مواقف اكرث 

حسام وفاعلية بشأن االستحقاق الرئايس؟
املعلومــات املتوافرة لـ«الديار« من مصادر دبلوماســية ان 
اململكة العربية الســعودية ما زالت عىل موقفها لجهة انها ال 
ترغب يف االنخراط املبارش باالستحقاق الرئايس،  وتفضل عدم 

الغوص يف اللعبة الرئاسية اللبنانية الداخلية.
وتضيف املعلومات ان ويل العهد السعودي محمد بن سلامن 
عكــس هذا املوقف خالل لقائه مؤخرا مــع وزيرة الخارجية 
الفرنســية، مشريا اىل ان اململكة ال ترغب الدخول يف االسامء 
املرشحة او املقرتحة،  وانها ترى ان عىل اللبنانيني ان يتحملوا 
مســؤوليتهم تجاه هذا االســتحقاق،  وستتعامل اململكة مع 
النتائــج وفق النهج الذي ســيعتمده الرئيس الجديد اكان عىل 

الصعيد االصالحي الداخيل ام عىل صعيد السياسة مع الخارج 
والعالقة مع االشقاء العرب واملجتمع الدويل.

وال يختلف املوقف االمرييك كثريا عن املوقف السعودي،  حيث 
جدد مســؤولون امريكيون كام نقل عنهم نائب رئيس املجلس 
النيايب الياس بوصعب بان واشــنطن ليس لها مرشح رئايس 

وهي ال تدخل يف االسامء.
لكن مصدرا سياســيا لفت ان واشــنطن من خالل تعاطيها 
مع االزمة ومواقفها تبدو بشــكل واضح انها متارس سياسة 

املناورة وغري مستعجلة النجاح املسعى الفرنيس. 

{ التحرك الداخيل  واجواء عني التينة {
ويف شــأن التحرك الداخيل املتصل باالســتحقاق الرئايس 
فان املشــاورات واملســاعي التي جرت عىل محاور عني التينة 
وكليمنصــو وبكــريك يف االســبوعني االخريين مرشــحة 
لالســتمرار يف االيام املقبلة عىل ضوء ما سيصدر عن اللقاء 
الخــاميس يف باريس . لكن مصدرا مطلعا ابلغ » الديار »امس 
ان هذا الحراك الناشط مل ينجح يف احداث خرق جدي يف جدار 
ازمة االســتحقاق الرئايس،  ال ســيام يف ظل ارتفاع سقوف 
املواقف السياســية عند بعض االطــراف وأخرها إعالن رئيس 
حزب الكتائب ســامي الجميل يف افتتاح املؤمتر العام للحزب 
بحضور ومشاركة اطراف املعارضة عن تعطيل انتخاب الرئيس 

بحجة منع املجيء برئيس موال لحزب الله.
وصار معلوما ان الرئيس بري لن يدعو اىل جلســة النتخاب 
رئيس للجمهورية تكون نســخة عن الجلسات الـ11 السابقة،  
وانه سيواصل مشاوراته وحركته للخروج من هذه الدوامة من 
خالل تامني املعطيــات التي تؤدي اىل تحقيق الحد االدىن من 

التوافق الذي يفسح يف املجال امام انتخاب الرئيس الجديد.
ويف هذا الصدد قالت مصادر قريبة من عني التينة لـ »الديار« 
امــس ان االزمات الكبرية التي تعصــف يف البالد والتداعيات 
الناجمة عنها تفرتض ان تشــكل حافزا قويا للتوافق بدال من 

رفع سقوف الخطابات السياسية.
واضافــت انه انطالقــا من هذا املوقف فــان الرئيس بري 
سيواصل جهوده ومشاوراته لتغليب االجواء املناسبة من اجل 

عقد جلسة انتخاب يف اجواء ايجابية تنتج الرئيس الجديد.
وحرصت املصادر عىل عدم الدخول او التعليق عىل التكهنات 
والبوانتاجات التي تصدر يف بعض وســائل االعالم حول هذا 
املرشح او ذاك،  الفتة اىل الحديث عن االرقام هو مجرد تكهنات 
اعالمية، واملهم هو تضييق مساحة الخيارات من خالل تعزيز 

النهج التوافقي عىل حساب التصعيد السيايس.

