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ّ
واشــنطن تـ ّ
لـ«ثالثيــة» اإلنخــراط واإلندمــاج والتوطيــن :هــل مــن قرار دولــي لدمج الالجئين الســوريين؟
ـروج
ّ
«إس ـــتنفار» خليج ـــي إنتخاب ـــي بقي ـــادة الس ـــعودية ملن ـــع «هيمن ـــة» ح ـــزب الل ـــه عل ـــى الن ـــواب الس ـــنة؟
ّ
ُ
ُ
ّ
ّ
أرقـــام البطالـــة والتضخـــم «مخيفـــة»« ...رســـائل» حريريـــة س ـــلبية للس ـــنيورة ...و«إس ـــرائيل» تراق ـــب!
حقيقة الديار

الظلم األميركي اإلسرائيلي
ملــاذا هذا الظلم من الواليات املتحدة ضد العرب املناضلني،
املطالبــن بحقوقهم الطبيعية ،ال بل أقل من ذلك ،اذ تنازلوا
عن الكثري وما زالــت أمريكا تدعم إرسائيل كأنها والية من
الواليات املتحدة ،وتدعمها باملال والسالح واملعلومات ويف
مجلــس االمن ،وتتعاون معها أمنيا وتص ّنف كل من يعادي
إرسائيل بأنه تنظيم إرهايب أو دولة إرهابية.
أما الظلم اإلرسائييل املتكل عىل الدعم األمرييك ،فال حدود
له ،وهنا الحديث عن االف الشــهداء من الشعب الفلسطيني
والعريب الذين استشهدوا وظلموا عىل يد توحش «إرسائيل»
وهمجيتها يف القتل والخطف والقصف الجوي املد ّمر.
الواليــات املتحدة لديها دســتور مقدمتــه كلها مبادئ
أخالقية ،روحية ،دميوقراطية تحرتم االنسان ،ولكن ،عندما
يصل االمر اىل إرسائيل تســقط مقدمة الدستور األمرييك،
لتحل محلّها الهمجية األمريكية اإلرسائيلية.
ّ
رحلت املظلومة املرحومة الشــهيدة شــرين أبو عاقلة
مع كوفيتها املليئة بالدماء ،وبقيت عىل رأســها يف القرب،
وغمرها الرتاب الفلسطيني ألنها تحب فلسطني ،سواء كانت
يف الحياة أم يف املامت.
وأنا عشــقي لفلسطني ،أحببت فلسطني أكرث بعد سقوط
شــرين أبو عاقلة شهيدة فلسطني ،وحملت وسام أيقونة
القدس وصليبها ،ألنها من األقلية الباقية يف فلســطني من
املسيحيني ،وهي من طائفة الروم الكاثوليك.
طالبــت الدول ومؤسســات حقوق االنســان بتحويل
الجرمية اىل املحكمة الجنائية الدولية ،لكن الواليات املتحدة
الظاملة نسيت مبادئ دستورها وقالت أن إرسائيل متلك من
القــدرة عىل التحقيق ،ويجــب أن تجري التحقيق إرسائيل
قاتلة الشهيدة شريين أبو عاقلة.
رحلت شــرين من بيننا ،شهيدة الحق ،عندما دق النفري
ورن جــرس هاتفهــا ليبلغها أن جيش العــدو اإلرسائييل
يهاجم مخيم جنني فأرسعت كام هي عادتها ولبســت ثياب
الصحافة وقبعة حامية الرأس التي عليها شــعار الصحافة
لكن القناص اإلرسائييل الوحش كان بانتظارها ليطلق النار
عىل رأســها قرب عينها فيدمر جمجمتها وتستشــهد عىل
الفور شريين أبو عاقلة.
العدو اإلرسائييل اعــرف بالجرمية من خالل صحيفة
هاآرتــس اإلرسائيلية نقال عن مصدر التحقيق العســكري
اإلرسائييل.
وشــرين معها الجنسية األمريكية ،فامذا لو استشهدت
مواطنة فلسطينية ،ولكنها أمريكية الجنسية يف غزة؟
امل تكن الواليات املتحدة تستنفر وتتحرك وتطالب بتحقيق
دويل وتقــول أن كل تنظيامت غــزة هي إرهابية كام تعلن
واشنطن علنا.
دم شــرين أبــو عاقلة هو برقبة الواليــات املتحدة ،دم
شــرين أبو عاقلة طريق تحرير فلســطني ،دم شريين أبو
عاقلة واستشــهادها ،وصمة عار عىل جبني أمريكا ألنها ال
تريد التحقيق الجنايئ الدويل.
ِ
استشهدت يا شريين وأنت يف عز عطائك ،واملجد لك ألنك
ِ
ِ
خفت املوت ،اال أن
ناضلت ربع قرن من أجل فلســطني وما
الغدر اإلرسائييل املدعوم أمريكيا اغتالك ،لكن وجهك سيرشق
عىل مدى فلسطني وهو أقوى من الغدر اإلرسائييل املدعوم
أمريكيا ،الن محبتك للحق ولشعبك الفلسطيني ،أقوى بكثري
وكثري من ضخامة قوة أمريكا ومن غدر إرسائيل.
تكفــي الكوفية التي رافقتك اىل تراب فلســطني وبقيت
معك ،والصليب الذي عىل صدرك يشــهد للعامل كله أن سيدة
صبية قاتلت  25ســنة من أجل الحق الفلسطيني من دون
ســاح حريب ،بل بإظهار وكشــف الوحشية اإلرسائيلية
والظلم الالحق بالشــعب الفلســطيني الذي وعدوه بقرار
الدولتــن ،وها هــي الصهيونية وأمــركا تتجاهالن مبدأ
الدولتــن وتبني «إرسائيل» مدعومة من أمريكا كل شــهر
مستعمرة جديدة ،وتطرد الشعب الفلسطيني من أرضه اىل
مكان ضيق ال يصلح للحياة.
ِ
ِ
وزرعت الحزن
زرعت املجد يف عقلنا،
شــرين أبو عاقلة
يف قلوبنا ،وكم سنشــتاق اىل وجهك عىل شاشة الجزيرة
وأنــت ال تهابني املوت ،وال الجنود اإلرسائيليني ،بل تخرتقني
الحدود الحمر ،لتقويل كلمة الحق ،كلمة العدل وتكشــفي
ِ
الظلــم اإلرسائييل الــذي انتقم ِ
باغتيالــك .يا أيقونة
منك
القدس وشهيدة الحق وبطلة الوجود يف عز املعارك تغطيها
إعالميا وتكشفني قتل الجنود اإلرسائيليني لشهداء الشعب
الفلسطيني.
الظلم األمرييك نســأل عنــه ،ونقول ،كيف نتخلص منه
وهو الداعم إلرسائيل يف جرائهام ،واألىس الكبري أن معظم
الدول الكبرية يــدورون يف فلك الواليات املتحدة ليحافظوا
عىل أنظمتهم ،غري ســائلني عن نبض شــعوبهم ،واألىس
الكبري أنهم عبيد للواليات املتحدة وقاموا بالتطبيع مع العدو
اإلرسائييل ،دون السؤال عن حق بسيط للشعب الفلسطيني،
الــذي معظمه هو يف مخيامت يعيش حياة األىس والعذاب
منذ  74سنة.
ارحيل يا شــرين مرتاحة الضمري ،مجدك عابق يف كل
مــكان ،ووجهك لــن يغيب عن أعيننا وصوتــك يف آذاننا،
واســكني تراب القدس مع كوفيتك املليئة بالدم ،وهذا الدم
سيحرر فلسطني وانه ليوم آت مع االحرار العرب مع أبطال
فلسطني .واذا كان للباطل جولة فإن للحق ألف جولة.
وداعا شــرين بالجســد لكن روحك تسكن القدس حتى
لو كان جســدك يف تراب القدس وروحك ستكون عىل مدى
فلســطني كلها ،عىل مدى أحرار العرب املناضلني ،عىل مدى
املقاومة يف غزة ،والضفــة الغربية ،وعىل مدى املقاومة
القوية جدا والرادعة إلرسائيل ،وعنيت بها املقاومة اللبنانية،
وعنيــت طبعا مجاهدي حزب الله .هذه املقاومة التي بدأت
تقرتب من طريق فلســطني ،ولذلك كل الحمالت عليها ألنها
باتت تهدد وجوديا الكيان الصهيوين العدو األول لنا.

شارل أيوب

ابراهيم ناصر الدين
يف ســباق «االمتار» االخرية قبل فتــح صناديق االقرتاع،
اكرث من «ناقوس خطــر» يصم آذان اللبنانيني ،وللمفارقة ان
االستحقاق االنتخايب لن يكون «مفتاح الفرج» ،بل رمبا يكون
بداية اســتئناف الرحلة نحو «الهاوية»« .الديار» تكشف اليوم
عــن مداوالت خطرية جرت يف بروكســل قبل ايام يف مؤمتر
املانحني لالجئني الســوريني ،حيث تتــوىل الواليات املتحدة
الرتويج لثالثيــة «االنخراط ،واالندماج ،والتوطني» ،وقد عاد
الوفد الرسمي اللبناين باجواء سلبية للغاية تنذر مبا هو اخطر
يف ظل «تواطؤ» دويل منقطع النظري ،وسط انعدام الخيارات
ملواجهة ما بات يطلق عليه «االتراك» «االحتالل الصامت».

وبعد يوم من صدور تقرير االمم املتحدة الذي خلص إىل أن
الســلطة اللبنانية واملرصف املركزي هام املسؤوالن عن األزمة
املالية غري املسبوقة التي أدت إىل «إفقار غري رضوري» لغالبية
الســكان الذين يتخبطون لتأمني الحدّ األدىن من احتياجاتهم
مع ارتفع عدد من يعيشون تحت خط الفقر إىل  80يف املائة،
نــرت ادارة االحصاء املركزي بالتعاون مــع منظمة العمل
الدوليــة ارقاما مخيفة عن البطالة التي ارتفعت من  11باملئة
اىل  30باملئة خالل سنتني ،وفيام التضخم تضاعف  562باملئة،
اعرب اكرث من نصف اللبنانيني عن رغبتهم مبغادرة البالد .كل

ُ
اليوم تدفن أيقونة القدس شيرين أبو عاقلة
«الســــــلطة» ترفــــــض تســــــليم الرصاصــــــة القاتلــــــة
ّ
ّ
الدولـــــــــــية
الجنائـــــــــــية
وتذهــــــــــب للمحكمــــــــــة

اليــوم يلــف الــراب
الفلســطيني شهد الشهيدة
املظلومة شــرين ابو عاقلة
التي اغتالتها قوات االحتالل
اإلرسائيــي ،لككن روح أبو
عاقلة ســتبقى بيننا ترعى
النضــال الفلســطيني من
عليائهــا ،ولــن ينىس احد
وجه املناضلة شــرين التي
عملت  25ســنة يف محطة
الجزيــرة وكانت تكشــف
مظامل الشــعب الفلسطيني
وال تقول اال الحق .شــرين
ابــو عاقلة من طائفة الروم

(التتمة ص)12

موقــــــــف قومــــــــي للعــــــــراق يُديـ ـ ـ ــن املتهافتيـ ـ ـ ــن:
ّ
مشروع قانون عراقي يُحظر التطبيع مع «إسرائيل»
أقر مجلس النواب العراقي بالقراءة األوىل
مرشوع قانون لحظر التطبيع مع «إرسائيل».
من جهتها مث ّنت حركة املقاومة اإلســامية
(حامس) الفلسطينية بقرار الربملان العراقي
وطالبــت الربملانــات العربية واإلســامية
باالحتذاء به.
وقــال املكتب اإلعالمي للربملان يف بيان إن
مجلس النواب أنهى خالل جلسته االعتيادية
األربعــاء ،القراءة األوىل ملقرتح قانون حظر

التطبيــع وإقامــة العالقات مــع «الكيان
الصهيوين» واملقدم من اللجنة القانونية.
وأوضح أن القانون يهدف إىل الحفاظ عىل
املبادئ الوطنية واإلســامية واإلنسانية يف
العراق ،نظرا للخطورة الكبرية التي ترتتب عىل
التطبيــع مع «الكيــان الصهيوين» املحتل أو
الرتويج له أو التخابر أو إقامة أي عالقة معه.

(التتمة ص)12

عىل طريق الديار
ما مل يتكّل الشعب اللبناين عىل نفسه ،وما
مل يرتفع صوته يف وجه الفاسدين الظاملني
الذين رسقــوا أموالهم ،أي أموال الشــعب
اللبناين عىل مدى  40ســنة ،فإن لبنان لن
ينهض ،وســيبقى تحت الكارثة كام م ّرت
األيام عليه منذ  40سنة.
انهض يا شــعب لبنان ،اذ عىل مدى 100
ســنة هاجر  14مليون لبنــاين وبقي يف
لبنان  4ماليني،
والغصة يعيشها اللبنانيون
ّ
السن،
كبار
خاصة
املهاجرون،
غصة كبرية
ّ
يف قلوبهم.
وأما نزيف الشابات والشباب فهو مستمر
دون توقــف ،وال دولة تخطــط ،وال دولة

ســام لـ«الديــار» :العــادة التجديــد
لهــــــــذه الحكومــــــــة ملتابعــــــــة
انجـــــاز امللفـــــات التـــــي بداتهـــــا

(تتمة املانشيت ص)12

اميمة شمس الدين
ص7

ُ
اف ــــــــرام للـ«الدي ــــــــار» :اإلقت ــــــــراع حك ــــــــم مب ــــــــرم
ّ
بالخيان ــــــــات العظم ــــــــى بح ــــــــق لبن ــــــــان وإنس ــــــــانه
أجرت «الديــار» حديثاً
مع املرشــح عــن املقعد
املاروين ورئيــس الئحة
«رصخــة وطن» يف دائرة
كرسوان الفتوح – جبيل،
النائــب املســتقيل نعمة
افرام ،نجل الوزير اآلدمي،
الراحل جــورج افرام .أكد
افــرام يف اللقاء املقتضب
اميانه بالناخب الكرسواين
والجبيــي وبقدرته عىل
االختيــار الصحيح ،ودعا
اللبنانيــن اىل اصــدار
احكامهم املربمة بحق من
خان الوطن واللبنانيني وجعلهم يف مصاف
الشعوب الفقرية.
كــا دعا افــرام اىل توجيه صفعة يف
صناديق اإلقــراع للمنظومــة الحاكمة
وأدواتهــا واألحــزاب التي عاثت فســاداً
بالدولة وأفلســتها ودمرت بنيانها .وحث
الناخب اللبناين اىل عــدم اليأس والتوجه
واملشاركة الكثيفة يف االنتخابات النيابية

يــوم األحد املقبل ،معتــراً أن مصري لبنان
وشعبه يتوقف عىل نتائج هذا االستحقاق
املفصيل ،واعداً اللبنانيني بغ ٍد أفضل وبكتلة
نيابية تتحكم بها مصلحة البالد وشــعبها
مهام كانت الظروف واملحاذير.
تفاصيــل الحديث الذي خــص به افرام
«الديار» قبيل ساعات من الصمت االنتخايب

(ص)3

كنعــــان :املجلــــس النيابــــي
الجديــد سـ ُـي ّقرر مصيــر أوالدنــا
(ص)3

ّ
التنافـــــــس علـــــــى أشـــــــده
بيـــــــن الجميـــــــل وشـــــــهوان
(ص)2

موجودة ،وال مؤسســات تعمل ،وال قضاء
مســتقل ،وال مستشــفيات من دون أموال
باهظة للدخول اليها.
العدالة مفقودة يف لبنان ،ووحده الجيش
اللبناين «نرفع رأسنا به» مع القوى األمنية،
ألن الجيــش البعيد عــن الطائفية ،هو من
حافظ عىل االستقرار والوحدة الوطنية.
واذا كان مــن حظ لنا وللشــعب اللبناين
فهــو انتخاب العامد جوزيف عون رئيســا
للجمهوريــة لنجاحــه الباهــر يف قيادة
الجيش وصونــه ،ويف بعده عن الطائفية،
من مستوى القيادة العليا اىل آخر جندي يف
الجيش اللبناين.

