فريــــــــــــــد البســــــــــــــتاني النائــــــــــــــب
الحضــــــــاري« ..تيــــــــار لبنــــــــان املدنــــــــي»
ّ
و«جمعيــــــــــــــة
و«ديــــــــــــــوان القمــــــــــــــر»
ّ
املعلــــــــــــــم بطــــــــــــــرس البســــــــــــــتاني»

«كورونـــــــــــا» :حالـــــــــــة وفـــــــــــاة
و  36إصابـــــــــــة جديـــــــــــدة

افــــــــرام للمنتشــــــــرين  :لقــــــــاء األمــــــــل
يــــــــوم األحــــــــد الكبيــــــــر فــــــــي  15أيــــــــار
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أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس ،حول
مســتجدات فريوس كورونا املستجد ،تسجيل « 36إصابة
جديدة بالفــروس ،ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات
.»1097575
وأوضحت الوزارة أنه «تم تسجيل  36محلية و  0وافدة»،
مشرية اىل أنه «تم تسجيل حالة وفاة جديدة ،وبذلك يصبح
العدد اإلجاميل للوفيات .»10400

www.addiyaronline.com

ّ
للعدو سنمنعكم عن التنقيب
نصرالله :جاهزون ملناقشة استراتيجية دفاعية ..واملقاومة تستطيع أن تقول
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نصرالل ــــه يتح ــــدث ع ــــن «ح ــــرب تم ــــوز سياس ــــية» ومل ــــن يري ــــد ن ــــزع س ــــاح املقاوم ــــة« :فش ــــروا»
اق ـــرار غرب ـــي باحتف ـــاظ ح ـــزب الل ـــه وحلفائ ـــه باألكثري ـــة وواش ـــنطن س ـــتعترف بش ـــرعية النتائ ـــج !
التحري ــــض الس ــــعودي عل ــــى الحري ــــري يع ــــزز املقاطع ــــة وتحذي ــــر الس ــــفارات روتين ــــي ال امن ــــي
ابراهيم نارصالدين
عادت «املنازالت» االنتخابية اىل صخبها بعد هدنة ســاعات
«الصمت» ،استؤنف «الرتاشق» بني «التيار» «والقوات» ،واحتل
املرشــحون الشاشات والساحات وكرروا برامجهم االنتخابية
غــر الواقعية مبعظمهــا ،وفيام يواصل الحــزب التقدمي
االشــرايك حديثه عن «وهم» «عــزل» املختارة ،دخل االمني
العام لحزب الله السيد حسن نرصالله «بثقله» يف االستحقاق
متحدثــا عن «حرب متوز سياســية» يخوضهــا البعض ضد
املقاومة ،معلنا االســتنفار ملواجهة اي خطا ميكن ان يرتكبه
العدو خــال مناوراته عىل الحدود الجنوبية .يف هذا الوقت،
اقفــل «الباب» عىل عملية اقرتاع املغرتبني «املخيبة» بارقامها
للكثري من القوى التي مل تجد اجوبة عىل اســباب امتناع نحو
 40باملئة من املســجلني عن االقرتاع ،واذا كان الناخب الســني
املغرتب قد وجه «رســالة» واضحة بالتضامن مع «اعتكاف»
الرئيس ســعد الحريري ،حسم تيار املستقبل مقاطعة انصاره
العمليــة االنتخابيــة يف  15ايار ،فيام الرهــان لدى البعض
يبقــى منصبا عىل تاثريات مرتقبة الصوات املغرتبني يف دائرة

بريوت االوىل ،والثانية والشــال الثالثة ،وذلك عىل الرغم من
ان التقديرات االولية لالحصاءات الجادة تشري اىل ان التنافس
سيكون يف هذه االنتخابات عىل  7مقاعد فقط فيام املتفائلون
ياملون بان ترتفع املنافســة عىل عرشة .اما التقارير الغربية
من بريوت فتميل اىل حسم نجاح حزب الله وحلفائه بالحفاظ
عىل االكرثية النيابية مع اقرار بعدم امكانية التشكيك بالنتائج
ورشعيتها.

} اقرار غريب «بالفشل» }

ويف هــذا الســياق ،اكدت مصادر مطلعة لـــ «الديار» ان
التقارير امليدانية الغربية ويف طليعتها الفرنســية واالمريكية
والتي يجري تحديثها عىل نحو شبه يومي من خالل مجموعات
عمل تواكب التحضريات االنتخابية ،مل تحمل اي اشارات سلبية
تهدد رشعية هذا االســتحقاق ،فكل ما يحىك عن مخالفات مل
تصل اىل حــد وجود موانع حقيقية من قيام الناخب اللبناين
مــن االقرتاع بحرية يوم االحد املقبــل ،خصوصا يف املناطق

(تتمة املانشيت ص)12

استمرار وصول صناديق اقرتاع املغرتبني

بوتيـــــــن :تدخلنـــــــا فـــــــي أوكرانيـــــــا ألن الغـــــــرب كان يســـــــتعد لغـــــــزو أراضينـــــــا
ماكــــــــــــــــرون يدعــــــــــــــــو لســــــــــــــــام مــــــــــــــــع موســــــــــــــــكو دون «إذالل»
قال الرئيــس الرويس فالدميــر بوتني،
أمس االثنني ،إن التدخل العســكري لبالده يف
أوكرانيا كان رضوريا ألن الغرب كان يســتعد
لغزو أرايض روســيا ،مضيفا مبناسبة ذكرى
النــر عىل أملانيا النازية أن الجيش الرويس
واملتطوعني يحاربون يف إقليم دونباس رشقي
أوكرانيا «من أجل أمن روســيا ومستقبلها».
ومن ناحيته قال الرئيس األوكراين فولودميري
زيلينســي إن بالده لن تدع روســيا تستأثر
بالنرص عىل النازية.
وقــال بوتني ،إن قــرار التدخل يف أوكرانيا
كان رضوريا وصحيحا ،وأضاف «املواجهة مع
النازيني الجدد كانت أمرا ال بد منه».
وتقصد موســكو بالنازيني الجدد القيادة
السياسية والعسكرية الحاكمة يف أوكرانيا.

األرايض التاريخية لروسيا ،وهي املنطقة التي
تركز القوات الروســية عملياتها فيها من أجل
هزميــة القوات األوكرانية ،وتقاتل إىل جانب
القوات الروســية قوات االنفصاليني املوالني
لها والذين أعلنوا منذ العام  2014جمهوريتني
انفصاليتــن عــن أوكرانيا ،وذلــك بإقليمي
دونيتسك ولوغانسك.
وأوردت وكالة تاس الروســية لألنباء نقال
عن املتحدث باســم الكرملــن قوله إنه جرى
إلغاء االحتفاالت الجوية العســكرية يف عيد
النرص بسبب أحوال الطقس.
ويف ســياق متصل ،قال الرئيس األوكراين
أمــس إن بــاده لن تدع روســيا «تســتأثر
باالنتصــار عىل النازية» عــام  ،1945وذلك
يف إشــارة إىل تنظيم روسيا «عرض النرص

ووصــف بوتني دونبــاس األوكرانية بأنها

(التتمة ص)12

} األرايض التاريخية }

املعارك يف اوكرانيا

عىل طريق الديار

صـــــــــاة الــــعــــائــــد

مىض وقت طويل عىل هرويب ،لكنني عدت اليك.
عدت اليك ضعيفــا ،وأنا أعرف أنك ملجأ للضعفاء ،لكنك
هدى للعظامء واالبطال.
أوال إله صالح ،ونور
ً
فأنت رب البرش رحمة لكنك أساساً رب الكون مجداً.
وأنــت االب الحنون واملعلم الصبور الشــغوف ،فأرجوك
سامحني عىل حقارة ضعفي ،وتق ّبل مني هذه الصالة.
يــا رب الكلمــة والتكوين ،يا رب املحبــة والخري .يا رب
املغفرة والحرية .يا رب الحكمة والحلم.
يا رب الحق والحســاب .يا رب اإلنصات واالبصار .يا رب
االلهام والرجاء ...يا ريب.
اللهم أرضع اليك خائفا والخوف وليد الذنوب.
اللهم أرضع اليك مبتهال والروح طاقت لباريها.
اللهم أرضع اليك ألنك الطريق والحق والحياة.
اللهم أرضع اليك ألين متعب وحميل ثقيل.
اللهم أتيت طالباً وقارعاً الباب وأنت خري مجيب.
رسخ امياين واحميني من رشور نفيس التي تنوء
اللهم ّ
تحت ثقل التجارب.
اللهم ســاعدين عىل اســرداد ما حملتنــي من وزنات
وإرض عنــي يا راعي الخراف
َ
وأرشــدين عىل طريق ب ّرك،
والذئاب ،يا راعي الرعاة.
إلهــي! أنت أكرب من الثواب والعقاب ،أنت أكرب من الخري
والرش ،أكرب من الحياة واملوت ،أكرب من القيامة عينها ،أكرب!
أنت الواحد االحدُ الروح القدس.
فيا أبتاه ،يا أيها املعبــود ولها واختياراً ،ارحمني ،وأقبل
ضل ،واذا مل تكــن توبتي أهالً لرحمتك ،فدعني
توبــة عبد ّ
زرعتــه
أحصد عقابا
بيدي ،أجنيه قانعاً راضياً ومؤمناً بك
ّ
طاملا حييت.

االحتــال يطلــق أكبــر منــاورة عســكرية شــاملة فــي تاريخــه
و«الس ــلطة» تح ــذر م ــن اس ــتمرار االعت ــداءات اإلس ــرائيلية

أطلــق جيــش االحتالل
اإلرسائييل أكــر املناورات
العســكرية الشــاملة يف
تاريخه تحت اســم «عربات
النار» ،تستمر شهرا كامال،
وتشــارك فيها أذرع الجيش
كافــة ،يف الــر والبحــر
والجو ،وتشمل جنود الجيش
النظامــي واالحتياطــي،
يف حــن منعت قــوات من
األمن الفلســطيني دوريات
عســكرية تابعــة لجيش
االحتــال اإلرسائيــي من
التوغل يف قلب مدينة الخليل
أمس االثنني.
وســوف يكون التدريب
الذي يســتغرق  4أســابيع
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إنريكـــــي مـــــورا يصـــــل طهـــــران اليـــــوم ...إيـــــران:
املفاوضـــــات النوويـــــة لـــــم تصـــــل إلـــــى طريـــــق مســـــدود

من املتوقــع أن يصل إىل
طهران اليوم الثالثاء إنرييك
مــورا ،مفــاوض االتحاد
األورويب املسؤول عن تنسيق
املحادثات النووية اإليرانية
يف فيينا ،بهدف تحريك ملف
املفاوضات املتوقفة منذ 11
آذار املايض.
وقال متحــدث الخارجية
اإليرانيــة ســعيد خطيب
زاده إن «مــورا ســيلتقي
هــذا األســبوع مســاعد
وزيــر الخارجية للشــؤون
السياســية عيل باقري كبري
املفاوضــن اإليرانيني» .كام
لفــت إىل أن «الســيد مورا
طلــب عقد اجتامعات أخرى

معايي ــــــــر التصوي ــــــــت

منري عقيقي

ما تفعله كرثة لبنانية عىل مســاحة لبنان هو الصويت
والرصاخ .بعضها «ضد النظام السيايس» ،وهذا امر خطري
كونه يروم «نظاما متخيال» غري مهيئة له الرتكيبة اللبنانية،
وبالتايل هو محل اشكالية كربى اصال .والبعض اآلخر ،هو
ضد «الطبقة السياسية» التي توصف بـ «الكلبتوكرايس»،
والتي مل يستعمل اللبناين يوما حقه الدميوقراطي من اجل
تغيريها وفقا للقوانني ،وتطوير االســس التي يرتكز عليها
مجتمعه ،ونقله من مجتمع اهيل ريعي اىل مجتمع مدين

(التتمة ص )9

الفتات دعم للســنوار واملقدسات يف غزة

الوفدان االيراين واالورويب

(التتمة ص )9

ً
محمد عفيف :أيّا يكن الخاسر
ّ
أو الفائز في اإلنتخابات سنمد يدنا...
ً
وسنعمل سويا إلخراج لبنان من أزماته
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أي هويّة للبنان كي ّ
ّ
تتغير؟

نبيه الربجي

عشية انتخابات البقاع
عام  ،2009وغداة خطاب
انتخايب للســيد حســن
نرصالله ،دعــا البطريرك
مارنرصاللــه بطــرس
صفــر ،باللغة التي قلام
يتقنها أحــد غريه (اللغة
املخمليــة التــي لها وقع
القنبلــة) اىل حاميــة
الهوية العربيــة للبنان،
وكان أن الصناديــق انقلبت رأســاً عىل عقب يف قضاء
زحلة ،لتســقط الئحــة  8أذار بأكملها ،وتفوز باملقاعد
الســبعة الئحة  14أذار ،وان كان الفريقان يشــكالن
النصف والنصف اآلخر يف منظومة الفســاد.
ال أحد توقف آنذاك ،عند «الكلامت املتفجرة» يف الدعوة.
احالل القومية العربية محــل القومية اللبنانية ،وهي
املرة األوىل ،ورمبا األخــرة ،التي يعرتف فيها بطريرك
مــاروين بالهوية العربية للبنــان ،ومنذ أيام البطريرك
اليــاس الحويك الذي مل يكن ليتصور أن يحدث ذلك عىل
لسان أي ممن أعطوا مجد لبنان...
يف ذلك اليوم تشكل اصطفاف طائفي ضد الئحة اييل
ســكاف لكأنه سليل قوروش أو داريوس ،أو كرسى أنو
رشوان .نتائج زحلة ،وهذا ما أشار اليه السيد يف كلمة
أخــرة له ،جعلت امليزان مييل اىل قوى  14آذار.
اآلن ،يف انتخابــات  ،2022بالقانون الرسيايل ـ وقد
زال االصطفــاف الثنايئ ـ والبلد يحترض ،قال البطريرك
مار بطرس بشــارة الراعي ،يف رســالة الفصح «اذا مل
يتنبه الشــعب اىل خطــورة املرحلة ،ويقدم عىل اختيار
القوى القادرة عىل الدفــاع عن لبنان وهويته ،واعادة
عالقاتــه العربيــة والدولية ،فان هذا الشــعب يتحمل
مسؤولية االنهيار الكبري».
االنهيار الكبري .أهو االنفجار الذي يفيض اىل الزوال؟
يف استعراضنا للوائح املرشــــحني ،وحيــث الزبائنية
نتبــــن من هي «الــــقوى القادرة»،
يف ذروتها ،مل
ّ
وهــل هناك من هوية للبنان ليكون هناك من يهدد هذه
الهوية؟
املقصود هــو التحول من الهوية اللبنانية (القتيلة أم
الضائعــة؟) اىل الهوية االيرانية .هل ميكن ألي كان أن
يتصــور قيام نظام مامثل للنظام الثيوقراطي يف ايران،
بااليديولوجيــا ذات البعــد الواحد ،وذات الرأس الواحد،
يف دولــة مركبة برؤوس عدة ،ومــن طوائف مختلفة
وثقافــات مختلفة ،وحتى من ايديولوجيات مختلفة؟
هذا وان كان بعض الخرباء الدســتوريني يعتربون أن
املنظومة السياســية عبثت باتفاق الطائف لتنتج نظاماً
توتاليتارياً ح ّول الدولة اىل كونسورســيوم للطوائف...
ثم أي أمرباطورية يف التاريخ متكنت حتى من تغيري
هوية أي من القبائل ،وهو ما عجز عنه االله األبيض يف
أمريكا ،بالرغم من عمليات االبادة .وها أن أحفاد الهنود
الحمر يتمســكون برتاثهم البدايئ ،ويتهمون الســلطة
األمربطورية باغتصــاب أراضيهم ،يف حني يكتب أمني
معلوف عن  ...الهويات القاتلة!
أي قوة أســطورية ميتلكها االيرانيــون ،وهم تحت
الحصــار بتداعياته الكارثية عىل االقتصاد ،وحتى عىل
النظــام ،ليك يغريوا هوية لبنان ،وقيل ســوريا أيضاً،
حتــى لنكاد نســأل ،كعرب ال يد لنا حتــى يف صياغة
سياســاتنا ،ويف حامية دولنا ،هل من هوية للعرب يف
زمننا الراهن؟
لعل الســؤال الذي يتجاوز جوهرياً األسئلة األخرى:
هل مثة من شعب واحد يف لبنان يك يدافع عن الهوية؟
وهــل قامت الطبقات السياســية املتعاقبة ،وعىل مدى
نحــو قرن ،باالدارة الخالقة لعمليــة التفاعل (التفاعل
العضــوي) بــن املكونات التي تتشــكل منهــا الدولة
اللبنانية؟
لنعد اىل محرض اللقاء يف قرص فرســاي ( )1919بني
البطريــرك الحويك وجورج كليمنصو (وكيف رســمت
خريطة دولة لبنان الكبــر) ،واىل امليثاق الوطني عام
 ،1943لكأنه ميثاق بني شــعبني ال بني طائفتني ،وحتى
اىل وثيقــة الطائف التي حاولت ارســاء قواعد للتوازن
بني الشعوب ال بني الطوائف...
ال هوية لنــا .مجموعة هويات يف رصاع أبدي .عىل
حدودنا ،حاييــم وايزمان تحدث عن املعجزة «التي قمنا
بها حــن حولنا الجاليات اليهوديــة اآلتية من أصقاع
الدنيــا اىل دولة قد تقود املنطقة األكرث تعقيداً يف الكرة
األرضية».
هذا كالم من اغتصبوا أرضاً ليســت لهم .األرض التي
نحن عليها من مئات ،ورمبا من آالف السنني ،هي أرضنا
وهي هويتنا التي نتمســك بها ،وندافع عنها بأســناننا،
ولكــن أمل تجعل املنظومة الحاكمــة هويتنا ...حقيبة
سفر ؟!

ّ
صحية
نصار  :تأجيل زيارة البابا ألســــــباب

أعلــن رئيس اللجنــة الوطنية العليا لالعــداد لزيارة البابا
فرنسيس للبنان وزير السياحة وليد نصار يف بيان ،أن «لبنان
تلقى رسالة من دوائر الفاتيكان تبلغ فيها رسميا قرار إرجاء
زيــارة الحرب االعظم املقررة إىل لبنان ،عىل أن يتم اإلعالن عن
املوعد الجديد للزيارة فور تحديده».
وأشــار نصار إىل أنــه «قد تم إرجاء الزيــارات الخارجية
واملواعيد املقررة يف برنامج البابا فرنسيس ألسباب صحية»،
متمنياً لقداسته «الشفاء العاجل».

ق ــائ ــد الــجــيــش اســتــقــبــل نــجــا ريــاشــي
ّ
املــــــارونــــــيــــــة»
ووفـــــــــد «الــــــرابــــــطــــــة

قائد الجيش مستقبالً ريايش
اســتقبل قائد الجيش العامد جــوزاف عون يف مكتبه يف
الــرزة ،وزيرة الدولة لشــؤون التنمية اإلدارية نجال ريايش
عســاكر ومستشار رئيس الحكومة للشــؤون الدبلوماسية
السفري بطرس عساكر.
واستقبل قائد الجيش ،رئيس الرابطة املارونية السفري خليل
كرم عىل رأس وفد من الرابطة ،وتناول البحث األوضاع العامة
يف البالد.

ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة
العين على اإلنتخابات في الداخل ...وعلى نسبة إقبال الناخبين من أصل 3.967.307
ّ
ّ
كل صوت إنتخابي له تأثير ...ولو اقترع  %80من املغتربين لتمكنوا من قلب املشــــــهد
دوليل بشعالين
شــكّلت املرحلة األوىل من انتخابات
العام  2022التي جرت للبنانيني املقيمني
يف الدول العربية عىل مدى يوم الجمعة
الفائــت يف  6أيّار الجــاري ،حيث بلغت
نسبة اإلقرتاع اإلجاميل يف  10دول منها،
جلني،
 %59.45من نســبة الناخبني املس ّ
ويــوم األحد املنــرم يف  8منه ،وأتت
النسبة منخفضة ملا كان متوقّعاً يف 48
دولة أمريكية وأوروبية وافريقية ،فضالً
عن اإلمارات واملغــرب وتركيا« ،بروفا»
ج ّيــدة النتخابات يــوم األحد املقبل يف
 15الجــاري املرتقبة يف الداخل اللبناين.
وبحســب لوائح الشــطب الصادرة عن
املديرية العا ّمة لألحوال الشــخصية يف
وزارة الداخلية ،فإنّ عدد الناخبني النهايئ
بلغ  ، 3.967.307ويتوقّع أن يقرتع أكرث
مــن نصفهم يوم األحد املقبل ،بحســب
بعض املراقبني ،وال سيام أنّها امل ّرة األوىل
التي تجــري فيها اإلنتخابــات النيابية
بعد «ثورة  17ترشين» التي انتفضت عىل الطبقة السياســية
الحاكمــة ودعت اىل «تغيري النظام» ،كــا بعد انفجار مرفأ
رضر عائالت كبرية يف
بــروت يف  4آب  2020الذي أدّى اىل ت ّ
بريوت ،برشياً وماديّاً.
وتقول أوســاط ديبلوماسية متابعة انّ البعض كان ال يزال
يشــكّك يف إجراء العملية اإلنتخابية ،حتى قبل ســاعات من
انطــاق املرحلة األوىل منهــا يف  58بلداً يف الخارج ،غري أنّ
جل
إجراء اإلنتخابات يف موعدها ،ويف ســائر الدول التي تس ّ
فيها اللبنانيون ،وإن بنســب متفاوتة ،فضالً عن اإلقبال عىل
اإلقــراع يف دول عديــدة منها ،أظهــرا أنّ املرحلة الثانية من
تضم
اإلنتخابــات ،والتي هي أكرب وأشــمل بطبيعة الحال ،إذ
ّ
نحــو  4ماليني ناخب يف الداخل ،ســتجري أيضاً يف موعدها
الدستوري ،وستم ّر عىل خري ما ُيرام عىل غرار املرحلة األوىل،
كل الصعوبات اإلقتصادية واملالية التي يعيشــها البلد،
رغــم ّ
وأثّرت ســلباً يف السفارات والبعثات والقنصليات اللبنانية يف
دول الخارج.
كل
وتجد االوســاط أنّ املطلوب اليوم ،ال ســيام مع تخطّي ّ
العقبات إلجراء اإلنتخابــات يوم األحد املقبل ،الذي تتجه إليه
ظل وجود املراقبني الدوليني
األنظار يف الداخــل والخارج ،يف ّ
من قبــل البعثة األوروبيــة ،ومراقبة هيئــة اإلرشاف عىل

اإلنتخابات ملدى التزام وســائل اإلعالم البرصية والســمعية
واملكتوبة بالقانــون ،وبالصمت اإلنتخايب ،أن يُقبل الناخبون
يف الداخل عىل اإلقرتاع ،رغم غالء املحروقات وعدم استحداث
«امليغاســنرت» الذي كان بإمكانه أن يًس ّهل عىل الناخب عملية
اإلقــراع يف مكان إقامته بدالً من أن يُضطر اىل اإلنتقال منه
اىل مكان القيد لإلنتخاب .كذلك فالشكاوى التي أطلقها الشعب
الثائر عىل الطبقة السياســية الحاكمــة خالل انتفاضة 17
ترشين من العام  ،2019وما تالها من تظاهرات يف الشارع ،آن
األوان إليجاد الحلول لها يف صناديق اإلقرتاع من خالل انتخاب
املمثلني الفعليني عنه يف الربملان الجديد.
وأشــارت األوساط نفســها اىل أنّ املجتمع الدويل أو الدول
املانحة التي تدعم لبنان ،وعىل رأســها فرنســا ،تؤكّد أنّه عىل
اللبنانيني اإلستفادة من هذه الفرصة التي ال تتاح أمامهم سوى
م ّرة ّ
كل  4ســنوات ملامرســة حقّهم الدميوقراطي يف إيصال
املمثلني عنهم اىل الندوة الربملانية ،يف حال كانوا يريدون فعالً
تحســن بالدهم وإنهاضها من األزمة اإلقتصادية واملالية غري
املسبوقة التي ترزح تحتها .فال أحد غريهم باستطاعته إحداث
التغيري ،يف حال كان هذا ما يودّونه فعالً.
ورأت االوساط أنّ أي صوت ،يف الخارج أو يف الداخل ،يؤثّر
ككل ،وإن كان أكرث تأثرياً يف بعض
يف العمليــة اإلنتخابيــة ّ
الدوائر اإلنتخابية دون سواها .لهذا ،عىل الناخبني ّأل يستخفّوا

بأصواتهم وبقدرة هذه األخرية عىل إيصال
ممثليهم الحقيقيني اىل الربملان .علامً بأنّ
دوائر عديدة مثل زحلة ،وكرسوان  -جبيل،
والشامل الثالثة ،وبريوت الثانية قد تتبدّ ل
فيها النتائج بحسب نسبة إقبال الناخبني
يغي الحاصل اإلنتخايب أو
عليهــا ،ما قد ّ
يؤ ّمــن الكرس األعىل الــذي قد تحتاجه
بعض اللوائح اإلنتخابية.
وبرأي األوساط عينها أنّ اإلنتخابات،
عــى ما تنقــل عن بعض ســفراء دول
الخارج ،ســتفرز مرجعيات سن ّية ،بعد
غياب رئيس الحكومة األســبق ســعد
الحريــري وتيــاره األزرق عن املشــهد
الســيايس ،ومن ضمنه اإلنتخايب .وإذا
عرفت هذه األخرية التي ســتتوزّع عىل
بعــض الدوائر كيف تتضامن يف مجلس
الن ّواب من بعض قــوى «التغيري» ،فإنه
باســتطاعتها عندئذ أن تُفرز كتلة وازنة
يف مجلــس الن ّواب قــادرة الحقاً عىل
إحداث التغيري الذي تدعمه دول الخارج.
كذلك فال ميكن ،بحسب رأي االوساط،
اإلســتهانة بعدد الناخبني الذين اقرتعوا يف دول الخارج ،ومل
يصدر العدد النهايئ بشــأنهم بعد بسبب التوقيت املتباين بني
لبنــان والدول األمريكية ،والذي قد يرتاوح بني  100و 130ألف
جل .فهذا العدد إذا تزايد
ناخب من أصل أكرث من  225ألف مســ ّ
يف الدورات الالحقة من املمكن أن يؤثّر بشــكل أكرب يف عدد
مــن الدوائر اإلنتخابية .علامً بأنّه كان يفرتض أن ينتخب نحو
جلني ،كونهم أقبلوا بحامسة عىل التسجيل ،ولو
 %80من املســ ّ
فعلوا لتمكّنوا من قلب املشــهد االنتخايب رأساً عىل عقب .أ ّما
انخفاض النسبة فسيجعل األصوات تفقد تأثريها الوازِن ألنها
كل دائرة من الدوائر اإلنتخابية
ستتوزّع عىل جميع اللوائح يف ّ
الـ  .15وهذا األمر يؤدّي اىل تأثري محدود قد ال يقلب املشــهد
ككل ،عىل ما يتوقّع البعض من دول الخارج.
ّ
وأبدت األوســاط تخ ّوفها من أن يؤدّي املال اإلنتخايب الذي
ُيرصف يف بعض الدوائر التي ستشهد معارك حامية يوم األحد
املقبل ،اىل تردّد الناخبني يف انتخاب ممثليهم الفعليني ،رغم أنّ
هذا األمر قد يزيد من نسبة اإلقبال عىل اإلقرتاع .كام لفتت اىل
أنّ  16أ ّيار املقبل ،سيكون يوم آخر يف لبنان ،فاز من فاز وخرس
ررة من القانون اإلنتخايب
من خرس ،وســتعمل القوى املتــ ّ
الحــايل رقم  44الصادر يف  17حزيــران  2017عىل املطالبة
ليصب يف مصلحتها يف الدورات اإلنتخابية الالحقة.
بتعديله
ّ

إنـــتـــخـــابـــات الــــخــــارج ســتــنــســحــب ع ــل ــى الــــداخــــل وفـــــق هـــــذه املــعــطــيــات
فادي عيد
ترك الصــوت اإلغرتايب دفعــاً قوياً
لحصــول اإلنتخابــات يف الداخل يوم
األحــد املقبل ،مبعنى أن اإليجابيات التي
ظهرت يف دول اإلنتشــار سترصف يف
اإلســتحقاق الداخيل ألكرث من اعتبار،
أبرزها تأكد للجميع بأن هذا اإلستحقاق
لــن يؤجــل أو أن اإلنتخابات لن تحصل
لهذا السبب وذاك ،بعدما ضجت الساحة
املحلية بهذه التك ّهنات واإلســتنتاجات،
ولكــن املتابعــن ملســار الوضع ،ومن
ميلكون الصداقات والعالقات يف الداخل
والخــارج كانوا يف أجواء حصولها دون
أي إبطاء عىل خلفية أن تأجيلها سيرتك
ارتدادات سلبية عىل الذين يسعون لهذا
الخيــار ،منها توقف الحوار مع صندوق
النقد الــدويل ،وعدم حصول لبنان عىل
املساعدات املوعودة ،يف حني أن الرئيس
الفرنيس إميانويل ماكــرون ،كان من
أكرث املتشدّ دين إلجراء اإلنتخابات ،وهو
عندمــا تم تكليف الرئيس نجيب ميقايت ،قال له «ســندعمك
رشط حصول اإلســتحقاق اإلنتخــايب يف موعده» ،وهذا ما
حصل ،ومن هــذه الزاوية ميكن القول أن ماكرون وأكرث من
دولــة مهتمة بالشــأن اللبناين ،قد تكون مــع إعادة تكليف
ميقايت إىل حني انتهاء والية الرئيس ميشال عون ،أو سيستمر
عىل رأس حكومة ترصيف األعامل وفق الدســتور بعد انتهاء
والية املجلس الحايل.
أمــا يف القراءة األخرى ،فإن املتابعني للمســار اإلنتخايب،

يشريون إىل أن التصويت الس ّني يف املرحلتني األوىل والثانية،
كان له دوره يف كرس ما يقال عن مقاطعة س ّنية ،ال سيام بعد
تعليق الرئيس ســعد الحريري عمله السيايس وعدم مشاركة
«تيار املســتقبل» يف اإلنتخابات ترشيحاً واقرتاعاً ،ولذا فإن
مــا جرى يف املرحلة األوىل ،خصوصــاً يف الدول الخليجية
والعربيــة ،إىل املرحلة الثانية ،ســيكون له وقعه عىل خط
املشــاركة يف انتخابات الداخل ،حيــث علم أن هناك لقاءات
تحصــل بعيداً عن األضواء بني مرجعيات وقيادات ســ ّنية من
أجل الســر مبا قاله مفتي الجمهورية اللبنانية الشــيخ عبد

اللطيف دريان ،مبعنى رضورة املشاركة
الكثيفة وعدم املقاطعة ،وينقل يف هذا
الصــدد ،بأن مفتيــي املناطق يحضّ ون
أبنــاء الطائفة الســ ّنية لعدم مقاطعة
اإلنتخابات والنزول يوم األحد املقبل إىل
مراكز اإلقــراع ،وهذه الدعوات تكثّفت
يف الســاعات املاضية ،وستبلغ ذروتها
من اليوم وحتى األحد القادم.
وعىل خط آخر ،فإن انتخابات الخارج،
وإن كشــفت بعض الثغرات التقنية ،إال
أن األمر األبرز متثّل بكثافة اإلقرتاع عىل
خالف ما كان متوقعاً لـ «قوى التغيري»،
ووفــق بعــض الخــراء اإلنتخابيني
ومرجعيات سياســية وحزبية ،ان هذه
املســألة ال يع ّول عليها عىل صعيد حسم
الخيــارات بني من ســيفوز ويخرس ،أو
أن هنــاك مفاجآت من العيــار الثقيل
بفعــل الصوت اإلغــرايب ،وإن كان له
تأثري كبري يف دوائــر معينة ،بحيث أن
املحازبــن يف دول اإلنتشــار اقرتعوا
ألحزابهم ومرجعياتهم مع قلّة انتفضت
لـ «التغيري» ،بينام الرشيحة من املستقلني والخارجني عن أي
اصطفافات سياســية وحزبية ،وربطاً بظروف البلد وانهياره
واملأساة الصحية واإلجتامعية واملالية ،وما حدث من انفجار
املرفــأ إىل كل األزمات ،اقرتعــت ل «التغيرييني» ،وهذا النمط
من اإلقرتاع سينســحب عىل انتخابات الداخل ،مام سيشكّل
بعــض املفاجآت دون أن يكون التغيري واســعاً ،وبالتايل ،أن
مثــة مفاجآت مد ّوية قد تظهرمــن خالل انتخابات الخامس
عرش من أيار الجاري.