{ بكريك والحوار املسيحي {
عــىل صعيد آخر قالت مصادر مطلعــة لـ«الديار« امس ان 
بكــريك بعد حركة املشــاورات التي اجرتها مؤخرا يف شــان 
االســتحقاق الرئايس،  بدأت تجــري جوجلة متهيدية لرعاية 
الحوار املســيحي - املســيحي الجامع بني القــوى كافة من 
اجل البحــث يف توفري الفرص للدفع باتجــاه انتخاب رئيس 

الجمهورية والخروج من االزمة القامئة.
واضافت ان هذه الجوجلة تأخذ بعني االعتبار ازالة التحفظات 
املتبادلة بني االفرقاء املســيحية ال ســيام بني القوات اللبنانية 
والتيــار الوطني الحر،  وعــدم الترسع يف الدعوة قبل ضامن 

نجاح دعوتها ومبادرتها وان ال تكون دعستها ناقصة.
ويف هذا املجال علم ان تكتل الجمهورية القوية ســيناقش 
هــذا املوضوع ومواضيع اخرى يف اجتامع له اليوم،  لكن من 
املســتبعد ان يصدر موقفا منه قبل توجيــه الدعوة املرتبطة 
اصال بانضاج بكريك لظروف نجاحها. ويسود جو بان القوات 
اللبنانية ال تريد ان يكون هذا الحوار وسيلة يستفيد منه جربان 

باسيل لكسب غطاء له.
وقــال مصدر نيايب يف القــوات اللبنانية لـ«الديار« امس » 
نحن لســنا ضد دعوة بكريك للحوار،  لكن لسنا مع اية دعوة،  
فالدعــوة للحوار التي لن تــؤدي اىل نتيجة ايجابية ميكن ان 

تيسء لبكريك وللوضع بشكل عام«.
واشــار اىل ان البعض الذي ينتقده غبطة البطريرك ضمنا،  
يريد ان يأخذ رشعية ملوقفه تجاه االستحقاق الرئايس من هذا 

الحوار،  وان يكسب غطاء من بكريك ملواقفه«.
واوضح انه سيكون لتكتل الجمهورية القوية موقف واضح 
يف حال وجهت بكريك الدعوة للحوار املسيحي،  مع العلم اننا 
نتعامل مع هذا االستحقاق من منطلق ومعيار وطنيني باعتبار 
ان االزمة ناجمة عن خالف بني من يريد اعادة االعتبار للدولة 
وبــني من يتجاوزها . ونحن مرتاحون لطروحاتنا وموقفنا من 
االســتحقاق اىل جانب حلفائنا املسيحيني واملسلمني . ونرفض 
تصوير االزمة عىل انها ناجمة عن الخالف املسيحي - املسيحي.
ويف املقابــل قال مصدر نيــايب يف التيار الوطني الحر لـ« 
الديار » : ان فكرة الحوار املســيحي - املسيحي نحن من دعونا 
لهــا وطالبنا بها من منطلق تعزيز املوقف املســيحي النتخاب 
رئيس يحظى بدعم مسيحي كجزء اسايس من التمثيل الوطني. 
لكــن يجب التحضري ملثل هذا الحوار ليكون هناك جهوزية من 
الجميع لالنخراط فيه وانجاحه،  اذ ان فشــله سينعكس سلبا 

ولن يؤدي الغرض منه.

واضــاف » نحن نقدر دور بكريك وما تقوم به من جهد يف 
هذا املجال،  لكن نجاح مســعاها ال يتوقف عليها فقط بل عىل 
تجاوب القوى املسيحية وارادتها يف انجاح هذا الحوار. ومام ال 
شك فيه ان مسعى بكريك هو موضع اهتامم وتقدير كبريين،  
لكن هناك حاجة لدرس صيغة توجهات اللقاء الحواري الن يف 

ذلك ضامنات لنجاحه ».