«الديار»

مــورا يبحــث مــع باقــري امللــف النــووي اإليرانــي...
ّ
ّ
وقمـــــــــة رئاســــــــ ّـية قطريّـــــــــة ــــ
إيرانيـــــــــة
فــون ديــر اليــن :روســيا هــي اليــوم أكبــر تهديــد مباشــر
للنظــام العاملــي ...ومســاع لضــم خيرســون لروســيا
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الجمعة  13ايار 2022

 16ايار 2022
نبيه الربجي
يــوم تقــرع األجراس
الجاللــة
لصاحبــة
الفضيحــة  :كنــا نكذب
عليكــم أيهــا الناخبون
الحمقــى !...لنتذكر قول
عامل السياســة الفرنيس
موريس دو فرجيه ،عشية
آخــر انتخابــات برملانية
ابان الجمهورية الرابعة،
«تلك الصناديق الصدئة مل
تعد تنتج ســوى الرؤوس
الصدئة».
وكان تعقيب لفيلســوف «الوضع االنساين» أندريه
مالرو ،والذي هز شارل ديغول «لقد دقت ساعة فرنسا،
ســاعة الوعي بأن فرنســا تحتاج اىل رجــال يأتونها
بالخــاص ،ال اىل الغربان التي تنتظر جثثنا»...
هكذا ولدت الجمهورية الخامســة لتعيد اىل فرنســا
ألقهــا بعدما عانــت لعقود من االجرتار الســيايس،
والخواء الســيايس ،بسبب ذلك الركام من األزمات الذي
وضعها عىل حافة االنفجار الدموي.
متى تدق ساعة لبنان لتولد الجمهورية الثالثة برؤية
وبديناميكية خالقة ،تضع جانباً الرؤوس الصدئة التي
حالت دون تطبيق املادة  95من الدستور حول آلية الغاء
الطائفية السياســية ؟ ما حــدث أن رجال الطائف هم
رجال الطوائف .الدســتور بعيني الغراب ال بعيني زرقاء
الياممة.
ذلك اليوم  16أيار  ،2022وقد وعدونا بأننا سنستفيق
عــى لبنان اآلخر ،بطراز آخر من الرجال .كيف ،وبعض
األحــزاب مــا زالت ترص عــى أن تحل تلــك الكائنات
املستوردة من العرص الحجري ضيوف رشف عىل ساحة
النجمة؟
أي تغيــر اذا مل تتقــدم أي حركــة تغيريية برؤيتها
للتغيري ،وان تقدمت فهو الضياع بني جمهورية أفالطون
وجمهوريــة بيكيــت (أي جمهوريــة الالمعقــول)؟
فقاعــات وتنطفئ يف الصناديق .هنــاك حيث يوارى
الــرى آخر أثر للدميوقراطية يف جمهورية عيل بابا.
هكذا قيل لنــا .تفتحون عيونكم يوم  16أيار والبالد
عىل خطوات من سلســلة املعجــزات التي ال يجرتحها
ســوى ملوك الطوائف (اياهم ملوك الخنادق).
لــن يكون من وجود لحــزب الله وصواريخه بأوراق
االقرتاع ال بالبنادق وال باألساطيل.
الدوالر يعــود القهقرى اىل ســعره القديم .ال أزمة
محروقــات ،وال أزمة كهرباء ،وال أزمة قضاء ،وال أزمة
دســتورية .رئيس جمهوريــة صنع يف لبنان مثل علب
الكونــروة ال من صنع خارجي كــا تصنع ماكينات
غسل األطباق.
أيهــا الكذبة (وال يعدو رصاعكم رصاع الديكة) مباذا
وعدتم الناس .لنكن أكرث وضوحاً ونشــر اىل الرتادف
بني دولــة الطوائف ودولة املنظامت (غري الحكومية).
العــرات من هذه املنظــات تختفي وراء جمعيات تم
اخرتاعهــا عىل عجل ،وتعمل بطريقة املافيات.
املال الذي كان يتدفق عشــية االستحقاق الدستوري
عاد بعد توقــف .البازارعىل مرصاعيــه .املنطقة عىل
مفرتق .ال أحد يســتطيع التكهن مبا ينتظرنا ،باستثناء
أولئك الذين نص ّبوا أنفســهم أوصياء عىل الغيب ،ورمبا
عىل ما وراء الغيب.
لبنــان مل يكــن يومــاً اال جمهوريــة القناصل (أي
جمهورية القرن التاســع عرش) .هؤالء مبعوثو اآللهة
الينا .كنا بالقناصل األوروبيني ،وبتنا أمام أنواع أخرى.
بعضهــم يخاطبنا بلغة الشــنفرى ،أو بلغة تأبط رشاً،
ناهيك بلغة الحجاج بن يوســف الثقفي.
انهم يكذبون علينا .كيف لحجارة الشطرنج أن متيض
بنا اىل التغيــر ،وهي التي تدار بالخيوط؟ الجمهورية
الثالثة ،مثــل الجمهورية الثانية التــي بقيت عرجاء،
تنتظــر مؤمتراً لقوى خارجيــة ،أو بادارة هذه القوى،
ويف ظــل ما يحىك عن تحوالت دراماتيكية يف طريقها
اىل املنطقة.
ال نــدري مدى دقــة ما يرتدد يف بعض األوســاط
الديبلوماســية حول دبيب أقــدام قريبة وبعيدة تعمل
لتســويات تســتظل الفــوىض الدوليــة الراهنة ،مع
التخــوف من التداعيات الجيوسياســية للضبابية التي
تحدق مبفاوضات فيينا؟
16أيار  .2022ال يشء يتغري سوى أوراق الروزنامة
أو ســوى أسعار الســوبر ماركت .اجرتار اىل أن يتنبه
اآلخــرون اىل هياكلنــا العظمية املكدســة أمام أبواب
صنــدوق النقد الدويل ،أو أمام أبواب جهنم .ال ندري ما
اذا كانوا ســيأتون بالحطب ـ وهذا زمن حاملة الحطب
ـ حتامً لن يأتونا باملن والســلوى...

أمــــــن الدولــــــة :نقــــــوم بالتحقيقــــــات
ُ
ّ
اإلنتخابيـ ـ ــة
لكشـ ـ ــف مالبسـ ـ ــات الرشـ ـ ــاوى
صــدر عــن املديرية العامــة ألمن الدولة  -قســم اإلعالم
والتوجيــه والعالقات العامة« :عىل أثر شــكاوى تقدمت بها
الجمعيــات املختصــة مبراقبة العمليــة االنتخابية يف لبنان،
وبعــد تقديم الوثائق املطلوبة منها ،تقوم املديرية العامة ألمن
الدولة حاليا ،بالتحقيقات الالزمة لكشــف مالبسات الرشاوى
االنتخابيــة تلك ،يف مختلف الدوائــر االنتخابية ،تحت إرشاف
القضــاء املختص .لــذا ،تهيب املديرية باملواطنني املشــاركني
يف العمليــة االنتخابية ،التنبه إىل العواقــب القانونية لتلقي
الرشــاوى االنتخابية مبختلف أنواعها وأشــكالها ،وتطلب إىل
كل مواطــن أن يؤدي دورا مســؤوال ووطنيا من خالل رفض
الوقوع فيها ،وأن يبلغ عن أي تجاوز للقانون يوثقه ،واالتصال
باملديريــة عرب الخط الســاخن ( ،)01822610للتبليغ عن أي
مخالفة ،واملديرية بدورها ســتتابع حتام هذا األمر عرب توقيف
الــرايش واملرتيش عىل حد ســواء ،تطبيقــا للقوانني املرعية
اإلجراء».
أضــاف البيــان «إن املديرية العامة ألمن الدولــة ،وتنفيذا
ملقررات املجلس األعىل للدفــاع ،املنعقد بتاريخ ،2022-4-28
تطلــب إىل أصحاب املولدات يف مختلف البلدات والقرى ،تأمني
التيار الكهربايئ خالل ســر العمليــة االنتخابية ،تحت طائلة
املالحقــة القانونية ،وقد اتخذت مختلــف اإلجراءات األمنية
املشــددة ،منعا ألي تالعب بدميوقراطيــة العملية االنتخابية،
ســواء باإلخالل باألمــن ،أو باالعتداء عــى الناخبني معنويا
أو جســديا ،وســتعمد إىل تطبيــق القانون تجــاه أي مخل،
تحقيقا لســامة العملية االنتخابية ،وملــا فيه مصلحة لبنان
واللبنانيني».

ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
ّ
حاصباني يحسمها في بيروت األولى ..والتنافس على أشده بين الجميل وشهوان

ترتفع حدة املنافســة اإلنتخابية يف دائرة بريوت االوىل
بعد الدخول يف ربع الســاعة األخــر ،حيث ينتقل الرصاع
عىل املقاعد ويحتدم بني جميع اللوائح ،ال ســيام بعد ورود
معطيات عن األجواء االنتخابية للمغرتبني يف دول االنتشار.
صحيــح أن هناك  35مرشــحاً يتوزعــون عىل  6لوائح
يتنافســون عىل مثانية مقاعد يف دائــرة بريوت االوىل،
لكن هناك بعض املقاعد أصبحت شــبه محسومة ،وتتحدث
االحصاءات واستطالعات الرأي أن الئحة «القوات اللبنانية»
حسمت مقعدين اىل ثالثة من أصل أربع لوائح لديها حظوظ
بتأمــن حاصل واحد ،وهي التيــار الوطني الح ّر وتلك التي
يرتأســها النائب جان طالوزيــان ،واملدعومة من املرصيف
أنطون صحناوي ،والرابعة برئاســة النائبة املستقيلة بوال
يعقوبيان.
فبعد انتخابات املغرتبني واالجواء التي رافقتها ،فإن الفوز
سيكون محسوماً ملصلحة املرشّ ح غسان حاصباين (النائب
األسبق لرئيس مجلس الوزراء عن املقعد االرثوذكيس) الذي
حصــد حــواىل  2300صوت من أصــوات «القواتيني» يف
االغــراب ،حيث صبت أصواتهم  %100لحاصباين ما يجعله
فائزا منذ اآلن .وبذلك يكون حاصباين هو أول الذين حسموا
أمر فوزهم قبل موعد اقرتاع املقيمني يوم االحد املقبل.

أما املقعد املاروين ،فالرصاع عليه عىل أشــده بني النائب
املســتقيل نديم الجميل واملرشح املستقل جورج شهوان من
الئحة «بريوت نحن لها» (املدعومة من «القوات اللبنانية»)
الذي ارتفعت حظوظه مؤخرا ،ال ســيام أن هناك معلومات
ترسبت عن أن عددًا من منارصي مسعود االشقر سيقرتعون
ملصلحة شــهوان الذي كانت تربطه عالقة وثيقة بالراحل،
إضافــة اىل «الحكامويني» الداعمني لشــهوان والعالقات
الجيدة التي تربطه بأهايل االرشفية.
وأفيد أن الجميل يســعى الستقطاب األصوات التفضيلية
مــن زميله عىل الالئحة النائب جان طالوزيان الذي ترسبت
اليــه معلومات عــن أن الجميل يقول ملنــارصي االخري ان
مرشــحهم لديه  6000صوت تفضييل وعليهم أن يجريوا له
حواىل ألف صوت منهــا ليفوزا معاً ،ما دفع طالوزيان اىل
التدخل شخصيا ملنع حصول هذا االمر الدي قد يشكل خطراً
عىل فوزه.
اما البــارز يف دائرة بريوت االوىل ،فهــو غياب «التيار
الوطنــي الحر» عن الســاحة ميدانيــا واالكتفاء بالوجود
املحــدود يف مكتــب التيار ،علام أن الئحــة تحالف «التيار
الوطني الح ّر» – «الطاشــناق» حصدت حواىل  1000صوت
مــن أصوات االغرتاب ،وســركّز عىل مقعدين أرمن َّيني عىل

االقل ،بعد االرتياح الذي يشعر به النائب نقوال الصحناوي بعد
عزوف النائب والوزير السابق ميشال فرعون عن الرتشح.
وعلم أيضا ،أن حواىل  2000صوت اغرتايب صوتوا ملصلحة
الحــراك املدين توزعوا عــى  3لوائح التابعة املجتمع املدين
يف بريوت االوىل ،وحصدت الئحة بوال يعقوبيان االصوات
االكــر بني مجموعات الحــراك ،وقد توزعت بني يعقوبيان
وزياد ايب شاكر (املرشح عن املقعد املاروين) ما شكل بعض
القلق عند يعقوبيان التي كانت تعترب أن فوزها مضمون ،ال
سيام أنها تتعرض لحملة شعواء من كل اللوائح.
وعلم أن يعقوبيان تســعى لحصد مقعد آخر للعضو يف
الالئحــة عن مقعد االقليات ســينتيا زرازير ،يف املقابل،
يبــدو أن املرشــح األرثوذكيس عىل الئحتهــا زياد عبس
يقدّ م خطاباً سياســياً ال يرىض عنه معظم أهل األرشفية
والرميــل والصيفي واملد ّور ،فهو أعلن أن مطلب البطريرك
املاروين الكاردينال مار بشــارة بطــرس الراعي بالحياد
مطلب شــعبوي ،وح ّيا اتفاق «مار مخايل» بني حزب الله
والتيار الوطني الح ّر.
ويبقى االنتظار الحل االفضل حتى مساء االحد ،حيث تقرر
صناديق االقرتاع من ســيكون نائباً من املرشحني ال  35يف
دائرة بريوت االوىل يف برملان .2022

