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العناوين:
 حقٌقة األزمة فً لبنان :فساد النظام الرأسمالً الربوي ،وفساد النظام الطائفً ،وفساد ساسة البلد
وأحزابه !
 أردوغان مستعد نقل الغاز من كٌان ٌهود عبر تركٌا إلى أوروبا.
" أصدقاء السودان" ٌبحثون فً الرٌاض جهود االنتقال السلمً فً الخرطوم.
التفاصيل:
الراية /أكد نائب رئٌس المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر فً والٌة لبنان ,األستاذ عبد اللطٌف داعوق :إن أساس
المشكلة االقتصادٌة فً لبنان هو االعتماد شبه التام على التحوٌالت ،واالستثمارات الخارجٌة ،وعدم تشجٌع
الدولة للصناعة والزراعة المحلٌة ،وذلك بسبب مصادرة القرار السٌاسً الداخلً وجعله كلٌا بٌد أمرٌكا .جاء
ذلك فً افتتاحٌة جرٌدة :الراٌة" فً عددها الصادر الٌوم األربعاء ,وأضاف داعوق :إن الحلول المبنٌة على
أساس المبدأ الرأسمالً هً أشبه بترقٌعات مؤقتة ورغم ذلك لم ٌقم النظام الرسمً فً لبنان وأزالمه بتلك
الترقٌعات ،وجل ما ٌقومون به حتى اآلن هو تطبٌق توصٌات صندوق النقد الدولً من تعوٌم للٌرة اللبنانٌة
ووقف دعم استٌراد البضائع من الخارج .ومنذ سنة تقرٌبا ولسحب أي فتٌل النفجار داخلً فً البلد ٌقوم
المصرف المركزي بعملٌة ضخ للدوالر فً السوق أو المصارف بهدف تخفٌض سعره وفرملة صعوده .فهذه
هً مشكلة لبنان وما من حلول جذرٌة على المستوى الداخلً ،وما ساسة لبنان إال دمى متحركة بٌد الخارج ٌأتً
بهم وٌعطٌهم دورا كما تقتضً مصلحته .فمشكلة لبنان هً فً أساسها فساد النظام الرأسمالً الربوي ،وفساد
النظام الطائفً ،وفساد ساسة البلد وأحزابه ،وصندوق النقد والبنك الدولٌٌن لٌسا أقل فسادا وإفسادا من المؤسسات
الرسمٌة فً لبنان بل هما أس الفساد وأربابه .وخلصت افتتاحٌة "الراٌة" إلى القول :إن أي حل جذري ٌجب أن
ٌكون مرتبطا بمحٌط لبنان ،ال سٌما المحٌط الشامً ،حٌنها ٌنعم لبنان لٌس بخٌرات لبنان فقط بل بخٌرات تأتٌه
من محٌطه وحاضنته بوصفهم أمة واحدة ٌحكمها إمام واحد فً ظل دولة واحدة ،وعسى أن ٌكون قرٌبا.
األناضول /قالت هٌئة البث العبرٌة ،إن وفدا أمنٌا مصرٌا ،وصل إلى كٌان ٌهود ،الثالثاء ،لبحث ملفات خاصة
بـ"قطاع غزة" ,وإجراء مباحثات مع كبار المسؤولٌن .ولم تكشف الهٌئة عن هوٌة أعضاء الوفد المصري.
وأشارت إلى أن الوفد سٌنهً زٌارته الثالثاء.
 /syria.tvفً تصرٌحات أدلى بها أمام الصحفٌٌن فً أثناء عودته من جمهورٌة ألبانٌا ،الثالثاء ،قال الرئٌس
التركً ،أردوغان ،إنه "لو انسحبت روسٌا من سورٌا ،لم ٌكن لٌبقى بشار أسد" ،ومتجاهال دور نظامه .مشٌرا
إلى أن "ما ٌحافظ على بقائه هو الدعم الروسً والدعم اإلٌرانً" .وخالل مؤتمر صحفً ،مع نظٌره الصربً
ألكسندر فوتشٌتش ،فً العاصمة أنقرة ،قدس برس  /قال الرئٌس أردوغان ،الثالثاء ،إن رئٌس كٌان ٌهود
"إسحاق هرتسوغ قد ٌجري زٌارة إلى تركٌا" .وأشار إلى وجود محادثات معه ،وأن أنقرة "ستبذل ما بوسعها
للوصول إلى توافق إٌجابً مع كٌان ٌهود ،حول شرق البحر المتوسط" .وقال أردوغان ،إن مشروع نقل الغاز
المشترك بٌن كٌان ٌهود والٌونان وقبرص لٌس قابال للتطبٌق .ودعا لنقل الغاز ألوروبا عبر بالده ،بعد أٌام من
إعالن سحب الدعم األمرٌكً للمشروع .وقال "مشروع إٌست مٌد غٌر قابل للتطبٌق ،والوالٌات المتحدة

األمرٌكٌة أوقفت دعمها للمشروع بسبب تكلفته العالٌة" .وأضافٌ" ،جب نقل الغاز إلى أوروبا عبر تركٌا ،ومن
الممكن أن نناقش شروط نقل الغاز إلى أوروبا عبر تركٌا مع كٌان ٌهود".