الحلبــــــي مــــــن بعبــــــدا  :اإلمتحانــــــات فــــــي موعدها
ً
ّ
وخطــــــوات ســــــتتخذ قريبــــــا للنهــــــوض بـــــــ «اللبنانية»

بري ّ
حيا الناخبين املغتربيــــــن  :لضرورة التالقي
على قيــــــم الديموقراطية وثقافــــــة قبول اآلخر

اســتقبل رئيس الجمهورية
العامد ميشــال عون قبل ظهر
امــس يف قرص بعبــدا ،وزير
الرتبية والتعليم الحايل عباس
الحلبــي واجرى معــه جولة
افق تناولت الشــؤون الرتبوية
واوضاع الجامعة اللبنانية.
بعد اللقاء ،تحــدث الحلبي
اىل الصحافيــن فقال« :كانت
مواضيع الرتبيــة والجامعة
اللبنانيــة عىل جدول االعامل،
وتوصلت مع الرئيس عون اىل
(دااليت ونهرا)
عدة قضايا ســتكون موضع عون مستقبال الحلبي			
اعــان يف االيــام القليلــة
عهد وزير الرتبية».
املقبلة .وكنت مرتاحاً جداً لهذا
وعن االستعدادات االمنية ملوضوع االمتحانات
اللقــاء لجهة ما ميكن ان يؤدي اىل حلحلة ملفات
الجامعة واعادة النبض اليها بعد سنة صعبة عىل الرســمية ،قال الحلبي« :ليس هناك من قلق امني
طالبها وادارتها واساتذتها ورئيسها .اجدد تفاؤيل بالنسبة اىل االمتحانات ،والوزارة معتادة عىل هذا
بأن االيام القليلة املقبلة ســتحمل ،اما خالل هذه االمر ،وكنا قد حددنا املواعيد والربامج التي تتناولها
الجلسة او الجلســة املقبلة ملجلس الوزراء ،شيئاً االمتحانــات ،وخففنا من املواد وايام االمتحانات
ما يتعلق مبراســيم الجامعــة اللبنانية» ،مضيفا بحيــث باتــت يومان بــدل ثالثة ايام لشــهادة
يل ،كل امللفات لها االولوية ،ولكن ان «الربيفيه» ،وثالثة ايام بدالً من خمســة لشهادة
«بالنســبة ا ّ
مل يكن من املمكن اقرارها كلها ،فسنقبل مبا ميكن «الثانــوي» .ومع تقليص الربامج ،ليس هناك من
تحقيقه ملصلحة الجامعة اللبنانية ،الن اي خطوة قلق امني ،فالتنسيق متواصل مع الجيش اللبناين
من هذا القبيل ستؤدي اىل انعاش الوضع يف هذه وقوى االمن الداخــي ،وقد افتتحنا منصة لتلقي
الجامعة بعد ســنة صعبة جداً .وقد قلت يف املرة طلبات االساتذة الراغبني يف االشرتاك يف عمليات
السابقة خالل جلسة مجلس الوزراء ،وكررت انني املراقبة والتصحيح ،والوزارة عىل اتم االســتعداد
ال امتنى ان تشهد الجامعة هذا االنهيار ال يف عهد الجــراء االمتحانــات ،واتخــذت كل االجراءات
الرئيــس عون وال يف عهــد هذه الحكومة وال يف اللوجستية لذلك من اوراق وقرطاسية وغريها»...

توجــه رئيس مجلس
النواب نبيه بري بالتحية
والتقديــر للناخبــن
اللبنانيــن املقيمني يف
الخــارج عــى قيامهم
بواجبهــم الوطنــي
والدستوري وإنجازهم
املرحلــة األوىل مــن
اســتحقاق اإلنتخابات
النيابيــة ،وقال« :تحية
إعتزاز وتقديــر للبنان
املقيــم يف أوروبــا
وأفريقيــا واألمريكيتني
(حسن ابراهيم)
			
وآسيا وأوسرتاليا ..شكراً بري يلقي كلمته
عىل صعيد آخر ،وبانتظار الكلمة التي
لكل من تكبد عناء السفر
وقطــع آالف األميال ليؤكد صدق وأصالة سيوجهها بري اىل اللبنانيني عند الخامسة
إنتامئــه للبنان الوطــن الذي حدوده كل من عرص اليوم ،اســتقبل يف قاعة أدهم
الكون» ،مضيفــا «ننحني إجالالً وإكباراً خنجر يف املصيلح وفدا شــعبيا كبريا من
لكل لبناين صــ ّوت للوائح األمل والوفاء مدينة صور ضم ممثلــن عن فاعلياتها
يف كل القــارات والدول بخاصة من أدلوا وعائالتها الروحية واألندية والجمعيات
بأصواتهم متحررين من الضغوط والقهر الكشفية والشبابية يف املدينة.
كام اســتقبل رئيس املجلس وفدا من
والتهويــل والتضليــل مؤكدين مجددا أن
بلــدة الخرايــب ضم فاعلياتهــا البلدية
صوت الحق يعلو وال يعىل عليه».
وختم «التحية أيضاً موصولة لألصوات واإلختيارية وأنديتها الرياضية وممثلني
املعارضة كالهام يجــب أن يكمال اآلخر عن عائالت البلــدة ،وقدموا كأس إحدى
ليشــكالن قيمة مضافة للوطن ال بد أن البطــوالت الرياضية التــي أنجزها نادي
يلتقيــا عىل قيــم الدميقراطية وثقافة البلدية.
والتقى أيضاً ،وفداً شــعبياً وكشفياً من
القبــول باآلخر من أجل لبنان وإنســانه
بلديت البيسارية والنجارية.
أينام كان».
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حزب الله ّ
كرم
إعالميي صيدا

ً
مــحــمــد عــفــيــف  :أيّــــــا يــكــن ال ــخ ــاس ــر أو ال ــف ــائ ــز فـــي االنــتــخــابــات
ً
ّ
س ــن ــم ــد يـــــدنـــــا ...وســنــعــمــل مـــعـــا إلخـــــــراج ل ــب ــن ــان مــــن أزمـــاتـــه

أقامــت منطقة صيدا يف
حــزب الله ،مبناســبة عيد
شــهداء الصحافة ،عشــاء
تكرمييــا إلعالميي منطقة
صيــدا يف قاعــة مطعــم
املستشار يف املدينة ،برعاية
املستشــار االعالمي لألمني
العــام للحزب ومســؤول
وحدة العالقــات اإلعالمية
محمد عفيــف ،الذي هنأ يف
كلمته اإلعالميني مبناسبة
عيد الفطر ،منوهــا بالدور
الذي يقدمه املراســلون يف عفيف مع االعالميني
املناطق «وهو مدعاة للتقدير
النقطة الثانية ،حجم التدخل الســيايس االقليمي
يف
االخوة
عليه
حــرص
واالحرتام والتكريم الذي
والدويل يف حياتنا السياســية عموما ويف وسائل
الكبري
للعطاء
تقديرا
اللــه
منطقة صيدا يف حزب
اإلعالم ،فليــس رسا أن البلــد كان خاضعا للنفوذ
السنوات».
خالل كل تلك
الفرنيس الــذي كان يعني الرؤســاء والحكومات
وجه
عىل
الجنوب
منطقة
ان
البديهي
«من
وقال:
والوزراء ويحدد لوائح املرشحني ،وانتقل هذا الدور
اسرتاتيجية
أهمية
املناطق
أكرث
إحدى
هي
التحديد
الحقــا اىل األمريكيني ،وكان هناك عىل الدوام نفوذ
يف
واإلعالمية
الصحفية
التغطية
مســتوى
عىل
ملرص ،ولسوريا وللســعودية وهكذا دواليك .وكان
العامل العريب برمته ،بسبب طبيعة الرصاع العريب -ذلك ينعكس عىل التدخل يف وسائل اإلعالم فكانت
اإلرسائيــي .ومن هنا ،فإن دوركــم بالغ األهمية ،وســائل اعالم تتبع الســعودية وأخرى تتبع ليبيا
وشهاديت فيه باألصل مجروحة ،ولكنني أفهم هذا وسوريا ،لكن مل يسبق أن وصلت التبعية وااللتحاق
كرجل عمل يف هذا الحقل منذ أربعني عاما ،وزادت مثل ما وصلنا اليه من انحدار يف اآلونة األخرية من
أهمية املراسلني يف امليدان بعد التطور التكنولوجي حمالت اعالمية وشتائم وأخبار كاذبة وانفاق مايل
الكبري يف عامل اإلنرتنــت واملواقع اإللكرتونية ،ما عىل الترصيح وعىل التغريدة ،اشتم حزب الله وانتقد
جعل كل خرب أو حادثــة او كلمة أو صورة تحتمل املقاومة لتحصل عىل مثن مبارشة «.
التزييف وتحتمل الكذب وتحتمل الشــتيمة الخداع،
وعن برامج مرشــحي االنتخابــات وبياناتهم،
وتحتمل أال تكون حقيقية « ،مضيفا «مهمة املراسل قال عفيف« :بينام كنت اراجع الخطابات واملواقف
يف املنطقة أن يتحقق بنفســه طبيعة الخرب ،فمع للمرشحني يف اإلنتخابات النيايية واألحزاب والقوى
ازدياد وســائل االعالم والتطور التقنــي ،ازداد بث السياسية ،مل أجد مرشوعا سياسيا حقيقيا متصال
الكثري من األخبار غري الصحيحة والشــائعات .اما بدور لبنان ومستقبله والرصاع يف املنطقة ،بل حتى

لتطوير النظام الســيايس
يف البلــد .كــا لفتني انه
حتى القضايا ذات االهتامم
الحيــايت كأزمــة الكهرباء
وأمــوال املودعــن وأزمة
املحروقــات واملفاوضــات
مــع صندوق النقــد الدويل
كل هذه القضايا ال تشــمل
الحيز الكايف من اهتاممات
املرشــحني ،ولكــن هنالك
قضية واحدة اسمها سالح
حزب الله».
وتابــع« :نحــن كرسنا
احتكار املحروقات خصوصا
املازوت ،وقس عىل ذلــك .وامنا انا أقول ماذا قدمنا
نحن؟ عندما كنتم انتم تقدمون التعامل مع إرسائيل
قدمنا املقاومة ،وعندما كانت قوة لبنان يف ضعفه
باتت قوة لبنان يف مقاومته وجيشــه وشــعبه،
وعندما كنتم تنظرون إىل بريوت تحرتق وال تستسلم
وال ترفع الرايات البيضاء ،كان لدينا البديل اسمه خالد
علوان ونزيه قربصيل ولوال عبود وســناء محيديل
وراغب حرب وأحمد قصري وهادي نرص الله .هذا ما
قدمناه نحــن للبلد ،ونعود ونقول ان هذا كان واجباً
علينا وليس منة منا عىل شعبنا ،ومع هذا سينقيض
الخامس عرش من أيار وســيأيت يوم آخر ،ويف ذلك
اليوم بعد أن يكون هناك فائز وخارس أيا يكن الفائز
والخارس منــد يدنا إىل الجميــع إىل كافة القوى
السياسية ليك نقول لهم كمواطنني ولبنانيني ،علينا
أن نضــع كتفا إىل كتف ويدا بيد ونعمل معا إلخراج
لبنان من أزماتــه االقتصادية واالجتامعية والعمل
معا عىل تطوير النظام السيايس مبا يلبي تطلعات
جميع اللبنانيني».

الــتــحــريــض واملــــــال اإلنـــتـــخـــابـــي ...مــنــافــع وتــحــشــيــد لــيــس إال
فاطمة شكر
انتهــت عمليــة اقرتاع
املغرتبــن اللبنانيــن يف
الخــارج ،وبــدأت عمليــة
الفرز التي ســتحد ُد املعايريَ
االنتخابيــة املرتقبة يف 15
أيار .فكيف تســتعدُ القوى
السياســية للمعركــة يف
الداخل؟ وماذا عن املواطنني
املنقسمني بني من قرر النزول
لإلنتخاب ومــن أكدَّ عزوفه
عن اإلقرتاع؟
يف املضمون أثبتت الدولة
قدرتها وبكل جــدار ٍة ،ومن
اللحم الحي إجراء االنتخابات يف دول الخارج ،ففي
الشــكل فإن عملية االنتخاب والتصويت كانت يف
معظم الدول ســهل ًة وواضحة رغــم وجود بعض
تثبت
ُ
الثغرات البســيطة ،فيام األيام املتبقية سوف
ما إذا كانــت العملية االنتخابية املنتظرة يف الداخل
سوف تكون عىل نح ٍو مشابه لإلنتخابات الخارجية،
حيث أن عامل املال اإلنتخايب سوف يكونُ باملرصاد
للحمالت اإلنتخابية بني الخصوم.
ويؤكد مصد ٌر مطلع ،أن عملية دفع وتوزيع املال
اإلنتخايب مستمرة وستزداد يف األيام املقبلة نتيجة
الشحن والتحشــيد من خالل املاكينات اإلنتخابية
والتي تعمل ،وفــق املصادر اىل املال اإلنتخايب الذي
سيكون العامل األسايس ألية عملي ٍة إنتخابية ينصا ُع

إليها الناخــب يف الســاعات املقبلة ،واألخذ بعني
اإلعتبار األوضاع املعيشــية والضائقة املالية التي
يعيشها كل أفراد املجتمع اللبناين دون إستثناء ،وقد
يجعل ذلك مهم ًة ســهل ًة نتيجة هذا الوضع لتغليب
لغ ِة املال عىل لغ ِة العقلِ يف العملية اإلنتخابية ،وأكدّ
املصدر أن املعركة اإلنتخابية األكرث رضاو ًة ستكون
لدى املك ّون املســيحي بالتحديد ،حيث أنَّ العمليات
غائب عنها «أي برنامج سيايس من
اإلنتخابية لديها
ٌ
شأنه أخذ األمور باتجاه معايري إنتخابية بعيد ٍة عن
لغ ِة املال والسلطة».
أما فيام يتعلق باللوائح املقابلة للثنايئ الشــيعي،
فإن عملية التحشيد مســتمرة ،وتتضاعف يوماً بعد
يوم نتيجة التحريض والتحامل عليها ،مام أدى ،ودامئاً
حســب املصدر ،إىل زيادة يف اإلصطفاف والتامسك

سينتج عنه زيادة الحاصل
ما
ُ
االنتخايب وضــان النجاح
ألكرثيــة املرشــحني داخل
اللوائحلديها،باإلضافةاىلذلك
تقو ُم املنابر اإلعالمية والتي
تسيط ُرعليهاأغلبيةتلكالقوى
املناهضة للمحور وحلفائه،
بخلق أجوا ٍء إيجابية تعكسها
تلك الحمالت بعد اشــمئزاز
القاعدة اإلنتخابية من سامع
كل تلك الحمــات اإلعالمية
والخطابات السياســية التي
تح ّرض ،مام يؤدي إىل اإلرصار
والتامسك أكرث فأكرث ليصل
ذلك إىل رفع املعنويات ،وزيادة
عدد الفائزيــن داخل اللوائح
العائدة لها نتيجة زيادة الحواصل.
ر اىل أن النتائــج يف  16أيار
كل املؤرشات تشــ ُ
ستأيت بنفس التوقعات التي كانت عليه ،مع الفوارق
املحدودة يف بعض املناطق التي ستعمل عليه قوى
«الحراك» املنبثقــة عن  17ترشين وبعض املجتمع
املدين ،أضاف املصدر أن األجواء الراهنة واملستقبلية
سوف
تتناغم مع املعطيات الخارجية ،والتي تظه ُر
َ
ُ
بوادرها من خالل اللقاءات لبعض مسؤويل اإلقليم
يف املنطقة ،التي كان آخرها زيارة الرئيس بشــار
األسد اىل طهران ،وسوف يتبعها زيارات ألمري قطر
لكل من سوريا وإيران ،وكل تلك املؤرشات تتامىش
مع حلولٍ قد تطرأ يف األيام القليلة املقبلة عىل وقع
اإلنتخابات النيابية.

يف املقابل ،هناك ظاهــرة من الرضوري التوقف
عندهــا ،تكمن بأن القــوى التقليدية ،عىل ضفتي
قــوى الثامن والرابــع عرش من آذار ،ســعت إىل
تحويل املعركة إىل ما يشبه اإلستفتاء عىل خيارات
سياســية محددة ،خصوصاً تلك املتعلقة بســاح
حزب اللــه ،األمر الذي قد يكون مــرراً من قبلها،
نظراً إىل أنها تحتاج إىل هذه الشعارات من أجل شد
عصب جمهورها ،إال أن سقوط بعض املرشحني من
«التغيرييني» يف تفاصيل هــذه اللعبة كان مرضاً
كثرياً بلوائحهم ،ال ســيام أن املواطنني املمتعضني
من الرصاع الحزيب غري املجدي ،كانوا يريدون منهم
أن يذهبوا إىل تقديــم برامج إقتصادية وإجتامعية
توضح لهم كيفية الخروج من األزمة الراهنة.
إن عــدم توحد والضعف الذي ظهــرت فيه لوائح
تعب عن الحراك الشــعبي ،غري املدعوم
«الثورة» التي ّ
خارجياً ،وغري املم ّول من أي جهة ،جعلها تخرج من
دائرة املنافسة ،إال يف حاالت استثنائية نادرة ،مثل صيدا
– جزين عىل ســبيل املثال ،واضطر بعض املرشحني

الذين ميثلون الحراك الحديث عن الســاح ،حتى أن
بعضهم أصبح ُيسأل عن موقفه من السالح ،وبحال مل
يكن ضده أُخرج من كنف «الثورة» و»الثوار».
لذلك ميكــن القول أن املعركــة الحقيقية اليوم
تدور بني خطني سياســيني كبريين ،ومل يعد هناك
مكان لقوى «التغيري» التــي تطمح إلحداث خرق
يف املجلس النيايب من الناحية القانونية واألفكار
واملشاريع الترشيعية اإلصالحية ،وبالتايل مل يعد
باإلمكان القول ان هناك  3قوى رئيســية تتصارع
يف االنتخابات ،بل قوتــن ،يعودان بنا اىل الذاكرة
اىل عام  2005تاريخ اندالع الرصاع السيايس الذي
ال نزال نعيش يف ظله اليوم.
ضم مرشــحي ما يسمى «بالثورة»
من هنا ،يجب ّ
الفائزين يف االنتخابات اىل تجمع قوى  14آذار ،وهو
ما يجعل املنافسة «عىل املنخار» بني فريقني يسعى كل
منهام للحصول عىل النصف زائد واحد ،هام فريق 14
آذار اىل جانب قوى «التغيري» مبواجهة  8آذار والتيار
الوطني الحر ،خاصــة أن نظرية الفوز بالثلثني هي
نظرية ساقطة ال متتلك أي دقة.

وعليــه ،فإن املصدر النيايب املخرضم ،شــدّد عىل
أن األســاس يف اقرتاع اللبنانيني يف الخارج أنهم مل
يتجاوبوا مع أي قــرار باإلعتكاف أو املقاطعة ،وكان
القرار باملشاركة يف التغيري املنشود من خالل اإلقرتاع
والقيامبالواجبالوطنياملتمثّلبالتصويتملرشحيهم،
وإن كان العديد من املقرتعني ،ال يعلم أي تفاصيل عن
املعادالت السياســية والتحالفات اإلنتخابية القامئة
عىل الساحة الداخلية اللبنانية ،ولكن من حيث املبدأ،
فإن األساس هو عدم ترك مشاعر اإلحباط أو اليأس،
تتحكّم بقرار الناخبني يف الداخل ،بعدما نجح لبنانيو
الخارج يف هذا اإلمتحان الدستوري.
وبالتايل ،يضيف املصدر النيايب املخرضم ،أن األزمة
الداخلية ،وعىل وجه الخصــوص األزمة املالية التي
كادت تهدّد العملية اإلنتخابية ،مل تعد تشكل عائقاً أمام
الحكومة إلجراء اإلنتخابات عىل طريقة اإلنتخابات
يف الخارج ،وتكرار مشــهد املشاركة بحامس وإدارة
العملية وفق ما هو مق ّرر يف الخطة املوضوعة من قبل
وزارة الداخلية واإلجراءت امل ّتخذة ومنذ اليوم من أجل
مواكبة كل تفاصيل اإلستحقاق عىل كل املستويات.

ومن ضمن هذا السياق ،يتحدث املصدر نفسه ،عن أن
العناوين املصريية التي ستكون عىل طاولة املجلس
النيايب الجديد ،تتعلّق بقدرة الســاحة الداخلية عىل
تجاوز األخطار املحدقة بكل القطاعات اإلقتصادية،
يف ضوء اإلنهيار املايل الذي يتهدّد لبنان ،وصوالً إىل
املهامت الدستورية املنوطة باملجلس النيايب العتيد،
والذي سيختاره الناخبون اللبنانيون يوم األحد املقبل.
ويف هذا الســياق ،يتحدث املصدر النيايب نفسه،
أن املواعيد الدستورية تنطلق من تاريخ  21الجاري،
مع دخول الحكومة الحالية مرحلة ترصيف األعامل،
وبعدها انتخــاب رئيس مجلس النواب املقبل وهيئة
مكتباملجلس،متهيداًلإلستشاراتالنيابيةامللزمةمن
أجل تكليف رئيس حكومة وتشكيل حكومة جديدة،
ثم يف  31آب موعد دخول مجلس النواب يف انعقا ٍد
دائم النتخاب رئيــس للجمهورية .ويخلص املصدر
نفســه ،إىل اعتبار هذه املواعيد ،إمتحاناً للمجلس
النيايب الجديد ،كونها ستحدّد مدى القدرة عىل النجاح
والقيام بخطوات تأيت عىل مستوى تطلّعات الناخبني
يف الداخل ،كام الخارج عىل حدٍّ سواء.

الصراع اإلنتخابي يتوضح  14 :آذار وقوى «التغيير» بوجه  8آذار والوطني ّ
الحر

محمد علوش
منذ لحظة االنتهاء من عملية تشكيل اللوائح بشكل
رسمي ،كان من الواضح أن القوى «التغيريية» سقطت
يف «الفخ» الذي سبق لها أن سقطت به أكرث من مرة،
منذ تاريخ إندالع إنتفاضة السابع عرش ترشين األول
من العام  ،2019أي عدم التوحد ضمن مرشوع واحد
واضح املعامل ،األمر الذي ترجم من خالل وجود أكرث
من الئحة تدعي «التغيري» أو «الثورة» يف كل دائرة.
من حيث املبدأ ،هــذه اللوائح كان من املفرتض أن
تستفيد من حالة اإلمتعاض القامئة عند املواطنني،
من أجل الســعي إىل الخرق يف أكرث من دائرة ،لكن
هذا التشتت ح ّول إتجاه موجة اإلمتعاض من األحزاب
التقليدية إىل املسؤولني عن هذه اللوائح ،عىل قاعدة
أنهم أضاعوا فرصة تاريخيــة قد ال تتكرر يف وقت
قريب ،بينام كان املطلوب العمل عىل إســتغاللها،
من أجل التعبري عن الواقع الحقيقي الذي يشــعر به
املواطنون.

ّ
َ
إســتــحــقــاق ال ــداخ ــل يُــكــمــل املــشــهــد الــديــمــوقــراطــي املــنــجــز ف ــي الــخــارج

هيام عيد
مبعزلٍ عن الدوافع واألسباب التي دفعت بلبنانيي
اإلغرتاب واإلنتشــار إىل اإلقبال بكثافة ،وفق أرقام
وزارة الخارجية باألمس ،فإن نجاح املرحلتني األوىل
مؤشاً
ّ
والثانية مــن اإلنتخابات النيابية ،يشــكّل
عىل املشــهد اإلنتخايب يف لبنان يوم األحد املقبل،
عندما ســيقول اللبنانيون أو «لبنانيي الداخل» ،كام
يسميهم مصدر نيايب مخرضم ،كلمتهم يف املجلس
النيايب الجديد ،وبالتــايل ،اإلقرتاع بكثافة عىل حدّ
قول املصدر ،مــن دون األخذ يف اإلعتبار أي عناوين
أو عوامل سياســية أو طائفية أو حتى مالية ،وهذا
انطالقاً من املناخ «التغيــري» الذي بدا واضحاً يف
تفاصيــل العملية اإلنتخابيــة يف مرحلتيها يومي
الجمعة واألحد املاضيــن ،علامً أن الصورة الداخلية
لإلســتحقاق تخفي ،وال تزال يف طياتها ،تحديات
عديدة لجهة مرور اليوم اإلنتخايب الطويل واملنتظر
يف  15الجاري ،عىل غرار اليومني يف اإلغرتاب.

فريد البستاني النائب الحضاري« ..تيار لبنان املدني»
ّ
ّ
و«جمعية املعلم بطرس البستاني»
و«ديــوان القمر»

فريد البستاين يلقي كلمته

مل يقترص التم ّيز الذي ظهــر عليه النائب
فريد البستاين يف واليته النيابية عىل العمل
الترشيعي والرقــايب الحثيث ،بل كان حريصاً
عىل أن يرتك بصم ًة عىل املســتوى الوطني.
لذلك هو عمل عىل تكثيف نشــاطه السيايس
– املجتمعي ،وت ّوجه بإنشاء «تيار لبنان املدين
«وهو تيار ســيايس يهدف اىل إرساء ركائز
الدولة املدنية بكل مندرجاتها.
فالبستاين ذو الفكر املدين املتحرر من أي
عصبيات مناطقية أو طائفية أو مذهبية ،رأى
يف نرش التوعية عىل هذا الفكر املتقدم العامل
األمثل للتأثري ولتوسيع قاعدته عىل مستوى
الوطن وخصوصاً يف صفوف الشــباب .وهو
يؤمن بشــدة يف أن مستقبل لبنان يكمن يف
الدولة املدنية وقانــون زواج مدين اختياري
كمرحلة أوىل ،مبا يشكّل منصة للخروج من
غياهب الطائفية واملذهبية والعصبيات القاتلة
واملد ّمرة.
ويعترب أن املشاكل البنيوية التي نعاين منها
تتطلب معالجات رسيعة تحوز إجامعاً وطنياً
وثقــ ًة يُعاد ترتيبها بــن اللبنانيني ودولتهم.
لكل ذلك ،ال مف ّر من وضع القوانني اآليلة اىل
العبور من دولــة الطوائف إىل دولة املواطنة.
بالتوازي ،أعطى البســتاين ح ّيزاً للعمل عىل
املســتوى الحضاري ،فأنشــأ «جمعية املعلم
بطرس البستاين» الحياء ذكراه والحفاظ عىل

تراثه الثقــايف والفكري واالديب والحضاري.
وقــد أحيت الجمعية الذكــرى املئوية الثانية
مليالده يف احتفــال ضخم يف بريوت برعاية
وحضور رئيس الجمهورية ورئييس املجلس
النيايب والحكومة .كام منحت الجمعية دروعاً
تقديرية لرجال عظــاء راحلني منهم املثلث
الرحــات البطريك املــاورين الكاردينال مار
نرصالله بطرس صفري واإلمام املغيب موىس
الصدر والرئيس الشــهيد رفيق الحريري كام
تم تخصيص منح تعليمية جامعية لعدد من
الطالب املتخصصني يف فكر املعلم البستاين.
بالتقاطع ،ســعى البســتاين اىل أن تكون
الدامــور مركزاً ألكادميية االنســان للتالقي
والحوار واتخذ منها مقراً لنشــاطه االمنايئ
والســيايس .ويف موضوع التواجد بني أهله
يف الشوف ،حرص البستاين عىل اختيار دير
القمــر مكاناً القامته ليبقــى قريباً من أهله
أبناء الشــوف واقليم الخروب .وهو وبهدف
خلق مساحة من التالقي والحوار أنشأ «ديوان
القمر» ،وهو كناية عن ملتقى شعبي وفكري
يف نفــس الوقت ،ليك يشــكل منطلقاً لكل
النشاطات الفكرية والثقافية والسياسية.
رشعني
إن مجلــس النواب بحاجــة اىل م ّ
ورقابيني للحكومــة يعملون بجد عىل تطور
الدولة ،وأثبت الدكتور فريد البســتاين طوال
أهل لذلك.
فرتة نيابته أنه ٌ

افــــــــــــــرام لــــلــــمــــنــــتــــشــــريــــن  :لــــــقــــــاء األمـــــــل
يــــــــــوم األحــــــــــــد الـــــكـــــبـــــيـــــر فـــــــي  15أيـــــــار

غرد املرشــح عىل الئحة «رصخة وطن»
يف دائــرة كرسوان الفتــوح  -جبيل النائب
املستقيل نعمة افرام متوجها إىل املنترشين،
كاتبا« :تحية خاصــة للبنانيني يف االمارات
الذين وقفوا لســاعات تحت شمس حارقة
تعدّ ت ال  40درجــة ،يف طوابري التغيري من
أجل لبنان الجديد .وشكر كبري لكل املنترشين
يف كل مكان عىل مشــاركتكم يف االقرتاع
الكثيف الذي فاق التوقّعات ،وعىل اختياركم
التصويت العقــايب .إىل لقــاء األمل األحد
الكبري يف  15أيار».

تابع مسألة تهريب الدواء مع سلوم

ابـ ــراهـ ــيـ ــم ب ــح ــث مــــع رشــــــدي ت ــع ــزي ــز ال ــت ــع ــاون
بــيــن األمـــــن الـــعـــام ومـــؤســـســـات األمـــــم املــتــحــدة
استقبل املدير العام لألمن
العام اللــواء عباس إبراهيم
يف مكتبــه يف مبنى األمن
العام ،نائبة املنسق الخاص
لألمــم املتحــدة يف لبنان،
املنســقة املقيمة ومنسقة
الشــؤون االنســانية نجاة
رشــدي ،حيث تــم البحث
يف األوضــاع العامــة يف
لبنــان إضافــة اىل ســبل
تعزيز التعــاون القائم بني
األمــن العام ومؤسســات ابراهيم مستقبال رشدي
األمم املتحدة ،وال سيام يف
االعالمــي اىل» موضــوع اإلســراتيجية
مجال التنمية واملســاعدات
الوطنيــة للقطاع الصيــدالين التي أطلقها
اإلنسانية.
ثم التقى اللواء ابراهيــم نقيب الصيادلة يف املؤمتر الصيديل الســنوي وأهميتها يف
الدكتور جو ســلوم ،وكانت جولة أفق عىل الحفاظ عىل األمن الصحي».
كام شــدد عىل «رضورة ضبط الحدود ال
األوضاع الراهنة يف لبنان.
وتطرق ســلوم بحســب بيان عن مكتبه سيام تهريب الدواء من واىل لبنان».

ّ
عملية الفرز اإللكتروني
أجرى تجربة تحاكي

املـــولـــوي  :إنــتــخــابــات املــغــتــربــيــن أكــــدت جــهــوزيّــتــنــا
أجــرى وزيــر الداخلية
والبلديات القايض بســام
املولــوي يف مكتبــه ظهر
امس ،تجربة لعملية الفرز
اإللكرتوين وإدخال النتائج
يف مراكــز لجــان القيــد
االبتدائيــة والعليا .وتحدث
عن التحضريات اللوجستية،
فقال« :نحن نقوم مبحاكاة
وتجربــة حســية لنتائج
عشوائية صورية افرتاضية املولوي يلقي كلمته
عــى الحواســيب ،ونرى
اللبنانيني يف االنتشــار اىل إخراج لبنان من
كيف نتلقى النتيجة بحسب
النظام املتبــع وفقا للقانــون ،انها تجربة ازماته» ،مضيفا «ســيكون التعويض املايل
جديدة ،أحببنا تأكيد جهوزيتنا لالســتحقاق الئق للموظفني والقضاة والكل سيأخذ حقه،
املقبــل ،وما أنجــز يف االيــام املاضية من كام ان الدفع ســيكون «كاش» باملكان الذي
انتخابــات املغرتبني أكد اســتعدادات وزارة يحددونه يف بريوت او املحافظات».
ثم عرض املقدم جورج يونس تجربة ادخال
الداخليــة بالتنســيق مــع وزارة الخارجية
بنجاح العملية االنتخابية ويؤكد ايضا طوق النتائج يف مراكز لجان القيد االبتدائية العليا.
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

ّ
ّ
توجه الى أشرف الناس خالل املهرجان اإلنتخابي في صور والنبطية :موعدنا معكم في  15أيار

نص ــر الل ــه :علين ــا أن نخ ــرج ف ــي  15أي ــار لنم ــارس املقاوم ــة السياس ـ ّـية للحف ــاظ عل ــى املقاوم ــة العس ــكريّة
َ
ّ
ُ
ُ
ّ
ـدو ّ
نق ـــول للع ــ ّ
أن أي خط ـــأ باتج ـــاه لبن ـــان ل ـــن نت ـــردد ع ـــن مجابهت ـــه ...ولس ـــنا خائفي ـــن م ـــن مناورات ـــك
أكّد األمني العام لحزب الله الس ّيد حسن نرص الله« ،أنّ
ما شهدناه خالل الحمالت اإلنتخاب ّية من حرب سياسية
يصح إعتباره بـــحرب
وتحريض طائفي عىل املقاومة
ّ
متوز سياســية» ،داعيا «جامهــر املقاومة لإلنتصار
يف هذه الحرب كام يف حرب متّوز العســكريّة ،ألنّ من
يريــد أن يحمي لبنان فليص ّوت للمقاومة ولحلفائها».
وشــدّ د «عىل أنّ املقاومة تســهر يف ليلها ونهارها
أي خطأ بإتجــاه لبنان لن نرتدّد يف
لتقــول للعدو بأنّ ّ
مواجهتــه» ،كاشــفاً بـ «أنّ تشــكيالت املقاومة يف
لبنان إســتنفرت قياداتهــا ومجاهديها لتكون يف أتم
الجهوزيّة».
وأشــار نرص الله إىل أنّ «الكيان الغاصب أعلن قيامه

يف مثــل هذه األيام ،وبعد أشــهر قليلة نفّذ مجزرة يف
جر كثرييــن من أهايل قرى الجنوب»،
قريــة حوال ،وه ّ
الفتاً إىل أنّ «بعض السياسيني ال ينظر إىل إرسائيل عىل
أنهــا عدو ،وأنّ لها أطامعاً يف مياه لبنان وغازه».
وأكــد أنّ «الجنوب مل يكن منذ عام  1948يف أولويات
الدولة ،وهذا ضمن سياســة اإلهــال التي تعتمدها»،
مضيفاً أنّ «اإلمام موىس الصدر لجأ إىل خيار املقاومة
بعــد تخيل الدولة اللبنانية عن الجنوب» اللبناين.
جه األمني العام لحزب الله «الكالم إىل البعض الذي
وو ّ
يدعو إىل نزع سالح باملقاومة ،بقوله :فرشوا» ،مضيفا
أي خطأ باتجــاه لبنان لن نرتدد عن
«ونقــول للعدو أنّ ّ
ُمجابهته ...ولسنا خائفني من مناوراتك».