ّ
اإلنتخابيــــة الــــى صناديــــق االقتــــراع يــــوم األحــــد؟
كيــــف تذهــــب التشــــكيالت
ًّ
الثنائي والتيار لتجديد األغلبية ..التحالف الثالثي مهزوز سنيا ..و«التغيير» لزيادة الخرق
محمد بلوط
كيــف تذهــب القــوى السياســية
بتشــكيالتها اىل املنازلــة االنتخابيــة
الكربى بعد غد األحد؟
يبدو املشــهد االنتخايب عشــية فتح
الصناديــق يف لبنان أكــر وضوحاً من
املشــهد الضبايب الــذي كان مخيامً قبل
تشــكيل اللوائح املتنافسة يف كل الدوائر.
ووفقاً لقراءة هذا املشــهد بتفصيالته
وتعقيداته ،تربز ثالثة تشكيالت سياسية
متنافسة تصارع عىل كسب اكرب عدد من
املقاعد النيابية يف الربملان الجديد:
1ـ التشكيل االنتخايب االول يتك ّون من
ثنــايئ «حركة أمل» وحــزب الله والتيار
الوطنــي الحر وباقي االحــزاب والقوى
الحليفة .فبعد مرحلة االرباك التي سادت
قبل تشــكيل اللوائــح نجح حزب الله يف
نســج وانجاز تحالف انتخــايب موحد،
ومتكن من جمــع الخصمــن اللدودين
«أمــل» والتيار يف لوائح مشــركة يف
معظــم الدوائر املختلطة يف بعلبك ـ الهرمل ،بعبدا ،البقاع
الغــريب ،بريوت الثانية ،والجنوب باســتثناء دائرة صيدا
ـ جزين.
ويأمــل التشــكيل االنتخايب يف تحقيــق نتائج جيدة
تضمــن لــه املحافظة عىل األغلبيــة يف املجلس النيايب
الجديــد ،معتمدا عىل جملة عنــارص ابرزها ق ّوة الثنايئ
يف الدوائــر ذات الغالبية الشــيعية او تلك التي فيها دور
مؤثر وفاعل للناخب الشيعي.
ويبــدو من الرصد واالحصاء ان ثنايئ «أمل» وحزب الله
يتجه بقوة اىل الفوز بكامل املقاعد الشــيعية من دون اي
خرق ،خصوصا انه يعتمد عىل كتلة ناخبة شــيعية كبرية
اىل جانب ضعف اللوائح والقوى املنافسة يف الدوائر ذات
الغالبية الشــيعية او ذات الوجود املؤثر للناخب الشيعي.
امــا عىل صعيد التيــار الوطني الحر ،فــان الضغوط
التــي يتعرض لها منذ بدء األزمة والرتاجع النســبي يف
شعبيته ،يرجحان خسارته لبعض املقاعد يف الدوائر ذات
الغالبية املســيحية ،ويسعى بتحالفه مع الثنايئ الشيعي
اىل التعويض عن بعض هذه الخســارة املتوقعة بكســب
مقاعد جديدة ملصلحته يف بعلبك ـ الهرمل والبقاع الغريب
والجنوب.
وبالنســبة لباقــي الحلفاء ،فان «اللقاء التشــاوري»
السني يف وضع جيد ميكنه املحافظة عىل رصيده النيايب
وامكان زيادتها ،خصوصــاً يف ضوء التطورات املتعلقة
باملســار االنتخايب عىل الســاحة الســن ّية بعد انسحاب
الرئيــس الحريري وتياره من املعركة االنتخابية.
ويواجه «املردة» والحزب «السوري القومي االجتامعي»
وضعا دقيقا نتيجة انقســام «القومي» ترشيحا وانتخاباً،
األمر الذي يهــدد مقعده يف الكورة ،ويقلق «املردة» عىل
مصري مقعده يف الدائرة نفسها.
2ـ بالنســبة للتشــكيل االنتخايب الثــاين الذي يجمع
تحالف «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي االشرتايك»
والرئيــس فؤاد الســنيورة وبعض املتم ّرديــن عىل قرار
الحريري ،فان الجهود التي بذلت لتمتني وتحســن وضع
هــذا التشــكيل مل تحقــق نجاحاً كبرياً ،بســبب صمود

الحريري يف وجه الضغوط الكبرية التي تعرض ويتعرض
لها ،واســتنكاف جزء كبري من جمهوره عن املشاركة يف
االنتخابات.
ورغم مــا بذل من جهد لتعميم هذا التحالف ،فان دائرة
البقاع الغريب اســتعصت عىل محاوالت ارشاك «القوات»
يف الئحة النائب محمد القرعاوي بســبب رفضه القاطع
النضاممهــا اىل الالئحة التي تقترص عــى تحالفه مع
«التقدمي االشرتايك» ومستقلني.
وبعــد عودة الســفري الســعودي وليــد البخاري اىل
لبنان ،تلقى هذا التشــكيل االنتخايب جرعة دعم اضافية
مبارشة ،حيث نشــط الســفري البخاري لتأمني او زيادة
نســبة الناخبني الس ّنة وكرس قرار الحريري ،معتمدا عىل
اللقاءات والزيارات التي قام بها بعض املرشحني املتم ّردين
عىل قرار رئيس «تيار املســتقبل» او مشــاركته يف بعض
االحتفاالت السياســية ذات الطابع االنتخايب مثل احتفال
الحزب «التقدمي االشــرايك» يف الشوف او تواصله مع
رئيس حزب «القوات» ســمري جعجع والسنيورة.
وقبل ايام قليلة من موعد االســتحقاق االنتخايب ،رفع
السفري السعودي من وترية حركته الداعمة لهذا التشكيل،
تبي ان نســبة املقرتعني الســ ّنة يف
خصوصــا بعد ان ّ
االنتخابات االغرتابية مل تكن مرتفعة كام حصل بالنســبة
للمقرتعني املســيحيني ،وان اغلبية واضحة من املغرتبني
ص ّوتــوا ملصلحة «قوى التغيري» بالوانها املختلفة.
وتقول مصادر مطلعة يف هذا املجال ،ان السعودية تدعم
التشــكيل االنتخايب الثاليث ل «القوات» و»االشــرايك»
والســنيورة ،لكنها ال تبدي انزعاجها يف الوقت نفسه من
تقدم قوى تنضوي تحت لواء «التغيري» ،طاملا انها ال تصب
يف مصلحة حزب الله وحلفائه.
ويف االطار نفســه ،اجتهد البطريــرك الراعي مؤخراً
مطلقا مواقف اكرث وضوحاً ضد حزب الله والتيار الوطني
الحر ضمنــاً ،االمر الذي يعترب انحيــازا رصيحا ملصلحة
منافســيهام  ،ويف الدرجــة االوىل «القوات» التي تضع
نفســها عىل رأس جبهة املعارضــة النيابية يف املجلس
الجديــد .وال تخفي قوى مســيحية اخرى معارضة ،مثل
حــزب «الكتائب» ،نوعا من االنزعاج بســبب االيحاء بأن

البطريــرك املاروين يع ّول بالدرجة االوىل
عىل دور «القــوات» يف االنتخابات .لكن
بكــريك تحــاول ان تظهر نفســها عىل
مســافة واحدة من القوى واملرشــحني
املســيحيني ما عدا التيــار الوطني الذي
تتحفــظ عن تحالفه مع حزب الله.
3ـ امــا التشــكيل االنتخــايب الثالث،
فيتكون مــن قوى ومجموعات «التغيري»
ولعل
ّ
بكل اصنافها والوانها السياســية.
ابرز نقــاط الضعف لهذا التشــكيل ،هو
تعدد وتشــتت لوائحه التي تتنافس فيام
بينها يف معظم الدوائر ،االمر الذي يرجح
ان الخروقات التي ســتحدثها ســتكون
محدودة.
ومام ال شك فيه ،ان انتخابات املغرتبني
اظهرت بوضوح رجحــان كفّة التصويت
ملصلحــة لوائــح «قوى التغيــر» ،لكن
هــذا التقدم يف بلدان االنتشــار ال يتوقع
ان يرتجم بنســبة مامثلــة يف انتخابات
املقيمني السباب عديدة ابرزها كرثة وتعدد
لوائحهــا ،باالضافة اىل قــوة املاكينات
االنتخابية لالحزاب التقليدية وقدرتها عىل التأثري املبارش
يف الناخبــن ،ومتتعها بخــزان انتخايب كبري ،أكان عىل
صعيــد ثنايئ «أمل» وحزب الله ام عىل صعيد باقي القوى
من «تيار وطني حر» و «قوات» و «اشــرايك».
وتقول املصادر املطلعة ان «حركة امل» نجحت يف تأمني
اصوات كثيفة يف بعض بلدان االغرتاب مثل املانيا وافريقيا
للوائح الثنايئ ،بينام غاب النشاط العلني لحزب الله يف هذه
البلدان بسبب الضغوط الكبرية التي يتعرض لها يف الخارج.
وتضيف املصادر أن «القوات» نجحت نســبيا يف كسب
كمية ال بأس بها من اصوات املسيحيني يف االنتشار ،لكن
ليس بالقدر الذي كانت تتمناه نظراً لذهاب نســبة كبرية
من اصوات املسيحيني «لقوى التغيري».
اما التيار الوطني الحر فبدا ضعيفا يف بلدان االنتشار ،ال
سيام يف اوسرتاليا والدول العربية ،ويسعى اىل التعويض
عن هذا االمر بزيادة تحشيد جمهوره وانصاره يف الدوائر
املسيحية يف لبنان التي ما يزال يتمتع فيها بحضور جيد.
وحسب املصادر ،فان «قوى التغيري» خرست ايضا جزءا
من رصيدها االنتخايب بسبب اصطياد احزاب وشخصيات
تقليدية لبعض مرشــحيها وجمهورها ،من خالل تشكيل
لوائح حزبية ترفع شــعاراتها مثل لوائح حزب «الكتائب»
املتحالف مع نواب وشــخصيات تقليدية ،او بعض اللوائح
يف زحلة وبعبدا.
وميكن االســتخالص أن التشــكيل االنتخايب للثنايئ
الشيعي والتيار الوطني الحر والحلفاء يتوجه اىل املعركة
الفاصلــة بعد غد األحد ،بوضع اكرث متاســكا من حلف
«القوات» ـ «االشرتايك» ـ السنيورة الذي يعاين من ارباك
وضعف للحليف الســني الــذي مل ينجح يف امتحان ملء
فراغ الحريري.
اما التشــكيل الثالث  ،فانه يفتقد وحدة املوقف ،ويفتقر
اىل الربنامــج املوحد الذي يضمن تأطريه يف كتلة نيابية
قوية يف الربملــان الجديد ،لكن «قوى التغيري» تعول عىل
االفادة مــن تجربة االغرتاب ،وتعمل عــى زيادة تنظيم
ماكيناتهــا يف انتخابات االحد الحداث خروقات يف اكرث
من دائرة.

األمن العام :دعوة لتجديد جوازات السفر في  13و  14و  15الحالي
صدر عن املديرية العامة لألمن العام البيان اآليت« :إنفاذا
للمرسوم رقم  9128تاريخ  ،2022/05/12تعلن املديرية
العامــة لألمن العام أنه بإمكان املواطنني الراغبني بتجديد
جوازات سفرهم املنتهية الصالحية (جوازات سفر كحلية

«أمنــوذج  »2003أو بيومرتية) إلســتعاملها يف عملية
اإلنتخاب حرصا ،الحضور شــخصيا إىل مراكز األمن العام
التابع لها مكان قيدهم أيام الجمعة  ،13السبت  14واألحد
 2022/05/15من الساعة  08.00ولغاية الساعة ،18.00

ليصار إىل تجديدها بعد ضم بيان قيد إفرادي يحمل رسام
شمســيا واضحا لصاحب العالقة (يف حال قدم الرســم
الشميس عىل جواز السفر) وذلك بدل مايل قدره  200ألف
لرية لبنانية ،رشط أال يكون الجواز موشحا بخاتم «ملغى».
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سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ّ
ُ
اف ـــرام للـــ «الدي ـــار» :اإلقت ـــراع حك ـــم مب ـــرم بالخيان ـــات العظم ـــى بح ـــق لبن ـــان وإنس ـــانه
قبل يوم من بدء الصمت االنتخايب خص املرشح عن دائرة كرسوان
الفتوح  -جبيل نعمة افرام الديار بحديث حول التحضري لعملية االقرتاع
يف  15ايار ،فكان الحوار التايل:
] قبل يومني من بداية العملية االنتخاب ّية كيف يبدو املشهد
يف دائرة كرسوان-جبيل؟
 هو مشهد ميتزج فيه األمل عىل واقع تعيشه دائرة كرسوانتؤسس له االنتخابات األحد ،مع
الفتوح  -جبيل باألمل بغد أفضل ّ
حــاس ظاهر ورغبة أكيدة يف التغيري .ما وصل إليه أهلنا يف
هــذه املنطقة العزيزة وعىل امتداد لبنان مل يكن قضاء أو قدراً،
بل مسؤول ّية يف عنق منظومة فاشلة قتلت لبنان باملحاصصة
مؤسسات الوطن وهج ّرت
أو باالرتهان للخارج .منظومة د ّمرت
ّ
شعبه وج ّوعت أطفاله وانتهكت سيادته وأهانت وأذلّت إنسانه.
وكرسوان الفتوح  -جبيل تستعدّ للمحاسبة.
] هل أنت مرتاح شخص ّياً ملسار االنتخابات؟
 االرتياح نســبي .إذا كان السؤال يتعلّق مبا أتوقّعه من ردّةفعل أبناء الدائرة تجاهي وتجاه الئحة «رصخة وطن» ،أقول نعم
مرتاح ،ويف الوقت عينه وحتى اللحظة األخرية ال يجوز اسرتخاء
القاعدة من حيث االســتنفار والجهوزية والحشد .فال ميكنني
أن أرتاح تجاه ما ميكن أن تقوم به املنظومة إلفشــال املســار
الدميقراطي لالنتخابات ،واألساليب التي ميكن أن تستعمل من
تحوير أو تزوير وما شابه.
بكل هذا الفشــل
يف هذا املجال أقول أنّ ال ســبيل ملن ســ ّبب ّ
ّ
ّ
والذل
والــذل والجوع ،أن يعطي حالًّ للفشــل والقهر
والقهــر
جه الطبيعي سيكون نحو من قدّم البديل
التو
وبالتايل
والجوع،
ّ
يف الشــفافية مكان الفساد ،واإلنتاج ّية بدل التعطيل ،والخربة
والقــدرة عىل الفعل والتنفيذ مقابــل العقم والجهل ،وعوض
جمهوريّــة املحاصصة والزبائن ّيــة ،دولة تؤ ّمن أفضل خدمة
وبأقل كلفة يف جمهوريّة لإلنسان يف وطن
ّ
بأعىل مســتوى

االنسان.
] هل لديكم شكاوى من ضغوط وحمالت تستهدفكم؟
 أكيد ،ولذلك أقول ّإن لســت مرتاحاً لهذه الناحية ،ألنها قد
تكــون تخفي األكرب واألعظم عند الفرز وإعالن النتائج .نعمة
افرام يهــدّد العاملني معه ويطرد بعضهم .نعمة افرام مختلف
وسيجي أصواته لشخص ّيات من لوائح
مع حلفائه يف الالئحة
ّ
أخــرى .نعمة افرام رسق اســم الئحة «رصخة وطن» وأقيمت
دعوى ضدّه .نعمة افرام تلقّى اتصاالً من وفيق صفا وســمع
التهديد املناسب منه ومن الشيخ نعيم قاسم .نعمة افرام يشرتي
ويبيع ويتسلّق...إضافة إىل ّ
بث اآلالف من األكاذيب واالشاعات
والحمالت املربمجة من الجيوش االلكرتون ّية يوم ّياً عىل وسائل
التواصــل االجتامعي وعىل بعض شاشــات التلفزة مع ضغط
تضييقي عىل املاكينة االنتخاب ّية ...لكن كلّها ضغوط وحمالت
فاشــلة وخارسة حتامً ،وهي دليل عىل ضعف هؤالء أ ّوالً وعىل
حجم التخ ّوف مام ستظهره االنتخابات ثان ّياً.
] هل برأيك ســيحصل التغيــر املوعود وتحصد لوائح قوى
التغيري واملعارضة ما تريد ويكون لها كتلة؟
 للتغيري مســار ومحطّات ،واالنتخابات محطّة أساســ ّيةومفصل ّية وجوهريّة .التغيري حتمي شــاء من شــاء وأىب من
أىب ،وهو من القواعد الثابتة يف الطبيعة البرشيّة عرب التاريخ.
التعاسةواإلحباطوالخرابواليأسنواجههاباملرشوعاإلصالحي
والنق
الجاهز ،والخروج من االنهزام ّية والتقوقع واالستســام
ّ
كل من رسق ســعادة االنسان
والبكاء يكون بقلب الطاولة عىل ّ
وكرامته من أهل الفساد واالجرام واملحاصصة واالرتهان للخارج.
لذلك أك ّرر االنتخابات محطّة أساس ّية ومفصل ّية وجوهريّة
يف التغيري ،وعربها نعم وأكيد سيكون يف املجلس لقوى التغيري
كل من يصل منها إىل الندوة
واملعارضــة كتلة نياب ّية ســتضم ّ
الربملان ّيــة م ّمن موقفه الرصيح والفعيل هو الال للمحاصصة
والال لالرتهــان للخارج .كتلة وطن ّية تقــول نعم لالمركزيّة