{ حزب الله : ال ميكن فرض
اسم الرئيس من الخارج {

وامس حمل حزب الله عىل لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة 
النائب محمد رعد الفريق اآلخر مسؤولية تعطيل البلد،  وقال » 
لســنا نحن من نعطل البلد وامنا الذي يعطله هو من يضع يده 
عليه بنقده ومصارفه وسياســاته وحصاره، ومينع ان تصل 

الكهرباء اليه وان تأيت املساعدة للشعب اللبناين«.
واذ اشار اىل محاوالت زرع االحباط عند الناس تحت عنوان 
» مل نعــد نحتمــل«،  قال » من يريــد ان يرصخ فليرصخ حتى 
يشبع،  فنحن مطمئنون بان شعبنا لن يرصخ النه رشيك معنا 

يف املعركة ».
وعشــية لقاء باريس قال النائب حســن فضل الله » ان كل 
الحراك الذي يجري يف الداخل مل يتوصل اىل توافقات حتى االن. 
ونحن لســنا ممن ننتظر الخارج،  وال ميكن للخارج ان يفرض 
علينا اي اسم،  ونحن نريد ان يبقى االستحقاق الرئايس وطنًيا 
لبنانيا. لو اجتمعت كل دول العامل لتفرض اسام عىل اللبنانيني 

لن تستطيع ان تفعل ذلك«.

{ مجلس الوزراء غدا {
عىل صعيد آخر يعقد مجلس الوزراء جلســة له صباح الغد 
للبحــث يف عدد مــن البنود امللحة ابرزهــا امللف الرتبوي يف 
ظــل الرتدي الكبري لهذا القطاع والحاجات الرضورية املتعلقة 
مبطالب املعلمني ومتكني الجامعة اللبنانية من االستمرار واداء 

دورها.
كذلك يبحــث املجلس يف الوضع املــرتدي للقطاع الصحي 
ايضا ال ســيام سبل اســتمرار دعم ادوية الرسطان واالمراض 

املستعصية، ومعالجة مشاكل املستشفيات واالستشفاء.
وســيتناول ايضا بنودا كانت مؤجلة من الجلســة السابقة 

ومنها ملف النفايات.
وقالــت مصادر وزارية ان هنــاك ضغوطا وتداعيات كثرية 
ناجمة عن االنهيار الذي تشــهده البالد،  مشرية اىل ان انعقاد 

جلسات حكومة ترصيف االعامل واجبة ومسؤولية وطنية.

فيها اســتمرار العملية العســكرية يف أوكرانيا، والعزم عىل 
تحقيــق أهدافها.  وقالــت املتحدثة باســم وزارة الخارجية 
الروســية، ماريا زاخاروفا، إن »جميع املشــاركني يف تجّمع 
كييف يف 3 شباط من هذا العام سيصابون بخيبة أمل شديدة، 
حيث سيتعني عليهم الرد عىل مواطنيهم«.وأضافت أن »أهداف 
وغايات العملية العسكرية الخاصة للقوات املسلّحة الروسية 
يف أوكرانيا سوف تتحّقق، كام رصّحت القيادة الروسية مراراً 
وتكراراً«. ورأت أن البيان الناتج عن القمة األوكرانية األوروبية 

يتعارض مع املبادئ التي يرّوج لها االتحاد األورويب.
يف املقابــل، أدىل وزيــر الخارجيــة الــرويس ســريغي 
الفروف بترصيحات مهمة خــالل مقابلة  مطّولة مع إعالم 
رويس، اتّهــم فيها الواليات املتحدة »بتجريد االتحاد األورويب 
مــن أّي مظهر من مظاهر االســتقالل«، وأكّد فيها أّن الرصاع 
الحايل اتخــذ طابعاً »جيوسياســياً«. وأرّص الفروف عىل أّن 
»الرصاع يف أوكرانيا مســتمّر يف االشتعال ألّن الدول الغربية، 
بقيادة الواليات املتحدة، ترفض التوّقف حتى تستنتج أنها أزالت 
التهديدات التي تواجه هيمنتها«، كاشــفاً أّن »الغرب منع كييف 

من السعي لتحقيق السالم مع موسكو«.
 The( »يف غضون ذلك اتهمت صحيفة »وول سرتيت جورنال
Wall Street Journal( األمريكيــة الصني بتقديم التكنولوجيا 
للجيش الرويس، وبينام سمحت واشنطن بأول عملية لتسليم 
كييف أصوال روسية مجمدة اتفق االتحاد األورويب ومجموعة 
السبع وأسرتاليا عىل تحديد سقف لسعر النفط الرويس. وقالت 
الصحيفــة إن بكني تقدم التكنولوجيــا التي يحتاجها الجيش 

الرويس ملواصلة الحرب يف أوكرانيا رغم العقوبات الدولية.
ونقلــت عن بيانــات الجامرك الروســية أن رشكات الدفاع 
الصينية اململوكة للدولة تشــحن معدات املالحة وتكنولوجيا 
التشــويش وأجزاء الطائرات املقاتلة لرشكات الدفاع الروسية 

اململوكة للحكومة الخاضعة للعقوبات.
وقد نقلت الصحيفة عن متحدث باسم السفارة الصينية يف 
واشنطن قوله إن االدعاء بتقديم مساعدة لروسيا ال أساس له 

ومضخم بشكل متعمد، حسب تعبريه.