النفطي ــــة ويحم ــــي مي ــــاه لبن ــــان ُ
ّ
فليص ـــ ّـوت للمقاوم ــــة وحلفائه ــــا
م ــــن يُري ــــد أن يُحاف ــــظ ويُ داف ــــع ويحم ــــي لبن ــــان واس ــــتخراج ثروت ــــه
خــال املهرجان اإلنتخايب الكبري الذي نظّمه حزب الله يف
مدينتي صور والنبط ّية ،أكد السيد حسن نرصالله« ،أن اللجان
التي أجرت اســتطالع رأي يف ألـــ  15دائرة إنتخابية كان هم
غالبية الناس فيها معالجة الوضع املعييش من غالء أســعار
وكهرباء ومحروقات وتحســن الرواتب ومكافحة الفســاد
والبطالة وإســرداد أموال املودعــن وغريها وليس معالجة
ربا «أن بعض القوى السياسية أخذت من
سالح املقاومة» ،معت ً
سالح املقاومة عنوانًا للمعركة االنتخابية الحالية ومل يلتفتوا
إذا لهموم الناس».
ورأى «أنــه عــى اللبنانيني أن يعرفوا أن مــن يدعو اليوم
لنزع ســاح املقاومة والتخلص من حــزب الله وحلفائه ،إذ
أنهم يتجاهلون ما عاشــه الجنوب وما عاناه أهل الجنوب من
الكيان الصهيوين املؤقت .واعترب أنه عندما دعا رئيس مجلس
النــواب نبيه بري لطاولة الحــوار ولب ّينا الدعوة حني تط ّرقنا
لالسرتاتيجية الدفاعية قال أحدهم إنَّ «إرسائيل» مل تعت ِد عىل
لبنــان» ،مضيفًا «أن من ينكر ذلك ال ينظر إىل «إرسائيل» عىل
أنها عدو وال يعترب أنَّ لها أطامع بغاز ونفط ومياه لبنان».
ولفت السيد نرص الله «إىل أن معاناة أهايل الجنوب بدأت منذ
احتالل الكيان الصهيوين لفلســطني ومن يقول أن االعتداءات
اإلرسائيليــة هي رد عىل عمليــات املقاومة نقول له إنَّه حتى
الستينات مل يكن هناك عمليات ،ويف مثل هذه األيام يف العام
 48دخل العدو إىل القرى الجنوبية واســتباح األرايض ور ّوع
األهايل».
ويف هذا الســياق ،أشار «إىل أن املرجع الديني الكبري اإلمام
السيد عبد الحسني رشف الدين أرسل رسالته املعروفة لرئيس
جروا وليك ال يتحول
الجمهورية لحامية الجنوبيني حتى ال ُيه ّ
الجنوب إىل فلســطني ثانية .كام أشــار إىل أن اإلمام الصدر
أســس وخطّط للمقاومة ومنذ وصوله إىل لبنان طالب الدولة
اللبنانيــة بحامية الجنوب من االعتداءات الصهيونية ،وطالب
الدولة فقط بتدريب شباب الجنوب ليدافعوا عن أرضهم طوال
عرش سنوات ،ولكن بســبب اهاملهم مل يلتفتوا له ولذلك لجأ
لخيار املقاومة املســلحة نتيجة تخيل الدولة اللبنانية والدول
ربا» أنَّ التدريب عىل الســاح واجب
العربية عن الجنوب» ،معت ً
كتعلــم الصالة ،واقتناءه واجب كاقتنــاء القرآن وكان اإلمام
الصدر قد تد ّرب عىل السالح ووضعه يف منزله».

} نقول للذين يريدون
نزع سالح املقاومة «فرشوا» }

وقال السيد نرص الله« :ليفهم من يريد نزع سالح املقاومة
أي مقاومة هذه ،و «فرشوا» أن ينزعوا سالح املقاومة».
أضــاف «أن اإلمام الصدر أكَّد أنَّ الدفاع عن النفس والكرامة
جزء من قرار اإلنســان وال يحتاج إذنًا من الدولة وكان هو أول
املطالبــن بإزالة «إرسائيل» من الوجود ،واإلمام الصدر أكَّد أنّه
يريــد الجنوب صخرة منيعة تتحطــم عليها أحالم «إرسائيل»
وأن يكــون الجنوب نواة تحرير فلســطني وطليعة املحاربني
لـــ «إرسائيل» ونريد الجنوب متمســكًا بلبنان ومرتبطًا بهذه
األمة» ،مضيفًا «أن اإلمام الصدر أكَّد أنَّ عيشنا من دون القدس
موت وذل وعندما يتخىل اإلنسان املسلم أو املسيحي عن القدس
يعني أنَّه يخرج عن دينه ،فعلامؤنا وقادتنا كان خيارهم الدولة
وأن يقاتلوا تحت رايتها ولكن الدولة هي من كانت تدير ظهرها
للجنوب وأهله».
كام رأى السيد نرص الله «أن من يطالب اليوم بإلغاء املقاومة
يتجاهل ويتنكر لــكل إنجازاتها الوطنية والقومية وإنجازها
األعظم يف تاريــخ لبنان وهو تحرير كافة األرايض اللبنانية
املحتلــة» ،مضيفًا «أن املقاومــة وحدها بكل فصائلها حررت
كامل األرايض اللبنانية املحتلة وحررت األرسى بكرامة وعزة».
كام أكد أنّ «املقاومة بتحرير لبنان حطَّمت صورة «إرسائيل»

العظمى وهي ال تستطيع أنّ تبقى يف لبنان وهو األضعف بني
بلــدان الطوق ،كيف لها أن تحتل ســوريا ومرص؟ ،واملقاومة
أعادت للبنان ودول املنطقــة الثقة بالنفس واإلميان بالقدرة
صنع بالدماء ،واملقاومة تقوم بأمر أهم من
عىل التحرير وهذا ُ
التحرير وهو حامية كل لبنان من األطامع والعدوان اإلرسائييل
وهي من تصنع توازن الردع مع العدو وهي من صنعت األمان
ألهــايل القرى األمامية بكل أطيافهم» ،متســائال« ً:إذا تخىل
الناس عن املقاومة وتخلت املقاومة عن ســاحها كام يُطالب
فمن يحمي الناس؟».

} نحن جاهزون ملناقشة
اسرتاتيجية دفاعية وطنية }

وأردف السيد نرصالله «الذين يطالبون بنزع سالح املقاومة

ً
بديل وليس لديهم سوى
حني تسألهم عن البديل ال يقدمون لك
ســلموا سالحكم للدولة بينام نحن قدمنا اسرتاتيجية دفاعية
منذ عام  ،،2006وال نسمع منهم (خصوم املقاومة يف لبنان)
سوى« :سلِّموا السالح» ،مردفاً «أنا قدّ مت اسرتاتيجية دفاعية
أتلق أي جواب منهم حتى
عــى طاولة الحوار عام  ،2006ومل َّ
اآلن».
أضاف «وعىل طاولة الحوار قدمت االسرتاتيجية الدفاعية،
وحني طالبهم الرئيس بري بالرد عليها طلبوا رفع الجلسة ومن
حينها مل يجاوبوا ،كام أنه حني دعا الرئيس ميشال عون لطاولة
حــوار وكان ضمن بنودها االســراتيجية الدفاعية قاطَعها
من يريد نزع الســاح» ،مضيفًا «أننا نحن جاهزون ملناقشة
اســراتيجية دفاعية وطنيــة ألننا أصحاب حجة ودليل ومن
يهرب فهو يف موضع ضعف».

أقـــــــــــــــول للدولـــــــــــــــة اللبنانيـــــــــــــــة أمامكـــــــــــــــم فرصـــــــــــــــة ذهبيـــــــــــــــة...
أوروبـــــــــــــــا تبحـــــــــــــــث عـــــــــــــــن مـــــــــــــــوارد وســـــــــــــــنجد مـــــــــــــــن يشـــــــــــــــتري منـــــــــــــــا
حي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن دع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الرئي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون لطاول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوار وكان ضم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بنوده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
َ
ّ
ّ
الدفاعيـــــــــــــــة قاطعـــــــــــــــوا مـــــــــــــــن يُريـــــــــــــــدون نـــــــــــــــزع الســـــــــــــــاح
االســـــــــــــــتراتيجية
املقاومـــــــــــــــة أعـــــــــــــــادت للبنـــــــــــــــان ودول املنطقـــــــــــــــة الثقـــــــــــــــة بالنفـــــــــــــــس
ُ
واإليمـــــــــــــــان بالقـــــــــــــــدرة علـــــــــــــــى التحريـــــــــــــــر ...وهـــــــــــــــذا صنـــــــــــــــع بالدمـــــــــــــــاء
كان خيارعلماؤنـــــــــــــــا وقادتنـــــــــــــــا الدولـــــــــــــــة وأن يقاتلـــــــــــــــوا تحـــــــــــــــت رايتهـــــــــــــــا...
َ
ولكـــــــــــــــن الدولـــــــــــــــة مـــــــــــــــن كانـــــــــــــــت تديـــــــــــــــر ظهرهـــــــــــــــا للجنـــــــــــــــوب وأهلـــــــــــــــه
عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى اللبنانيي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أن يعرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا أن م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن يدع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو الي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم لن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزع س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح
املقاوم ــــــــة والتخل ــــــــص م ــــــــن ح ــــــــزب الل ــــــــه وحلفائ ــــــــه يتجاهل ــــــــون م ــــــــا عاش ــــــــه
الجن ــــــــوب وم ــــــــا عان ــــــــاه أه ــــــــل الجن ــــــــوب م ــــــــن الكي ــــــــان الصهيون ــــــــي املؤق ــــــــت

وتســاءل السيد نرص الله« :هل الجيش اللبناين قادر عىل
تحمل املســؤولية يف الجنوب ومواجهة إرسائيل وحامية
لبنــان؟» ،مضيفاً « َمــن يقدر يف لبنان عــى اتخاذ قرار
سيايس بشأن قصف املستوطنات يف حال اعتدت إرسائيل»
عىل البلد؟
لدينا فرصة ذهبية يف اســتخراج ثرواتنا من مياهنا
وبشــأن ملف اســتخراج النفط والغاز من املناطق املتنازع
عليهــا مــع العدو اإلرسائييل ،قال الســيد نــر الله« :هم
(إرسائيل) يريدون أن يتخىل لبنان عن أهم قوة يف اســتخراج
نفطه وغازه».
وأشــار إىل أنّ «لبنان اليوم أشدّ عوزاً الستخراج ثرواته من
مياهــه ،والتي تقدَّ ر مبئات املليارات (من الدوالرات) ...فلامذا
ال تُســتخرج؟» ،الفتاً إىل أنّ «لدينا فرصة ذهبية يف استخراج
ثرواتنــا مــن مياهنا ،وخصوصاً يف ظل الحــرب األوكرانية
والحاجة إىل الغاز».
وأكــد أنّ لدى اللبنانيني «مقاومة تســتطيع أن تقول للعدو
منعت لبنان من التنقيب عن الطاقة فستمنعك
َ
(اإلرسائييل) :إذا
(أيضاً) ،ولن تأيت أي رشكة إىل حقل كاريش» ،مشــراً إىل أنّ
«األمريكيني يأتون للتفاوض بشــأن الحدود ،ألنهم يعرفون أنّ
لبنان ميلك املقاومة».
ولفت الســيد نرص الله إىل أنّ «الذين يطالبون بنزع سالح
املقاومــة يفعلون ذلك من أجل بيــع هذا املوقف لألمرييك»،
مؤكداً أنّ «األمريكيني سيطلبون من دعاة نزع سالح املقاومة
االعرتاف بإرسائيل وتوطني الفلسطينيني» ،سائالً إياهم« :هل
ستوطّنونهم؟».
من يريد أن يحافظ ويدافع ويحمي لبنان واســتخراج ثروته
النفطية ويحمي مياه لبنان فليصوت للمقاومة وحلفائها

} للوقوف اىل جانب املقاومة وحلفائها }

ولفت الســيد نــر الله إىل أن الهــدف يف حرب متوز
العســكرية كان إلغاء املقاومة وهذه املطالب هي نفســها
اليــوم تُطرح يف الحمالت االنتخابية مــا يعني أنها حرب
متوز سياسية ،قائالً« :يا أهلنا يف الجنوب لبنان أنتم الذين
انترصتــم عىل العدو يف حرب متوز العســكرية بصمودكم
وشــجاعتكم ،واليــوم نحــن نتطلع لكــم يف كل الدوائر
االنتخابية أن تنترصوا يف حرب متوز السياســية بصدقكم
ووفائكــم ،واعترب أن البعض يقول إنَّه لن يص ّوت للمقاومة
بســبب األزمة اإلقتصادية ونحن نقول املقاومة ســتضمن
اســتخراج النفط والغاز من امليــاه اإلقليمية لحل األزمة،
وعلينــا أن نخــرج يف الـ  15من أيار ومنــارس املقاومة
السياســية للحفاظ عىل املقاومة العسكرية».
وأردف قائالً« :أدعوكم اليوم أن تقفوا إىل جانب املقاومة
وإىل جانــب حلفائهــا فهي مقاومة اإلمــام رشف الدين
واإلمام الصدر والســيد فضل الله والشــيخ شمس الدين،
وهي حصيلة الكثري من دماء الشــهداء وتضحيات الجرحى
وعذابات األرسى ،فهذه املقاومة هي مقاومة كل الشــعب
اللبناين وال يتخيل أحد أن يتخىل شــعب املقاومة عنها ومن
يريــد أن يحافظ ويدافع ويحمي لبنان واســتخراج ثروته
النفطية ويحمي مياه لبنان فليصوت للمقاومة وحلفائها».
وتطرق الســيد نــر الله إىل املناورة العســكرية التي
يجريهــا جيش االحتالل ،فقال« :نقــول للعدو إنَّ أي خطأ
باتجــاه لبنان لــن نرتدّد عن مجابهته ولســنا خائفني من
مناوراتــك ووجــودك ونحن الذين قلنا منــذ عرشين عا ًما
إنــك أوهن مــن بيت العنكوب ،وكام قلــت يف يوم القدس
بخصوص املناورة اإلرسائيلية اليوم أُعلن بأننا يف الســاعة
الســابعة اآلن نحن طلبنا من تشكيالت املقاومة يف لبنان
أن تستنفر ســاحها وكوادرها وقادتها ضمن نسب معينة
أتم جهوزية».
وترتفــع مع الوقت لتكون عىل ّ

ّ
ّ
ي ــــــــا أهلن ــــــــا ف ــــــــي الجن ــــــــوب نتطل ــــــــع أن تنتص ــــــــروا ف ــــــــي ح ــــــــرب تم ــــــــوز السياس ــــــــية بصدقك ــــــــم ووفائك ــــــــم
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سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

كلامت يف زمن الغربة
فهد الباشا
 -1يلومونــكَ  ،ومنهم من يُعيبون عليك اســتهجانكَ أن
يتحالف بنو قومك يف االنتخابات ،مع اقطاع يف هذه الدائرة
ومع عفن طائفي يف تلك ،ومع ر ّواد الفســاد يف هاتيك.
يُعيبــون ذلك عليكَ متذ ّرعني بأنّ هذا التحالف انتخايب ،وال
ميتدّ اىل أبعد من يوم االنتخاب .كالم ال يليق االّ يف ســوق
الرقيــق االنتخايب .فـ «التحالف االنتخايب» هنا ،ما هو االّ
التعبري التمويهي لسياسة الثعلبة والنفاق .وهي سياسة
ال ينتج عنها االّ مثلُها يف كل حال وحني.
 -2القــول انّ املقاومة حمت وتحمي ثروات لبنان قول،
حتــه يف خطّه العريض ،يحتاج اىل توضيح واىل
عىل ص ّ
تدقيــق .نقول قولنا هذا من باب الحرص عىل صدق ّي ٍة ،هي
اهم أسلحة املقاومة مضا ًء .ويبدو يل ،هنا ،أنه قد غاب
من ّ
عن اصحاب القول انّ ودائع اللبنانيني التي تحتلّها املصارف
بحامي ٍة من بعض أدعياء التحالف املقاومة ،غاب عنهم ان
ودائــع اللبنانيني هي من ثــروات لبنان ...فالتدقيق يف ما
نقــول ،يف دقّة ما يجب ان نقــول ،يف هذا املقام ،يج ّنبنا
نستحب.
التعليق الذي ال
ّ
 -3اىل اللــوايت والذين يواجهون ،يف صفاء وجدانهم،
تجربة التجاذب بني ما ميليه
واجب الحفاظ عىل قدســ ّي ِة
ُ
َس ِم والشــعور بالقرف ،باألمل من مشهدية هذا الواقع
الق َ
االنتخايب الســوريايل البغيض ،اليهم ،ويا طاملا تشابهت
ٌ
يف التاريخ
أحوال مع ما هم فيه من اشــكال وضيق حال،
ح ٌّل وفيه ِ
ٌ
مــا يقوله
ح ٌل« :ال طاعة ملخلوق يف
حديث فيه َ
معصية الخالق».
وتأسيساً نقول :ال طاعة ألم ٍر يف معصية
ّ
العقيدة.
 -4حصانــ ُة النواب بحدّ ذاتها ،مهانــ ٌة للعدالة وادانة
للنواب ،لو أنهم يشعرون ،لو أنّهم يخجلون...

بــاســيــلّ :
صــوتــوا مــع الــتـ ّـيــار

غرد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جربان باســيل عرب
حســابه عىل «تويرت»« :التيــار كان ورح يبقى ...كرامتكم.
صوتوا معه».

ّ
إنتخابية
محمد شهاب لـــ«الــديــار»  :نملك أقــوى ماكينة
ُ
وفـ ــي حـ ــال وصــلــنــا الـ ــى الــنــيــابــة ســنــكــون مخلصين
قال املرشــح عن املقعد السني يف دائرة بريوت الثانية عىل
الئحــة «لتبقى بــروت» محمد شــهاب يف حديث لربنامج
إنتخابات  2022عرب موقع «الديار» ،إن»نسبة االقرتاع املرتفعة
يف االغــراب تعــد ممتازة جدا واعتقــد ان اهلنا يف الخارج
يشــعرون مبا منر به وترجم هذا يف نســبة املشاركة العالية
ونتمنى ان تكون يف  15أيار مرتفعة ايضا».
وحذر اللبنانيني من األحزاب العقائدية الدينية ،قائال «نسبة
االقرتاع العالية يف الخارج يجب ان تواكبها نفس النســبة يف
لبنان» .وأشــار إىل أنه «بالنســبة اىل بالد االغرتاب ال ميكن
التالعب باألصوات والتصويت ولكن عرقلة العملية االنتخابية
باملسافات اي وضع األقالم يف مسافة بعيدة عن املقرتع».
وعن عملية االقرتاع يف لبنان ،قال« :نحن أخذنا كل االجراءات
املناســبة وما رح نخيل هفوة تقطع ،فنحن عىل أرض الواقع
وبكامل االستعداد».
وعن الالئحة املنافســة لهم يف املعركة االنتخابية ،أجاب:
«بالنســبة للمــروع االنتخايب والنزاهــة والكفاءة ال أحد
ينافسنا ،جميع املنافســة تعترب نفسها األوىل ،ونحن نراهن
عــى الوعي البريويت وما م ّروا به أهايل بريوت» ،وتابع« :ال
تهمني أرقام االستطالع وال تهمني الحواصل قبل  15ايار».
ولفــت إىل أن «املاكينــة االنتخابية يف دائرة بريوت الثانية
من األقوى ولهذا أنا مرتاح ،والشــائعات تواجهنا بشكل كبري،
انا مع املنافسة مبرشوعنا ،ولكن رمي التهم والشائعات فهذه
سخافة ولن نرىض بها او نرد عليها».
وأردف قائال« :انا بريويت وأفهم عقول البريوتيني ،أعرف أن
أهل بريوت سيقومون بواجبهم ويواجهون املعركة السياسية
ويعرفــون مصلحتهم ،ويا ويل ملن يعكر مزاجهم ،والذي عكر
مزاجهم هو الوضع الســيايس الشــاذ الذي منر به ،وعندما
ترتاجع اللوائح األخرى البريوتية ال يحب ان يكرس خاطر أحد،
وعندما «تحز املحزوزية» سيأخذ القرار السيايس الذي سينقذ
منطقتنا».
وعن التقارب يف وجهــات النظر بني الالئحة املنتمي اليها
ولوائح الحراك ،اعترب أن «هناك بعض األمور تنادي بها الالئحة

الثوريــة يف بــروت ال أقبل أن تطبق ،مثــل موضوع تطبيق
وترشيع املثلية الجنسية والزواج املدين ،وطرحه يجب ان مير
باجامع لبنــاين ورشعي وديني ومجتمعي لنميش به ،فهناك
بيئة معينة ال تتقبله».
وشــدد شهاب عىل «أننا يف حال وصلنا اىل النيابة سنكون
مجموعة نواب مخلصني لديهم نية بالتغيري وتحسني األوضاع
االقتصاديــة واالجتامعية او ســنكون مع اي كتلة تشــبهنا
وتتناغم مع افكارنا  ،لن ننجرف مع كتلة ال تشــبهنا  ،عندها
سنخوض املعركة متفرجني».
وعن االنتخابات الرئاســية ،قال« :مل يطرح اي اسم لرئيس
الجمهورية بعد ،ولكن لن نصوت ألي مرشــح يشــبه الرئيس
ميشال عون او ألي مرشح من فريقه».
وعن تعيني رئيس حكومة جديد ،أجاب« :هناك رشط أسايس
أن يكون شــخص حازم وجازم ال يقدم تنازالت ويحافظ عىل
كرامة الحكومة».
وختم شــهاب قائال« :نحن نريد التغيري عىل كامل مساحة
الوطن ،وطرح اسم جديد لرئاسة مجلس النواب سابق ألوانه».

التي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الكهربائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ُم ّ
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمال لبن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانّ :
غي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ...خم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعات
ُ
تغذيـــــــــــــــة فـــــــــــــــي البتـــــــــــــــرون ..وطرابلـــــــــــــــس وعـــــــــــــــكار مظلمتـــــــــــــــان!

باميال كشكوريان السمراين
ال يزال شــال لبنان يعاين من أشدّ أنواع الظلم املعييش،
ضائقة مالية تحوم فوق ســائه أصابته بشكل قاس ح ّتى
بــات يُعترب من أفقر املناطق اللبنانية التي تعاين من ســوء
األحوال.
تلــف العتمــة القاحلة املناطق الشــالية ،ف ُعقم الدولة
ّ
ّ
يحط الرحال هنا،
اللبنانيــة ،وخاصة رشكة كهربــاء لبنان
يف الشامل.
من البرتون اىل عكار ،املشهد القاتم ٍ
مبك ،وما يزيد الحالة
سوءاً ارتفاع أسعار اشــراكات املولّدات ما جعل العديد من
األهايل الشــاليني يعتمدون سياسة التقنني النفيس ،يف
انخفاض قيمة اإلشــراكات نسبة الشرتاك «األمبري» ،فبات
القهر والعذاب رفيق املواطن الدائم ،فالبعض يعتمد سياســة
تســخني املياه عىل الغاز لالســتحامم ،والبعض اآلخر أفرغ
براداته هرباً من فســاد املأكوالت ...والحالة مزرية! اىل أن
بان بصيص فرج ...فموسم اإلنتخابات النيابية أىت كجرعة
خف التقنني،
بنج قبيل موعد اإلنتخابات ،ومن حيث ال ندريّ ،
وباتــت ســاعات التغذية بالتيار الكهربــايئ بحدود خمس
ساعات يومياً.

} يف البرتون }

مشوار «الديار» الشاميل بدء اً يف البرتون ،بوابة الشامل
التي عانت ألكرث من ســنة من انقطــاع التيار الكهربايئ،
استغل
ّ
زادت نســبة العتمة فيها آخر ســتة أشهر ،وبعد أن
خاصة مرتفعة
أصحاب املولّدات الظرف واعتمدوا تســعرية
ّ
عــن تلك الصادرة رســمياً ،شــهد قضاء البــرون زيادة
ملحوظة يف ســاعات التغذية التي وصلت اىل نحو خمس
ساعات يومياً.
ين تحدث عــن معاناته بحرقة
برتو
مواطن
وهو
جــورج
ّ
فقــال« :تتعامل الدولة معنــا كأننا أوالد صغار ،أيب بحاجة
متواصلة اىل ماكينة األوكســيجني ،وغياب التيار الكهربايئ
وضعنــا يف مأزق ،إال أنّ الدّ ولــة الكرمية وقبيل اإلنتخابات
النيابية زادت ســاعات التغذية منذ نحو أســبوع ،وكأننا ال
نفهم أنّها لعبة بســيطة وخطّة يعتمدونها من أجل توصيل
فكرة أنّهم يبذلون الجهود»...

و يُضيــف جــورج « :من املالحــظ يف املنطقة اعتامد
الطاقــة البديلــة ،فالعديد مــن املنازل التــي لها أبناء
مهاجــرون ،وبحوزتهم دوالر «فريش» لجؤوا اىل تركيب
الخاصة
الطاقة الشمســية هرباً من غالء فواتري املولّدات
ّ
وبحثــاً عن تأمني تيار كهربايئ  .24 /24لكن أغلبية أبناء
املنطقــة ليســوا من الطبقــة امليســورة ،وكلفة تركيب
الطاقة الشمســية ترتاوح بــن  2000و $5000كمعدّ ل
متو سط ».
ويســأل جورج :هل ســتتبدّ ل األوضاع بعــد اإلنتخابات
النيابية؟ هل ســتزيد ســاعات التغطية أم سنخرس تغذية
الخمس الساعات أيضاً...؟».

} يف طرابلس }

مــن البرتون نحو طرابلس د ّر ،تابع فريق «الديار» جولته
الشــالية وصوالً اىل طرابلــس ،املنطقة األكرث فقراً ،حيث
النســبة الســكانية مرتفعة ،وبالرغم من أنّها املنطقة التي
صدّ رت نوابا و رؤســاء حكومات ووزراء يعتربون من أغنى
أغنيــاء لبنانّ ،
إل أنّها منطقة ترتبّع عىل عرش «أم الفقري».
رصخات املواطنني يف طرابلس علت وبق ّوة ،الجميع متذ ّمر

ّ
ديبلوماسية واجتماعات وزاريّ ــة مليقاتي
لقاءات

ّ
ال ــح ــاج حــســن :ســنــقــدم خــطــة ع ــن األمــــن الــغــذائــي
نــعــمــل ع ــل ــى ت ــط ــوي ــره ــا مــــع وزارة االق ــت ــص ــاد
اســتقبل رئيس الحكومة
نجيب ميقــايت يف الرساي
الحكومية ،ســفرية فرنسا
يف لبنــان آن غريــو ،وجرى
البحث يف العالقات الثنائية
واألوضــاع العامة يف لبنان
واملنطقة.
وإجتمــع ميقــايت مع
وزير الزراعــة عباس الحاج
حســن الذي أعلن إثر اللقاء :ميقايت مستقبال السفرية الفرنسية
«تم البحث يف مســألة األمن
واستقبل وفدا من أهايل ضحايا انفجار مرفأ
وســنقدم
القمح،
الغــذايئ وخصوصا زراعة
بريوت ،يف حضور وزير اإلعالم زياد املكاري.
وزارة
مع
تطويرها
عىل
خطــة متكاملة نعمل
بعد االجتامع ،تحدث وليم نون باسم األهايل
الوزراء
ملجلس
املقبلة
الجلســة
االقتصاد اىل
فقال« :تناول البحث موضوعني أساسيني :األول
تبدأ
األمر،
هذا
حول
واضحة
رؤية
لتكون هناك
موضوع هدم االهراءات ،وقد أخذنا منه كلمة أن
اء
رش
وال
الحصاد
اىل
وصوال
وزراعتها
من البذور
الهدم لن يحدث ما دام هو موجودا يف رئاســة
«نعمل
مضيفا
«،
التوجيهي
بالسعر
املزارعني
من
الحكومة ،وطلبنا دراسة لتدعيم هذه األهراءات.
ودعم
املزروعة،
املســاحات
مضاعفة
اجل
من
أما املوضوع الثاين فهو التشكيالت القضائية
املزارعني وهو أمر مرتبط بدعم الهيئات املانحة ،التي ردها وزير املالية ألن أحد القضاة ســيحال
ومن املمكن أن يرتاوح بني  ٧٠و ١٠٠يف املئة» .عىل التقاعد «.
وإجتمعميقايتمعوزيرالعدلالقايضهرني
من جهتها ،قالت ســيلني سيلني روكز« :كل
خوري،وتمخاللاللقاءالبحثيفشؤونالوزارة .وزير يعرقل التحقيق بأي عذر واه فهو يســخر
كام استقبل رئيسة لجنة الرتبية النيابية النائب ضمريه عىل حساب كل الضحايا «.
بهية الحريري ،وجرى بحث يف األوضاع العامة.
واجتمعميقايتمعالرئيساملديرالعامملرصف
اجتامعات
ثمتابعميقايتبعدالظهر،سلسلة
اإلســكان أنطوان حبيب ،الذي قال بعد اللقاء:
موريس
العميد
بدأها مــع وزير الدفاع الوطني
«أطلعت ميقايت عىل خطة مرصف اإلســكان
بوزارته.
تتعلق
شؤون
سليم ،الذي تطرق معه اىل
وســلة القروض التي ســيتم إطالقها من اآلن
ألكسندر
روســيا
ســفري
والتقى ميقايت
ولغاية حواىل أربعني يوما ،والتي تشمل قروض
الثنائية
العالقات
البحــث
وتناول
روداكــوف،
السكن ،والرتميم والطاقة الشمسية والرشوط
والتطورات العامة.
املتصلة بها».

اســتــقــبــل وفـــد أهــالــي
ضــــحــــايــــا املــــركــــب

النيابية».