املوسعة ،ونعم لبناء دولة
املؤسسات مع استقالل ّية تامة لإلدارة
ّ
ّ
وخصوصاً القضاء ،ونعم للمحاســبة يف قض ّية انفجار املرفأ،
ونعم الســرداد األموال املنهوبــة ...كتلة مؤمنة بخصوص ّية
واملؤسسات الدستور ّية وبالجيش
هذا الوطن والدولة الرشع ّية
ّ
اللبناين مرجع ّية وحيدة للسالح واألمن.
] هل ســتحمل انتخابات  ٢٠١٨نهاية التســونامي العوين
وتسقط مقولة دائرة رئيس الجمهوريّة؟
 أنــت تعلم مع كافة املراقبني واملتابعني أن أمراً جوهريّاً يفوتغي ليس يف كرسوان الفتوح  -جبيل
العمق والصميم قد حدث
ّ
فحســب بل عىل امتداد لبنــان ،والجواب يف صناديق االقرتاع.
لكل لبنان واللبنانيني
يل املفرتض أنّ الرئاسة هي ّ
وبالنســبة إ ّ
كل
دون متييــز أو تخصيص ،وكان من املفرتض أيضاً أن تكون ّ
دوائر لبنان مجتمعة دائرة مقام رئاســة الجمهوريّة كائناً من
يكون شاغل املقام.
] ماذا عن فرص الفوز والحواصل؟ وهل ســتحمل صناديق
كرسوان  -جبيل مفاجآت مختلفة عن االنتخابات املاضية؟
 أنا شخص علمي بطبيعتي ،وعلم ّية املواكبة للواقع االنتخايبتفيــد أنّ املنظومة يف وضعيــة انهيار بعدما رأينا ما رأيناه يف
يصب
مؤش يحمل الدالالت ،وأنا أتوقع أن
ّ
انتخابات االنتشار وهي
ّ
 % 65من املقرتعني أصواتهم لقوى التغيري عىل امتداد الدوائر .هل
ستشــهد دائرة كرسوان الفتوح – جبيل نفس األمر؟ قد نقرتب،
دون أن ننىس وجود بلوك انتخايب يوازي الحاصل الواحد يف جبيل
جهاته غري .لكني متأكّد يف الوقت عينه أن صناديق كرسوان -
تو ّ
املحصلة ستحمل ما هو مختلف عن االنتخابات السابقة
جبيل يف
ّ
والسبب بسيط :املواطن الذي سيقرتع -واملطلوب االقرتاع الكثيف
وعدم الرتدّد  -ســيكون اقرتاعه إدانة مد ّوية وحكامً مربماً ضدّ
بحق لبنان وإنسانه.
من ارتكب الخيانات العظمى ّ
] كالم كبري .ماذا تقصد بالخيانات العظمى؟!
 -الخيانــة العظمــى تنطبــق عىل من يتعامل مــع العد ّو

له ــــــــذه العناوي ــــــــن ...ت ـــــــ ّـم تأجي ــــــــل زي ــــــــارة الباب ــــــــا ال ــــــــى لبن ــــــــان

فادي عيد
ال زالــت أصــداء تأجيل زيارة
قداسة البابا فرنسيس األول إىل
لبنان تتفاعل ،وقد ال تكون أخذت
حجمهــا يف التــداول من خالل
التط ّرق إىل األسباب والدوافع التي
أملت هذا التأجيل ،إال أن املعلومات
واملعطيات أشــارت إىل سلسلة
عناويــن كانت خلــف التأجيل،
ولكن قبــل رشح هذه املعطيات،
وخالفاً ملا قيل أن البعض من كبار
السياسيني كان وراء قبول البابا
ميت إىل
بزيارة لبنــان ،فذلك ال ّ
الحقيقة بصلة ،إذ مثة معلومات
أنه ،وخالل زيارة قداســة البابا إىل قربص ولقائه
بالبطريرك املاروين بشارة الراعي ،أكد له أنه سيزور
لبنــان يف وقت ليس ببعيد ،عىل اعتبار أنه ،ونظراً
لقرب املسافة بني الجزيرة القربصية وبريوت ،فإنه
مل يتمكن حينها من إضافة لبنان عىل أجندة جوالته
الخارجية ،نظراً الرتباطات مسبقة خاصة به.
أما عن تأجيل الزيــارة البابوية ،فتؤكد مصادر
سياســية مواكبــة لهذه األجــواء واملعطيات ،أن
الوعكــة الصحية التي أمل ّت بالبابا ،مل تكن ســبباً
أساســياً للتأجيل ،بل مثة أكرث من عنوان ومعطى
أُخــذ بعني اإلعتبار يف هــذه املرحلة من قبل دوائر
الفاتيــكان ،أولها ترقّب عاصمة الكثلكة يف العامل
ملســار العملية اإلنتخابية التي ستحصل يف لبنان
وارتداداتهــا أكان عىل صعيد النتائج ،أو إىل كل ما
واكب هذا اإلستحقاق من شفافية أو نزاهة ،ورمبا

العكس صحيح ،تالياً أن الفاتيكان ليست طرفاً مع
أي جهة يف لبنان ،بل هي عىل مســافة واحدة من
الجميع ،إن عىل صعيد القوى السياســية الحزبية
املسيحية ،أو يف اإلطار الوطني العام.
أمــام العنــوان اآلخر ،تابعت املصادر نفســها،
فيتمحــور حول تركيز دوائر الكريس الرســويل،
والتــي تتابع بدقّة كل مجريات األوضاع يف لبنان،
عــى أن الوضع الداخيل اليوم غري ســوي ،ومثة
انقســامات بني املك ّونات السياسية والحزبية ،ال
ســيام عىل الساحة املسيحية ،وصوالً إىل اإلنهيار
اإلقتصادي واإلجتامعي ،ومن هذا املنطلق ،ال يرغب
قداســة الحرب األعظم بزيــارة هذا البلد الغارق يف
األزمات التي ال تحىص وال تً َعدّ  ،دون أن يكون حامالً
مؤشات تشــر بأن مثة مساعٍ يقوم بها مع
ّ
معه
املعنيني من الدول الفاعلة بالشــأن اللبناين ،بغية

السعي لخالص لبنان من واقعه
الصعب ومعضالته.
ويف السياق ،تكشف املصادر
السياســية ذاتها ،أن الفاتيكان
يقوم بــدور محوري عىل صعيد
التوصــل إىل حلول أو تســوية
تنقــذ لبنــان من هــذا اإلنهيار
املتامدي ،وتحديداً عىل املستويات
اإلجتامعية والحياتية والصحية
والرتبويــة ،ويف الوقــت عينه
يعمــل عــى ترســيخ صيغة
التعايش اإلســامي ـ املسيحي،
يف ظل ما تشهده املنطقة والعامل
من تح ّوالت وأحداث ،ما يستوجب
الحفاظ عىل هذا النموذج ،وبناء
عليــه ،ينقل بأن لقــاءات تعقد
بني كبار املسؤولني الفاتيكانيني وكبار مستشاري
الرئيس الفرنيس إميانويــل ماكرون للتوصل إىل
إيجــاد صيغة دولية ـ عربية ،ألجل عدم زوال لبنان
ووقــف هذا اإلنحــدار املريع ،وحيــث يتابع البابا
شــخصياً هذه اإلتصاالت وقد كانت له يف مرحلة
سابقة أكرث من محطة عرب محادثة عدد من زعامء
العامل ملساعدة ودعم لبنان.
من هذا املنطلق ،جــاء تأجيل هذه الزيارة ،منعاً
لإلســتغالل السيايس والحزيب والشعبوي ،ونظراً
أيضاً للظروف املفصلية التي مي ّر بها لبنان والعامل،
عــى أن تبقى الزيارة قامئة دون تحديد أي مواعيد
الحل أو مالمح
لهــا ،وحينها قد تكون بانت أفــق ّ
التسوية الرشق أوسطية ،حيث للفاتيكان دور بارز
يف دعم لبنان ومساعدته وخالصه.

اإلرسائييل .ماذا ع ّمن تســ ّببوا عمداً وقصداً بوصول  60اىل 70
 %من الشــعب إىل مستوى ما دون الفقر ،أليس خيانة عظمى؟
ماذا ع ّمن أوصلونا بسياساتهم إىل جحيم الهاوية واقرتابنا من
إعالن الدولة اللبنان ّية دولة فاشــلة :جوع ّ
وذل وهجرة واقفال
مستشــفيات وما يف علبة حليب وال ح ّبة دوا وال كيس طحني،
هذا أليس خيانة عظمى؟  3مليارات دوالر كانت تهدر سنويّاً عىل
الكهرباء مع نتيجة صفر ســاعات تغذية ،يف وقت مل يرصفوا
قرشاً عىل تسليح الجيش اللبناين ،هذا أليس خيانة عظمى؟...
والالئحة ال تنتهي.
] كلمتك األخرية؟
كل اللبنانيني أقول،
 ألهيل يف كرسوان الفتوح  -جبيل وإىل ّهم
أنتم من تصنعون الفــرق والتغيري .اقرتعوا للذين يحملون ّ
االنسان اللبناين والوجدان اللبناين املتج ّذر يف التاريخ والحافظ
ألماناتالح ّريةوالسيادةولله ّويةاللبنان ّيةيفجوهرهاومعناها.
وتيق ّنوا :ليس سعادة النائب هو الهدف إنّ ا سعادة املواطن .ليس
معايل الوزير هو الهدف بل معايل خدمات الوزارات للناس هي
الهدف .ليس دولة الرئيس هو الهدف ،بل دولة
املؤسســات هي
ّ
الهــدف .وليس فخامة الرئيــس هو الهدف ،إنّ ا فخامة الحياة
وفخامة االنسان وفخامة الوطن هي الهدف...فص ّوت لسعادتك
أيها املواطن مش لسعادتو!

ف ــــــــي لق ــــــــاء ف ــــــــي جدي ــــــــدة املت ــــــــن

كنعــان :املجلــس النيابــي الجديد سـ ُـي ّقرر مصير أوالدنا
أشــار عضو كتلة «لبنان
القــوي» النائــب إبراهيم
كنعان يف لقــاء يف جديدة
املــن ،إىل أن «التيــار من
الشــعب ويتكل عىل الشعب
ومرشوعنا ســيادي فعيل
ال ميون عليــه احد وال يؤثر
عليه أحد» ،مضيفا «نضالنا
ليس مــروع ســلطة او
مقعــد نيايب بــل تصحيح
املســار الســيايس واملايل
واالقتصــادي ونحنا عملنا
كنعان يلقي كلمته
التدقيــق الربملاين واملحكمة
الخاصة بالجرائم املالية ويا
أن التحــدي يوم االحد ليس مع حزب او مقعد
ليتكــم وقفتم معنا مش ضدنا قبل ما تعملوا او اثنني بل هو تحدي الحفاظ عىل مرشوعنا
ابطال مكافحة الفساد».
لتبقى هناك رجــال دولة يرشعون واصحاب
وشــدد عىل أن «يرتشحون ضد املنظومة موقف حتى ال تتحول السلطة الترشيعية اىل
وهم املنظومة التي اوصلتنا اىل ما وصلنا اليه .سلطة سياحية».
انتبهوا يا اهل التيار ميشــال عون ال ميارس
وأكــد «أن الحالة الوطنيــة العونية التي
السياســة من منطلق الحقــد والنكايات بل زلزلــت االرض تحت ارجــل املحتل ،يجب ان
مــن منطلق قيادة الناس اىل الصح يذهب اىل تزلــزل االرض يف  ١٥ايار .وحكموا ضمريكم
العامل ويبقى ميشال عون عىل مبادئه».
وال تسمحوا الحد بفرض خياره عليكم باتصال
فالحقيقة
وتابع «مهام كذبوا او شــوهوا
هاتفي او وشوشــات فميشال عون يريدكم
نقف
٢٠٢٢
واضحة وســتظهر ويف العــام
احــرارا» ،مضيفا «املجلس النيــايب الجديد
امــام انهيــار كبــر و «تالت اربــاع» من سيقرر مصري اوالدنا واموالنا واعادة هيكلة
يستعرضون باســرداد الودائع واالموال من املصارف وما قومني عىل خطة دياب وخطة
نواب وسياســيني واعالميني مســتنوبني ال ميقايت او اي خطة آتية هو عدم شطب اموال
مساهمة واحدة مؤسساتية لهم بل عراضات املودعني فاملطلوب ان تتحول الدولة ومرصف
اعالميــة والعاب امام الكامريات» ،الفتا «إىل لبنان واملصارف املسؤولية ال الشعب».

مجلس الوزراء وافق على تجديد جوازات السفر لإلقتراع وعلى إنتاج الكهرباء وعلى قرض لتأمين القمح

ّ
ُ
ع ــــــون :لبن ــــــان يرف ــــــض دم ــــــج النازحي ــــــن ...ونش ــــــدد عل ــــــى ضب ــــــط الراش ــــــي واملرتش ــــــين ف ــــــي اإلنتخاب ــــــات
ً
ُ
ميقات ــــي :ال نري ــــد إره ــــاق املواط ــــن وس ــــوق النق ــــد س ــــيكون مس ــــتقرا بع ــــد اإلنتخاب ــــات ...للمش ــــاركة ف ــــي اإلقت ــــراع
وافــق مجلس الوزراء ،يف جلســته التي انعقدت قبل ظهر
امس يف قرص بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العامد ميشال
عــون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت والوزراء،
عــى عرض وزارة الطاقة واملياه منح تراخيص لبناء محطات
انتاج كهرباء عىل الطاقة الشمســية ،وعىل مرشوع مرسوم
يرمي اىل تجديد جوازات السفر املنتهية الصالحية للمشاركة
يف االنتخابــات النيابية فقط ،اضافة اىل اتفاقية القرض مع
البنك الدويل لتنفيذ مرشوع االستجابة الطارئة لتأمني امدادات
القمح بقيمة  150مليون دوالر.
وكان ســبق الجلسة لقاء بني الرئيسني عون وميقايت جرى
خالله بحث املواضيع املدرجة عىل جدول االعامل.
وبعد انتهاء الجلســة ،تال وزير االعالم زياد املكاري البيان
االيت« :عقد مجلس الوزراء جلسته االسبوعية برئاسة رئيس
الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب
منهم وزير الثقافة».