{ تصعيد أمرييك {
ويف واشــنطن، أعلن وزير العــدل األمرييك مرييك غارالند 

أنــه أجاز أول عملية نقل ألصول مصادرة من أحد رجال النخبة 
الروســية إىل وزارة الخارجية الستخدامها يف دعم أوكرانيا. 
وأضاف غارالند خالل اســتقباله املدعي العام األوكراين أندريه 
كوســتني يف واشــنطن أن اإلجراء يأيت متاشيا مع السلطة 
الجديدة التــي منحها الكونغرس لوزارة العدل، والتي تتيح لها 
نقل بعض األصول املصادرة واستخدامها لصالح إعادة اإلعامر 
يف أوكرانيا. وقد أكد املدعي العام األوكراين أن األصول الروسية 
التي ســيتم نقلها ستســتخدم لصالح جهــود إعادة اإلعامر.
وليست هذه املرة األوىل التي تطرح فيها قضية إعادة استخدام 
األصــول املصادرة، ففي نهاية العام املايض طرحت املفوضية 
األوروبية تحويل األصول الروسية املجمدة إىل صندوق ميكن 
إدارته لتحقيق أرباح تستخدم يف إعادة إعامر أوكرانيا. وتصل 
األموال التي جمدتها واشــنطن وحلفاؤها إىل نحو 300 مليار 
دوالر من أصــول البنك املركزي الرويس و30 مليارا من أصول 

النخبة الروسية الخاضعة للعقوبات الغربية.

{ عقوبات كندية
ويف سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاسنت ترودو 
فرض عقوبات عىل 38 شــخصا و16 كيانا متواطئني يف نرش 
املعلومات املضللة والدعاية الروســية، حسب قوله. وأضاف 
ترودو يف تغريدة له عىل تويرت أن بالده ســتواصل العمل مع 
الرشكاء ملامرســة ضغط إضايف عىل النظام الرويس ولدعم 

الشعب األوكراين، حسب تعبريه.

اتفاق غريب
مــن جانبها، أعلنــت املفوضية األوروبيــة اتفاق االتحاد 
األورويب ومجموعة الدول الســبع وأســرتاليا عىل وضع حد 
أقىص ألســعار املنتجات البرتولية الروسية. وقالت املفوضية 
إن وضع سقف ألســعار املنتجات البرتولية الروسية املنقولة 
بحرا سيرض بشــكل أكرب بعائدات روسيا، وسيحد من قدرتها 
عىل االستمرار يف الحرب بأوكرانيا، كام سيساعد عىل استقرار 
أســواق الطاقة العاملية. وأكدت رئيســة املفوضية األوروبية 
أورســوال فون دير الين أن الرئيس الرويس وبالده ســيدفعان 

مثنا باهظا جراء ما وصفتها بالحرب الوحشية يف أوكرانيا.
كام قالت املسؤولة األوروبية إن العقوبات ستعمل عىل تآكل 
االقتصاد الرويس وإعادته إىل الوراء، مؤكدة أن تطبيق الحزمة 
العارشة من العقوبات األوروبية عىل روسيا سيبدأ بحلول 24 

شباط الجاري.