من غياب التيار الكهربايئ.
حسام شــاب طرابليس،
يعمل عىل عربة بيع الكعك،
يقــول« :ال يســعني رشح
الوضــع املزري والقذر ،فلم
نعد نعــرف ما هــو التيار
الكهربــايئ منــذ أكرث من
سنة ،أطفايل يدرسون يف
العتمة وينامون يف العتمة،
وليس بوســعي اإلشرتاك
يف املولــدات الكهربائية ،ال
نشــعر أننا جزءاً من لبنان،
ال نحصل عىل أتفه حقوقنا،
نحن ال نطلب املال الوفري وال
الغنى ،بل ننطلّع اىل العيش
تتغي
بكرامــة .نتم ّنــى أن
ّ
األحــوال بعــد اإلنتخابات
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أخي األباتي يوحنا تابت
ّ
املتجرد
الــراهــب الــزاهــد

األب يوسف مونس

االبــايت يوحنــا االب رائد النهضــة الليتورجية املجدد
الطقيس ،الدقيق الجامعي واألكادميي ،املتفوق الالهويت
الكبــر والعميــق ،الباحث املتجــذر ،واملرجعية الفكرية
والرتاثية ،املؤسس والرسول الكبري ،املفكر العظيم واملحب
حاوِر والفائق
واملشع بأنوار الروح القدس ،املتحدث اللبق وامل َ
االحرتام والتقدير للرأي اآلخر.
االب العــام الغيور والحنون واملتواضع ،واإلداري املتقن،
والرؤيوي ،الراهب الزاهد املتجرد البسيط ،الريايض البارع
املثال يف العلم والفلســفة والفكــر و الثقافة والالهوت
واإلعالم والفن والبحث والرتجمة.
ســتبقى مقدمات الكتب الطقسية وترجمة كتب البيت
غــازو والعديد من االصدارات والفــرض الرهباين والرتب
الطقســية واملحارضات والحوارات واألبحاث واطروحته
الهامة والعديد سواها من الكتابات خري دليل عىل ذلك.
لذلــك يصدق فيه حقا الكالم الــذي يقال عامل ماروين
انت بالعلم والفضيلة ،وبثوبك الرهباين البســيط ،
مزين َ
انت الصديق الغايل والويف صديقي واخي واالمني للصداقة
َ
انت رفيق الدرب الحبيب الغايل عىل دروب الرهبنة
واملحبةَ ،
انت رائد التجديد والتطوير
وجامعة الروح القدس الكسليكَ ،
واألمانة للرتاث الكنيس البطويل املرشقي والليتورجي مع
كوكبة من اآلباء العلامء.
قــدس االبايت يوحنا تابت صديقي الغايل واخي ورفيق
الدرب ،ســبقنا كام العادة وانتقل إىل الضفة األخرى عىل
رجاء القيامة والحياة االبدية حيث موعدنا للقاء األخري.

ّ
وفـــاة األب ــات ــي يــوحــنــا تابت

رس العامة
أعلنت أمانة ال ّ
للرهبانية اللبنانية املارونية،
وفــاة األبــايت يوح ّنا تابت
الرئيــس العــام األســبق
للرهبانية اللبنانية املارونية.
وأشارت إىل أن البطريرك
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعــي ،ســيرتأس صالة
الجنازة ،يوم األربعاء املقبل،
الســاعة الرابعة بعد الظهر،
يف مق ّر الرئاسة العامة يف
دير مار أنطونيوس-غزير.
وقالت األمانة العا ّمة ،إنّ
جى صباح يوم األربعاء يف دير مار انطونيوس
الجثامن يُســ ّ
ثم ينقل اىل دير مــار بطرس وبولس  -العذرا،
 غزيــر ،ومن ّحيث يُدفن يف مدافن الدير ،فيام تقبل التعازي يومي الخميس
والجمعة ،يف مق ّر الرئاســة العامة يف دير مار أنطونيوس -
غزير ،من الســاعة العارشة صباحاً ولغاية الساعة السادسة
مساء.

صادق النابلسي :تالحم الجيش والشعب
واملــقــاومــة يمنح الــوطــن رفــعــة عالية

} يف عكار }

اســتكامال للجولة ،وصلت «الديــار» اىل عكار .يف حلبا
النقمــة كبرية ،والتيار الكهربايئ حدّ ث وال حرج!
رحــاب صاحبة «ميني ماركت»  ،تنــدب الكهرباء وتبيك
عــى الحالة قائلة« :ألقوا نظرة عىل الربادات التي مبعظمها
فارغــة ،فبحثاً عن التوفري ،جمعنا الســلع داخل براد واحد،
فلم نعد نحتمل تكلفة فواتري املولّدات املرتفعة ،وغياب التيار
الكهربايئ يجعلنا مجربين».
وعن ســاعات التغذية بالتيار الكهربايئ تقول« :ســاعة
تغذيــة واحدة خالل النهار وســاعة أخرى خالل الليل ما ال
يكفي إلمتام فوج غســيل يف الغســالة الكهربائية ،ال نعلم
إذا نبــي حالنا أو نبيك الوطنّ ،
إل أنّنا نرى يف  15أيّار يوم
الحساب وصناديق اإلقرتاع ستظهر الفرق!».
أضــواء الشــال اللبناين خفتت إذاً ،اللوحة الشــالية
فقــدت وهجها والشــعب يعاين ويرصخ ويشــي بئس
الحل ،العيش تحت األمــر الواقع بات
ّ
املصــر ،وبانتظــار
فرضاً ال خياراً.

يمق :نطلب مــن الــدولــة والــســفــارات
ّ
ّ
التحرك الفعلي على قدر
املسؤولية

أكد سامحة الشيخ الدكتور صادق النابليس خالل استقباله
رئيس فرع مخابرات الجيش يف الجنوب العقيد ســهيل حرب
يرافقه مسؤول مكتب أمن صيدا العقيد سعيد مشمويش« ،أن
ال وطــن من دون أمن ،وال وطن مــن خالل حواجز جغرافية
ونفســية وطائفية وإذا كنا فعالً نعاين من سلطات تعاقبت
وكانت نظرتها إىل اللبنانيني هي يف إطار التعازل فعلينا اليوم
من خالل االســتحقاقات القادمة أن ننظر إىل لبنان من خالل
تحطيــم هذه الحواجز وجدران عدم الثقة التي أُنبتت املخاوف
واألوهــام والعصبيــات» .أضاف «تالحم الجيش والشــعب
واملقاومة مينح الوطن رفعة عالية وشعوراً بالقوة يف مواجهة
األعداء وتُخفف من النظرة التشاؤمية حول املستقبل ،خصوصاً
أن هذا التالحم مبقدوره أن يعيد بناء الدولة واملؤسسات بشكل
أفضل ويوسع من فرص الخالص واإلزدهار».

ّ
الجمي ـــل :مش ـــهد اللبنانيي ـــن
ح ـــول العال ـــم ّ
«بكب ـــر القل ـــب»

غرد رئيس حزب الكتائب ســامي الجميل عرب حسابه عىل
بكب القلب بحامس
«تويرت»« :مشــهد اللبنانيني حول العامل ّ
وإرادة استثنائية لصناعة لبنان جديد .تحية للامكينة الكتائبية
ولكل مندوبينا عىل جهدن يف كل دول العامل .شكر من القلب
لــكل ييل أعطانا صوتو أو دعمو ومن عاهدكم انو نكون دامئا
أمينني عىل ثقتكم».

القــوال زارت ابراهيــم ودريــان

ميق مع وفد أهايل الضحايا

التقى رئيس بلديــة طرابلس رياض ميق
يف مكتبــه يف القــر البلــدي ،وفدا من
اهــايل ضحايا مركب املوت يف بحر طرابلس
برئاســة فادي الدنديش ابو تيمور .وعرض
الوفد لـ «املأســاة التي تواجه أهايل الشهداء
واملفقودين والناجــن» ،واكدوا ان «الدولة
بكل مؤسســاتها تخلــت عنهم وتركت جثث
ابنائهــم يف عرض البحر كل هــذه الفرتة.
وطالبوا بانتشــال املركب والضحايا بأرسع
وقت والوقوف اىل جانبهم».
بعــد اللقاء ،عقد ميق مؤمترا صحافيا واىل
جانبــه الدنديش ،وقال« :مع األســف حتى
اللحظة مل تتحرك الدولة كام يجب ،فيام األهايل
يبكــون ابناءهم ويتحــرون ،نحن كبلدية،

نعترب انفســنا أهايل الشــهداء ،كل طرابلس
أهايل الشهداء ونطلب من الدولة والفاعليات
التحرك الفعيل عىل قدر املســؤولية ،واوجه
كالمي للســفارات والــدول العربية والدول
الغربية لوضــع امكاناتهــم معنا ،بخاصة
وان هذه الســفارات تعترب ان طرابلس ظلمت
ودفعــت الثمن غاليا ،وكانت خالل العقود من
اهم املدن واصبحت من افقرها ،ليس بســبب
امكاناتها لكن بتقصري املسؤولني».
أضاف «اوجه كالمي للجميع وامتنى عليهم
اخذ هذا األمر بعني األعتبار واملســؤولية الن
األمر طارئ ،نحــن نضع كل امكانيات بلدية
طرابلــس بترصف أهايل الشــهداء فهم أهلنا
وأبناؤنا واخواننا».

دريان مستقبال القوال والوفد املرافق

زار وفــد من نقابة املحامني يف طرابلس برئاســة النقيبة
ماري تراز القوال قبل ظهر أمس ،املدير العام لألمن العام اللواء
عبــاس إبراهيم يف مكتبه .وتنــاول البحث التطورات املحلية
الراهنة ومواضيع ذات إهتامم مشــرك بني النقابة واملديرية
العامة لألمن العام.
والتقى وفد نقابة محامي الشــال برئاسة النقيبة القوال،
مفتي الجمهورية اللبنانية الشــيخ عبــد اللطيف دريان يف
دار الفتــوى .وهنأ الوفد املفتي دريان بعيد الفطر ،وتم تداول
الشــؤون العامة وبخاصة أوضاع مدينة طرابلس عىل الصعد
كافة.
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مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

كـــســـبـــار  :إذا لــــم نــســتــطــع فـــتـــح األوتــــــوســــــتــــــرادات فــلــنــقــفــل الــحــفــر
أمــــــوال املودعيــــــن أمانة فــــــي أعناقنــــــا ...ولبنان ســــــوف ينهض بــــــإذن الله
من مقاعد كلية الحقوق يف جامعة القديس يوســف – اليســوعية – اىل مقعد نقيب
املحامــن يف بريوت .املحامي نارض كســبار الذي كان يُلقــب بنقيب القلوب ،أنتخب
نقيبــاً للمحامــن يف ترشين الثاين  2021بأغلبية ســاحقة ،متخطياً جميع االحزاب
دون اســتثناء ،والثورة بيمينها ويســارها .وكام يقول مقربون منه انه مل يستفتح من
االحــزاب والثــورة بأي دعم او تأييد عىل االطالق ،بل مــن دعمه وأيده وأنتخبه هم
املحامون .وهم االســياد بالنسبة اليه ،وهم همه االول واألخري.
من خالل مامرســته لدوره كنقيب اطلق عليه زمالؤه لقب نقيب االنســانية ،نظرا ً
ملــا يقوم به من اعامل إنســانية من خالل التعاطــي اليومي مع زمالئه مبحبة ورويّة
وصرب .وتجســد االمر اكرث فأكرث عندما شكل لجنة ذوي االحتياجات الخاصة ،ومنهم
مــرىض التوحد .واملؤمتر الناجح الذي عقد بهذا الخصوص به ّمة اللجنة ورئيســتها
املحامية رانيا صفري .كام اطلق عليه قسم آخر لقب نقيب االمان .ويقولون :بتنا نشعر
] ما هو رأيك باالنتخابات النيابية ...وهل ســيحصل تغيري؟
 من حيث املبــدأ ،ان النهج االنتخايب هو ذاته ،مبعنىان النواب الحاليني لن يتغريوا اال اذا كانت قيادات االحزاب
رغبت بتغيريهم .اما بالنســبة للمســتقلني ،فمن منظار
وتحليل شــخيص بحت ،ينقصهــم العمل الجدي .اذ ليس
مســتقل مســتقالً اذا مل يجســد
ٌ
بالــرورة ان ينتخب
طموحاتــه .وليس بني املرشــحني ،خصوصاً من يدعون
انهم ناضلوا يف ســبيل الوطن واملواطن من هم مؤهلون
ما عدا قلة قليلة جداً.
] ولكن هناك عدد كبري من الثوار املرشــحني؟
 كلنا ثوار يف داخلنا تشــتغل نــار الثورة .الثورة ضدالظلم وضد االســتهتار واالستلشــاق ،وضد الســمرسة
والهــدر واالهامل والرسقة .ولكــن هل كل الثوار كذلك؟.
اجزم بالنفي .وقد شــاهدنا مــن ادعوا الثورة ليصلوا اىل
مناصب ومراكز ال يســتحقونها ،وال يزالون يعتقدون بأن
باســتطاعتهم ان يغشوا الناس بعد ان جمعوا الرثوات هم
ومن حولهم ،وجاء الوقت الستعامل تلك االموال خصوصاً
يف الحمالت االعالمية.
] هل تؤيد الكوتا للمرأة؟
 قلــت وال ازال اقول ان املــرأة هي نصف املجتمع .وقداثبتــت جدارتها يف املراكــز التي تبوأتهــا يف الوزارات
والنيابــة والنقابات واالدارات والرشكات واملؤسســات
وغريهــا وغريها .فام الــذي مينع املــرأة يف لبنان من
الرتشــح عىل اي منصب من املناصــب؟ ومن مينعها من
انتخاب مرشــحة عىل اي مركز؟ .ومع ذلك هناك رأي آخر
يقول انه يقتيض اعتامد الكوتا النســائية حتى تأيت املرأة
وتتبوأ املركز ،عندها تتشجع االخريات عىل الرتشح وعىل
االنتخــاب .وال ازال غري مقتنع بهذا الرأي.
] نالحظ ترشح عدد كبري من املحامني .فهل هذا امر طبيعي؟
 منذ عرشات الســنني واملحامون هم اســاس مجلسالنــواب قبل ان تدخل ســلطة املال واالعامل .فإذا مل يكن
املحامي هو املرشع ،فمن يرشع؟ ميزة املحامي انه يتحىل
بالعلم واملنطــق والقانون وروح العدالة؟ وبحكم عمله،
عادة ما يكون حائزاً عىل شــبكة واســعة من العالقات
االجتامعية واالنسانية يف لبنان والخارج.
] مــن املالحــظ ان امني رس مجلس النقابة ســعد الدين
الخطيب مرشــح .فإذا فاز هل عليه ان يستقيل؟
 ان املحامي االســتاذ ســعد الديــن الخطيب هو مثالاالنســان املؤهل ليكــون نائباً يف مجلــس النواب .فهو
باالضافــة اىل علمه وثقافته وانســانيته ،رجل منطقي،
ومحاور من الدرجة االوىل .ونحن متأكدون بأنه ســوف
ينجح يف مهامه النيابية .اما بالنســبة ملركزه يف النقابة،
فإن مركــز النائب ال يتعارض مع صفــة املحامي ،وذلك
بعكس الوزير ،واالستاذ سعد سوف يكمل مهامه النقابية
بعــد ان ينتخب نائباً بإذن الله.

} اموال املودعني }

] منــذ االســبوع االول النتخابكم عينتم لجنــة تتعلق بأموال
املودعني .فهل توصلتم اىل نتيجة؟
 يوم عينت اللجنة مع املرصد ،وضمن املؤمتر الصحفيالطالقها قلت انها لجنة استشــارية هدفها دراسة جميع
النقاط واعداد مرشوع دعوى او شــكوى او حجز .وهذا
مــا حصل .وقد تم االجتامع عدة مرات بكبار املســؤولني
يف صنــدوق النقد الدويل ،ومع غريهم .ان هذا املوضوع
دقيــق جداً ويقتــي مقاربته بحــذر .فاملصارف تدعي
انها مظلومة ومغــــبونة ،وتحاول اطالق االشاعات بأن
املودعني يحاولون افالســها وافــاس البلد .وهي تلقي
املالمــة عىل مرصف لبنان .ومــرف لبنان يلقي املالمة
عليها وعىل الســلطات املتعاقبة .إال اننا لن نقبل بأن يبقى
الوضع عىل مــا هو عليه .فباالضافــة اىل االجتامعات
الرضوريــة ،نواكب االمر قانونياً وعىل االرض .لن ندعهم
يســتولون عىل اموال الناس ،خصوصاً وان املســؤولني
سوف يأخذون راحتهم بعد االنتخــــابات النيابية ،وبعد
ان يعــودوا اىل مقاعدهم النيــــابية .لذلك فإن تحركاتنا
ســوف تكون قضائية وعىل االرض .وال بد هنا من ابداء
اسفــــنا لبعض وســائل االعالم التــي ال تنقل رصخة
املودعــن ورصخة نقبــاء املهن الحــرة .فعندما يجتمع
جميع نقباء املهن الحرة من محامني واطباء ومهندســن
واطباء اسنان وممــــرضني وطــوبوغرافيني ومعالجني
فيزيائيــن وغريهم وغريهم .وهم ميثلون ماية وعرشين
الــف مهن حر ،ويصــدرون بيانات او يعقــدون مؤمتراً
صحفياً ،فال يتم نقله علامً بأنه اذا اجتمع عدة اشــخاص
امام جامعة او مؤسســة يصورونهــم ويأخذون منهم
االحاديث.
] هــل لديكم مطالب بهذا الخصوص؟
 لقــد اصدرنا عــدة بيانات ،وحددنــا مكامن الخطرخصوصــاً يف ظل محاولة اصدار قوانني تشــرع اعامل
مرصف لبنان واملصارف التي استولت عىل اموال املودعني.
وقد اصدرنا بياناً جاء فيه:
بالنســبة ملرشوع قانون «الكابيتــال كونرتول» يحذر
االتحاد الســلطتني التنفيذية والترشيعية من مغبة مترير
املرشوع بصيغة االستنســابية وغري القانونية الحالية،
ومبعزل عن رزمــة القوانني والتدابري الرضورية املالزمة
واملكملة والسيام منها الكشف عن خطة التعايف ،وتوحيد
ســعر الرصف ،وإعادة هيكلة املصــارف ،ورفع الرسية
املرصفية ،وتحديد املســؤوليات قبل توزيع الخسائر ،مع
البدء الفــوري بالتحقيقات بتطبيــق القوانني واالنظمة
ويف مقدمهــا قانــون االثراء غري املــروع ،والقوانني
املرصفية التي تحاســب كل من تجاوز االصول او اخل او
اهمــل او تقاعس عن القيام بواجباته وذلك ،ليك ال يصار
اىل تحميل املودعني واملواطنني القسم االكرب من الخسائر،
وفقدان االمل بالتعــايف االقتصادي الجيال طويلة ،وقد
حــذر االتحاد من ان املرشوع الحــايل قد يؤدي اىل اربع
نتائج بالغة الخطورة وهي:
إبراء ذمة كل من املرصفيني ومرصف لبنان ،واملتســببني
باالنهيار من املســؤولني ،وقطع الطريق عىل محاسبتهم،
واملامطلة اىل اجل غري مســمى يف اعادة هيكلة القطاع
املرصيف ،خصوصاً اذا نجحت املنظومة الحاكمة نفســها

باالمان يف عهد النقيب كسبار.
يحــر اىل النقابة يوميــاً ،حتى يف ايام الفرص واالعياد ،وال يغادر قبل العارشة
ليالً .يتابع جميع امللفات بدقة وانتباه ،ويشــدد عىل الشاردة والواردة ،خصوصاً وان
الشــيطان احيانــا يكمن يف التفاصيل .ال يخيب آمال احــد .وال يدع اي مجال حتى
لإلنتقــاد .ومن لديه مأخذ عىل اي امر ،يأخذ كالمه بعني االعتبار .ومن لديه مرشوع
او اتصاالت ،يعطيه املجال لتنفيذه.
أمــا داخل مجلــس النقابة ،فالجميع ِ
راض .وكام يقــول اعضاء مخرضمون داخل
املجلس انها من املرات القالئل التي يكون فيها املجلس متجانساً بهذا الشكل ،والفضل
هــو للنقيب كســبار الــذي يتعامل مع كل عضو مجلس وكأنه هــو النقيب يف املهام
املوكلة اليه.
«الديار» حاورت النقيب نارض كســبار .وكانت املقابلة اآلتية:

يف تجديــد رشعيتها يف االنتخابات النيابية.
تســليم مصري املودعني ،ومعهــم عموم املواطنني ،اىل
لجنــة إجرائية متلك القرار النهــايئ والناهي غري القابل
للطعن امام اي مرجع إداري وقضايئ.
التمييز بني الودائــع واملودعني ،مبا يطعن بحق امللكية
الفردية ومببدأ املســاواة املكرســن يف مقدمة الدستور
واملادتني السابعة والخامسة عرشة.
اطــاق يــد وزارة املاليــة لجهة تطبيق ســعر منصة
صريفــة لجباية الرضائب والرســوم ،مــن دون ان يتم
تعديل سقف السحوبات املرصفية املحجوزة .ويف املقابل،
عدم الســاح للمودعني والنقابات واعضائها بأستعامل
ارصدتهم لتســديد النفقات الباهظة التي سترتتب عليهم.
مــن دون ان يعني ذلــك بالرضروة توقف املرصف املركزي
عن تنويع اســعار الرصف بالنسبة للســحوبات املالية،
وبالتايل االستمرار بتذويب الودائع من خالل تعاميم غري
دستورية وغري قانونية.
نرفــض عدم اعتامد آلية لتحديد املســؤوليات عن هدر
املال الخاص واملال العام وإستبدال مصطلح «الدين العام»
مبفهوم «توزيع الخســائر» بدالً من توزيع املسؤوليات.
نرفــض إرصار الحكومة عىل متريــر مرشوع قانون
الكبيتــال كونرتول الذي يرفضه كامــل املجتمع اللبناين
بصيغته الحارضة.
نرفض مترير الكابيتال كونرتول قبل إقرار رزمة قوانني
إصالحية واهمها:
 إعادة هيكلة املرصف قانون الرسية املرصفية خطة التعايف توحيد سعر الرصفنرفــض إقــرار قانون يحمــي املرتكبني من الســلطة
واملصــارف عىل حســاب العدالة واملودعــن وذلك عرب
شــطب  60مليار دوالر من إلتزامات مرصف لبنان بالعملة
االجنبية اي من اموال املودعني.
نرفض التمييز غري الدســتوري بني املودعني عرب التمييز
بني اموال قدمية واموال جديدة.
نرفض الهريكات املخالف للدستور فقرة (و) من املقدمة
واملــادة  15والذي يحمل كامل العبء للمودعني.
نرفــض رضب النظام االقتصادي الحر وانهائه.
نرفــض إبراء ذمة الدولــة واملصارف وإعطاء عفو عام
إلشــخاص دمروا مالية وطن ومل يحاسبوا.

} ملف التأمني }

] لدى دارســتكم ملف التأمــن علت اصوات تطالب بعدم الدفع
نقدأ .فكيف تخطيتم هذه العقبة؟.
 ان امللــف االستشــفايئ يف النقابة كان وال يزال منامللفات الشــائكة واملعقدة .فصحة املحامي وعائلته هي
خط احمر .وقد واجهتنا هذه الســنة عدة عقد ،منها عدم
القبول باالكتتــاب اال بالدوالر االمرييك ونقداً .خصوصاً
وان معظم املشــاكل التي كانت تواجهنا مع املستشفيات
واملختــرات ،كانت بســبب مطالبتهــا بفروقات نقدية
بالدوالر ،ويف اكــر االحيان مبا يتعلق بالربوتيز وغريها
من املعدات التي يشرتونها من الخارج بالعملة الصعبة .اال
ان روح الحكمة والصرب لدى مجلس النقابة الذي استعان
بخبري اكتواري الدكتور رونالد شدياق وبالزميلني ابراهيم
مســلم وفادي ناصيف ،اســتطاع تخطي هذه املشــاكل
واســتحصل عىل افصل العروض ،بشهادة املحامني وبقية
النقابــات واملواطنني .وقد انخفضت نســبة التعرفة عن
الســنة املاضية عىل املحامي بنســبة  %32عىل اآلخرين
نســبة  .%55اما االهم فهو ان نسبة االكتتاب يومياً فاقت
جميع التصورات واذا اســتمر الوضــع عىل ما هو عليه،
فإن نســبة الوفر يف آخر الســنة التعاقدية سوف تكون
عالية جداً .وال بد هنا من تكرار شــكري العميق للمحامي
املتخصــص يف قضايا التأمني االســتاذ فــادي ناصيف
وتقديــراً لعطاءاتــه قرر مجلس النقابــة منحه امليدالية
الذهبية.
] وهــل فصلتم للمحامني ما قمتم به؟
 بالتأكيــد تم عقد لقاء يف بيــت املحامني مع الزمالءاملحامني ويف حضور اعضــاء مجلس النقابة واملحاميني
مســلم وناصيــف .وطلبت منهم طرح اي ســؤال مهام
كان معــــقداً او دقيقاً .واجبنا عىل جميع االســئلة بكل
شفافية.
] موضوع شــائك آخر االختبارات الشــفهية والخطية يف
النقابــة .كيف تعاملت مع هذا امللف؟.
 رصاحــة منــذ دخويل مجلــس النقابــة يف العام ،2006كنــت اقول دامئــا ان هناك ملفني ال اتدخل فيهام:
االختبــارات واملال .إال ان منصب النقيب يوجب التدخل يف
ملف االختبارات وادارتــه .فالنقيب هو الذي يعني اللجان
الفاحصــة ،وقبلها مقــرر التدرج .من هنــا فقد عينت
مقررين للتدرج االستاذين فادي املرصي ومايا الزغريني.
اما بالنســبة للجان فقد عينت النقيبني السابقني انطوان
قليمــوس ونهاد جــر باالضافة اىل عدة زمالء معظمهم
من الدكاترة يف الجامعات ،إلجراء االختبارات الشــفهية
لطالبي االنتســاب اىل النقابة .واول ما طلبته من النقيب
ومقرري التدرج واالســاتذة هو التحيل بروح االنســانية
لــدى القيــام باالختبارات الشــفهية .وهــذا ما حصل.
وبشهادة الجميع مل تحصل اي شائبة وتجري االختبارات
بهدوء وبشفافية مطلقة.
] يالحظ الرأي العام انك بعيد عن الشعبوية .فهل من سبب؟
 إن نقابــة املحامني هي أم النقابات .ومل تكن يوماً معالشــعبوية ولكن يف كل مؤسسة يكون هناك استثناءات.
فالشــعبوية قد تكون بسبب نفسية معينة ،او بسبب توق
ملنصــب آخر .اما انا فال اطمــح الي منصب آخر ،وافضل
العمــل بصمت وبفعالية .فالعمل النقايب بدمي .واملحامي
بالنســبة يل هو كل يش .فهو األب واالخ واإلبن والصديق
والعزيــز .وهو الســيد الذي امتنى ان يكون يف احســن
حاالتــه مادياً وعلميــاً وصحياً واقتصاديــاً واجتامعياً.
وبالعودة اىل الشــعبوية ،فإن مــن ينتهجها ال بد إال وان
يُفضــح مهام حــاول االختباء وراء الشــعارات الكاذبة
والرنانة والوعود الفارغــة .والتجارب وااليام والتعاطي

مع اآلخرين كفيلة بفضح كل من يحاول مترير مشــاريعه
واهدافه غري القانونية وغري االنسانية.
] مــن خالل لقاءاتكم ونشــاطاتكم .هل انتــم متفائلون
بالوضع يف لبنان؟
 ان لبنان ،هذا البلد الجميل ،فريد من نوعه .فهو يضمجميــع الطوائف واملذاهب واالحزاب والتيارات والحركات.
كل منطقــة لها خصوصيتها ،ال بل لهجتها .اما بالنســبة
للســؤال حول ما اذا كنت متفائالً ام متشــامئاً فالجواب
بســيط :الشعب اللبناين طيب القلب .يتحمس كثرياً ويهدأ
كثــراً ومل نتوصــل يف لبنان اىل بناء مؤسســات تدير
شــؤونه مبوضوعية وشــفافية وحزم .وما يساعد عىل
ذلــك هو تدخل االحزاب والطوائــف والقيادات التي تُبنى
زعامائهــا عــى مثل هذه االمور .كــا ان الحالة املادية
واالقتصادية للشــعب تجعل قسامً كبرياً منه يرتهن لهذه
الجهة او تلك .ولو كانت مســتلزمات الحياة مؤمنة له ملا
كان مضطــراً للتزمل لهذا الزعيم او ذاك .واالخطر ايضاً هو
االرتهــان للخارج الذي ميلك القوة واملال .من هنا ،ال ازال
استشهد بقول احد العامل يف إحدى الرشكات ،يوم سألته
عن وضعه يف الرشكة فأجاب :يف هذه الرشكة ما بخلونا
نعيــش وما بخلونا منــوت .ونحن يف لبنان ،كلام ضاقت
االحــوال ووصلنا اىل الحضيــض ،يعطوننا إبرة انتعاش
فيجلــس الوضع نســبياً ثم نعود اىل االنحــدار .وهكذا
دواليك.أما الحل فيكون يف اســتنهاض الطاقات النظيفة
واملتزنة ،وليس تلك املتهورة التي تطلق الشــعارات الرنانة
وتضحك عىل الناس بكالمها املعسول وكالمها الشعبوي.
ولبنان مليــئ بالطاقات الجيدة .فهو بلدنا االبدي االزيل،
وســوف نحافظ عليه برموش العني .ونعيده اىل ســابق
عهده من الرقي واالزدهار والتقدم.