} عون }

يف مســتهل الجلســة ،تحدث الرئيس عــون عن ان البالد
عىل بعد يومــن من االنتخابات النيابية يف الداخل بعد امتام
االنتخابات يف دول االنتشار .وبعد انتهاء والية مجلس النواب
الحايل ،تصبح الحكومة يف حالة ترصيف االعامل االمر الذي
يفرض االرساع يف انجاز عدد من القضايا العالقة والرضورية
خالل جلسة اليوم ،والجلســة االخرية االسبوع املقبل .ودعا
الرئيس عون اىل اقرار العديد من املشاريع الرضورية ،عىل ان
تنفذها الحكومة التي ستشكل بعد االنتخابات.
وتحــدث الرئيس عون عن التحقيق يف انفجار مرفأ بريوت،
الفتــا اىل ان «الجمود الحاصل يف هــذا التحقيق ألحق ظلام
بعدد من املوقوفني الذين يتعذر البت بأوضاعهم .وعليه ،يجب
االرساع يف اســتكامل التحقيق واتخــاذ االجراءات الالزمة».
وقال« :كام قلت يف السابق ،اذا كانت املسألة مستعصية بسبب
تعطيل عمل املحقق العديل ،يجب ان يكون هناك اجتهاد الزالة
االستعصاء الحاصل يف هذه املسألة».
وتناول الرئيس عون موضوع النازحني الســوريني ،فقال:
«يــردد من حني اىل آخر كالم عن «دمج» هؤالء النازحني يف
املجتمعــات التي نزحوا اليها» .وقال« :ان هذا املوضوع خطري
جدا ،ونسمعه من حني اىل آخر .ان لبنان يرفض رفضا مطلقا
موضــوع الدمج ،ويؤكد موقفه الثابت لجهة عودة النازحني
اىل املناطق اآلمنة يف بالدهم ،اذ مل يعد هناك اي مربر لبقائهم
يف لبنان».
ويف الشــأن االنتخايب ،طلب الرئيس عون من وزراء العدل
والدفــاع والداخلية «التشــديد عــى رضورة ضبط الرايش
واملرتيش يف اطار العملية االنتخابية ،وتكليف االجهزة املعنية
يف القوى العسكرية واالمنية ،املساعدة يف هذا االمر خصوصا

بعد املعلومــات عن حصول
رصف امــوال بطريقة غري
رشعية».
كذلــك ،طلب الرئيس عون
من وزيري الدفاع والداخلية
اتخــاذ االجــراءات الالزمة
لضبط الوضــع االمني يف
مراكز االقرتاع ويف محيطها،
ملنع القيام بأي اعامل شغب
تــؤدي اىل تعكــر اجواء
العمليــة االنتخابية .ولفت
اىل ان سالمة مراكز االقرتاع
اساســية لتســهيل اجراء
االنتخابات».

} ميقايت }

ثم قال ميقــايت« :بداية
(دااليت ونهرا)
اهنــئ وزيــر الخارجيــة عون يرتأس الجلسة 				
عىل املتابعة التــي قام بها
وختــم «ان حكومتنــا قامت بعمل منتــج ونفذت بيانها
مــع وزير الداخلية بشــأن
االنتخابات الخاصــة باللبنانيني املنترشين يف الخارج ،والتي الــوزاري وهــي وفاقية بكل ما للكلمة مــن معنى من اجل
جرت كام ينبغي ان تحصل من دون شــوائب ،رغم انها كانت انقــاذ البلد مام وصل اليــه ،وبالتايل ضمرينا مرتاح .وباذن
معقدة وتطلبت جهدا كبريا .أعداد املقرتعني كانت كبرية نسبيا الله ســتبقى االمور مضبوطة وستجري االنتخابات وتليها
باملقارنة مع عدد الذين تسجلوا لالقرتاع ،ولكننا كنا نتمنى ان الخطوات الدستورية املطلوبة لتسمية رئيس جديد للحكومة
يكون اعداد املســجلني لالقرتاع اكرب .وعىل بعد ثالثة ايام من وتشكيل حكومة جديدة ،وتكون مهمة التشكيل مسهلة فال
االنتخابات العامــة يف الداخل ،فاننا نتمنى ان تتم أيضا عىل نضيع عــى وطننا املزيد من الفرص بعدما وصلنا اىل الخط
اكمل وجه وبنزاهة وشفافية وحرية .ويف هذه املناسبة اكرر االحمر عىل كل املســتويات ،وبات مــن الصعب الرهان عىل
دعوة الجميع للمشاركة يف االقرتاع ،والقيام بالواجب الوطني ،الوقــت او عىل متغريات مفرتضة ،لعدم امتام ما هو مطلوب
النه ال ميكن العودة اىل االنتقاد اذا تقاعسنا عن القيام بدورنا منا».
وقبــل املبارشة بدرس جدول االعــال ،دان مجلس الوزراء
كمقرتعــن» ،مضيفا «الحظنا يف الفرتة املاضية اتجاها لبث
اجواء ســلبية بني الناس عرب القول إن االنتخابات لن تحصل ،الجرميــة التي ارتكبها العــدو االرسائييل باغتيال الصحافية
وان ال اتفاق مع صندوق النقد الدويل ،واليوم بدأنا نســمع ان يف محطة «الجزيرة» شــرين ابو عاقلة ،وتقدم بالتعزية اىل
مجلس الوزراء املقبل ســيكون حافال مبلفات تم اخفاؤها ملا الرئيس الفلســطيني محمود عباس وعائلة الشهيدة واالرسة
االعالمية العربية عموما والفلسطينية خصوصا.
بعد االنتخابات».
} املقررات }
وتابع «إن ما نقوم به يف الحكومة هو الدور الطبيعي الدارة
شؤون الدولة ،مع علمنا جميعا حجم الصعوبات التي تواجهنا،
بعد ذلك ،درس مجلــس الوزراء جدول االعامل ،ويف البنود
والوضع االقتصادي العام ،وال نريد أن نرهق املواطن باي اعباء املهمة أقر:
اضافية ،ويف الوقت نفســه نريد أن نســتمر بتسيري املرافق
املوافقة عىل مســودة دفرت رشوط العقد الخاص الطالقالعامة كام يجب .ويف الســياق أيضــا ،فاننا نتمنى االرساع مزايدة تلزيم الخدمات الربيدية والوثائق العائدة لها.
يف تكليف رئيس حكومة جديد وتشــكيل حكومة جديدة يف
املوافقــة عىل عــرض وزارة الطاقة واملياه منح تراخيصارسع وقت .يجري الحديث ان ســعر النقد سيشهد فلتانا بعد لبناء محطات انتاج كهرباء عىل الطاقة الشمسية ،وسيرشح
االنتخابات ،وهذا كالم غري صحيح ،فامكانات املعالجة متاحة وزير الطاقة هذا املوضوع.
وسوق النقد سيكون مستقرا نسبيا يف املرحلة املقبلة».
-إقرار مرشوع مرســوم يرمي اىل تجديد جوازات الســفر

املنتهية الصالحية للمشاركة يف االنتخابات النيابية فقط.
ومن خارج جدول االعامل:
املوافقة عــى اتفاقية القرض مع البنــك الدويل لتنفيذمرشوع االستجابة الطارئة لتأمني امدادات القمح بقيمة 150
مليون دوالر».
سالم :تم تبلغنا من البنك الدويل املوافقة عىل القرض األول
ثم قال وزير االقتصاد امني ســام« :التزاما بواجبنا الوطني
ووفــاء بوعدنا كحكومة بالحفــاظ عىل لقمة عيش املواطن
وتحديدا يف موضوعي الخبز والقمح ،فوضت وزارة االقتصاد
والتجــارة منذ جلســتني تقريبا ،بالبــدء مبفاوضات عاجلة
ورسيعــة مع البنــك الدويل حول قرض ميــر قيمته 150
مليــون دوالر ،بهــدف دعم لبنان لالبقاء عــى مادة القمح
يف البلد واملحافظة عىل اســتقرار ســعر ربطة الخبز .متت
هذه املفاوضات بشــكل ناجح ،وتبلغنــا من البنك الدويل انه
القــرض االول الذي يصدر عنه بهذه الرسعة يف هذا املوضوع
تحديدا ،وباالخص بعد االزمة االوكرانية -الروسية وتداعياتها
وخطورتها الكبرية عىل موضوع القمح يف لبنان الذي يستورد
مــا بني  80اىل  %90منها من روســيا .نحن مرسورون بأخذ
موافقة مجلس الــوزراء عىل القرض ،وتم تفوييض التوقيع
عىل االتفاق وارســاله اىل مجلس النواب .ونأمل من املجلس
النيايب الجديد املبادرة بشــكل فوري ملراجعة مرشوع القانون
واملوافقة عليه».

} فياض :الرشكات الـ  11مقسمة
كل املناطق اللبنانية }
عىل ّ

بعد ذلك ،قال الوزير وليد فياض« :كانت الجلسة مثمرة ملجلس
الوزراء ،حيــث تم االتفاق عىل اصــدار الرتاخيص للرشكات،
وعددها  ،11التي فازت باملنافســات التي جرت يف الســنوات
املاضية لبناء محطات إنتاج الطاقة الشمســية .وقد اصدرنا،
عــر موافقة مجلس الــوزراء 11 ،ترخيصا لها ،عىل ان تقوم
كل رشكة ببناء محطة للطاقة الشمســية بسعة  15ميغاواط.
كام وانه لدى هذه الرشكات فرتة ســنة للبحث وإيجاد أساليب
التمويل الالزمة .واذكر انه يف الفرتة السابقة ،استحصلنا عىل
متديد تراخيص الرشكات التي فازت برتاخيص اإلنتاج عرب طاقة
الريح يف منطقة عكار .وبذلك نكون قد كرسنا االهتامم والعمل
مبشــاريع الطاقة املتجددة .ويف الوقــت عينه ،قمنا بإصدار
مراسيم الصدار القوانني الالزمة حول الطاقة املتجددة املوزَّعة،
وهي مهمة للغاية كونها تسمح ملن يهتم باالستثامر مبحطات
انتاج الطاقة الشمســية بناء محطات يف أي منطقة من لبنان
واستخدام شبكة كهرباء لبنان لنقل هذا اإلنتاج .جميعنا نعمل
بكل شــفافية» ،مضيفا «ان الرشكات الـ  ،11مقسمة عىل كل
املناطــق اللبنانية ،وفق الشــكل التــايل 3 :يف البقاع ،و  3يف
الشامل ،و  3يف الجنوب ،و  2يف الجبل».
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ّ
إجــــــراءات ّ
اســــــتباقية ملواكبــــــة وحمايــــــة اإلنتخابات في املناطق «الســــــاخنة»
أمنية

هيام عيد

ترتكز األضواء املحلية والدولية عىل اســتحقاق
يــوم األحد املقبل اإلنتخايب ،حيــث أن اإلنتخابات
النيابية املنتظرة ،سوف تعلن افتتاح مرحلة جديدة
مم
عىل أكرث من مستوى عىل الساحة السياسيةّ ،
يجعل من هذه العمليــة موضع متابعة دولية من
خــال مراقبي اإلتحــاد األورويب األربعني ،والذي
ســيعاونهم  66محليــن ،فيام انطلقــت ميدانياً
اإلجــراءات الرســمية توازياً مــع الخطة األمنية
الخاصة ملواكبة اإلســتحقاق ،إذ تكشف معلومات
رسبت يف الساعات املاضية ،أن عملية
سياســية ت ّ
اإلنتشــار األمني ،قد انطلقت منذ األمس يف بعض
املناطق خصوصاً التي تُعترب «ســاخنة» أو متوترة
أمنيــاً ،تجنباً ألي إشــكاالت أو أحداث قد تؤدي إىل
خربطة العملية اإلنتخابية.
أضافــت املعلومات أن هذا اإلنتشــار الذي حصل كان ضمن
رسية التي اتُخذت يف اإلجتامع االخري ملجلس الدفاع
املقررات ال ّ
األعىل ،وأيضاً يف إطار التشــاور والتواصل بني وزارة الداخلية
وقادة األجهزة االمنية يف اآلونة األخرية ،والذي يستمر خالل
األيــام املقبلــة ،وهو يعترب تنفيذاً لخطة إســتباقية لحامية
ومواكبــة اإلنتخابات يف كل الدوائر ،يف ضوء قرار ســيايس
بعدم السامح ألي حادث أو إشكال ،مهام كان نوعه أو حجمه،

بالتأثري عىل هذه اإلنتخابات.
وعليه ،تشــر املعلومات نفسها ،إىل أن القوى االمنية ويف
الساعات املاضية ،ال س ّيام الجيش اللبناين ،قد بارشت بتطبيق
خطة التدابري اللوجستية واإلحرتازية األمنية ،من أجل قمع أي
محاولة لخربطة اإلستحقاق اإلنتخايب ،خصوصاً وأن العملية
ال تنحرص فقط
بالشــق اإلنتخايب فحســب ،بل تتخطاها إىل
ّ
حامية اإلستقرار الداخيل واإلستحقاقات الدستورية ،وتفادياً
ألي انزالقــات نحو توترات أو حــوادث يعرف الجميع أين تبدأ

ولكن تبقى نهايتها وتأثرياتها مجهولة ،ال سيام يف
ظل األزمات اإلجتامعية واإلقتصادية الخطرية التي
ّ
مت ّر بها الساحة الداخلية.
ومن ضمن هذا السياق تحدثت املعلومات نفسها،
عن احتامل حصول أعامل اعرتاضية عشية وخالل
اإلنتخابــات يوم األحد املقبل ،من خالل اعتصامات
أو تظاهرات يف بعض املناطق ،ولو أن هذا األمر قد
يحصــل تحت عناوين إجتامعية واقتصادية وليس
تحسبت
سياسية ،ولهذه الغاية فإن القوى األمنية
ّ
يكن أن يؤدي إىل انفالت الوضع عىل أكرث
ّ
لكل ما ُ
من مســتوى ويف مناطق عدة .وكشفت أن حصول
اإلنتخابــات يتالقى مع منــاخ دويل يدفع باتجاه
اســتقرار وانتظام الوضع العــام ،متهيداً لحصول
لبنــان عىل الدعم الذي ُوعد بــه من الدول املانحة،
االمر الذي يحتاج إىل اســتقرار داخيل أكان أمنياً أو
سياسياً.
ومن هنا ،فإن التدابري املتخذة أكدت املؤكد بأن اإلســتحقاق
حاصل يف موعده وبــأن اإلنتخابات لن تؤجل ولو
ٌ
اإلنتخــايب
ليــوم واحد ،عىل اعتبار أن املواكبة واملراقبة الدولية ملجريات
وتفاصيل اإلستحقاق يف موعده ويف مرحلتيه األوىل والثانية
يف الخــارج والثالثة يف لبنــان ،تأيت انطالقاً من أهميته يف
هذه املرحلة بالذات ،كونه استحقاقاً دميوقراطياً يؤكد انتظام
الحياة السياسية واحرتام املواعيد الدستورية.

