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غــــــــداً اللبنانيــــــــون أمــــــــام اســــــــتحقاق مصيــــــــري يرســــــــم صــــــــورة املرحلــــــــة املقبلــــــــة
ـــان ؟ ــ ــ ــرة« لبنـ ــ ــ ــ ــق »حف ــ ــ ــ ــاون أم لتعمي ــ ــ ــ ــاحة للتع ــ ــ ــ ــد س ــ ــ ــ ـــان الجدي ــ ــ ـــيكون البرملـ ــ ــ ــل سـ ــ ــ ــ ه

أجــــــــراس كنائــــــــس القــــــــدس قُرعــــــــت للشــــــــهيدة شــــــــيرين أبــــــــو عاقلــــــــة فــــــــي مشــــــــهد فلســــــــطيني جامــــــــع 
ــــــــة    ــــــــات دولي ــــــــب التشــــــــييع وســــــــط إدان ــــــــة وحشــــــــية ملوك ــــــــال اإلســــــــرائيلي: مهاجم ــــــــرام االحت ــــــــدود إلج ال ح

ــــــــا أهــــــــل البقــــــــاع مــــــــا هــــــــو رّدكــــــــم علــــــــى كّل الذيــــــــن يتآمــــــــرون علــــــــى املقاومــــــــة وســــــــاحها؟ ــــــــه:  ي نصرالل
ــــــــان؟ ــــــــاع وكّل لبن ــــــــيا والبق ــــــــي وراش ــــــــاع الغرب ــــــــة والبق ــــــــت زحل ــــــــن كان ــــــــوداً أي ــــــــاح موج ــــــــذا الس ــــــــن ه ــــــــم يك ــــــــو ل ل
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ــاة ــ ــ ــ ــ ــة وفـ ــ ــ ــ ــ ــا«: حالـ ــ ــ ــ ــ »كورونـ
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة  و62 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 62 إصابة 
جديدة بالفــريوس، ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات 

.»1097820
وأوضحت الوزارة أنه »تم تسجيل 62 محلية و0 وافدة«، 
مشرية اىل انه »تم تسجيل حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح 

العدد اإلجاميل للوفيات 104505«.

ــفــتــوح لــلــمــوظــفــيــن في  االضــــــراب امل
السنة حوالي  منذ  مستمر  العام  القطاع 

جوزف فرح

ــون ــ ــاديّـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــارس الـ ــ ــ ــب ــ ــ ــوم ــ ــ ــك ــ ــ »ال
صادق النابليس

التحضريات اللوجستية لالنتخابات النيابية

قوات االحتالل تعرتض موكب تشييع الشهيدة ابو عاقلة

آثار الغارات عىل ماريوبول

الشيخ خليفة بن زايد

بوريل وعبد اللهيان يف صورة ارشيفية

)تتمة املانشيت ص12( 

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( )التتمة ص 9( 

)التتمة ص 9( 

نور نعمة

غــدا يوم مصريي يف تاريخ الوطن يرســم صورة املرحلة 
املقبلــة ويأيت يف خضم انهيار اقتصادي غري مســبوق وبعد 
انفجــار مرفأ بريوت الذي قــى عىل العاصمة حجرا وبرشا 
وبعــد  فقدان اللرية اللبنانية قيمتها بنســبة 90% فضال عن 
ازمــة املصارف وخطة الحكومــة يف التحايل لرسقة ودائع 
الناس وارتفاع نســبة خطرية للهجرة اثرت سلبا عىل النسيج 
االجتامعــي اللبناين. وهنا الســؤال الذي يطرح نفســه: هل 
ســيكون الربملان الجديد  ساحة للتعاون الخراج لبنان من هذه 
الدائرة املغلقة ام ساحة للخالفات واالنقسامات والتي تنعكس 

سلبا عىل وضع البلد؟
وهــذا املجلس النيايب الذي ســينتخب غدا ســيكون اوىل 
تحدياته تطبيق اصالحــات صندوق النقد الدويل الذي اصبح 
املخرج الوحيد املتاح لوضع لبنان عىل ســكة الخالص. ولذلك 
ســتكون االيام املقبلة خــري دليل عىل توجه النواب الجدد يف 
اتخاذ القرار الوطني للمشــاركة واملســاهمة الفعالة ضمن 
برنامج اصالحي لعمل برملاين ســليم بعيدا عن الشــعبوية  ام 
سيتبني ان االصطفافات واالنقســامات الحادة سيدة املوقف 
وبالتايل يغرق الربملــان بتناحر داخيل يرتد انتحارا عىل لبنان 
املنهار واملهرتئ وعىل شــعبه املسكني الذي يزداد فقرا وعوزا 

وتهجريا. 
يف غضــون ذلك، يعول عىل القــوى االمنية ضبط االمور 
وعدم الســامح باي تفلت امني سواء عرب مناوشات او تعارك 
بني املواطنني يؤثر عىل ســري االنتخابات الســلمي ليبقى يوم 

االقرتاع يوما دميقراطيا وحضاريا.
مبوازاة ذلك، ســتنتقل حكومة الرئيس نجيب ميقايت تلقائيا 
اىل حكومة ترصيف أعامل بعد اإلنتخابات، وتقول املعلومات ان 
املرحلة املقبلة دقيقة جدا ولذلك ســيرتتب عىل الرئيس ميقايت 
مســؤولية كبرية يف ادارة الشهور املقبلة اىل حني انتهاء والية 
رئيس الجمهورية. فهل ســيربم لبنان اتفاقا مع صندوق النقد 
الدويل ليحصل عىل 3 مليارات دوالر ام ستدخل البالد يف فوىض 
سياسية ومؤسساتية تؤدي اىل انفجار اجتامعي ال يحمد عقباه؟
أما االمر امللفت هو اعالن رئيس الجمهورية تشكيل حكومة 
جديــدة فور انتهاء االنتخابات النيابية الســتكامل الخطوات 
االصالحية التــي بدأتها الحكومة الحالية. وتعليقا عىل كالم 
الرئيس عون، اعتربت اوساط سياسية رفيعة املستوى ان كالم 
عــون كالم جميل امنا العربة يف التنفيذ والتجارب اظهرت كم 

من الصعب تشكيل حكومة يف وقت قصري. 

{ الخالف القوايت-العوين : 
من انقلب عىل املسيحيني؟ {

اىل ذلــك، رأت القوات اللبنانيــة ان هذه االنتخابات النيابية 
تخاض مع الخط املســيحي العوين الذي شكل عامال انقالبيا 
عىل تاريخ املسيحيني وثوابتهم ومسلامتهم حيث ان املسيحيني 
وفقــا للقوات يرتكزون عىل ثوابت الكنيســة املارونية لجهة 
احرتام الدســتور والحياد االيجايب وحامية امليثاق والرشاكة 
وتعزيــز الرشعية العربية والدولية. ولكن الخط العوين انقلب 

ووري جثامن الشــهيدة شريين أبو عاقلة 
الرثى يف مقربة جبل صهيون يف باب الخليل 
مبدينة القدس املحتلة، وســط حضور حشد 

كبري من املشيعني مسلمني ومسيحيني.
وأقيمت يف كنيســة الــروم الكاثوليك يف 
مدينة القدس املحتلة مراسم تشييع جثامنها، 
كام أدى مســلمون صــالة الجنازة عليها يف 
املستشفى الفرنيس يف القدس، حيث سجي 

الجثامن منذ الخميس.
واحتشد املئات يف فناء املستشفى ونظموا 
وقفــة باألعالم الفلســطينية رددوا خاللها 
هتافات تكرم الزميلة الراحلة شريين أبو عاقلة 
وتندد بقرار االحتــالل الذي منع رفع األعالم 

الفلسطينية يف منزل عائلة الفقيدة.
وكانــت رشطة االحتالل اإلرسائييل اعتدت 
عىل موكب تشــييع الزميلة شريين أبو عاقلة 
يف مدينة القدس املحتلة، وحارصت املستشفى 
الفرنيس حيث انطلق موكب التشييع، ومبجرد 
تحرك املوكب اعتدت بالهراوات عىل املشــيعني 

ومنعت انطالقه.

روسيا تهدد فنلندا باجراءات عسكرية اذا انضمت لـ»اللناتو«

وفـــــــــــاة رئيـــــــــــس دولـــــــــــة اإلمـــــــــــارات الشـــــــــــيخ خليفـــــــــــة بـــــــــــن زايـــــــــــد

فتحه أعيد  اإليراني  النووي  بشأن  املفاوضات  ملف  بوريل: 
ــاق جيد ــفـ ــى اتـ ــ ــان: بـــاإلمـــكـــان الــتــوصــل ال ــي ــه ــل ــد ال عــب خطــت فنلنــدا خطــوة 

االنضامم إىل  جديدة نحــو 
حلف شامل األطليس »ناتو« 
)NATO(، ورأت موسكو يف 
برد  ولّوحت  »تهديــدا«  ذلك 

إزاءه من دون تحديده.
وبينام اتهمت واشــنطن 
آالف  بنقــل  موســكو 
األوكرانيني إىل روسيا قرسا 
إدخالهم إىل ما وصفته  بعد 
بـ«معســكرات فرز«، أعلنت 
مفوضيــة الالجئني التابعة 
لألمم املتحدة أن عدد الالجئني 

األوكرانيني بلغ 6 ماليني.
كييف  أعلنــت  بدورهــا، 
عــن بدء جولــة جديدة من 
جنودها  إلنقــاذ  املحادثات 
مصنــع  يف  املحارصيــن 
ماريوبول،  يف  آزوفســتال 
وأبدت اســتعدادها ملبادلتهم 

بأرسى روس.
يأيت ذلك يف وقت وافق فيه مجلس حقوق اإلنســان التابع 
لألمم املتحدة بأغلبية واسعة عىل فتح تحقيق يف »الفظائع« 

املرتبكة يف أوكرانيا واملنسوبة للقوات الروسية.

{ خطوة متقدمة {
وأعلن رئيس فنلندا ورئيسة وزرائها أنهام يؤيّدان االنضامم 
إىل حلف شــامل األطليس »من دون تأخري«، وأن قرارا رسميا 
ســيّتخذ يف نهاية األســبوع، بعدما أحدثت حرب روسيا عىل 

أوكرانيا تحّوال رسيعا يف الرأي العام يف البلد.
وتفصــل حدود يبلغ طولها 1300 كلم بني فنلندا وروســيا. 

والتزمت هلسنيك بعدم االنحياز العسكري عىل مدى عقود.
وســارع الكرملني النتقاد هذا القرار، وقال املتحدث باسمه 

دميرتي بيســكوف إن عضوية فنلندا يف حلف الناتو ستشكل 
بالتأكيد تهديًدا لروسيا.

كــام أكدت الخارجية الروســية يف بيان أنــه إذا تحققت 
العضوية فإن موســكو »ســتكون ملزمة باتخــاذ إجراءات 
عســكرية تقنية باملثل وغريها من اإلجراءات إلنهاء التهديدات 

ألمنها القومي«، داعية هلسنيك إىل »إدراك مسؤولياتها«.
وعىل الجانب الغريب، أكد األمني العام لحلف شامل األطليس 
ينس ســتولتنربغ واملستشــار األملاين أوالف شولتز والرئيس 
الفرنــيس إميانويل ماكرون دعمهم فنلندا، وكذلك فعل أعضاء 

بارزون يف مجلس الشيوخ األمرييك.
وقال ســتولتنربغ إنه إذا قررت فنلندا االنضامم ستستقبل 

أعلنــت وكالة األنباء اإلماراتية أمــس الجمعة وفاة رئيس 
الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ونعت وزارة شــؤون الرئاســة »إىل شــعب دولة اإلمارات 
واألمتني العربية واإلسالمية والعامل أجمع قائد الوطن وراعي 
مسريته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة الذي انتقل إىل جوار ربه«.
وأعلنت الوزارة الحداد الرسمي وتنكيس األعالم مدة 40 يوما، 
وتعطيل العمل يف الوزارات والدوائر واملؤسســات االتحادية 

واملحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من يوم أمس.
وقدم عــدد من القادة والدول العربيــة والغربية تعازيهم 
لإلمارات العربية املتحدة بعد إعالنها وفاة رئيس الدولة الشيخ 

السياسة  مســؤول  أعلن 
الخارجيــة واألمن باالتحاد 
األورويب جوزيب بوريل أمس 
املفاوضات  ملف  أن  الجمعة 
النووي  االتفاق  إحياء  بشأن 
قــد أعيد فتحــه، مؤكدا أن 
األورويب  املنســق  زيــارة 
للمفاوضات النووية إنرييك 
مورا إىل إيران كانت إيجابية.
وقال بوريل من فانغلز يف 
شاميل أملانيا حيث يشارك يف 

مل يشهد العامل يف زمننا الحديث هذا الكم من اإلجرام والحقد والكراهية 
كام يحصل اليوم يف فلســطني املحتلة، اذ وبعد ان ارتكب العدو اإلرسائييل 
جرميته وقتل الشــهيدة شريين أبو عاقلة أثناء تأديتها واجبها الصحايف 
يف بلدة جنني، قام باالعتداء أمس عىل موكب التشــييع محاوالً ازالة العلم 
الفلســطيني عن النعش. غري أن العلم الفلســطيني رفرف عالياً يف أيدي 
الحشــود املواكبة لشريين، كمل لف داخل الكنيسة نعش الشهيدة، وفشل 
االحتالل برضب املشهدية الفلسطينية الجامعة حول شريين من مسيحيني 
ومسلمني فلسطينيني. ولقد ساهم استشهاد شريين باعادة بوصلة الرصاع 
اىل حقيقتــه، وهو الرصاع القومي، ال الدينــي، مع الصهاينة واالحتالل 
االرسائييل املرتكز عىل الحق املقدس للشعب الفلسطيني بأرضه كاملًة من 

سيناء اىل الناقورة ومن البحر اىل النهر. 
شــريين، لقد هزمتي االحتالل باستشهادك، ووحديت شعبك وصححت 
بوصلــة الرصاع، فهنيئاً لك يف عليائك يا زهرة القدس، يا حلم فلســطني. 
والويل والعار لكل األنظمة العربية املطبعة مع هذا االحتالل املجرم، فوصمة 
العار هذه ســتبقى عىل جبينهم املذلول وستســجل يف التاريخ، أما أنت يا 
شــريين فلقد اصبحت أسطورة فلسطني األبية، واسمك وابتسامتك ُحفروا 
يف قلوب أبناء هذه األمة من ســواحل لبنان والشــام اىل العراق واألردن، 

وصوالً اىل كل أحرار العامل.

عىل طريق الديار

»الديار«
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ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ

السبت 14 أيار 2022

ــّر اإلســتــحــقــاق الــنــيــابــي؟ ــم ــاعــات األخـــيـــرة ســقــطــت .... فــهــل ي ــس تــســويــة ال

الداخل في  رأيهم  عن  يُعّبرون  لبنانياً  و3741683  الكبير..  اإلستحقاق  يوم   غداً 
الخارج يُشّجع الناخبين على ُممارسة حّقهم الديموقراطي بعيداً عن أّي قيد أو ضغط

الناخبين خيار  ملــصــادرة  ــال  امل ويدفعون  الــظــروف  يستغّلون  ُمرشحون  الجمهوريّة:   رئيس 
ــة الــفــســاد ــح ــاف ــك ــتـــي إلعـــــادة حــقــوق املـــودعـــيـــن وُم ــر واليـ ــ ــى آخ ــقــى أحـــــارب حــت ســأب

ميشال نرص

اىل صناديق االقــراع يتطلع اللبنانيون بكل اطيافهم، وفق 
الجدل القائم والنقاشــات الحامية داخل كل بيت حول تأثري 
االقراع من عدمه، وســط الخوف املسيطر من اعامل امنية، 
برش بها كثريون، وازدادت ســيناريوهاتها خالل الســاعات 
املاضيــة، لتضفي جوا من عدم االرتيــاح الواضح يف حركة 

الشارع .
ويف هذا االطار، مثة نقاش بني اكرث من جهة داخلية حول 
نوع املعركة القادمة، بعد انجاز االســتحقاق االنتخايب،  يف 
حال مر يوم االحد عىل »خري وسالم«، يف معرض الحديث عن 
الدفاع عن اســباب القرار الحاسم بامتام استحقاق الخامس 
عرش من ايار، حيث يقول دعاة هذا الفريق بان تركيبة املجلس 
النيايب العتيد وتوازناته ليست ذات اهمية، وسط اقرار الجميع 
بان البلد محكوم بالرشاكة، وان اختل ميزانها احيانا، وهو ما 
اكد عليه اكرث من مرة امني عام حزب الله السيد حسن نرصالله 

يف اطالالته االخرية.
وفقا لهذا السيناريو، فان املعركة هي معركة رئاسة املجلس 
التي ســتكون بالتأكيد جزءا من التسوية الكربى، وهو ما قد 
يفرس »امتناع« غالة معاريض حزب الله عن »كرس« املرشحني 
الشــيعة يف اكرث من منطقة، عىل غــرار جبيل او حتى يف 

احدى دوائر الجنوب. فالرئاســة الثانية، وشــاغلها للفرة 
القادمة، ســيكون من ضمن سلة تشــمل الرئاسات الثالث،  
حيث املطلوب وفقا ملصادر ديبلوماسية ان يعود التوازن الذي 
كرس مع وصول العامد ميشــال عون اىل قرص بعبدا، ما جعل 
السلطات الدســتورية كاملة »خاضعة« للحزب او عىل االقل 

من اصحاب »خياراته«. 
من هنا،  تكشــف املصادر نقال عن ديبلومايس رفيع يف 
خارجية دولــة فاعلة لبنانيا قوله ان »بروفايل« الرؤســاء 
الثالثة قد اصبح جاهزا، فيام تبقى مرحلة اسقاط االسامء 
رهن الربع الســاعة االخري وظروفها،  تبعا لشــكل االتفاق 
الذي سينجز، والذي بدوره باتت مالمحه العريضة واضحة، 
حيث الركيز عىل الوضع االقتصادي كنقطة انطالق، يسعى 
املجتمع الدويل اىل االمساك بها والدخول عربها اىل الساحة 
الداخليــة من خالل املؤسســات املالية الدوليــة والجهات 

املانحة.
لكن هل يعني كل ذلك ان االمور باتت زهرية، وان لبنان دخل 
مرحلة جديدة مع فجر االثنني القادم؟ االكيد الوحيد انه ايا كان 
مشهد االحد، فان ما قبله سيكون مختلفا متاما عن ما بعده، 
اما االمر الثاين الحتمي فهــو االنفجار االقتصادي واملعييش 
القادم، الــذي يؤكد املعنيون وجود ضامنات حول عدم تحوله 
اىل فوىض امنية،  رغم ان اوساط متابعة التصاالت الساعات 

املاضية اكدت وجود تضارب يف معلومات الســفراء املعنيني 
بالطبخــة اللبنانية، حيث مثة من يقول ان االتفاق الذي انجز 
باحرفه االوىل فرنســيا - ايرانيا ب«قبة باط« امريكية، بات 
خارج الخدمة بعد تراجع واشــنطن الســباب تتعلق بالداخل 
والجمهوريني من  الدميوقراطيــني  بني  والتوازنات  االمرييك 
جهة، وتحرك اللويب اللبناين بشــكل فاعل مستقيدا من فرة 
االنتخابات النصفية،  ومن »الصفعة« التي تلقتها االدارة مع 

اقرار املرشوع املتعلق بقيود اقرار اي اتفاق نووي مع ايران.
عليــه، وفقا لتلك القراءة، فان االوضــاع ذاهبة حكام اىل 
مزيد من التأزم،  يصبح معه انجاز االستحقاق االنتخايب من 
عدمــه تفصيال لن يقدم ولن يؤخر يف حــال عادت الركيبة 
نفسها وفقا لتوازنات الركيبة الحالية التي ستجعل من حزب 
الله املســؤول االول عن االنهيار، وهو ما تحاول حارك حريك 

استدراكه عرب دوزنة ربحها وحصة محورها.
النقــاط الســاخنة كثــرية وبــؤر التخريب عديــدة.... 
وســيناريوهات التعطيل »طويلة عريضــة« ..... والتقارير 
غري مطمئنة ســواء من الداخل او الخارج رغم كل محاوالت 
التخفيف مــن املخاطر القامئة..... يبقى »الله يســر« عىل 
امــل ان ال يعيد تاريخ نهاية الجمهورية االوىل نفســه، يوم 
حل رئيس الحكومة االنتقالية ميشــال عون املجلس النيايب، 

لتصبح املؤسسات الدستورية منقسمة وغري رشعية ......

دوليل بشعالين

املرحلة األخرية  الداخل والخــارج  ينتظر 
 2022 للعام  النيابية  اإلنتخابات  واألهّم من 
التي ســًتجرى يوم غٍد األحــد يف 15 أيّار 
رقم  النافذ  اإلنتخايب  القانون  وفق  الجاري 
44 الصــادر يف 17حزيران 2017، والقائم 
عىل أساس النسبية يف 15 دائرة إنتخابية، 
رغم التشــكيك يف عــدم حصولها من قبل 
جهات سياســية ومراِقبة عديدة. وبحسب 
العاّمة  املديرية  الصادرة عن  الشطب  لوائح 
الداخلية  الشــخصية يف وزارة  لألحــوال 
 3.741.683 يتوّجه  أن  يُفرض  والبلديات، 
ناخباً  لإلقراع يف جميع املناطق اللبنانية، 
من أصــل العــدد النهــايئ للناخبني وهو 
عدد  احتســاب  لعدم  وذلــك   ،3.967.307
الخــارج،  دول  يف  املســّجلني  اللبنانيــني 
الرشوط  الستيفائها  طلباتهم  ُقبلت  والذين 

ناخباً...   225624 القانونية، وهو 
وهذه هــي املّرة األوىل التي تجــري فيها اإلنتخابات يف 
الداخل بعد تبّدل املزاج الشعبي، بعد »ثورة 17 ترشين« التي 
الطبقة  اللبنانيني عىل  انتفضت فيها رشيحة واســعة من 
السياســية الحاكمة، داعيــة اىل »تغيري النظــام«، وبعد 
انفجــار مرفأ بــريوت يف 4 آب 2020 الذي أّدى اىل أرضار 
برشية وماديّة كبرية أصابــت معظم العائالت اللبنانية وال 

العاصمة بريوت. سيام سكّان 
أّن يوم اإلستحقاق  أكّدت  أوساط ديبلوماســية مطّلعة، 
اللبنانيون طويالً، كــام دول الخارج  الكبري الذي انتظــره 
الداعمة للبنان يأيت غداً األحد، مــا يجعل االثنني املقبل يف 
16 أيّــار الجاري، يوماً آخر يشــهده لبنان، رغم كّل املآيس 
واملعانــاة التي أصابته خالل الســنوات املاضية. وتأمل أن 
يتأثّر اللبنانيون املقيمون عىل األرايض اللبنانية، بحامســة 
ناخبي اإلغــراب الذين أقبلوا عــىل العملية اإلنتخابية يف 
الخارج بنســبة إجاملية تخطّت الـــ 60%. ففي املرحلتني 
األوىل التي جرت يوم الجمعة املايض يف 6 أيار الجاري يف 
10 دول عربية، اقرع 18225 ناخباً من أصل 30930، أي ما 
نســبته 59.45%. ويوم األحد الفائت يف 8 منه، انتخب من 
أصل 194694 ناخباً يف 48 دولة غربية فضالً عن اإلمارات 
العربية واملغرب وتركيا، ما نســبته 63.05%، بحسب أرقام 

واملغربني. الخارجية  وزارة 
أّمــا كّل التحضــريات التــي أجرتها وزارتــا الخارجية 
االوساط،  أضافت  ما  والبلديات، عىل  والداخلية  واملغربني، 

إلجــراء املراحل األربــع من اإلنتخابــات يف الخارج )عىل 
مرحلتــني( ويف الداخــل )املرحلة الثالثــة التي جرت يوم 
الخميــس املــايض يف 12 أيّــار الجــاري للموظّفني من 
رؤســاء أقالم وكتبــة، واملرحلــة الرابعة يــوم غٍد األحد 
لجميع الناخبني(، فقد حصلــت يف ظروف صعبة جّداً، مل 
يسبق للبنان أن عاشها بســبب األزمة اإلقتصادية واملالية 
غري املســبوقة، رغم مســاعدات بعض الجهــات الدولية 
املالية واملادية له إلنجازها عىل أكمــل وجه. ولهذا، فعىل 
الناخبــني اللبنانيني أن يُقبلوا عــىل العملية اإلنتخابية غداً 
األحد ملامرســة حّقهم الدميوقراطي يف التعبري عن رأيهم، 

الربملانية. الندوة  اىل  الفعليني عنهم  املمثلني  وإيصال 
وذكرت األوساط نفســها التي تلتزم »الصمت اإلنتخايب« 
أنّه غالباً ما تكون النتيجة النهائية لإلقراع يف لبنان بحدود 
نصف عدد الناخبني، أو حتى أقــّل من النصف. ففي الدورة 
املاضيــة أي يف العام 2018، بلغ عدد املقرعني 1862103، 
إستناداً اىل محارض لجان القيد، من أصل 3746483 ناخباً، 
أي ما نسبته 49.70%، ما يعني أقّل من النصف بقليل. وهذه 
النســبة التي مُتثِّل فعلياً نصف عــدد الناخبني ال مُتثِّل رأي 
كّل الشــعب اللبناين. ولهذا، فإّن املحــّك يف انتخابات يوم 
غٍد األحد يف لبنان، كام يف ســائر دول الخارج هو نســبة 

اإلقراع التي تعطي صورة واضحة عن توّجهات الشعب.
 وترى االوســاط أّن »مقاطعــة اإلنتخابات« أو اإلقراع 
بورقة بيضاء، يُعرّبان أيضاً عن رأي رشيحة صامتة ال تجد 
أّن أحداً من املرشــحني ميّثلها ليك تعطيه صوتها، سيام أّن 
هناك صوتــا تفضيليا واحدا عىل الناخــب اختياره من بني 

التــي يختارها، ويحّق  مرشــحي الالئحة 
بالطريقة  رأيه  عن  التعبري  اللبناين  للشعب 

له. التي يجدها مناسبة 
وأشــارت اىل أّن دول الخارج تعّول عىل 
إجــراء اإلنتخابات يف موعدهــا، نظراً ملا 
متّثلــه هذه العملية مــن دميوقراطية يف 
املامرســة والتعبــري، ولهذا تُشــّجع عىل 
املقاطعون  فحتى  نتائجها.  تكن  أيّاً  إجرائها 
ون  أو الذين يقرعــون بورقة بيضاء، يعربِّ
عن رأيهم بهذه الطريقة. املهم بالنسبة لها 
أن مُيــارس الجميع حّقــه، وعىل طريقته 

دون أي ضغوطات خارجية عليه.
ويف ما يتعلّق مبا بحثه رئيس الجمهورية 
العامد ميشــال عون مع أعضاء وفد بعثة 
عن  اإلنتخابات  ملراقبــة  األورويب  اإلتحاد 
يستغلّون  اإلنتخابات  اىل  مرّشحني  مثّة  أّن 
الصعبة  واإلجتامعية  اإلقتصادية  الظروف 
التي ميــّر بها اللبنانيــون حالياً ويدفعون 
املال ملصــادرة خيارهم الذي يُفرض أن يكــون محّرراً من 
أي قيــد، وأّن بعض املال الذي يُدفع يــأيت من خارج لبنان، 
الخارج عىل شفافية  أوضحت األوساط عينها، تشديد دول 
أوروبية  مراقبة  مثّة  ولهذا  اإلنتخابات،  ونزاهة  ومصداقية 

عليها. ودولية 
 ويف ما يتعلّق باملال الذي يُدفع من الخارج، رأت االوساط 
أنّــه ال بّد من التحّقق من هذا األمر ومــن مالحقته ملعرفة 
مصــادره، وخصوصاً أّن الرىش االنتخابيــة، من أي جهة 
داخلية أو خارجية أتت من شــأنها تشــويه دميوقراطية 
العمليــة اإلنتخابيــة. ووضعها الرئيس عــون يف أجواء 
التشــّدد يف مالحقة  مطالبته األجهزة االمنية والقضائية 
الراشني واملرتشني ملنع استمرار مثل هذه املامرسات، كونها 
تشــّوه دميوقراطية اإلنتخابات وتؤثّــر يف نتائج العملية 
اإلنتخابية. كام أنّها مخالفــات تعاقب عليها القوانني ذات 

الصلة.
علامً أّن الجميع يعلم، عىل ما عّقبت االوساط، أّن الناخب 
عندما يدخل وراء العــازل يف قلم اإلقراع، ميكنه أن يكون 
حّراً بالكامل من كّل قيــد أو ضغط، حتى وإن كان »قبض« 
اللوائح اإلنتخابية.  أو »ارتىش« من أحد املرّشحني أو إحدى 
فال أحد ميكنــه تقييد الناخب، يف حال كان متحّرراً، ويريد 
التعبــري عن رأيه بكّل رصاحة. ويف حــال متكّنت األجهزة 
األمنيــة من إيقاف الذين يحاولــون رشاء األصوات قبل أو 
خالل العملية اإلنتخابية، فإّن هذا األمر من شأنه الحّد من 

آثار هذا األمر يف نتائج اإلنتخابات.

أبلغ رئيــس الجمهورية العامد ميشــال 
عــون اعضاء وفد بعثــة االتحاد االورويب 
ملراقبــة االنتخابات برئاســة النائب براندو 
بينيفيه الذين اســتقبلهم قبــل ظهر امس 
يف قرص بعبدا، يف حضور ســفري االتحاد 
االورويب رالف طراف، أن »مثة مرشــحني 
اىل االنتخابات النيابية يســتغلون الظروف 
التي  الصعبة  واالجتامعيــة  االقتصاديــة 
مير بهــا اللبنانيون حاليــا ويدفعون املال 
ملصــادرة خيارهم الذي يفــرض ان يكون 
محررا من اي قيد. واشار اىل ان بعض املال 
االنتخايب  االســتحقاق  هذا  يدفع يف  الذي 
يأيت من خارج لبنان، وهــو ما دفعني اىل 
طلب التشــدد يف مالحقة االجهزة االمنية 
استمرار  ملنع  واملرتشني  للراشني  والقضائية 
هذه املامرســات التي سوف تؤثر سلبا عىل 
االنتخابات  الدميوقراطيــة يف  املامرســة 

ورمبا عىل نتائجها«. 
وإذ أكد الرئيس عــون رهانه عىل »وعي 

الناخبني ورفضهم ان يكونوا ســلعا تباع وتشرى، ال سيام 
يف زمن االنتخابــات«، ابلغ اعضاء البعثة االوروبية ان »كل 
املعطيات املتصلة بأعامل الرشــوة وغريها ستوضع بترصف 
البعثــة لتكون لديها صورة كاملة عن هــذه املخالفات التي 

تعاقب عليها القوانني«. 
ونوه بعمــل افراد البعثــة التي تضم نوابــا يف الربملان 
االورويب مــن فرنســا وايطاليا واملانيا والربتغــال وبولندا 
واملجــر، مؤكدا »تقديم كل التســهيالت التي تجعل مهمتهم 
ناجحة بالتعاون مع االدارات اللبنانية املعنية باالنتخابات«. 
وشكر رئيس الجمهورية لرئيسة الربملان االورويب روبرتو 
ميتســوال ورئيس املجلس االورويب شــارل ميشال ورئيسة 

املفوضية االوروبية ارســوال فون دراليني عىل »ايفاد هذه 
البعثة التي تشــارك مع بعثة عربية واخــرى فرانكوفونية 
ومراقبني دوليني يف متابعة مسار العملية االنتخابية. وأكد 

ان التحضريات انجزت لالنتخابات يوم االحد املقبل«. 
واشار الرئيس عون ردا عىل اسئلة اعضاء البعثة، اىل انه 
»ســيصار بعد انجاز االنتخابات اىل تشكيل حكومة جديدة 
تستكمل الخطوات االصالحية التي بدأتها الحكومة الحالية، 

ونأمل ان يتحقق ذلك برسعة من دون اي عراقيل«.  
للرئيس عون يف مســتهل  النائــب بينيفيه عرض  وكان 
االنتخابات  البعثة ملراقبــة  التــي اوكلت اىل  املهمة  اللقاء، 
واعداد تقرير مفصل عنها، الفتا اىل أنه »سبق لبعثة مامثلة 
ان راقبــت االنتخابــات يف العــام 2018 ورفعت توصيات 

مل يؤخــذ بها«، وقــال: »ان مراقبي البعثة 
ســوف يتوزعون يف املناطق اللبنانية كافة 
دعام  لالنتخابات  متكاملة  متابعة  لتحقيق 

للدميوقراطية التي يتمتع بها لبنان«.
اىل ذلك، اســتقبل الرئيس عون وفدا من 
جمعيــة »اموالنا لنا« التي تحدث باســمها 
فراس طنــوس، وطالب الوفــد ان »يصار 
بعد االنتخابات النيابية املقبلة اىل تشــكيل 
حكومة جديدة تعمل مع مجلس النواب عىل 
اقرار مــرشوع قانون يحمي اموال املودعني 
كاملة، وتقر يف برنامج عملها وضع خطة 
املودعني يف غضون  امــوال  جدولة العادة 

مهلة زمنية وجيزة«.
رد الرئيــس عون مؤكــدا اطالعه الدائم 
متكنهم  عدم  نتيجة  اللبنانيني  »معاناة  عىل 
من الحصــول عىل ودائعهــم رواتبهم من 
املصارف«، الفتا اىل انه عمل وســوف يعمل 
وأن  املودعني،  حقــوق  عــىل  »للمحافظة 
املفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدويل 
تركز يف جانب منها عىل مسألة املودعني واوضاع املصارف 
وعمل مرصف لبنان«، وأمــل ان »تؤدي هذه املفاوضات اىل 

ايجابية«.  نتائج 
وخاطب الرئيس عون أعضاء الوفد قائال: »سأبقى احارب 
من اجل اعادة حقوقكم ومكافحة الفســاد حتى آخر لحظة 
مــن واليتي ألن امــوال جميع املودعني حــق لهم ومن غري 
املقبول ان يتحملوا وزر الخســائر التي لحقت بنظامنا املايل 
لالســباب التي  مل تعد خافية عىل أحد، ولن يثنينا اي ضغط 
او موقف او مقايضة عن العمــل عىل املحافظة عىل اموال 
املودعني من ضمن خطة متكاملــة للتعايف االقتصادي يف 

البالد«.  