األناضول /أفادت الخارجٌة السعودٌة فً بٌان ،بأن "ممثلً دول أصدقاء السودان عقدوا فً مقر وزارة الخارجٌة
بالرٌاض ،الثالثاء ،اجتماعا لمناقشة الجهود المشتركة لدعم استقرار وازدهار السودان وشعبه" .وأوضح البٌان
أن االجتماع حضره ممثلون من السعودٌة ،واإلمارات والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،والمملكة المتحدة ،وألمانٌا،
وفرنسا ،والسوٌد ،والنروٌج .كما شارك فٌه مسؤولون من منظمة األمم المتحدة ،واالتحادٌن األوروبً،
واإلفرٌقً ،وجامعة الدول العربٌة ،ومجموعة البنك الدولً ،وصندوق النقد ،والثالثاء ،تظاهر مئات السودانٌٌن،
احتجاجا على "العنف المفرط" لقوات األمن ضد محتجٌن االثنٌن ،ما أسفر عن مقتل متظاهرٌن سلمٌٌن .فٌما
أعلنت الشرطة السودانٌة ،فً بٌان الثالثاء ،مقتل  7أشخاص وإصابة  77آخرٌن خالل مظاهرات االثنٌن ،متهمة
الحراك الشعبً باللجوء إلى "العنف المنظم" ضد أفرادها ومراكزها .بٌنما أصدر رئٌس مجلس السٌادة االنتقالً
فً السودان الفرٌق أول عبد الفتاح البرهان ،الٌوم قرارا بتشكٌل لجنة تقصً حقائق حول األحداث التً وقعت
خالل تظاهرات  77كانون الثانًٌ /ناٌر.
وكاالت /أعلن الكرملٌن أن الرئٌسٌن الروسً فالدٌمٌر بوتٌن واألذربٌجانً إلهام علٌٌف بحثا األزمة األوكرانٌة
ومفاوضات الضمانات األمنٌة بٌن روسٌا ،والوالٌات المتحدة وحلف "الناتو" .وأشار بٌان الكرملٌن إلى أن
"المكالمة بٌن الرئٌسٌن تمت على خلفٌة الزٌارة األخٌرة لعلٌٌف إلى أوكرانٌا" .وأضاف الكرملٌن" :أطلع بوتٌن
علٌٌف على نتائج المفاوضات مع الوالٌات المتحدة وحلفائها ومباحثات روسٌا والناتو ،واجتماع منظمة األمن
والتعاون فً أوروبا ،والضمانات األمنٌة الروسٌة المقترحة على واشنطن والناتو".
األناضول /وصف الرئٌس المؤسس لكازاخستان نور سلطان نزارباٌٌف ،االحتجاجات العنٌفة التً شهدتها البالد
بأنها "تمرد واعتداءات وعمل ٌهدف لتقوٌض وحدة البالد والمبادئ األساسٌة للدولة" .جاء ذلك فً خطاب وجهه
للشعب عبر رسالة مصورة نشرها المتحدث اإلعالمً لنزارباٌٌف عبر حسابه فً توٌتر ،الثالثاء ،ألول مرة
عقب االحتجاجات التً اندلعت فً الثانً من كانون الثانًٌ /ناٌر الحالً ،وأدت إلى مقتل  772شخصا .ولفت
نٌزارباٌٌف إلى أن الرئٌس الحالً جومرت توكاٌٌف أطلق حملة إصالحات جدٌدة تهدف إلى تحسٌن رفاهٌة
الشعب ،مؤكدا ضرورة دعم ذلك.
وكاالت /أعلنت وزٌرة الخارجٌة األلمانٌة أنالٌنا بٌربوك عن بدء مناقشة خطة مشتركة لحوار روسٌا الناتو،
مشٌرة إلى ضرورة وجود "قواعد مشتركة" لضمان األمن فً أوروبا .وقالت بٌربوك خالل مؤتمر صحفً
مشترك مع نظٌرها الروسً سٌرغً الفروف بعد محادثاتهما فً موسكو الثالثاء ،إنه لن ٌكون هناك أمن فً
أوروبا ما لم تكن هناك قواعد مشتركة ٌمكن للجمٌع االعتماد علٌها ،وأضافت أن بالنسبة أللمانٌا هذه القواعد هً
"أساس الوجود" .وأشارت الوزٌرة إلى أن برلٌن ترى إمكانٌات لتعزٌز التعاون بٌن ألمانٌا وروسٌا ،وقالت :نحن
بحاجة إلى روسٌا موثوقة بها ،تزود أوروبا بالغاز الذي تحتاجه.
الحرة /أكدت مسؤولة كبٌرة فً الخارجٌة األمرٌكٌة أن الوالٌات المتحدة وحلفاءها مستعدون لجمٌع
السٌنارٌوهات ،فً تصرٌحات قبل توجه الخارجٌة أنتونً بلٌنكن ،إلى أوكرانٌا وألمانٌا هذا األسبوع ،بعد
"المحادثات غٌر الحاسمة" التً جرت األسبوع الماضً مع روسٌا .وأشارت المسؤولة إلى أننا "فً مرحلة حٌث
ٌمكن لروسٌا أن تشن هجوما على أوكرانٌا فً أي لحظة" .وقالت إن روسٌا أمام خٌارٌن :الدبلوماسٌة وخفض

التصعٌد ،أو التصعٌد وعواقب وخٌمة" .وكشفت أن بلٌنكن ،سٌلتقً نظٌره الروسً ،سٌرغً الفروف ،فً
جنٌف الجمعة ،بعد زٌارة كٌٌف وبرلٌن.