ّ
عمليات عــــــرض وطلب
ضــــــخ املال برز علــــــى املشــــــهد االنتخابــــــي العــــــكاري..
مالية حســــــب ّ
إغراءات ّ
كمية األصــــــوات ..و«املفاتيح» ّ
تصر على الــــــدوالر «الفريش»

جهاد نافع
كيف يبدو املشهد االنتخايب يف دائرة الشامل االوىل
( محافظــة عكار) قبل  ٤٨ســاعة من فتح صناديق
االقرتاع؟
يختزل املشهد العكاري حجم التنافس بني محورين:
محور ميثله «التيار الوطني الحر» وحلفاءه ،ومحور
يتمثل بـ «القوات اللبنانيــة» وحلفائها ،وما بينهام
محور يناهض «القوات» و»التيار» ،ورشيحة تقاطع
التزاما بقرار الرئيس سعد الحريري.
قبل ايام قليلة من موعد االســتحقاق ،اصدر حزب
«البعــث» قرارا دعا فيه اعضــاءه ومنارصيه وبيئته
اىل االقرتاع ملصلحة الئحة «التيار الوطني الحر» التي
يرتأسها النائب الســابق محمد يحيى ،وعىل الضفة
االخرى صــدرت توجيهات دار الفتــوى اىل خطباء
املســاجد لحث ابناء الطائفة االسالمية السنية عىل
االقــراع بكثافة مخالفا قرار الحريري ،وســبق ذلك افطار يف
معراب شارك فيه مشايخ وامئة ،وزاد من حاموة املشهد زيارات
الســفري الســعودي اىل املناطق لحث الشارع السني املقرب من
الســعودية عىل االقرتاع ملصلحة الئحــة تحالف «القوات» مع
النائب السابق طالل املرعبي.
مــن جهة ثانيــة ،مل يعد رسا يف عــكار ان المني عام «تيار
املســتقبل» احمد الحريري دورا يف دعم بعض مرشــحي نواب
«املســتقبل» ،رغم قرار الحريري الواضح باالمتناع عن املشاركة
يف االنتخابات ترشيحا واقرتاعا .والسؤال املطروح يف االوساط

سفراء مجلس التعاون تمنوا
ّ
إنجاز اإلنتخابات
بشفافية

العكارية :هل يتدخل احمد الحريري بعلم الحريري ،او دون علمه؟
للتدخل يف انتخابات اشكال متعددة ،لكن ابرزها تحريك مفاتيح
انتخابية لتأمني الحاصل االنتخايب ملرشــحي نواب «املستقبل»،
يف مواجهة خصمني لدودين لـ «املستقبل»« ،القوات» و»التيار
الوطني الحر».
لكــن وفق القراءة املتأنية ملجريــات العملية االنتخابية ،فان
اللوحة العكارية تتشكل من عدة لوائح البالغ عددها مثانيا ،وابرز
اللوائح التي يتوقع ان تحظى بحواصل هي الئحة نواب املستقبل
املســاة «االعتــدال الوطني» ،والئحة «عــكار اوال» املعروفة

دريــــــان  :املقاطعة استســــــام وال نريد
ّ
أن نســــــلم لبنــــــان ألعــــــداء العروبة

دريان ووفد السفراء
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف
دريان يف دار الفتوى قبل ظهر امس ،ســفراء
مجلــس التعاون الخليجي يف لبنان ضم :عميد
السلك الديبلومايس العريب سفري دولة الكويت
عبــد العال القناعي وســفري اململكة العربية
السعوديةوليدبخاريوسفريدولةقطرإبراهيم
السهالوي.
بعداللقاء،قالالقناعي«:كانتفرصةللتباحث
وتدارس الوضع والشأن اللبناين ،والعالقة بني
دولنا ولبنان الشقيق ،وقد قدم لنا املفتي رشحا
تفصيليا عن ظروف البلد .وقد شــددنا عىل دور
هذا الرصح الجامع لكل أبناء الشــعب اللبناين،
وعىل دوره ومواقفه املرشفة الوطنية الجامعة
املعتدلة التي تدعو إىل مل الصفوف ورصها البناء
الشــعب اللبناين الشقيق كافة ،وأعربنا له عن
وقوفنــا إىل جانبه وتأييدنا له يف كل ما يصبو
إليه ،ولكل ما فيه صالح هذا البلد الشقيق».
أضاف «وقدم الســفراء التهاين بعيد الفطر،
وتســلم مفتي الجمهورية دعــوة من بخاري
لحضــور امللتقى الثقايف الســعودي اللبناين
الخامس بعنوان « شهيد الرسالة» املفتي الشيخ
حســن خالد يوم الســبت املقبل عند الساعة
السادسة مساء يف دارة السفري السعودي يف
الريزة».
وأشــار املكتب اإلعالمي يف دار الفتوى يف
بيان له «ان الســفراء شددوا عىل أهمية الدور
الديني والوطني الذي قامت وتقوم به دار الفتوى

وعلامؤها بتوجيه من مفتي الجمهورية لتعزيز
وحدة الصف اللبناين عامة واإلسالمي خاصة
يف الظروف الصعبة ،واكدوا دعمهم وتضامنهم
مع شعب لبنان ومؤسســاته وحرصهم عىل
الوحــدة الوطنية ،واعتــروا إن وحدة لبنان،
ومنوذج عيشه املشرتك اإلسالمي املسيحي هو
ضامنة لوحدة اللبنانيني .ومتنوا أيضا أن تنجز
االنتخابات النيابية املقبلة بكل شفافية لتعكس
تطلعات وآمال اللبنانيني ،الفتني اىل أن السلبية
تجــاه االنتخابات النيابية املقبلة ال تبني وطنا
وتفسح املجال أمام اآلخرين مللء الفراغ وتحديد
هوية لبنان وشعبه العريب ،واعتربوا ان رسالة
السفراءللبنانينيهيتوجيهيهبتغليبمصلحتهم
الوطنية عىل أي مصلحة أخرى وأن املشاركة يف
االنتخابات للوصول اىل ســدة الربملان ينبغي أن
تكون ملن يحافظ عىل لبنان وسيادته وحريته
وعروبته ووحدة أراضيه».
من جهته ،شــدَّد مفتــي الجمهورية «ان
االنتخابــات النيابية املقبلــة مفصل مهم يف
تاريخلبنان،وأعطيناتوجيهاتناألبنائنااللبنانيني
باملشــاركة ال باملقاطعة وال أحد من املسؤولني
نــادى باملقاطعة .وعلينا أن ندرك ان االنتخابات
ومن يفوز فيها تحدد مســار لبنان وعالقاته
مع أشــقائه العرب وأصدقائــه» ،مضيفا «ان
االســتحقاق االنتخايب سنامرسه مع أبنائنا
واملقاطعة استســام وال نريد ان نسلم لبنان
ألعداء العروبة».

وزارتــــــا الــثــقــافــة ف ــي لــبــنــان وإيــــــران  :املــقــاومــة
ّ
ً
وح ــده ــا ه ــي الــتــي تــجــدي نــفــعــا م ــع املــحــتــلــيــن
صدر بيان مشــرك عــن وزاريت الثقافة
يف لبنــان وإيران اســتنكارا لجرمية اغتيال
الشهيدة شــرين ابو عاقلة التي اقدم عليها
العدو اإلرسائييل جاء فيه« :جرمية االحتالل
هــي بحق الكلمة والحريــة والقيم وتعكس
صورة كيان القتلة املجمعني من اقايص االرض

النازلني عىل فلســطني وباء يفتك بناســها
وتاريخها وحياتها.
ان قتل الشــهيدة شريين ابو عاقلة لن يقتل
الحق يف التحريــر .املقاومة هي التي تجدي
نفعا مع املحتلني ،والقدس باملقاومة ستنترص
وتعود اىل اهلها».

بتحالف التيار الوطني الحر مع النائب الســابق محمد
يحيى ،والئحة «عكار» املكونة من تحالف «القوات» مع
النائبني السابقني طالل املرعبي وخالد ضاهر  ،والئحة
«الوفاء لعكار» برئاسة عضو املجلس االسالمي االعىل
سابقا املستقل عيل طليس املتحالف مع «تيار العزم».
هــذا وبدأت تظهــر بيانات عرب مواقــع التواصل
االجتامعي تنتقد التحالف مع «القوات» وابرزها بيان
موقع من اهايل ببنني تضمن دعوة لالنســحاب من
الئحة «القوات».
والالفــت ،ان ضخ املال برز عىل ســطح املشــهد
االنتخايب العكاري ،وظهــرت عمليات عرض وطلب
واســتدعاء ملفاتيح انتخابية ،واغراءات مالية حسب
كمية االصوات لدى هذه املفاتيح التي ترص عىل الدوالر
«الفريش».
التنافــس بني اللوائح بالدرجــة االوىل هو تنافس
مايل ،وتنافس تغلغل يف البيت الواحد والعائلة الواحدة
والعشرية الواحدة .وزاد من حدة التنافس ،حسم حزب
«البعث» موقفه ،كــا موقف الطائفة العلوية الذي اقلق بقية
اللوائــح ،اضافة اىل موقف الحزب «القومي» بجناحيه وبصفه
الحزيب.
املعركة يف عكار تتجه نحو حســم الخيارات وتغيري طفيف
للمقاعد النيابية تحققه قوى فاعلة عىل الساحة العكارية التي
يغيب عنها «تيار املستقبل» للمرة االوىل منذ  ،٢٠٠٥بعد انكسار
دف التيار وتفرق العشــاق الذين نقلوا البندقية رسيعا من كتف
اىل آخر مقابل مصالح مالية.

ّ
كــــــل مـــــا يُ ّ
ــــفــــرق
أبــــــي املــــنــــى  :ن ــح ــي ــد عـــــن
ّ
ونـــــــنـــــــحـــــــاز الــــــــــــى كــــــــــــل مـــــــــا يـــجـــمـــع

اســتقبل نائب رئيس املجلس اإلســامي
الشــيعي األعىل العالمة الشيخ عيل الخطيب
قبل ظهر امس يف مقر املجلس شــيخ العقل
للموحدين الدروز الشيخ سامي أيب املنى عىل
رأس وفــد من فد من املشــايخ ،وتم التباحث
يف القضايا والشــؤون الوطنيــة والدينية
واســتعراض االوضــاع العامــة يف لبنان
واملنطقة.
وقال أيب املنى بعد اللقاء« :جئنا للتأكيد عىل
رسالتنا املشرتكة يف هذا البلد ،رسالتنا الدينية
واألخالقية ورسالتنا الروحية ،يف خضم هذا
العامل الذي نواجه فيه مصالح الدول وعدوانها
وعىل االخــص عدوانية إرسائيــل .أردنا أن
نستغل الناسبة يك نؤكد بأن رسالتنا واحدة،
وأن دورنا يف الرئاســات الروحية هو للجمع
ال التفرقة وإشاعة األجواء املناسبة» ،مضيفا

«هنــاك آراء مختلفة ومواقف متباينة ورمبا
متناقضة لكنها ال تفسد يف الود قضية ،نحن
كام قلت للخطيب دامئا نحيد عن كل ما يفرق
وننحــاز اىل كل ما يجمع ،هذه هي رســالتنا
والتي يجب أن نستمر عليها».
وأدىل االخطيــب بترصيح قال فيه« :نحن
عــى أبواب اســتحقاق انتخــايب مهم وكل
االســتحقاقات النيابيــة والوطنية مهمة،
ورســالتنا اليــوم جميعــا اىل اللبنانيني أن
يؤدوا هذا االســتحقاق بكل أريحية ،وأن يعرب
كل طــرف من األطــراف بصوته يف صندوق
االنتخاب عام يريده وأال تكون هذه املناســبة
للمزايدات الطائفية واملزايدات السياسية عىل
حساب مصالح املواطنني وعىل حساب مصري
الوطن ألننا يف مرحلة مصري الوطن فيها عىل
املحك».

نــــتــــائــــج اإلخــــــتــــــبــــــار الــــخــــطــــي لـــطـــالـــبـــي
ّ
الـــــــــــتـــــــــــدرج فــــــــي نــــــقــــــابــــــة املــــحــــامــــيــــن

كسبار ووفد أهايل املوقوفني يف جرمية املرفأ
أصدر مجلس نقابــة املحامني يف بريوت
نتائج اإلختبــار الخطي لطالبي التدرج الذي
جرى يف نقابة املحامني بتاريخ ،2022/4/9
وجاءت النتائج بنســبة مقبولة ،خصوصا
ًوإن اللجان التي كلفها النقيب نارض كســبار
إلجراء اإلختبارات الشــفهية ،قد تابعت هذا
املوضــوع باهتــام دقيق وصــدرت نتائج
اإلختبارات الشــفهية ونجح عدد من طالبي
التدرج ومل ينجح قسم آخر.
وقــد خضع من ســبق ونجح يف اإلختبار
الشــفهي لإلختبار الخطــي وعددهم 144
طالــب تدرج .ونجــح  75طالب تدرج ممن
نالوا عالمة  50ومــا فوق .علامً بأن طالبي

التدرج هم من املعيدين وسبق وأن نجحوا يف
اإلختبار الشفهي قبل عدة اسابيع.
وبعد جلـــــسة مجلــس النقابة ،اصدر
النقيب كســبار تعميامً جاء فيه« :بســبب
الظروف اإلســتثنائية ،نعلمكــم بأن مهلة
اإلشــراك يف الصنــدوق التعــاوين لهذا
العامُ ،مــدِّ دت وللمرة األخــرة حتى تاريخ
 2022/5/31ضمناً».
كام استقبل النقيب كسبار وفداً من أهايل
املوقوفــن يف جرميــة املرفــأ ،يف حضور
عضــوي مجلس النقابة عــاد مرتينوس و
وجيه مسعد والذين وضعوه يف جو القضية
وما يعانونه من جراء التوقيف.

ُ
ّ
بهيــــــة الحريري  :ملتزمة قــــــرار الحريري
ً
ًّ
ّ ُ
ألي مرشــــــح ال
وال دعــــــم
ســــــرا وال علنا

صدر عــن املكتب اإلعالمي للنائبة بهيــة الحريري البيان
اآليت« :دأبــت بعض الصحف واملواقع اإللكرتونية ووســائل
التواصــل اإلجتامعــي يف اآلونة األخرية عــى نرش وتناقل
أخبار ومواقف منســوبة للنائبة السيدة بهية الحريري عرب ما
يسمى «مصادرها» أو «نقال عن زوار» أو «مقربني لها» تتعلق
مبوضوع اإلســتحقاق اإلنتخايب النيايب وعن دعم مرشحني
يف دائــرة صيدا  -جزين وال تخلو مــن تأويالت وإجتهادات
ومعلومات بعيدة كل البعد عن أرض الواقع.
يهم املكتــب اإلعالمي للنائبة الحريــري أن ينفي كل هذه
األخبار واملواقف املنســوبة إليها جملة وتفصيال ،ويؤكد أنها
ال تدعم أي مرشح ال رسا وال علنا ،وأن املوقف الوحيد الذي صدر
ويصدر عن الســيدة الحريري هو إلتزامها بقرار الرئيس سعد
الحريري ،وان كل ما نرش وينرش خالفا لذلك ال أســاس له من
الصحة ال من قريب وال من بعيد ،متمنني عىل وســائل اإلعالم
الكرمية والســادة اإلعالميني توخي الدقة يف نرش أي موقف
يتعلق بالسيدة الحريري بإعتامد فقط ما يصدر عنها شخصيا
وعرب مكتبها اإلعالمي حرصا».
من جهة ثانية ،استقبلت بهية الحريري يف مجدليون ،رئيس
بلديــة صيدا املهندس محمد الســعودي ،حيث كان بحث يف
األوضاع العامة وال سيام الحياتية منها والصيداوية خصوصا.
وعرضت الشــأن األمني مع املدير اإلقليمي ألمن الدولة يف
الجنوب العقيد فادي قرانوح.

حــــمــــدان زار روداكـــــــــــوف  :روســـيـــا
ّ
ّ
تــشــكــل الــضــمــانــة لــكــل أحـــــرار الــعــالــم

خالل اللقاء

زار أمني الهيئة القيادية يف حركة النارصيني املســتقلني-
املرابطــون العميد مصطفى حمدان ،يرافقه العضو يف الهيئة
الدكتور محمد الســبليني ،ســفري دولة روسيا االتحادية يف
لبنان ألكسندر روداكوف ،يف مقر السفارة يف بريوت.
وهنأ حمدان الســفري روداكوف ،بحسب بيان «املرابطون»
بالذكرى الـ « 77النتصار روسيا االتحادية عىل الفاشية ،معربا
عن «تقديره للجيش االتحادي الرويس وتضحياته ،مشــيدا بـ
«العرض العســكري وتظاهرة فوج الشهداء يف موسكو ،الذي
نتفاعل معهــم بالعقل والوجدان» ،متمنيا ان تبقى روســيا
االتحاديــة العظيمة بقوتها بقيــادة الرئيس فالدميري بوتني
وشــعبها العظيم ،التي تشكل الضامنة ليس فقط لروسيا إمنا
لــكل أحرار العامل ،يف ظل هذا التوحش األمرييك الكارس عىل
العامل بكل همجيته».

ملاذا ّ
أصوت لنعمة افرام ومن يُشبهه؟!