} مشاريع للنقابة }

] ال يكاد مير يوم إال ونشــاهد املحامني عىل شاشــات التلفزة،
وبعضهم يكتب انه خبري يف القانون ،ويكتسب البعض اآلخر شهرة
مصطنعة .فهل من حل لهذا املوضوع؟
 إن موضــوع الطالت االعالمية هو من اكرث املواضيعتعقيــداً يف النقابة .فالبعض يقول ان املحامي هو املخ ّول
االول برشح الدستور ومواده والقوانني موادها.
إال ان الغالبيــة الســاحقة باتت مشــمئزة من الطالت
االعالمية لالسباب اآلتية:
ليس كل من يدعي انه خبري دستوري او اداري او مدين
او جزايئ ،هو كذلك .وما نشــهده مــن مداخالت احياناً
يكون مدعاة لالشــمئزاز من ناحية املعلومات او مقاربة
املوضوع بصورة صحيحة.
ان الطــات االعالمية للبعض ،يكســبهم شــهرة عىل
حســاب بقيــة زمالئهم املحامني .وال يــكاد مير يوم اال
ويــأيت محامون ليرشحوا يل كيــف ان موكليهم تركوهم
ليوكلوا من يظهر دامئاً عىل شاشــات التلفزة .او كام قال
يل احدهــم ان موكله وهو صديــق طفولته تركه ليوكل
محاميــاً منتفضاً يظهر عىل الشاشــات النه يســاعده
قانونياً وعىل االرض.
إن الطــات االعالميــة تؤثــر عىل مجريــات امللفات
املعروضة امام القضاء .وقد تؤثر عىل القضاة وعىل الرأي
العام الذي يأخذ بالظاهر احياناً.
] وهــل تتجه النقابة التخاذ موقف معني بهذا الخصوص؟
 نعــم .وقد وضعت اعضــاء مجلس النقابة يف جو مايحصل وهذا االمــر ال يقترض عىل التلفزيون والراديو بل
عىل وسائل التواصل االجتامعي ،وما يحصل من دعايات،
ومن مشــاكل ونزاعات وتشهري ،ونرش شكاوى ودعاوى،
وســوف نعقد خلوة بهذا الخصوص لحسم هذا املوضوع
بصورة حاســمة ونهائية وعادلة ومنطقية.
] بعــد إعفــاء املتدرجني من دفع الرســوم ،واصدار دليل
االتعاب ،وتعزيــز املناطق وتلبية حاجاتهــا ،ومتابعة اعامل
اللجان وغريها .هل هناك مشــاريع كربى يف النقابة خصوصاً
وان همك االول هو املحامي؟
 قلــت وال ازال اقول انني نقيب املحامني .وهذا يعني اناملحامــي هو االول بالنســبة ايل .فعمل املحامي وصحته
وكرامته ومعيشــته هي شــغيل الشاغل .وقد انجزنا عقد
االستشفاء الذي كان بشــهادة الجميع من انجح العقود،
وجــرى لقاء مع املحامني تــم فيه رشح جميع التفاصيل.
كــا اننا نعقد اجتامعــات دورية مــع القضاء لحل اي
مشــكلة او شــائبة .واردد دامئاً مقولة ان املسؤول الذي
ال يســتطيع ان يفتح االوتوســراد يســتطيع عىل االقل
إقفــال الحفر .مــن هنا ،ومع تــردي الوضع االقتصادي
واملــايل واالمني يف البلد ،فإننا نقوم بكل ما ميكن القيام
به .ونالحق الشــاردة والــواردة يف النقابة .وال احد يؤثر
او يضغــط علينا .وباالضافة اىل مــا قمنا به من زيارات
للمناطق ،فســوف نزور جميــع املحاكم ودُور النقابة من
دون اســتثناء واالطالع عىل مستلزماتها .ونحن ال نقرص
بهذا الخصوص ،ونلبي حاجات املحامني يف املناطق .ومنذ
عدة ايام عرض علينا احد املســؤولني الرســميني االداريني
تقديــم عقار عليه بناء بحاجــة لرتميم يصلح الن يكون
مكاناً برتاده املحامــون مع عائالتهم .ونحن بصدد درس
املرشوع كام اننا بصدد التحضري لالســتفادة من الطاقة
الشمســية يف بيــت املحامي وبقيــة املراكز .كل ذلك مع
متابعة القضايــا الوطنية العامة من ملف املرفأ اىل ملف
املودعني ،وامللف الصحي واالوبئة ،اىل ملف الغاز يف البحر
وملف االنتخابــات النيابية وامللف الترشيعي ،وغريها من
امللفات.
} اداء الحكومة }
] هــل انت ٍ
راض عن االداء الحكومي يف الحكومة الحالية؟
 ســواء كنت نقيباً للمحامــن ،او محامياً وعضواً يفمجلــس النقابة لن أغري رأيي ولن ابدل يف موقفي .هذه
الحكومة ليســت عىل قدر طموح اللبنانيني .وهناك امور
كثــرة ميكن القيام بها حتى ولو كانت االمكانيات ضئيلة
او شــبه معدومــة .اعطي امثلة بســيطة ولكنها تعنينا
كمواطنني:
كيــف ميكن ان تكون الحفر يف كل مكان ،ســواء عىل
االوتوســرادات او عــى الطرقــات الداخلية ،وال يجري

تســكريها؟ فام هي كلفتها؟ .علامً بأنها تتسبب بحوادث
مميتة ،وبعجقة ســر ،وبتكسري السيارات...
كيف ميكن ان يُســمح للمتسولني التجول يف كل مكان
عىل الطرقات ،وقرب املطاعم واملقاهي ،وداخل االحياء؟.
واين تذهب االموال املخصصة لليتامى والفقراء .فإذا كان
املتســول غنياً او مكتفيــاً ،فيجب منع هذه الظاهرة .واذا
كان فقرياً ومعدوماً يجب تأمني املســكن واملأكل له وعدم
تركه رشيداً يف الطرقات
ملــاذا ال يتم تشــجيع الزراعة ونحن نرى ان االســعار
مرتفعة بشــكل جنوين .االرايض «بور» وغري مستعملة
واملياه تذهب هدراً .ملاذا ال تضع الحكومة خطة مدروسة
ومحكمة؟
وهذه املآخذ تنســحب عىل الوزارات التي تكتفي بتسييد
االمور بشــكل روتيني وغري منتج .لذلك يجب استنهاض
الهمم وتشــكيل هيئة طوارئ لحسم هذه االمور.
] ولكن هنــاك إمكانيات ضئيلة يف الدولة ،فكيف العمل؟
 قلــت وال ازال اقــول ،اذا مل يكــن بامكاننــا فتــحاالوتوســرادات ،فلنكتفــي بإقفال الحفــر عىل االقل.
وكلفــتها زهيـدة جداً جداً .ولكن تنقصنا الهمم واالرادة.
يضــاف اىل ذلــك ،ينقصنا الوعي .فاملواطــن اللبناين
لالسف بارع والمع باملبادرات الشخصية .اما جامعياً فهو
غري ناجح .الجميع يريدون الرئاســة ليس فقط يف الدولة
بل ايضاً يف املؤسســات كلهم يريــدون ان يكونوا مدراء.
وكلهم يريدون ان يكونوا رؤساء لجان .وكلهم يريدون كام
يقــال بالعامية ان يكونــوا ضباطاً وال احد يريد ان يكون
جنديــاً عادياً .ولكرثة ما م ّر عىل الشــعب اللبناين ،اصبح
يف غالبيته شــبه مخّدر ،ويرى الشواذ وكأنه امر طبيعي.
ففي آخر كل شــهر تأيت فاتورة املولد الكهربايئ باملاليني،
يف حني ان فاتورة كهرباء الدولة عن ثالثة اشهر ال تتعدى
املاية الف لــرة لبنانية .كيف ذلك؟ هل مات الضمري؟ هل
اصبحنا شــعباً نوافق عىل كل شــيئ وال نتكلم او ننتفض
عىل هذا الوضع .ال بل ال نشري اىل مكامن الخطأ والرسقة
والهدر والفساد .وانا اسأل :من هم اصحاب املولدات ،وهي
باآلالف .وملاذا ال يتم فتح تحقيق بهذا الخصوص؟ ال جواب.
] يف كل دول العامل تــأيت االنتخابات إلحداث تغيري ،فهل
ســتكون هذه االنتخابات فرصة للتغيري أم ســيبقى املشهد كام
هو؟ وملاذا؟
 لســت متأمالً بأي تغيــر يف االنتخابات النيابية يفلبنان .فطاملا ان االحزاب تســيطر عىل الوضع ،ولديها املال
والسلطة والشعبوية ،فإن النتائج لن تتغري ،خصوصاً وان
االنتفاضة فشــلت فشالً كبرياً ،ومل ِ
تعط نتيجة إيجابية،
وافرزت اشــخاصاً ال يتمتعون بالكفاءة والخربة والحكمة
إلدارة شــؤون البلد والناس واملواطنني .كام ان املستقلني
مل يســتطيعوا خــرق جدار االحزاب كــا فعلنا يف نقابة
املحامني حيث تم خرق االحزاب والثورة بيمينها ويسارها.
واثبــت املحامون انهم واعون ومتزنون واقوياء .لذلك فإن
الشعب اللبناين بحاجة للتوعية وعدم االخذ بالترصيحات
الرنانة التي تلعب عىل اوتار الطائفية وعىل اوتار محاربة
الفســاد الننا شهدنا فساداً يف بعض من اصدروا البيانات
الفارغة.
] كيف تنظر اىل برامج املرشــحني؟ هل هي برامج حقيقية
تبعث شــعاراتها عىل التغيري أم متيل إىل الشعوبية أكرث؟
 معظم املرشــحني ينقلون الربامــج الفضفاضة التيال تنفــذ .وبعضهــم موجودون يف الســلطة ويف الندوة
تغــر حتى يقولوا
الربملانية منذ عرشات الســنني .فامذا
ّ
بأنهم يســتطيعون تنفيذ هذا املــروع او ذاك؟ وملاذا مل
ينفذوه سابقاً؟ لذلك فإن معظم برامجهم شعبوية فارغة
نتمنى عىل املواطنني الوعي وعدم االخذ بها .وهذه الربامج
مؤقتة ،وتربز خالل فــرة االنتخابات وهي كاملرشوبات
الغازيــة ما ان تفور حتى تغور .واالنىك ان كل مرشــح
يطلــب من املواطن تحكيــم ضمريه لدى االنتخاب .فلو تم
ذلك لكان عىل اغلبية املرشــحني اإلختبــاء يف منازلهم،
خصوصــاً من خربناهم يف الســلطة او يف النقابات ،او
يف الحياة اليومية.

} االزمة االقتصادية }

] كان هنــاك تعويــل كبري عىل املجتمــع املدين وما أفرزه
حــراك  17ترشين ،لكــن تضاءلت اآلمال ،وباتوا ينافســون
بعضهــم البعض؟ ما الســــبب ،وما النســبة املتوقعة منهم
لدخول الربملان؟
 لقــد اثبتــت غالبية فئــات االنتفاضــة انها تعململصلحتهــا وليــس ملصلحة الوطن .وها هم يرتشــحون
باملئات ،ويتنافســون يف ما بينهــم ويقومون بالحمالت
اإلعالميــة املكلفة جداً .ونرى ان هنــاك آالف الجمعيات
التي تأسست منذ انفجار  14آب ونالت املساعدات الكبرية.
ونتمنــى ان يجري تحقيق شــفاف حــول مصري مئات
املاليــن من الدوالرات ،واين رصفــت .أما حول دخولهم
الندوة الربملانية فحـــــظوظهم ضئيلة جداً لالســباب
التي فصلتها ،وبســبب عدم كفاءة قســم كبري منهم ،مع
العلم ان لدى بعضهم الكفاءة العالية التي تؤهلهم لدخول
الندوة الربملانية.
] أخــرا ً ،ما تأثــر االزمة االقتصادية عــى اإلنتخابات
وعــى الناخبني؟ وكذلك عىل املزاج العــام باإلقبال من عدمه
لالنتخابات ودور املال الســاييس والرشوة يف التأثري يف توجه
الناخبني؟.
 بالطبــع ان لالزمة االقتصاديــة التأثري الكبري عىلاالنتخابات وعىل الناخبني .فالناخب املحتاج ســوف يتأثر
مبن يدفع لــه .ولعائلته فإذا تم تخيري املواطن الذي ليس
لديــه مثن ربطة خبز بــن ان ينتخب من يدفع له ومن ال
يدفع له ،فإنه بالتأكيد سوف يختار من يدفع له ،طبعاً ما
عــدا قلة من الفقراء الذين ال يبيعون كرامتهم ومبادئهم.
لذلك فإن االصوات ســــوف تتجه ناحية االحزاب ،وبعض
من بات يحوز عىل املال من قادة االنتفاضة باالضافة اىل
مــن يدفع املال من املســتقلني املتمولني ،والذين يتمتعون
اساســاً بحيثيــة يف املجتمع .وباملختــر .فإن املجلس
سوف يتألف من النواب ذاتهم ما عدا من قرر عدم الدخول
يف املعرتك االنتخايب كتيار املســتقبل ،مع خرق بســيط
للمستقلني .
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ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

ُ ّ ً
مصرف لبنان ما زال يمسك بسعر الصرف معوال على االصالحات
اقفل سعر رصف الدوالر مساء االحد الفائت دون الـ ٢٧الف
لرية وسط ارصار عىل بقائه بني الـ ٢٥والـ ٣٠الفاً حتى موعد
االنتخابــات النيابية ،بعد االتفاق الذي تم بني رئيس الحكومة
نجيب ميقايت وحاكم مرصف لبنان لضامن االستقرار النقدي
واالســتقرار االجتامعي متهيداً النتقال سلس لحكومة جديدة
بعــد ١٥ايار حيث مــن املفرتض ان تقــدم حكومة ميقايت
اســتقالتها بعد االنتخابات النيابية متسلحة بإجرائها وتوقيع
االتفاق مع صندوق النقد الدويل ،آملة ان تطلق خطة التعايف
قبل هذه االستقالة .
وتوقعت مصادر مرصفية ومالية « ان يرتفع ســعر رصف
الدوالر بعد االنتخابات النيابية «الن الســعر الحايل يرتكز عىل
تدخالت مرصف لبنان عرب التعميم ١٦١من خالل ضخ الدوالر
ورشاء اللــرة اللبنانية وتجفيفها وعىل خســارة االحتياطي،
وذلك دعامً لالســتقرار النقدي عند املستويات املذكورة اضافة
اىل منــع املضاربة بالعملة الوطنية التــي فقدت الكثري من

قيمتهــا» ،كام تحدثت عن «عرض الدوالر يف االنتخابات وهذا
ما أراح الســوق املوازية» حيث ذكرت املصادر ان «البعض عمد
اىل ان تكون هذه العملة العباً اساسياً يف هذه االنتخابات».
واعتربت ان «مرصف لبنان ال ميكنه االستمرار بهذه الطريقة
يف استنزاف االحتياطي االلزامي اىل ما شاء الله ،بل انه ينتظر
املبارشة بتطبيق االتفاق مع صندوق النقد الدويل واالصالحات
النــه لن يكرر تجربته الســابقة يف اعطــاء الفرص للطاقم
السيايس ،خصوصاً ان هذا الطاقم ح ّمله االنهيار املايل وليست
سياســة الهدر والفساد واالنفاق دون حساب التي اتقنها هذه
الطبقة السياسية».
وذكــرت ان «مرصف لبنان يعــ ّول كثريا عىل مرحلة ما بعد
االنتخابــات من اجل املبــارشة باالصالحات ان كانت من هذه
الحكومة التي ستجتمع مرتني قبل استقالتها ،او من الحكومة
املقبلة واالرساع يف تشكيلها النه ال يوجد ترف االنتظار والبلد
يعاين من االنهيار والخوف من تفلت الدوالر من اي قيود» .

مـــــــوســـــــم صـــــيـــــف واعـــــــــــــد هــــــــــذا الـــــــــعـــــــــام...
مـــطـــار بــــيــــروت يــشــهــد حـــركـــة ن ــاش ــط ــة تــصــاعــديــة
توقع املدير العــام للطريان املدين يف مطار رفيق
الحريري الدويل  -بريوت املهندس فادي الحســن ان
يكون موسم الصيف هذا العام واعدا ،بحسب «الوكالة
الوطنية لالعالم».
فمنــذ بدايــة العام  ،2022يشــهد مطار رفيق
الحريري الدويل يف بريوت حركة تصاعدية ،وسجلت
االشــهر الثالثة األوىل من العام الحايل ما نســبته
ســبعني باملئة من حركة املطــار ،مقارنة مع العام
 ،2019وهــو العام الــذي مل يكن فريوس كورونا قد
بدأ باالنتشــار  .ومن املتوقع ان ترتفع هذه النســبة
أكرث خالل االسابيع املقبلة مع بدء موسم الصيف .
وقد سجلت املديرية العامة للطريان املدين لرشكات
الطريان طلبات بزيــادة رحالتها اىل املطار ،هذا ما
يؤدي طبعا اىل زيادة عدد الركاب القادمني إىل لبنان.
مــع نهاية العــام  2021وصلت حركة املطار اىل
أربعــة ماليني و ثالمثائة الف راكب ،اي خمســن باملئة من
حركة املطار التي كانت ما قبل انتشــار فريوس كورونا وبدء
االزمات االقتصادية و املعيشــية التي يشهدها لبنان ،وهو رقم
يعترب جيدا جدا .
باســتثناء مطــاري ديب يف اإلمارات العربيــة املتحدة و
اسطنبول يف تركيا اللذين سجال اعىل حركة ركاب يف املنطقة
عام  ،2020وهو عام انتشــار فريوس كورونا ،سجلت حركة
مطار رفيق الحريري مليونني وخمسامئة الف راكب ،وكانت قد
سجلت عام  2019قبل انتشار الفريوس مثانية ماليني راكب.
اذا ،مطــار رفيــق الحريري الدويل _بــروت عىل موعد
مع زيادة لحركة الركاب خالل موســم الصيف املقبل ،فكيف
سيستعد املطار لوجيستيا وتقنيا ليتم تدارك حصول اي مشكل
يف هذا اإلطار؟

} الحسن }

وأشــار املدير العام للطريان املدين يف املطار اىل ان اتفاقا
تــم بني الطريان املدين اللبناين والرشطة الفيدرالية األملانية،
اصبــح يف مراحله األخرية بعد زيــارات متبادلة بني الطرفني
و أمثــر عن تعــاون يف مجايل نظام أنظمة جرارات الحقائب
و أجهزة الكشــف عىل حقائب املســافرين ،إضافة اىل أجهزة
الكشف باألشعة السينية عىل حقائب املسافرين وربطها مع
نظــام جرارات الحقائب املوجود ،قدمتها الدولة االملانية كهبة
اىل الدولــة اللبنانية و بالتحديد اىل وزارة األشــغال العامة و
النقل و املديرية العامة للطريان املدين».
وأشــاد املهندس الحســن بـ»أهمية التكنولوجيا األملانية
يف هــذا املجــال و املعتمدة يف معظم مطــارات العامل ،وهذا
ما ســيعطي دفعا إيجابيا للمطار ويجنبه اعطاال ســبق وان
تعرض لها».
ولفت الحســن اىل «ان تحســن وضع املطار يتابعه وزير
األشــغال العامة و النقل الدكتور عيل حمية باســتمرار وهو
اخذ وعودا من الجانب الفرنيس ملساعدة لبنان يف عدة مجاالت
لها عالقة بالنقل الجوي».

} الثقة مبطار بريوت}

حوادث و شــائعات طالت املطار خالل الفرتة املاضية ،كيف
انعكســت عىل ثقة رشكات الطــران العاملية الكربى باملطار،
يطمــن املدير العام للطريان املــدين ان رشكات أجنبية كربى
أعادت تسيري رحالتها اىل لبنان بعد ان غابت لسنوات عديدة،
كرشكة  swiss airالتي اســتأنفت رحالتها اىل لبنان والرشكة
اليونانية التي اســتأنفت رحالتها مــن و اىل املطار منذ نحو
الشــهر ،بعد ان خلصت التحقيقات اىل ان ما حصل مع إحدى
طائراتها مل يكن ناجام عن رصاص بل هو نتيجة حادث تقني،

} مشاريع قوانني }

رغم ان املطار يعترب من أكرث مرافق الدولة التي تدخل أمواال
اىل الدولــة اللبنانية ،لكن األموال تذهب اىل خزينة الدولة وال
يوجد أي مبلغ مخصص للمطار أسوة بباقي مطارات العامل من
اجل تحسينه وتسيري أموره يف ظل األوضاع االقتصادية التي
يشــهدها لبنان .لذلك تقدمت املديرية العامة للطريان املدين
من خالل وزير األشــغال العامــة و النقل الدكتور عيل حمية
بعدة اقرتاحات ملشاريع قوانني من شأنها تحسني وضع املطار
يف ظل األزمة االقتصادية و االجتامعية التي يشــهدها لبنان،
كجدولة رســوم املطارات لتدفع بالدوالر او ما يعادلها باللرية
اللبنانية ،حســب ســعر منصة صريفة .فكل رشكات الطريان
التي تهبط يف املطار ال تزال تدفع رســوماتها باللرية اللبنانية
املنهــارة ،وبالتايل ما تدفعــه تلك الرشكات ال قيمة له امام ما
تدفعه يف مطارات أخرى».
ومــن ضمن االقرتاحات وضــع دوالرين او أكرث عىل تذكرة
السفر ،يخصص هذا املبلغ للمطار فقط بهدف تطويره و تأمني
احتياجاته.
ويقول الحسن عن هذه اإلقرتاحات« :ستكون ضمن مناقشة
مــروع قانون املوازنة مــع إمكانية حصول مرشوع قانون
معجل مكرر لتلك املواضيع خصوصا مع بعض املشــاكل التي
تحدث يف املطار بني الحني واآلخر بســبب إنقطاع الكهرباء و
انهيار العملة الوطنية و رضورة تأمني الفيول .فكل هذه األمور
تحتم عىل املســؤولني رضورة إيجاد حل رسيع لناحية متويل
املطار ليس فقط من الدولة ،فاملطار يف حال اقرار تلك املشاريع
ســيمول نفسه بنفسه من خالل الرشكات الكربى التي تدفع
امواال اذا تم تخصيص جزء من هذه األموال للمطار ســنويا،
وعندها لسنا بحاجة للطلبات املتكررة من الدولة .واىل حني
اقرار مشــاريع القوانني تلك فان الناقل الوطني «رشكة طريان
الرشق االوسط « تقوم بسد العجز الحاصل يف املطار».
واكد «أن رشكة طريان الرشق االوســط تشكل مع اإلدارات
الرســمية النســيج املوجود وهي تقوم مبهام كبرية ليست
ضمــن مهامها لتســد اي عجز وهي مشــكورة بالفعل عىل
حهودها يف هذا اإلطار».

كركـــــي  38 :مليـــــار ليـــــرة للمستشـــــفيات واالطبـــــاء
أعلنــت مديرية العالقات العامــة يف الصندوق الوطني
للضــان االجتامعي انه «بعد انقضــاء فرتة األعياد ،عاود
الصندوق الوطني للضامن االجتامعي نشــاطه وعاد كادره
اىل العمل بجهد كاملعتاد ،إدراكا منه ألهمية الدور املوكل إليه
يف حامية األمنني الصحي واالجتامعي يف البالد ،وبخاصة
القطاع االستشــفايئ الذي ينتعش مــن رئة الصندوق مبا
يرفــده من أمــوال تؤمن له رواتب العاملــن فيه من أطباء
وممرضني وموظفني إداريني».
ولفتــت يف بيــان إىل أن «املدير العــام للصندوق محمد
كــريك أصدر قرارا حمــل الرقم  381تاريــخ 2022/5/9
قىض مبوجبه بإعطاء املستشــفيات املتعاقدة مع الصندوق

ً

ســلفات مالية عن شــهر آذار  2022بلغت قيمتهام حوايل
 38مليار ل.ل .توزع بني املستشــفيات واألطباء وســتح ّول
هذه املبالغ اىل حســابات املستشفيات واللجان الطبية فيها
خالل األيام القليلة القادمة .ويف ســياق متصل ،أعاد كريك
مطالبته الدولــة اللبنانية بتأمني التمويل الالزم حتى يصار
اىل رفع التعرفات الطبية واالستشفائية والدوائية من جهة
وبرضورة تسديد ديونها املتوجبة عليها للضامن االجتامعي
والتــي تجاوزت ال  5000مليار ل.ل .حتى نهاية العام 2021
مــن جهة أخــرى ودفع األموال املرصــودة له يف موازنات
األعوام الســابقة كاملــة باإلضافة اىل ما ورد يف مرشوع
موازنة العام . 2022

زمكح ـــل رئيس ـــا للمجل ـــس االقتص ـــادي للفرانكوفوني ـــة العاملي ـــة
ان ُتخب رئيس االتحاد الدويل لرجال وسيدات األعامل اللبنانيني
 MIDELوعميــد كليــة إدارة األعــال يف جامعــة القديس
يوســف  USJالدكتور فؤاد زمكحل رئيساً للمجلس االقتصادي
واالجتامعي التابــع للوكالة الجامعية الفرانكوفونية العاملية
 ،AUFخالل إجتامعه األخري الذي إنعقد يف العاصمة الفرنسية
باريس.
وتضم الوكالة الجامعية الفرانكوفونية  1007 ،AUFجامعات
ّ
وكليات وشبكات جامعية ،ومراكز بحث علمي فرانكوفونية يف
اكرث من  119دولة يف العامل .وقد تأسست منذ  60عاماً ،وهي
واحدة من أكرب جمعيات مؤسســات التعليم العايل والبحث يف
العامل .وهي أيضاً املح ّرك األســايس للتعليم العايل والبحث يف
الجمعية الفرانكوفونية Sommet de la Francophonie
يف هذا الســياق ،تُنفّذ الوكالة الجامعية الفرانكوفية ،AUF
يف مجال إختصاصها ،القرارات التي إتخذها مؤمتر رؤساء دول
وحكومات البلدان الفرانكوفونية.
ويضم مجلسها االقتصادي
ُّ
واالجتامعي شخصيات إقتصادية وسياسية ذي سمعة عاملية،
تُ ثل القارات الخمس يف العامل ،ومن مهامتها تقديم إرشادات

ّ
سالم  :اإلتفاق مع صندوق النقد هو الحل الوحيد للبنان ..وقد أنجزنا
االتفاق املبدئــــــي ..وعلى املجلس اقــــــرار القوانين االصالحية

لبنان والقطاع املرصيف وتحسني بعض
أعلــن وزير اإلقتصاد أمني ســام
الجزئيــات يف الخطة ،إذ يجب قبل ذلك
أن حكومــة الرئيــس نجيب ميقايت
توضيح الكثري من التفاصيل املرتبطة
وضعت القطار عىل السكة من خالل
ببعضها البعض بــد ًءا من القرار الذي
إنجاز اإلتفاق املبديئ مع صندوق النقد
ســيتم اعتامده حيال أصول الدولة وإذا
الدويل ولكن يتعني عىل املجلس النيايب
ما كانت ســتخضع للخصخصة أو الـ
الجديد إكامل املســرة وإقرار القوانني
( PPPالرشاكــة بــن القطاعني العام
اإلصالحية املطلوبة وإال فإن االتفاق
والخاص) ،وكيف ستنعكس استثامرات
النهايئ سريجأ إىل ما بعد اإلنتخابات
الدولة عــى املودعني وحصتهم منها
الرئاسية وهذا يعني الدخول إىل العام
والصندوق الســيادي وما ســيمثله،
 2023والبلــد يف وضــع صعب جدً ا
إضافــة إىل تفاصيل إعــادة هيكلة
إقتصاديًا ويف مواجهة تحديات كبرية
املصــارف وعدد املصارف التي ســيتم
من ناحية سعر الرصف واملالية العامة.
ويف مقابلــة خاصة مــع احدى سالم:صندوق النقد هو املخرج الوحيد لالزمة دمجها والتي ستستمر بوضعها الحايل.
القنوات التي تبث من القاهرة ولندن ،شدد سالم عىل أن اإلتفاق
} هوية صغار املودعني }
مع صندوق النقد هو الحل الوحيد املطروح بالنســبة إىل لبنان
وردا عىل سؤال حول تحديد هوية صغار املودعني ،أوضح وزير
وليــس من حلول أخرى وقد يرى البعض أن املليارات الثالثة أو
اإلقتصاد أن رئيس الحكومة نجيب ميقايت لفت أخريًا إىل أن صغار
تحل األزمة ولكن األهم
األربعة التي ســيحصل عليها لبنان لن ّ
املودعني هم من ميتلكون أكرث من مثامنئة ألف حساب يف لبنان
اإلتفاق.
هذا
نتيجة
لبنان
من ذلك هي الثقة التي سيحصل عليها
تــراوح بني مئة ألــف دوالر ومئتي ألف؛ أضاف أن عرشة يف املئة
املنتهية
النيايب
املجلس
يرجئ
ولفــت إىل أنه كان متوق ًعا أن
من املودعني ميتلكون مبالغ تراوح بني مئتي ألف وخمسة ماليني
إىل
الشــاملة
اإلقتصادية
بالخطة
واليتــه القوانني املتعلقة
دوالر ،ونسبة قليلة متتلك أكرث من خمسة ماليني .وتابع الدكتور
شــعبوية»،
و»غري
صعبة
خيارات
تطرح
املجلس الجديد ألنها
سالم أن البحث يدور حول إيجاد حامية تامة للفئة األوىل أي للذين
بات
حيث
اإلقتصادي
التعايف
خطة
يف
أساسية
ولكنها عواميد
ميتلكون مبالغ تراوح بني مئة ألف دوالر ومئتي ألف ،ألن ودائعهم
الرسية
وموضوع
املصارف
هيكلة
إعادة
تشــمل
معلو ًما أنها
متثل تعويضات نهاية خدمة أو مدخرات الستخدامها عندما تدعو
كونرتول.
والكابيتال
2022
العام
موازنة
وإقرار
املرصفية
حيك أن املئة ألف دوالر األوىل ستكون محمية بشكل
الحاجة ،وقد ُ
يف
الجديد
النيايب
املجلس
يتأخر
ال
«أن
اإلقتصاد
وزير
وأمل
كامل لكل حساب بكل مرصف.
واتخاذ
الخطة
يف
وإيجايب
موضوعي
بشكل
والنقاش
البحث
ولفت إىل أنه كوزير إقتصاد يشدد عىل رضورة أن تكون األموال
إىل
للتوصل
ا
رسيع،
بشــكل
املطلوبة
النهائية
القرارات
متهيدً
التي خرجت من لبنان بعد احتجاجات أكتوبر  2019محور تحقيق
اتفاق نهايئ وعميل مع صندوق النقد ألن مصلحة البلد تتطلب
علم أنه يجب أن يكون لدى حاكم
ومحاســبة أيًا كانت قيمتها ً
أن يحصــل هذا اإلتفاق النهايئ وعدم تأجيل إقرار القوانني كام مرصف لبنان ووزير املالية التفاصيل الكافية حول كمية األموال
حصل يف السابق».
التي خرجت يف هذه الفرتة.وردا عىل ســؤال ،قال الوزير سالم

} خطة التعايف }

ومل يتــم الجزم بأن الحادث حصل أصال يف مطار بريوت هذا
باإلضافــة اىل وجود رشكات عربية وخليجية وعاملية كربى
يف املطار».
مــن ناحية أخرى ،اكد الحســن «ان املطار مســتوف لكل
الرشوط العاملية املطلوبة ،اذ ان رشكات الطريان الكربى ترسل
ســنويا وفودا للتدقيق يف ناحيتي السالمة و األمن ،ولو كان
هناك اي ثغرة يف هاتني الناحيتني فإن رشكات الطريان الكربى
ليست مضطرة لتسيري رحالتها من و اىل مطار رفيق الحريري
الدويل».

حول إنفتاح النظام الريــادي واالبتكاري  Ecosystèmeوخلق
فرص عمل للخريجني ،وأيضاً الرتكيز عىل القضايا االجتامعية
الدولية.
بعــد انتخابه ،شــكر زمكحل أعضاء املجلــس االقتصادي
واالجتامعي عىل ثقتهم ودعمهم ،وحدّ د الخطوط الرئيســية
لواليته ،والتي ستكون من أولوياتها «مساعدة الشباب عىل خلق
أماكن لهم يف هذا العامل اإلقتصادي الجديد بدالً من البحث عن
الوظائف الشــاغرة ،والتي ستكون نادرة بشكل متزايد يف ظل
التغريات واعادة الهيكلية الدولية».
وقــال «إننا نتجــه نحو عامل اقتصــادي واجتامعي جديد،
تغيات ُبنيوية كبرية عىل جميع املســتويات ،ويف جميع
مع ّ
القطاعات .وســيكون من واجبنــا وأولوياتنا التك ّيف مع هذا
العرص الجديد ،من أجل إنشاء الجسور والتآزر املثمر بني املدارس
والجامعــات والرشكات ،وأيضاً بغية تأســيس قنوات االتصال
املبارشة بني الطالب واملعلمني وقادة األعامل ،يف سبيل تحضري
ومواكبة رواد األعامل وتوجيههم بشــكل صحيح يف املستقبل
ل ُيصبحوا ر ّواد االقتصاد الجديد».

الثلثاء  10ايار 2022

وردًا عىل سؤال حول التفاصيل التي تم ترسيبها عن الخطة
والتي اع ُتربت صادمة ،أوضح الوزير ســام أن نقطة الخالف
األساسية تتمحور حول من سيتحمل الخسائر ،فهل هي الدولة
ومــرف لبنان أم املصارف أم املودعني .ولفت إىل أن الخيارات
التي متت دراســتها كانت مبجملها صعبة ،إال أن األولوية لدى
الحكومة كام لدى بعثة الصندوق كانت حامية املودعني واعتبار
حقوقهم مقدســة وأساسية .كام تركز العمل يف إطار الخطة
عىل كيفية توزيع الخسائر مبا ال يقيض عىل القطاع املرصيف.
وحول اعرتاض كل من جمعية املصارف والهيئات اإلقتصادية
عىل الخطة ،لفت الوزير سالم إىل أن مطالب جهات متعددة قد
تساعد يف تحسني بعض األجزاء من الخطة ،ولكن ليس من خطة
سهلة أو خطة تشكل تغطية لطرف معني ،فالكل سيضع جزئيته
من املســؤولية .وأكد أن الهدف يكمن يف الوصول إىل صيغة ال
تدمر القطاعات األساسية وتحديدً ا القطاع املرصيف ألنه من غري
املمكن استكامل مسرية التعايف اإلقتصادي واإلمناء اإلقتصادي
من دون قطاع مرصيف.ورفض الوزير ســام مقولة أن خطة
التعايف ستؤدي إىل شطب ديون الدولة وتحميل الخسائر لجهة
معينة ،كام رفض ذكر أي نسب لكيفية توزيع الخسائر مؤكدًا أن
األمر غري ممكن قبل حصول تفاهم نهايئ بني الدولة ومرصف

إن سعر رصف الدوالر لن يخضع بعد اليوم لسياسة التثبيت ،بل
ســيخضع للعرض والطلب عىل غرار ما هو حاصل يف مختلف
دول العــامل ،وتوقع أنه يف حال أنجزت اإلنتخابات وأقر بعدها
اإلتفاق مع صندوق النقد وصدرت املراسيم التطبيقية لقانوين
الرشاء العام واملنافســة ،فمن املتوقع أن ينخفض سعر رصف
الدوالر إىل ما دون عرشين ألف لرية لبنانية.

} ال أزمة قمح }

وأكد وزير اإلقتصاد أن متويل دعم القمح للخبز مؤمن بقرار
من مجلس الوزراء وذلك يف انتظار إقرار الربنامج التموييل مع
البنك الدويل والذي سيؤمن استرياد القمح لفرتة تسعة أشهر.
وتوقع انطالق الربنامج يف خالل شــهرين بعد الحصول قري ًبا
عــى موافقة مجلس إدارة البنك الذي مل يفرض أي رشوط يف
هــذا امللف املرتبط بلقمة عيــش املواطن ،عىل أن تتوىل وزارة
اإلقتصاد مراقبة حســن االســتخدام .وبالنسبة إىل استرياد
القمح الذي كان بأكرثيته الساحقة من أوكرانيا ،قال إن لبنان
ينسق مع دول أوروبية وأخرى مجاورة ألوكرانيا تؤمن القمح
باملواصفــات اللبنانية كام أن مثة بحــث مع الهند والواليات
املتحــدة وكندا إال أن كلفة النقل من هــذه البلدان عالية جدا.
ويف أي حال ال مشكلة ألن السوق اللبناين صغري وال يستهلك
أكرث من خمسني ألف طن يف الشهر.