{ الرد الرويس {
يف املقابل، قالت املتحدثة باســم الخارجية الروسية ماريا 
زاخاروفــا إن قيــادة االتحاد األورويب والــدول األعضاء فيه 
اســتثمرت كافة وسائلها السياسية واملالية والعسكرية عىل 
الجبهــة األوكرانيــة للحيلولة دون قيام نظــام عاملي متعدد 
األقطاب. وأضافت زاخاروفا يف إفادة صحفية أن روسيا تعمل 
إىل جانب دول عدة بكل ما لديها لدعم مبدأ عامل متعدد األقطاب.
ووصفــت البيان الذي صدر عن القمة األوروبية األوكرانية 
-التي عقدت يف كييف أمس الجمعة- بأنه يتعارض مع املبادئ 
التــي يروج لها االتحــاد األورويب. وأكدت زاخاروفا أن أهداف 
العملية العســكرية يف أوكرانيا ستتحقق، مام سيخيب آمال 

املجتمعني يف القمة، عىل حد قولها.
يف غضون ذلك توعد دميرتي ميدفيديف نائب رئيس مجلس 
األمن الرويس بأن الرد الرويس ســيكون رسيعا وقاســيا إذا 
تعرضت شــبه جزيرة القرم وعمق األرايض الروسية للقصف، 
يف وقت أعلن فيه الجيش األوكراين التأهب الجوي العام تحسبا 
لهجــامت جوية جديدة تتعرض لها البالد.وقال ميدفيديف يف 
ترصيحات صحفية إن روسيا »مستعدة الستخدام جميع أنواع 
األســلحة، مبا يف ذلك النووية، وذلك بحســب نوع ومستوى 
التهديدات التي تتعرض لها«. وأضاف الرئيس الرويس الســابق 
»يف حال شــن رضبات أوكرانية عىل القــرم، لن تكون هناك 
مفاوضات، لن يكون هناك ســوى رضبات انتقامية فقط.. كل 

أوكرانيا املتبقية تحت حكم كييف ستحرتق«.

{ منظومة مامبا {
يف سياق متصل، أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن باريس 
وروما ســتقدمان نظاما متطورا للدفــاع الجوي لحليفتهام 
كييف. وقالت الوزارة الفرنسية يف بيان لها مساء أمس الجمعة 
إن باريس وروما ســتقدمان لكييف يف الربيع منظومة دفاع 
أرض جو متوسطة املدى من نوع »مامبا« )Mamba( ملساعدة 
أوكرانيــا »يف حامية نفســها من الهجامت الروســية التي 

تستهدفها بطائرات مسرية وصواريخ وطائرات«.
وأضافت الوزارة أن توفري هذه املنظومة يلبي الحاجة امللحة 
التي عــرب عنها وزير الدفاع األوكــراين أوليكيس ريزنيكوف 
لنظرييه الفرنيس واإليطايل، لحامية الســكان املدنيني والبنى 

التحتية من الهجامت الجوية الروسية.
من جانبه، أكد وزير الدفاع األوكراين قرار فرنسا وإيطاليا تسليم 

أنظمة الدفاع الجوي »سامب- يت مامبا« إىل الجيش االوكراين. 
وقال يف تغريدة له عىل تويرت إن هذه األنظمة ستساعد كييف يف 
إنقاذ آالف األرواح مام وصفها بالهجامت اإلرهابية الروسية ويف 

إغالق السامء فوق أوكرانيا، بحسب تعبريه.

{ تطورات ميدانية {
وبينام تتواصل املعارك يف الجبهة الرشقية، وال ســيام يف 
باخموت، قالت هيئة األركان األوكرانية إن القوات الروســية 
شــنت خالل الســاعات املاضية 20 غارة وأكرث من 90 رشقة 
صاروخية عىل مقاطعات عدة، خاصة يف خريسون وزاباروجيا 
وميكواليف )جنوب( وخاركيف )شامل رشق(، مام أوقع قتىل 

وجرحى يف صفوف املدنيني.
وأضافــت هيئــة األركان أن مناطــق عدة يف خريســون 
وزاباروجيــا تعرضت لقصف مكثف ، يف حني توقفت خدمات 
املاء عن مناطق واسعة يف ميكواليف بسبب األرضار التي لحقت 

بالبنية التحتية املدنية نتيجة القصف الرويس.
كام أفادت معلومــات صحافية نقال عن الجيش األوكراين 
بأن قواته واصلــت غاراتها الجوية عىل مواقع متركز القوات 
الروســية ومنظوماتها الصاروخية، خصوصا يف خريسون 

وزاباروجيا، إضافة إىل تدمري مخازن ومستودعات للذخرية.
يف هذه األثناء، قال الجيش األوكراين إن روسيا تخطط لهجوم 
واســع يف مقاطعة زاباروجيا بحلول الذكرى السنوية األوىل 
للحرب التي بدأت يوم 24 شباط 2022. واتهمت اإلدارة العسكرية 
األوكرانية يف زاباروجيا القوات الروســية بتنفيذ أكرث من 150 

هجوما عىل 26 منطقة عىل امتداد خطوط التامس.