نادين فارس

كيــف للمواطن
أن يتنــاىس األزمة
الخطرية واألشــمل
التــي أوقعتنــا بها
املنظومة السياس ّية
املتحكّمــة بالبالد
والعبــاد مــــــنذ
تســعينات القــرن
املــايض؟ إنّــه من
منــوذج
حضــاري
ّ
عاملــي منفتــح
ّ
وخالّق ،ويف جوهر
من عشــق للح ّرية
وشغف باالستقالل،
متخّضت هويّة لبنان
منــذ فجر التاريخ .هويّة ،عربت املشــارق واملغارب
عىل راســية الحرف واالبجدّ ية ،وعىل بســاط من
األرجوان والخــزف والعطور .هويّة ،صدّ رت للعامل
الفكــر والفنون والحقوق ،وبنموذج من العيش معاً
خي ورائع ومبدع.
طبعت اإلنســان ّية بكل ما هو ّ
هذه الهويّة اليوم باتت مز ّورة .مهدّ دة .مصادرة.
مخطوفــة .فهل يجوز اليوم الســكوت عن تحويل
لبنــان وهويّتــه إىل مصنع
«وطنــي» للكبتاغون
ّ
بــات مرادفــاً لكنيته ولجواز ســفره؟
األصح ،هل
ّ
ممكــن لنا أن نجــدّ د ملنظومة متهالكة حكمت عىل
مــدى أكرث من ثالثني عامــاً ،كان أن ح ّولت واقعنا
يئ -
يل -
ّ
املعييش  -االستشــفا ّ
ّ
االقتصــادي  -املــا ّ
الســيايس
الرتبوي -
الديبلومايس  -الســيادي
ّ
ّ
ّ
والقيمــي خاللهــا ،إىل حفل ماجــن من الرسقة
ّ
والفســاد والزبائن ّية واالرتهــان للخارج والخنوع
والفشل واالنهيار؟ عشــ ّية االنتخابات النياب ّية ،أنا
نادين فارس أعلن :احــرم أصحاب الرأي والتفكري
والخيار الح ّر مطلقاً ،وأســأل :ماذا ســتفعلون يف
 15أيّار ،أيّها املرتدّدون؟ هل ســتبقون يف بيوتكم،
ومتتنعون عن املشاركة يف العمل ّية االنتخاب ّية؟ وإذا
كل
ق ّررتم الذهاب ،هل تعرفون الجدوى الناجمة عن ِّ
خيا ٍر ت ّتخذونه؟ وإذا ق ّررتم املشــاركة يف التصويت،
هــل تعلمون ماذا يعني أنْ تختاروا التصويت بورقة
بيضــاء؟ هل تعلمون أنّ عدم االقرتاع كام التصويت
يب لعصابة
بالورقة البيضــاء يرفع الحاصل االنتخا ّ
األمر الواقع ولخاطفي هويّة لبنان؟!
مســؤول ّيتي ككاتبة ومواطنــة تقتيض م ّني أالّ
جه» خياراتكم ،بل أنْ أدعوكم إىل تشغيل العقل،
«أو ّ
الــذي يوجب عليكم عدم البقــاء يف البيوت وعدم
االمتنــاع عن التصويــت ،ويوجب عليكم يف الوقت
ألي
سبب
ٍ
نفســه عدم اتّخاذ خيار الورقة البيضاءّ ،
كان.
إذا كان مــن هــدف ســام يف إدالء الصوت يف
االنتخابــات النياب ّيــة ،فهو من أجــل العمل عىل
املتفش من
ّ
جــذري لهــذا الرسطــان
اســتئصال
ّ
الكبتاغون الســلطوي الذي شــ ّوه هويّة وجوهر
ومعنى وفكرة لبنان.
أنا نادين فارس ســأص ّوت لنعمة افرام أللف سبب
ولكل من
ّ
وأه ّمها هذا الســبب .ص ّوت أيها املواطن له
يشبهه عىل األرض اللبنان ّية .هويّتك تصونها بيديْك،
والقرار قرارك أيها اللبناين.
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ُ
املرتض ـــى :محاول ـــة اإلنق ـــاب عل ـــى ّاملقاوم ـــة س ـــتبوء بالفش ـــل
ّ
ُ
عب ـــد اللهي ـــان :مس ـــتعدون لتقدي ـــم كل الدع ـــم للبن ـــان وش ـــعبه

واصــل وزيــر الثقافة
القــايض محمــد وســام
املرتىض ،زيارته الرســمية
اىل طهران ،حيث التقى وزير
الخارجية حســن امري عبد
اللهيــان ،وكانت جولة افق
يف العالقــات الثنائية عىل
مختلف الصعــد اضافة اىل
االوضاع العامة والتطورات
الحاصلة يف املنطقة .وكان
تأكيــد مــن الطرفني عىل
ان «الغلبة هــي للحق ،وان
مكانة لبنان أساســية يف
السياسة االيرانية ومتميزة
املرتىض مجتمعا مع عبد اللهبان
لدى الشعب االيراين».
واعرب عبــد اللهيان عن
والشعبني مام ينعكس إيجابا عليهام وعىل املنطقة ملا لكل من
«اســتعداد بالده لتقديم كل
الدعم للبنان وشــعبه» ،الفتا اىل ان «مقاومة االخري وتصديه الدولتني من واقع ثقايف وحضاري هام».
بدوره ،أعلن املرتىض أن «لبنان أجهض مرشوع الرشق األوسط
لالعتداءات االرسائيلية وثباته يف وجهها هي امنوذج للشعوب
الجديد يف العام  2006فعمد أعداء شعوب منطقتنا إىل محاولة
الحرة».
ورحــب عبد اللهيان بزيارة املرتىض إىل إيران وطلب منه أن إشــعال فتنة سنية  -شيعية يف لبنان ،لكن محاولتهم البائسة
«ينقل متنياته للحكومة اللبنانية بالتوفيق يف جميع مهامها أجهضت فلم يكن منهم بعد حني إال أن أطلقوا عىل لبنان واملنطقة
وباألخــص بالنجــاح يف إقامة االنتخابــات الربملانية داخل الوحــش التكفريي الــذي عاث فســادا يف األرض واملواطنني
وخارج لبنان .وأبدى «اســتعداد الدولة اإليرانية للقيام بكل ما واملقدسات لكن املقاومة يف لبنان وحلفائها استطاعوا القضاء
يلــزم من أجل تقديم املســاعدة إىل لبنان لتجاوز أزماته .كام عىل هذا املرشوع بدوره ومل يبق لدى أعداء شعوبنا سوى رصاصة
أبدى أيضا تفاؤله بأن عودة ســفراء الدول العربية إىل بريوت أخرية هي رصاصة الخناق االقتصادي والحصار يف محاولة منهم
ســوف يكون له تأثري إيجايب عــى الوضع العام يف لبنان» ،لجعل البيئة اللبنانية تعاين وتنقلب عىل املقاومة» ،مشددا «عىل
كام عن «تفاؤله بتضافر الجهود بني وزاريت الثقافة يف كال ان هذه املحاولة ســوف تبوء بالفشل وخري دليل عىل ذلك نتائج
البلديــن وبالتعاون مع وزارة الخارجية يف إيران بإمكانهم أن االنتخابات القادمة نهار األحد املقبل حيث ســتظهر هذه النتائج
يحدثوا تطورا إيجابيا كبريا يف العالقات الثقافية بني الدولتني متسك اللبنانيني بشكل عام مبنطق املقاومة وبسالح املقاومة».

الجمعة  13أيار 2022

«هناك «بوطة» حاكمة لبنان وتتقاسم الحصص»

ّ
ش ــــــــادي بش ــــــــارة للمتنيي ــــــــن :ال تج ــــــــددوا مأس ــــــــاتكم...
ّ
ّ
ال تج ــــــــددوا مصائبك ــــــــم وال تج ــــــــددوا مل ــــــــن أعدمك ــــــــم
قــال املرشــح عــن املقعد
األرثوذكــي يف دائــرة املنت
شــادي بشــارة يف حديــث
لربنامــج «إنتخابــات »2022
عرب موقــع «الديــار»« ،إنني
شــاركت يف ثــورة  17ترشين
ورأيت أن الناس ملســت فشــل
املنظومــة وأحزاب املعارضة».
ولفت اىل «أننا مررنا بصعوبة
يف تشــكيل الئحــة «متن ّيون
ســياديّون» ،وكان هدفنا ضم
اشخاص مســتقلني بكل معنى
الكلمــة دون اي متويل من أي
جهة سياسة ،وتحاربنا بشكل
كبري من األحزاب والزعامات».
واعترب بشارة أن «الثورة هي
تغيري ،والتغيري ال يســتطيع أن
يقوم بها أحــزاب لها  20عاما
يف الســلطة» ،مشددا عىل أن
«االستحقاق االنتخايب سيكون
بدايــة الطريق ،هنــاك أحزاب تكلفت ماليــن الدوالرات
لحمالتها االنتخابية ،لكن نحن افتتحنا حملتنا يف ســاحة
ثورة  17ترشين ،والخدمات التي قدمتها االحزاب وما زالت
تقدمهــا لضم اصــوات آتية من الفســاد ،وأعتقد أن جيل
الشــباب أصبح واعيا ويدرك أين مصلحته».
ورأى أن «مواطنون ومواطنات يف دولة» ليســوا ثورة،
وأنــا حاولــت ان اتواصل معهم ورفضــوا ،وهم يعتربون
ســاح حــزب الله خطا أحمــر وهذا أمر خطــر .أضاف:

«منت التغيري» ليســت مستقلة
فهــي تضم تحالفــا مع حزب
الكتائب .وقــال« :نقاطنا يف
الئحتنــا متشــابهة ،والنقطة
األساســية هي اســتقاللية
القضــاء واالدارات يف الدولة
ملنع الســلطة التنفيذية من ان
يكون لها تأثري يف القضاء».
وأشــار اىل أن «ابنتــي كانت
سببا أساسيا لرتشّ حي ،فأنا أريد
أن نشكل حالة تغيريية لنحافظ
عىل مســتقبل أطفالنــا ،ولهذا
السبب هي معي يف الصورة التي
اعتمدتها لرتويج حملتي».
واعتــر أن «الالمركزيــة
االدارية قد تكون احد الخيارات،
لكن يجــب ان ننظــم وضعنا
قبــل ،لذا اســتقاللية القضاء
رضورية».
ولفت اىل «أننا لدينا عاملقة
يف الخــارج تســتطيع ان تدعمنا اكرث مــن صندوق النقد
الدويل ،فيجب اوال ان نسرتجع الثقة ليتم من خالل تحقيق
اســتقاللية القضاء» .وقال بشارة إن هناك «بوطة» حاكمة
لبنان وتتقاسم الحصص...
وتوجــه بشــارة للناخبــن املتنيني قائــاً« :ال تجددوا
مأســاتكم  ،ال تجددوا مصائبكم ،ال تجددوا ملن اعدموكم...
ص ّوتوا للحق ،نحن «متنيون ســياديون» اسألوا عنا بتعرفوا
نحنــا مني وص ّوتولنا ...ص ّوتوا للتغيري».

يف البــاد إىل حني انتهاء العملية اإلنتخابية».

االورويب ملراقبــة االنتخابات حيــث تفقدت عملية االقرتاع،
واطلعت عىل ســر العملية االنتخابية التي جرت طوال هذا
النهار .
أما يف زغرتا ،وصلت نسبة االقرتاع يف مركز رساي زغرتا،
حواىل  ،% 95بعدما اقرتع  217موظفا من اصل  227موظفا.
وكانــت قامئقام زغرتا اميان الرافعــي قد واكبت هذا النهار
االنتخايب ،وســط هــدوء وانتظام ومواكبــة من العنارص
االمنية املكلفة حفظ االمن والنظام.
وإنتهــت العملية االنتخابية املخصصــة القرتاع املوظفني
البرتونيني ،وبلغت نســبة االقــراع اىل  %96بعد حضور 256
موظفــا وموظفة للتصويت من اصــل  .266وجرت العملية
االنتخابية يف ظل أجواء من الهدوء ووســط تدابري وإجراءات
ارشف عليها قامئقام البرتون روجيه طوبيا.
كــا أقفــل مركز االقرتاع يف رساي اميون وســط أجواء
هادئة ،وقد بلغت نسبة االقرتاع . %92

املوظف ــــــــون يقترع ــــــــون ...أج ــــــــواء هادئ ــــــــة ...نس ــــــــب اإلقت ــــــــراع بلغ ــــــــت  ...%84ورص ــــــــد ملخالف ــــــــات
املول ــــــــوي :قان ــــــــون اإلنتخ ــــــــاب واض ــــــــح ...والتدريب ــــــــات كان ــــــــت عل ــــــــى أعل ــــــــى املس ــــــــتويات

أقفلت عند الســاعة السابعة مساء أمس ،صناديق االقرتاع
كل املناطق ،وبلغت نســب االقرتاع
النتخابــات املوظفني يف ّ
 .%84بعدها ،ســتنقل الصناديق اىل مرصف لبنان املركزي.
فقــد اقــرع ما تبقى من موظفــي الدولة ،يف دفعة هي
االخرية من محطات االقرتاع قبل محطة االحد النهائية ،املع ّول
عليهــا كفرصة للدفع باتجاه الخروج من املأزق الحايل ،وذلك
وصوال اىل إعادة انهاض الدولة وانقاذ شعبها.

} اقرتاع هادئ }

وسط الصمت املفروض قانونا ،اقرتع املوظفون املكلفون
رؤســاء أقالم وكتبة ومساعدين يف االنتخابات النيابية يوم
األحــد املقبل البالغ عددهم نحو  14500موظف يف األقضية
كافــة ،حيث فتحــت صناديق االقرتاع أمــام املوظفني يف
حضور البعثة األوروبية ملراقبة االنتخابات وجمعية LADE
ومندويب املرشحني ،ويف أجواء هادئة ،وسط اجراءات أمنية
للجيش وقوى األمن الداخيل حول مركز االقرتاع.
بالتوازي ،رصدت بعض املخالفات واملشادات الكالمية يف
بعض املناطق.

} رصد مخالفات }

ويف السياق ،نرشت «الجمعية اللبنانية من أجل دميوقراطية
االنتخابات» (الدي) يف تغريدة ،بعض املشاهدات واملخالفات
التــي رصدتها يف انتخابات اليوم .واشــارت اىل أنها رصدت
«يف أغلب مراكز االقرتاع بأن هيئة القلم عمدت إىل إزالة الرقم
التسلســي عن قســائم االقرتاع الرسمية مام يعرض رسية
االقرتاع للخرق».
وتواصلــت الجمعية مع وزارة الداخلية ،وشــدّ دت عىل أن
تصــدر تعميامً بهــذا الصدد» .وقال االمــن العام للجمعية
اللبنانيــة من أجــل دميقراطية االنتخابات روين األســعد:
«رصدنا مرشّ ــحاً يف عكار يقوم بالرتويج لنفسه داخل قلم
مم أتاح للمندوبني رؤية
اقــراع وبعض األوراق ّ
تم متزيقها ّ
رسي» ،مضيفا «ال إملام بالعملية االنتخابية لدى عدد
الرقــم ال ّ
كبري من املوظّفني املقرتعني الذين سيتسلّمون رئاسة األقالم
يوم األحد».
ولفتــت إىل وجود معازل يف بعض املراكز ال تضمن رسية
االقــراع ،وأفادت أنّه تّم التواصل مع وزارة الداخلية ملعالجة
األمــر .وذكرت أنّ هناك لغطاً حول تشــكيل هيئة القلم يف
تبي لها عدم
العديد من األقضية .وخالل مشــاهدات «الدي»ّ ،
مؤش خطري
ّ
إملام عــدد من الناخبني بآلية االقــراع و»هذا
كونهــم موظفي هيئات قلم يوم االنتخابات يف  15أيار».
كام انقطع التيار الكهربايئ يف رساي بنت جبيل ملدة خمس
دقائق خــال عملية اقرتاع
املوظفني.
وســجلت «الدي» أيضــا
حصول إشكال يف القلم رقم
 16يف النبطية بسبب إدخال
بعض الناخبني بالواسطة ،ما
أدى إىل تالسن.
ونــرت الجمعية فيديو
عرب «تويرت» ،الشــكال وقع
يف مركز رساي الهرمل ،قلم
رقم  ،5بــن ناخبني ،وذلك
بسبب أحقية الدخول.
ولفتت أيضاً اىل ان عملية
االقرتاع توقفت يف قلم قرى
صيدا ألربع دقائق بســبب
تالســن بني رئيســة القلم
ومصــور قنــاة تلفزيونية
عىل خلفية طلبه من ناخبة
النظــر إىل الكامــرا خالل
التصويت.
اىل ذلك ،نــرت «الدي»
عرب حســابها فيديو يظهر
إشكاال يف القلم رقم  41يف
رساي بيت الدين بني الناخبني
والقوى األمنية.