عون ووفد بعثة االتحاد األورويب برئاسة بينيفيه             )دااليت ونهرا(

ظاهرة... وليد البخاري
نبيه الربجي

مثة ظاهرة ديبلوماسية 
اللبنانية  الغرنيكا  هذه  يف 

وتدعى... وليد البخاري!!
ابتســم  اذا  الــذي 
ألحــد الساســة، أو ألحد 
املرشــحني، فكأن القضاء 
والقدر هو الذي يبتســم. 
رّد  وال  للقضــاء،  رّد  وال 

للقدر. 
شيا  دورويث  باستثناء 
الشاشات  تظهر عىل  التي 

أكرث مام يظهر عبد الباري عطــوان )كرمز للضحالة أو 
كرمز للتفاهة( عىل احدى القنــوات، ومل يعد ينقصها، 
وهي توزع أكياس السامد، أو ألواح الطاقة الشمسية، أو 
خزانات املياه، سوى أن تظهر يف اعالنات »راحة الحلقوم 
» التي كانت الحلوى املفضلة لدى سالطني بني عثامن... 
الكامريات تالحق السفري السعودي عىل مدار الساعة، 
مثلام كان الباباراتزي يالحقون الليدي ديانا. ســوبرمان 
بكل معنى الكلمة. ال يعبأ باالحتــالل االيراين )وبالكاد 
نعرف اسم الســفري محمد جالل فريوزنيا(، ويتنقل بني 
املناطق يف مواكب ملكية. أليس هو ممثل صاحب الجاللة 
يف جمهورية يحكمها القناصل منذ القرن التاسع عرش ؟

باللغــة الراثية يكتب تغريداته لتبــدو حاّملة أوجه. 
اســمه يوحي بالقرىب من االمام البخاري،  وبكونه من 
مدينته التي هي مدينة الشــيخ ابن ســينا والنقشبندي 
)صاحب املدرسة الصوفية(.  املدينة األوزبكية التي أغلب 

سكانها من الطاجيك الذين يتكلمون الفارسية. 
ال ندري ما اذا كان ســعادة الســفري ينتمي اىل عائلة 
فارســية غادرت املدينة اىل شــبه الجزيرة لدى دخول 
جنكيزخان اليها، أم اىل عائلــة عربية من الجالية التي 
حملها قتيبة بن مســلم، أحد رجال الحجاج بن يوسف، 
عىل االســتيطان يف بخــارى يك يبقى ســكانها عىل 

اسالمهم وال يرتّدون مبجرد أن يسدل الليل ستائره... 
 الســفري الذي فوق العــادة، وفوق العــادات، وفوق 
األعراف، وفوق املواثيق. لنتصور أن الســفري اللبناين يف 
الرياض فوزي كبارة يتجول هكذا يف املناطق السعودية، 
ويحّول مقره اىل غرفة عمليات، ويعمل مع هذا الفريق أو 
ذاك. لكننا الدولة املرشعة األبواب، عىل كل الرياح، وعىل 

كل األهواء، وعىل كل الطرابيش.  
احتــالل ايراين ويقــود البخاري الحملــة الجتثاثه،  
ولتكريس زعامة سّنية تزيح ســعد الحريري اىل األبد. 
مثة ســيناريو ما ينفذ الرســاء معادالت بديلة. هنا ال 
تكفي االبتســامات، واملوائد الفاخرة.  ال بد من املال ينرث 
عىل األحصنة التي يتم الرهان عليها، ولو كانت األحصنة 

الخشبية. 
الصورة ليك تنتفــخ أوداج من يظهــرون اىل جانب 
املبعوث املليك، والقريب من قلب صاحب الســمو. املال 

ليك تنتفخ البطون والصدور، وتغدو جاهزة للحرب... 
الالفت أن الســفري اســتعمل مصطلح »الســياديون 
»الشــائع اآلن.  ميكن أن تكون بائعاً للحوم الفاسدة، أو 
صاحب مصنع النتاج الكبتاغــون، أو ناهباً  للامل العام. 
املهم أن تشــهر الســالح، ولو كانت سكاكني املطبخ يف 
وجه صواريخ حزب الله، وأن تلعــق بقايا األطباق عىل 

موائد القتاصل، لتكون سيادياً. 
ال ندري ما ميكن أن تقدمه اململكة للبنان اذا ما متكن 
»السياديون« من الفوز بغالبية املقاعد يف ساحة النجمة، 
هل يأيت الخالص من مملكة الخري طاملا أن صندوق النقد 
الدويل يدعو أصحاب البطون الخاوية اىل شــد األحزمة. 
وقد يكون الجانب الكوميدي من املشــهد هو ما يستطيع 

»السياديون« تقدميه لقرص الياممة. 
آيات  مليارات صاحب الجاللة وال مالليم )وصواريخ( 
الله. هكذا يقول فؤاد السنيورة وان كان يتوجس من شبح 
نواف سالم. خيال رئيس أحد األحزاب يذهب اىل أبعد من 
ذلك بكثري. أن تنتهي العقوبات األمريكية بطرد روســيا 
من مجلس األمــن. اذ ذاك يصدر القرار األممي،  بحيثيات 
الفصل السابع، لتجريد حزب الله من ترسانته،  استعداداً 
الستقبال نفتايل بينيت بالورود والزغاريد، مثلام استقبل 
آرييل شــارون الذي ظل يســتذكر، حتى ســقوطه يف 
الغيبوبة »الكبة النّية«  من يد زوجة شخصية سياسية 

بارزة. 
هذا هو لبنان. تشابك يف السيناريوات ويف االحتامالت. 
هل نتوقع توازناً سعودياً ـ ايرانياً لتبدأ الخطوة األوىل يف 
رحلة األلف ميل. وليتوقــف الحديث عن الحرب األهلية، 
وان كان أحد املراجع يعلق ســاخراً »حرب أهلية باملالعق 
الفارغة«؟ أال تبدأ الحرب األهلية عــادة  بحملة املالعق 

الفارغة والرؤوس الفارغة؟!

 سليم: حريصون على ضمان سالمة
وحريّة املواطنين في ُممارسة حقهم

أكد وزير الدفاع الوطني موريس سليم، »أن الجيش سيكون 
منترشا عىل األرايض اللبنانية كافة خارج أقالم اإلقراع بدءا 
من اليوم ملؤازرة قوى األمن الداخيل يف تأمني حســن سري 
اإلنتخابــات النيابية يوم األحد لجهــة املحافظة عىل األمن 
والتدخل عند أي حادثة من شــأنها التأثري عىل صفو عملية 
االقراع وفق اآللية التي تم وضعها  بالتنســيق مع األجهزة 
األخرى حيث يرشف الجيش عىل عمل وحداته من خالل غرفة 
عمليات مركزية يف قيادة الجيش وغرف عمليات فرعية يف 
كل من قيادات املناطق العســكرية الخمس. وتتمثل يف غرف 
العمليــات يف الجيش كل من املديريــات العامة لقوى االمن 
الداخيل وألمن الدولة ولألمن العــام عرب انتداب ضباط  من 

قبلها اىل غرف العمليات تلك«. 
وأوضح سليم »أنه بناء عىل توجيهات رئيس  الجمهورية 
العامد ميشــال عون، فإن الجيش اللبنــاين بجاهزية كاملة 
للحفاظ عىل أمن االنتخابات عــىل كامل األرايض اللبنانية، 
ويحرص عىل عدم حصول أي أعامل شــغب وضامن سالمة 
وحرية املواطنني يف مامرســة حقهم الدســتوري يف هذه 
العملية الدميوقراطية البالغة األهمية عىل الصعيد الوطني«.

اســـمـــه زّج  ــرب  ــ ــغ ــ ــت اســ الـــــخـــــوري 
ــة ــ ــّي ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ ــالت اإلن ــ ــمـ ــ ــحـ ــ فــــــي الـ

اســتغرب املكتب االعالمي لوزير العدل هرني الخوري يف 
بيان، زج إســمه يف الحمالت االنتخابية، فيام نفى الخوري 
نفيا قاطعا مــا ورد يف تغريدة أحد املرشــحني حول قيامه 
بإتصاالت داعمة ألي مرشــح«، مؤكدا »وقوف وزارة العدل 

عىل مسافة واحدة من املرشحني كافة«.
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الساحة ــخــضــراء بطلة  ال والــعــمــلــة  ــر...  ــ ــدوائ ــ ال بــعــض  ــي  ف ــنــتــشــر  ُمً لــبــنــانــي  فـــن«   « اإلنــتــخــابــّيــة  ــرشــى   ال
ــف دوالر عــصــر األحـــد! ــأل ــاً... الـــصـــوت ب ــاطـ ــشـ ــة وكـــســـروان وعـــكـــار األكـــثـــر نـ ــي ــان ــث ـــى وال ــ بـــيـــروت األول

صونيا رزق

منذ اشهر بدأت لعبة املال االنتخايب يف لبنان تفعل فعلها، 
عرب مكاتب املرشــحني وبعض املقّربني منهم، الذين يفتشون 
عن الناخب املحتاج مادياً ليصطادوه انتخابياً، فتبدأ االتصاالت 
والزيارات لناخبي الدائــرة تحت عنوان« التغيري والبلد محتاج 
لنظيفي الكف القادرين عىل إحداث التغيري وإنتشال الوطن«، 
واىل ما هنالك من كالم معســول وشــعارات ال تطّبق عىل 
ارض الواقع، والدليل اّن اغلبية املرشحني يطلقون الخطابات 
الثورية بدءاً بإلقاء التهم عىل اآلخرين، اي يطلق الســهام يف 
اتجاه الخصوم، من دون ان يتطّرق اىل اي مرشوع او حل من 
قبله، ألي من امللفات العالقة املعيشــية واالقتصادية واملالية 
والسياســية، وكأّن البلد بالف خري، فيــا الحقيقة مختلفة 
كلياً، وتقترص عىل توجيه اللوم واالتهامات املتبادلة وال يشء 

سواها.
اىل ذلك، تقول مصادر سياســية انه يف ظل هذه املشاهد 
العدائيــة اليومية، البعيدة عن كل اســس الدميوقراطية يف 
االستحقاق االنتخايب، مل يعد امام بعض املرشحني الخائفني 
عىل وضعهم النيــايب، وإمكان خروجهم من الندوة الربملانية 
ليــل هذا االحد، اال ان يســعوا اىل اهون الطرق اي الرشــوة 
االنتخابيــة، التي باتت فناً لبنانياً منتــرشاً يف عدد كبري من 
الدوائر، تبدأ بوضع صورة املرشــح عىل سيارة بعض املقّربني 
منه سياســياً وحزبياً، مروراً بارتداء »التيرشت« التي تحمل 
صورته، مروراً بترشيج خطه الخلوي، وقســائم البنزين التي 
تؤدي الدور االكرب اليوم، يف ظل االرتفاع الجنوين ألســعار 
املحروقات، إضافة اىل قســائم الرشاء من »السوبرماركات« 

التــي بدأت بتســعرية 500 
الف ثم ارتفعــت اىل املليون 
مليونني،  اىل  وبعدهــا  لرية 
االســبوع  خالل  خصوصاً 
من  يقــرب  الذي  الحــايل 
نهايته، ما يساهم يف رفع 
تسعرية القسائم اكرث بكثري.

 ومــن ضمــن الــرىش 
الالفتــة ايضــاً ، تضيــف 
إيجار بعض  املصادر، تسديد 
املنازل لفرة 3 اشهر واحياناً 
6،  بحســب عدد أفراد عائلة 
الناخب، فــإذا زاد هذا العدد 
سيزيد عدد االشهر بالتأكيد، 
مــروراً  دواليــك،  وهكــذا 
التي  املستشــفيات  بفاتورة 
برزت جداً يف دائرة كرسوان، 
عمال  مرشــحني  خالل  من 
عىل هذا الخــط، فضالً عن 

أقســاط مدرسية وجامعية تم تســديدها من قبل مرشحني 
اغنياء جــداً، يف ظل وضــع معييش صعــب وفقر وجوع 
وحاجات ملّحة يحتــاج اليها املواطنون، االمر الذي ســاعد 
اغلبية املرشحني الباحثني عن جمهور يُسّهل عليهم املهمة يف 
صناديق االقراع، عارضني عليهم تسعريات انتخابية مختلفة، 
بحســب حجم املعركة ، فإن كانت عىل »الحّفة« اي حظوظ 
املرشح قليلة، فالسعر يرتفع، خصوصاً اذا كان طامحاً كثرياً 

للقب »ســعادتك« والنمرة الزرقاء و«التشبيح«، بهدف دخول 

عامل الجّنة النيابية، الّن ممثيّل االمة باتوا يف لبنان الحاكمني 

بأمرهم، وال احد  يقدر عىل هّز عروشــهم، إال اذا اســتيقظ 

الشعب هذا االحد من سباته العميق، وانتقم مَمن اوصلوه مع  

اغلبية الطقم الحاكم اىل قعر الهاوية.

يف غضون ذلــك، مثة تقارير تؤكد نجــاح هذه الطريقة، 

تضيف املصادر، التي تنشــط وفق املعلومات يف دوائر بريوت 

االوىل والثانيــة وكــرسوان وعكار اكرث مــن غريها، األمر 

الذي ســيؤثر ســلباً يف خيارات الناخبني، وافيد بأّن الصوت 
االنتخايب وصل مع بداية االسبوع الجاري اىل 3 ماليني لرية، 
والليلة ســيصل اىل 5 ماليني او ما يعادله بالعملة الخرضاء، 
التي اشتاق اليها الناخب، مع االشارة اىل اّن رشوة انتخابية 
ب500 دوالر بــرزت قبــل ايام معــدودة، ألعضاء يف بعض 

الجمعيات، مع وعد مبساعدات امنائية لها.
اما الطامة الكربى، وبحسب املصادر، فستكون عرص االحد 
وقبل ســاعات قليلة من إقفال صناديــق االقراع، خصوصاً 
اذا كان »الدق محشور« واملرشــح يف طريقه اىل الرسوب، 
فالرشوة ستصل اىل الف دوالر، وعندئذ تتغرّي النتيجة لتّصب 
يف خانة املرشح الذي ســيصبح ليل االحد – االثنني سعادة 
النائب،  وبعدها  لن تروا مرشــحكم إال بعد اربع سنوات الن 

املثل يقول:« يليل بيشريك بريجع ببيعك«.
وتشري املصادر اىل ان  هذا البازار مرفوض بقوة، يف الوقت 
الذي يتوق فيه اللبنانيون اىل التغيري، وقلب الوضع رأساً عىل 
عقب، مع التشــديد عىل رفض إي اســتغالل من قبل بعض 

الباحثني عن منصب ال يستحقونه.
ودعت املصادر اىل التخيّل عن هذه العقلية، واختيار املرشح 
عن قناعة ومن خــالل برنامج انتخايب طامــح لتحقيقه، 
واالســتعانة دامئاً مبقولة: » احسنوا اختياركم ملمثليكم هذه 
املرة، النها الفرصة الوحيــدة للخروج من هذا الوضع املرّدي 
الذي نعيشه جميعاً«. مع التذكري يف الختام بأّن املادة 62 من 
قانون االنتخابات، تحظّر يف فقرتها األوىل عىل املرشــحني 
تقديم خدمات ومســاعدات عينية ونقديــة للناخبني، بفرة 
الحمالت االنتخابية وتعتربها غري قانونية«، فأين نحن اليوم 

من تطبيق هذه املادة؟!

ــهــى ــت ــاز: زمـــــن املـــــراوحـــــة ان ــ ــغـ ــ ــف الـ ــلـ ــة جــــديــــدة ملـــقـــاربـــة مـ ــطـ  خـ
ــاســي ــوم ــل ــب ــدي ــعــمــل ال ــل ــف ل ــي ــث ــك ــد عـــســـكـــري.. وإّمـــــــا ت ــصــعــي ــا ت ــ ــإّم ــ ف

محمد علوش

صحيح أن إطالالت رئيس 
بري  نبيه  النيــايب  املجلس 
وأمني عام حزب الله الســيد 
حسن نرص الله كانت بسياق 
انتخــايب، إال أنها حملت ما 
هو أبعد بكثري من اإلنتخابات 
النيابية، وأعلنت للمرة األوىل 
لفريق  مرشوعــاً واضحــاً 
يحصل  أن  يُتوّقع  ســيايس 
النيابية،  األكرثيــة  عــىل 
يف  الغازية  بالرثوة  ويتعلق 

املياه اللبنانية.
يتزامن  أن  عابراً  امراً  ليس 
نرص  والســيد  بــري  كالم 

الله عن ملف الغاز، بحيث يقــول األول أن »اتفاق 
اإلطار يبقى اآللية الصالحة إلنجاز الرســيم الذي 
مينح لبنان الحق باستثار كامل ثرواته يف البحر 
دون تنازل أوتفريــط أو تطبيع أو مقايضة وتحت 
الرسمي مســتعد إلستئناف  لبنان  الســقف  هذا 
املفاوضات يف أي لحظة، والكرة يف ملعب األطراف 
الراعية للتفاوض غري املبارش ولكن ليس اىل العمر 
كله وملدة اقصاها شــهراً واحداً يصار بعدها للبدء 
بالحفر يف البلــوكات امللزمة أصالً بدون تردد وإال 
تلزم رشكات أخرى«، ويقول الثاين بسياق ما وجهه 
للعدو اإلرسائييل يف خذا امللــف: »إذا منعتم لبنان 
من الّتنقيب عن الطّاقة ســنمنعكم من استخراج 
نفطكم وغازكم، ولن تبقى رشكة واحدة يف رشق 

البحر املتوّسط تستخرج لكم هذه الرّثوات«.
هنا، تؤكد مصادر قياديــة يف فريق 8 آذار »أن 
إثارة هذا املوضوع ال عالقة لها باإلنتخابات إطالقاً، 
بل عىل العكس من ذلك سُيفتح هذا امللف بقوة بعد 

االنتخابات النيابية املقبلــة، يف ظل املخاوف من 
إقدام »اإلرسائيليــني« عىل العمل يف حقل كاريش 
دون أي اعتبار ملوقف لبنان، خصوصاً أن ســفينة 
القطر كانــت قد انطلقت، منذ أكرث من اســبوع، 
يف طريقها إىل ســينغافورة لقطر سفينة اإلنتاج  
FPSO Energean Power  لبــدء األعال يف حقل 
كاريــش، الذي أعلنه لبنان رســمياً حقالً متنازع 

عليه«.
وتــرى املصــادر أن ذهاب »تل أبيــب« إىل بدء 
اإلســتفادة من حقل كاريش، يعني أن لبنان خرس 
ورقة تفاوضية قوية، حيث أنه يف هذه الحالة لن 
يكون »اإلرسائييل« مستعجالً للوصول إىل اإلتفاق، 
بل عــىل العكس من ذلك يســتطيع املاطلة، من 
موقع القوة، من أجل دفع اللبنانيني إىل التنازل، يف 

ظل األزمة املالية واالقتصادية التي تعرفها البالد.
إن هذا الواقع جعل بري ونرص الله يرفعان سقف 
متكاملة  فإن خطة  املصادر  املواجهة، وبحســب 
للتعامل مع ملف الغاز قد بدأ العمل بها وسيستكمل 

منسقة  القادمة،  األيام  يف 
اللــه وحركة أمل  بني حزب 
والتيــار الوطني الحر، عىل 
اعتبــار أن أســاس خروج 
لبنان من أزمتــه هو الغاز، 
ال اإلقــراض مــن صندوق 
النقــد وال املؤمترات الدولية 
التي تزيد من الدين اللبناين، 
وأســاس الخطة يقوم عىل 
مع  جديدة  معادلــة  فرض 
االستفادة  العدو قامئة عىل 
املتبادلة من الغاز، فاملقاومة 
لن تسمح للعدو أن يستخرج 
غازه قبل بدء لبنان بالعملية 
»األمن  معادلــة  نفســها: 

والغاز«.
املجلس  رئيس  كالم  وكان 
للوسيط األمرييك بشكل أسايس،  النيايب واضحاً 
بأن يعــودوا اىل اتفاق اإلطــار واملفاوضات غري 
املبارشة برعاية االمــم املتحدة ويف مهلة محددة، 
وإال فلبنــان ســيتخذ خطوات اىل األمــام تتعلق 
بالتنقيب، وتُشري املصادر إىل أن السلطات اللبنانية 
تعلم بأن الــرشكات الحالية قد ال تســري بالقرار 
اللبناين، لذلك قــال بري بأن يتــم تلزيم رشكات 
جديدة، كاشــفة عن وجود أكرث من رشكة جاهزة 

للخوض يف هذه املسألة.
ال شّك أن هذا امللف قد يُشعل الحرب يف املنطقة، 
تقول املصادر، خاصة إذا ما اخطأ العدو اإلرسائييل 
التقدير واعترب الكالم اللبناين مجرد تهديد ال يُنّفذ، 
مشــرية اىل أن املرحلة املقبلة ستشهد خياراً من 
اثنني: إما التصعيد العســكري، وإما تكثيف العمل 
الديبلومــايس للوصول اىل ترســيم للحدود، أّما 
املراوحــة وتضييع الوقت فال يبدو أنها ســتكون 

خياراً مطروحاً.

حقوقكن« عــلــى  بــيــحــافــظ  ــي  ــّل ي ــوا  ــخــب ــت »ان ــل:  ــاســي ب
النائب  الحر«  الوطني  »التيار  رئيس  غرد 

جربان باســيل عرب حسابه عىل »توير«: 

»انتخبــوا يــيّل بيحافظ عــىل متثيلكن، 

حقوقكن،  عــىل  بحافظ  يــيّل  انتخبــوا 

انتخبــوا ييّل بــدو يحاور مــش ييّل بدو 

. » يفصل

حــربــة رأس  ــي  ــ ــن ــ ألن ــدف  ــهـ ــتـ ــسـ ُمـ ــا  ــ ــ أن كـــنـــعـــان: 
ــن ــي ــي ــن ــت ــل مـــــع امل ــ ــم ــ ــأك ــ فـــــي الـــــبـــــرملـــــان.. وس

أكد املرشــح عن أحد املقاعد املارونية يف 
ابراهيم كنعان  النائب  الشــايل  املنت  دائرة 
»أن محاولــة الرويــج اىل أن الرئيس عون 
يطالب بالتصويت لغريي يف املنت كالم كاذب 
من املغرضني ويهدف اىل رضيب ملا شــكلته 
مــن رأس حربة ملرشوع التيار واالصالح يف 

املنت«. 
وتوجه يف حديث تلفزيوين للمتنيني قائال: 
»انتم عىل موعد مع مصريكم والحقيقية فال 
تختاروا كومبارس السياسة ألن الخطر كبري 
ويجب تجديد االميــان باملرشوع الذي يؤمن 
حقوقكم من خالل االشــخاص املناســبني 
القادرين عىل العمــل الربملاين«، مضيفا »أنا 
مستهدف بشكل كبري وهناك من يريد رأيس 
ألنني زعجت كثريين وال اساوم فانتبهوا ايها 
املتنيــون يف اختيار مــن كان معكم يف كل 
الظــروف ال من يأيت قبل ايام من االنتخابات 
ليعد ويستعرض.  فليكن خياركم حرا وانتخبوا 
بحريــة كاملة واختاروا التيــار وكربوا عدد 
املقاعد التي ســنفوز بها . وال تسمحوا ألحد 

بالقول لكم ملن تصوتون«.
وأشــار كنعان إىل أنه »يتكل عىل الشعب 
ورصيــدي وما زرعته عىل مســتوى العمل 
الرقايب والترشيعي من عمل جدي ومن قدرة 
عىل املواجهة وعىل املتنيــني االختيار بعقل 
ال بحقــد او نكايات او بدربكــة التحريض 
والوشوشات. كنت وســأبقى صوت املتنيني 

وال ألني وال استكني وأواجه وارفض أي تسوية 
عىل حقــوق الناس واملال العــام . فاملرحلة 
تحتــاج ألصحاب خربة وموقــف ال لعدميي 

الخربة ممن يرددون ما يكتب لهم«.
وأوضــح أن »محاولــة الرويــج اىل أن 
الرئيس عون يطالــب بالتصويت لغريي يف 
املــنت كالم كاذب من املغرضــني يهدف اىل 
رضيب ملا شــكلته مــن رأس حربة ملرشوع 
التيــار واالصالح يف املنت وعىل مســتوى 
عميل الربملاين«، الفتا »إىل أن معركتنا مع كل 
اللوائح يف املنت الشــايل وعىل كل املقاعد. 
لســنا تيار زواريــب ونريد اثبــات حجمنا 

واالنتصار ملرشوعنا وقضيتنا ومبادئنا«.
الرئيس عون: »قضيتك  وختم متوجها إىل 
وعنفوانك  وكرامتــك  والصــون  بالحفــظ 
ومرشوعك وكل ما جاهدت يف سبيله امانة 

سنكملها مع املتنيني«.

ــوم لــإســتــفــتــاء ــ ــى ي ــ ــاق ال ــق ــح  بــــري: لــتــحــويــل اإلســت
ــتـــرك ــش املـــشـ ــ ــي ــ ــع ــ ــت الـــــوحـــــدة وال ــ ــوابـ ــ عـــلـــى ثـ

النواب  مجلس  رئيس  استقبل 
نبيه بــري يف قاعة أدهم خنجر 
يف املصيلح، مــع إنتهاء املرحلة 
الثانية مــن اإلنتخابات النيابية 
واملخصصــة لتصويت املوظفني 
اإلداريني، وزير الصحة الســابق 
الدكتــور محمد جــواد خليفة، 
حيث جرى بحث لألوضاع العامة 
وآخر املستجدات ومنها استحقاق 

اإلنتخابات النيايبة. 
كا اســتقبل بــري وفدا من 
فاعليــات بلدة قانــا ووفدا من 

بلــدة رصيفا قضاء صور. واســتقبل أيضا، 
الــذي قىض يف  عائلــة مصطفــى زبيب 
حادثة الطيونة، ووفدا شعبيا كبريا من بلدة 
البلدي  كفرحتى، ضم رئيس وأعضاء املجلس 
وممثلني عن عائالتها وفاعلياتها الكشــفية 
واللجنة  والسياســية  والربوية  والثقافية 
اإلنتخابية لالئحة »األمل والوفاء« يف البلدة 

وشعبة حركة »أمل« يف كفرحتى. 
وعاهد الوفد بري أن »تبقى البلدة كا عهدها 

وفية لخط املقاومة والتنمية والتحرير«. 
واســتقبل وفدا شعبيا حاشــدا من بلدة 
كفرمليك يف اقليــم التفاح، ضم ممثلني عن 
اإلختياري  واملجلــس  البلدة  عائــالت  كافة 
والكشــفية  واألهلية  اإلغرابية  وفاعلياتها 
واللجنة اإلنتخابيــة لالئحة »األمل والوفاء« 
وسط هتافات التأييد واملبايعة لرئيس مجلس 
النــواب ودعم مســرية التنميــة والتحرير 

واملقاومة. 
وجدد بري أمام الوفود التي أمت قاعة أدهم 
اإلنتخابات  أن »استحقاق  التأكيد عىل  خنجر، 
النيابية يف الخامس عرش من أيار هو األخطر يف 
تاريخ لبنان املعارص وهو أيضا األهم منذ اتفاق 
الطائف«، داعيــا »الناخبني اللبنانيني وخاصة 
أبناء الجنوب، اىل تحويل هذا اإلســتحقاق اىل 

يوم لالستفتاء عىل الثوابت الوطنية وخاصة 
ثوابت الوحدة والعيش املشرك«. 

وبعــد الظهــر، اســتقبل يف قاعة أدهم 
خنجر، وفدا شــعبيا من بلدة كفردونني، ثم 
وفدا حاشــدا من بلدة حومني التحتا برئاسة 
البلــدة العالمة الشــيخ أحمد حمدان  إمام 
والكشــفية  والربوية  الثقافية  وفاعلياتها 
وممثلني عن عائالتها. كذلك، اســتقبل وفدا 
كبريا مــن بلديت ميفــدون والنبطية الفوقا 
ضم فاعلياتها البلدية واإلختيارية والطبية 

واإلغرابية وممثلني عن عائالت البلدتني. 
وذكر بري يف كلمة أمام الوفود التي التقاها، 
بـ«السياسة العدوانية االرسائيلية املتواصلة يف 
فلسطني وباملجازر التي ارتكبتها قوات اإلحتالل 
اإلرسائييل بحق لبنان ال ســيا يف عام 1985 
يف حومني التحتا، وعامي  1995  و1996 يف 
النبطية الفوقا، ويف قانا واملنصوري وسحمر«، 
مشددا عىل »وجوب تحويل يوم الخامس عرش 
من ايار اىل يوم لالستفتاء عىل الوحدة وعىل 
العيش  لبنان باملقاومة وصون  حفظ خيارات 
املشرك وتضحيات الشهداء التي امثرت تحرير 

األرض واإلنسان«. 
أيضا، اىل رئيس جمهورية ســاحل  وأبرق 
العاج الحسن واتارا، معزيا بوفاة رئيس الجمعية 

الوطنية يف ساحل العاج أمادو ساهورو.

بري يلقي كلمته                  )حسن ابراهيم(

ــال الـــدولـــة ــ ــن خـ ــ ــد م ــّر يــتــجــسَّ ــ ــح ــ ــم: قــــرارنــــا ال ــ ــي ــ ــراه ــ اب
ــه ــ ــة امُلــعــّبــرة عــن إرادت ــة الــشــرعــّي ــوريّ ــدســت وُمــؤســســاتــهــا ال

رعى حفل تدشين مركز
 أمن عام مطربة الحدودي

أقيم يف بلدة مطربة الحدودية يف قضاء 
الهرمل، حفل تدشــني مركز أمن عام مطربة 
الحدودي، برعاية وحضور املدير العام لألمن 
العام اللــواء عباس ابراهيــم. حرض الحفل 
النائبان: غازي زعير، إيهاب حادة، ووزراء 
ســابقون، املفتي الشيخ عباس زغيب ممثال 
املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد قبالن 
املطــران حنا رحمة، العقيــد محمد دحبول 
ممثال قائــد الجيش العاد جــوزاف عون، 
املقــدم جوزبف الحجار ممثــال املدير العام 
لقوى االمــن الداخيل اللــواء عاد عثان، 
رئيس املجلس االعىل اللبناين السوري نرصي 
الخوري والضباط الكبار يف املديرية العامة 

لالمن العام وحشد  من الفعاليات وأهايل املنطقة. 
بالقرب  العايص  الحضور اىل ضفة نهر  وانتقل 
مــن ادارة الهجرة الســورية يف مركــز مطربة 
السوري. وأقيم حفل غداء عىل رشف اللواء ابراهيم،  
وقال: »نلتقي اليوم لنعلــن افتتاح مركز أمن عام 
مطربة الحدودي، الذي مبجرد بدء العمل فيه نكون 
عمليا اقفلنا مثانيــة عرش معربا غري رشعي، كان 
يضطر ان ينتقــل عربها اللبنانيون املقيمون داخل 
االرايض الســورية اىل لبنان. وأعدنا ربط خمس 
وعرشين بلدة، يقطن فيها نحو عرشة االف نسمة، 
بالوطن االم، بعدما كانوا يتكبدون مشقة االنتقال 
ويقطعون اكرث مــن اربعني كيلومرا للوصول اىل 
معرب جوسيه – القاع - الهرمل، بينا االن صارت 
املســافة ال تتجاوز الخمسة كيلومرات، حيث يتم 
الدخول بطريقة رشعية وبتسهيالت بعيدا من اي 
اهلنا  املعرب ســيخفف عىل  تعقيد«، مضيفا »هذا 
االنتقال، ويوســع مظلة االمان الرشعية  مشقة 
عىل مســاحة الوطن، ويرشِعن عملية التنقل من 
خــالل معرب حدودي متكامــل املواصفات، بعدما 
الدولة  الســورية قرار  الرسمية  السلطات  واكبت 
اللبنانية بإقامــة مركز حدودي مقابل ككل املعابر 
الحدودية الرشعية بني لبنان وسوريا، هذه الدولة 
الشقيقة، التي شــكلت وال تزال، بواباتنا وممراتنا 

اىل عاملنا العــريب الذي لنا رشف االنتاء اليه، بعد 
ان كان للبنــان الدور املؤســس لكينونته كإطار 

جامع لنا جميعا«. 
وتابع »يف خضم ما نشــهده من أحداث جسام 
وتحوالت مصريية، ها هو التاريخ يعيد نفســه، 
فــإذا بلبنان قلعة منيعة شــامخة، يف ظل إرادة 
شــعٍب ال تنكرس، وإمياٍن عظيٍم باللــه وبلبنان 
أرضا وشــعبا ومؤسســات. وعشــية احتفالنا 
بعيــد املقاومة والتحرير، علينــا ان نجدد عهدنا 
وقســمنا التزاما ثابتا بالقيم واملبادئ التي نشأنا 
عليها، ووالء مطلقا للوطن، وإرادة دامئة للعطاء، 
كأرز جبالــه ال تقوى عليه عاتيــات العواصف، 
وال رصوف الزمن. قرارنا الحر يتجســد من خالل 
الدولة ومؤسســاتها الدستورية الرشعية املعربة 
عن إرادتــه. من خالل مرتكزات أساســية تقوم 
عىل اإلرادة الوطنيــة الجامعة، النابعة من وعي 
املتبلورة.  الوطنية  لشخصيتها  الجاعات  مختلف 
التاريــخ والجغرافيا والراث  من خالل عوامــل 
والقيم والعادات والتقاليد. وقد جســد اللبنانيون 
إرادتهــم تلك من خالل ســعيهم  التاريــخ  عرب 
الدائــم لتحرير وطنهم مــن االحتالل االرسائييل 
والتنظيــات االرهابية، ومل يتوانــوا لحظة عن 
تأديــة واجبهم الوطنــي يف الدفــاع عن أرض 
ســاته، وصوال اىل الوحدة الرائعة يف  لبنان ومقدَّ

الحرب عىل االرهــاب الذي دحر من الحدود 
الرشقية«. 

وقال اللواء ابراهيم: »أما انتم يا أبناء هذه 
املنطقة، أقول بالفم املآلن انكم حافظتم عىل 
مرتكزات االستقالل ووحدة األرض والشعب، 
هذه الوحدة التي كرَّســتها حقيقة التاريخ 
والتقاليد ونبلها، وأرســتها  العادات  وصدق 
إرادة اللقاء من أجل حياة مشــركة كرمية 
وعزيزة، والتي مــن ضمنها والتي من دونها 
ال اســتقالل بل انقســام وترشذم يرشعان 
ان  تدالت خارجية.  الداخلية عىل  الســاحة 
اللبنانيني، أبناء هذه األرض، تجمعهم الهوية 
اللبنانيــة، والتاريــخ العريــق، والتطلعات 
املشركة،  بالحياة  الراسخة  والقناعة  املستقبلية، 
املنبثقة من تفاعلهم وتجاربهم الطويلة، وإدراكهم 
ملصالحهم الحيوية. وقد أثبتت األحداث األليمة التي 
بالحياة  اللبنانيني  مدى متســك  بالوطن،  عصفت 
املشــركة من خالل وثيقة الوفــاق الوطني التي 
غدت جوهر الدستور اللبناين وأكدت نهائية الوطن 
املمكنة للمجتمع  ووحدة االنتاء ملختلف الرشائح 

اللبنان«. 
وختم »يف هذه املناســبة، أقول لكم ان الوطن 
مييض عىل طريــق الحياة رغــم كل الصعوبات، 
شامخا بدماء شهدائه، عزيزا بإرث شعبه، مدفوعا 
بوحدة أبنائه وبإرادة جيشــه وقواه االمنية التي 
تعي مســؤولياتها وواجباتها، ومبقاومة شعب ال 
يهاب العدو بوجهيه الصهيوين والتكفريي. وعىل 
قدر ما يحيط بالبالد مــن أخطار وتحديات، تبقى 
االرادة الحيــة والصلبة عنــد اللبنانيني واميانهم 
بوطنهم، الحافزين القويّــني اللذين يصونان البلد 
مؤكدا  والتطوير«،  التحديــث  حالة  اىل  وينقالنه 
»ان املديرية العامة لالمن العام ستبقى متحصنة 
بالقانــون والصالحيات وتعمــل مبوجبها، وما 
ميليه عليها شعارها خدمة للمواطن وتضحية يف 

سبيل الوطن«. 
ويف ختام الحفل، كان تبادل  للدروع التذكارية.