{ تبادل األرسى {
عــىل صعيد آخر، أعلنت كييف وموســكو عن عملية تبادل 
جديدة لألرسى هــي الثانية خالل العام الجاري.وقال الجيش 
األوكراين إنــه تم إنجاز صفقة تبادل كبرية أفرجت روســيا 
مبوجبها عن 116 جنديا أوكرانيا، باإلضافة إىل جثث قتىل من 
املتطوعني األجانب. وأوضح أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس 
األوكــراين، أن عددا من األرسى األوكرانيني املفرج عنهم كانوا 

يقاتلون يف مدينة باخموت مبنطقة دونيتسك رشقي البالد.
مــن جهتها، أعلنــت وزارة الدفاع الروســية عودَة 63 من 
جنودها األرسى، وقالت إن هؤالء موجودون حاليا عىل األرايض 
الروســية.وأضافت الوزارة أن بعض العسكريني الروس املفرج 

عنهم من »الفئة الحساسة«، حسب وصفها.

وأكد املســؤول اإليــراين أن مدير الوكالــة الدولية رافائيل 

غرويس قام بنرش هذه املعلومات يف اإلعالم، وقال إن طهران 

تعترب هذا السلوك غري محرتف ومرفوضا متاما وال يليق مبكانة 

الوكالة، داعيا إياها إلعادة النظر يف طريقة تعاملها مع امللف 

النووي االيراين، وفق تعبريه.

{ بيان مشرتك {
وكانت الواليات املتحدة وفرنســا وأملانيا وبريطانيا أصدرت 

بيانا مشرتكا قالت فيه إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

-الذي أفاد بأن إيران عدلت رسا منشأة فوردو إلنتاج اليورانيوم 

العــايل التخصيب- يربهــن عىل أنها غــري ملتزمة بالكامل 

بالضامنات التي نص عليها االتفاق النووي.

ووصفــت الدول األربع التعديــالت اإليرانية عىل تصاميم 

أجهزة للطرد املركزي يف منشــأة فوردو النووية مبحافظة ُقْم 

)جنوب طهران( بأنها تتعارض مع التزاماتها وفق معاهدة عدم 

انتشار األسلحة النووية.

وقــال البيان الرباعي إن إجراءات إيران تقوض قدرة الوكالة 

الذرية عىل االســتمرار يف مراقبة منشــآت إيران النووية يف 

الوقت املناســب. وأضاف أن طهران مل تقدم أي إجابة موثوقة 
عن استفسارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

{ دعوة لالمتثال {
ودعت الواليات املتحدة وفرنســا وأملانيا وبريطانيا إيران إىل 

االمتثال لجميع التزاماتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكانت الوكالة الذرية قالت إن طهران أحدثت تغيريا مل تعلن 
عنه يف الربط بــني مجموعتني من أجهزة الطرد املركزي التي 
تخصب اليورانيوم مبنشــأة فوردو لنسبة نقاء تصل إىل %60، 

أي ما يقرتب من النسبة الالزمة لتصنيع األسلحة النووية.
ومنتصــف كانون األول املايض، أعلنت إيران عشــية زيارة 

لخــرباء من الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية أنها زادت قدراتها 

عىل تخصيب اليورانيوم إىل أكرث من ضعفني.

ومنذ انســحاب الواليات املتحدة من االتفــاق النووي عام 

2018، يف عهــد الرئيس دونالد ترامب، تخلّت إيران عن بعض 

التزاماتها املنصوص عليها باالتفاق ومن بينها أال تتجاوز نسبة 

تخصيب اليورانيوم %3.

ويف أيلول املايض، وبعد أن عرض االتحاد األورويب مسودة 

لالتفــاق، وصلت املفاوضات غري املبارشة بني إيران والواليات 

املتحــدة، الرامية إىل إحياء االتفاق النووي، لطريق مســدود. 

وتبادل الطرفان االتهامات بشأن من يتحمل مسؤولية اإلخفاق.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com
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