ّ
بـــــيـــــرم يـــكـــشـــف عــــــن مـــنـــصـــة مـ ــجـ ــانـ ــيـ ــة لـــلـــعـــمـــال

أقامت بلدية الخيام احتفاالً تكرميياً لعامل البلدية برعاية
وزير العمل مصطفى بــرم وحضوره ،تقديراً لجهودهم يف
هذه الظروف الصعبة ،وحرض النواب :عيل فياض ،عيل حسن
خليل ،قاســم هاشم وأســعد حردان ،إىل جانب الشيخ محمد
عبدالله  ،يوســف زلزلة ،مســؤول العمل البلدي يف املنطقة
األوىل يف «حزب الله» عيل الزين ،قامئقام مرجعيون وســام
الحايك ،رؤســاء بلديات :دبني عزات قمرة ،دير ميامس جورج
نكد ومرجعيون ممثالً بحسان عبلة وفاعليات.
بعد النشيد الوطني ،عرض فيلم قصري وقدمت هدية رمزية
للعامل كناية عن راتب شهر كامل.
ثم ،اشــاد رئيــس البلدية عدنان عليــان بـ»جهود العامل
وحقهــم يف التكريم» ،ومتنى عــى وزير العمل «بذل أقىص
اإلمكانات لتحقيق مكاســب لهم من زيادة الرواتب ،وتحسني
التقدميات االجتامعية والضامن والتعويضات والتوظيف ،اىل
تثبيــت العامل املياومني لضامن حقوقهم ونهاية خدمتهم بعد
سنوات من الجهد».
كــا متنى عــى العــال أن «يكونــوا دامئــاً عىل قدر
املســؤولــــية» ،ووعدهم أن «البلدية حريصة عىل الوقوف
اىل جانبهم».
من جهتها القت سهام عياش كلمة باسم املكرمني وشكرت
البلدية «عىل هــذه اللفتة الكرمية» ،ومتنت عىل الوزير بريم
تحســن أوضاعهم» .وختمت «مطلبنا تحســن أوضاعنا يك
نعيش بكرامة بجهدنا».

} بريم }

اما بريم ،فأشاد بدور العامل الكبري ،ورد عىل مطالب رئيس

االعالن عن منصة مجانية للعامل

البلدية للعامل وعىل متنيات العامل بتحسني أوضاعهم فاشار
اىل «حرص  126مهنة بالعامل اللبناين ،وإنشاء منصة مجانية
لوزارة العمل عرب تطبيق خاص ســيعلن عنه قريباً ،تجمع بني
العــرض والطلب ملهن ( العمل املنزيل -متابعة كبار الســن-
جليس لألطفال) وهي مرتبطة بكل املحافظات ويستفيد منها
جميع اللبنانيني».
وتابع «نسعى إىل زيادة الحد األدىن لألجور  4أضعاف ليصبح
نحو مليونني ،بانتظار توقيع املرســوم من رئيس الجمهورية،
واألهم الترصيح عن ذلك يف الضامن االجتامعي» ،الفتا اىل ان
«باب االجتامعات مفتوح لتعديل بدل النقل».
وختــم «يتم العمل عىل تعيني مجلــس إدارة جديد للضامن
االجتامعــي وإعادة هيكلة بنيوية له .وهناك خطة ثالثية من
الـ  2022اىل الـ  2025مع الجهات املانحة ،من ضمنها متكني
املواطــن من الوصول اىل معاملته الكرتونياً بدل الحضور اىل
الوزارة ،توفرياً للوقت والجهد»  .

حــــمــــيــــه وخــــــيــــــر تـــــفـــــقـــــدا االضــــــــــــــــرار الــــنــــاتــــجــــة
عــــن فـــيـــضـــان الــــصــــرف الـــصـــحـــي فــــي «االوزاعـــــــــــي»
تفقد وزير األشغال العامة والنقل الدكتور عيل حميه ورئيس
الهيئة العليا لالغاثة اللواء محمد خري ،منطقة االوزاعي ،عند
الساعة الثانية من بعد ظهر امس  ،لتقييم االرضار الناتجة عن
فيضان الرصف الصحي يف الشــوارع الداخلية يف املنطقة-
نزلة املرامل قدميا قرب ملعب العهد.

اشــارة اىل ان هــذا املوضوع ليس مــن صالحيات وزارة
األشغال ،اال ان الوزير حميه «وتحسسا مع الناس ولتخفيف
معاناتهم قام باالتصاالت الالزمة مع كل من رئيس الحكومة
نجيــب ميقايت ورئيس الهيئة العليــا لالغاثة اللواء محمد
خري».

االســــــــمــــــــر وصـــــــقـــــــر زارا حـــــبـــــيـــــب وتـــــــوافـــــــق
ع ــل ــى ضـــــــرورة تــطــبــيــق قــــانــــون االســــكــــان بــحــذافــيــره

التقى رئيس االتحاد العاميل العام الدكتور بشــارة االســمر
واالمني العام لالتحاد ســعدالدين حميدي صقر ،رئيس مجلس
ادارة ،املدير العام ملرصف االسكان انطوان حبيب يف زيارة تهنئة
مبناسبة تسلمه ادارة املرصف وتحريكه ملف القروض السكنية
والطاقة الشمسية .
وقد تــم التوافق وفق بيان عن االتحاد ،عىل «رضورة تطبيق
قانون االسكان بحذافريه من حيث اعطاء القروض لذوي الدخل
املحــدود يف االرياف من اجل تجــذر املواطن يف بلدته وارضه
،ودعام النعاش االقتصاد يف هذه املناطق املحتاجة لالمناء يف
هذه الظروف االقتصادية الصعبة».
كام طالب املجتمعون «الحكومة برضورة االرساع يف االتصال
بالحكومــة الكويتية والصندوق العريب لتنفيذ اتفاقية القرض
املمنوح ملرصف االسكان بغية الحصول عىل القروض لذوي الدخل
املحدود».
ويف هذا االطار ،أكد االسمر لحبيب « استمرار تواصله مع سفري
الكويت يف لبنان لهذه الغاية» .كام شــكر الوفد العاميل لحبيب

حبيب مستقبالً االسمر وصقر
تخصيصهقروضاللطاقةالشمسيةيفمختلفاملناطقاللبنانية.
وقــد تم التوافق عىل لقــاءات اخرى «لدعم التوجه يف اعطاء
القروض وخصوصا للشباب منهم».
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إيـــــــــــــــران  :زيـــــــــــــــارة األســـــــــــــد لــــــطــــــهــــــران تـــفـــتـــح
ً
ً
فـــــصـــــا جـــــــديـــــــدا مــــــن الـــــعـــــاقـــــات االســـتـــرتـــيـــجـــيـــة
قال وزیر الخارجیة حسنی
أمری عبد اللهیــان ،إنّ بالده
رصة عیل االرتقاء بعالقات
«م ّ
البلدین إىل املســتوى الالئق،
يف الوقت الذي أتت املقاومة
يف سوریا بثامرها».
وكتب أمری عبــد اللهیان،
يف تغریــدة عرب «تویرت» ،أنّ
«زیارة الرئیس السوري بشار
األسد إىل طهران ولقاءه قائد
الثورة اإلســامیة يف إيران
اإلمــام خامنئــي والرئیس
اإلیراين إبراهیم رئیيس فتحا
فصالً جدیداً مــن العالقات
االسرتاتیجیة بنی البلدین».
وأضاف الوزيــر اإليراين:
«نحــن عازمون عــی الرقي
بعالقاتنا وصوالً إىل املستوى
الالئق بالنسبة إىل البلدین».
وأكــد أنّ فشــل مؤامــرة
اإلرهاب يف ســوریا رهن بالتعاون الوثیق بنی البلدین.
وكان املرشــد اإليراين الســيد عــي خامنئي دعا ،لدى
اســتقباله الرئيس الســوري بشار األســد يوم أمس ،إىل
«رضورة التعامــل مع ســوريا عىل أنها قــوة إقليمية يف
املنطقة» ،مشــراً إىل أنّ «دمشــق مل تعد اليوم مثل مرحلة
ما قبل الحرب».

وقال السيد خامنئي ،بحسب بيانٍ يف موقعه اإللكرتوين،
إنّ «ســوريا مل تعد اليوم كام كانت قبــل الحرب ،فمكانتها
أصبحت أعىل بكثري من الســابق،ـ وعــى الجميع أن ينظر
إليها اليــوم كقوة إقليمية» ،مضيفاً« :بوجود الروح العالية
والتصميــم لدى الرئيس والحكومة اإليرانية عىل توســيع
التعاون مع ســوريا ،يجب بذل الجهود لتحســن العالقات
بني البلدين أكرث من ذي قبل».

األســــــد  :األولوية لتحســــــين حياة الســــــوريين فــــــي مناطقهم
أكد الرئيس الســوري بشار األســد ،أن األولوية يف العمل
اإلنساين يجب أن ترتكز عىل املجاالت التي تساعد عىل تحسني
حياة السوريني يف مناطقهم وقراهم.
وخــال لقائه ،رئيس اللجنــة الدولية للصليب األحمر بيرت
ماورير ،اعترب األسد أن «األولوية يف العمل اإلنساين يجب أن
ترتكز عىل املجاالت التي تســاعد عىل تحسني حياة السوريني
يف مناطقهم وقراهم ،وتسهم يف خلق الظروف املناسبة لعودة
الالجئني كإعادة تأهيل البنية التحتية لشبكات املاء والكهرباء».

مــن جهته ،أعرب ماورير عن تقديره للتنســيق القائم مع
الحكومة الســورية لتذليل الصعوبــات التي قد تعرتض عمل
اللجنة يف بعض املناطق ،والتســهيالت التي تقدمها من أجل
إنجاح مهمتها يف مجال العمل اإلنساين.
وعرض األســد مع ماورير ،خالل اللقــاء ،عمل اللجنة يف
ســوريا ،والتعاون القائم بينها وبني الحكومة السورية حول
االســتجابات اإلنسانية من أجل تلبية احتياجات السوريني يف
القطاعني اإلنساين والخدمي.

األمم املتحدة  :أكثر من  12مليون طفل ســــــوري بحاجة للمساعدة
ذكــرت األمــم املتحدة أن
أكرث مــن  12.3مليون طفل
سوري بحاجة إىل مساعدات
إنســانية ،وهو رقم قيايس
منــذ بدء الثورة يف ســوريا
عام .2011
وقالــت أديل خرض ،املديرة
اإلقليميــة ملنطقــة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا يف
اليونيســف« ،ال يزال ماليني
األطفال يعيشــون بالخوف،
وعــدم اليقــن والعوز يف
سوريا والدول املجاورة».
فحســب أحــدث البيانات
الصــادرة عــن املنظمــة
األممية« ،يحتاج أكرث من 6.5
ماليني طفل يف ســوريا إىل
املســاعدة» ،يف حني «يعتمد
نحــو  5.8ماليني طفل ســوري عىل املســاعدات يف الدول
املجاورة».
وقالت خرض -يف بيان« -إنه أكرب رقم تم تسجيله منذ بدء
النزاع ،منذ  11عاما» .وأضافت املسؤولة األممية أن «العديد
من العائالت تواجه صعوبات يف تلبية احتياجاتها» ،مشرية
إىل أن «أســعار املواد األساســية ومنها الغذاء ترتفع بشكل
كبــر ،يعود ذلك جزئيا إىل األزمة يف أوكرانيا».
وأعربت اليونيســف عن أسفها النخفاض التمويل الدويل،
مؤكدة أنها تلقت «أقل من نصف األموال الالزمة هذا العام»،

بـــــعـــــد تــــأجــــيــــلــــهــــا بــــســــبــــب «ســــــيــــــف الــــــقــــــدس»

قــــــوات االحــــتــــال تـــبـــدأ املـــــنـــــاورة األكــــبــــر فــــي تــاريــخــهــا
ذكرت وســائل إعــام إرسائيلية ،أنّ
«جيــش» االحتالل اإلرسائييل أوىص يف
نقاشه يف املؤسسة األمنية والعسكرية
بـــ «عدم الذهــاب إىل عملية يف غزة»،
معلن ًة أنه «بــدأ اليوم املناورة األكرب يف
تاريخه واسمها مركبات النار».
وقال مراســل الشؤون العسكرية يف
«القناة الـــ  ،»13أور هيلر ،أنّ «الجيش
اإلرسائييل اليوم أوىص يف نقاشــه يف
املؤسســة األمنية والعســكرية بعدم
الذهاب إىل عملية يف غزة ،ولكن بزيادة
االعتقــاالت يف املناطق الفلســطينية
(الضفــة الغربية) ،وتغيــر أوامر فتح
النــار ،واعتبار الســياج الحدودي بني
إرسائيل واملناطق الفلسطينية خط حدود
بكل معنى الكلمة».
ولفــت هيلر إىل أنّ قــوات االحتالل
اإلرسائييل «بدأت اليوم املناورة األكرب يف
تاريخها ،واســمها مركبات النار ،والتي تحايك حرباً متعددة
الســاحات» ،مشرياً إىل أنّ «السنة املاضية ألغيت هذه املناورة
بســبب عملية حارس األسوار ،وهذه السنة يأملون عىل األقل

إنهاءها كام يجب من دون حرب».
وعلّق رئيس أركان االحتالل أفيف كوخايف مناورة «مركبات
يوم من إطالقها ،والتي كان من املقرر
النار» العام الفائت ،بعد ٍ
استمرارها ملدة شهر كامل.

فــــلــــســــطــــيــــن  :تــــغــــيــــيــــر حـــــكـــــومـــــي قــــريــــب
كشــفت مصادر فلســطينية عن عزم الرئيس الفلسطيني
محمود عباس عىل إجراء تغيري حكومي يف وقت قريب.
وبحسب املعلومات ،قالت املصادر« :الرئيس كان يعدّ إلجراء
التغيــر الحكومي بعــد انعقاد املؤمتر الثامــن العام لحركة
فتــح الــذي كان مقرراً يف الـ  21من الشــهر الحايل ،وجرى

تأجيله بسبب عدم استكامل التحضريات».
ويأيت التغيري الحكومي املرتقب عىل خلفية سلسلة التحديات
التــي واجهتها الحكومة مؤخراً ،يف ظل الحصار املايل ،وعدم
قــدرة الحكومة عىل تأمني رواتب املوظفني ،واإلرضابات التي
قامت بها عدة قطاعات حكومية ،آخرها قطاع املعلمني.

تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــــش» يـــتـــبـــنـــى هـــــجـــــوم س ــي ــن ــاء
أعلــن تنظيــم «داعــش»
اإلرهــايب مســؤوليته عن
الهجــوم الــذي أودى بحياة
ضابط و 10جنود مرصيني يف
شبه جزيرة سيناء .
وقــال التنظيــم يف بيان
عىل وكالــة «أعامق» التابعة
له إن «مقاتــي داعش قتلوا
جنودا مرصيني واستولوا عىل
أســلحتهم وأحرقوا مواقعهم
غرب سيناء».
وكان الجيــش املرصي أعلن
عن مقتــل ضابط و 10جنود
وإصابة  5آخريــن يف تبادل
إلطــاق النار عــى الضفة
الرشقيــة لقناة الســويس،
يف هجوم إرهايب اســتهدف
محطة لضخ املياه.
وقــال الرئيس عبد الفتاح الســييس إن «هــذه العمليات

اإلرهابية لن تحبط إرصار الدولة والجيش عىل مواصلة اجتثاث
اإلرهاب».

لقــي  44مهاجراً غري رشعي مرصعهم،
إثر غرق قارب كانوا عىل متنه قبالة سواحل
بوجــدور يف الصحــراء الغربية ،وفق ما
أعلنت املنظمة غري الحكومية اإلســبانية
«كامينادو فروانترياس».
وقالت الناشــطة يف املنظمــة ،هيلينا
مالينــو ،عرب تويرت« :مأســاة ،قىض 44
شخصاً هذا الصباح يف حادث غرق جنوب
رأس بوجدور» .وأضافت« :تم انتشال سبع
جثــت نقلت إىل مســتودع األموات ،و12
مهاجراً نجوا وتم توقيفهم».
وكانت السلطات املغربية قد أعلنت خالل
األشــهر األخرية اعــراض أو إنقاذ مئات
املهاجرين يف عمليات متفرقة ،فضالً عن
تفكيك شبكات عديدة للهجرة غري النظامية.
وخالل األشــهر األوىل مــن هذا العام،
أحبطت الســلطات املغربيــة أكرث من 14
ألف و 700محاولة للهجرة غري القانونية ،وفكّكت  52شــبكة
لتهريب املهاجرين ،بحسب أرقام رسمية.

يف املقابــل ،وصل العــام املايض ،يف املجموع ،أكرث من 40
ألــف مهاجر إىل إســبانيا ،معظمهم قادمون من املغرب ،وفق
الحكومة اإلسبانية.

ً

ُ
م ــص ــرع  44مـــهـــاجـــرا قــبــالــة ســـواحـــل ال ــص ــح ــراء الــغــربــيــة

وأكــدت املنظمة أنها «بحاجة ماســة إىل  20مليون دوالر
لعملياتها عرب الحدود« ،وهي الوســيلة الوحيدة لبقاء نحو
مليون طفل يف شــال غرب سوريا عىل قيد الحياة» ،وهي
منطقة تسيطر عليها املعارضة.
ومتر املساعدات اإلنسانية إىل هذه املنطقة بشكل رئييس
عرب الحدود بني تركيا وســوريا ،مبوجب تفويض خاص من
األمم املتحدة يجعل من املمكن تج ّنب أي ترخيص من دمشق.
وذكّرت اليونيسف أن «األزمة يف سوريا مل تنته بعد» ،مشرية
إىل أن  13ألــف طفل قتلــوا أو أصيبوا منذ  ،2011من بينهم
« 213خالل األشــهر الثالثة األوىل» من العام الحايل.

الـــــعـــــراق  :الـــقـــبـــض عـــلـــى قـ ــيـ ــادات
فــــي «داعـــــــــش» بــعــمــلــيــة «خ ــاط ــف ــة»

صــــــالــــــح  :فـــــتـــــح حــــــقــــــول الـــــنـــــفـــــط رهــــــيــــــن آلــــيــــة
عــــــادلــــــة لـــــتـــــوزيـــــع الــــــعــــــائــــــدات عــــلــــى األقــــالــــيــــم

أعلنــت وكالة االســتخبارات والتحقيقــات االتحادية يف
العــراق ،القبض عىل قياديني يف تنظيــم «داعش» اإلرهايب
بعملية «خاطفة» يف العاصمة بغداد.
وذكــرت وكالة االســتخبارات يف بيــان صحفي« :بجهد
استخباري مميز ومبتابعة استمرت لعدة أيام استندت ملعلومات
اســتخباراتية دقيقة ومقاطعة املعلومات مع االعرتافات من
قبل اإلرهابيني امللقى القبض عليهم ســابقاً ،متكنا من القبض
عىل  3إرهابيني بارزين ضمن صفوف داعش اإلرهايب».
وأضافت أنّ «امللقى القبض عليهم كل من أبو شهد وأبو سارة
وأبــو يعقوب املطلوبني وفق أحكام املادة  4إرهاب لعملهم مبا
يسمى قاطع الفرات والربكة ،ضمن محافظة بغداد».
وأفادت الوكالــة بأنّه ومن خالل التحقيقات األولية معهم
«اعرتفــوا بتفيذهــم عمليات إرهابيــة يف محافظة األنبار،
وتزعموا قيــادة مجموعات من الزمر اإلرهابية ،واشــركوا
بعدّ ة عمليات إرهابية ضد القوات األمنية واملواطنني قبل وبعد
عمليات التحرير ،وكذلك من املشــركني بالعمليات اإلرهابية
مبحافظة الرقة السورية».
وأكدت وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية يف وزارة
الداخلية ،أنّها ستواصل عملياتها النوعية واالستباقية للقضاء
عــى فلول «داعش» املنهزمة وعنارص الجرمية املنظمة أينام
كانوا.
وكانت أعلنت خلية اإلعالم األمني يف العراق ،يف  23نيسان
املايض ،عن انطالق املرحلة الثانية من عملية «اإلرادة الصلبة»
ملالحقة فلول تنظيم «داعش» يف  5محافظات يف البالد.
وكانــت قد جرت املرحلة األوىل من عملية «اإلرادة الصلبة»
بني  30-28آذار املايض.

ذكــر املركز اإلعالمي لرئيس مجلس النواب الليبي أن رئيس
املجلس عقيلة صالح قال للسفري األمرييك لدى ليبيا ريتشارد
نورالند إن إعادة فتح الحقول النفطية ستكون بعد تثبيت آلية
توزيــع عوائد النفط بوجه عادل عــى األقاليم الليبية كافة،
وتغلــق جامعات قبلية منذ  17نيســان املايض أغلب الحقول
واملوانئ النفطية.
وأضــاف عقيلة صالح ،يف اجتامعه مع الســفري نورالند
يف القاهرة ،أنه سيســعى جاهدا لحلحلة أزمة إغالق الحقول
واملوانــئ النفطية يف جنوب البالد ورشقها ،وتطالب الجهات
التــي تقــف وراء اإلغالق
حكومة الوحــدة الوطنية
برئاســة عبد الحميد الدبيبة
بتسليم السلطة إىل حكومة
فتحي باشاغا املعينة من لدن
مجلس النــواب منذ مطلع
فرباير/شباط املايض.
وكان رئيــس حكومــة
الوحــدة الدبيبــة قد رصح
الشــهر املايض بأن «الفاعل
الحقيقــي وراء ذلك (إغالق
الحقــول واملوانئ النفطية)
هــي الطبقة السياســية
التي تســعى للتمديد لسلطة
انتقالية جديــدة ،وترفض
االنتخابات» .وأضاف الدبيبة
«تلك الطبقة السياسية عندما
فشلت يف ذلك التمديد أوقفت
النفط من أجل االستمرار يف
إذالل الشــعب ،وفرض أمر
واقع باالبتزاز».
من جهته ،قال الســفري

األمرييك يف ليبيا إن واشــنطن ملتزمة بدعم آلية بقيادة ليبيا
إلدارة عائدات النفط «بطريقة تعزز أقىص قدر من الشــفافية
والتعاون بني جميع القوى السياسية يف ليبيا ،وتسهل االتفاق
املبكر عىل مسار لالنتخابات الربملانية والرئاسية».
وتشــكل إيرادات النفط العمود الفقري ملوارد خزينة الدولة
الليبيــة ،ويبلغ إنتاج البالد من النفط  1.1مليون برميل يوميا،
مخصص للتصدير .وتهدف اجتامعات املجلســن إىل التوافق
عىل أطر دســتورية تنظم االنتخابات الرئاســية والربملانية
املؤجلة إىل موعد غري محدد حتى الساعة.
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تتمــــــــــات ـ دولـــيـــــــــــات

إنــــريــــكــــي مـــــــــورا يــــصــــل طــــــهــــــران الــــــيــــــوم...
(تتمة ص)1
مع مســؤولني إيرانيني داخل وزارة الخارجية وخارجها ،لكن
علينا أن نرى ما سيحدث».
ويف الســياق ،شــدد خطيب زاده عىل أن طهران «ملتزمة
باملســار الدبلومايس للتوصل إىل اتفاق قوي ومستدام وجدير
بالثقة» يف حال موافقة واشنطن عىل النقاط املختلف عليها.
وأضاف أن «زيارة الســيد مورا تجعــل املفاوضات تتقدم يف
االتجاه الصحيح» ،لكن ذلك «ال يعني أنه يحمل رســالة جديدة
بعد توقف» املفاوضات ،كون الرســائل «يتم تبادلها باستمرار
بني إيران والواليات املتحدة ،عن طريق االتحاد األورويب».
ويف هذا الســياق ،طالب خطيــب زاده اإلعالم «أال يحرص
املسائل املعلقة بني إيران والواليات املتحدة يف موضوع واحد،
مثــل موضوع الحرس الثوري» ،وقال أيضا ،من دون أن يعطي
تفاصيل «احرتمت الخطوط الحمر التي حددتها السلطات العليا
للجمهورية اإلســامية ولذلك وصلنا إىل هذا الوضع اليوم».
مؤكدا أنه ميكن الذهاب إىل فيينا بعد زيارة مورا وتوقيع اتفاق
نــووي يف حال «قررت الواليــات املتحدة اليوم احرتام حقوق
الشعب اإليراين».
وتهدف املفاوضات ،التي تجري بتنسيق من االتحاد األورويب،
إىل إعادة واشــنطن ملنت االتفاق ورفع عقوبات فرضتها عىل
طهران بعد انسحابها ،مقابل امتثال األخرية مجددا اللتزاماتها
التي تراجعت عنها بعد الخطوة األمريكية.
وكان وزير الخارجية اإليراين حسني أمري عبد اللهيان قد قال
إن زيارة املنســق األورويب للمفاوضات النووية إنرييك مورا
إىل طهران اليوم تأيت يف إطار اســتمرار املراســات بني كبار
املفاوضني يف إيران واالتحاد األورويب.
وأضــاف  -يف ترصيــح صحفي  -أن خــراء من الطرفني
اإليراين واألورويب سيتابعون يف طهران املباحثات السابقة،
مؤكدا أن املفاوضات النووية متيض يف مسارها الطبيعي وأن
هذا املسار مستمر ،حسب تعبريه.
وكان وزير خارجية االتحاد األورويب جوزيب بوريل قد قال -
لصحيفة «فايننشال تاميز» ( )Financial Timesالربيطانية -

إنه يبحث عن «طريق وسط» إلنهاء الجمود الذي يهدد بتقويض
أكرث من عام من الجهود الدبلوماســية األوروبية إلبرام اتفاق
من شــأنه أن يجعل الواليات املتحــدة تنضم إىل اتفاق 2015
ورفع العقوبات عن إيران .يف املقابل ،ســتخفف الجمهورية
اإلسالمية بشكل كبري من نشاطها النووي.
وقال بوريل للصحيفة الســبت املــايض إنه هو من أراد أن
يذهب مفاوض االتحاد األورويب إىل طهران ملناقشة القضية،
لكــن إيــران «كانت مرتددة جدً ا» ،ووصــف مهمة مورا بأنها
«الخرطوشة األخرية».

} جهود قطرية }

ويف سياق متصل ،قال املتحدث باسم الخارجية اإليرانية إن
أمري قطر الشــيخ متيم بن حمد آل ثاين سيزور طهران قريبا،
ملناقشة قضايا ثنائية وإقليمية ودولية.
وكانــت رويــرز قد ذكرت األحد نقال عــن مصدر ،أن أمري
قطر ســيزور إيران وأملانيا وبريطانيا ودوال أوروبية أخرى يف
رحلة تبدأ هذا األســبوع ،ومــن املتوقع أن يناقش فيها جهود
إحياء االتفــاق النووي اإليراين املربم عام  2015وأمن الطاقة
يف أوروبا.
وأضــاف املصــدر أن رحلة أمري قطر تهــدف أيضا إىل دفع
األطــراف يف االتفاق النووي اإليراين إىل «أرضية مشــركة
جديدة».
ويأيت ذلك بعد أن وصلت املحادثات غري املبارشة بني الواليات
املتحدة وإيران إلحياء االتفاق إىل طريق مسدود ،بسبب إرصار
طهران عىل رفع الحرس الثوري اإليراين من القامئة األمريكية
للمنظامت اإلرهابية األجنبية.
ومبوجــب االتفاق ،وافقت إيران عــى الحد من برنامجها
النووي مقابل تخفيف العقوبات .وانســحبت واشــنطن من
االتفــاق عام  2018وأعادت فرض العقوبات األمريكية ،وردت
طهــران بالرفع التدريجي للقيود النووية املنصوص عليها يف
االتفاق.

ُ
الـــــــجـــــــيـــــــش الــــــصــــــيــــــنــــــي يــــــــجــــــــري مـــــــــــنـــــــــــاورات
فــــي املــــيــــاه الـــشـــرقـــيـــة والـــجـــنـــوبـــيـــة الـــغـــربـــيـــة لـــتـــايـــوان
نفّذت القوات املسلحة الصينية ،مناورات عسكرية يف املياه
الرشقية والجنوبية الغربية لساحل جزيرة تايوان.
ووفــق ما أعلنته القيادة القتالية للمنطقة الرشقية بجيش
التحرير الشــعبي الصيني ،يف صفحتها عىل شبكة WeChat
االجتامعيــة ،متّــت املناورات مبشــاركة القــوات البحرية
تم اســتخدام صواريخ برؤوس
والجوية .وخالل التدريباتّ ،
حربية تقليدية.
وذكرت القيادة أنّ «الغرض من التدريبات هو اختبار وزيادة
االســتعداد القتايل ألنواع مختلفة من القوات خالل عمليات
األسلحة املشرتكة».
وتحدثت صحيفة « ،»south china morning postيف الثاين
من أيار الجاري ،الصينية عن إرجاء الواليات املتحدة تســليم
األســلحة إىل تايوان ،بســبب احتياجات العملية العسكرية
الروسية يف أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية ،يف بيان ،إنّ «مشكالت اإلنتاج
أعاقت تســليم الدفعة األوىل من األسلحة األمريكية لتايوان،
والتي وافقت عليها إدارة الرئيس األمرييك جو بايدن».

جه الجيش الصيني إدانة للواليات
ويف  27نيسان املايض ،و ّ
املتحدة  بعد أن أبحرت ســفينة حربيــة أمريكية عرب مضيق
تايوان ذي الحساســية ،معترباً أن مثل هذه العمليات «تتعمد
اإلرضار بالسالم واالستقرار».
وقالت قيادة املنطقة الرشقية يف جيش التحرير الشــعبي
الصيني إنّ قواتها رصدت السفينة وحذرتها.

الثلثاء  10أيار 2022

مـــــــــعـــــــــايـــــــــيـــــــــر الــــــــتــــــــصــــــــويــــــــت

(تتمة ص)1
فاعل وحيوي.
يف الحالــن ،هو صويــت وندب غري مربرين اال من مدخل
معاينة اآلالم الناجمة عن الســقوط الحر السيايس واالمني
واالقتصادي واملعييش الذي يشهده البلد منذ ثالث سنوات ،يف
ظل فوىض عارمة مس ّيسة ،مل تسمح حتى بالدعوة اىل طاولة
حوار ،وبإجراء نقاش ســيايس يؤهل اللبنانيني اىل االرتكاز
عىل معايري تنقل البلد اىل حال االستقرار الدائم عىل كل الصعد.
ما ال يعفي اللبنانيني من مســؤوليتهم ،هو استمرار الكثري
منهــم يف الوقوف جانبا ،وتدجني الذات وتطويعها بإزاء ترك
االمــور لالخرين الذين يأخذون البلد اىل خيارات ما صبت إال
يف مصلحــة تأبيد الحياة السياســية لهذا او لذاك .هكذا راح
وكل من معزله الطائفــي ـ املذهبي ـ املناطقي
اللبنانيــونٌ ،
والنفعي ،يتبادلون تربيرات مســوغات هذا السلوك السيايس
الذي ما كان ليفيض اال اىل ما افىض اليه من انهيار مريع ما
عــاد نقاش ينفــع او يرض اال متى كان الهدف منه بناء خطة
تعاف وطني ،هدفها تطوير التجربة السياسية منذ التسعينات
حتى اآلن واقرار برنامج اقتصادي مع اصالحات جوهرية واال
سنكون جميعنا كمن يخوض تجربة خربها ويعيد اختبارها
يف ظل الرشوط نفســها منتظــرا نتيجة افضل .وهذا وحده
جنون ُمطبق.
بهــذا املعنى ،تصبح الحاجة ملحــة اىل اعتامد التصويت
بــدال من الصويت .وهذا يفرض ان يكون التصويت قامئا عىل
معايــر وبرامج ال لبس فيها ،تقدم مــا يحتاجه البلد واهله
بصورة عاجلة ،وتوقف السقوط الحر الذي يكابدونه ويثخن
جراحهم متهيدا لإلنطالق نحو «أفضل ُممكن ومعقول» ،بعدما
ُبق األزمة ومل تذر .وهذا يســتلزم تغيريا عاما وشامال يف
مل ت ِ
االستدراك الســيايس واملفهوم االقتصادي .فنحن يف حالة
تصدع حقيقي بلغ حد اإلنهيار يف ســائر القطاعات ما سبب

نتائج اللوتو اللبناين

جرى مساء امس سحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 2003
وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:
االرقام الرابحة 2 :ـ  18ـ  19ـ  22ـ  24ـ  28الرقم االضايف:
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* املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة
عدد الشبكات الرابحة :ال يشء
* املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف
ـ قيمة الجائزة االجاملية553062400 :ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة :شبكة واحدة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة553062400 :ل.ل.
* املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة150764400 :ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة 17 :شبكات
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة8868494 :ل.ل.
* املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة150764400 :ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة 841 :شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة179268 :ل.ل.
* املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة394272000 :ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة12321 :شبكة
ـ الجائزة لكل شبكة 32000 :ل.ل.