ابراهيم يلقي كلمته



اســتهل االمني العام لحزب اللــه كلمته، عند الجرمية التي 
ارتكبهــا جنــود االحتــال الصهاينة، وأدت إىل استشــهاد 
الصحافية شــرين أبــو عاقلة، أثناء تغطيتهــا لاعتداءات 
الصهيونية يف مخيم جنني بالضفة الغربية املحتلة، مشــرًا 
إىل أّن »أبــو عاقلة« كانت الشــاهدة عىل جرائم العدو خال 
ســنوات طويلة، وعىل مظلومية الشــعب الفلسطيني، وأول 
من يجب ان يشــعر بالخزي والعار اولئك املطبعون من انظمة 
ونخب وافراد وحكومات، ودماؤها سقطت عىل ايدي ووجوه 
ونوايص الحكام«، الفتا اىل أن »البعض حاول ان ينقل النقاش 
من جرمية خطرة ارتكبها جنود العدو اىل دين وانتامء شرين 
ابو عاقلة لكن الرسالة األقوى يف شهادة هذه السيدة املظلومة 
انها مســيحية، والرسالة أيضا أن الجميع بخطر من سياسات 
النظام اإلرسائييل العنرصي والاإنســاين الذي لن يحرتم«.. 
أرواحهم وأرزاقهم ومســتقبلهم ومصرهم ومقدســاتهم.. 
الرســالة تقول إّن هذا الكيان العنرصي املستعيل عىل جميع 

البرش مل يتغّر، ومل يتبّدل مهام فعل املطبعون«..
وقال:«ما يجــري عليه من جرائم واعتــداءات، وأصبحت 
اليوم الشهيدة املظلومة يف جرمية من تلك الجرائم والشاهدة 
الشــهيدة املظلومــة، مؤكًدا أّن حقيقة العــدو »اإلرسائييل« 
الوحشية مل تتغر من مجازر فلسطني إىل لبنان.. إىل مرص.«

وتوّجه الســيد نرص الله بالعزاء لعوائل الشــهداء يف نبل 
والزهراء الذين يعملون يف جيش الدفاع املحيل والذين ســقط 

لهم أكرث من 10 شـهداء اليوم شامل حلب.
وأكد أّن »البقاع وأهله كانوا دامئًا جزًءا أساسًيا من املقاومة، 
تأسيًســا وجبهة وحضوًرا يف امليدان وإسناًدا ودعاًم«، وقال 
»عــىل أرض البقاع حصلت املواجهة األهــّم عام 1982 التي 
أوقفت تقدم العـدو، معركة السلطان يعقوب، ومعركة املديرج 
التي أعطت رسالة واضحة لاحتال أنّه خال أيام قليلة بدأت 
عمليات املقاومة حيث تفاجأ باســتنفار أهل البقاع وبالفعل 

االجتياج توقف«.
أضاف:«البقــاع حصلت عىل أرضه أهــم مواجهة أّدت إىل 
توّقف االجتياح، ومقاومتنا انطلقت من تال البقاع وســهله 
وبيوته وقلوب أهله.. نذكر يف تلك الســنوات األوىل منذ عام 
1982 كانــت العمليات تحصــل يف املناطق املحتلة ورّد الفعل 
»اإلرسائيــيل« يحصــل يف البقاع...«، وأوضــح أّن »القصف 
»اإلرسائيــيل« مل يكن فقط لانتقام من عمليات املقاومة بل 
كان سياســة »إرسائيلية« متبعــة دامئًا ليضغط عىل الناس، 

وهدفه أن يقول ألهل البقاع أخرجوا املقاومة من بلداتكم«.

{ إّما أن تكونوا مع
من يُدافع عنكم أو مع من يتآمر عليكم {

وتابع الســيد نرص الله »من أرض البقاع انطلقت العمليات 
إىل البقاع الغريب وســقط شــهداء قادة، إىل أن تحرر البقاع 
ومــع ذلك مل تتوقف العمليات يف جبهة البقاع الغريب، الئحة 
طويلة من الشــهداء سقطوا يف بعلبك الهرمل والبقاع الغريب 
واألوســط، وعىل أرض الجنوب من البقاع استشهد أغىل وأعز 

رجالكم السيد عباس املوسوي والسيدة أم يارس املوسوي«.
وأردف: »يف حــرب متوز، كنتــم حارضين يف هذه الحرب 
ورجالكــم يشــاركون يف الجبهات، أنتم حــزب الله، وأنتم 
املقاومــة، وال يصح أن نقول أنتم مع املقاومة.. أربعون عاًما 
مل تبخلــوا بدّم وال بعزيز وال بــيء وكانت املقاومة خياركم 

وعزمكم وبصرتكم«.
وتوّجه الســيد نرص الله إىل أهل البقاع، بالســؤال: »ما هو 
رّدكم عىل كل الذين يتآمرون عىل املقاومة وساحها؟، هؤالء 
يتآمرون عــىل تضحياتكم وعىل انتصاراتكم ويجب أن يكون 
جوابكم بهذا املســتوى أيًضــا«، مضيفا »يجب أن نتذكّر الذين 
وقفــوا إىل جانب لبنان أي ســوريا وإيــران وهام جزء اليوم 
مــن الحملة االنتخابية، ويجــب أن نتذكّر من وقف إىل جانب 
»ارسائيل« وساندها ويف مقدمهم أمركا وبعض الدول العربية 
مــن تحت الطاولة، ويجــب أن نتذكّر من كان جزًءا من جبهة 

العدو، واليوم يتحدث عن الحرية واالستقال..«.
 ولفت الســيد نرص الله إىل أنّه »لو ُقّدر ملرشوع الجامعات 
اإلرهابية أن ينترص يف سوريا لشكّل خطًرا عىل البقاع وعىل 
كل لبنان«، مشــرًا إىل أّن الجيش اللبناين ُمِنع بقرار سيايس 
من مواجهة الجامعات اإلرهابية يف الجرود«، وموضًحا »يف 
معركــة الجرود هناك من منع الجيش من املواجهة.. هؤالء لو 
كانــوا أكرثية يف أّي حكومة لن يجرؤوا يوًما عىل اتخاذ قرار 
لــرد الجيش اللبناين عىل أّي عدوان.. هؤالء أرســلوا الوفود 

وعقدوا املؤمترات الصحفية.. هل تنسون ذلك؟«.
وســأل الســيد نرص الله: »لو مل يكن هذا الساح موجوًدا، 
الذي تُطالبون بنزعه يف بعلبك الهرمل، أين كانت زحلة والبقاع 

الغريب وراشيا والبقاع وكّل لبنان؟«.
وتوّجه إىل »أهلنا املسيحيني« يف البقاع، بالقول: »أسألكم.. 
وارجعوا إىل ضامئركم.. قيادات بعض األحزاب املسيحية التي 
راهنت عىل الجامعات املســلحة ومنعت الجيش أن يقاتل هل 
فكّرت بكم، بدمائكم، ببيوتكم، بأموالكم، بأعراضكم، بأمنكم، 

بكرامتكم؟، أنا أقول لكم مل يفكروا بذلك..«.
وشــّدد الســيد نرص الله »عىل أّن الذين دعموا الجامعات 
اإلرهابية كان همهم ســقوط الدولة يف ســوريا ومحارصة 
املقاومــة يف لبنان«، وقال: »إذا كّنا ننعم باألمن واألمان فذلك 
بربكة الشــهيد القائد مصطفى بدر الدين والشــهداء القادة 
واملجاهدين«، مضيفا »عليكم أن تحســموا فإما أن تكونوا مع 
من يدافع عنكم أو مع من يتآمر عليكم.. هل تكونوا مع اليد التي 
حملت البندقية لتدافع عنكم، أو مع من قّدم البندقية للجامعات 
املسلحة للهجوم عليكم؟، وهم موجودون يف الائحة األخرى 

عل كل حال..«.

{ نعدكم مبرشوع اسرتاتيجي لكّل البقاع {

وأكد الســيد نرص الله، أنّه »يف كل مكان حرضنا فيه بقوة 
اســتطعنا أن نكون فيه أكرث لخدمة الناس«، وقال: »نحن من 

الذين إذا تولّينا مسؤولية وزارة ال نأخذ منها مااًل بل ننفق فيها 
مااًل«. وتابع: »من أجل رفع مشــاكل املنطقة وتطويرها ويف 
مختلف امللفات التــي يواجهها الناس ال بّد من الدولة العادلة 
والقادرة.. أي الرعاية واالهتامم بكل املناطق.. نحن بامكاناتنا 
الذاتيــة بذلنا ونبذل جهوًدا كبرة، لكن املشــوار ما زال بعيًدا 
والطريق طويلة، ونعدكم مبرشوع اسرتاتيجي لكل البقاع وهو 
مرشوع النفق الذي يصل بروت بالبقاع وهو مرشوع قديم..«.

وأوضح أّن »النفق هو مبثابة أتوســرتاد داخل النفق وهناك 
مرشوع سكك حديدية إىل جانب األتوسرتاد ومشاريع أخرى، 
وهــو موضع متابعة بناء عىل ما بدأه وزير األشــغال الحايل 
وهو ابن البقاع من اتصاالت مع سفارات دول ورشكات خاصة، 
وقد تحدث مع إيطاليني وفرنسيني وصينيني ومرصيني وأتراك 

وإيرانيني وغرهم«.
وأكّــد أّن هذا املرشوع يجــب أن يُتابع من قبل النواب الذين 
سيمثلون البقاع يف املجلس الجديد، الفًتا إىل أّن مرشوع النفق 
له فوائد عّدة يف اختصار الوقت ويف النقل ويعيد موقع مرفأ 

بروت إىل موقعه االسرتاتيجي يف املنطقة«.
وأعلن قائًا: »ســنبذل املزيد من الجهــود التي ترتكز عىل 
املشــاريع الزراعية، وعىل الترصيــف الزراعي، وهذا أمر عىل 
درجــة عالية من األهمية، وعىل عودة العاقات الطبيعية بني 
لبنان وسوريا عىل املســتوى الرسمي، وعىل مستوى البقاع 

حيث يستفيد منها كل لبنان، وخصوًصا البقاع«.

{ بعض الحمات اإلنتخابية تؤرش

اىل مستوى الخّفة واالنحطاط األخاقي {
وتطرق السيد نرص الله إىل بعض الحمات االنتخابية، فقال: 
»ســمعنا الكثر من األمور املضحكة، وهذا يؤرش إىل مستوى 
الخّفــة واالنحطاط األخاقي والفكري عند بعض من يقّدمون 
أنفسهم قادة ويريدون حّل األزمات، أحدهم مسؤول عن اختفاء 
11 مليار دوالر وعن السياسات االقتصادية التي أّدت إىل األزمات 

الحالية ويقول إن طريق اإلنقاذ يبدأ من تحرير الدولة من حزب 
اللــه..«. أضاف »وآخر مرشوعه االنتخــايب بأنّه يريد تحرير 
اإلمام الحســني )ع( من الشيعة، و«لك يا أجدب« أنت تستطيع 
أن تأخذ الحسني من قلوبنا؟، نحن نبيك الحسني بحرارة القلوب 

والعيون..«.
وتابع الســيد نرص الله »آخر يريد أن يحرر نســاء املسلمني 
من الحجاب، وأن يســر اللبنانيني عراة.. هذا مستوى املعركة 
السياسية اليوم!.. بدل أن يتحدثوا عن الشهيد األول، والشهيد 
الثاين، وحسن كامل الصباح، وجربان خليل جربان.. يتحدثون 
أّن هوية لبنان هي السباحة والرقص ويريدون الحفاظ عليها.. 

هذا تضليل واستغباء للناس«.

{ ما هي مشكلتهم مع هذا اإلصبع؟ {
ولفت الســيد نرص الله إىل أّن ساح املقاومة مل مينع أحًدا 
من إصاح الكهرباء، وبناء الســدود، ومل يقّرر السياســات 
املالية املفجعة خال العقود املاضية، وقال: »أنتم هربتم أموال 
املودعني، وســيدتكم أمركا التي ساعدت جامعتها يف تهريب 
هــذه األموال إىل الخارج.. أمركا هي التي متنع الكهرباء عن 
لبنان حتى اآلن، ومتنع العامل من االستثامر، ومتنعكم أن تقبلوا 
أحًدا يريد االســتثامر.. أمركا هي التي رسقت أموال املودعني 

وتعمل عىل تجويعكم«.
وأردف السيد نرص الله: »هناك معلومات من كّل الدوائر عن 
رشــاوى مببالغ مالية وبـ 500$ لحجب الصوت عن لوائحنا.. 
ســمعنا يف هذه الحمات الكثر من الكام الساخر، وشهدنا 
أيًضا حالة عجيبة من الكراهية والحقد والبغضاء.. ســمعنا 
أنّه يف 15 أيار ســنكرس هذا اإلصبع )أشــار إىل إصبعه(.. أنا 
أعرف أّن هذا اإلصبع يغيظ أمركا والتكفريني وأعداء لبنان«.

وتابع السيد نرص الله »ما هي مشكلتهم مع هذا اإلصبع؟«، 
وأوضــح »قيمة هذا اإلصبع أنّه يعرّب عن أصابعكم الضاغطة 
عــىل البندقية واملدفع، ويســتند عىل رشفكــم وانتامئكم 
وإخاصكم، هذا اإلصبع يعرّب عن خياراتكم السياســية التي 

ترفض الذّل والخضوع والهوان..«.
وبنّي »اســمي مكتوب عىل لوائح الشــطب يف قريتي يف 
البازوريــة يف الجنوب، لكــن ال ميكنني أن أنتخب، لكن الذي 
يحمي هذا اإلصبع ويبقيه مرفوًعا، وعامة اللحاق الغيظ يف 

قلوب كّل األعداء هو أصابعكم يف 15 أيار«.
وختم الســيد نرص اللــه مخاطًبا املشــاركني باملهرجان: 
»حضوركــم الكبر اليــوم أدخل الخــوف والرعب إىل قلوب 
»اإلرسائيليــني«، وأدخل الغيظ وزاد هؤالء حقًدا.. أنتم يف 15 
أيار مطلوب منكم صوتكم، وبصمتكم الرشيفة، بالحرب وليس 
بالدّم ، ودعوا الدم لتسييج الوطن بحدوده الجنوبية والرشقية.. 

وأنتم حراس كل أبوابه وأنتم أهل الخيار إن شاء الله«.

{ الحضور {
وكان بدأ املهرجان االنتخايب، وقد احتشــد يف عني بورضاي 
عند مدخل مدينة بعلبك، أكرث من ثاثني ألفا يف ساحة تزنرها 
األعام اللبنانية ورايات وشعارات الحزب، وقد أطل عند الساعة 
الخامســة والنصف االمني العام لحزب الله عرب 4 شاشــات 
ضخمــة يف كلمة مبارشة، تزامنا مــع مهرجانني انتخابيني 
رديفني، يف كل من مدينة السيد عباس املوسوي الكشفية يف 

رياق، ويف سهل بلدة مشغرة.
وتقدم الحضور وزير األشــغال العامة عيل حمية، النواب: 
حســني الحاج حســن، غازي زعيرت، عيل املقــداد، إبراهيم 
املوسوي، إيهاب حامدة، واللواء جميل السيد، املرشحون عىل 
اللوائــح التي يدعمها الحــزب يف دوائر بعلبك الهرمل وزحلة 
والبقــاع الغريب، الوكيل الرشعــي العام لإلمام الخامنئي يف 
لبنان الشــيخ محمد يزبك، رئيس املجلس الســيايس الســيد 
ابراهيم امني الســيد، رئيس املجلس التنفيذي الســيد هاشم 
صفي الدين، الســيد حسني املوسوي، مسؤول منطقة البقاع 
يف حزب الله الدكتور حســني النمر، الوزير الســابق الدكتور 
 حمد حســن، وفاعليات بلدية واختيارية ودينية واجتامعية.
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نصــر اللــه للبقاعييــن: أصابعكــم وبصماتكــم الشــريفة فــي 15 أيـّـار تغيــظ األعــداء.. وُتبقــي إصبعــي مرفوعــاً
هنــاك معلومــات مــن كّل الدوائــر عــن رشــاوى بمبالــغ مالّيــة وبـــ500$ لحجــب الصــوت عــن لوائحنــا

ــيحّية ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــزاب املسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــض األحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــادات بعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم.. قيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى ضمائركـ ــ ــ ــ ــ ــ ــوا الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــألكم وارجعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاع: أسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي البقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــيحيين فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا املسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى أهلنـ ــ ــ ــ ــ ــ الـ
ـــــــــــــــسلّحة ومنعـــــــــــــــت الجيـــــــــــــــش أن يُقاتـــــــــــــــل هـــــــــــــــل فكـــــــــــــــرت بكـــــــــــــــم وبدمائكـــــــــــــــم وبيوتكـــــــــــــــم وأموالكـــــــــــــــم وأعراضكـــــــــــــــم وأمنكـــــــــــــــم وكرامتكـــــــــــــــم؟ التـــــــــــــــي راهنـــــــــــــــت علـــــــــــــــى الجماعـــــــــــــــات املـ

الجــــــرود فــــــي  اإلرهابّيــــــة  الجماعــــــات  ُمواجهــــــة  مــــــن  سياســــــي  بقــــــرار  ُمِنــــــع  اللبنانــــــي  الجيــــــش 

نّوه األمني العام لحزب الله السيد حسن نرص الله، 
بالحضور الكبري يف املهرجان االنتخايب الكبري يف 
البقاع، معتربًا هذا الحضور هو تعبري عن متّسك أهل 

البقاع باملقاومة وإخالصهم لها«.
ويف الكلمة التي ألقاها عرب الشاشة يف املهرجان 
االنتخــايب الكبري »نحمي ونبني«، والذي أقيم يف 
بعلبك ويف رياق ويف مشغرة، خاطب نرص الله أهل 
البقاع بالقول: »أنتم أهل املقاومة وزندها وقبضتها 
وعقلهــا وعيونها وقلبهــا وعاطفتها، وحضوركم 
يف هذا املهرجان هو دليل ورســالة وجواب واضح 
لــكل املؤامرات«، مؤكدا »أن هذا الحضور الكبري هو 
املتوقع، وليس مفاجئًا، بل يتفاجأ به املتآمرون، الذين 
كان هدفهــم أن تنقلب بيئة املقاومة عىل املقاومة«، 

الفتًا إىل أّن أكرث منطقة كانت مستهدفة هي البقاع 
وخصوًصا منها بعلبك الهرمل«.

 وتطــرّق نرص الله يف كلمته إىل معركة الجرود، 
مؤكّــداً أنّه »لو قدر ملرشوع الجامعات اإلرهابية أن 
ينترص يف سوريا لشــكلت خطرا عىل البقاع وكل 
لبنان«، مذكرا »أّن الذين دعموا الجامعات اإلرهابية 
كان همهم ســقوط الدولة يف ســوريا ومحارصة 
املقاومــة يف لبنان«، الفتاً إىل أّن »الجيش اللبناين 
ُمنع بقرار سيايس من مواجهة الجامعات اإلرهابية 

يف الجرود«. 
وتابع السيد نرص الله: »يف معركة الجرود هناك 
من منع الجيش من املواجهة.. هؤالء لو كانوا أكرثية 
يف أي حكومة لن يجرؤوا يوماً عىل اتخاذ قرار لريد 

الجيش اللبناين عىل أي عـــدوان.. هؤالء أرســلوا 
الوفود وعقدوا املؤمترات الصحفية«. 

وفيــام يتعلّق مبلف اإلمناء، أوضح إنّه »ال بد من 
الدولة العادلة والقادرة من أجل رفع مشاكل املنطقة 
وتطويرها ويف مختلف امللفات التي يواجهها الناس، 
أي الرعاية االهتامم بكل املناطق«، واعداً اللبنانيني 
مبرشوع اسرتاتيجي لكل البقاع »وهو مرشوع النفق 
الذي يصل بريوت بالبقاع. وكشــف ايضا أّن النفق 
هو مبثابة اتوسرتاد داخل النفق، وله فوائد عدة يف 
اختصار الوقت ويف النقل ويعيد موقع مرفأ بريوت 
إىل موقعه االسرتاتيجي يف املنطقة«، مرصحاً أيضاً 
عن مرشوع ســكك حديدية إىل جانب األتوسرتاد 

ومشاريع أخرى.« 

{ إسمي على لوائح الشطب في قريتي في البازوريّة وال يُمكنني أن أنتخب.. 

ــــى  ــ ــة عل ــ ــ ــم الضاغط ــ ــ ــن أصابعك ــ ــر عــ ــ ــ ــه يُعّب ــ ــ ــع أّن ــ ــ ــذا االصب ــ ــة هــ ــ ــ { قيم

البندقّيــــــة واملدفــــــع ويســــــتند علــــــى شــــــرفكم وانتمائكــــــم وإخالصكــــــم

ــتوى  ــ ــ ــى املس ــ ــ ــوريا عل ــ ــان وســ ــ ــ ــن لبن ــ ــ ــة بي ــ ــ ــات الطبيعّي ــ ــ ــودة العالق ــ ــ { ع

ــــــاع ــــــان وخصوصــــــاً البق ــــــه كّل لبن ــــــتفيد من ــــــاع يس ــــــتوى البق ــــــى مس الرســــــمي وعل

{ أحدهم مسؤول عن اختفاء 11 مليار دوالر وعن السياسات اإلقتصاديّة التي أّدت 

الى األزمات الحالّية ويقول أن طريق اإلنقاذ يبدأ من تحرير الدولة من حزب الله

مســيحّية.. أنهــا  عاقلــة  أبــو  شــيرين  شــهادة  فــي  األقــوى  الرســالة   }

والرســالة تقــول للجميــع ان اإلحتــالل اعتــدى علــى الجميع ُمســلمين ومســيحيين
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السبت 14 أيار 2022

عاقل يفهم

ال تقتلني مرتين!
اييل يوسف العاقوري 

مع عدم اســتحالة مامرســة الدميقراطية املبارشة يف 
اتخاذ القرار من الشعب، تأيت االنتخابات النيابية لتجسد هذه 
الدميقراطية بطريقة غري مبارشة من خالل تكليف ممثلني 

لهم يف الربملان ليكونوا خري نواب لجمهور املواطنني.
من هنا تــأيت اهمية هذا الفعــل الدميقراطي وبالرغم 
من ســيئات القانون االنتخايب الحايل، تبقى هذه العملية 
االنتخابيــة التعبري االجرايئ الوحيد عن مفهوم التمثيل من 
خــالل ترجمة اصوات الناخبني اىل مقاعد برملانية ومبا ان 
لبنان مير منذ عقود، وباالخص يف السنوات االخرية، بظروف 
استثنائية خطرية تهدد كيانه ودوره يف املنطقة، تأيت هذه 
االنتخابات ببصيص ضوء لعله يعطي امال البناء هذا الوطن 
يف ازالة هذا الخطر بل يف اســتعادة دور لبنان يف املنطقة 

العربية ويف الرشق عامة.
اذا تقــع عىل عاتق اللبنانيني يف هذه الفرتة مســؤولية 
وطنيــة مهمة لعلها تكون الخالص من القهر والعذاب الذي 

فرضه علينا اداء السياسيني وفسادهم وباالحرى غباؤنا.
من هنا اتوجه اىل كل ناخب القول:

يا ايها الناخب عليك مسؤولية امام الله والوطن، لذا حكم 
ضمريك واقرتع للخري العام وال تقتل الوطن مرتنّي!

ال تنتخب اشخاصا اكل الدهر عليهم ورشب وهم بدورهم 
اكلوا خريات الوطن ورشبوا مّدخراته ومل يشبعوا!

ايهــا الناخب، انتفض وابــن وطنا يليق بعلمك ومعرفتك 
وثقافتك وطاقتك وطموحك،اذا انهض وصّوت بضمري حّي!

ال تتخىل عن حلمك يف بناء وطن مثايل، ال تتخىل عن حقك 
يف احداث التغيري الالزم النقاذ ما تبقى من وطن، فهذا الحق 

هو حق مقّدس بل هو واجب مقّدس.
بالله عليك ال تتقاعس عن مّد يد العون لوطنك الجريح، فهو 

بحاجة اليك اآلن اكرث من اي وقت مىض.
ال تنكفــئ عن انتخاب اشــخاص يتطلعون اىل مصلحة 
الوطن العليا، بعيدا عن زواريب السياسة الضيقة واملصالح 

الحزبية اآلنية والتنفيعات املناطقية.
انتخب نوابا لديهم قدرة عىل العمل بحرية يف الربملان من 
خالل دورهم الرقايب والترشيعي والرؤيوي يف بناء دولة الغّد.
انتخب من ميتلك رؤية امنائية شاملة عىل مستوى الوطن 
ان كان يف االمناء واالقتصاد والعمل االجتامعي، صّوت للذي 
يحمل املســؤولية االجتامعية بصورتها العريضة بل للذي 
يعمــل مبنهجية االمناء العام وتحويل االقتصاد اىل اقتصاد 

منتج بدال من االقتصاد الريعي املناطقي الضّيق.
صّوت لهؤالء الذين يعملــون بصمت بعيدا عن ضوضاء 

الشهرة.
صّوت للذين ال يحبون املتكأ االول يف الوالئم وال املجالس 
االوىل وال التحيات يف املجامع، صّوت للذين يعملون مبحبة 
وخوف الله بعيدا عن الكيدية السياسية والشعارات الرنانة 
والوعود الطّنانة الكاذبة .اذا ال تصّوت للمرائني هؤالء الذين 
يشبهون القبور املبّيضة ويف داخلهم عظام اموات ونجاسة.

يا ايها الناخب
صّوت للعدالة والقانون

صّوت للبنان التاريخ مهد الحضارات
صّوت للبنان مستشفى الرشق

صّوت للبنان العلم والثقافة وجامعة العرب
 صوت للبنان السياحة البيئية والسياحة الدينية والسياحة 

الطبية والسياحة العلمية
صــّوت للبنان البحــث العلمي والتطــور التكنولوجي 
واالبتــكارات واالنجازات ملا ال؟ فكل املبدعني يف الخارج يف 
كافة املجاالت هــم لبنانيون هاجروا ليتّبوأوا مراكزاً علمية 

مرموقة ومتقدمة..
صــّوت للبنان الفن الراقي، صّوت لفريوز ووديع الصايف 

والرحابنة...
صّوت لسعيد عقل وشارل مالك وجربان خليل جربان...

صّوت لكل عامل مبدع يعمل بصمت
صّوت الصحاب الصيت الحسن والسرية الذاتية املرشّفة.

صّوت لحامة الوطن لكل جندي ســاهر عىل حدود الوطن 
يحميه برموشه.

صّوت للشــهداء الذين سقطوا من اجل لبنان وال تقتلهم 
مرتني!

صّوت لضحايا املرفأ وال تفجرهم مرة ثانية.
صّوت للمفقودين وال تخطف االمل من اهلهم مرة ثانية...

يف هذا االستحقاق 
انتخب لتبني دولة عرصية تليق بتاريخنا الثقايف والعلمي 
انتخب لتعيد اىل الوطن كل الطاقات البرشية املتألقة خارجا 
اىل احضــان الوطن، انتخب العــادة الكرامة اىل عائالتنا 

ومجتمعنا...
انتخــب الن الحقيقة يف دائرة الخطــر، فامراء الحرب 
متأهبون لالنقضاض مجددا عىل الدولة وقتلنا مرة اخرى....

انتخب لتمنع عقارب الســاعة من العودة اىل الوراء واىل 
زمن الحرب االهلية االليمــة، فمصاصوا الدماء واملال امراء 
هذه الحرب ال يتوانون لحظة عن العودة اليها فهناك مالذهم 

ومعقلهم وحصنهم.
حــذاِر، يا ايهــا الناخب من الخطأ مرة ثانية فال البالد وال 

العباد قادرين عىل تحّمل الطعنات من جديد.
بالله عليك انتخب لتمنع هذه الطغمة الفاسدة النتنة من 
العودة اىل ســدة املسؤولية، منهم ال يتوانون ابدا عن اظهار 
وجوههم كوجه الحمل الوديع وهم يف الحقيقة ذئاب كارسة.

اذا اعمل بيديك ورجليك لتمنع هؤالء الفاسدين من الهيمنة 
مجددا عىل الوطن ومستقبل الوطن وامنعهم من قتلنا من جديد.

بــادر يا اخي املواطن وال تتأخر، بلدك يف العناية الفائقة 
فاذا سقط القناع، سقط الوطن وحينئذ ال ينفع ال البكاء وال 

رصير االسنان.
وطنك بحاجة اىل صوت العقل والضمري الحّي

وطنك بحاجة اىل الرشفاء النبالء املخلصني
وطنك بحاجة اىل استعادة هويته ودوره وريادته

وان مل تنتخب الوطن فعىل الوطن السالم.

ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر الخارجّيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاءات وزيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لقـ
اســتقبل وزير الخارجية واملغرتبني عبدالله بوحبيب رئيس 
بعثة االتحــاد االورويب لدى لبنان رالف طراف وتناول البحث 
مشــاركة بوحبيب يف مؤمتر بروكسل 6 وانتخابات املغرتبني. 
كام تطرق البحث يف بعض امللفات بني االتحاد االورويب ولبنان.

كام التقى بوحبيب  ســفري تركيا لــدى لبنان عيل باريش 
اولوصوي، وكانت جولة افق حول نتائج الزيارة التي كان قام 
بها رئيس الحكومة نجيب ميقايت اىل أنقره، كام تم البحث يف 

العالقات الثنائية ونتائج زيارة بوحبيب اىل بروكسل.
وعــرض بوحبيب مع ممثل منظمة اليونيســيف يف لبنان 
ادوارد بيجبيــدر لعمل اليونيســيف يف لبنــان خصوصا مع 

املجتمعات االكرث حاجة وملف النازحني.
 بدوره، اثنى بوحبيب عىل عمل اليونيسيف يف لبنان، مؤكدا 

»عىل رضورة عودة النازحني اىل بالدهم«.

 أول اســـــــــــــــتحقاق بعـــــــــــــــد اإلنتخابـــــــــــــــات.. مـــــــــــــــن يكـــــــــــــــون رئيســـــــــــــــاً ملجلـــــــــــــــس النـــــــــــــــواب؟
بـــــــــــــــري ُمرشـــــــــــــــح أوحـــــــــــــــد لهـــــــــــــــا منـــــــــــــــذ 30 عامـــــــــــــــاً.. وســـــــــــــــتتأّمن امليثاقيـــــــــــــــة لـــــــــــــــه

كامل ذبيان 

يذهب الناخبون اىل مراكز االقرتاع ويدلون 
باصواتهــم بعد غد االحد، لتبدأ بعد ذلك عملية 
الفرز من الصناديق، لتسجل االرقام لدى لجان 
القيد، التــي يقع عليها اعالن النتائج يف كل 

دائرة وارسال املحارض اىل وزارة الداخلية.
هذه اآللية الدســتورية، تبدأ السابعة من 
صباح 15 ايار الحايل، وتنتهي يف الســابعة 
مســاء، اال اذا جــرى متديد لالقــرتاع بقرار 
رســمي بسبب االزدحام، حيث تظهر النتائج 
ليالً او صباح االثنني، وال يطول االنتظار كثريا 
ملعرفتها، الن »ماكينات«  اللوائح تكون بدأت 
ترتســم لديها النتائج قبل ان تصدر رســمياً، 

ويكون اليوم االنتخايب انتهى.
وبعد اعالن الفوز باملقاعد النيابية لدورة جديدة، فان االنظار 
تتجــه ملعرفة من نال االكرثية يف مجلس النواب الجديد، النه 
يف ضوئهــا يتقرر انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة 
املكتب، وبعد ذلك تسمية رئيس للحكومة بعد استشارات نيابية 
ملزمة وفق الدســتور، وصوالً اىل رئاسة الجمهورية التي لها 

ظروفها االقليمية والدولية.
االســتحقاق االول من يكون رئيساً ملجلس النواب؟ هل يعاد 
انتخــاب الرئيس نبيه بري للمــرة الثامنة لهذا املنصب، والذي 
قىض فيه ثالثني عاماً يضاف اليها الســنوات االربع القادمة، 
مســجالً اطول مدة قضاها شخص يف رئاسة مجلس النواب 
يف تاريــخ لبنان الحديث، ورمبا يف العامل، وان اعادة انتخابه 
مضمونة، النه ليس من مرشــح شيعي غريه من ضمن الـ 27 
نائباً شــيعياً الذي سينحرص متثيلهم بني الثنايئ »حركة امل« 
وحزب الله، باســتثناء النائب جميل السيد املستقل، وال يقدم 

نفسه منافساً لربي.
هــذا وقد صدرت من كتل نيابية مواقف تدعو لعدم انتخاب 
بري، ال سيام املسيحية منها. كام ان عزوف »تيار املستقبل« 
عن الرتشــح، والذي ميلك االكرثية النيابية، شكل فراغاً لعدم 
وجود مرجعية سياســية ســنية واحدة، وتشــتيت املقاعد 
النيابية، ولكن الغالبية من النواب الُسنة ستقرتع لربي، كام 
ان نواب »اللقاء الدميوقراطي« ســيصوتون له بحكم العالقة 
التحالفية التي تربطه برئيس الحزب التقدمي االشرتايك وليد 

جنبالط.
مصــدر نيايب يف »كتلة التنمية والتحرير« الحالية، اكد ان 
عبور بري اىل رئاســة مجلس النواب سهل، ولن تكون امامه 
حواجز سياسية او عوائق طائفية، واشار اىل ان غالبية الكتل 
لنيابية ســتعود اىل مجلس النواب، مــع اخرتاقات طفيفة، 
حيث لن يحصل ما يشبه االنقالب يف التمثيل النيايب الحايل، 

وتحديدا من الذين يطلقون عىل انفسهم اسم 
»التغيرييــون«، بعد ان كانــوا يدعون بانهم 
»ثــورة«، اذ ان حجمهم يف املجلس الجديد لن 

يتعدى اصابع اليد الواحدة.
ففي االسبوع املقبل، وبعد انجاز االنتخابات 
النيابية واعالن نتائجها، يفتح اســتحقاق 
رئاســة مجلس النواب، التي ســتعيد بري 
اليها، وقد شكل يف اثناء فرتة رئاسته داعية 
للحوار بحســب املصدر، وعقد طاولة له يف 
مجلــس النواب يف آذار عام 2006، ويف ظل 
االنقســام السيايس العمودي بني اللبنانيني، 
وقد ســبق ذلك، اقامــة »التحالف الرباعي« 
بــني املكونــات االســالمية يف انتخابات 
2005، وهي: »حركــة امل« وحزب الله من 
جهة، و«تيار املســتقبل« والحزب »التقدمي 
االشرتايك« من جهة ثانية، البعاد لبنان عن 
فتنة سنية ـ شيعية، كانت بدأت يف العراق وتوسعت، فكان 
تركيز بري عىل هذا املوضوع، ال سيام بعد اعتصامات ساحتي 
الشهداء ورياض الصلح، بني 8 و14 آذار، وما جرى من توترات 
سياسية وصدامات امنية، اىل ان حصلت احداث 7 ايار 2008، 
ودعوة بري اىل عالقات جيدة بني السعودية وسوريا وعّرفها 
بالســنيـ  السني، والتي ظهرت نتائجها االيجابية عام 2009، 
اال ان االزمة الســورية اعادت التأزيم اىل لبنان، حيث متكن 
بري من تشــكيل لجنة حوار بني حزب الله و«تيار املستقبل« 
للحد من الخطاب املذهبي، وربط النزاع بينهام حول ما يجري 

يف سوريا.
يبقــى عىل بري الــذي نجح يف تأمني الحوار والتواصل، ان 
يعطي دوراً اكرب ملجلس النواب يف املراقبة واملحاسبة، ويخرجه 

من السلطة التنفيذية.

ــة »املــســتــقــبــل« ــاطــع ــق ــر« ُم ــسـ ــد »كـ ــع ــي طــرابــلــس ب ــي كــثــيــف فـ ــتــصــويــت ســن  مـــســـاع ل
ــّدداً؟ ــ ــج ــ ُم ــحــكــومــة مــنــهــا  ــكــون رئــيــس ال ــارك« فـــي »الـــفـــيـــحـــاء«..هـــل ســي ــ ــع ــ »أّم امل

عيل ضاحي 

قبــل 24 ســاعة عىل فتح صناديق االقــرتاع، »تغيل« 
الساحة الطرابلسية مع تسجيل كثافة اتصاالت ولقاءات 

وزيارات وحركة مكوكية ال تهدأ للامكينات االنتخابية.
وإذا كانت »ظــالل« دار الفتوى »غطت« املآذن وخطب 
الجمعــة امس، يف »تعبئة« انتخابية غري مســبوقة منذ 
ســنوات سنياً، تؤكد اوساط طرابلسية دخول رجال الدين 
الســنة ومفتي املناطق بعد غطــاء دار الفتوى عىل خط 
االنتخابــات بشــكل مبارش ، عرب تحفيــز ودعم الناخب 
الســني ابتداء من الفرد وصوالً اىل الجامعة عرب مفاتيح 
انتخابية ومخاتري ووجهاء ومسؤويل عائالت، وصوالً اىل 
قســم غري قليل من قيادات وكوادر »تيار املستقبل« الذين 
»ُرصدوا« يعّبئون قواعد »املستقبل« للتصويت لشخصيات 

بعينها يعتربها »املستقبليون« من »رحم التيار االزرق«.
كام تكشف االوســاط ان اللقاء الثاليث لسفراء السعودية 
والكويت وقطــر يف دار الفتوى كان واضحاً يف منح الغطاء 
الديني والسيايس السني والخليجي، وكذلك تأمني كل دعم الزم 
مــن متويل مبارش ودعم تقني ولوجســتي وصوالً اىل تأمني 
بدالت نقل وكلفة »الويك اند االنتخايب« اليوم واالحد لســاكني 

العاصمة بريوت من الطرابلسيني والشامليني.  
وتشري االوساط واستناداً اىل التعبئة الجامهريية والدينية، 
ارتفعت نسبة الذين َعَدلوا عن املقاطعة ليصبح عدد املقاطعني 
يف صفوف  »املستقبل« اقل من 20 يف املئة بعدما كانت النسبة 

املتوقعة تالمس الـ45 يف املئة.

انتخابياً يبلــغ عدد املقاعد يف طرابلس 11، وعدد الناخبني 

377,534، وعدد املرشــحني 96، وعدد اللوائح 11 بينها أربع 

هــي األقوى: الئحة »للناس« املدعومــة من رئيس الحكومة 

نجيب ميقايت، و«إنقاذ وطن« املدعومة من اللواء أرشف ريفي 

و«القوات«، و«اإلرادة الشــعبية« املدعومة من النائب فيصل 

كرامي، و«لبنان لنا« املدعومة من نواب املستقبل السابقني.

وترى االوساط ان املعركة ستكون اوالً عىل الحواصل السنية، 

اذ ميكن لالئحتي ميقــايت وكرامي - الصمد ان تتصدران يف 

حصد املقاعد السنية، يف املقابل قد يكون للوائح االخرى فرصة 

لحسم مقاعد االقليات. 

ورغم ان الحديث عن هوية رئيس الحكومة 
الجديد يتــداول عىل »نار هادئة«، ترى القوى 
االساسية اي الثنايئ الشيعي والتيار الوطني 
الحــر وحتى القوى الســنية االخرى ومنهم 
رئيس الحكومة نجيب ميقايت، ان االستحقاق 
الحكومي قد يكون مؤجالً حتى انتخاب رئيس 
الجمهورية الجديد، فتكون الحكومة الجديدة 
اوىل هدايا رئيس الجمهورية العتيد، بينام يرى 
آخرون ان حكومة ميقايت قد ترصّف االعامل 
اىل حني متكن رئيس الحكومة املكلف خالل 6 
اشهر من تشكيل حكومة العهد الجديد االوىل!

وتشــري االوســاط اىل ان اســم رئيس 
الحكومــة نجيب ميقايت يتداول بقوة ليكون 
عــىل رأس الحكومة الجديــدة، اي انه يبقى 
يرصف االعامل دســتورياً بعد تشكيل مجلس 
نواب جديد واســتقالة الحكومة الحكمية، ويُكلّف لتشــكيل 
حكومــة جديــدة. ولكن هذا الكالم ال مينــع ان يكون هناك 
طامحون كرث، ومنهم مرشــحون حاليون عىل لوائح طرابلس 
االنتخابية الحالية، ومن ضمنهم نائب حايل ومرشــح نيابياً 
اليوم، وقد طرح اسمه، قبل  تسمية ميقايت غري املرشح حالياً 

اىل االنتخابات النيابية.
ويرتدد ان ميقايت تلقى »وعداً« ان  يستمر رئيساً للحكومة 
وهــو ملّح اىل االمر يف ترصيحات اعالمية يف االيام املاضية، 
وان تعاونه مع رئيس الجمهورية ميشال عون كان مثمراً يف 

االشهر الثامنية املاضية. 

ــان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي لبنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــراف فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكّل األطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي مفصلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوم إنتخابـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــداً يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ غـ
فادي عيد 

بات فتح صناديق اإلقرتاع مســألة ساعات معدودة، وحيث 
يُستدّل من هذا اإلستحقاق بأنه األهم واألبرز يف تاريخ الدورات 
اإلنتخابية منذ اإلســتقالل إىل اليوم، باعتباره يأيت عىل وقع 
إفالس البلد وانهياره واإلنحدار الذي عصف بكل خصائصه املالية 
واإلقتصادية والصحية والرتبوية، ومام ساهم يف زيادة أهميته 

ودالالته.
 أنه يأيت قبيل أشــهر قليلة من اإلستحقاق الرئايس، والذي 
بدأ يشــّق طريقه يف سوق التداول السيايس والحزيب، وحتى 
خــارج حدود الوطن، من خــالل معلومات وأجواء عن لقاءات 
تحصل يف عواصم القرار بني شــخصيات مرّشحة لإلنتخابات 
الرئاسية، بهدف استمزاج رأي هذه الدولة وتلك، يف حني أن إحدى 
الدول األوروبية املعنية بالشــأن اللبناين، استدعت البعض من 
أجل تســويقه ودعمه ليكون رئيساً للبالد يف حال نجحت يف 

التوّصل مع الدول األخرى املعنية إىل اتفاق يف هذا الشأن.
وبالعــودة إىل انتخابات يوم غد األحد، فهي تتمّيز برصاعات 

داخل اللوائح الواحدة، بعدما بات واضحاً أن حســم اإلتجاهات 
سيكون من خالل شبكة عالقات املرّشحني املبارشة مع الناس، 
نظراً ملا يحصل تحت الطاولة وفوقها، مبعنى أنه رصاعات قاسية 
تــدور داخل اللوائح الوحدة، وهناك حالة انعدام ثقة بني بعض 
املرشحني ورؤســاء لوائحهم، وبالتايل، لن يركن هؤالء لوعود 
رؤساء لوائحهم أو زعاماتهم ومرجعياتهم السياسية والحزبية، 
مام سيبقي نتائج اإلنتخابات غري واضحة املعامل ومحسومة، 
حتى من قبل املاكينات الحزبية نظراً للتصّدع الحاصل يف اللوائح 
وعدم اإللتزام الذي ســيكون الصفة الرئيسية واألساسية لهذا 

اإلستحقاق. 
وينقــل من قبل املتابعني لهذا املســار، بأن اإلجتامعات التي 
عقدت يف مراكز حزبية وسياســية، كانت صاخبة مبعظمها، 
ربطــاً بالرصاع القائم حول الصوت التفضييل والخالفات التي 
بلغت ذروتها بني املرشــحني عىل املقعد نفسه، وضمن الالئحة 
الواحــدة، األمر الذي سيشــكّل مفاجــآت يف النتائج، ويقلب 
الحســابات رأساً عىل عقب، وتلك املسألة كانت مدار نقاش من 
بعض املرشحني ورؤساء كتلهم، مبعنى أنه، ويف حال مل مينح 

الصوت التفضييل بشكل متساٍو بني املرشحني، كام تم اإلتفاق 
عليه، فاإلنســحاب يبقى خياراً، وبنتيجته، سوف تشهد أحزاب 
وتيارات بارزة، انقســامات عميقة ستؤدي الحقاً إىل زعزعة 

صفوفها. 
وعىل خط آخر، فإن املتابعني للحراك الســيايس اإلنتخايب، 
يؤكدون أن اســتحقاق الغد بات ممســوكاً أمنياً، ولكن وفق 
بعــض الجهات الفاعلة، والتي لها خربتها وحيثيتها، فإن البلد 
يعيش كل ساعة بساعتها، ال بل البعض سيعّد الدقائق والثواين 
إىل حني إقفال صناديــق اإلقرتاع، وذلك مرّده إىل حالة القلق 
والهواجس من حصول أي تطّور ميداين يف الشــارع قد يغرّي 
األمور وينسف اإلستحقاق وكل ما أنجز من إجراءات وخطوات 
لوجســتية وإدارية، باعتبار أن ذلك ليس للتهويل وإثارة القلق 
واملخــاوف، ولكن يبقى لبنان بلداً متحركاً ويعاين من األزمات 
والتوتــر، وكل اإلحتــامالت واردة أكان عىل الصعيد األمني أو 
ســواه من عوامل من شــأنها زعزعة اإلستقرار، مع العلم أن 
نتائج اإلنتخابات وكل ما يحيط بها، سيشــكل نقطة انطالق 
لتغيري املشهد السيايس العام يف أكرث من حزب أو فريق أو تّيار. 

استقبل وفد بعثة االتحاد األوروبي برئاسة سكيلف
ــبـــة لـــبـــلـــورة الــتــغــيــيــر ــاسـ ــنـ ــاتـــي: الـــفـــرصـــة ُمـ ــقـ ــيـ مـ

مجلس  رئيس  اســتقبل 
الــوزراء نجيب ميقايت وفد 
األورويب  اإلتحــاد  بعثــة 
النيابية  اإلنتخابات  ملراقبة 
الرسايا  يف  امــس  عــرص 
الحكوميــة. تــرأس الوفد 
رئيس البعثة مارتن الســن 
سكيلف، وضم كبري املراقبني 
جيورجــي هوليفني وعددا 
الربملان  يف  النــواب  مــن 

األورويب وإداريني. 
خالل  ميقــايت  وقــال 
الحكومة  »إن  االجتــامع: 
الرتتيبــات  كل  أنجــزت 

الجــراء اإلنتخابــات النيابية يــوم األحد 
املقبــل بكل حريــة ودميوقراطية، ويبقى 
أن يقبــل اللبنانيون عىل اإلقــرتاع بكثافة 
إليصال صوتهم واختيــار من يريدونه من 
املرشــحني«، مضيفا »لطاملا نادت رشيحة 
اللبنانيني بالتغيري، وهذه هي  واســعة من 
الفرصة املناســبة لبلورة هذا التغيري باألطر 

الدستورية«. 

وتابع: »أما الحديث الذي يتم عن تجاوزات 

يف االنتخابــات فهــو حديث يتداول يف كل 

عمليــات اقرتاع، وتقــوم الجهات املختصة 

املوضوع«.  بالتحقيق يف هذا 

وختم »إننا نعول يف هذا االطار عىل تعاون 

بعثة االتحــاد االورويب ملراقبة االنتخابات 

يف التعاون مع الســلطات املختصة النجاز 

بنزاهة«. اإلنتخابية  العملية 

خالل اللقاء                                                  )دااليت ونهرا(

ترأس اجتماعاً لتنسيق الخطوات العملّية على األرض
ــون ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــاً املـــــــــــــولـــــــــــــوي: يـــــــــــــوم األحـــــــــــــــــد سـ ــطـ ــبـ ــضـ ــنـ ــاً ُمـ ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ــاً ديـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــاً وطـ ــ ــ ــرس ــ ــ ع

ترأس وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي 
اجتامعا أمنيا، حرضه ضباط من االجهزة االمنية 
والعسكرية، لتنســيق الخطوات العملية عىل 
االرض خالل فرتة االنتخابــات النيابية، الفتا 
اىل أنه »تدارسنا يف مواضيع الرتتيبات االمنية 
واللوجستية واالدارية الدارة اإلنتخابات األحد، 
وعهدنــا ملف الكهربــاء اىل جهاز أمن الدولة 
الــذي وضع خطة كاملة للتعاطي مع اصحاب 
مولــدات الكهرباء واالماكن التي فيها مولدات، 
مثــل البلديات واملراكز الدينيــة. ونحن زودنا 
كل مراكــز واقالم االقــرتاع باللمبات الالزمة 
واســتطعنا الربط مع فريق تقني متواجد عىل 
نحو دائم. كام تم تجهيز وتهيئة الالزم مع مراكز 
القيد لتوفري الكهرباء طيلة الوقت. وكام وعدنا 
ان تتوفر الكهرباء يف ســاعات معينة خالل 
النهار تسهيال القرتاع ذوي االحتياجات الخاصة 
من خالل إستعامل املصاعد املوجودة يف حرم 

املدارس ومراكز االقرتاع«.
اضاف »اجتامعنا هو اجتامع مفتوح، ونحن 
عىل تواصل دائم مع غرفة العمليات التي تضم 

الجيش واالمن العام وقوى االمن وأمن الدولة، 
وستكون عىل تواصل معنا يف وزارة الداخلية، 
وانا اتابع بالتفاصيل عىل مدى الساعات 24 مع 
فريق عمل الوزارة مشكورا، ونطمنئ اننا سنكون 
شفافني بكل امللفات، وانا مندوب املواطن بهذه 
العملية، ونعدهم بأننا سنكون جاهزين لتلقي 
الشــكاوى يف غرفة العمليات وسنتابع دقائق 
االمــور وتفاصيلها ليكون نهار االحد عرســا 
وطنيا دميوقراطيا وبأجواء سليمة منضبطة، 

ونهنىء بعضنا بنجاح االنتخابات«. 
وشــدد املولوي »عــىل املوظفني االطالع 
عىل الفيديو والكتيب املخصص واالبقاء عىل 
تواصــل دائم مع غرفــة العمليات يف الوزارة 
التي ســأتواجد فيها مع املدير العام لالجابة 
عىل كل التساؤالت التي تطرح، وليس هناك اي 
شوائب يف انتخابات املغرتبني وان كل اللوائح 
فيها عالمــات الضامنة واالمان، وال عالمات 
فارقة عىل بعض اللوائح، وما ظهر من بعض 
الشــعريات هي من نسيج الورقة وهي عالمة 

امان ضد التزوير«.
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»الكومبـــــــــــــــارس الســـــــــــــــياديّون إعتماد الطاقة الشمسّية لتوليد الكهرباء في املنازل للميسورين فقط!
باميال كشكوريان السمراين 

اعتــاد املواطــن اللبناين عــى األزمات 
والخّضات الوطنية عى كافة األصعدة، فبات 
اللبنــاين ُمحّنكاً يف اســتحداث البديل. فمنذ 
أن بدأت األزمــة املالية األخرية بعد »ثورة 17 
ترشين« التي تالها انفجــار 4 آب، واللبنايّن 

يتعب جاهداً وراء وجود البديل.
صناعيــاً، ظهرت صناعــات محلّية عديدة 
بديلة عن أخرى ُمســتوردة، وزراعياً استغّل 
كل مواطن مســاحة مجــاورة من أجل زرع 
حاجته من الخضار هرباً من غالء األســعار ، 
كام ظهرت مشاريع الطاقة البديلة بعد انعدام 
امللحوظ  الكهربايئ واإلرتفاع  بالتّيار  التغذية 
جّداً يف فواتري اشــراكات املولّدات، فالطاقة 

البديلة باتت الحّل الوحيد.
مرشوع تركيب الطاقة الشمســية من أجل 
توليــد الطاقة بــات ظاهراً أكــر يف لبنان، 
وإّنــا للطبقة التي تُعترب ميســورة أو لتلك 
التي بحوزتهــا دوالر. وكان املجتمع اللبناين 
يستعمل الطاقة الشمسية يف املنازل من أجل 
تأمني املياه الساخنة، إّنا العديد من اللبنانيني 
يلجأون اليوم اىل دعمها ببطاريات خاّصة من 

أجل توفري الكهرباء.

{ دراسة شاملة عن املرشوع { 
بحســب إحــدى رشكات تركيــب الطاقة 
الشمســية، يقول املدير املايل ل »الديار«: »منذ 
شهرين تقريبا، ارتفعت نسبة الطلب عى تركيب 
الطاقة الشمســية التي تولّد طاقة كهربائية، 
طبعاً هرباً من دفع فواترياشــراكات املولّدات 
التي باتت باهظة الثمن، فيلجأ من يستطيع أن 
يدفع مبلغاً مرتفعاً نسبياً ملرّة واحدة ويحصل 
بذلك عى طاقة كهربائية 24 ساعة يف اليوم«.

ويُضيــف: »يعتمــد أغلبيــة الزبائن عى 
تركيــب طاقة متّد املنــزل ب 15 أمبري تكون 
التكلفــة بحــدود 4500$ اىل 5000$ تقريباً، 
وهي مقّســمة عى كلفة األلواح الشمسية 
والبطاريات والركيب واإلقبال يرواح تقريبا 

بني 15 و %20«.
زياد موظّف يف إحدى الســفارات األجنبية 
يف لبنــان يتقاىض راتبه بالدوالر، أب لطفلني 
تــراوح أعامرهم بني 5 و 9 ســنوات يقول ل 
»الديار«: »أمام فواتــري املولّدات التي تخطّت 
الخمســة ماليني كّل شــهر، وجدت أّن الحّل 
الوحيــد هو اعتامد الطاقــة البديلة وتركيب 
طاقة شمســية، فأدفع مبلغــاً مرتفعاً مرّة 
واحدة وأوّفره الحقــاً، فاعتمدنا الركيب منذ 
شهر تقريباً وكانت تكلفته 2630$ ل10 أمبري، 
وما يســاعدين أنني أتقاىض راتباً بالدوالر، إاّل 
أّن من يتقاىض راتبه بالعملة الوطنية ستكون 

العملية أصعب عليه.
ماريــو املتواجد يف كاليفورنيا يف الواليات 
املتحدة األمريكية، يعاين والده من أمراض يف 
الرئة ما اســتلزمه مكنة أوكســيجني دامئة، 
وبعد األزمة اللبنانية وغياب التيار الكهربايئ 
من جهة، ومرحلة تقنــني املولّدات من جهة 
أخرى، عمد اىل مساعدة أهله يف لبنان من أجل 
تركيب الطاقة البديلة، ويف حديث عرب الهاتف 
يقول: »وضعي يســمح مبساعدة أهيل كوين 
أعيش يف الخارج، لكنني أفكّر يف األشخاص 
غري امليســورين وليس لديهم أحد يف الخارج 
يساعدهم ماذا يفعلون؟ من أين يؤمنون حياة 

كرمية؟ كيف يؤمنون غذاءهم وأدويتهم وتيار 
كهربايئ واىل ما هنالك من أساسيات الحياة؟ 
فأنا شــخصيا لو كان القرار باســتطاعتي، 
لجعلت أهــيل يركون لبنان وينتقلون للعيش 

يف الواليات املتحدة األمريكية«.
يف املقابل، جالت »الديار« يف أحد شــوارع 
جبيل التي تعترب شعبّية، فبعض من أهل الحّي 
يعمــل يف النجــارة، والبعض اآلخر عامل يف 
معامل ومصانع محيطة باملنطقة، ومداخيلهم 
محدودة. أبناء هذا الحي ينعون الحالة العاّمة 
ويتذّمرون مــن التيار الكهربايئ الغائب كلياً، 
فأحدهم يقول: »نســمع كثــريا عن الطاقة 
البديلة وتركيب الطاقة الشمسية من أجل توليد 
الطاقــة، لكن الدخل محدود والكلفة مرتفعة 
جّداً، فمن أين لنا أن نعتمدها، ُحّتم علينا العيش 

بالفقر والعذاب«.
ويف معلومات خاّصــة، علمت »الديّار« أّن 
بعض مرّشحي اإلنتخابات النيابية يف البرون 
تلقوا طلبات كثرية من مواطنني يطلبون منهم 
تركيب طاقة شمسية يف منازلهم مقابل اإلدالء 

بصوتهم لهم يف صناديق اإلقراع.
خالصة املوضوع، أّن الشعب اللبنانية يعاين 
حّتى من عــدم التمّتع بالقــدرة عى اعتامد 
الحلول البديلة، يف وطن غابت الدولة فيه عن 

صادق النابليس

ال درب ذهبيــاً وأنت تقاتل. إنّها مشــاّق املهنة 
والرســالة. قيل للمقاومــني يف 2006 و2012 
و2019 إّن الهول قريب. إرسائيل بحممها وقنابلها 
التكفرييّون )بالذبح جئناكم(. وأمريكا  الحارقة. 
بالحصــار والعقوبات والتجويع. كر كانوا يرون 
أّن املقاومني، عندما يستشــعرون مخاطر الزالزل 
واهتزازات األرض، سيلّمون حوائجهم ويخرجون 

حاالً إىل التيه، ولكن شيئاً من ذلك مل يحدث.
 مل تكن تلك الحروب العســكرية والسياســية 
واالقتصادية صغرية. مع الوقت كان عدد املهاجمني 
واملعتدين ونوع املواجهات وســاحاتها وأساليبها 
يتضاعف لوضع كل مقاوم بني كامشتي املوت قتالً 
أو املوت جوعاً. حالة جنون وهسترييا استقرت يف 
أدمغــة قطاّع الطرق بني بريوت والجنوب تحديداً. 

إعالم عدواين وعنرصي. 
سياســيون بغــاة. كامئن فتنويــة. وأصوات 
غوغاء تحّمل حزب الله مســؤولية االنهيار. ما بدا 
يف البدايــة أنّه مجرد فعل طائش، تأكد فيام بعد 
أنّه كان عمالً منظامً ومرتباً اســتعّدت له إرسائيل 
أيضاً مبناورات مكثفــة ربطاً بتقديرات محلليها 
بــأّن األزمة االقتصادية هــي معضلة حزب الله 
وضائقته وأنّه لن يخرج منها إال ووجهه محروق 

وأرجله مبتورة. 
لكّن الداخــل والخارج املعــادي للمقاومة مل 
يستوعب كيف أّن حزب الله خرج من حرب مدمرة 
منترصاً، وِمن ســيوف املتوحشــني أكر قوة، ثم 
وقــف يف وجه العقوبــات الخانقة وآماله تصل 

عنان السامء. 
بعد العام 2006 اشتغلت دوائر املخابرات الغربية 
واإلرسائيلية والعربية عى منع متدد نوذج حزب 
الله املقاِوم إىل بلدان عربية وإســالمية وجهدت 
عى حرصه داخل لبنان، ولكن بعد األزمة السورية 
وبعد ما يسمى بـ »ثورة ترشين األول« كان هدف 
آلة التشــويه والتشكيك والتشــويش والتضليل 
واالتهام عزل هذا النموذج عن كل محيطه املحيل. 
قالوا للنــاس يف الطائفة الســنّية والدرزية 
واملســيحية احــذروا هذا الحــزب. ال تصادقوه 
وال تفتحــوا له أبوابكــم، حافظوا عى خنادقكم 
ومتاريسكم والزموا هويتكم الطائفية يف انتظار 
أوامر املايســرو! أمريكا وقوى دولية وإقليمية 
أخرى مســتعلية، كانت مشــكلتها وما تزال أنها 
ال ترغــب بتنظيــف نوافذهــا. مراهناتها عى 
إنزال الهزمية بالحزب، عرب الشــغب العســكري 
واالقتصادي، كان شــغلها الشــاغل. )َمن يحمل 
مطرقًة عى الدوام، ســريى كل املشاكل عى أنها 

مسامري(. 
ويف لبنــان، قوى ال تريد االنتباه إىل حامقاتها. 
كل بغيهــا عى حزب الله رسعان ما كان يتهاوى. 
كل حيلها كان يضيع يف الفراغ. ومع ذلك مل يكن 
مبقدورها مقاومة غواية االســتتباع املذل. تاريخ 
الكومبــارس املحيل من بقايــا قوى الرابع عرش 
من أذار مع »مشــغليهم« فيه الكثري من الكدمات 

والخيبات.
 الحــروب الغبية التي شــّنوها عى حزب الله 
جعلتهــم الحقاً يف ظرف صعــب. الحريري نال 
جزاءهــا باإلبعاد. غريه صار اســمه »املنظومة 
الفاســدة« التــي تريد أنديــة NGOs أن تأكل من 
صحنه. أما منهوباتهم فهي يف املنفى اإلجباري ال 
سلطان لهم عليها. لكن أي عمى أصاب هؤالء وهم 
شــاهدوا بأّم أعينهم ماذا فعلت أمريكا بحلفائها 
يف تونــس وليبيا ومرص. عفواً، »أدواتها«، ذلك أّن 
الخربة التاريخية تكشــف عن الدونّية يف التعامل 

مع هذه الفئات. 
العالقــة مع الواليات املتحــدة هي يف الغالب 
مهينــة وكارثية عى أي متعــاون وعى أي بلد، 
وليــس لها أصدقــاء أو حلفاء أو وكالء، بل أدوات 
َ عن ذلك وليم كييس، رئيس  لالســتخدام، كام عربَّ
االستخبارات األمريكية السابق، يف مذكراته، ومع 
ذلك يــرصّون عى القيام بهذه الوظيفة. واألنىك 
أنهم يطلقون عى أنفسهم »السياديون«. أوليس 
برنارد لويس هو َمن قال عن »السياديني«: » نحن 
ال نرضب رؤوس حلفائنا يف الرشق األوسط كيال 
يرفعوهــا ثانية. نفعل ذلــك ألنهم ترعرعوا عى 

ثقافة العصا«. 
قلنا قد يحمل الحدث األفغاين أجوبة عن أسئلتهم. 
لكــن تبنّي لنا أّن هــؤالء مل يعرفوا يف حياتهم إال 
الجري وراء رساب مشّغليهم املخادع. إْن تّم تربير 
هذا االستخدام بالحاجة إىل العيش. فالحقيقة إّن 
اللبنانيني مل يُعدموا يف تاريخهم وســيلة للكسب 
الحالل والتجارة املرشوعــة املربحة، وإْن انربى 
البعض للتربير بالحاجة إىل الدعم السيايس فِمن 
أجل أي قضية إنسانية أو وطنية يطلب هؤالء دعامً 

خارجياً ضد مكّون لبناين؟
 أمل يطلب سمري جعجع السالح من »إرسائيل«، 
فامذا كانــت النتيجة غري املجــازر واالغتياالت 
والتقســيم؟ وســنفرض أنهم فعلوا ذلك بحسن 
نية ومن أجل املصلحة الوطنية كام هي شعاراتهم 
املرفوعة دوماً. فكيف يكون التعاون مع الواليات 
املتحدة الداعمة للمرشوع اإلرسائييل من النيل إىل 
الفرات واملســببة لكثري من نكبات لبنان والرشق 

مصلحة وطنية؟ 
عى مدى السنوات املاضية بينام كانت إرسائيل 
تعتدي وتفرض تصورها ملوقع لبنان الســيايس 
والجغرايف، كانت الواليات املتحدة األمريكية عرب 
سفارتها تعمل عى بناء »كونسورتيوم« لبناين له 

هدف مزدوج:
- األول: منــع متدد نوذج املقاومة إىل البيئات 
الطائفية وحرصه داخل الطائفة الشيعية ليسهل 

احتواؤه. 
- الثاين: متهيد الطريق أمام مصالح السياسة 

األمريكية يف لبنان.
 وكان مــن نتيجــة ذلــك أْن تكونت شــبكة 
محكمة وواســعة التأثري، مــن النخب ورجاالت 
الســلطة والطوائف واألحزاب ورجاالت األمن يف 
مختلف األجهزة العسكرية واملؤسسات الرسمية 
واملصارف والجامعات ووســائل اإلعالم املتنوعة 
ثقافية وفنية واجتامعية، عملت  وشــخصيات 
للرويج لفكرة أّن لبنان الجديد ال ميكن أن ينهض 

إال بنزع سالح حزب الله. 
»الكونسورتيوم« الذي ترعاه السفارة األمريكية 
مبعونــة مالية من ســفارات دول الخليج ظهر 
بشكله الجديد خالل ما ُعرف بـ »ثورة 17 ترشين 

األول«. ضــم يف البداية بقايا 14 أذار الربجوازيني 
والراديكاليــني، ولكّنه الحقــاً ضم يف صفوفه 
نشطاء ومثقفني يساريني تحطّم إميانهم بحزبهم 
أو بالشيوعية نفســها وباتوا مييلون لالنضامم 
إىل جمعيات وأندية ممولة ومدعومة من الخارج 
لتفجري غضبهم وتســجيل اعراضهم عى الدولة 
الفاشلة والطبقة السياسية الفاسدة. وإن كانت 
هذه الفئة تفكــر يف التحول االجتامعي والثورة 
االجتامعية وتضفي منظوراً إنسانياً عى تحركاتها 
وتحاّج بأّن ما حصل كان فرصة لبناء مجتمع حر 
وعادل، ولكن يف النهاية هي رسحت داخل النسق 

األمرييك.
 وما زلنا نعتقد أنّه سيكون خطأ جسيامً أن تضع 
هذه الفئة جانباً وكليــاً مخاطر القيام بتحركات 
عى أساس فهم جزيئ للواقع االجتامعي والحالة 
اللبنانية، وأن تبني تصورها إلعادة إنتاج السلطة 
والدولة يف ســياق النضال الطبقي وحده مبعزل 
عن حاجة لبنــان للمقاومة وموقعه يف معادلة 
الرصاع ضد الهيمنة األمريكية عى املنطقة، عى 
أنّه سيكون من األشياء املهمة والحرجة يف الوقت 
نفسه أن نعرف أي أهداف مستحيلة تحاول أن تصل 
إليهــا يف ظل مداهنة لقوى خارجية لها أســوأ 
األدوار يف انهيار الدولة ومتزيق املجتمع وإضعاف 
املؤسســات وجعل البلد مكشوفاً أمام التهديدات 

اإلرسائيلية واإلرهابية.
 تذكرنــا هذه املجموعة من اليســاريني بجملة 
لطيفة للروايئ حنــا مينا يقول فيها: »خرج إىل 
الشــارع، توقف أمام باب الفندق، يذهب مييناً أم 
يساراً؟ ضحك يف رسه وقال: »أيها الشقي، قضيَت 
عمرك يف اليســار، فهل يعقل، بعد كل هذا العمر، 

أن تذهب مييناً«!
يف كل األحــوال، الســؤال املطــروح عــى 
»الكونسورتيوم السيادي« هو التايل: إْن وصلتم إىل 
السلطة باألكرية الوازنة. هل سيجرؤ أحد منكم 
عى انتقاد أمريكا يف قضية انحيازها إىل الكيان 
اإلرسائييل يف قضية ترسيم الحدود البحرية؟ هل 
ســيتخذ أحد منكم موقفاً ضد عقوبات »قيرص« 
األمريكية عى سوريا وتداعيات ذلك عى االقتصاد 
اللبناين؟ هل سريفع أحد منكم صوته عالياً تنديداً 
بالسياسة األمريكية التي تعرقل وتعطل املساعدة 
اإليرانية لبناء معامل للكهرباء بالعملة اللبنانية؟ 
هل سينتفض أحد عى منع أمريكا كالً من روسيا 
والصني لالستثامر يف قطاع الطاقة واملواصالت؟ 
ســنكتفي بذلك ولن نتحّداكم بأســئلة وجودية 
ترتبط بهذه البــالد وترابها وهويتها وماذا فعلتم 

من أجلها وماذا فعلت املقاومة ألجلها؟  
أنتــم إذاً تتقدمون كام هي شــعاراتكم لتغيري 
السلطة، وأنا ال أريد التقليل من قيمة هذا النشاط، 
ولكن التغيري مبا هو تغيري ال يجب أن يكون هدفاً 
بحد ذاتــه. فنحن علينا أن نعــرف املنظور الذي 
تقاربون بــه هوية البلد وعالقاتــه، خصوصاً 
وقــد وجدناكم مثالً مضاّدين بصالبة ليك يكون 
لبنــان قوياً يف مواجهة العــدو اإلرسائييل، وأن 
نفــرض لبنان من طبيعة اقتصادية ال تقوم عى 
الريع واالستدانة واالســتجداء الدائم من إمارات 
وماملك«الخري«، وكيف يكون لبنان ضمن شبكة 
كاملة من العالقــات املنطقية مع الدول العربية 

واألجنبية؟
 لن نثقــل عليكم بالتفاصيل، ولكن الحرب ضد 
الطبقــة الحاكمة الحالية ألجل االســتيالء عى 
الســلطة ال ميكن اعتبارها حرباً عادلة ما مل تقد 
إىل قيم إنســانية وســيادية وسياسية أساسية 
ســيتم الوصول إليها مع هذا االنتقال للســلطة. 
فنحن ال نريد عنارص جديدة تخنق الحريات محاباة 
للســعودية. وال نريد وجوهاً جديدة ال تأبه ملعاناة 
اللبنانيني ألنها تخاف أن تعلن موقفاً من العقوبات 
املفروضة عى ســوريا. وال نرغــب بتكنوقراط 
»models« يعتــرب العالقة مع إرسائيل سياســة 
واقعية ومدخــالً للتعايف االقتصادي املزعوم وال 

يعترب ذلك مع سوريا مثالً؟    
الحقيقــة إّن أمريــكا كانت تريــد من األفراد 
واملؤسســات املَمَولني من قبلها بشكل مبارش أو 
عرب وســطاء، يف اليمني واليســار، برجوازيني 
وراديكاليني وبروليتاريــني، أن يقوموا بأدوارهم 
كجــزء من جهد وتحرك منظّم لتغيري هوية لبنان 
املقــاِوم، وهــي تطرح قضايا كقضية »ســالح 
املقاومة« أو »االحتــالل اإليراين« بغرض التأثري 
يف ســلوك وتوجهات وعواطف جامهري طائفية 

أو حتى داخل البيئة الشيعية نفسها. 
ووسط هذه »األعامل الدرامية« تسعى لإلتيان 
بأغلبية نيابية لتمكني ســلطة جديدة ســيكون 
عملها الرئييس توسيع إمكانات أمريكا يف لبنان 
أكر. صحيح أّن األزمة الحالية هي األسوأ بتاريخ 
لبنان، وهي األســوأ عى صيغة تبدو اآلن فارغة 
مجوفة وأشــبه بجثة تستحيل يوماً بعد يوم إىل 
جيفة. وصحيح أّن هناك أســباباً وجيهة قانونية 
وسياسية وأخالقية ملعارضة كل مسؤول تسبب 
بهــذه األزمــة، ولكن يجب أن يعــرف الجميع أن 
واشنطن ليســت املكان الذي ميكن أن يُصان فيه 
مســتقبل لبنان. وعى العكس من امليل الفطري 
والتاريخي للتفكري الرسمي يف لبنان يجب البحث 
عــن خيارات مختلفة، وعى اللبنانيني أن يطّوروا 
قواهم الكامنة عن طريــق تعميق االعتامد عى 

الذات. 
مع املحاكم اإلعالمية العلنية االستعراضية عى 
أبواب االستحقاق االنتخايب يف الخامس عرش من 
أيار سيكون عى قسم من اللبنانيني اختبار صعب 
إليقاف هذه املذبحة االقتصادية بدرجة أساسية. 
وأظن أن رد الفعل اإلنساين والوطني هو املزيد من 

املقاومة. 
مقاومــة ال تنتهي بوضع مجموعة جديدة يف 
الســلطة خاضعة لقوى الهيمنة يباركها »الرب« 
األمرييك باستمرار، بل تنتهي بإدراك الحاجة إىل 
سلطة غري معّوقة جسدياً وعقلياً. سلطة قادرة أن 
تقوم بأشياء مفيدة للناس. سلطة غري منغمسة 
يف إدارة االســتغالل، وال منهمكــة يف صناعة 
االستهالك، وال مشغولة يف خلق ديناميات الهدم، 
وال تســتخدم خطابها وإعالمها ملضاعفة الغرائز 
املذهبية واملناطقية، وال جزءاً من »مطاوعجيني« 
دوليني وإقليميني ومحليني يلوون كرامات الناس 
بدوالر اســتعامري أو انتخايب. ســلطة للبنان ال 
للطوائف. ســلطة للناس ال للزعامات. ســلطة 
تقــول ال قوية يف وجه أكر اإلمربياليات فظاعة 

يف العامل!