موجــات هجرة للكفاءات واملهارات إىل الخارج .وهذا ،ان كان
يحل مشــكلة او مشاكل اقتصادية او اجتامعية ،لكن األكيد
انه ال يبني وطنا جديا.
لذلك ،من جملة معايري التصويت واصوله الواجب اعتامدها
يجب ان تكون:
اوال :لبنانية ،تختــار الحفاظ عىل الكيان وبناء دولة .فام
عندنا هو هياكل مؤسســات دولتية محكومة بنوازع اهلها
الطائفية التي اقرتعت عىل مدى العقود السابقة وفقا لقاعدة
«هم ونحــن» .وهذه املعادلة عىل وجه التحديد هي ما كانت
تزيــد الطني بلة .فلم يصل اللبنانيون يوما اىل مرحلة «النحن
الجامعية» الرامية اىل تحقيق املواطنة الصحيحة.
ثانيا ،وضع مصلحة اللبنــاين كـ «مواطن» بكل معانيها
الحقوقية واالنسانية ،فوق كل املصالح السياسية والحزبية
والطائفية ،والتصويت ملن يؤمن له الخدمات والحقوق ،قانونا
وليس م ّنة ،تصون آدميته وعيشه الكريم.
هــذان املعياران ،يفرتضان ان يكونــا متأتيني من خيارات
السعي إىل مستقبل واعد قوامه:
قوة النقد ال قوة رجال املال واالعامل،
اولوية التعليم الرسمي عىل مقاطعات التعليم الخاص،
مستشفيات حكومية وليس فقط امرباطوريات خاصة،
مصارف قوية ال مرصفيون اقوياء،
واخريا،دولةقويةتطمنئ،وليسدويالتتستثريالعصبيات.
هــذه حقيقة يجب أن تعيد ترتيــب االولويات عند جميع
اللبنانيــن عىل الطريق إىل تطوير ادارة النظام ،وحتى إدخال
تعديالت تســد الثغر .فنحــن ال نتحدث عن كتاب مقدس ،بل
عن دســتور يجب أن ُيحرتم متى ارتضــاه اللبنانيون وحمى
مصالحهم وامنهم االستشفايئ ومستقبل أوالدهم التعليمي،
ج ِمعت بالعرق والجهد.
وقدم ضامنات لودائع ُ

مقال رئيس تحرير مجلة االمن العام العميد منري عقيقي
يف عدد املجلة رقم  104الصادر يف  6ايار 2022

* املبالغ املرتاكمة للمرتبة االوىل واملرتاكمة اىل الســحب
املقبل4601997599 :ل.ل

نتائج زيد

جرى مســاء امس سحب زيد رقم  2003وجاءت النتيجة
كاآليت:
الرقم الرابح45753 :
* الجائزة االوىل75000000 :ل.ل.
عدد االوراق الرابحة :ورقة واحدة
* االوراق التي تنتهي بالرقم5713 :
الجائزة االفرادية 900000 :ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم713 :
الجائزة االفرادية 90000 :ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم53 :
الجائزة االفرادية 8000 :ل.ل.
الرتاكم للسحب املقبل 25000000 :ل.ل

نتائج يومية

جرى مســاء امس ســحب «يومية» رقم  1225وجاءت
النتيجة كاآليت:
* يومية ثالثة059 :
* يومية اربعة5811 :
* يومية خمسة40864 :

الثلثاء  10أيار 2022

بـــطـــولـــة غــــــرب آســــيــــا لـــتـــحـــت الـــــــ  16ســنــة
م ــغ ــادرة رزق وجـــــرادي وأس ــم ــاء الــبــعــثــة اللبنانية
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ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
بــســاح فــرنــســي ..ري ــال مــدريــد يتفوق
ع ــل ــى مــانــشــســتــر ســيــتــي م ــج ــددا

بول بوغبا

بعثة منتخب لبنان (تحت الـ  16سنة) اىل بطولة غرب آسيا

غادر امني عام االتحاد اللبناين لكرة السلة
وامني عام اتحاد غرب آسيا بالتكليف املحامي
رشبل ميشــال رزق اىل العاصمة األردنية
عمن ملواكبة بطولة غرب آســيا للمنتخبات
ّ
للفئة العمرية تحت الـ  16سنة للذكور التي
ستقام بني  10و 14ايار الجاري.
كام غادر رئيــس بعثة لبنان عضو اللجنة
عمن
االدارية املحاسب هشــام جرادي اىل ّ
ملواكبة املنتخب اللبناين والحكامن الدوليان
رباح نجيم وريشــار الحاج للمشــاركة يف
قيادة مباريات البطولة.
وتضــم البعثــة كل من هشــام جرادي
(رئيساً) ،ربيع فرنســيس (مدرباً) ،جورج
عقيقي ومارون ديب (مســاعدين للمدرب)،
جو عرمــوين (معالجاً فيزيائيــاً) ،مرتي
حبيــب (لياقة بدنية) ،راين هاشــم ،جان
بول الشــامي ،ســروج افيديســيان ،أالن
نعمة ،كريس الهاشــم ،نيقوالي شــويري،
كريم عويــدات ،ادي خليــل ،براين صالح،
جاد طبارة ،انطوين الن ّبا وراي ابو ســليامن
(العبني).
تشارك يف البطولة خمس دول وهي لبنان
وايران والعــراق وســوريا واألردن عىل ان
يتأهل املنتخبان اللذين يحتالن املركزين االول
والثاين اىل نهائيات بطولة آسيا التي ستقام

يف الدوحة (قطر) بشهر حزيران املقبل.
برنامج املباريات
ويف ما يــي الربنامج الكامــل للبطولة
بتوقيت بريوت:
*الثالثاء  10ايار :
 الساعة  : 17.00سوريا  -العراق الساعة  : 20.00لبنان  -االردن* األربعاء  11ايار :
 الساعة  : 17.00ايران  -سوريا الساعة  : 19.00العراق  -لبنان* الخميس  12ايار :
 الساعة  : 17.00لبنان  -ايران الساعة  : 19.00األردن  -العراق* الجمعة  13ايار :
 الساعة  : 17.00لبنان  -سوريا الساعة  : 19.00ايران  -األردن* السبت  14ايار :
 الساعة  : 17.00العراق  -ايران الساعة  : 19.00األردن  -سورياواوضح مدرب املنتخب ربيع فرنســيس ان
املنتخب اللبنــاين انخرط يف تدريبات يومية
مكثفة آمالً ان ينجح لبنــان يف التأهل اىل
جه
بطولة آسيا التي ستقام الشهر املقبل .وو ّ
الشــكر اىل االتحاد اللبناين للعبة ملواكبته
تحضريات املنتخب.

مـــــشـــــاركـــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة غـــــنـــــى شـــــهـــــوان
فــــي م ــس ــاب ــق ــة «بــــــاركــــــور» بــــالــــواليــــات املــتــحــدة

يبــدو أن ريال مدريد يف طريقه للتفوق عىل مانشســر
سيتي اإلنكليزي عرب ســاح فرنيس كام حدث يف مواجهة
الفريقني بنصف نهايئ دوري أبطال أوروبا.
وتجاوزت كتيبة املدرب كارلو أنشــيلويت فريق مان سيتي
يف نصف النهايئ األورويب بنتيجة  5-6يف اللقاءين بفضل
تألق الفرنيس كريم بنزميا بتســجيل  3أهداف بواقع هدفني،
يف خسارة  3-4ذهابأً وهدف التأهل يف فوز  1-3إياباً.
وذكرت صحيفة «ذا أتلتيك» الربيطانية يف تقرير لها أمس
اإلثنني ،أن ريال مدريد تفوق عىل مان سيتي يف سباق التعاقد
مع الفرنيس بول بوغبا نجم خط وســط فريق مانشســر
يونايتد.
وبات بوجبا قريباً من الرحيل عن جدران ملعب أولد ترافورد
بعدما رفض متديد عقده الذي ينتهي يف أولد ترافورد بنهاية
املوسم الحايل.
وأشار التقرير اإلنكليزي إىل أن بوغبا رفض عرضاً مغرياً
من مان ســيتي للتعاقد معه ،حيث أخرب وكالء بوغبا إدارة
الساموي بأن الالعب يف طريقه لفريق آخر خارج إنكلرتا.
ويتنافــس عىل التعاقد مع بوغبا إىل جانب مان ســيتي
وريال مدريــد ،يوفنتوس اإليطايل فريق الالعب الســابق
وباريس سان جريمان الفرنيس.
مــن جانبه كان بيب غوارديوال مدرب مان ســيتي يحاول
التعاقد مع العب وســط يعوض رحيل املخرضم فريناندينيو
عن جدران ملعب االتحاد نهاية املوسم الحايل.
يذكــر أن بوغبا انتقــل لليونايتد يف صيــف  2016من
يوفنتوس ،كأغــى صفقة يف تاريخ الكرة اإلنكليزية وقتها
مقابل  89مليون جنيه إسرتليني ،حيث خاض مع الفريق 233
مباراة سجل فيها  39هدفاً وصنع  51بإجاميل  90مساهمة
تهديفية وتوج بلقبي كأس الرابطة والدوري األورويب «يوربا
ليغ» يف أول مواسمه.

بـــفـــوزه عــلــى ريـــــال مـــدريـــد ()0-1
أتلتيكو ينهي لعنة امللعب الجديد

فرحة العبي أتلتيكو بعد الفوز

رائعة لغنى شهوان خالل املسابقة

شــاركت اللبنانيــة غنى شــهوان ،تحت
ارشاف مدربهــا زاهر زيادة ،يف مســابقة
دولية رياضية بالـ»باركور» اقيمت يف لوس
انجلــس (الواليات املتحدة) مبشــاركة 20
رياضيا موزعني بني  12للذكور و 8لالناث تم
اختيارهم بناء عىل تصفيات.
وكلمة الباركور بالعربية تعني «ال َوثَابة»
هي مجموعة حــركات ال َوثَب يكون الغرض
منها االنتقال من النقطة «أ» إىل النقطة «ب»
بأكرب قدر ممكن من الرسعة والسالســة،
وذلك باســتخدام القدرات البدنية ،وقد ُوجد
«الباركور» (ال َوثَابة) أساسا كطريقة جديدة
ومختلفة لتخطــي العقبات مثل الحواجز أو
املوانع وهذه املوانع ميكن أن تكون أي يشء
مــا يحيط بك من فروع اشــجر او صخور
أو قضبان حديديــة أو حتى جدران .ويُعرف
مامرسو الباركور بـ «ترايسوورز» وبالعربية
«الوثبان».
وتُعتــر املســابقة احــدى ابــرز ثالث
مســابقات «باركور» يف العامل .وعىل الرغم
من خوضها املســابقة مصابــة يف كوعها
وقدمها نجحت شــهوان يف فرض نفســها
ومقارعة منافســاتها يف املســابقة التي
أقيمت عىل مدى يومني بعدما ســبق لها أن
خاضــت تدريبات مكثفة وبصــورة يومية
وتدريب لياقة بدنية مع املدرببني زاهر زيادة

ولقطة أخرى

شهوان مع مدربها زاهر زيادة
والفرد مخايل.
وهي أول مشــاركة لشهوان يف املسابقة
والعربية الوحيدة املشــاركة يف االستحقاق
الدويل الكبري مع العلم ان مســابقة دولية
للباركور هامة أيضاً س ُتقام يف اليونان بشهر
حزيران املقبل.
جهت شــهوان الشكر
ويف هذا االطار ،و ّ
اىل كل من ساهم يف مشــاركتها بالبطولة
من نــادي «تيم ادرينالني» ورشكة «اندفكو»
واالتحاد اللبناين للهويك عىل الجليد.

ً
متفوقــة علــى فرنســا ..البرازيــل األكثــر تصديــرا لالعبيــن

تعترب الربازيل البلد األكرث
تصديــرا لالعبي كرة القدم
إىل الدوريــات األجنبيــة،
متفوقــ ًة عــى فرنســا
واألرجنتني ،بحسب دراسة
ســنوية يجريهــا مرصد
( )CIESلكرة القدم.
ويحــرف  1219العبــا
برازيليــا خــارج بالدهم،
ليتصــدر البلــد الالتينــي
القامئة ،تليه فرنســا ( 978برازيليو ريال مدريد
العبــا) واألرجنتني ()815
للكولومبيني ،يف حني شهدت زيادة ضخمة
وإنكلــرا ( )525وأملانيــا
( )441وكولومبيا ( )425ثم إسبانيا ( .)409للفنزويليني ( )%86واإلكوادوريني (.)%81
ويعد البلد الرئيــي للمحرتفني القادمني
وبينام ارتفع عــدد الالعبني املحرتفني من
الربازيل واألرجنتني ،خالل السنوات األخرية ،من الربازيل هو الربتغال.
أمــا تشــييل فتعد البلــد األكــر تعاقدا
بفارق طفيف بلغ  4و %6عىل الرتتيب منذ عام
 ،2017فقد شــهد تصدير الالعبني الفرنسيني مــع العبــن أرجنتينيني ،ولوكســمبورغ
لالعبني الفرنســيني ،واســكتلندا لإلنكليز،
طفرة خالل نفس الفرتة بلغت .% 27
كــا ارتفعت نســبة احــراف الالعبني وتركيــا لالعبني األملان ،واملكســيك لالعبني
اإلنكليــز أيضــا بنســبة  ،%25مقابل  %41الكولومبيني ،وإنكلرتا لالعبني اإلسبان.

تخلص أتلتيكو مدريد من لعنة ملعبه الجديد بعد الفوز عىل
ريال مدريد  0-1يف الديريب الذي جمعهام بالدوري اإلسباين.
وفــاز أتلتيكو مدريد عــى ريال مدريــد يف ملعب واندا
ميرتوبوليتانو بالعاصمة اإلســبانية مدريد األحد يف إطار
الجولة .35
موقع «أوبتا» لإلحصائيات كشــف عن رقم سلبي حطمه
أتلتيكو مدريد يف ملعبه الجديد بعد فوزه عىل الريال.
وحقق أتلتيكو فوزه األول يف الديريب ضد املليك ألول مرة
عىل ملعبه الجديد.
وعــاىن أتلتيكو منذ انتقالــه إىل ملعبــه الجديد «واندا
ميرتوبوليتانو» ضد ريال مدريد ،حيث لعب  5مباريات ،تعادل
يف  4وخرس .1
ويعد هذا الفــوز األول للروخي بالنكوس ولكتيبة دييجو
سيميوين عىل ريال مدريد منذ آب يف جميع البطوالت.
ســجل يانيك كاراســكو هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة
 40من ركلة جــزاء ،ليحصد أتلتيكو مدريد  3نقاط مثينة يف
رصاعه عىل التأهل للنسخة املقبلة من دوري أبطال أوروبا.
وحقق أتلتيكو مدريد مــا أراد خالل ديريب العاصمة أمام
الريال ،بداية من عــدم تنظيم العبيه ممــرا رشفيا تكرميا
لغرميه بطل الدوري اإلسباين هذا املوسم ،بجانب كرس عقدة
الديــريب بفوز غائب منذ فرتة طويلــة ،وتأمني تواجده يف
املركز الرابع يف جدول ترتيب املسابقة واملؤهل لدوري األبطال
األورويب.
عىل مستوى الرتتيب ،مل يتغري يشء ،فقد بقي ريال مدريد
بطل املسابقة هذا املوســم يف صدارة جدول ترتيب الدوري
اإلســباين برصيد  81نقطة بعد تلقيه الخسارة الرابعة يف
املسابقة هذا املوسم.
أما أتلتيكــو فيتواجد يف املركز الرابــع يف جدول ترتيب
الدوري اإلســباين برصيد  64نقطة ،مبتعــدا بـ 6نقاط عن
مالحقه ريال بيتيــس قبل  3جوالت مــن النهاية ،وأمامه
برشلونة بـ 69نقطة وإشبيلية بـ 65نقطة.
رغم الخســارة ،استفاد كارلو أنشيلويت مدرب ريال مدريد
مــن الديــريب ،أراح نجومه ،ومنح الفرصــة لعدد كبري من
الالعبني البــدالء بدء من حارس املرمى أندري لونني ،واملدافع
خيســوس فاييخو ،والثنايئ الهجومي ماريانو دياز ولوكا
يوفيتش.
إال أن أتلتيكو مدريد كان أكرث حامســا ورشاســة وسعيا
للفوز ،لذا اقــرب من مرمى الريال بأكرث من محاولة خطرية
ألنخيــل كوريا ،وماتيوس كونيا ،ويانيك كاراســكو ،لكنهم
افتقدوا الدقة يف اللمسة األخرية.
أما ريال مدريد فدخــل أجواء اللقاء متأخــرا للغاية بعد
أكرث من نصف ســاعة ،بتسديدة لتوين كروس بجوار القائم،
وأخرى من رودريغو أمســكها أوبالك ،بينام أضاع يوفيتش
انفراد رصيحا.
الشوط الثاين كان أكرث إثارة بفضل بصمة واضحة وبارزة
من البدالء يف الفريقني ،حيث شارك فالفريدي وفينيسيوس
ومودريتش وكذلك أنطوان غريزمان.
وكاد كاســيمريو يســجل يف مناســبتني قبل استبداله،
كام أضاع غريزمان  3فــرص خطرية ،بخالف محاولة أخرى
ملاتيوس كونيا أنقذها لونني حارس ريال مدريد برباعة.
كام حرم القائم األمين يانيك كاراســكو من تسجيل هدف
ثان.
يف آخر ربع ساعة ،حرك كربياء البطل ريال مدريد إلدراك
التعادل ،بينام كان يان أوبــاك يقظا يف التصدي ألكرث من
تســديدة لفالفريدي وأسينسيو وفينيسيوس ،وأضاع ناتشو
فرنانديز أقرب الفرص برأسية فوق العارضة.

الصفقة تمت  ..متى يعلن مانشستر سيتي ضم هاالند؟
أكدت تقارير صحافية أن
إدارة مانشســر سيتي قد
حسمت التعاقد مع إيرلينغ
هاالند ،مهاجم بوروســيا
دورمتوند ،ولكن يتبقى فقط
اإلعالن الرسمي.
ويتألق هاالند يف صفوف
فريق بوروســيا دورمتوند
منــذ انتقاله إليــه من ريد
بول ســالزبورغ النمساوي
يف شتاء  ،2020حيث نجح إيرلينغ هاالند
يف تسجيل  85هدفاً يف 88
مباراة للعمالق األملاين وتوج
مع الفريق بلقب كأس أملانيا العام املايض.
وأوضحت صحيفة «ذا أتلتيك» الربيطانية
يف تقرير لها أن سيتي سيدفع مبلغ الرشط
الجزايئ يف عقد هاالند مع دورمتوند واملقدر
بـ 64مليــون جنيه إســرليني ،حيث أخرب
النــادي اإلنكليزي الفريق األملــاين بنيتهم
تفعيل البند.
وأشــار التقرير إىل أن ســيتي ســيعلن
هذا األســبوع التعاقد مع هاالند بعد اتفاق
الطرفني عــى كافة األمور الخاصة بالتعاقد
منذ الشــهر املايض ،حيث سيحصل الدويل
الرنوجي عىل راتب أسبوعي بقيمة  500ألف
جنيه إسرتليني.
ويتــاىش هــذا الحديــث مع مــا قاله
سيباستيان كيهل مدير دورمتوند يوم األحد

بأن مســتقبل هاالند النهايئ سيتم حسمه
بشكل كيل هذا األسبوع.
ويأيت انتقــال هاالند إىل ســيتي لينهي
التقارير التــي ربطته بعديــد األندية عىل
مدار الفرتات املاضيــة بداية من ريال مدريد
اإلســباين مروراً بغرميه برشلونة ووصوالً
إىل بايرن ميونيخ غريم دورمتوند يف أملانيا.
وينتظر أن يلعــب هاالنــد دور الخليفة
لألرجنتيني سريخيو أغويرو أكرب هداف يف
تاريخ مان سيتي والذي ترك النادي يف صيف
 ،2021لينتقل للبارســا وهناك أعلن اعتزاله
كرة القدم نهائياً ألسباب صحية.
يذكر أن دورمتوند سيخوض آخر مبارياته
يف املوسم الحايل الســبت املقبل ضد هريتا
برلني يف ملعب ســيغنال إدونا بارك بالجولة
 34واألخرية للبوندسليغا.

غــــضــــب لــــيــــفــــانــــدوفــــســــكــــي ..عــــقــــد جـــديـــد
ّ
يـــقـــرب مــهــاجــم بـــايـــرن مــيــونــيــخ مـــن بــرشــلــونــة

ذكرت تقارير صحافية أن
عــرض إدارة بايرن ميونيخ
لتجديد عقد النجم البولندي
روبرت ليفاندوفســي مل
يحظ بإعجاب الالعب.
وانترشت تكهنات جديدة
حول مستقبل هداف الدوري
األملاين ،وذلك بعدما كشفت
تقارير صحافيــة عن لقاء
بني وكيله وإدارة بايرن طلب
من خالله الالعب الســاح
بالرحيل عن الفريق.
روبرت ليفاندوفسيك
وكان برشلونة اإلسباين
املعروض مــن بايرن ،حيث يشــعر الالعب
قد ارتبط ،حســب وسائل
اإلعالم ،بضم أفضل العــب يف العامل والذي أنه يقدم للنــادي أكرث مام يحصل من مقابل
ينتهي عقده مع بايرن ميونيخ يف  30حزيران مادي.
يف اإلطار نفسه ،فإن ليفا يؤمن أن بايرن
عام .2023
وقالت صحيفة «سبورت» الكاتالونية يف لن يقف يف طريقه حال عدم التوصل التفاق
تقرير لها إن ليفاندوفسيك غري سعيد بعرض نهايئ ،وسيســهل رحيله عــن إليانز آرينا
تجديد العقد من بايرن ميونيخ ،بســبب مدة كمكافأة له عىل ما قدمه للنادي عرب سنوات،
العقد ملوســم واحد مع بند أفضلية التجديد وبسبب كرب سنه أيضاً.
كام أن رغبة ليفاندوفســي يف الحصول
ملوسم آخر دون زيادة مالية.
وأعلــن ليفاندوفســي إلدارة بايرن أنه عىل عقد ال تقل مدته عن  3سنوات ،لن تتغري
قادر عىل اللعب واالستمرار يف تقديم أفضل حــال رحيله عن ملعب أليانــز أرينا ،إذ أبلغ
برشلونة أيضا بهذا األمر.
مستويات ملدة  3سنوات عىل األقل.
وال متانــع إدارة برشــلونة تلبية مطالب
ويرتبــط ليفا بعقد مع بايــرن حتى عام
 ،2023أي أن العرض الجديد سريبطه ببايرن مهاجم بايرن ميونيخ ،ال سيام يف ظل حاجة
الفريق لخدماتــه بعدما فشــل النادي يف
حتى  ،2024مع إمكانية التجديد لـ.2025
ولكن مــدة العقد ليســت األزمة الوحيدة مقارعة باقي كبار أوروبا يف سباق التعاقد
فيام يخــص تجديد عقد الالعــب يف أليانز مع الرنوجي إيرلينغ هاالند ،مهاجم بوروسيا
آرينا ،حيث أن ليفا غري مقتنع باملقابل املايل دورمتوند األملاين.

جـــائـــزة مــيــامــي الــكــبــرى فـــي الـــفـــورمـــوال واحـــــد :
رق ــم قــيــاســي لــفــيــراري ..ومــركــز صـــادم لهاميلتون

من سباق جائزة ميامي

شــهدت جائزة ميامي الكربى لســباقات
الفورمــوال 1-وهي الجولة الخامســة من
بطولة العامل ،إحصائيات مثرية وصادمة.

} فرياري ورقم قيايس }

فقد انطلق لوكلري مــن املقدمة وبجواره
ســاينز وهي املرة األوىل التــي يضمن فيها
ثنايئ فرياري الصف األول عند االنطالق منذ
سباق املكسيك .2019
وتجــاوز ماكس فرســتابن منافســه
ســاينز عند املنعطف األول ومىض السائق
الهولندي قدما ليتجــاوز لوكلري يف اللفة
التاســعة .وســمح نزول ســيارة األمان
قبل النهاية للوكلــر بتقليص الفارق لكن
فرســتابن متاســك ليحقق الفوز ويقلص
الفارق مــع لوكلري متصــدر الرتتيب العام
إىل  19نقطة بدال من  .27ويتصدر فرياري
الرتتيب العام للصانعني بفارق  6نقاط عن
أقرب مالحقيه.

} صدارة ريد بول }

وحقق فرستابن فوزه الثالث هذا املوسم،
والثاين عىل التوايل ورقم  23من مســرته
بعــد أن بدأ يف املركز الثالــث عند اإلنطالق،
وتصدر فرســتابن بداية من اللفة التاسعة،
بعيدا عن دخوله حارة الصيانة يف اللفة ،26
وحصل عىل نقطة إضافية بســبب تسجيله
أرسع لفة.
وعــاىن برييــز مــن مشــكلة يف أحد
مستشعرات الســيارة يف اللفة  20ما كلفه
بعض الوقت وأضاع منه فرصة إنهاء السباق

عىل منصة التتويج.

} مركز صادم للويس هاميلتون }

بدأ راسل يف املركز  ،12وتراجع إىل املركز
 15بعد بداية بطيئة ،لكنه أمىض فرتة طويلة
باإلطارات الصلبة قبل أن يدخل حارة الصيانة
ويستعني باإلطارات املتوسطة يف اللفة 41
عند نزول سيارة األمان االفرتاضية.
ووبــدأ هاميلتــون يف املركز الســادس
مســتعينا باإلطارات املتوسطة ودخل حارة
الصيانــة يف اللفة  ،23واصطدم بطل العامل
 7مرات مع ألونســو يف اللفــة االفتتاحية
وتراجع إىل املركز الثامن.
وتجاوز راســل زميله هاميلتون مستفيدا
من تثبيته إلطارات جديدة.

} عقوبة وصدام مكالرين }

بدأ نوريــس يف املركز الثامــن لكنه ودع
السباق بعد اصطدامه ببيري جاسيل يف اللفة
 40ما أدى لنزول سيارة األمان.
وبدأ ريكاردو يف املركــز  14ونال عقوبة
زمنيــة تتمثل يف إضافة  5ثــوان إىل زمنه
لرتكه الحلبة بهدف نيل أفضلية.

} انسحاب ألفا روميو }

كان تشو أول من انسحب من السباق ،حيث
عاد لحارة الصيانة يف اللفة الســابعة بعد
ترسب املياه من سيارته.
وواصــل بوتاس عروضــه القوية واحتل
املركز الخامس إىل أن ارتكب خطأ قبل النهاية
تحت ضغط أثنــاء اســتخدامه للمكابح ما
سمح لثنايئ مرسيدس باملرور منه.

11

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة
7

اعداد  :فيليب شامس

من هو
من هي؟

الثلثاء  10أيار 2022

؟

كاتب وشــاعر وصحايف ونــارش لبناين راحل .من
أركان النهضة األدبية يف املهجر.
إسمه مؤلف من تسعة حروف ،إذا جمعت:
 -8+6+7+5مقر ومكان.
 -9+5+3+7قائد أملاين.
 -1+3+5+6نبات له فوائد صحية مختلفة.
 -8+3+4من الفواكه.
 -7+5+1حيوان مفرتس.
 -4+9+6حدَّ ث.
 -5+9+2جبل طويل.
 -8+4ال حلو وال م ّر.

الحل السابق
افقيا:

اخترب معلوماتك

عموديا:

1ـ ممثلــة لبنانية راحلة،
هرب.
َ
2ـ شــاعر انكليزي ،طلع
النجم ،إضطربت أحشاؤه.
3ـ عدم إكــراث لليشء،
يُستعمل للنوم.
4ـ جــواب ،يف ّوضه ،فيلم
للمخرج ألفريد هيتشكوك.
5ـ يسحب ،ص ّو َت الضفدع،
أداة رشط ،بلدة يف الشامل.
6ـ يغلــب ويأخذ اليشء،
فكَّ  ،حسناء رشيقة الحركات،
من مشتقات الحليب.
7ـ غــام ،تســتخدمها
الجيــوش يف الحــروب،

عاصمة افريقية.
ح ّب،
8ـ عاصمة آسيويةُ ،
عطش.
9ـ جانب الطريق ،حرشة
مجتهدة ،علو وارتفاع.
10ـ أعالج ،مدينة تركية،
غري مستقيم.
11ـ ال ُعمر ،خوف ،بلدة يف
املنت ،رجع الفيء.
12ـ مقــدار ،رفيقة قلم
الرصاص ،مدينة إيطالية.
13ـ مدينــة إيطالية ،من
الفواكه ،قام مقام ،عاصفة
بحرية.

الحل السابق
1ـ بوليفيا ،سانا
2ـ وداد حمدي ،ليالء
3ـ ايفل ،دردار ،مأل
4ـ كع ،وروار ،أقسام
5ـ يصونــون ،يأس ،تن،
بارع
6ـ هبا ،الفروج
7ـ رشدي املعلوف ،أنوار
8ـ بانكوك ،جميز ،أم ،بال

1ـ ســيف ب ّتــار ،مي ّر ،يف
الوجه.
2ـ ممثلة مرصية ،العائش.
3ـ أمطار تدوم يف سكون،
مدينــة بلجيكيــة ،مدينة
بريطانية.
4ـ نائب لبناين راحل.
جب،
5ـ لعبــة رياضية ،ع َ
حرف نصب.
6ـ عملة آســيوية ،االسم
الثاين لرئيس أمرييك راحل،
مدينة نيجريية.
7ـ ذئب ،أظه َر الرس ،كثري.
8ـ ثوب رديء النسيج ،صار
الوقت ،أغلظ أصوات العود.
9ـ إرتــدى الثياب ،صوت
الظبي ،خصب.

افقيا:

االبراج

الحمل
( 21آذار  20 -نيسان)

1ـ بواكيه ،بروسيا
2ـ وديع صربا ،هدهد
3ـ الف ،واشنطن ،دم
4ـ يدلون ،دكه ،جد
5ـ فح ،روميو ،بو
6ـ ميدون ،اكوادور
7ـ أدرأ ،خل ،رخ ،جم
8ـ يدري ،مجد ،علو
9ـ العم ،كل

الثور
( 21نيسان  21 -أيار)

الرسطان
( 22حزيران  23 -متوز)

خطــوات جــادة يف العمــل ،ورشاكة
ال تضيــع وقتك مع الناس الســلبيني ،بل
حاول أن تتوجــه اىل أولئك الذين يطلقون تســاعدك عىل حل ازمتــك املالية الحالية.
طاقة قويــة تتأثر بها ،وتكمل مشــوارك الشــخص الــذي يجذبك بقــوة غري جدير
بعاطفتك النبيلة.
بروية وفطنة.

االسد
( 24متوز  23 -آب)

العذراء
( 24آب  23 -أيلول)

يحتاج كالمــك اىل االقناع لتصل اىل ما
ال تقلــق اذا شــعرت بالوحــدة ألنك لن
تخرس شــيئا اذا انفردت مع نفسك لبعض تصبــو اليه يف هذه املرحلة .كن جريئا كام
الوقت .تأ َّمل واســتمع جيدا لتزيد أكرث من عهدناك وال تــردد يف طرح االمور بطرق
اخرى.
معلوما تك .

امليزان
( 24أيلول  22 -ت)1

العقرب
( 23ت21-1ت)2

عليــك أن تعيد النظر يف توجهات حياتك
ســوف تزداد ثقتــك بنفســك .مرحلة
ممتــازة القامة عالقــات مهمة مع بعض فرمبــا تتمكــن مــن التأقلــم يف أوضاع
األشــخاص .انت تسري اليوم نحو التحسن مختلفــة جديدة .ال تبتعد عن املناســبات
االجتامعية السارة.
يف املجال العاطفي.

القوس
(22ت 21 - 2ك)1

الجدي
(22ك 20 - 1ك)2

حنــن اىل شــخص يعمــل يف الخارج
تتلقى اشارات ايجابية من إنسان عاندك
يجعلــك متوتــرا .ال يجب بعد اآلن أن ترتدد كثريا ،فقد فهــم اآلن حقيقة ما تريد منه.
يف حســم قراراك .أخذت من الوقت ما فيه بالرغــم مــن الصعوبات ســتنال النجاح
الكفاية.
املطلوب.