فضل الله: املؤسف أن هناك من بنى مشروعه 
اإلنتخابـــي تحـــت شـــعار نـــزع ســـاح املقاومـــة

جدد الســيد عيل فضل الله، خالل خطبتي صالة الجمعة، من عى 
منرب مســجد اإلمامني الحسنني يف حارة حريك، »دعوة املواطنني إىل 
أن يكونوا عى قدر املســؤولية يف اختيار من ميثلهم، أن يدرسوا جيدا 
توجهاتهم، أن يدرســوا تاريخهم ومــدى صدقهم وأمانتهم وقدرتهم 
عى الصمــود أمام إغراءات املال والســلطة وكفاءاتهم وإمكاناتهم، 
ومدى حضورهم عى صعيد الترشيع أو الرقابة، وهل سيقفون معهم 
ويعربون عنهم عندما تواجههم األزمات والصعوبات«، مؤكدا أنّه »من 
املؤســف أن هناك من بنى مرشوعه االنتخايب تحت شعار نزع سالح 
املقاومة، هذا الســالح الذي وجد لحامية الوطن كل الوطن وسيبقى 
عى ذلك.. يف وقت الكل يرى بأم عينه هذا العدو ال يزال يســتبيح بره 
وبحره وجوه وســيادته وال يتواىن أن يهدد ويتوعد قراه ومدنه، وهو 
يقوم اليوم بأضخم مناورة عسكرية عى حدوده لن يكون لبنان مبنأى 
عن تداعياتها إن مل تقع اليوم ففي املستقبل الذي قد يكون قريبا.. ويف 
وقت يدير ظهره للمطالب اللبنانية ويســتعد للبدء بالتنقيب عن النفط 

والغاز ولو عى حساب حقوقنا وثرواتنا«.
أضاف »ونبقى يف إطار هذا االستحقاق االنتخايب لنعيد التأكيد عى 
رضورة إمتام هذا االســتحقاق بعيدا من أجواء التوتر واالنفعال الذي 
يخــى أن ينعكس عى األرض. ونقول ملن يعيش التوتر يف داخله أن 
مكان التعبري هو يف صناديق االقراع؛ ال يف أي موقع آخر. فاالنتخابات 
وجدت للتعبري عن خيارات اللبنانيني وليست لزيادة الرشخ واالنقسام 

بني مكونات الوطن التي ال خيار لها إال أن تعيش وتعمل معا«.
واكد »اننا نريد ملرحلة ما بعد االنتخابات أن تكون مرحلة يتفرغ فيها 
الجميع لبناء وطن ال نريده أن يضيع أو يتداعى أو يتسول حتى يحصل 
عى حاجاته وأدىن متطلباته أو يستجدي صندوق النقد الدويل لرشاء 
خبزه يف مقابل االرتهان لرشوط قد تؤدي إىل ارتهان البلد لسياســات 

خارجية متس ثرواته وسيادته«.

ال يـــرى بعيـــن لبنـــان.. وال نريـــد أن يبقى لبنان محتاً قبـــان أعـــرب عـــن دهشـــته مـــن كام الراعـــي:
أعرب املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمــد قبالن، خالل خطبة 
الجمعة يف مسجد اإلمام الحسني يف برج الرباجنة، عن دهشته »مام 
قاله البطريرك مار بشــارة بطرس الراعي بأن مشــكلة البلد بســالح 
املقاومة، ســائال أين املقاومة وهي تقاتل يف سوريا والعراق واليمن 
وغري ذلك؟! وأن إيران تنتهك ســيادة لبنان!«، متأســفا ألن »غبطته ال 
يــرى بعني لبنان، فهذا أقرب لعقلية املترصفية من عقلية لبنان الوطن 
والعيش املشرك«، مؤكدا »أننا ال نريد أن يبقى لبنان محتال أو مهزوما 
أو مفتوحــا عى االحتالالت املختلفة، وكأننــا ال نعرف أن لبنان كان 
ممسوحا عن الخريطة، فاستعادته املقاومة، وأن لبنان كان مخطوفا 
فحررتــه املقاومة، وأن لبنان كاد يتحول والية تكفريية، فلم تنقذه إال 
املقاومة، وأن املناطق املسيحية التاريخية يف سوريا والعراق استباحها 
التكفريي املجرم فلم يدافع عنها أو يحررها إال املقاومة، أما امليليشــيا 
فهــي خطف عى الهوية، وحواجز طائفية ومتاريس، وعاملة، وقتل 
قيادات وطنية، وتفجري كنائس ومســاجد وأماكن شــعبية، وليست 
لتحريــر وطن وإنقاذ دولة وشــعب كام فعلــت املقاومة، أما معركة 
املقاومة يف اإلقليم فكانت أكرب رضورة وطنية لحامية مصالح لبنان 
العليا من املرشوع األمرييك، الذي أراد تحويل سوريا ولبنان إىل ساحات 
قتل وأشــالء، إال اذا كنا ال نرى مشــكلة يف مذبحة »صربا وشاتيال« 

ومذابح الجبل واالحتالل اإلرسائييل«.
ووجه قبالن خطابه للشــعب اللبناين بالقول: »املعركة االنتخابية 
معركــة خيارات، ويوم األحد فاصــل يف تاريخ هوية لبنان، وألننا ال 
نريد حواجز ومتاريس طائفية، وذبحا عى الهوية، وثكنات صهيونية، 
قلنا ان خيارنا االنتخايب املحســوم هو الثنايئ الوطني املقاوم مع كل 

حلفائه، والتصويت لهذا الحلف واجب وطني وأخالقي وديني«.
وختم »إلخوتنا املسيحيني أقول: خيارنا وخياركم االعتدال االنتخايب 
والسيايس والوطني، وما جرى يف »الطيونة« كان مثاال مصغرا لخيار 
حــرب أهليــة، وهذا أخطر خيار عى العيش املشــرك، وعى الوجود 
املســيحي يف لبنان، واملســيحي روح وقلب وكرامة وتاريخ وحارض 
ومســتقبل، معا عشنا ومعا نعيش، وبنا يقوم لبنان، واالستفتاء يوم 

األحد عى أي لبنان نراهن وعى أي لبنان نريد«.

ــدوء ــ ــ ــ ــ ــ ــراع به ــ ــ ــ ــ ــ ــل: لإلقت ــ ــ ــ ــ ــ ــيخة العق ــ ــ ــ ــ ــ  مش
ألحــــــــــــد إســــــــــــاءة  أو  تحــــــــــــٍد  أّي  دون 

صدر عن املكتب اإلعالمي ملشــيخة العقل لطائفة املوحدين الدروز 
ما ييل: »عشية موعد االستحقاق االنتخايب النيايب يتم تداول مواقف 
متضاربــة حول موضوع املشــاركة يف االقراع او عدمها، بعض تلك 
البيانــات تدعــو اىل وضع حرم ديني عى النســاء املتدينات يف حال 
اقدامهن عى التصويت، وازاء هذا االمر يهم مشــيخة العقل تأكيد ما 
أعلنته ســابقا بأنه ال حرج إطالقا عى األخوة واألخوات يف ذلك، عى 
أمل أن يتم االقراع بهدوء واحرام دون أي تحد أو إســاء ألحد، وبكامل 

الحرية والوعي واملسؤولية«.

نأســـــــــــــــف »اللبنانّيـــــــــــــــة«:   ُمتفّرغـــــــــــــــو 
ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت ملفاتنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان بتأجيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لإلمعـ

عرضــت الهيئة التنفيذية لرابطة االســاتذة املتفرغني يف الجامعة 
اللبنانية يف مؤمتر صحايف لحال الجامعة الراهن«، الفتة اىل ان امعان 
مجلس الوزراء يف التأجيل والتســويف يف البت بقضاياها وملفاتها 
املحقة«، وأرتأت »العمل يف هذه املرحلة عى حلول بديلة وهي بارشت 
بإعداد رســائل ملخاطبة الدول الصديقــة للبنان والتي تربطها بلبنان 
وبالجامعــة عالقات أكادميية لترشح لهم الواقع املأســوي للجامعة 
الوطنيــة واقراحات أهل الجامعة للحلول املناســبة«، متمنية  »عى 
األساتذة إجراء االمتحانات يف الكليات التي مل تنه امتحاناتها الفصلية 
بعــد، واملبارشة بالقيام باألعامل األكادميية بالقدر الذي تســمح به 

الظروف وضمن اإلمكانيات املتوافرة«. 
وتــال رئيــس الرابطة الدكتــور عامر حلواين بيانا باســم الهيئة 
التنفيذية، قال فيه: »وبعد شــكر الزمالء عى توحدهم ومتســكهم 
بأداتهــم النقابية، فإن الهيئة التنفيذية تتمنى عى األســاتذة إجراء 
االمتحانات يف الكليات التي مل تنه امتحاناتها الفصلية بعد، واملبارشة 
بالقيام باألعامل األكادميية بالقدر الذي تســمح به الظروف وضمن 

اإلمكانيات املتوافرة«. 
وختاما، أكد حلواين »ن الرابطة »ســتبقى صدى صوت االســاتذة 
حتــى تتجاوز الجامعة ومعها أهلها طريــق الجلجلة التي زجتهم به 
هذه السلطة عن سابق إرصار وترصد وكأنها تعمل ضدهم بدل أن تكون 

عونا لهم«.

تطبيـــق عرقلـــة  نصـــر  وأبـــي  بحـــث   كســـبار 
قانـــون إنشـــاء ُمحافظـــة جديـــدة فـــي جبـــل لبنـــان

كسبار مستقبال ايب نرص والوفد
استقبل نقيب املحامني يف بريوت نارض كسبار النائب ورئيس الرابطة 
املارونية ســابقاً املحامي نعمه الله ايب نرص، وجرى البحث يف أسباب 
عرقلة تطبيق القانون رقم 2017/50 املتعلق بإنشــاء محافظة جديدة 
يف جبل لبنان، حيث ورد يف املادة األوىل من القانون أنه تنشأ يف جبل 
لبنان محافظة باسم »كرسوان الفتوح وجبيل«، مركزها جونية وتتألف 

من قضاءي كرسوان وجبيل. 
ورشح أيب نرص للنقيب كســبار األسباب املوجبة للقانون، والعرقلة 
التي يواجهونها. وجاء يف األســباب املوجبة: »ملا كان قضاءا كرسوان 
الفتوح وجبيل يتألفان من مائة وخمس وســبعني بلدة وقرية)175(، 
يبلغ مجموع سكانهام أكر من أربعامية ألف نسمة يضاف إليهم عرشات 
آالف املقيمني.وحيث ان مســافة شاســعة تفصل بني هذين القضاءين 
وبلدة بعبدا مركز محافظة جبل لبنان الحالية مام يكبد املواطنني الكثري 
من املشــقات والنفقات وإضاعة الوقــت ملالحقة معامالتهم. وحيث 
ان وثيقــة الوفاق الوطني التــي أقرّت يف الطائف أكدت الحاجة امللحة 
إىل اعتــامد الالمركزية اإلدارية، مبا فيها تطوير الالحرصية اإلدارية. 
وحيث أن الفقرة )ز( من مقدمة الدستور نّصت عى أن اإلناء املتوازن 
للمناطــق ثقافياً واجتامعياً واقتصادياً ركن أســايس من أركان وحدة 
الدولة واستقرار النظام. وحيث ان اإلناء املتوازن ال يتحقق إال بتطبيق 
الالمركزيــة اإلدارية لتفعيل دور املواطنني يف إدارة شــؤونهم املحلية، 
مبا فيها الالحرصية اإلدارية املوسعة التي تسّهل وصول املواطنني إىل 
الخدمات اإلدارية. فإنه ال بّد من إنشــاء محاظة جديدة يف جبل لبنان 
يكون مركزها مدينة جونيه وتشــمل قضاءي كرسوان الفتوح وجبيل 
وتحوي كل الدوائر واملؤسسات الرسمية اإلدارية والقضائية والربوية 

والصحية واألمنية واملالية وسواها مام تتألف منه بقية املحافظات.«
بعدها، استقبل النقيب كسبار، أصغر املرشحني للنيابة سناً، ووضعتهم 

يف جو اإلنتخابات يف املنت الشاميل، وبرنامجها اإلنتخايب.
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 االضراب املفتوح للموظفين في القطاع العام ُمستمّر منذ حوالى السنة
الُمباالة املسؤولين تؤدي الى هجرة الكفاءات وتراجع ايرادات الدولة

جوزف فرح

منــذ حوايل الســنة قررت 
العامة  االدارة  موظفي  رابطة 
االرضاب بدأتــه بيوم واحد ثم 
بيومني ثم بأســبوع ويعد ذلك 
كان االرضاب املفتوح احتجاجا 
عــى ما وصلت اليــه اوضاع 
املوظفــني يف ظل تاكل راتبهم 
بعد ان فقــدت اللرية اللبنانية 
٩٥يف املئــة من قيمتها وبات 
راتــب املوظف يــكاد ال يكفي 
ارتفاع سعر  ليومني مع  سوى 
صفيحة البنزين اىل مستويات 
السلع  اسعار  وارتفاع  قياسية 
واملواد الغذائية بنســب عالية 

جدا ...
ازاء ذلــك تعطلــت مصالح 

النــاس وتراجعت ايرادات الدولة وخصوصا يف الوزارات التي 
كانت تدر عى الخزينة امواال تسري فيها شؤون الدولة واقفلت 
االدارات ومل يحــر املوظفون الذين باتوا يعانون من صعوبة 
العيــش والتنقل يف هذه الظروف االقتصادية الصعبة عندها 
قررت الرابطة تخصيص يوم واحد يف االســبوع الســتقبال 
املراجعــني وانجاز معامالتهم بينام فرضــت الحكومة عى 
املوظف املداومة ثالثة ايام بعد ان وافقت عى اعطائه مساعدة 
اجتامعية ورفعت بدل النقل من 24الف لرية اىل ٦4الف لرية ،

ويف هذا االطار يقول ممثل وزارة املالية يف رابطة موظفي 
االدارة العامة وليد الشــعار ان ارضاب الرابطة مستمر وسط 
المباالة الحكومة املنرصفة اىل اجراء االنتخابات النيابية وان 
بعــض املوظفني يف وزارة املالية يحــرون يوما واحدا اىل 
مكاتبهم بينام يداوم ٣ايام من يتقاىض املساعدة االجتامعية 
وان ما يتقاضاه املوظف يكاد ال يكفي ليومه بعد ان ارتفع سعر 

صفيحة البنزين اىل اكرث من ٥00الف لرية .
اما رئيسة رابطة موظفي االدارة السيدة نوال نرص فتؤكد ان 
االرضاب املفتوح مستمر مع تجاهل والمباالة الحكومة تجاهنا 
وتجاه مطالبنا بل ازدادت اســباب االرضاب حجام وكام ونوعا 
رغم بعض الخروقات خصوصا بعد ان قدمت الحكومة تقدميات 
هزيلة ال تكفي املوظف ســوى ليومني فقط مع العلم ان الدولة 

رفعت رسومها السعار خدماتها وطبقت الدوالر الجمريك .
وتضيف نرص :نحن نتفهم وضع الدولة ونقبل بالحد االدىن 
املقبــول لتصحيح الرواتب ولتأمني معيشــة املوظف فأعطت 
الحكومة مســاعدة اجتامعية بقيمة نصف راتب انطالقا من 

مليونني ونصف املليون لرية و٣ماليني لرية ملدة شهرين ثم ملدة 
ســنة عى ان ال تفل عن مليوين لرية و٦ماليني لرية كام زادت 
بــدل النقل من 24اىل ٦4الف لــرية ال تكفي لنقل املوظف من 

ضيعته اىل ضيعة اخرى وليس اىل وظيفته.
وذكرت نــرص ان الرابطة قابلت رئيس الحكومة الذي ابدى 
تفهام وتحسســا ملطالبنا وخرجنا من االجتامع معه بأن كل 
ىشء ســيتم معالجته مع اللجنة التي شكلها لهذه الغاية التي 
ابدت عدم قدرتها عى تلبية املطالب نظرا لعدم وجود االمكانية 
للدولة عى تحقيقها مام ادى اىل نقمة لدى املوظفني وهجرة 
الكفاءات من الطاقات الشابة يف االدارة العامة خصوصا مع 
فقــدان االوراق والحرب »والسيســتام »اضافة اىل عدم تأمني 

املازوت للمولدات املوجودة يف هذه االدارات.
واســتغربت نــرص تحجج الحكومة بعــدم وجود االموال 
للموظفني بينام نرى يف جدول اعامل مجلس الوزراء انفاقات 
وتنقالت وسفر واعفاءات ودعم املؤسسات املقرصة حتى راتب 
املوظــف يتم حجــزه يف املصارف او يؤخذ عليه عمولة او يتم 

تقسيطه .
وال تنكــر نرص ان الرابطة تتخذ خطوات تصعيدية ولفرتات 
معينة ولكن ال ميكن ان نبقي املوظف يف الشارع حتى اننا مل 
نرفض املشــاركة يف ادارة االنتخابات يك ال تلغى ونكون نحن 
املسببني لذلك ولكن بدال من ان تعني املوظف يف قضاء مجاور 

لسكنه نقلته اىل قضاء بعيد .
وتستغرب نرص ترك املوظف عى حالته كأنه يعمل »بالسخرة 
»بينام هو ليس قادرا عى الطبابة واالستشفاء او تأمني لقمة 

عيشه او دفع فاتورة املولد الخاص او صهاريج املياه. 

ــار ــهــي ــن بــالــعــمــل ملــصــلــحــتــهــم لــتــجــنــب االن ــّرضــي ــم ــد امل  األبـــيـــض وعــ
ــاف اهـــل الــقــطــاع ــصـ ــحــاصــل وإنـ ــف الـــنـــزف ال ــوق ــبــت ب ســاســيــن طــال

املمرضات  نقابــة  أحيت 
واملمرضني امس اليوم العاملي 
للتمريــض يف احتفال أقيم 
يف سن الفيل برعاية رئيس 
الجمهوريــة ميشــال عون 
العامة  ممثالً بوزير الصحة 
فراس األبيض و تخلّله تكريم 
عدد مــن العاملني يف املهنة 
الســنوات  الذين متّيزوا يف 
الثــالث األخــرية يف أحــد 
مياديــن التمريض األربعة: 
التدريب  التمريضية،  اإلدارة 
املستمر، الرعاية التمريضية 

واألبحاث. 
وقــال وزيــر الصحــة 
الجمهورية  رئيس  »رشفني 
الحفل،  بتمثيلــه يف هــذا 
وأنا أتــرف كذلك بالوقوف 
أمامكم، أنتم الذين كنتم سداً 

منيعــاً، يف أصعب األوقات، يف وجه جائحة عاملية، وإنفجار 
غري مســبوق، كل ذلك يف زمن مصاعــب مالية واجتامعية 

وإنهيار مل نشهد مثله من قبل«. 
واضاف »الســؤال املطروح عى الــوزارة وعى الدولة، هو 
كيف الســبيل لدعم هذا القطاع الحيوي، ملساعدته عى البقاء 

والصمود، وتجنب انهيار نظامنا الصحي؟«. 
واشار اىل »عّدة أمور قامت وتقوم بها الوزارة: زيادة رواتب 
العاملني يف القطاع الصحي، العمل مع كافة املستشفيات عى 
الربط بني زيادة التعريفــات التي نقرها كوزارة وزيادة البدل 
الذي يحصل عليه العاملون الصحيون، العمل عى مشــاريع 
تبادل مع مؤسســات صحية يف الخــارج والعمل مع جهات 
مانحة دولية عى عّدة مشــاريع تســمح بإيجاد منح كاملة 

لدراسة مهنة التمريض«. 
وختم »لكم منا وعد بأننا ســنبذل كل جهد ممكن لتحقيق 
ذلك، لنفيكم جزءاً يســرياً من تعبكم وسنســتمر بالعمل مع 
نقابتكم، ونقيبتكم، ملصلحتكــم ومصلحة مهنتكم ألن فيها 

مصلحة املجتمع«. 
ساسني: 

من جهتها،  اشارت نقيبة املمرضات واملمرضني رميا ساسني 
قازان اىل أّن »النقابة ناشدت مراراً وتكراراً وكانت لها محطّات 
مطلبيــة تحذيرية لوقف التدهــور لكّنها مل تلق آذاناً صاغية 

وتلّقت عّدة وعود، ال سيام منها إطالق ورشة عمل مع الركاء 
لكن هذا األمر مل يتحّقق لغاية تاريخه«. 

وطالبــت النقيبة بـ »تحديد الحــد األدىن ألجور املمرضات 
واملمرضني مبا ال يقّل عن سبعة ماليني لرية وزيادة بدل النقل 
بشــكل متحــرّك وإجراء تأمني صحي مكّمــل ملنافع الضامن 

اإلجتامعي«. 
وأوضحت أّن »الوصول اىل األهداف املنشــودة مســؤولية 
مشــرتكة بني كافة املعنيني بالقطاع الصحي مع التمنيات أن 
تحمل هذه الســنة أمالً جديداً للعاملني يف املهنة«، شــاكرًة 
لرئيــس الجمهوريــة رعايته الحفل »كبــادرة دعم معنوية 

استثنائية للمهنة«. 
بدورها، لفتت ممثلة منظمة الصحة العاملية يف لبنان إميان 
شنقيطي إىل ان »العاملني يف التمريض يشكّلون خمسني يف 
املئة من القوى العاملة الصحية عاملياً والحاجة مستقبالً هي 
لتســعة ماليني حول العامل. ولألســف يف لبنان نشهد هجرة 
كبرية وهذا مؤرش خطري يستوجب وضع اسرتاتيجية وطنية 
لإلحتواء واإلســتبقاء من أهّم بنودهــا إمداد القطاع بكوادر 
جديدة وتشــجيع الجيل الجديد عــى اختيار هذا اإلختصاص 
وإعطاء حوافز وتأمني بيئة عمل آمنة ومؤاتية والتنســيق مع 

القطاعات الصحية األخرى وتقديم الدعم النفيس«. 
بعدهــا، تّم توزيع الجوائز التي منحتهــا النقابة لعدد من 

املمرضني واملمرضات الذين تم اختيارهم لهذه السنة . 

خالل االحتفال باليوم العاملي للتمريض

إســــــــتــــــــجــــــــرار الـــــــطـــــــاقـــــــة والــــــــــغــــــــــاز الـــــــــــى لــــبــــنــــان
ــي« ــ ــركـ ــ ــيـ ــ االمـ »الــــــــقــــــــرار  يـــنـــتـــظـــر  واالردن  مــــصــــر  مــــــن 

منذ أيلول الـ2021 مل توضع عقود استجرار الغاز من مرص 
والكهربــاء من األردن إىل لبنان عرب األرايض الســورية كام 
ُوعدت به الســلطات اللبنانية... والســبب »عقوبات قيرص« 

وغياب أي متويل للمروع.
لكن ترسيبات دارت رحاها يف الساعات األخرية عن أن مثّة 
امتعاضاً أردنياً ومرصياً من األداء السيايس اللبناين واالنهيار 

الذي وصلت إليه البالد جّراء هذا األداء.
»ال امتعــاض مرصيــاً أو أردنياً من لبنان« تؤكد مصادر يف 
وزارة الطاقة إذ »عشــية الخامس عر من أيار تكرث األقاويل 
والشائعات لتوظيفها سياسياً يف االستحقاق النيايب من أجل 

تجيري أصوات الناخبني ملصلحة ُمطلقيها«.
وتقــول: إن مرص واألردن تُدركان جيــداً الدور الذي تلعباه 
ولبنان إلنجاح العقود املتعلقة باســتجرار الكهرباء من األردن 
والغــاز من مــرص، والجانبان يعلــامن أن املوضوع مرتبط 
بعقوبــات »قانون قيرص« وبالتايل ال عالقة للبنان بأســباب 

عدم تنفيذ تلك العقود لغاية اآلن...
وتكّرر املصادر التأكيد أن »تأخري تطبيق تلك االتفاقات يعود 
إىل »قانون قيرص« من جهة حيث مل يصدر عن اإلدارة األمريكية 

الكتاب الخطي الذي طالبت به مرص واألردن يعفي هذه العقود 
من العقوبات املفروضة عى ســوريا، ومن جهٍة أخرى عدم 
إيفاء البنك الدويل بوعده بتمويل العقود لغاية اليوم، وال يزال 

يُخضعها للدراسة السياسية«.
وتُضيــف: إن مرص واألردن تواكبان لبنــان يف هذا امللف، 
فالرســائل التي يتلقاها من البنك الدويل أو الرسائل الشفهّية 
من اإلدارة األمريكية، تصل إىل األطراف الثالثة معاً، وما يتلقاه 
لبنان من الجانبني تتلقاه مرص واألردن يف آٍن واحد... فاألطراف 
الثالثة تأســف جداً ملآل األمور وعدم البدء بتنفيذ العقود حتى 

اآلن.
وتشدد عى أن »الجانب اللبناين يعمل بطاقته القصوى يف 
هذا امللف، فقد أنجز العقد مع مرص، كام أنجز العقد مع األردن 
نهائيــاً ووافقت عليه هيئة التريع واالستشــارات، ويعمل 
راهناً عى إنجاز اتفاق الـ »سواب« مع سوريا، لكن إن مل يتم 
االستحصال عى موافقة خطّية من اإلدارة األمريكية ومل يبت 
البنك الدويل مبســألة التمويل فال ميكن البدء بتنفيذ العقود 
إطالقاً، علامً أن مرص ارتأت عدم توقيع العقد عى رغم إنجازه 

النتظار تحقيق األمَرين املشار إليهام. 

ــطــري ــق ــار والــســفــيــر ال ــصـ ــادل الــســيــاحــي بــيــن نـ ــبـ ــتـ تــعــزيــز الـ
 بحث وزير السياحة وليد 
نّصار مع الســفري القطري 
يف لبنــان ابراهيــم بن عبد 
العالقات  السهالوي  العزيز 
البلدين يف  الثنائيــة بــني 

السفارة. 
األبرز  الحدث  إىل  وتطرقا 
لهــذا العــام »كأس العامل 
قطــر  دولــة  يف   »2022
يف  منه  اإلستفادة  وإمكان 
بني  السياحي  التبادل  تعزيز 

لبنان وقطر.  

ــان ــضــم ــل ــي ل ــ ــال ــ ــح ــ ــرار املـــجـــلـــس ال ــ ــم ــ ــت ــاســ ــ  قــــــــرار لـــبـــيـــرم ب
ـــه وبــــــاعــــــتــــــمــــــاد نـــــــصـــــــاب الــــغــــالــــبــــيــــة ــ ـــائـ ــ ــضـ ــ ــ ــأع ــ ــ ب

األســـــــــمـــــــــر دعـــــــــــا النـــــــعـــــــقـــــــاد >لــــــجــــــنــــــة املـــــــؤشـــــــر<

ــدا ــيـ ــط فـــــي حـــــق >ســـــوبـــــرمـــــاركـــــت< فـــــي صـ ــ ــب ــر ضــ ــضـ ــحـ مـ

العمــل   أصــدر وزيــر 
يقيض  قرارا  بريم  مصطفى 
الحايل  املجلس  باســتمرار 
للصنــدوق الوطني للضامن 
االجتامعــي بأعضائه، وأن 
االجتامعات  يعتمد نصــاب 
املطلقة  الغالبية  احتســاب 
مــن املوجودين فعليا، وذلك 
بعد محاوالت حثيثة لتشكيل 
مجلس إدارة جديد للصندوق، 
وتعذر ذلك إىل اآلن ، وحتى ال 
يعطل عمل الضامن، ويف ما 

ييل نص القرار:
إن وزيــر العمل، بناء عى 
تاريخ   8٣7٦ الرقم  املرسوم 
)تشــكيل   2021/٩/10
بنــاء عــى  الحكومــة(، 
مــروع القانون املوضوع 

موضــع التنفيــذ مبوجب املرســوم الرقــم 1٣٩٥٥تاريخ 
1٩٦٣/0٩/2٦ وتعديالته )قانــون الضامن االجتامعي( ال 
ســيام املادة الثانية منه، بناء عى قرار مجلس الوزراء الرقم 
1٩٩ تاريخ 2008/٣/18  الذي وافق عى متديد والية  مجلس 
إدارة الصنــدوق الوطني للضــامن االجتامعي وهيئة مكتبه 
إىل حــني تعيينهام أصوالً، وحيث أنه منذ العام 2008 وحتى 
تاريخه ال زال مجلس اإلدارة مستمراً بسبب تعّذر تعيني أعضاء 
جــدد بدالً من املنتهيــة واليتهم، وقد تناقص عدد أعضاء هذا 
املجلس بفعل الوفاة واالستقالة والتغيب اإلرادي بدون سبب 
بحيث أصبح العدد الفعيل ألعضاء املجلس 1٥ عضواً، بناًء عى 
كتاب مجلس إدارة الصندوق الوطني للضامن االجتامعي رقم 
٥٣8 تاريخ 2021/٩/1٦ مؤلف مع ملحقاته من 1٩0 صفحة 
يــرح فيها أوضاع الصنــدوق الوطني للضامن االجتامعي 
ومشــاكله وأزماته، وهي مشاكل جادة تنذر بعواقب وخيمة 
ليس أقلها توّقف هذا القطاع عن تقديم خدماته للمضمونني، 
بناء عى كتاب وزير العمل رقم ٣/1٣٩2 تاريخ ٣/2021/11 
الــذي انطلق من قاعدة اســتمرارية عمل املرفق العام وأجاز 
ملجلــس إدارة الصنــدوق الوطني للضــامن االجتامعي عقد 
اجتامعــات مختلطــة )حضورياً وعن بعد ملــن يتعّذر عليه 
الحضــور(، بناء عى كتاب وزير العمل الرقم ٣/1٣٩2 تاريخ 
2022/4/1٩ الذي عاد وأكد عى اســتمرارية انعقاد جلسات 
مجلس اإلدارة حضورياً وعن بعد عى ضوء الرأي االستشاري 
لديوان املحاســبة، بناء عى كتاب وزير العمل الرقم 1٥٩٥/٣ 
تاريــخ 2022/4/28 املوجه إىل مجلس الوزراء ويعرض فيه 

الخطــة اإلنقاذية للضندوق الوطنــي للضامن االجتامعية 
متضمنــة وجوب تعيــني مجلس اإلدارة ومرفقــاً بالخطة 
مشاريع مراسيم التعيني التي استغرق جمع مرشحي الهيئات 
األكرث متثيالً للعامل وأصحاب العمل نحو الســبعة أشــهر 
ابتــدأت مع توجيه الدعوة مبوجــب كتاب وزير العمل الرقم 

118٦ /٣ تاريخ 24/٩/2021،
وحيــث أن مجلــس الوزراء مل يوافق عــى تصديق نتائج 
انتخــاب أعضاء مجلــس إدارة الصنــدوق الوطني للضامن 
االجتامعــي ومل يعنّي مندويب الدولــة يف هذا املجلس، ومل 

يوافق عى املراسيم ذات الصلة،
وحيث أن من املستحيل استمرار مجلس اإلدارة يف ظل هذا 
النقص يف عدد أعضائه بحيث أصبح تأمني نصاب الجلســة 
يحتــاج إىل معجزة والتوافق عــى القرارات يحتاج إىل أكرث 

من ذلك،
لذا ومنعاً من تعطل هذه املؤسسة،

وعمــالً مببدأ اســتمرارية املرفق العــام وإىل حني تعيني 
مجلس إدارة جديد،

يقرر ما يأيت:
املــادة األوىل: يســتمر أعضاء مجلس اإلدارة مبامرســة 

أعاملهم إىل حني صدور مراســيم تعيني بديالً عنهم.
املادة الثانية: يحدد نصاب جلســة مجلس اإلدارة وفق عدد 
األعضــاء العاملني فعلياً، وتتخذ القــرارات بأغلبية أصوات 

الحارضين.
املــادة الثالثة: يعمل بهذا القــرار فور صدوره ويبلغ حيث 

تدعو الحاجة. 

شــكر رئيس االتحاد العاميل العام بشــارة األسمر رئيس 
الجمهورية ميشــال عون عى »الرسعة القصوى يف توقيع 
املرســوم رقم ٩12٩ حول غالء املعيشــة يف القطاع الخاص 
وأكّــد عى نره بالجريدة الرســمية يف أقرب فرصة ممكنة 
حتــى يصار اىل البدء بتطبيقــه الفوري عى العامل واألجراء 
واملوظفــني واملتعاقدين الخاضعــني لقانون العمل وملا له من 
انعكاسات إيجابية ولو بالحد األدىن عى معيشة هؤالء العامل 
وعى الصندوق الوطني للضامن االجتامعي من حيث أنه يوّفر 
حوايل ألف ومئة مليار لرية مداخيل إضافية عن االشــرتاكات 
التي يــرّصح بها عن هذه املبالغ للصندوق ماّم يؤّدي اىل رفع 
قيمــة بدالت االستشــفاء واألدوية التــي يوّفرها الصندوق 

للمضمون«. وشكر أيضاً »رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت 
ووزير املال يوســف خليل ووزيــر العمل مصطفى بريم عى 

جهودهم يف اإلطار«. 
وطالب يف ترصيح »رئيس الحكومة ووزير العمل بالدعوة 
النعقاد لجنة املؤرش لدراســة واقع األجور وزيادة الحد األدىن 
واالتفاق عى مبالغ مقطوعة وعى بدل نقل ومنح مدرســية 
وتعويضــات عائلية جديدة بالقطاعني العام والخاص وزيادة 
بدل النقل للعسكريني بعد االرتفاع الكاريث بأسعار املحروقات 
والتي انعكســت ســلباً عى مجمل نواحي الحياة االقتصادية 
واالجتامعية وللعامل والعســكريني والفقــراء وذوي الدخل 

املحدود«.  

واصل مندوبو مصلحة االقتصاد يف محافظة لبنان الجنويب 
جوالتهــم امليدانية بالتعاون مع االمن العام، يف اطار الحد من 
احتــكار التجار واصحاب الســوبرماكت واملحال، ومالحقة 
املتالعبني منهم باالسعار، حيث كشف فريق منهم عى سوبر 
ماركت »الســبينس »يف مدينة صيدا مبواكبة قوة من املكتب 
االقليمي لالمن العام جنوباً، وتبني لهم عدم اعالن اسعار بعض 

االصناف ، باالضافة اىل تجاوزه هامش نسب االرباح املسموح 
بها من قبل وزارة االقتصاد، مام استدعى تنظيم محر ضبط 
بحق صاحبــه لعدم تقيده بالروط االنفــة الذكر، ليعرض 
الحقاً عى النيابة العامة املمثلة بالنائب العام االستئنايف يف 
الجنــوب القايض رهيف رمضان، ويصار اىل اتخاذ االجراءات 

القانونية الالزمة. 

ــات ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــد االنـ ــ ــعـ ــ ــات بـ ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــدة لـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــار جـ ــ ــ ــعـ ــ ــ اسـ
أعلن  ممثل موزعي املحروقات فادي ابو شقرا أن 

ال جدول اسعار جديد للمحروقات قبل االنتخابات 

النيابية، مشــدداً عى ان الكميات الالزمة لتامني 

حاجات الســوق يف االيام املقبلــة متوفرة لدى 

املحطات.

ولفت إىل »وجوب االلتزام بجدول االسعار الذي 

تصــدره وزارة الطاقة، وأكد ان تعديل االســعار 

وفقاً لســعر رصف الدوالر اليومي يعرّض املحطة 

املخالفة للخطر واملالحقة يف ظل عدم وجود قرار 

رسمي يسمح لها بذلك«. 

ــر مــــــن »رشـــــــــــــاوى املـــــــيـــــــاه« قــــبــــل اإلنــــتــــخــــابــــات تــــحــــذيــ
صدر عن رئيس مجلس ادارة مدير عام مؤسسة مياه 

بريوت وجبل لبنان املهنــدس جان جربان بيان توجه 

خالله اىل جميع اداريي وعامل مؤسســة مياه بريوت 

وجبل لبنان وجاء فيه:

»يف هــذا الجو وموســم االنتخابــات، يَُحظَرعى 

اي موظــف او عامل اعطاء وعــود او ايهام املواطنني 

بخدمات يف مؤسسة املياه من املستحيل تحقيقها من 

خارج القانون، لكسب اصوات انتخابية الي فريٍق كان. 

لذلك يرجى التعامل بصدق وعدالة مع جميع املواطنني، 

الن املياه حياة والحياة لكل الناس«. 
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السبت 14 أيار 2022

عسكريين   10 اســتــشــهــاد  ــا:  ــوريـ سـ
الغربي حلب  ريف  في  آخرين  وجرح 

تحدثت وكالة »سانا« السورية عن استشهد 10 عسكريني 

وجرح 9 آخرين، جراء استهداف حافلتهم من قبل اإلرهابيني 

امس يف ريف حلب الغريب.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: »حواىل الساعة 

9:30 من صباح اليوم، قام إرهابيون باستهداف حافلة مبيت 

عســكري بصاروخ  م/د يف منطقة عنجارة يف ريف حلب 

الغريب، ما أدى إىل استشهاد 10 عسكريني وجرح 9 آخرين«.

أبو عاقلة الى ذكرى »فيسبوك« يُحّول صفحة الشهيدة شيرين 

ُمباحثــــات إماراتيــــة ــــــ أميركيــــة فــــي املجــــاالت الدفاعيــــة والعســــكرية

حــول موقع التواصــل االجتامعي »فيســبوك«، صفحة 
الصحفية الفلسطينية الراحلة شريين أبو عاقلة إىل ذكرى، 
وهي السياســة التي يتم تطبيقها عقــب اإلعالن عن وفاة 

شخص ما له صفحة يف املوقع.
ويتم تحويل الحساب عىل »فيســبوك« إىل »متوىف« من 
خالل اإلبالغ عــن الوفاة، والرغبة يف إحيــاء ذكراه، إذ تعد 
الحســابات التي يتم إحياء ذكراها مكانا لألصدقاء والعائلة 
الذكريات بعد رحيل الشــخص، لذلك  لالجتامع ومشــاركة 
تساعد عملية إحياء ذكرى الحساب يف تأمينه عن طريق منع 

دخول أي شخص إليه.
واقيمــت امس الجمعة يف كنيســة يف القدس الرشقية، 
مراســم توديع جنازة  أبو عاقلة التي قتلــت يف جنني يوم 
األربعاء خالل تغطيتها الصحفية املبارشة لعملية عســكرية 

إرسائيلية يف الضفة الغربية.
ونقل جثامن الصحفيــة يف قناة »الجزيرة« القطرية، إىل 

القدس الرشقية، حيث ستقام الصالة عىل جنازتها يف كنيسة 
الروم الكاثوليك يف باب الخليل داخل البلدة القدمية.

وشريين أبو عاقلة مسيحية تبلغ 51 عاما، ولدت يف القدس 
الرشقية وســتدفن إىل جانب والديها يف مقربة »صهيون« 

بالقرب من البلدة القدمية.

بحث ويل عهد أبوظبي الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان مع 
قائد القيــادة املركزية األمريكية الفريــق أول مايكل كوريال 

عالقات التعاون يف املجاالت الدفاعية والعسكرية.
وقالت وكالة أنباء اإلمــارات إن نائب القائد األعىل للقوات 
املســلحة التقى املســؤول العســكري األمرييك يف قرص 
الشــاطئ، وبحث عالقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون 
والعمل املشــرك بني اإلمارات والواليات املتحدة يف املجاالت 
الدفاعية والعســكرية يف إطار العالقات االسراتيجية التي 

تجمع البلدين.
وأضافــت الوكالة أن االنبــني »تناوال عددا مــن القضايا 
واملوضوعات ذات االهتامم املشــرك وتبــادال وجهات النظر 

بشأنها«.

االحتالل : سيتم  بناء أكثر من 4 آالف وحدة استيطانية في القدس والضفة

ــراق ــع ــداً فـــي ال ــ ــاً ج ــب ــري ــداد: االنــتــهــاء مـــن »داعـــــش« بـــات ق ــغـ بـ

ــر  ــي ــســي ت ــى  ــ ــل ــ ع مـــــــرة  ألول  تـــــوافـــــق  ــن  ــ ــم ــ ــي ــ ال ــة  ــ ــوم ــ ــك ــ ح
ــة ــيـ ــوثـ ــر حـ ــ ــفـ ــ ــاء بـــــــــجـــــــــوازات سـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ ــن صـ ــ ــ رحـــــــــــالت مـ ــن ــ ــي ــ ــب ــ ــراق ــ  الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــونــــســــي يـــــرفـــــض وجــــــــــود ُم

ــة ــّلـ ــتـ ــحـ مـ دولـــــــــــة  ــا  ــ ــن ــ ــس ــ ل  : ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــالنـ ــ لـ أجـــــــانـــــــب 

قالت وســائل إعالم إرسائلية، إّن املجلس األعىل للتخطيط 
والبناء يف اإلدارة املدنية اإلرسائيلية صادق عىل بناء أكرث من 
4 آالف وحدة استيطانية جديدة يف الضفة الغربية مبا فيها 

مدينة القدس املحتلة.
وأوضح موقع »وااله« اإلرسائييل، أنّه سيتم بناء الوحدات 
السكنية يف العديد من املستوطنات، يف الضفة والقدس ورام 

الله وبيت لحم.
وتشــري بيانات حركة »السالم اآلن« الحقوقية، إىل وجود 
نحو 666 ألف مســتوطن و145 مستوطنة كبرية و140 بؤرة 
استيطانية عشوائية )غري مرخصة من الحكومة اإلرسائيلية( 

يف الضفة الغربية، مبا فيها القدس املحتلة.
وكان وزير األمن اإلرسائييل بنــي غانتس، قد أعلن نهاية 
األسبوع املايض موافقته عىل انعقاد املجلس بهدف إقرار بناء 

آالف املستوطنات.
وحســب ما ذكره أرائيل كهانا، مراسل صحيفة »إرسائيل 
هيوم«، فإّن »بعض املســتوطنات التي سيتم فيها تشييد هذه 
الوحدات تقع يف عمــق الضفة الغربية وليســت يف كتلة 
اســتيطانية كبرية أو قريبة من الخــط األخرض الفاصل بني 

الضفة وإرسائيل«.
ويشــمل القرار الســامح بالبناء يف النقطة االستيطانية 
»متسفي داين«، التي دشنت دون الحصول عىل إذن الحكومة 

اإلرسائيلية.

يذكــر أّن إعالن املوافقة عىل بناء الوحدات الســكنية يف 
املســتوطنات جاء بعد يوم عــىل رشوع االحتالل يف تدمري 
منازل الفلسطينيني يف القرى التي توجد يف منطقة »مسافر 
يطا«، جنوب الخليل، بناًء عىل قرار ســابق اتخذته محكمة 

االحتالل العليا.
وذكرت وســائل إعالم إرسائيلية أّن اإلدارة األمريكية بعثت 
برسالة إىل االحتالل اإلرسائييل قبيل زيارة الرئيس األمرييك 
جو بايدن إىل »إرسائيل« الشــهر املقبل، دعته فيها إىل عدم 
املوافقة عىل البناء يف املستوطنات، تحسباً لإلعالن املرتقب 
عن انعقاد املجلــس األعىل للتخطيط وبنــاء آالف الوحدات 

السكنية.

قال نائب قائد العمليات املشــركة يف العراق الفريق األول 
عبد األمري الشــمري إن االنتهاء من »داعش« يف بالده »بات 
قريبا جدا«، وأعلن اســتعداد العراق للتعاون مع جميع الدول 

ملكافحة اإلرهاب.
وخالل مشــاركته يف االجتامع الــوزاري للتحالف الدويل 
ملحاربة »داعش« يف مدينة مراكش املغربية، أضاف الشمري 
أن القوات األمنية تالحق عنارص التنظيم يف املناطق النائية 
والجبال البعيدة عن املناطق الســكينة، وأشار إىل أن العراق 
مستعد للتعاون مع جميع الدول ملكافحة اإلرهاب والجرمية 

مبختلف صورها.
وذكرت »خلية اإلعالم األمني« أن الشــمري أكد يف كلمته 
عىل خطورة اإلرهاب واستعرض »اإلجراءات والتي قامت بها 

القوات املسلحة العراقية ملكافحة العنارص اإلرهابية«.
ويف االجتــامع الذي شــارك فيه من العــراق أيضا وزير 
الخارجية فؤاد حسني، أشاد الشــمري »بالجهود التي تبذلها 
الــدول العربية والعاملية إلنهاء وجــود العصابات اإلرهابية، 

وتنسيق العمل املشرك وتبادل املعلومات بني األجهزة املختصة 
يف هذه الدول«.

ويســتضيف املغرب »االجتامع الــوزاري للتحالف الدويل 
لهزمية داعش الذي يضم 84 دولــة ومنظمة رشيكة تابعة 

لعدد من دول العامل«.

أعلنت الحكومــة اليمنية موافقتها عىل تســيري رحالت 
تجارية من مطار صنعاء خالل مدة الهدنة األممية بجوازات 

سفر صادرة عن جامعة الحويث.
ونقلت وكالة األنباء اليمنية الرسمية عن مصدر حكومي 
مســؤول قوله إن الحكومة »ستستمر يف تعاطيها اإليجايب 
مع مبــادرة مكتب املبعــوث األممي )هانــس غروندبرغ( 
وتعهداته بخصوص تســيري رحالت من مطــار صنعاء إىل 
األردن خالل فرة الهدنة بجوازات سفر صادرة عن محافظة 

صنعاء واملحافظات األخرى«.
وأشار املصدر -الذي مل توضح الوكالة اسمه أو صفته- أن 
موقف الحكومة جاء انطالقا مــن »التزامها الكامل بخدمة 
الشــعب وتخفيف معاناته وتقديرا لجهــود املبعوث األممي 
ومســاعيه لتجاوز التعنت الحويث يف التطبيق الكامل لبنود 

الهدنة«، وفق تعبريه.
وشدد عىل أن »التعهدات الواردة يف مبادرة املبعوث األممي 
تؤكــد عىل أنه ال يرتب عــىل الخطوة أي تغيــري يف املركز 
القانوين للحكومة اليمنية، وال يعترب ذلك اعرافا من أي نوع 

باملليشيات الحوثية«.
وكان مقررا انطالق أول رحلــة تجارية من مطار صنعاء 
الدويل ضمن الهدنة األممية يف 25 نيســان املايض، إال أنها 
تعرثت وســط اتهام الحكومة اليمنية للحوثيني بعدم االلتزام 
باالتفاق الذي ينص عىل اعتامد جوازات السفر الصادرة عنها.
ويف األول من نيســان املايض أعلن املبعــوث األممي إىل 
اليمن هانس غروندبــرغ عن موافقة أطــراف الرصاع عىل 

هدنة ملدة شــهرين قابلة للتمديد، بدأت يف اليوم التايل، مع 
ترحيب التحالف الذي تقوده الســعودية، والقوات الحكومية 

والحوثيني.
ومن أبرز بنود الهدنة إعادة تشغيل الرحالت التجارية عرب 
مطار صنعاء بواقع رحلتني أسبوعيا، إحداهام ملرص واألخرى 

لألردن.
واملطار مغلق أمام الرحالت املدنية مــن قبل التحالف منذ 
2016 بعد اتهام الحوثيني باســتخدامه ألغراض عســكرية، 

األمر الذي تنفيه الجامعة.
ومنذ أكرث من 7 ســنوات يشــهد اليمن حربا مستمرة بني 
القوات املوالية للحكومة مدعومة بتحالف عســكري تقوده 
الجارة السعودية، وبني الحوثيني املسيطرين عىل محافظات 

-بينها العاصمة صنعاء- منذ أيلول 2014.

أعلن الرئيس التونيس قيس ســعّيد عــن رفضه حضور 
مراقبني أجانب يف االســتفتاء املقرر يوم 25 متوز املقبل، 
وجاء ذلك خــالل أداء أعضاء هيئة االنتخابات الجدد اليمني 

القانونية.
وقال ســعّيد خالل مراســم أداء أعضاء الهيئــة العليا 
املستقلة لالنتخابات اليمني يف القرص الرئايس، »يطالبون 
بإرســال مراقبني أجانــب وكأننا دولة محتلــة«، وفق ما 
جــاء يف رشيط فيديو نرشته الرئاســة عرب صفحتها يف 

فيسبوك.
وقال سعّيد »قالوا نرسل مراقبني )لالنتخابات( قلنا لهم 
ال، نحن لسنا دولة محتلة«، أضاف »قالوا )جهات خارجية 
مل يســمها( نســاعدكم يف صياغة القانــون االنتخايب، 
فقلنا لهم نحن نساعدكم«، مشــريا إىل أن بالده لديها كل 

والخربات. اإلمكانيات 
يذكر أن كل االنتخابات التي نظمت يف تونس منذ ترشين 
األول 2011 ، شــهدت مشــاركة مراقبني أجانب وأمميني 

ودميقراطيتها. بنزاهتها  تقاريرهم  يف  أشادوا 
بعد أشــهر من االنســداد الســيايس، أعلن قيس سعّيد 
الذي انتخــب يف نهاية عام 2019 تويل كامل الســلطتني 
التنفيذية والترشيعية يــوم 25 متوز املايض، وأقال رئيس 

الوزراء وعلّق نشاط الربملان قبل أن يحله يف آذار املايض.

ومنــذ 25 متوز املــايض، تعاين تونس أزمة سياســية 
حادة إثر إجراءات اســتثنائية بدأ سعّيد فرضها، ومنها حل 
الربملان، وإلغاء هيئة مراقبة دســتورية القوانني، وإصدار 

للقضاء. املجلس األعىل  ترشيعات مبراسيم رئاسية، وحل 
وتعتــرب قوى تونســية هــذه اإلجــراءات انقالبا عىل 
الدستور، يف حني ترى فيها قوى أخرى ما تسميه تصحيحا 
ملســار ثورة 2011، لكن سعّيد يقول إن إجراءاته هي تدابري 
الدولة من خطر داهم، مشددا  يف إطار الدســتور لحامية 

عىل عدم املساس بالحريات والحقوق.

ــن الــــعــــام الـــســـابـــق ــيـ ــأمـ ــن لـ ــجـ ــسـ الــــجــــزائــــر: الـ
ــاد ــس ــم ف ــهـ ــال بـــســـبـــب تـ ــّمـ ــعـ ــلـ  لـــإتـــحـــاد الــــعــــام لـ

حكمــت محكمة جزائرية، بســجن عبد 
املجيد سيدي الســعيد، األمني العام السابق 
لالتحاد العام للعامل الجزائريني، أكرب تنظيم 
نقايب يف البالد خالل حقبة الرئيس الراحل 
عبــد العزيــز بوتفليقة، عــىل خلفية تهم 

فساد.
اليوم  محليــة،  إعالم  وســائل  وذكرت 
الجمعــة، أّن ســيدي الســعيد مُثل، أمام 
أمحمد  قايض تحقيق يف محكمة ســيدي 

الجزائر. العاصمة  يف 
»الــرشوق«، فقد »مثل  ووفق صحيفــة 
سيدي السعيد أمام املحكمة برفقة اثنني من 
أبنائه«، مشــريًة إىل أنّه تقرر إيداعه الحبس 
املوقت يف سجن الحراش عىل ذمة التحقيق.

ومل توضح الصحيفة ماهّية التهم املوجهة 
إىل سيدي السعيد، كام مل يصدر تعليق فوري 

من السلطات الجزائرية.
ويف أواخر شــهر كانون الثــاين 2021، 
حكامً  الجزائر العاصمة  قضاء  أصدر مجلس 
بالسجن النافذ ملدة 15 عاماً بحق الوزير األول 
السابق أحمد أويحيى، و12 عاماً بحق الوزير 
األّول الســابق عبد املالك ســالل، كام أصدر 
حكامً بالســجن 3 أعوام نافــذة بحق وزير 
السابق يوســف يوسفي، وعامني  الصناعة 

حبساً نافذاً لوزير الصناعة السابق محجوب 
بــدة مع غرامــات متفاوتــة، يف محاكمة 
السيارات  تركيب  للمتهمني يف قضيتي  ثالثة 
والتمويل الخفــي للحملة االنتخابّية للرئيس 
لرئاســيات  بوتفليقة  العزيز  عبد  الســابق 

نيسان 2019 امللغاة.
وسيدي الســعيد هو األمني العام السابق 
لـالتحاد العام للعامل الجزائريني، بني عامي 
1997 و2019، الذي يضــّم نحو 2.3 مليون 
منخــرط من مختلــف القطاعــات )إدارات 
حكوميــة، رشكات اقتصاديــة حكوميــة 

وخاصة، وغريها(.
وعرف عن ســيدي الســعيد أنّه من أكرب 
الداعمني للرئيس الســابق بوتفليقة، قبل أن 
يتنحى عن قيادة االتحاد يف حزيران 2019، 
عقــب االنتفاضة الشــعبية التــي أطاحت 

بوتفليقة يف 2 نيسان من العام نفسه.
ومنذ االنتفاضة الشعبية يف الجزائر، سجن 
العديد من املسؤولني يف نظام بوتفليقة بتهم 
فســاد، بينهم رئيسا الوزراء السابقان، أحمد 
املالك سالل، فضالً عن وزراء  أويحيى، وعبد 
ووالة ورجال أعــامل، يف إثر تحقيقات يف 
قضايا فســاد، وال تزال محاكامت مسؤولني 

آخرين جارية.

ــاً« ــي ــال ــت ــّد »ق ــع ــســت ــش املـــصـــري ي ــي ــج ال
شــهد رئيس أركان حرب الجيش املرصي، أسامة عسكر، 
البيان العمىل إلعداد وتجهيز وتدريب مركز القيادة والسيطرة 

إلحدى وحدات املنطقة املركزية العسكرية املرصية.
وأكد البيان أن رجال املنطقة املركزية العسكرية سيظلون 
عىل اســتعداد تام لتنفيذ كافة املهام املكلفني بها، مشريًا إىل 
حرص القيادة العامة للقوات املسلحة عىل تقديم الدعم الدائم 
واملستمر للمنطقة املركزية العسكرية لتظل عىل أعىل درجات 

االستعداد القتايل.
أعقب ذلك تنفيذ إجراءات البيــان العميل من خالل عرض 
ملخص خطة تنفيذ البيان والتوجيه الطبوغرايف والتكتييك 
ملنطقــة التنفيذ، وكذلــك تنفيذ عدد من املراحــل التدريبية 

املختلفة.

ــري ــا املصــ ــتقبل نظيرهــ ــ ــية تس ــ ــوزراء التونس ــ ــة ال ــ رئيس

وليامز تؤكد االلتزام بإيجاد حل لأزمة السياسية في ليبيا

استقبلت رئيسة الوزراء التونسية، نجالء 
بودن، نظريها املــرصي مصطفى مدبوىل، 
الذي يــزور تونس لرؤس أعــامل اللجنة 

العليا املشركة بني البلدين.
وتتضمن أعامل اللجنة العليا املشركة بني 
مرص وتونس، التباحث وتوقيع محرض أعامل 
اللجنــة بعد االتفاق عىل عــدد من مجاالت 
واالســتثامري  واالقتصادي  الفني  التعاون 
املختلفة، مثل التعاون يف مجاالت »التجارة، 
العايل،  الكهرباء والطاقة، والتعليم  البرول، 
اإلسكان،  والدواء،  الصحة  والتعليم،  الربية 

التموين، املالية، النقل«.
التونســية  العليا املرصية  اللجنــة  وتعد 
املشــركة هي مظلة التعاون بــني البلدين 
برئاسة  متتالية  دورة   16 حيث عقد خاللها 
رئيــيس وزراء البلدين باعتبارها إحدى أقدم 

اللجــان العربيــة املشــركة، وانبثق منها 
أكرث مــن 135 وثيقة وبروتوكــول تعاون 
والفنية،  االقتصادية  املجــاالت  مختلف  يف 
وانعقدت آخــر دورة يف القاهرة يف ترشين 

الثاين 2017.

الخاصة  املستشارة  أكدت 
لألمني العــام لألمم املتحدة 
ســتيفاين  ليبيــا  بشــأن 
ويليامــز، التــزام البعثــة 
الجهود  مبواصلة  األمميــة 
إليجاد حل لألزمة السياسية 

الراهنة يف ليبيا.
رئيس  وأطلعت ويليامــز 
محمد  الرئــايس  املجلــس 
جمعهام  لقاء  املنفي، خالل 
الجارية  االســتعدادات  عىل 

لعقد جولة املشاورات الثانية بني لجنتي مجلس 
النواب والدولــة بالعاصمة املرصية القاهرة، 
منتصف شهر مايو الجاري، والخطوات املتبعة 

يف اتجاه التوافق حول املسار الدستوري.
اللقــاء جهــود املجلس  كام اســتعرض 
األطراف  مــع  األممية  والجهود  الرئــايس، 
املشــاركة يف العملية السياســية، خاصة 
الدور اإلفريقي يف عملية املصالحة الوطنية، 
إلنجاحها،  املختلفــة  الخيارات  ومناقشــة 

واملحافظة عىل االستقرار يف البالد، للوصول 
إنهاء  أجل  من  االنتخابية،  االستحقاقات  إىل 

املراحل االنتقالية.
وجدد املنفي دعوته لجميع املشــاركني يف 
مصلحة  تغليب  برضورة  السياسية،  العملية 
الوطن، معتربا أن التوافق هو مفتاح الوصول 
إىل حل نهايئ لألزمة الليبية مؤكدا يف الوقت 
نفسه حرص املجلس الرئايس عىل تنفيذ كل 
التزاماته ويف مقدمتها إنجاز ملف املصالحة 

الوطنية واالنتخابات.



اجتامع وزراء خارجية مجموعة السبع، إن »املفاوضات كانت 
متوقفة وأعيد فتحها«، مشــددا عىل أن هناك احتامال للتوصل 

إىل اتفاق نهايئ.
وأوضح بوريل أن املفاوضات متوقفة منذ شهرين بسبب ما 
يجب فعله مع الحرس الثوري اإليراين، لكنه أشار إىل النتيجة 
اإليجابيــة للمحادثات التي جرت بــني مورا وكبري املفاوضني 

اإليرانيني عيل باقري إلعادة إطالق اتفاق 2015.
وأضاف للصحفيني »هذه األمور ال ميكن حلها بني عشــية 
وضحاهــا، دعونا نقــول إن املفاوضات توقفــت ثم تحلحل 

املوقف«.
وقــال مصدر دبلومايس فرنــي الخميس إن هناك فرصة 
ضئيلــة ألن توافق الواليات املتحــدة عىل رفع الحرس الثوري 

اإليراين من القامئة قريبا.
ويف ســياق متصل، قال إنرييك مورا عىل تويرت إن الرشطة 
األملانية احتجزته لفرتة قصرية يف مطار فرانكفورت وهو يف 
طريقه إىل بروكســل أمس الجمعة، لكن بوريل مل يعلق عىل 
األمر. وأضاف مورا الذي يحمل جواز سفر دبلوماسيا إسبانيا، 
أنــه أثنــاء عودته من رحلة رســمية إىل طهران احُتجز دون 

تفســري، وأخذت الرشطة األملانية جواز سفره وهواتفه، لكن 
أطلق رساحه بعد 20 دقيقة.

مــن جهته، قال وزير الخارجية اإليراين حســني أمري عبد 
اللهيان، أمس الجمعة، إّن باإلمكان التوّصل إىل اتفاق جيد »إذا 

اتخذت واشنطن قرارها السيايس والتزمت بتعهداتها«.
وأكــد أمري عبد اللهيان، يف تغريــدة عرب »تويرت«، أّن زيارة 
مفوض السياسة الخارجية يف االتحاد األورويب السيد إنرييك 
مــورا لطهران ومباحثاته شــكّلت »فرصة أخرى للرتكيز عىل 

املبادرات لحل القضايا العالقة« يف مفاوضات فيينا.
وتابــع: »االتفاق الجيد والذي ميكــن االعتامد عليه ميكن 
التوصــل إليــه إذا اتخذت الواليات املتحدة قرارها الســيايس 

والتزمت تعهداتها«.
هذا وأكّدت مصادر مقربة من الوفد اإليراين يف مفاوضات 

فيينا، أمس، »عودة النشاط إىل ملف املفاوضات«. 
وأضافت املصادر يف ترصيحٍ لقناة امليادين: »النشــاط إىل 
ملــف املفاوضات، لكن من املبكر الحديث عن قرب التوصل إىل 
اتفاق«، مشريًة إىل أّن »األمر يحتاج إىل الكثري من النقاش«. 

ولفتت املصادر إىل أّن »األوروبيني يســتعجلون التوصل إىل 
االتفاق بسبب األزمة التي ميرون بها جّراء الحرب يف أوكرانيا، 

والحاجة امللحة للغاز والنفط اإليرانيني«. 

أدى رانيل ويكرمييســينغه رئيس وزراء رسيالنكا الجديد 
اليمــني الدســتورية أمام الرئيس غوتابايا راجاباكســا ، يف 
محاولة لوضع حد  لالضطرابات السياســية وعنف الشوارع 

الذي يعصف بتلك الدولة التي تقع يف جنوب آسيا.
وقــال املكتــب اإلعالمي للرئيس راجاباكســا الذي يواجه 
احتجاجات واسعة النطاق ومطالبات باستقالته بسبب األزمة 
االقتصادية املتفاقمة يف البالد، إن ويكرمييسينغه )73 عاما( 

أقسم اليمني الدستورية.
ورّصح ويكرمييسينغه بعيد ذلك »نريد إعادة األمة إىل وضع 
يحصل فيه شعبنا عىل 3 وجبات يف اليوم مرة أخرى«، مضيفا 

»يجب أن يكون لشبابنا مستقبل«.
من جانبه، وجه ماهيندا راجاباكســا »تهانيه« إىل خلفه، 
وقــال »أمتنى لــك كل التوفيق يف عملك يف هــذه األوقات 

العصيبة«.
ووقــع االختيار عىل ويكرمييســينغه وهــو رئيس وزراء 
سابق  وســيايس مخرضم، ضمن صفــوف املعارضة حاليا، 
ليتــوىل رئاســة الحكومة بعــد 3 أيام من رحيــل ماهنيدا 
راجاباكسا، الشقيق األكرب لرئيس البالد، عن املنصب. ويفرتض 
أن يشكّل رئيس الحكومة الجديد »حكومة وحدة« تحظى بدعم 

كل األحزاب املمثلة يف الربملان املؤلف من 225 نائبا.
وبعد أســابيع مــن االحتجاجات التي كانت ســلمية يف 
معظمهــا، عصفــت االحتجاجات بــني املتظاهرين املناوئني 
للحكومــة ومؤيدي الحزب الحاكــم بالبالد، وتعرضت أماكن 

إقامة نواب الربملان وسياراتهم لهجامت.
وتأيت االضطرابات السياســية يف رسيالنــكا البالغ عدد 
سكانها 22 مليون نسمة يف الوقت الذي تشهد فيه البالد أسوأ 
أزمة اقتصادية منذ اســتقاللها يف عام 1948، وسط شح يف 

الدوالر يؤثر يف متويل اســترياد الســلع األساسية )من مواد 
غذائية ووقود وأدوية(. وأدى النقص الحاد يف مختلف السلع 

إىل مظاهرات يومية يف
 مختلف أنحاء البالد.

ويف أول كلمــة وّجههــا إىل األمة منذ بــدء االحتجاجات، 
تعّهد راجاباكســا )72 عاما( بتشــكيل حكومة وحدة، وقال 
»سأســمي رئيسا للوزراء سينال غالبية يف الربملان وسيحظى 

بثقة الشعب«.
وويكرمييســينغه هو النائب الوحيد املمثل للحزب الوطني 
املّتحد منذ نكســة هــذا الفصيل الســيايس يف االنتخابات 
الترشيعية يف أغسطس/آب 2020. ويف ذلك االستحقاق فاز 

راجاباكسا بغالبية الثلثني يف الجمعية الوطنية.
ومنذ توايل االنشــقاقات يف املعسكر الرئايس يف نيسان مل 

يعد أي فصيل سيايس يحظى بالغالبية املطلقة.

أفــاد مكتب األمن الفيدرايل باعتقــال مواطن رويس يف 
ســوتيش، كان خطط الرتكاب هجوم إرهايب يف مركز تسوق 

يف 9 أيار/مايو.
وقال مكتب األمن: »جرى اعتقال مواطن رويس من مواليد 
العــام 1991، مؤيد أليديولوجيا النازيــة الجديدة واملجازر، 
كان يعد لهجوم مســلح عىل مواطنني يف أحد مراكز التسوق 

والرتفيه يف سوتيش يف 9 أيار«.
ووفقــاً لألمن الرويس، جرى العثور يف منزل املعتقل عىل 
أســلحة مع ذخرية وقنبلة يدويــة من طراز »F-1«، و«خطة 

مكتوبة بخط اليد للجرمية املخطّط لها«.
 ومل تكشــف األجهزة األمنية عن هوية املعتقل، إىل جانب 

تفاصيل أخرى عن العملية الخاصة.
وأعلــن جهاز األمن الفيدرايل، اعتقال مواطن يف مقاطعة 
كورســك، كان عىل اتصال باالســتخبارات األوكرانية، ويعدُّ 

للقيام بعمل إرهايب.
ويف 25 نيســان املــايض، أعلنت روســيا إحباط هجوم 

إرهــايب يف إقليم ســتافروبول كانت عنارص تابعة لتنظيم 

»داعش« تنوي تنفيذه الســتهداف إحدى البنى التحتية للنقل 

اإلقليم. يف 

قام زعيم حزب »الخط املتشدد« الدمناريك اليميني املتطرف 
راســموس بالودان، مرة أخرى، بحرق نسخ من القرآن الكريم 

يف مناطق سويدية يقطنها مسلمون بكثافة.
وحرق بالودان، الذي يحمل الجنسيتني الدمناركية والسويدية، 
نســخ القرآن يف مناطق فرولوندا وبوراس وترولهتان التابعة 

ملقاطعة فسرتا يوتاالند.
ورافق عدد كبري من أفراد جهازي الرشطة واالســتخبارات 
يف السويد بالودان أثناء تنقله، بهدف حاميته من متظاهرين 

خرجوا للتنديد بهذه املامرسات االستفزازية.
وأوقفت الرشطة متظاهرين متكنوا من الوصول إىل نقطة 
قريبــة من بالودان، وقد صدر قرار باعتقال أحدهم، وســط 

هتافات تندد بحرق الكتاب املقدس.
ويقوم الســيايس اليميني املتطرف بأعامل استفزازية عرب 
حرق نســخ من القرآن الكريــم يف مختلف مدن الدمنارك منذ 

العام 2017.
ومارس بالودان أعامله االستفزازية، طوال شهر رمضان من 
العام املايض، قرب أحياء املسلمني ومساجدهم، وسط حامية 

من الرشطة.
ويف الشــهر املنرصم، أقدم بالودان عىل إحراق نســخة من 

القرآن الكريم  يف مدينة لينشوبينغ جنويب السويد.
وأسفرت صدامات بني محتجني وعنارص الرشطة إثر إحراق 

املصحف الرشيف عن إصابة 26 رشطياً و14 متظاهراً وتدمري 

20 سيارة رشطة.

ويف 17 نيسان، استدعت الخارجية اإليرانية القائم باألعامل 

السويدي عىل خلفية إحراق املصحف.

وأبلغت الخارجية اإليرانية القائم باألعامل برضورة اتخاذ 

إجــراءات عاجلة وحاســمة من قبل الحكومة الســويدية 

إلنهاء اإلســاءة إىل القرآن الكريم وضامن عدم تكرارها يف 

املستقبل.

قــال نائب رئيس مجلس األمــن القومي الرويس، دميرتي 
مدفيديف، إّن عامل ما بعد العقوبات ضد روســيا سيحمل 10 

نقاط كارثية.
جاء ذلك يف منشور له عىل قناة تليغرام الخاصة به، إذ أشار 
إىل أّن ما سيحدث واقع فعالً و«ليس من باب التوقعات«، وعدد 

النقاط كالتايل:
1- انهيار عدد من سالســل التوريد العاملية للســلع، ومن 
املحتمــل حدوث أزمة لوجســتية كربى، مبا يتضمنه ذلك من 
احتامل انهيار أنشــطة  رشكات الطريان األجنبية التي يحظر 

عليها التحليق فوق األرايض الروسية.
2- اشتداد حدة أزمة الطاقة  يف الدول التي فرضت عقوبات 
»إطالق النار عىل نفسها« عىل توريد ناقالت الطاقة الروسية، 
واستمرار أسعار الوقود األحفوري يف االرتفاع، وتباطؤ تطوير 

االقتصاد الرقمي يف العامل.
3- اجتياح العامل أزمة غذاء دولية شاملة مع احتامل حدوث 

مجاعات يف بعض الدول.
4- انــدالع أزمة نقديــة ومالية يف بعض البلدان أو تكتالت 
البلدان املرتبطة بتقويض اســتقرار عدد من العمالت الوطنية، 
وتضّخم متســارع، وانهيار للنظــام القانوين لحامية امللكية 

الخاصة.
5- اندالع رصاعات عســكرية إقليمية جديدة يف املناطق 
التي مل يتم التوصل فيها إىل حلول ســلمية لسنوات طويلة، 
أو تــم تجاهلها لحســاب املصالح األعــىل لالعبني الدوليني 

الرئيسيني.
6- سوف ينشــط اإلرهابيون، استناداً إىل اعتقادهم بتحول 

اهتامم السلطات الغربية اليوم إىل املواجهة مع روسيا.
7- ســتنترش األوبئة الجديدة بسبب رفض التعاون الدويل 
الصــادق يف املجالــني الصحي والوبايئ، أو بســبب حقيقة 

استخدام األسلحة البيولوجية بشكل مبارش.

8- تراجع أنشطة املؤسسات الدولية التي مل تتمكن من إثبات 
فعاليتها يف سياق تســوية الوضع يف أوكرانيا، مثل املجلس 

األورويب عىل سبيل املثال ال الحرص.
9-  تشــكيل تحالفــات دولية جديدة للبلدان عىل أســاس 
معايــري براغامتية، وليس عىل أســاس املعايري األيديولوجية 

األنغلوساكسونية.
10-  نتيجة لذلك، ســيتم إنشــاء هيكل أمني جديد يتم فيه 
االعرتاف بالحقائق القامئــة بحكم األمر الواقع، ثم القانون، 

وهي:
أ( ضعــف املفاهيــم الغربية حول العالقــات الدولية، مثل 
»النظام عىل أســاس القواعــد« وغريه من الهراء الغريب الذي 

ال معنى له.
ب( انهيــار فكرة العــامل املتمركز حول الواليــات املتحدة 

األمريكية.
ج( وجــود مصالح يحرتمها املجتمع الدويل يف تلك البلدان 

التي متر مبرحلة حادة من الرصاع مع العامل الغريب.