الدلو
( 21ك 19 - 2شباط)

10ـ الرأس ،يل رميك
11ـ ين ،أوزع ،أوج
12ـ املستلف ،مل ،رو
13ـ األنف ،أسارير
14ـ وئام ،رامي ،عاج
15ـ بون ،سال
16ـ أجوب ،ما
17ـ البحار
18ـ عمر الرشيف

1ـ ما إسم الدولة األوروبية التي أمطارها ثلوج ،وثالثة
أرباعها غابات ،وعرش مساحتها بحريات؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ مــن هو املطرب العريب املقيم يف الواليات املتحدة،
واسمه األصيل جامل الدين تفاحة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ ما اسم الحصن الذي يُحفَظ فيه احتياطي الواليات
املتحدة من الذهب؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ ما اسم االمارة العربية التي مساحتها  777كم2؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ يف أية عاصمــة أوروبية أقيمت األلعاب األوملبية
الشتوية عام 1952؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ من هو املمثل واملغني األمرييك الراحل الذي إســمه
األصيل دينو كروشيتي؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ يف أية سنة أضيفت عىل جوائز نوبل الخمس جائزة
سادسة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ يف أيــة عاصمــة أوروبية أقيمــت دورة األلعاب
األوملبية عام 1936؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9ـ من هو الشــاعر األموي املشهور يف زمانه ،ولق َّب
بــ قُطنة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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افقيا:

عموديا:

1ـ مــن موســيقيي
االندلس.
2ـ فيلســوف ومجاهد
هندي.
3ـ حرف جزم.
4ـ فتاكا شديدا.
5ـ مدينــة أمريكية يف
والية أوهايو.

1ـ فرخ الحامم.
2ـ من أفالم سيلفسرت
ستالون.
3ـ شهر مرصي.
4ـ
رجــع الفيء ،نوتة
َ
موسيقية.
5ـ مدينة فلسطينية.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ برهان.

1ـ بغداد.

2ـ غاندي.

2ـ رافيل.

3ـ دفأ.

3ـ هنادي.

4ـ أيّدتم.

4ـ اد ،تل.

5ـ دلييل.

5ـ نيامي.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ الشاعر جون ملتون.
2ـ سنة 1440
3ـ والية أوريغون.
4ـ هواية جمع الطوابع.
5ـ يف مرص.
6ـ ابليل الفلور.
7ـ تس ّمى إيغل.
8ـ الون الثالث عرش.
9ـ الباز.

من تسعة حروف:

عليــك التخلص من الــردد عىل الصعيد
تجــد نفســك بحاجة اىل مــن يعطيك
الطأمنينــة واألمان عىل الصعيد املادي يف العمــي ،واملغامــرة واملجازفة يف بعض
هذه اآلونة .ستنال ما تريد اذا طرقت الباب املشــاريع الصغــرة حتــى تحصــل عىل
النجاح.
املناسب.

الجوزاء
( 22أيار  21 -حزيران)

10ـ أصلح البناء ،عاصمة
أمريكية.
11ـ مغنية عربية راحلة.
12ـ مــا يتطاير من النار،
بلدة يف الشوف.
13ـ مــن األزهــار ،نرغب
عتب علينا.
ونريدَ ،
14ـ ممثــل مرصي راحل،
من أنواع الغناء.
15ـ مــادة قاتلة ،رجوع
وعودة.
16ـ الثمر الناضج ،ضعف.
17ـ نفي بالوعد ،االســم
الثاين ألديب فرنيس راحل.
18ـ ممثل ومخرج مرصي
راحل صاحب الصورة.

عموديا:

9ـ طه ،ورد ،رعمســيس،
بال
10ـ وهــن ،بــاخ ،كم ،ال،
الحش
11ـ سد ،جود ،عليا ،رعل
12ـ يهــدد ،وجل ،كوريا،
مري
13ـ آدم ،مرمور ،جورجيا

عارف الريس

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

الحوت
( 20شباط  20 -آذار)

نجاحــك وتفوقك يف تنفيذ مهمة صعبة
أنــت قادر عىل معالجــة كل الصعوبات
ســيكون مصدر غرية لشخص قريب منك .يف هذه اآلونة .مهام يحاول الخبثاء كسب
األجواء العاطفيــة صافية ومتيض أوقاتا ودك فانــك تظل عىل روحك الحرة .مفاجأة
سعيد ة .
سارة غري متوقعة.

دولة افريقية
أزهار
اشتياق
ابتسامة
األرجنتني
العراق
أصفهان
بستان
برص
برازيل
توماس
تراجع
مترين
جنوى
جعة
جاك
جمل
خوليو
خبز
خطاب
خفيف
خبري
خس
خال
ديانا
زق
زامبيا
زغرتا
زعيم
زوريخ
سهم
سويرسا
سنديان

SUDOKU

سوربون
سوريا
رشيك
شادية
طرابلس

غرب
فندق
قدير
كاترينا
كولومبيا

طريقة الحل:
امأل املربعات باألرقام
املناســبة مــن  1اىل 9
رشط عــدم تكرار الرقم
اكــر من مــرة يف كل
مربع صغــر (املؤلف
مــن  9خانــات) ،ويف
كل خط افقي وعمودي
يف املربعــات الصغرية
واملربع الكبري.

ليامسول
مقصلة
منصة.

الحل السابق

الحل السابق
أوهايو

الثلثاء  10أيار 2022

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

نصراللـــــه يتحـــــدث عـــــن «حـــــرب تمـــــوز سياســـــية» وملـــــن يريـــــد نـــــزع ســـــاح املقاومـــــة« :فشـــــروا»
(تتمة ص)1
الشيعية حيث ال يزال «الثنايئ» متقدما عىل غريه من املنافسني
باشواط كبرية .كام بات واضحا يف الخالصات االولية ان املشهد
الســيايس بعد الخامس عرش من ايار لن يتبدل كثريا وستبقى
الغالبية النيابية مع حزب الله وحلفائه ،وبات من الصعب الرهان
عىل تغيري النتائج يف «االمتار» االخرية من السباق االنتخايب...

} ال تشكيك بالنتائج }

ووفقا للمعلومات ،ابلغت الســفارة االمريكية يف بريوت كل
من راجعها يف الساعات القليلة املاضية انها لن ترتدد باالعرتاف
بالنتائج ،اذا ما استمرت املناخات السياسية وامليدانية عىل حالها.
وستكونواشنطنمضطرةللتعاملمعالرشعيةالجديدةاملنبثقة
عن انتخابات ال ميكن التشكيك مبصداقيتها.

} احباط من املعارضة «والتغيرييني»! }

ووفقا لتلك املصادر ،مثة شعورغريب «باالحباط» نتيجة فشل
املعارضــة التقليدية يف التوحد ضد لوائح حزب الله وحلفائه،
القوات اللبنانيــة ،الكتائب ،الناقمون عىل التيار الوطني الحر،
ومن تبقى من قوى  14آذار ،كل هؤالء يخوضون معاركهم وفق
حســابات ضيقة ،وسيساهم تشتتهم بجعل معركة خصومهم
سهلة ،حيث ال امل بتعديالت كبرية يف املجلس املقبل حيث تشري
االرقام اىل ان التنافس ال يتعدى العرشة مقاعد فقط؟! اما قوى
التغيري املنضويــة تحت عناوين املجتمع املدين ،فاظهرت ايضا
ضعفــا تنظيميا هائال ادى اىل انقســامات عميقة عىل الرغم
الجهود التي بذلت لتوحيدها ،وستكون خسائرها يف االنتخابات
كبرية ،وهذا ســيؤدي اىل تعميم حالة من اإلحباط الشــديد يف
اليوم التايل من االستحقاق االنتخايب.

} «عوكر» تلوم الرياض! }

ووفقــا للمعلومات ،مثة تحميــل يف التقارير الصادرة من
«عوكر» للمملكة العربية السعودية مسؤولية خروج الناخبني
السنة من معادلة التاثري يف االنتخابات املقبلة عرب االدارة «غري
الحكيمة» يف التعامل مع تيار املستقبل وزعيمه سعد الحريري
الــذي دفع اىل «االعتكاف» الســيايس قرسا دون ان يتم تامني
البدائل املناسبة مللء الفراغ ،وهو ما سيكون له تاثريات عميقة يف
التمثيل السني داخل الربملان ،ويف الحياة السياسية اللبنانية...

} ال مخاطر امنية }

يف غضــون ذلك ،اكدت مصــادر امنية ان طلب الســفارة
األمريكيــة يف بريوت من رعاياهــا رضورة تج ّنب التواجد يف
مناطق التج ّمعات واالحتشــاد ،ال يرتبط بوجود تهديدات امنية
داهمة او معلومات بشان عملية تستهدف الرعايا االمريكيني يف
لبنان ،وامنا تدبري روتيني احرتازي قبل اســبوع من االنتخابات
النيابيــة حيث ترتفع فيه حدة التنافس بني القوى السياســية
التي قد تتحول اىل توترات عىل االرض .ولهذا ومع انتهاء مرحلة
الصمت االنتخايب تم اصدار هذا التعميم الذي يشمل كافة املناطق
اللبنانية ،وليس مناطق محددة بذاتها .وهو امر اتخذته ايضا كل
من السفارة الربيطانية والسفارة االسرتالية يف بريوت  .

} «حرب متوز سياسية» }

يف هذا الوقت ،وصف االمني العام لحزب الله الســيد حســن

نرص الله االنتخابات الحالية بـ «حرب متوز سياسية» ،الفتاً إىل
أن «الهدف يف حرب متوز العســكرية كان إلغاء املقاومة وهذه
املطالب هي نفسها اليوم تُطرح يف الحمالت االنتخابية ،وتوجه
اىل من يرد نزع ســاح املقاومة بالقول «فرشوا» ...وباملوازاة
اعلن السيد نرصالله أن املقاومة استنفرت تشكيالتها ابتدا ًء من
الساعة السابعة مساء امس ،بالتزامن مع املناورات العسكرية
التي بدأها العدو اإلرسائييل يف األرايض املحتلة ...وقال انه يف
الساعة السابعة اآلن ،طلبنا من تشكيالت املقاومة يف لبنان أن
تستنفر سالحها وكوادرها وقادتها ضمن نسب ُمع ّينة وترتفع
أتم جاهزية ،مؤكداً أن املقاومة لن ترتدّد
مع الوقت لتكون عىل ّ
بال ّرد عىل «أي خطأ باتجاه لبنان» قد يقوم به العدو اإلرسائييل
خالل مناوراته العسكرية...

} الدعوة ملقاومة سياسية }

ودعــا نرص الله منارصي املقاومــة إىل الوقوف «إىل جانب
املقاومة وإىل جانب حلفائها وقال ان من يريد أن يحافظ ويدافع
ويحمي لبنان واســتخراج ثروتــه النفطية ويحمي مياه لبنان
فليص ّوت للمقاومة وحلفائها .مشددا عىل رضورة «أن نخرج يف
 15من أيار ومنارس املقاومة السياســية للحفاظ عىل املقاومة
العسكرية .وأشار نرص الله إىل أن «بعض القوى السياسية أخذت
من سالح املقاومة عنواناً للمعركة االنتخابية الحالية ومل يلتفتوا
لهموم الناس» .وطلب من اللبنانيني «أن يعرفوا أن من يدعو اليوم
لنزع ســاح املقاومة والتخلص من حزب الله وحلفائه ،إذ إنهم
يتجاهلون ما عاشــه الجنوب وما عاناه أهل الجنوب من الكيان
الصهيوين املؤقت».

} االسرتاتيجية الدفاعية والرتسيم} ...

واكــد الســيد نرصالله جاهزيــة حزب الله لـــمناقشة
جة ودليل ومن
اســراتيجية دفاعية وطنية ،ألننا أصحاب ح ّ
يهرب فهو يف موضع ضعف .واعترب نرص الله أن «من يطالب
بنزع سالح املقاومة يريد أن يصبح لبنان مكشوفاً أمام العدو
اإلرسائيــي من حيث يعلمون أو ال يعلمون ،ومن يطالب بنزع
ّ
يتخل لبنــان عن أهم ورقة قوة له
ســاح املقاومة يريد أن
جه نرص
يف موضوع اســتخراج النفط والغاز من مياهه .وتو ّ
الله إىل الدولة واللبنانيني بالقول إن لديكم مقاومة شــجاعة
وقوية ومقتدرة وتســتطيع أن تقــول للعدو إذا منعتم لبنان
مننعكــم ونحن قــادرون ،ولن تجرؤ أي رشكة يف العامل عىل
أن تــأيت إىل املنطقة املتنازع عليها إذا أصدر حزب الله تهديداً
واضحــاً وجدياً» ،مشــراً إىل أن األمريكيني يفاوضون لبنان
تم
ألنهم يعرفون أن يف لبنان مقاومة ســ ُتدفّع العدو مثناً إذا ّ
منع لبنان من االســتفادة من حقوقه وثرواته.

} ياسني يحذر :السفينة انطلقت! }

ويف ســياق متصل ،نــر رئيس الوفد التقني العســكري
املفــاوض حول الحدود البحرية الجنوبية العميد الركن بســام
ياسني عرب حسابه عىل «فايسبوك» منشورا اكد فيه ان سفينة
االنتاج الســنغافورية انطلقت من سينغابور مطلع هذا الشهر
واصبحت االن جنوب الهند وهي يف طريقها اىل حقل كاريش،
ولــن مينعها احد من الوصول وبدء االنتاج عىل الرغم من ايداع
لبنان األمم املتحدة رسالة رسمية بتاريخ  ٢٨/١/٢٠٢٢بناء عىل
توجيهات الحكومة اللبنانية تعترب فيها هذا الحقل متنازع عليه،
اال اذا بقي قليل من الكرامة والسيادة .وان غدا لناظره قريب!»......

} «املستقبل» يقاطع االقرتاع }

يف هذا الوقت ،بات محســوما ان الحملة الســعودية عىل
الرئيس ســعد الحريري ،قد ادت اىل نتائج عكسية لدى جمهور
وقيادة تيار املســتقبل ،وبات التوجه محســوما نحو مقاطعة
عمليــة االقرتاع يف  15الجــاري ،وقد بدأ «التيار االزرق» حملة
اعالميــة ممنهجة ضد القوات اللبنانية ،وضد «الخونة» الذين
يحاولون وراثة الحريري سياسيا ،وأكدت مصادر تيار املستقبل
ان التوجه بات محسوما بعدم املشاركة يف اإلنتخابات ال اقرتاعاً
وال دعوة لإلقرتاع ألي مرشح...

} «هآرتس» :صفعة مدوية! }

ومل تغــب مقاطعة الســنة عن االنتخابــات عن الصحافة
االرسائيلية ،ووصفت صحيفة «هآرتس» الهجوم الســعودي
االعالمي عىل الرئيس ســعد الحريــري بانه «صفعة مدوية»،
ولفتت اىل صعوبة ان تتشــكل حكومــة بعد االنتخابات النها
ستكون فاقدة للرشعية بدون مشاركة كبرية من الطائفة السنية،
وهو الهدف الذي أراده الحريري بقرار انسحابه من املنافسة!

} ماذا يريد السنيورة؟ }

وخصصت الصحيفة جانبا من اهتاممها لحركة الرئيس فؤاد
السنيورة االنتخابية ،وقالت انه «وملنع مقاطعة االنتخابات ،بدأ
رئيس الحكومة  االسبق ،يعمل بشكل حثيث إلقناع الس ّنة بخرق
دعوة الحريري واملشاركة يف االنتخابات بكامل القوة .السنيورة
يعتقد أن الحريري مخطئ ،ولذلك بدأ يحث الطائفة السنية عىل
تحدي حزب الله ،وعدم السامح له بإمالء تشكيل الحكومة ومن
سريأســها» .مؤخراً ،تقول الصحيفة «يجري السنيورة زيارات
يف أرجاء لبنان ،وقد التقى رؤســاء التجمعات املحلية ،وهناك
من يتهمه بتوزيع مغلفات مالية للمخاتري والنشــطاء «لرشاء»
األصوات .وذكرت بأن الســنيورة ترأس حكومة لبنان يف فرتة
حرب لبنان الثانية ،وتبنى القرار  1701الذي أنهى الحرب يف آب
 .2006وهو قرار نص ضمن أمور أخرى ،عىل انسحاب حزب الله
من الحدود الشاملية...

} جنبالط «يكرب الحجر»؟ }

ويف الســياق نفســه ،اكدت مصادر سياسية بارزة ان رفع
رئيس الحزب التقدمي االشرتايك وليد جنبالط سقف املواجهة
مــع حزب اللــه و «املامنعة» وحديث اوســاطه عن محاوالت
«لتطويــع» الجبل ،ال تتطابق مــع الواقع الن «الخرق» املحتمل
للوزير وئام وهاب يف الشــوف لن يغري يف واقع «املثالثة» التي
ارتضاها عىل الساحة الدرزية مع وهاب واالمري طالل ارسالن،
فمشــكلة جنبــاط الحقيقية هي مع الســنة املعتكفني عن
التصويت تضامنا او التزاما بقرار الرئيس الحريري ،وال احد يريد
الغاءه ،وهو يعرف جيدا ان الرئيس نبيه بري لن يتخىل عنه ومل
يتخىل عنه يف اصعب الظروف ،والقانون الحايل ال يسمح الحد
بالغاء احد ،ولذلك فان القول بأن «الجبل ال يزال عصياً عىل حزب
الله بعد تحقيقه اخرتاقات عىل الســاحتني املسيحية والسنية»
كالم غري واقعي لشــد «العصب» الدرزي ،وهو «تكبري لحجر»
معركة عنوانها ان ياخذ كل فريق  حجمه عىل الساحة الدرزية،
وهو اذا نجح يف منع وهاب من اســتاملة االصوات السنية يف
اقليم الخروب ،سيحفظ مقعد حامدة يف الشوف فلامذا كل هذا
الصخب وافتعال معركة «طواحني هواء»؟

}  130الف مغرتب اقرتعوا }

يف غضــون ذلــك ،اعلنت وزارة الخارجية ان نســبة اقرتاع
املغرتبني بلغت نحو ستني يف املائة ،وبذلك يكون نحو  130ألف
مغرتب صوت من أصل  225ألفاً مســجلني يف عملية االقرتاع
يف الخــارج التي جرت يومي الجمعة واألحد يف  58دولة ،وفق
التقديرات األولية   ،
وخالل مؤمتر صحايف يف مقر وزارة الخارجية ،وعقد االمني
العام لوزارة الخارجية واملغرتبني هاين شــميطيل واملدير العام
للمغرتبني هادي هاشــم مؤمترا صحافيا مشرتكا ،يف الوزارة
رشحا خالله مســار العمليــة االنتخابية للبنانيني يف الخارج،
وأوضح هاشــم ،أن الهدف كان يف الوزارة الوصول إىل نســبة
اقرتاع أكرث من  %70مشــراً إىل ان «هــذه العملية االنتخابية
هــي األكــر يف تاريخ لبنان الحديث إذ بدأنا يف  6أيار من إيران
وانتهينا يف الواليات املتحدة» .الفتاً إىل «ان الخروقات والشوائب
التي شهدتها العمل ّية االنتخاب ّية يف االغرتاب عولِجت فوراً .تجدر
االشارة اىل انه يف انتخابات العام  ،2018بلغت نسبة املشاركة
 56يف املائة؛ إذ ص ّوت نحو خمسني ألفاً من إجاميل قرابة تسعني
ألفاً سجلوا أسامءهم.

} بدل اتعاب «كاش» }

ومع اقفال آخر الصناديق وبدء نقلها بحقائب دبلوماســية
اىل بريوت ،عقــد الوزير مولوي مؤمترا صحافيا اعلن فيه عن
آلية الكرتونية ســتطبق يف الفرز يوم االحد ،وقال أنّ «اإلقبال
الكثيف من ِقبل املغرتبني اللبنانيني يعني وجود نية للمشــاركة
جه لجميع القضاة
يف بناء لبنان جديد ينهض من أزمته».كام تو ّ
واملوظفني واألجهزة األمنية ،بالقول« :ســتحصلون عىل بدالت
أتعاب االنتخابات «كاش» خالل أسبوع».

} مخالفات انتخابية }

مــن جهتها وثقت الجمعية اللبنانيــة من أجل دميوقراطية
االنتخابــات «الدي» بعض املخالفــات االنتخابية خالل عملية
اقــراع املغرتبني يف عدد من الدول العربية واألجنبية يوم األحد
 8أيــار  .2022وقد تفاوتــت املخالفات بني دعاية انتخابية يف
محيـــط العديد من مراكـز االقتـــراع ،ما يشكّل خرقاً للصمت
االنتخــايب ،وصوالً إىل توجيه الناخبني من قبل بعض املندوبني
والضغط عليهم .والحظت ايضــا وجود العديد من العوازل يف
األقالم التي ال تضمن رسية االقرتاع ،كام سجلت حاالت مرافقة
لبعــض الناخبني خلف املعزل .ومن ضمن املشــاهدات العامة،
لوحظ أيضاً حصول أخطاء يف لوائح الشــطب ،حيث اشــتىك
العديــد من الناخبني للجمعية من أنّ أســاءهم إما مل ترد يف
اللوائح رغـم تسجيلهم ضمن املهلة املحدّدة ،وإما تض ّمنت بعض
املعلومات املغلوطة كام وردت إىل الجمعية حاالت لناخبني أتت
مراكز اقرتاعهم بعيدة عن أماكن سكنهم.

} ملاذا تاجلت زيارة البابا؟ }

يف غضون ذلك ،تبلغ لبنان رسميا تاجيل زيارة البابا فرنسيس
التي كانت مقررة يف حزيران املقبل ،وأعلن رئيس اللجنة الوطنية
نصار عن
العليــا لإلعداد للزيارة وزير الســياحة املهندس وليد ّ
تلقي رسالة من دوائر الفاتيكان تبلّغ فيها رسمياً قرار اإلرجاء
الســباب صحية،عىل أن يتم اإلعالن عن املوعد الجديد للزيارة
فور تحديده  .

بوتيـــــــن :تدخلنـــــــا فـــــــي أوكرانيـــــــا ألن الغـــــــرب كان يســـــــتعد لغـــــــزو أراضينـــــــا
(تتمة ص)1
العسكري» الضخم مبناسبة ذكرى االنتصار عىل أملانيا النازية
يف الحرب العاملية الثانية.
وأضاف زيلينسيك يف خطبة مكتوبة أن بالده ستنترص يف
حربها مع روسيا ،ولن تتخىل عن أي جزء من أراضيها ،مشددا
عىل أن «يف يوم النرص عىل النازية نقاتل من أجل نرص جديد،
الطريق إليه صعب ،لكن ليس لدينا شك يف أننا سننترص».

} ماكرون يدعو للسالم مع روسيا }

عىل صعيد آخر ،دعا الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون أمس
االثنني إىل إنشــاء «منظمة سياســية أوروبية» لضم أوكرانيا
خصوصا بالتوازي مع آلية االنضامم إىل االتحاد األورويب التي
قد تستغرق «عقودا» ،يف حني أكد زعيم انفصاليي دونيتسك أن
البت يف مسألة االنضامم إىل روسيا سيتم بعد إكامل السيطرة
امليدانية عىل حدود املقاطعة ،التي أعلنت نفســها جمهورية
مستقلة يف شباط املايض.
كام دعا ماكرون  -أمام الربملان األورويب يف أول خطاب له

حول أوروبا منذ إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا  -إىل أنه يف سبيل
إنهاء الحرب التي يشنها الجيش الرويس يف أوكرانيا يجب بناء
السالم دون «إذالل» روسيا.
وأكد ماكرون أن بالده ستستمر يف دعم أوكرانيا ،والتنسيق
لفرض عقوبات جديدة عىل روســيا ،وتاليف عودة الحرب إىل
القارة األوروبية ،مبديا أمله يف أن تكون أوروبا مستقبال أكرث
قوة أمام التحديات التي قد تواجهها.
من جهته أعرب املستشــار األملاين أوالف شــولتز عن أمل
بالده يف أن تســتأنف املفاوضات بني روسيا وأوكرانيا بأرسع
ما ميكن ،وأن تصل إىل نتائج إيجابية.
وشدد شولتز خالل مؤمتر صحفي مشرتك مع ماكرون يف
برلني أمس ،عىل رضورة تحقيق وقف إلطالق النار يف أوكرانيا،
التي تقف أملانيا إىل جانبها بال هوادة ،عىل حد تعبريه.
وقد دعا األمني العام لحلف الناتو ينس ســتولتنربغ الرئيس
الــرويس فالدميري بوتني إىل الوقف الفوري لألعامل القتالية
وسحب قواته وبدء مفاوضات السالم.
وقال ستولتنربغ  -يف ترصيحات لصحيفة «فيلت» األملانية
 -إن الناتو يقف بحزم إىل جانب أوكرانيا ،وسيواصل مساعدتها

يف فرض حقها يف الدفاع عن النفس ،رافضا اتهامات موسكو
لتحالف الدفاع الغريب بـ «العدوانية» ،ومذكرا بأن الحلف متكن
خالل أكرث من  7عقود من منع الحرب عن حلفائه.

} تحقيق النرص }

كام أعلنت الخارجية األمريكية أنها تعمل عىل تعزيز موقف
أوكرانيــا عــى طاولة املفاوضات حتــى تتمكن من «تحقيق
النــر» ،مشــرة إىل أن كييف أجربت موســكو عىل تغيري
خططها ،وأن واشــنطن ستستمر يف دعمها يف وقت تواصل
فيه تصديها للعدوان الرويس.
وقد دعا وزير الدفــاع الربيطاين بن واالس املجتمع الدويل
ملساءلة الروس ،قائال  -خالل كلمة له مبتحف الجيش الوطني
يف لندن  -إن الرئيس فالدميري بوتني واملحيطني به يجســدون
الفاشــية والطغيان اللذين ســادا قبل  70عاما ،ومشددا عىل
أهمية أن يلقى بوتني مصري الهزمية نفسه الذي لقيه النازيون
خالل الحرب العاملية الثانية.
عىل صعيد آخر ،قالت رئيســة املفوضية األوروبية أورسوال
فون دير الين إن أوكرانيا قريبة جدا من االتحاد األورويب ،وإن
مستقبل أوروبا هو مستقبل األوكرانيني.

االحت ــــــــال يطل ــــــــق أكب ــــــــر من ــــــــاورة عس ــــــــكرية ش ــــــــاملة ف ــــــــي تاريخ ــــــــه
(تتمة ص)1
مبنزلــة محاكاة لحرب متعددة الجبهــات واألبعاد ضد أعداء
إرسائيل يف الجو والبحر والرب ويف الفضاء السيرباين.
وكانــت هذه املناورات قد أرجئت من العام املايض ،بســبب
اندالع الحرب عىل قطاع غزة؛ حيث اضطرت قيادة الجيش حينها
إىل وقف املناورات قبل انطالقها بيوم واحد.
وقال جيش االحتالل اإلرسائييل -يف بيان -إن هدف املناورات
هو رفع جهوزيته ألي سيناريو ،وتأهيله لخوض معركة طويلة
األمد.
وأضــاف أن رئيــس األركان أفيف كوخــايف حدد األهداف
املطلوبــة من املناورات؛ وهي تعزيــز الجهوزية للحرب عىل
الصعيدين ،الهجومي والدفاعي ،واستخالص العرب من الحرب
األخرية عىل قطاع غزة.
ومن جهته ،قال وزير الخارجية اإلرسائييل يائري لبيد إن لدى
«إرسائيل» اليوم مهمة أساســية ،هي رضب ما اسامه اإلرهاب
ومالحقة كل من يريد إيذاء اإلرسائيليني.
وبــدوره ،قال وزير املالية اإلرسائييل أفيغدور ليربمان إن ما
وصفها بقواعد اللعبة يجب أن تتغري بشأن قادة حركة حامس،
وإنه ال ميكن قبول واقع يســمح لهم فيه بالتمتع بحصانة يف
غــزة ،وهم يواصلون التحريض عىل تنفيذ عمليات يف الضفة
الغربية وداخل «إرسائيل» ،وفق تعبريه.
وقــال إن قادة حامس حصلوا عىل هذه الحصانة بتعهد من
رئيس الوزراء الســابق بنيامني نتنياهو عام  2014مع انتهاء
عمليــة «الجرف الصامد» ،وبوســاطة مرصية ،حيث رفضوا
وقف إطالق النار مع استمرار عمليات االغتيال.

} الخارجية الفلسطينية }

يف املقابل ،قالت وزارة الخارجية الفلســطينية إن جرائم

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

االحتالل واملســتوطنني محاوالت استعامرية لطمس الطابع
السيايس للرصاع.
وأضافت يف بيان ،أن االحتالل يتعمد رفع منسوب الهاجس
األمني ،إلعطاء املجتمع الدويل االنطباع بأن املشــكلة أمنية،
يف حــن أنه يتعمد تأجيج األوضاع ،من خالل تصعيد القمع
والتنكيل باملواطنني الفلسطينيني.
وح ّملت الخارجية الحكومة اإلرسائيلية برئاســة املتطرف
بينيــت ،عىل حد تعبريها ،املســؤولية عــن جرائم قواتها
ومســتوطنيها ،مؤكــدة أن الشــعب الفلســطيني ضحية
ازدواجيــة املعايري الدولية ،وتخاذل مجلس األمن الدويل عن
تحمل مســؤولياته ،عىل حد تعبري البيان.
ويف الســياق ذاتــه ،منعت قوات من األمن الفلســطيني
دوريات عســكرية تابعة لجيش االحتــال اإلرسائييل من
التوغــل يف قلــب مدينة الخليل أمــس االثنني ،حيث أغلقت
الشارع أمام آليات عسكرية إرسائيلية ،ومنعتها من مواصلة
طريقها يف عمق املناطق الخاضعة للســلطة الفلســطينية
املوصوفة بـ»إتش َون» ( ،)H1حسب مالحق اتفاقية أوسلو.
وقد طالب وزير العدل الفلسطيني ،محمد الشاللدة ،األمم
املتحــدة ومجلس األمن واملجتمع الــدويل بتوفري الحامية
للشــعب الفلســطيني ،مؤكدا حقه املــروع يف مقاومة
االحتالل وتقرير مصريه ،حســب القرارات الرشعية الدولية.
وقال الشاللدة ،يف مؤمتر صحفي ،إن الشعب الفلسطيني
يتعــرض يوميا النتهــاكات ،وصفها بالجســيمة ،من قبل
االحتالل ،إضافة إىل خرق فاضح للقواعد الدولية والقوانني
اإلنسانية وحقوق اإلنسان.
كام دان وزير شــؤون القدس يف الســلطة الفلسطينية
فــادي الهدمي ترصيحات رئيس الوزراء اإلرسائييل بشــأن
املســجد األقــى ،وعدها تصعيدا خطــرا ،وإعالنا أحاديا
بإنهــاء الوضع التاريخــي والقانوين القائم يف املســجد
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األقىص.
وأكــد الهدمي أن هذه الترصيحــات مبنزلة إعالن رصيح
ضد الرعاية والوصاية األردنية الهاشــمية عىل املقدســات
اإلسالمية واملسيحية يف القدس.
وأضــاف أن ترصيحات بينيــت تدحض جميع املزاعم التي
أطلقتهــا حكومته عن عدم نيتهــا تغيري الوضع القائم يف
األقىص.
من جهة أخرى ،نعت حركة الجهاد اإلســامي الشهيدين
محمود سامي عرام ومعتصم محمد عطا الله ،وطالبت -يف
بيان -بالتحرك بشــكل جدي وحقيقــي ملواجهة التحديات
واملؤامرات ،واالشتباك مع قوات االحتالل واملستوطنني عىل
نقاط التامس.
ونظمت «لجنة األرسى» للقوى الوطنية واإلســامية يف
قطــاع غزة وقفة تضامنية مع األرسى املرضبني عن الطعام
يف سجون االحتالل اإلرسائييل.
ورفع املشــاركون يف الوقفة ،أمــام مقر الصليب األحمر
غــريب غزة ،صورا لألرسى املرضبني ،مطالبني املؤسســات
الدوليــة والحقوقيــة برسعة التحرك إلنقــاذ حياتهم قبل
فوات األوان .كام ندد املشــاركون بسياسة االعتقال اإلداري،
واالنتهاكات التي متارسها سلطات االحتالل يف حق األرسى
ا لفلسطينيني.
كام شارك طالب فلسطينيون يف قطاع غزة ،أمس االثنني،
يف مســرة ،رفضا لدعوات أطلقها إعالميون وسياســيون
إرسائيليون ،الغتيال زعيم حركة املقاومة اإلسالمية حامس
بغزة ،يحيى السنوار.
وعلّــق املشــاركون يف املســرة ،التي نظّمتهــا الكتلة
اإلسالمية (الذراع الطاليب لحركة حامس) ،الفتة كبرية أمام
مكتب السنوار بغزة كُتب عليها عبارات ،منها مقدّ ساتنا خط
أحمر ،واغتيال القادة خط أحمر .
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