أعلنت روسيا عن ترحيلها 10 دبلوماسيني رومانيني عاملني 
يف أراضيها، وذلك ردا عىل إجراء مامثل اتخذته بوخارست ضد 

موسكو الشهر املايض.
وأكدت الخارجية الروســية يف بيان لها أنها استدعت اليوم 
الجمعة الســفري الروماين لدى موسكو، كريستيان إسرتايت، 
وســلمت إليه مذكرة تنص عىل إعالن 10 موظفني يف سفارة 

بوخارست »شخصيات غري مرغوب فيهم«.
وأشارت الوزارة إىل أن هذا اإلجراء يأيت ردا عىل »القرار غري 
املــربر من الجانب الروماين يف الخامس من نيســان املايض 

إلعالن عرشة دبلوماســيني يف السفارة الروسية شخصيات 
غري مرغوب فيها«.

وتابعت: »يرفض الجانب الرويس بشدة محاوالت الجانب 
الرومــاين غري املربرة إللقاء اللوم عىل روســيا دون تقديم 
أي أدلــة يف ارتكاب جرائم حــرب يف أوكرانيا، ويدين نهج 
بوخارســت الرامــي إىل تبييــض املخالفات املقرتفة عىل 
أيدي الكتائــب القوميــة ضد املدنيني وكذلــك إىل مواصلة 
صادرات األســلحة واملعدات العســكرية وغريها من أنواع 

كييف«. لنظام  الدعم 
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ــاوضــات بــشــأن الــنــووي اإليـــرانـــي أعــيــد فتحه ــف بــوريــل: مــلــف امل

رئيــــــــــــــــــس وزراء ســــــــــــــــــريالنكا الجديــــــــــــــــــد يُــــــــــــــــــؤّدي 
ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة خانق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة اقتصادي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــط أزم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن وســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اليمي

في سوتشي ُمسلح  لهجوم  خطط  ُمواطناً  اعتقل  الروسي  األمن 

ــويد ــ ــ ــ ــي السـ ــ ــ ــ ــرآن فـ ــ ــ ــ ــرق القـ ــ ــ ــ ــي يحـ ــ ــ ــ ــي دنماركـ ــ ــ ــ سياسـ

مدفيديـــــف حـــــّذر مـــــن 10 نتائـــــج كارثيـــــة للعقوبـــــات علـــــى روســـــيا

موســــــــــــكو طــــــــــــردت 10 ديبلوماســــــــــــيين رومانييــــــــــــن

للناتو انــضــمــت  اذا  عــســكــريــة  بـــاجـــراءات  فــنــلــنــدا  ــهــدد  ت روســيــا 
)تتمة ص1( )تتمة ص1( 

بحرارة داخل الحلف، واعدا بعملية »سلسة ورسيعة«.
وهنــأ الرئيس األوكــراين فولودميري زيلينســيك الرئيس 

الفنلندي بالخطوة خالل اتصال هاتفي، كام قال يف تغريدة.

{ تحقيق أممي {
وافق مجلس حقوق اإلنســان التابع لألمم املتحدة بأغلبية 
واسعة أمس األول عىل فتح تحقيق يف »الفظائع« املرتبكة يف 

أوكرانيا واملنسوبة للقوات الروسية.
وتبّنى مجلس حقوق اإلنســان يف جنيف قرارا يســتهدف 
روسيا خالل جلسة اســتثنائية بأغلبية 33 صوتا ومعارضة 
عضويــن )الصني وإريرتيا( وامتنــاع 12 عضوا عن التصويت 

بينهم الهند والسنغال والكامريون.
وطلــب املجلس من اللجنة الدولية املختصة إجراء »تحقيق« 
يف انتهــاكات حقوق اإلنســان التي تتهم القوات الروســية 
بارتكابها يف مناطق كييف وترشنيهيف وخاركيف وســومي 

نهاية شباط وآذار 2022 »بهدف محاسبة املسؤولني عنها«.
وكانت كييف قد نجحت خالل اجتامع للمجلس يف الرابع من 
آذار املايض يف إقناع األعضاء بتبني قرار يقيض بتشكيل لجنة 
تحقيق دولية مستقلة عىل وجه الرسعة، تنظر يف الوضع يف 

أوكرانيا منذ بدء الهجوم يوم 24 شباط املايض.
وتتهم كييف ومن ورائها الغرب القوات الروســية بارتكاب 
انتهاكات يف أوكرانيا قد تصل إىل مستوى »جرائم حرب«، وهو 

ما تنفيه موسكو وتعتربه دعاية ضدها.

{ محارصو ماريوبول {
بــدأت أوكرانيا جولة جديدة مــن املحادثات إلنقاذ جنودها 
املحارصيــن منذ أســابيع يف مصنع آزوفســتال للصلب يف 
ماريوبــول، بعد أن نجحت يف إجــالء املئات من املدنيني من 

املكان.
وقالت إيرينا فرييشــوك نائبــة رئيس الوزراء »بدأنا جولة 
جديدة من املفاوضات«، وفقا ملا ذكرته صحيفة »أوكراينسكا 

برافدا«.
وتابعــت أن كييــف منحت األمم املتحــدة واللجنة الدولية 
للصليب األحمر التفويض لعقد محادثات مع الجانب الرويس، 

وأن تركيا تقوم حاليا بدور الوسيط.
وأضافت فرييشــوك »نود أن يكون هناك اتفاق موّقع حول 
كيفية تنفيذ اإلجالء من مصنع آزوفســتال، ونحن مستعدون 
للتوقيع«. وقالت إن الهدف هو إجالء متعدد املراحل، مشــرية 
إىل أن إنقــاذ 38 مقاتــال لديهم إصابــات خطرية يف صدارة 

األولويات.
وتابعــت »إذا تم ذلــك، فإننا بالتايل ســنقوم باملزيد من 

الخطوات«، وأوضحت أن أوكرانيا مستعدة لتبادل سجناء حرب 
روس مقابل املصابني يف آزوفستال«.

ورفضــت روســيا حتــى اآلن أي إجالء آلخــر املقاتلني 
األوكرانيــني يف مصنع الصلب مرتامــي األطراف يف مدينة 
ماريوبول الســاحلية، وطالبت األوكرانيــني املوجودين يف 

املصنع باالستسالم.

{ نقل قرسي {
اتهمــت الواليات املتحدة الجيش الرويس بأنه نقل »قرسا« 
إىل روســيا »آالفا عدة« من األوكرانيــني منذ بدء الحرب يوم 
24 شــباط املايض، غالبا من خالل »معســكرات فرز« حيث 

يتعرضون ملعاملة »قاسية«.
وقالت كييف إن موســكو رحلت 1.2 مليون شــخص إىل 
روســيا، منددة بوجود »معســكرات فرز« يف األرايض التي 
يسيطر عليها الروس يف الرشق األوكراين، ومَيّر عربها هؤالء 

»املرحلون«.
وقال الســفري األمرييك لدى منظمــة األمن والتعاون يف 
أوروبــا مايكل كاربنرت إن »الواليــات املتحدة تقّدر أن القوات 
الروســية نقلت آالفا عدة من األوكرانيني إىل معسكرات الفرز 
هذه، وأجلت عرشات اآلالف عىل األقل إىل روسيا أو إىل أراض 
تسيطر عليها روســيا، وأحيانا دون أن تُبلغ من تم إجالؤهم 

النهائية«. بوجهتهم 
وأضاف يف خطاب ألقاه يف فيينا »نقّدر أن القوات الروسية 

نقلت قرسا آالفا عدة من املدنيني نحو األرايض الروســية«.
وتحــدث الدبلومايس عن شــهادات حول »اســتجوابات 
وحشــية« ترتافق مع »تعذيب« داخل »معسكرات الفرز« تلك، 

بهدف تحديد أي شــخص لديه أدىن والء ألوكرانيا.

{ دعم أورويب {
أعلن منســق السياســة الخارجيــة يف االتحاد األورويب 
جوزيــب بوريل أمس الجمعة أن االتحــاد يعتزم تقديم 500 
مليــون يورو إضافية لتوريد أســلحة ومعــدات إىل القوات 

األوكرانية. املسلحة 
وقــال بوريل عىل هامش اجتامع وزراء خارجية مجموعة 
السبع يف مدينة فانجلز األملانية، إن التمويل الجديد من شأنه 
إعطــاء دفعة جديدة اآلن، مضيفا أنه من املخطط إنفاق هذه 

األموال عىل األسلحة الثقيلة.
وتزيــد بذلــك األموال التــي خصصها االتحــاد األورويب 

للمساعدات العسكرية ألوكرانيا إىل ملياري يورو.
ومتــت املوافقة بالفعل عىل حزمة أوىل بقيمة 500 مليون 
يورو يف نهاية شــباط املايض، وتبعتها حزمتان أخريان يف 
األشهر الالحقة. ووفقا لالتحاد األورويب، ستستخدم األموال 
يف متويل معدات الحامية الشــخصية والوقود وأيضا أسلحة 

الدفاع.
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ــات فــــــي الــــتــــنــــس ملــــــى أنـــــطـــــون: ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــ ــل ــ ــط ــ ب
ــن األلـــقـــاب ــ ــد م ــ ــزي ــ ــه وســــأحــــرز امل ــ طـــمـــوحـــي ال حــــــدود ل
ــرة ــ ــديـ ــ ــا ابـــــــو خـــلـــيـــل مـــحـــتـــرفـــة وقـ ــ ــي ــ ــاه ــ واملـــــــدربـــــــة ن

أحرزت الالعبة املميزّة  ملى انطون لقب فئة فردي السيدات 
لبطولــة الجامعات  بالتنس التي نظمهــا االتحاد اللبناين 
الريايض للجامعات الذي يرئسه سامي قره بتيان  وبجدارة.

»الديار« اجرت  »دردشــة« مع البطلــة أنطون )مواليد 
2003 ومن بلدة كوسبا يف قضاء الكورة( التي قالت »أشعر 
بالفرح الحرازي اللقب خصوصاً  بعد التدريبات املكثفة التي 
خضعت لها طيلة  املوسم و افتخر انني حصلت عىل فرصة 

متثيل لبنان يف الخارج«.
واضافت »جميع املراحل جميلة ولكن  مرحلة الفوز هي 
ممّيزة وخصوصاً الفوز مع الفريــق الذي انتمي اليه وهو 

الجامعة  االمريكية يف بريوت«.
واضافت انطون »اللقب العزيز عىل  قلبي هو لقب دورة 
الراحل الشيخ بيار الجمّيل التي نظمها نادي الدلب كاونرتي 
كلوب عىل  مالعبه يف بكفيا تحت ارشاف االتحاد اللبناين 

للتنس ألنه اول لقب احرزته يف  مسرييت«.
وتابعت ملى قائلة »املدرب ابراهيم ابو شاهني )بطل لبنان 
السابق( كان من أول  الداعمني واملواكبني ملسرييت ومن ثم 

مدربة الفريق يف الجامعة األمريكية )بريوت(  بطلة لبنان 
الســابقة واحدى ابرز الالعبات اللوايت شــهدتها مالعب 
التنــس يف لبنان ناهيا  بو خليل التي ارشفت عىل تدريباتنا 
ودعمتنا حتى النهاية وهي مدربة محرتفة وقديرة. والشكر  
الخــاص اىل عائلتي التي كانت دامئاً الداعمة االوىل ليواىل 

والدي الحبيب فكتور ووالديت  الحبيبة راشيل«.
وختمت انطون قائلة »ما زلــُت اخضع  للتامرين قبل 
الســفر اىل الصني وامتّنى ان اقدم افضل ما لدّي هناك«. 
واود ان  انّوه بالدور الكبري الــذي يلعبه االتحاد اللبناين 
للتنس برئاســة أوليفر فيصل الذي يرعــى  لعبة التنس 
يتطّور محلياً وخارجياً خاصة  اللبناين  والتنس  ويطّورها 
عرب املشــاركات  الكثيفــة للجيل الواعد يف املســابقات 

والقارية. االقليمية 
ويف الختام »أود ان اشــكر االتحــاد  اللبناين الريايض 
للجامعات برئاســة سامي قره بتيان عىل  تنظيم البطوالت 
الجامعيــة يف مختلــف األلعاب  وطموحــي ال حدود له 
وساسعى الحراز املزيد من األلقاب يف املستقبل«.                                        

ملى انطون حاملة كأس الجامعات مع والدها ووالدتها البطلة ملى انطون مع مدربتها القديرة ناهيا ابو خليل

بعثــــة لبنــــان للمبــــارزة تشــــارك فــــي بطولــــة البحــــر األبيــــض املتّوســــط

ــي ــن ــق ــل ــق ــت قــــــديــــــســــــاً.. وهـــــــــذا األمـــــــــر ي ــ ــس ــ ــل: ل ــ ــي ــ ــت ــ ــي ــ ف

الشــــرقية املنطقــــة  نهائــــي  إلــــى  ميامــــي  األميركيــــة:  الســــلة 

منتخب  بعثــة  غــادرت 
للمشــاركة   للمبارزة  لبنان 
االبيض  البحــر  بطولة  يف 
املتوســط للمبارزة املنظّمة 
العاصمــة   يف  اســتثنائياً 
14 و15  األردنية  عاّمن يف 

ايار الجاري.
ابو  البعثة من ريتا  تألفت 
جــودة  )رئيســة( واملدرب 
الوطنــي محمود عيل أحمد 
والالعــب غدي الشــاميل، 
الــذي يشــارك يف فئتــي  
االشبال )17 سنة وما دون( 
وما  سنة   20( والناشــئني 
لني  املبارزة،  لســيف  دون( 
داود  التي تشــارك يف فئتي 
االشبال والناشئات يف سيف 
وكلوي  منيمنه  ميا  املبارزة، 
ديــب اللتني  تشــاركان يف 

فئتي 15 سنة وما دون والشبالت يف سيف املبارزة.
وقد متنى رئيس واعضاء االتحــاد اللبناين  للعبة التوفيق 
النتائج  افضل  للمبارزيــن واملبارزات تحقيــق  آملني  للبعثة 

والظفر باأللقاب  وامليداليات، علام بان املهمة لن تكون سهلة 

مبشــاركة دول كبرية »متوســطية«  يف املبارزة مثل فرنسا 

وايطاليا ومرص.

اعرتف األملاين سيباســتيان فيتيل،  املتــوج 4 مرات بطال 
للعامل يف ســباقات ســيارات فورموال 1، بأنه تساءل بشأن 
ما إذا  كان من املفرتض عليه إنهاء مســريته االحرتافية يف 

فوموال 1، بسبب مخاوف التغري  املناخي.
وقال فيتيل )34 عاما( ســائق فريق أســتون  مارتني يف 
ترصيحات لهيئة اإلذاعة الربيطانية )د.ب.أ(، إنه شــعر بأنه  
»منافــق« يف ظل تزامــن حملته البيئية مع اســتمراره يف 

التنافس بسباقات  فورموال 1.
وارتدى فيتيل املتوج بلقب بطولــة  العامل 4 مرات متتالية 
مع فريق ريد بول بني عامي 2010 و2013، قميصا قبل سباق  
الجائــزة الكربى الذي أقيم يف ميامي حمــل عبارة: »ميامي 
2060. أول سباق جائزة  كربى تحت املاء. تحرك اآلن أو اسبح 

الحقا«.
ولــدى مواجهة فيتيــل بأنه يشــارك يف  واحدة من أكرث 
الرياضات املســتهلكة للوقود، وسؤاله ما إذا كان هذا يجعله 

منافقا،  أجاب قائال: »هذا صحيح، وأنتم )الجمهور( عىل حق 
عندما تضحكون عىل ذلك، ألن  هناك تساؤالت أوجهها لنفيس 

كل يوم«.
وأضــاف يف الترصيحات التــي نرشتها وكالــة  األنباء 
الربيطانية »يب إيه ميديا«: »إنني لســت قديسا، لكنني قلق  
للغاية بشأن املســتقبل.. وهذا ســؤال أوجهه لنفيس )هل 

يفرتض يب املشاركة يف فورموال  1( والسفر حول العامل«.
وتابع: »شــغفي هو قيادة السيارة  وأنا أعشق هذا، وأشعر 
بذلك يف كل مرة أقود فيها ســياريت، ولكن عندما أنتهي من  
القيادة، أفكر: هل هذا يشء من املفرتض أن نفعله، نســافر 

حول العامل ونهدر موارد؟«.
وأتم: »عــىل جانب آخر، نحن منتع  النــاس، وخالل أزمة 
كوفيد-19، كنــا من أوائل الرياضات التي بدأت منافســاتها 
مجددا.  وعندما كانت رؤوس الجميع عىل وشــك االنفجار، 

أقيمت سباقات فورموال 1«.

تأهل ميامي هيت إىل نهايئ املنطقة  الرشقية بفوزه عىل 
مضيفه فيالدلفيا سفنتي سيكرسز 99-90 ليحسم السلسلة 
لصالحه 4-2،  فيام فرض داالس مافريكس مباراة ســابعة 
بفوزه عىل ضيفه فينيكس صنز 113-86 ليعادل  الكفة 3-3 
يف الغربية ضمن الدور الثاين لألدوار االقصائية »بالي أوف« 

من  دوري كرة السلة األمرييك للمحرتفني.
عىل ملعب »ويلز فارغو سنرت«  يف فيالدلفيا، ساهم جيمي 
باتلر صاحب 32 نقطة و8 متابعات يف تسجيل فريقه ميامي 
يف  الربــع الثالث 25 نقطة مقابل 15 للمضيف، قبل أن يعمد 
إىل املحافظة عىل تقدمه البالــغ  20 نقطة مع بداية الربع 

األخري ليخرج فائزاً.
وقال باتلر الذي وجد بزميله ماكس  ســرتوس )20 نقطة 
و11 متابعة و5 متريرات حاســمة( أفضل مســاند له »كان 
يجب أن نفوز  مبباراة خارج ملعبنــا. فعلنا ذلك ونحن نلعب 

بشكل جيد وندافع كام يتوجب«.
وأثنى إيريك سبويلســرتا مدرب ميامي عــىل  باتلر قائالً 
»أعتقد أنه من بني أبرز املنافســني الرائعني يف هذه  اللعبة«، 

مضيفاً »لقد كان رائعاً طوال السلسلة«.
وأردف »لقد رأى أن هناك فرصة  إلنهاء )السلســلة( هذه 

األمسية ومل يكن يريد السامح بخوض السابعة«.
وتأهل ميامي إىل نهايئ املنطقة للمرة  الثانية يف غضون 
ثالثة أعوام، حيث سبق له أن وصل إىل نهايئ الدوري يف عام 

2020  ليخرس أمام لوس أنجليس ليكرز.
يف املقابل، مل تكن جهود نجم سفنتي  سيكرسز الكامريوين 
جويل إمبيد كافية لتفادي الخســارة، علامً أن األخري عاد إىل  
املالعب بعد معاناته من متزق رباطه يف اإلبهام األمين وكرس 

يف مدار العني اليمنى  وقد ظهر جلياً أنه يتأمل يف امللعب.
وتحدث الكامريوين عــام مير به قائالً »إذا مل ألعب، فرمبا 
سيقال  عني أين ال أقاتل وإذا لعبت ولكن بشكل سيئ سيقولون 

الكثري من األشياء مثل إنه ليس  جيداً مبا فيه الكفاية«.
وبالفعل، وبرغم تســجيله 20 نقطة  والتقاطه 12 متابعة 
يف ظل دفاع ُوضع عىل قياســه ومراقبــة لصيقة من بام 
أديبايو )10  نقاط و8 متابعات(، مل يكن الكامريوين مهيمناً 

كام دأب أن يفعل منذ بداية املوسم.

البعثة قبيل مغادرتها اىل األردن

ــحــي ــاف املــســي ــشــ ــ ــك ــ ــة ال ــي ــع ــم ــج هـــيـــئـــة إداريــــــــــة جــــديــــدة ل

الرئيسان الحايل الريف )اىل اليسار( والسابق املحامي جعجع

أصدرت وزارة الشــباب والرياضة إفادة  إدارية بأســامء 
املســيحي، ومركزها  الكشــاف  لجمعية  الجديــدة  القيادة 
األرشفيــة، وقد وّزع  أعضاؤها املناصب يف ما بينهم كاآليت: 
رشبل جان الريف رئيساً، مارون محبوب املري  نائباً للرئيس، 
طوين جربايل درغام أميناً للرّس، جوبيرت ميشال جعجع أميناً  
للصندوق، مريا مارون املري أمينة لإلعالم، نانيس فهد مقبل 

أمينة للعالقات العامة  وألبري ميشال جعجع مستشاراً.
وتبدأ والية الهيئة اإلدارية الجديدة  ســنداً ألحكام نظامها 
العام بتاريخ 2 شباط 2022 وتســتمّر حتى 18 أيلول 2022 
ضمنــاً،  وذيّلت اإلفــادة بتوقيع مدير عام وزارة الشــباب 

والرياضة زيد خيامي.               

ــــة ــــي اللجــــان العامل ــــن ف ــــة : 3 لبنانيي ــــرة الطاول اتحــــاد غــــرب آســــيا لك

تبلّغ االتحاد اللبناين لكرة الطاولة من  اتحاد غرب آســيا 
للعبة تعيــني ثالثة لبنانيــني يف اللجــان العاملة لالتحاد 
االقليمي. ويف  التفاصيل ُعّينت ندى عبد النور رئيسة للجنة 
االعالمية وعضو االتحــاد اللبناين كايب  عريضة عضواً يف 

لجنة التسويق ومالك الطويل عضواً يف اللجنة العلمية.
وفــور تبلّغ االتحاد اللبناين القرار،  اتصل رئيســه جورج 
كوبيل بعبد النور وعريضة والطويل مهنئاً باســم عائلة كرة 

الطاولة  اللبنانية.
يشــار اىل أن اللبنانيني يتبــوأوون  مناصب ادارية وفنية 
عديدة يف االتحادات الخارجية الدولية والقارية واآلســيوية  
واالقليميــة والعربية يف دليل عىل كفــاءة ابناء وطن األرز 

االدارية والفنية  والتحكيمية.                    

كايب عريضة ندى عبد النور

مالك الطويل

الــــدوري اإلســــباني.. ليلــــة مدريديــــة تزيــــن مشــــهد الجولــــة 36
اختتمت مســاء الخميس آخر مشــاهد الجولة  الـ36 من 

الدوري اإلسباين بفوز عريض لريال مدريد.
واكتســح ريال مدريد أرقام الجولة 36  بالليجا بعد الفوز 

بسداسية عىل ليفانتي.
وحســم ريال مدريد لقب الدوري اإلسباين  يف الجولة قبل 

األخرية بعد فوزه عىل إسبانيول 0-4.

{ بنزميا ال يتوقف {
وأحــرز الفرنيس كريم بنزميا هدفــا يف  مرمى ليفانتي، 

خالل فوز فريقه 6-0 عىل ليفانتي الهابط.
وعادل كرميا بنزميا، راوول غونزاليس،  بـ323 هدفا كثاين 
أكرب الهدافني يف تاريخ النادي، خلف الربتغايل كريســتيانو 

رونالدو.

 { هبوط ليفانتي {
عاد ليفانتي إىل الليغا يف موسم  2018/2017، لكن تأكد 

هبوطه رسميا الخميس بخسارته من ريال مدريد.
وللمرة األوىل منذ 5 سنوات هبط  ليفانتي للدرجة األوىل، 

وذلك قبل جولتني عىل انتهاء املنافسة.

{ سيميوين أتلتيكو مدريد {
بانتصار أتلتيكو مدريد عىل إلتيش  بهدفني نظيفني حســم 
الفريق تأهله إىل دوري األبطال للموسم العارش عىل التوايل 

مع  املدرب األرجنتيني دييغو سيميوين.
وأكمل ســيميوين 400 مباراة مع  »الروخيبالنكوس« يف 
الليغــا، ليكون املدرب صاحب أكرب عــدد من االنتصارات  يف 
تاريخ النادي: 244 انتصارا )بنســبة 61%( و93 تعادال و63 

هزمية.

{ دميبيل يحايك مييس {

تألق عثامن دميبيل جناح برشــلونة أمام  ســيلتا فيغو، 
وساهم بفوز فريقه بعد البداية الصعبة مبراوغة رائعة وقام 
بعرضية أرضية  تصل ألقدام ممفيس ديباي الذي بدوره افتتح 

رشيط األهداف للمباراة.
وبتمريرتني حاسمتني يف مباراة برشــلونة  األخرية التي 
انتهت بانتصاره عىل ســيلتا فيغو بـــ3 أهداف لهدف، تصدر 
عثامن دميبييل  قامئة أفضل ممرر كرات حاســمة يف الليغا 
بـ13 متريرة، متفوقا عىل مواطنه كريم بنزميا  )12 متريرة 

حاسمة(.

{ بوتراغينيو: بنزميا األفضل يف العامل  حاليا{
أشاد إمييليو بوتراغينيو، مدير  العالقات املؤسسية يف ريال 

مدريد، بفوز فريقه 6-0 عىل ليفانتي، ضمن مباريات الليغا.
ويف مقابلة مع شــبكة موفيستار بالس،  قال بوتراغينيو 
»املليك يتمتع بثقة كبرية، لعبنا بصورة رائعة ومتتعنا برسعة  

وطاقة كبرية«.
وتابع »لقد ســجلنا 6 أهداف، كنا  قادرين عىل تسجيل 8، 

نحن سعداء للغاية باألداء العام للفريق«.
وبعــث بوتراغينيو، رســالة دعم إىل  ليفانتــي بعد تأكد 
هبوطه »أوال، أبعــث إىل ليفانتي عناقا كبــريا وأمتنى لهم  
التوفيق. إنها أمسية صعبة بالنسبة إليهم، نتمنى لهم التوفيق 

يف املستقبل«.
وأثنى عىل اثنني من أبطال األمســية،  وهام بنزميا، الذي 
عادل ســجل راؤول كثاين أكرب هــداف يف تاريخ املليك بعد 

كريستيانو  رونالدو، وفينيسيوس الذي أحرز هاتريك.
وتابع »نحن نتحدث عن أســطورتني  )راوول وبنزميا( من 
أســاطري ريال مدريد، ليس هناك شك بشــأن ما ميثله كريم 
لنا. يف  الوقت الحايل هو أفضل العب يف العامل، ومن الرائع 

وجوده هنا والتمتع بأدائه«.
وفيام يتعلق بفينيســيوس، نوه  »سعداء بتطوره وبحالته 
ومبا يقدمه إىل الفريق. لقد سجل 3 أهداف، لكن إسهامه  مع 
الفريق متواصل، إنه العب أسايس لنا، وهو يتمتع بالشخصية 
ويبحث عن الكرة دوما  ويتحدى الخصم ويتمتع بثقة كبرية«.
واختتم حديثه عــن املباراتني املقبلتــني  التي يخوضهام 
الفريق قبل نهايئ دوري األبطال قائــال »لدينا مباراة يعرف 
الجميــع  ما تعنيه، لكن ينبغي علينــا الفوز بهاتني املباراتني 
ألننا ريال مدريد، ينبغي عىل  الفريق الوصول إىل النهايئ يف 

حالة مثالية«.

{ فينيسيوس يسجل أول هاتريك يف مسريته {
وشهدت املباراة تألًقا الفًتا  للربازييل فينيسيوس جونيور، 
الذي سجل ثالثية »هاتريك« يف الدقائق 45، 68  و83، بعدما 

صنع هدًفا لزميله كريم بنزميا.
وذكرت شــبكة »بليترش ريبــورت« يف هــذا الصدد، أن 
الجناح الربازييل متكن من تســجيل أول هاتريك يف  مسريته 

االحرتافية.
وأفادت شبكة »أوبتا« لإلحصائيات  بأن فينيسيوس وصل 
إىل الهاتريك األول، بعدما خاض 168 مباراة يف كل البطوالت 

مع  الفريق املليك.
ووصل الدويل الربازييل الشــاب إىل هدفــه  الـ17، هذا 
املوســم، يف الليغــا، لريتقي للوصافــة يف قامئة الهدافني 

بالتساوي مع إياغو  أسباس، مهاجم سيلتا فيغو.
أعرب الربازييل فينيســيوس جونيور،  مهاجم ريال مدريد، 
عن شعوره بسعادة غامرة بعدما ســمح له مدربه اإليطايل 
كارلو  أنشــيلويت، باللعب 90 دقيقة أمام ليفانتي يف ملعب 

سانتياغو برنابيو، حيث فاز  املريينغي 0-6.
ويف ترصيحات بعد املباراة، قال  فينيسيوس »أول هاتريك 
يل. أنا ســعيد للغاية، خاصة بعد هذا املوســم الجميل الذي  
أقدمه، سمح يل )أنشيلويت( بالبقاء لفرتة أطول حتى أمتكن 

من تسجيل الهاتريك«.
وتابع »ســألني ما إذا كنت أرغب يف  الخروج حتى يتمكن 
املشــجعون من الهتاف قليال يل، لكنني أخربته بالرغبة يف 

البقاء  حتى أمتكن من تسجيل أول ثالثية«.
وقــال الربازييل »عالقتــي بكريم  بنزميــا جيدة طوال 
املوســم، وآمل أن تســتمر عىل هذا املنوال حتــى يعتزل، 
وأمتنى أن  يكون يف ريال مدريد وأن ينهي املوســم بحصد 

الذهبية«. الكرة 
ويأيت فوز ريال مدريد بينام يفكر يف  نهايئ دوري أبطال 

أوروبا أمام ليفربول يف باريس يوم 28 أيار الجاري.
ويف هذا الصدد قال فينيســيوس »نحن  نســتعد للنهايئ. 

يجب أن نكون مستعدين للمباراة األخرية وهي األجمل«.

ــة:  ــ ــن ســ  16 الــــــــــ  ــــت  ـــح لــــتـ آســــــيــــــا  غـــــــــرب   بـــــطـــــولـــــة  
 لـــــــبـــــــنـــــــان الــــــــــــــى نـــــــهـــــــائـــــــيـــــــات كــــــــــــــأس آســـــيـــــا 
ــة ــ ــي ــ ــان ــ ــن ــ ــب ــ ــل ــ ــديـــــــد لـــــــكـــــــرة الـــــســـــلـــــة ال وانـــــــــجـــــــــاز جـــــ

تأهل لبنــان اىل نهائيات 
بطولة األمم اآلسيوية لتحت  
الـ 16 ســنة للذكور بعدما 
يف  األربع  مبارياتــه  أنهى 
تقام  التي  آسيا  بطولة غرب 
يف  األردن مبشاركة 5 دول 
الســبت   اليوم  والتي تختتم 
بفوزه عىل نظريه الســوري 
وبنتيجة )79-63(  وبفارق 
مباراتــه  يف  نقطــة   16
الرابعــة التــي جرت عرص 

أمس الجمعة.
اللبناين  املنتخــب  وحقق 
فــوزه الثالــث يف البطولة  
االقليميــة بعــد انتصاراته 
الثالثاء  األردن  الكبرية عىل  
وعىل  الضيافــة  صاحــب 
العراق األربعاء وعىل سوريا 
خســارة   وتلقى  الجمعــة 

واحدة امام ايــران الخميس ليرتافق لبنان وايران اىل نهائيات 
البطولة القارية التي  تقام يف العاصمة القطرية الدوحة يف 
شهر حزيران املقبل. وأثبت املنتخبان االيراين  واللبناين انهام 
األقوى عىل صعيد املنطقة وتأهال بجدارة اىل نهائيات بطولة 

آسيا.
وتختتم بطولة غرب آسيا اليوم السبت  بلقاءين بني العراق 

وايران وبني االردن وسوريا.
ويأيت تأهل منتخب الناشــئني اىل  البطولــة القارية بعد 
احراز منتخب لبنان للرجــال لقب بطولة العرب ألول مرة يف 
تاريخه  منذ اشــهر قليلة وهو دليل عــىل املدى الذي وصلت 
اليه كرة السلة اللبنانية خاصة لجهة  رعاية االتحاد اللبناين 
للجيل الواعــد عرب اقامة بطوالت الفئات العمرية والتي تلقى  

النجاح الكبري عىل كافة األصعدة.
ويف العــودة اىل اجواء مباراة لبنان  وســوريا فلقد نجح 
منتخب األرز يف السيطرة عىل اللقاء منذ بدايته وحتى نهايته 
وتفّوق  الالعبون اللبنانيون دفاعاً وهجوماً وانهوا الربع األول 
)25-16( والربع  الثــاين )37-28( والربع الثالث )38-56( 
وظهر فارق املستوى بني املنتخبني لينهي لبنان  املباراة بفوزه 
وبنتيجة )79-63( بعد محاولة ســورية لتقليص الفارق يف 

الربع الرابع.
وكان افضل مســجل يف املباراة  اللبناين جان بول الشامي 

)21 نقطة( يليه جاد طبارة )13(.
يشــار اىل ان اربعة منتخبات مشــاركة  يف بطولة آسيا 
)ستقام يف حزيران املقبل( ســتتأهل اىل بطولة العامل التي 

ستجري يف  اسبانيا يف متوز املقبل.

الفرحة اللبنانية



1ـ حافظ إبراهيم، عم
2ـ إلق، لدود، داروا
3ـ نجران، منا، ربد

4ـ مارس، الال
5ـ ذو الفقــار عيل بوتو، 

رف
6ـ دن، عري، يقن، عامطور

7ـ دف، املمرات، وّدي
8ـ ليو، كامل مرّوه، منقاد

9ـ فرنكفورت، ينبع، سنن

10ـ نصيب، لسان، باتا

ينجــزون،  أدرسه،  11ـ 

فرهود

12ـ دوي، راديوم، الرّد، يف

13ـ قنابل، ســبل، رياق، 

جيد

11
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ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
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 عموديا: 

 عموديا:

من ستة حروف:    االبراج 

 دولة أوروبية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  جورج صيدح 

اخترب معلوماتك

1ـ فريق كرة سعودي. 

2ـ كاتب فرنيس راحل. 

3ـ للتأّوه، مناص. 

4ـ مدينة يف األرجنتني. 

5ـ االســم االول ملمثلة 

فرنسية. 

1ـ يحمله كل شخص.

2ـ مدينة هولندية. 

3ـ صاَح التيس، حرفان 

متشابهان. 

4ـ تحقيقي الهدف. 

5ـ االســم الثاين ملمثل 

لبناين.  

ممثلة  وفنانة بريطانية ولدت يف العام 1941 ونالت 

جائزة أوسكار ســنة 1965. كام مّثلت يف فيلم دكتور 

زيفاكو الذي لعبت فيه دور الرا.  

إسمها مؤلف من عرشة حروف. إذا جمعت: 

9+7+4+6+8- أول رئيس جمهورية يف فرنسا. 

3+10+8+9- موسيقي مجري.

8+10+9+4- أحد الفراعنة. 

3+7+10+1- مدينة بلجيكية. 

8+5+6- يستعمل للحلويات. 

9+2+6- مدينة يف فرنسا. 

5+2- خرق يف الحائط. 

1ـ من هو الكاتب واألديب والشــاعر والناقد األمرييك 

الذي لّقَب بشــاعر الرومانسية والرعب، إذ تتمّيز قصصه 

بالغرابة. كام لُّقَب أيضا  بـِ األديب البائس؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ يف أية عاصمة أوروبية يقع متحف بْرادو؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما إسم االمارة العربية التي مساحتها 777 كلم 2؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ من هو الطبيب والفيلســوف والصحايف اللبناين 

الذي أصدر مجلة الشفاء سنة 1886؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ يف أية دولة افريقية يقع مطار سينو؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إسم اليوبيل الذي يُحتفل فيه لدى مرور 35 سنة 

عىل الزواج؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ مــن هو الخليفــة األموي الذي ضبــَط املقاييس 

واملوازين، وتويفَ بالطاعون سنة 685؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما االســم الــذي أطلقه الجغرافيون عىل شــامل 

افريقية: ليبيا وتونس والجزائر ومراكش؟ 

1ـ حان، الفنادق
2ـ الجنود، يرصدون

3ـ فقر، اندونيسيا
4ـ أمل، كرب

5ـ النافع، كف، هرل
6ـ بد، رقيب أول

7ـ رونسار، مرسيدس
8ـ آدم، التأنيب

9ـ العيلم، نجول

10ـ يد، القمري، زم
11ـ مارلني مونرو

12ـ رباب، رهب، ناي
13ـ عود، وعا، عب، ال

14ـ ما، كتمتم، أفرق
15ـ وا، نسرتّد

16ـ طّوقناه

17ـ رودان، ويفّ
18ـ فريد األطرش، مديد

؟ من هو
من هي؟

1ـ مرفأ يف تشييل. 

2ـ شــاعر إنكليزي راحل، 

أمرية بريطانية. 

3ـ تذكر النبأ، دولة آسيوية. 

ويحادثــون  يبــدأون  4ـ 

باألمر، مداِخل. 

5ـ يفصلون يف األمر، أعرب. 

6ـ داَر وجاَل، نقيض أنرش. 

7ـ حرف نصب، أكَل الطعام، 

مرّنني. 

8ـ مرفأ فرنيس، ادخروا. 

9ـ ماء عذب، يشــاهدين، 

أداة نصب. 

10ـ رئيــس فرنيس راحل، 

وجهة نظري يف األمر. 

يســتعمل  رسب،  11ـ 

للفــرَس، حيوان معروف، مّد 

بيده نحو اليشء. 

12ـ االســم الثاين لروايئ 

فرنيس راحل، أفيد. 

وأؤيدك،  أِعينــك  يربّ،  13ـ 

نعام. 

14ـ مدينة فرنسية، نزهاء 

محرتمون. 

15ـ نقوى عىل ونقهر. 

16ـ تجوع، نظَر.

برتوليــة،  رشكــة  17ـ 

عاصمة أمريكية.

18ـ فنانة لبنانية صاحبة 

الصورة.

املصعــد  مخــرتع  1ـ 

مزهر  نبــات  الكهربــايئ، 

يُستخرج من جذوره نوع من 

العطور. 

2ـ نلــوك ومنضــغ، ألف 

كيلو، كرنب. 

االسم  ألبانيا،  عاصمة  3ـ 

الثاين لرئيس افريقي، سهل.

مدينة  4ـ غضبت عــىل، 

ايطالية. 

5ـ نفــَخ نفخــا ضعيفا، 

عائــش، فرَح، بلدة يف املنت، 

هجَم. 

6ـ شهر مرصي، فيلسوف 

يوناين، قرأ. 

7ـ جميلــة جدا، نوع من 

العصافري، الطفه وساهله. 

8ـ شــهم ورشيف، صعب 

املسلك، أجاوب، يذهب مالها. 

9ـ إسم سابق لِسي لنكا، 

مدينة أملانية، دولة أمريكية. 

10ـ مــا نُعــَم مــن أديم 

األرض، مدينــة بلجيكيــة، 

نضمن، صبَّ املاء بكرثة. 

11ـ حــّراس الكروم، ندم 

وتحّس، ُحصون. 

12ـ مغن ايطايل بلجييك، 

صحايف لبناين راحل، يشء 

قليل. 

13ـ شــحَذ السكني، دولة 

كربى، واِضحاً.

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

السطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

تكتشــف أشياء جديدة هذه اآلونة تدفعك 

للرتيث قبل اختيار مهنة أو دراســة. الحلول 

الجيدة كثرية أمامــك ولكن االختيار يالقي 

صعوبة.

شــارك من هــم قريبون منــك بفرحة 

الكبار يف  البهيجة، وسيسعد  مناســباتهم 

الســن أن تعطيهم اهتاممك الزائد. عليك أن 

بساطة.  بكل  األمور  تأخذ 

اعتمد عىل نفســك يف حل القضية التي 

تشــغل بالك منذ فرتة وســتصل اىل نتيجة 

مرضيــة. اســتفد مــن الظــروف الجيدة 

اليوم.  بك  املحيطة 

تحــرص عىل عــدم تعقيــد األمور عىل 

الصعيــد العائيل. أنــت موهوب وفِطن يف 

ترطيــب األجواء مع الرشيك العزيز، وابعاد 

التشنج.  شبح 

واألصدقاء  باألقربــاء  نفســك  تحيــط 

األوفيــاء وتأخذ بالنصائح التي يســدونها 

اليــك. اتصال من زميل محّب مل تكن تتوقعه 

جيدة.  بأخبار  يأتيك 

روحك املرحــة تخفف عنك بعض الهموم 

وتجعلك أكرث متّيزا. ســتبدو أكرث مرونة يف 
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تجد نفســك وسط مناقشــة حامية. اذا 

كنــت ترغب بأن ينصاع اآلخرون ملشــيئتك 
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لك.  قطعت 

اتبــع حدســك الصائب واســلك الطريق 
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)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

عىل هذه الثوابت. ولذلك تشــدد القــوات اللبنانية ان معركتها 
الثبات ان الخط املسيحي هو ابقاء لبنان التعددي والدميقراطي 
وان يكون لبنان جرس بني الغرب والرشق واحياء الدور املسيحي 

التاريخي خالفا للدور املسيحي العوين الذي سلكه.
يف املقابــل، اعتربت مصــادر التيار الوطني الحر ان أول من 
قام باالنقالب عىل املســيحيني هم القوات اللبنانية عام 2005 
بعد انسحاب القوات السورية حني دعموا  الحلف الرباعي الذي 
كان يضم تيار املستقبل والحزب التقدمي االشرتايك وحركة امل 
وحزب الله . واســتمر هذا الحلف لسنوات طويلة وكان التيار 
الوطنــي الحر خارج هذا التحالف الباطنــي . اما التيار فقام 
بتفاهم مع حزب الله خالفا ملا قامت به القوات بتحالفها الرسي 

مع الحلف الرباعي وعزل الوطني الحر. 

{ أمئة املساجد تدعو السنة للتصويت {
يف ســياق اخر، امئة املساجد دعت الناخب السني للتصويت 
بكثافة  واملفتي دريان حث يف رسالتني متتاليتني يف رمضان 
ويف عيد الفطر البيئة السنية اىل املشاركة باالقرتاع يوم االحد 
15 ايار اىل جانب اجتامع ســفراء دول الخليج الذي هدف اىل 
دفع املواطن السني اىل عدم املقاطعة ال بل اىل املساهمة بشكل 

كبري يف االنتخابات النيابية. 

{ الثنايئ الشيعي: جعجع وجنبالط فقدا 
صوابهام بسبب شعورهم بالخسارة النيابية{

وتكشــف اوســاط قيادية بارزة يف الثنايئ الشــيعي ان 
»الثنايئ« قد توصل اىل اتفاق لتوزيع االصوات التفضيلية بني 
مرشحي حركة امل وحزب الله يف الجنوب والبقاع يعني عىل 
مســتوى كل قرية بقريتها بات واضحاً كيفية توزيع االصوات 

بني مختلف املرشحني.
امــا عــىل اللوائح االخرى والتي فيها مرشــحون ســنة 
ومسيحيون ودروزاً، فإن القرار النهايئ سيصدر خالل ساعات 
ولتوجيه االصوات يف 5 دوائر مشرتكة بني »الثنايئ« وحلفائه.

ورداً عىل ســؤال عن اســباب التصعيد الكبري بني حزب الله 
والتيار الوطني الحر من جهة ومع الحزب االشرتايك والقوات 
من جهة ثانية وخصوصاً يف عكار وبعلبك الهرمل والشــوف 
وعاليه، تشــري االوســاط اىل ان شعور كل من سمري جعجع 
ووليد جنبالط بالخسارة النيابية وبسبب االستحقاق االنتخايب 
واالحتكام اىل رأي الناس، افقد الرجلني »صوابهام » ومل يوفرا 
وسيلة ملهاجمة املقاومة والسالح واختالق االتهامات بالضغط 

عىل املرشحني والناخبني.
وتؤكد ان خســارة النائب انطوان حبيش مقعده امر محتمل 
وكذلك خســارة جنبالط لـ 3 مقاعد درزية يف بريوت الثانية 

والبقاع الغريب والشوف امر وارد ومحتمل..

{ الدوائر االنتخابية واحتدام املنافسة بني 
االفرقاء السياسيني {

{ دائرة صيدا-جزين {
 يف جزين، هناك خالف قوي بني مرشحي تيار الوطني الحر 

زياد اسود وأمل ابو زيد عىل الصوت التفضييل.

من جهــة اخرى، تبدو الئحة ابراهيم عــازار التي يدعمها 
الثنايئ الشــيعي واملرشح نبيل الزعرتي تتمتع بحظوظ نجاح 

عالية يف هذه االنتخابات النيابية.
مــن جهتها، تعترب القــوات اللبنانية ان دائرة صيدا -جزين 
هي منطقة اساسية مرتبطة بالواقع املسيحي لبوابة الجنوب 

وبالخط السيادي اللبناين 
وحاليــا وضعية القــوات  هذه املرة جيدة حيث حصلت عىل 
6000 صوت يف االنتخابات املاضية عام 2018 واليوم رشحت 
عن املقعــد الكاثولييك غادة أيوب التي تحالفت مع يوســف 
النقيــب الذي كان عضوا بارزا يف تيار املســتقبل ومقرب من 
النائب بهية الحريري والرئيس سعد الحريري ولكنه اليوم خرج 
من عباءة املســتقبل وتعاون مع القوات ويجري حاليا كباش 

بينه وبني املستقبل عىل املقعد السني.
وتعليقا عىل ما ذكرناه، تقول اوســاط سياســية للديار 
ان النائــب بهية الحريــري قد تلجأ اىل خيارين اما املقاطعة 
التامة وفقا لرغبة ســعد الحريري اما ســتدعم رسا مرشح 
الجامعة الثنايئ الشــيعي نبيل الزعرتي كأهون الرشين بني 
الزعرتي ويوســف النقيب الذي يحارب املســتقبل بقوة يف 

صيدا.
ويف السياق ذاته، يحظى النائب اسامة سعد بوضعية قوية 
يف دائــرة جزين-صيدا وتحالفه مع عبد الرحمن البزري الذي 
يتمتع بحيثية كبرية اال ان اســامة سعد خرس الناخب الشيعي 
بعدما انفجر الخالف بينه وبني الثنايئ الشــيعي وبالتايل لن 
يحصل عىل صوت الشــيعة يف قلب مدينة صيدا وال يف جبل 

الريحان.
اما القطبة املخفية يف هذه الدائرة هي انســحاب الجمعية 
االســالمية من االنتخابات النيابية واحتامل ان تصب اصواتها 
للعضو الســابق يف تيار املستقبل يوسف النقيب وبالتايل قد 
تحصل القــوات اللبنانية بطبيعة الحال عىل اصوات الجمعية 
االســالمية ما يضمن فوز مرشــحتها غادة ايوب عن املقعد 

الكاثولييك.

{ دائرة املنت  {
بدورهــا، اكدت مصادر التيــار الوطني الحر للديار ان هناك 
اشــاعات كثرية يتم التداول بها لتشــويه املعركة االنتخابية، 
مشــددة ان معركة الوطني الحر هي مع كل اللوائح وليس مع 
الئحــة واحدة خالفا ملا يروج له البعــض. وتابعت ان معركة 
الوطنــي الحر هي معركة حواصــل وليس الصوت التفضييل، 
كاشفة ان املنافســة محتدمة مع الكتائب وليس مع القوات، 
حيث َمن يحصل عىل حاصل اكرث يربح املقعد الثالث يف املنت. 
واشــارت اىل ان معركة القوات الفعلية هي مع الئحة ميشال 
الياس املر املتحالف مع حزب الطاشــناق. ولفتت اىل ان التيار 
الوطنــي الحر ال يعتمد عىل لغــة العواطف وال عىل الكيديات 
ليسوق ملرشحيه بل يرتكز عىل مرشوع وبرنامج وحجم الكتلة 

الربملانية.

{ ميشال الياس املر: حظوظه ُمرتفعة {
اظهرت االحصاءات ان نجم املرشح ميشال الياس املر يرتفع 
، فهــو يتمتع بحظوظ عالية بالنجاح يف االنتخابات النيابية، 
حيث ان الحزب القومي الســوري برئاســة ربيع بنات يدعمه 

بقوة، اىل جانب حزب الطاشناق الحليف الدائم لعائلة املّر. 

وبّينــت االحصاءات، ان الئحة ميشــال املر متلك حاصلني 
مؤكدين وتسعى اىل الحاصل الثالث.

ويتمتع ميشــال املر بشــعبية كبرية يف جرود املنت والقرى 
املجاورة، حتى ان شعبيته متتد اىل وسط املنت مروراً بساحله 
)ضبيــة ، انطلياس، جــل الديب والزلقا( وصوال اىل قرى املنت 

الشاميل )بكفيا، برمانا..(
ويذكــر ان املهرجان الــذي اقيم يف بتغريــن كان االكرب 
يف املنت، حيث اظهر مدى شــعبية ميشــال املر، الذي يتميز 
بكاريزمــا عالية وبحيثية كبرية عند الشــباب، حيث الجميع 
يبــدي احرتاما له ويؤيد وصولــه اىل الربملان ليكون صوت 
الشــباب يف املنرب النيايب، كام يحظى بدعم رؤســاء بلديات 

ومخاتري املنت والفاعليات املتنية. 

{ دائرة الشامل الثالثة {
هنا يف هذه الدائــرة االنتخابية، يصفها البعض بانها دائرة 
االســتحقاق الرئايس ومن يفوز باالصوات املســيحية يكون 
املخول للوصول اىل ســدة الرئاســة. ويف هذا الســياق، رأت 
القوات اللبنانيــة انها تواجه حليفني لحزب الله اراد امني عام 
حزب الله الســيد حسن نرصالله جمعهام عىل طاولة واحدة. 
وعليــه، املعركة تدور بني القوات اللبنانية من جهة وبني املردة 
والتيــار الوطني الحر من جهة اخرى ومن يربح ســيكون له 
حظوظ يف رئاســة الجمهورية علام ان احدا يعلم ان املجلس 
النيــايب مل يأت يوما برئيس للجمهورية بل دوما ضمن تقاطع 

مصالح اقليمية دولية.

{ دائرة عاليه-الشوف {
يف هذه الدائرة، املعركة بشــكل اســايس بــني الئحة وليد 
جنبالط برئاســة نجله تيمور والئحة طالل ارســالن ووئام 
وهــاب وناجي البســتاين والتيار الوطني الحــر . والالئحة 
االساســية للمجتمع املدين »توحدنا لنغري« برئاسة مارك ضو 
باالضافة اىل اربع لوائح اخرى للمجتمع املدين. وهنا تشــري 
التوقعات اىل ان وليد جنبالط سيحصل عىل 7 حواصل انتخابية 
والئحة ارسالن عىل 5 حواصل وهناك حاصل للمجتمع املدين. 
لكن هذه االحصاءات قد تتغري يف ظل معركة قاسية يف الشوف 
بني وئام وهاب ومروان حامدة يف الشــوف. ووضع جنبالط 
كل ثقلــه يف املعركة الدرزية بينام الرصاع عىل املقعد املاروين 
ســيكون بني ناجي البستاين وفريد البستاين وبني نجاة عون 
مرشــحة املجتمع املدين. اما املرشــح جورج عدوان فوضعه 
محســوم نظرا  للشعبية الكبرية التي يتمتع بها اضافة اىل ان 
ان القوات اللبنانية لديها حاصل انتخايب يف الشــوف وعاليه. 
وبالنسبة للمقعدين الســنيني، هناك مقعد لوليد جنبالط يف 
اقليم الخروب وهو بالل عبدالله ولكن املقاطعة الســنية التي 
يقودها تيار املســتقبل وقد حصــد يف انتخابات 2018 عىل 
15000 صوت تفضييل وهذا ما يفتح املعركة عىل املقعد السني 
الثاين بني مرشــح املجتمع املدين عامد سيف الدين ومرشحي 

الجامعة االسالمية واملشاريع.
ويف عاليــه، الحزب التقدمي االشــرتايك يتمتع بحاصلني 
انتخابيني ســيوزعهام بني اكرم شــهيب وراجي السعد. ويف 
النطاق ذاته ، االمري طالل ارسالن لديه حاصل انتخايب  والتيار 
الوطني لديه حاصل ايضا لســيزار ايب خليل والقوات اللبنانية 
نزيــه متى. وهنا تلعب لعبــة الحواصل لصالح املجتمع املدين 

ولــو كان االخري موحدا يف دائرة عاليه-الشــوف لحصل عىل 
ثالثة نواب بكل ســهولة لكن تشتت اصواته بني خمسة لوائح 
سيحرمه مقعدين. ورغم انه بذلت محاوالت كثرية لتوحيد قوى 
املجتمع املدين لكنها فشــلت وبالتايل نكهة انتخابات عاليه-

الشوف تبقى يف املقعد الدرزي يف الشوف واذا استطاع وهاب 
الخرق ستكون مفاجأة انتخابية. 

{ معركة بعلبك الهرمل {
اىل ذلك، تســاءلت مصادر مطلعة اذا كانت القوات اللبنانية 
تستطيع الخرق يف هذه الدائرة وتامني وسائل النجاح للمرشح 
انطــوان حبيش وكل املعلومــات تؤكد بان القوات وضعت كل 
ثقلهــا يف املنطقة ورصفت ماليني الدوالرات النها اذا متكنت 
مــن الخرق يف هذه الدائرة سيشــكل لها انتصارا يف مواجهة 

الثنايئ الشيعي يف عقر داره. 
مــن جهتها ، تقول مصادر القــوات اللبنانية للديار ان هذه 
الدائرة تشكل املواجهة املبارشة مع حزب الله . يف املقابل تشري 
معلومات الثنايئ الشيعي اىل استحالة خرق القوات وقد درسوا 
ظروف املعركة جيدا لجهة توزيع االصوات ومنع نجاح انطوان 
حبيش خصوصا ان القوات اللبنانية تعترب نجاح االخري يوازي 
كل نجاحات مرشحي القوات يف االنتخابات النيابية يف الدوائر 

املتعددة. 

{ بريوت الثانية {
يف بــريوت الثانية، املعركة الدرزية صعبة عىل كل االطراف 
ونجاح مرشــح الحزب االشــرتايك  فيصــل الصايغ متوقف 
عىل قدرة رئيس الحكومة االســبق فؤاد الســنيورة بالحصول 
عىل  اكرث من 3 او 4 مقاعد وهذا مســتحيل. واذا صب الثنايئ 
الشيعي او حزب الله تحديدا اصواته ملرشح الحزب الدميقراطي 
نســيب الجوهري فان نجاحه يصبح ســهال خصوصا ان عدد 
ناخبي الدروز يف بريوت ال يتجاوز 5000 صوت ويقرتع منهم 
45% فقــط. ولكن يف بريوت الثانية ايضا، هناك حظوظ قوية 
لزينة منذر املرشحة الدرزية عىل الئحة فؤاد مخزومي كونها 
بريوتيــة وتتمتع بحضور الفت وحصلت عىل اصوات مرتفعة 

يف االنتخابات املاضية عام 2018.

{ سامي نادر للديار »عندما يتوقف املركزي عن 
ضخ االحتياطي الدوالر سريتفع حتام« {

وعىل الصعيد االقتصادي ، اعترب الخبري االقتصادي ســامي 
نادر ان اللرية مل تتدهور بشــكل كيل الن مرصف لبنان ال يزال 
يضــخ االحتياطي االجنبي ليحافظ قدر املســتطاع عىل عدم 
رفع سعر الرصف ولكن الحقا سيتوقف الن االحتياطي سينفد 
وبالتايل سريتفع الدوالر اىل مستوى ال احد ميكن ان يتوقعه. 
ورأى ان كل ذلــك من املمكن تجنبــه يف حال حدثت اعجوبة 
وشــكلت حكومة بشكل رسيع بعد االنتخابات النيابية قادرة 
عىل ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدويل وتطبيق االصالحات 
املطلوبة منها اال ان هذا االمر يبدو صعب املنال وبالتايل ستكون 

االصالحات ترقيعية غري جذرية.
وتابع نادر ان االنتخابات النيابية ستحسن دور املعارضة يف 
الربملــان الجديد ولكنها لن تأيت بتغيري جذري وبالتايل ال تغيري 
يف نظام الحكم ويف مقاربة االفرقاء السياســيني يف كيفية 

تشكيل الحكومات اللبنانية. 

واشــرتطت قوات االحتالل نقل جثامن شــريين عرب سيارة 
وقامت بنزع العلم الفلســطيني عنها ومنعت الفلسطينيني من 

اللحاق بجثامن الزميلة الراحلة.

{ تنديد {
ويف ردود األفعال عىل االعتداء اإلرسائييل عىل موكب التشييع، 
قال الناطق باسم حركة حامس يف مدينة القدس محمد حامدة 
إن اعتداء قوات االحتالل عىل موكب تشييع الشهيدة الصحفية 

شريين أبو عاقلة يظهر حقيقة االحتالل املجرم.
وندد الناطق باسم حامس بانتهاك قوات االحتالل لحرمة املوت 
وحرمة املستشفى الذي خرج منه جثامن أبو عاقلة، ومل يتورع 

عن قمع املشاركني يف جنازة شريين أبو عاقلة.
ودعا الناطق باســم حامس العامل واألنظمة التي طبعت مع 

االحتالل لتصويب مسارها تجاه القضية الفلسطينية.
مــن جهتها، قالت حركة الجهاد اإلســالمي إن االعتداء عىل 
جنازة الشهيدة شريين أبو عاقلة يكشف فاشية االحتالل وحقده 

وإرهابه.
ووصفت الحركة ما جرى بالجرمية وعدته محاولة الستكامل 
اغتيال الحقيقة التي بدأت بالرصاصة التي أطلقت عىل شريين، 

وتستمر مبحاولة محو أثرها وانتزاعها من قلوب الناس.
وأضافت الحركة أن -ما سّمته- »االعتداء الفايش« عىل جنازة 
شــريين أبو عاقلة دليل دامغ عىل ارتكاب جنود االحتالل لهذه 
الجرمية، مضيفة أنه مل تعد هناك قيمة وال حاجة إىل التحقيق 

لوضوح األمور وضوح الشمس.
كام أدانت الخارجية القطرية بشدة منع االحتالل اإلرسائييل 
خروج جثامن شــريين أبو عاقلة من املستشفى وقمع مسرية 
التشييع، وقالت إن سلطات االحتالل مل تكتف بقتل شريين بدم 

بارد، بل استمرت يف إرهاب املدنيني واملشاركني يف الجنازة.
وجددت الخارجية القطرية دعوتها إىل مســاءلة االحتالل 

اإلرسائييل عن جرمية االغتيال.
وقالت املندوبة األمريكية لدى األمم املتحدة إنها تشــعر »بأمل 
شــديد إزاء الصور التي ظهرت خالل تشــييع جنازة شريين أبو 

عاقلة«.
يف السياق ذاته، قال العضو الدميقراطي يف مجلس الشيوخ 
األمرييك، كريس موريف، إن االعتداء عىل نعش شريين أبو عاقلة 

مروع.

وأضــاف -يف تغريدة- أن فريقــه يعمل عىل الحصول عىل 
إجابات بشأن ما حدث.

كام أعرب االتحاد األورويب عن صدمته من استعامل إرسائيل 

للقوة غري الرضورية يف أثناء تشــييع جثامن الزميلة شريين 
أبو عاقلة.

ويف تغريــدة عىل تويرت، قال النائب الربيطاين، ديفيد المي، 
إن االعتداء عىل موكب تشييع الزميلة شريين أبو عاقلة ال ميكن 

الدفاع عنه، وهو يعزز املطالبة مبحاسبة قاتليها.
كــام قالت ممثليــة أيرلندا يف فلســطني إن عنف الرشطة 
اإلرسائيلية ضد مشــيعي شــريين أبو عاقلــة يعكس ثقافة 
االســتخدام املفرط للقوة، يف حني قــال رئيس مجلس النواب 
اإليطايل إن جنازة شــريين أبو عاقلة شــهدت لحظات مخزية 

وهجوما عىل نعشها ويجب توضيح حقيقة مقتلها.
ويف نيويــورك، وقف ممثلو الدول األعضاء يف لجنة اإلعالم 
يف األمم املتحدة دقيقة صمت -يف مســتهل اجتامعهم أمس 

الجمعة- حدادا عىل روح الزميلة شريين أبو عاقلة.
وكان رئيــس اللجنــة األممية قد وافق عــىل طلب البعثة 
الفلسطينية لدى األمم املتحدة بالوقوف دقيقة صمت عىل روح 

الزميلة شريين.

{ تحقيق {
ويف وقت ســابق، أخضع االحتالل اإلرسائييل بعض جنوده 
للتحقيق حول اغتيال مراســلة الجزيرة شريين أبو عاقلة، ويف 
الوقت ذاته مارس التضييــق عىل ترتيبات جنازتها، ويف وقت 
ظهرت فيه للعلن شهادات جديدة حول الجرمية دخلت واشنطن 

عىل الخط وعرّبت عن موقف جديد.
وقالت هيئة اإلذاعة والتلفزيون اإلرسائيلية إن تحقيقا للجيش 
كشف أن شــريين أبو عاقلة قتلت بإطالق نار من داخل سيارة 

جيب.
 The Washington( »وقد نقلت صحيفة »واشنطن بوســت
Post( األمريكية عن مسؤول عسكري إرسائييل أن الجيش يحقق 
يف 3 وقائــع إطالق نار من قبل جنــوده خالل حادثة قتل أبو 

عاقلة.
وأضافت الصحيفــة أن جيش االحتالل يحقق يف اتهام أحد 

عنارصه بقتل شريين أبو عاقلة.
وأكد موقع »واال« اإلرسائييل أن جيش االحتالل ال يستبعد يف 
هذه املرحلة أن تكون قواته اســتهدفت بالخطأ مراسلة الجزيرة 

شريين أبو عاقلة فأردتها قتيلة.

{ أدلة وبيانات {
كام كشف تحقيق لقناة الجزيرة القطرية -عرب تحليل بيانات 
موقع االغتيال- عن وجود مراسلة الجزيرة شريين أبو عاقلة يف 
مرمى قوات االحتالل، وفند التحقيق الرواية اإلرسائيلية األولية 

التي تحدثت عن احتامل استهدافها برصاص فلسطيني.
وأوضــح تحديد املوقع الجغرايف للمقطع الذي يظهر إطالق 

النار من مقاومني فلسطينيني أنهم كانوا عىل بعد 260 مرتا من 
مكان شريين أبو عاقلة، وتفصل املكانني أبنية سكنية بارتفاعات 
متفاوتة، وهو ما يستبعد وجود مرمى واضح إلطالق النار بني 

املكانني.
وقد برزت للعلن شــهادات ميدانية جديدة تؤكد تورط العدو 
اإلرسائييل يف اغتيال الصحفية أبو عاقلة وتنفي وجود مسلحني 

فلسطينيني قرب مكان العملية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصورها يف جنني أنه 
مل يشاهد مقاتلني فلسطينيني بالقرب من املكان الذي استشهدت 

فيه مراسلة الجزيرة شريين أبو عاقلة.
وأضافت الوكالة أن مصورها أكد أن إطالق الرصاص كان من 
جيش االحتالل اإلرسائييل، وأنه شــاهد جثامن الزميلة شريين 
التي كانت تضع خوذة وســرتة واقية من الرصاص كتب عليها 

كلمة »صحافة«.
وتضاف شــهادة مصور الوكالة الفرنســية إىل شــهادات 
صحفيني ومصورين آخرين دحضــوا الرواية اإلرسائيلية التي 
حاولت يف البداية التنصل من مسؤولية قتل أبو عاقلة وتحميلها 

ملسلحني فلسطينيني.
يف األثناء، قال املتحدث اإلقليمي باســم الخارجية األمريكية 
صامويل وربريغ إن الواليات املتحدة جاهزة لتقديم أي مساعدة 

يف التحقيقات الجارية بشأن اغتيال شريين أبو عاقلة.
وأضاف وربريغ، أن واشــنطن ال تعتقد أن املحكمة الجنائية 

الدولية املكان األنسب للنظر يف مثل هذه القضية.
كام شدد عىل أن الواليات املتحدة تتوقع مساءلة كاملة ملرتكبي 
جرمية اغتيال الصحفية شــريين أبو عاقلة، مؤكدا أن واشنطن 
ستتابع عن كثب التحقيقات الجارية بشأن مالبسات اغتيالها.

{ مراسم الدفن واجرام االحتالل {
وليس بعيدا عن »درب اآلالم« يف البلدة القدمية بالقدس ُحمل 
نعشها عىل األكتاف للمرة األخرية وُووري الرثى يف مقربة جبل 
صهيون بباب الخليل، بعد أن شهد تشييعها هجمة عسكرية، يف 
مشهد يعكس درب آالمها الخاص بدءا بنقلها قصة شعب منكوب 

طيلة ربع قرن، وانتهاء برصاصة يف رأسها.
مىش تشييع شريين يف درب اآلالم بالقدس ويف رمزية كربى 
ملعنى هذا الطريق يف املعتقد املســيحي. إنه أيضا »الطريق التي 
سلكها السيد املسيح من باب األسباط إىل كنيسة القيامة عندما 
قــام اليهود بتعذيبه وصلبه. وفيهــا ُعّذب وُجلد وحمل صليبه 

بالكامل طوال الطريق«، وفق الدين املسيحي.
هذا وأراد االحتالل أن يخرج الفلســطينيون بجنازة خجولة 
صامتــة، لكن الرياح جرت بعكس رغبــة أجهزته األمنية، فلم 
يقترص توافد املشــيعني عىل أبناء القدس، بل وصلوا من كافة 

مناطق الداخل الفلســطيني ومن محافظــات الضفة الغربية 
املختلفة.

مل يُرفع علم فلســطيني واحد بل عرشات األعالم، ومل تصدح 
الحناجــر باألغاين الوطنية والهتافات التقليدية فحســب، بل 
بأخــرى جديدة اختصت بشــريين رغم محــاوالت املخابرات 
اإلرسائيلية منذ الخميس منع متجيدها بحملة من االستدعاءات 

والتهديدات.
ويف كاتدرائيــة البطريركية للملكيني الكاثوليك يف القدس، 
استقبل جثامن شريين بالزغاريد والتصفيق، قبل أن يقود الصالة 
عىل روحها النائب البطريــريك يارس عّياش وعدد من الكهنة 

املسيحيني.
نوبة حزن وبكاء قاسية انتابت كل الحضور عند تالوة الصالة 
التالية »أنت يا رب أرِح نفس عبدك الراقد يف مكان نرّي، يف مكان 
نرض، يف مكان راحة، حيث ال وجع وال حزن وال تنّهد.. ومبا أنك 
صالح ومحب للبرش اغفر له كل خطيئة فعلها بالقول أو بالفعل 
أو بالفكر ألنه ليس من إنسان يحيا وال يخطئ، بل أنت وحدك منزّه 

عن الخطيئة وعدلك إىل األبد وقولك حق… آمني آمني«.
وبدا شقيق شــريين، أنطوان أبو عاقلة متامسكا وهو يقف 
بجوار جثامنها، لكن زوجته وابنتيه لينا والرين وزمالء شريين 

وصديقاتها انهاروا مرارا فوق تابوتها املُزيّن بعلم فلسطني.
يف هذه األثناء، جلســت عىل مقاعد الكنيســة الخشــبية 
مجموعة من الراهبات القادمات من مدرسة »راهبات الوردية« 
التي تلقت شريين تعليمها املدريس عىل مقاعدها، وليس بعيدا 
عنهن جلست املقدسية النا الربيض رفيقة شريين عىل املقاعد 
ذاتها. وقد فقدت إرسائيل السيطرة بالفعل عىل القدس واملشيعني، 
وشعر املشاركون أنهم قاموا بواجبهم تجاه الشهيدة عىل أكمل 
وجــه بعدما رافقوهــا يف أزقة املدينة التي تحب وهم يهتفون 
»الله.. فلسطني.. القدس عربية.. قومي تفرجي يا شريين كيف 

وحديت كل فلسطني«.
حجارة ســور القدس التاريخية التي ووري الجثامن بجوارها 
بدت أكرث بهاء خالل مسرية التشييع الحاشدة، فال رفيق خري لها 

من شريين الشهيدة اليوم.
ويف متام الساعة 3:56 دقيقة عرصا ُقرعت أجراس الكنائس 
مــن داخل البلدة القدمية، وعّم الحزن العميق مجددا بعدما غلب 

عىل مسرية التشييع مشاعر الحامس والفخر والتحدي.
طويت صفحة التشييع ورقد جثامن شريين أبو عاقلة بسالم 
رغم جرحها وجرح شعبها النازف، لكن صفحات فخر وعّز ُفتحت 
خالل جنازتها يف العاصمة املقدسة التي قالت قبل أسابيع إنها 
تسعُد لرؤيتها عامرة، وقال املشيعون لها إنها مل تكن يوما عامرة 
كام هي يوم تشييع شريين، والذي سُيحفر يف ذاكرتهم إىل األبد.
املصادر: الجزيرة – رويرتز - وكاالت

خليفة بن زايد آل نهيان.

{ تعزية عربية {
ومنــذ إعالن الوفاة، قــدم عدد من القادة والدول عرب العامل 

تعازيهم. وقد نعى الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس، لبالده 

والشــعب اإلمارايت واألمة العربية واإلسالمية »أخا وصديقا 

من أعز الرجال«، وفق وصفه، معربا عن خالص عزائه »ألرسة 
آل نهيــان الكرمية وحكام وشــيوخ وشــعب دولة اإلمارات 
الشــقيقة«. كام نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفاة 
رئيــس اإلمارات الشــيخ خليفة بن زايد، معلنــا حالة الحداد 

وتنكيس األعالم ليوم واحد يف بالده.
من جهته، قال أمري قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاين »ببالغ 
الحزن تلقينا نبأ وفاة أخي صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان، وإين أعرب ألرسته الكرمية ولشــعب اإلمارات 

الشقيق عن أحّر التعازي واملواساة«. وأضاف عرب حسابه عىل 
تويرت »أدعو الله العيل القدير أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته 

ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون«.
كام قال ملك البحرين حمد بن عيىس، يف بيان »انتقل رئيس 
دولة اإلمارات الشــيخ خليفــة بن زايد إىل جوار ربه بعد عمر 
حافــل بالعطاء واإلنجازات يف خدمة شــعبه وأمته العربية 

واإلسالمية ونرصة قضاياها«.
ودوليا، وصف الرئيس األمرييك جو بايدن الشيخ خليفة بأنه 

»رشيك حقيقــي وصديق للواليات املتحدة«. وقال يف بيان إن 
الواليات املتحدة ستواصل تعزيز عالقاتها مع اإلمارات.

كام قالت وسائل إعالم رسمية إيرانية إن وزير خارجية إيران 
حسني أمري عبد اللهيان أرسل برقية عزاء لنظريه اإلمارايت.

بدوره، أعرب رئيس الربملان الرتيك مصطفى شــنطوب عن 
تعازيــه لإلمارات. وعرب تغريدة قال إنه تلقى ببالغ األىس نبأ 
الوفاة، مضيفا »أســأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم 

ذويه والشعب اإلمارايت جميل الصرب والسلوان«.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com
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