} املولوي تفقد مقر
فوج اطفاء بريوت
يف الكرنتينا }

وبعــد الظهر ،تفقد وزير
الداخلية والبلديات القايض
بســام املولــوي ،مقر فوج
اطفــاء بريوت يف الكرنتينا
واطلع عىل ســر العملية
االنتخابية للموظفني.
وقــال يف دردشــة مع

الصحافيني« :ال ميكننا القول ان اللبناين ما بيعرف انتخابات
والقانون واضح ومبسط والتدريبات كانت تقنية عىل اعىل
املســتويات للفريقني االداري واللوجستي ،ولقد تم تحضري
فيديو ودليل مبسط للموظفني حول عملية االقرتاع» ،مشريا
«اىل ان التعاميم واضحة وكل الكتبة ورؤساء االقالم اطلعوا
عىل الفيديو وعىل التعاميم».
اىل ذلك ،استقبل وزير الداخلية ،يف مكتبه بالوزارة مساء،
لجنة املراقبني لالنتخابات من جامعة الدول العربية برئاســة
االمــن العام املســاعد لجامعة الدول العربية أحمد رشــيد
خطايب ،وتم البحث يف عمل لجنة املراقبني باالنتخابات التي
ستجري األحد املقبل.
وكان تفقد أيضا رئيس بعثة جامعة الدول العربية لالرشاف
عــى االنتخابات يف لبنان عىل رأس وفد من الجامعة ،مركز
فــوج اطفاء بــروت يف الكرنتينا حيث تجــرى انتخابات
املوظفني.

}  40مراقبا يف املناطق }

مــن جهتها ،أعلنــت بعثــة اإلتحــاد األورويب ملراقبة
اإلنتخابات ،يف بيان ،انها نرشت « اللبنانية كافة ،سيعززون
عمل البعثة يف اليوم اإلنتخايب ،وسينضمون إىل املراقبني يف
مهمة طويلة املدة والذين يقدمون تقارير منتظمة من الدوائر
اإلنتخابية يف لبنان منذ منتصف نيسان».
ويف بيــان لها ،أعلنــت بعثة اإلتحــاد األورويب ملراقبة
اإلنتخابــات ،انهــا نــرت « 40مراقبا اليــوم يف املناطق
يب،
اللبنانية كافة ،ســيعززون عمل البعثة يف اليوم اإلنتخا ٍ
وســينضمون إىل املراقبــن يف مهمة طويلــة املدة والذين
يقدمــون تقارير منتظمة من الدوائــر اإلنتخابية يف لبنان
منذ منتصف نيسان».
وقــال رئيس بعثة اإلتحاد األورويب ملراقبة اإلنتخابات يف
لبنــان جورج هولفيني« :ننرش اليــوم  40مراقبا يف مهمة
قصــرة املــدة بعدما تلقوا تدريبا ليومــن يف بريوت .بعثة
اإلتحــاد األورويب ملراقبــة اإلنتخابات موجــودة يف لبنان
تلبيــة لدعوة وزارة الداخلية والبلديات .هدف هذه البعثة هو
مرافقة الشعب اللبناين ،كأصدقاء وجريان ،يف عبور العملية
اإلنتخابية .وأريد أن أشــدد عىل أن بعثة اإلتحاد األورويب ال
تتدخل يف العملية اإلنتخابية .لهذا السبب ال تعطي البعثة أي
ترصيح عام تم مراقبته أثناء الحمالت أو يف اليوم اإلنتخايب
إىل حني يوم الثالثاء  17ايار  ،2022حني ســنعلن عن البيان
األويل خالل مؤمتر صحايف».
وختم «بعثة اإلتحاد األورويب ملراقبة اإلنتخابات ســتبقى

} لقــاء بني البعثة العربية ملراقبة االنتخابات
و «هيئة اإلرشاف»حول مهامهام }

التقى األمني العام املســاعد لرئيــس بعثة جامعة الدول
العربيــة ملراقبــة االنتخابــات النيابية اللبنانية الســفري
أحمد رشــيد خطايب ،رئيس هيئة اإلرشاف عىل االنتخابات
القــايض نديم عبــد امللك ،بحضور أعضــاء البعثة العربية
وأعضاء الهيئة.
وأشــار بيان للبعثــة ،اىل أن «اللقاء تنــاول املهام التي
تقــوم بها الهيئــة يف اإلرشاف عىل العمليــة االنتخابية
وفقــا للصالحيات املخولة لها بقــوة القانون .ويف ضوء
التســاؤالت املطروحة من رئيــس البعثة ،قدم رئيس الهيئة
بيانات مفصلة حول تشــكيلها واملهام املسندة لها وخاصة
ما يتعلق باســتغالل الفضــاء االعالمي ،والجوانب املتعلقة
باالنفاق االنتخايب للمرشحني يف متويل الحمالت الدعائية
والجــزاءات القانونية املعمول بها» ،الفتا اىل «أن الســفري
خطــايب من جهته ،اســتعرض الدور الــذي تقوم به بعثة
الجامعة العربية يف الرقابة عىل العملية االنتخابية وتقييم
مختلــف جوانبها ومراحلهــا ومدى مطابقتهــا للقوانني
واألنظمة الجاري بها العمل».

} نسب االقرتاع يف املناطق }

ففــي العاصمة بريوت ،انتخــب يف اقالم بريوت االوىل
والثانيــة 65 ،مــن اصل  77يف بريوت االوىل اي بنســبة
 85باملئــة ،ويف بريوت الثانية انتخــب 562من اصل 700
وبنسبة %82باملئة.
ويف عاليــه ،اقــرع يف الرسايا 270 ،ناخبا من أصل 318
مســجلني يف اللوائح ،وبــدأ رئيس القلم بتعــداد الظروف
املوجودة يف الصندوق ملقارنتها مع عدد املقرتعني املسجلني،
بحضور مندويب املرشــحني وفريق مــن االتحاد االورويب
ملراقبة دميوقراطية االنتخابات.

} يف املنت }

أدىل  147موظفا بأصواتهم من اصل  166اي بنسبة ،%89
يف رساي الجديــدة .وقد جرت العملية االنتخابية طيلة اليوم
بهدوء ونظام ومل تعكر صفوها اي شــائبة تذكر.
كام وصلت نسبة االقرتاع يف رسايا جبيل اىل % 91,28حيث
شــارك يف العملية االنتخابية التي جرت بأجواء هادئة 241
من اصل  264مقرتعا.
وقرابة الســابعة ،وصلــت اىل مركز االقرتاع بعثة االتحاد

} يف الشامل }

ويف طرابلس ،اقرتع يف قضاء طرابلس  614ناخبا من اصل
 ،771وبلغت نسبة االقرتاع قرابة  80باملئة.
ومتيــز اليوم االنتخــايب باالقبال الكثيــف والهدوء التام
والتنظيــم االداري الناجــح يف ظــل ارشاف فريق املراقبني
التابعني لالتحاد االورويب وجمعية «الدي» ،ومتابعة ميدانية
من محافظ الشــال القايض رمزي نهــرا وفريق عمله من
االداريني.
وجرت يف قضاء املنية  -الضنية عملياة االقرتاع يف ثالثة
اقالم يف رسايا بلدة دير عامر ،بارشاف القامئقام روال البابع
عىل اكرث من  90يف املئة ،بعدما ادىل  831مقرتعا باصواتهم
من اصل  900ناخب.
وقــد اقرتع عن قلمي الضنية  640من اصل  ،688ويف قلم
املنية  191من اصل .212
امــا يف رسايا حلبــا الحكومية ،تجاوزت نســبة اقرتاع
املوظفــن ال 80يف املئة ،بحيث اقرتع  1507من أصل 1888
مســجلني .وأوضح املتحدث باسم «الجمعية اللبنانية ملراقبة
االنتخابات يف عكار» جورج رزق أن «هناك مخاوف بســبب
عــدم إملام بعــض املوظفني يف كيفية االقرتاع بســبب عدم
خضوعهــم لدورات تدريبيــة ،االمر الذي يؤثر عىل مجريات
العملية االنتخابية االحد املقبل».

} يف الجنوب }

يف صيــدا ،أعلن محافــظ لبنان الجنــويب منصور ضو
متديــد مدة االقرتاع لعدد من الناخبــن املوظفني الذين بقوا
داخل حرم املحافظة يف قلم
اقــراع قرى صيدا الزهراين
افســاحاً باملجــال أمامهم
لــإدالء بأصواتهم .اما يف
قلم االقرتاع بلغت النســبة
 ،%77ما يعادل  84ناخباً من
اصل  109ناخب.
يف حني ،ســجلت عملية
اقــراع املوظفني يف مركز
قرى صيــدا الزهراين 469
مقرتعا بنسبة .%78
كام تخطــت يف النبطية
نســبة اإلقرتاع التسعني يف
املئة .ويف مركز ثانوية صور
الرسمية املختلطة  -قضاء
صور بلغت نســبة االقرتاع
 89يف املئــة .ومل يســجل
أي إشــكاالت أو تجــاوزات
تذكر ،باستثناء تذمر بعض
الناخبني بسبب وجود قلمي
اقرتاع ل 880ناخبا.
اما يف رساي جزين ،فقد
اقــرع  190ناخبــا اي ما
نسبته .%82,6

} يف البقاع }

ويف بعلبك ،بلغت نســبة
االقــراع  ،% 82.11إذ اقرتع
 1414ناخباً من أصل 1722
موظفــاً يف مركــز ثانوية
جودت رستم حيدر الرسمية
للبنات فرنيس.
كام اقفــل قلــم اقرتاع
املوظفني يف رساي الهرمل،
حيــث اقــرع  301موظفا
من اصل  349اي ما نســبته
.%86,2
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ّ
ماذا بعد  15أيّــــــار ..وماذا يتوقــــــع املواطنون بعد االســــــتحقاق النيابي؟
باميال كشكوريان السمراين
خضــم اإلنهيار اإلقتصادي الذي
يف
ّ
يدهور لبنان وشــعبه ،ويف أوج األزمة
التي أصابت كافّة القطاعات األساسية
يف البالد ،تتجه األنظار نحو انتخابات
الخامس عرش من أيّــار ،موعد انعقاد
استحقاق املجلس النيايب الجديد.
تغي دميوغــرايف كبري يف
وبعــد ّ
الوطن والنقمة عىل السياسيني ،تبدّل
املشــهد االنتخايب اللبناين ،فاألحزاب
السياسية التي تُعترب من أبرز مكونّات
الدولة تخوض املعركة برشاســة ،وت ِعد
بالقدرة عىل التغيري والتطوير يف حال
وصلت املجلس النيايب ،فيام ارتفعت يف املقابل نسب
لوائح املجتمع املدين وزاد عددها يف مواجهة أحزاب
السلطة ،فزاد الرشخ يف األرضية الشعبية التي يع ّول
العديد منها عىل وصول جهات املجتمع املدين طمعاً
بالتغيري.
فاإلصــاح الوطني بات رضورة مح ّتمة ،و  15أيّار
لناظره قريب ...يعــ ّول اللبنانيون إذاً عىل ما بعد 15
أيّــار برتقّب وحذر علّهم يشــهدون عىل تغيري فعيل
عىل كافّة األصعدة .وبعيداً عن الشعارات االنتخابية
يهم املواطن اللبناين تحسني الوضع املعييش،
الرنّانةّ ،
أهم التغيريات الرضورية التي عىل املجلس
فــا هي ّ
والبت بها؟ وهل س ُتنجز؟
ّ
النيايب ترشيعها

يُعترب تحســن الوضع اإلقتصادي وتثبيت ســعر
رصف الدوالر اللولب األسايس يف املنظومة اللبنانية
من أجل تحريك العجلة اإلقتصادية بكافّة مكونّاتها.
وليد ( 53عاماً) يعمل يف مجال الحدادة منذ نحو 24
عاما يقول لـ «الديار»« :الوضع يزداد سوءاً يوما بعد
الحل يف أقرب وقت ممكن،
يوم ،ومن الرضوري إيجاد ّ
فالصناعة واملهن الح ّرة فقدت قيمتها وبتنا من دون
عمل ويف حالة خمول قويّة ،ومل نعد نحتمل ونبحث
عن إبرة يف كومة قش».
وعــا إذا كان وليد يأ ّمل يف التغيري يقول« :ال آ ّمل
ّ
باإلصالح ّ
والحل
ّ
الكل ،فنحن نعلم أنّها مرحلة دقيقة
يأخذ وقتاً ،لكن البدء من مكان ما مهم ورضوري ،علّنا

نلمسه بعد اإلنتخابات النيابية».
عىل الصعيد التعليمي ،تقول املربية
جيهان س .لـ «الديار»« :أوضاع املعلمني
ستتحســن بالتأكيد بعــد اإلنتخابات
ّ
النيابية ،ألنّ جميع األطراف السياسية
تعــرف ج ّيداً مدى أهم ّيــة هذا القطاع
ومدى الظلم الذي يتع ّرض له،
وبخاصة
ّ
أنّ العديد من األساتذة يرتكون مدارسهم
ألنّ الراتــب مل يعد يكفي الســتكامل
املسرية ،فوضع القطاع التعليمي بخطر
شديد ومستوى التعليم ينخفض ،ويجب
ســلّم
أن تكون خطّة هذا القطاع عىل ُ
األولويات».
خص قطــاع الكهرباء ،بدأ
ويف مــا ّ
الشــعب اللبناين يلمس ملس اليدّ التط ّور البســيط
يف ساعات التغذية نســبة للستة االشهر املاضية،
فرتاوحت ســاعات التغذية اإلضافيــة بني  3اىل 5
ساعات يومياً حسب املناطق.
وفيام القطاعات املعيشــية كافّة بحالة هذيان،
ووضــع الخطط اإلنقاذية ليس ّإل الســبيل الوحيد
الــذي يجب عىل املجلس النيــايب الجديد العمل من
أجله ،فللم ّرة األوىل يف التاريخ اللبناين ،مل تعد النيابة
وجاهة وترفا ،بل باتت مه ّمة صعبة ،وجب عىل من
سيصل اليها تثبيت نفسه ووجوده من أجل كسب ثقة
كل
املواطنني يف الدورات املقبلة ،خاصة بالنسبة اىل ّ
من يخوض املعركة اإلنتخابية للم ّرة األوىل.

واملعامل يتحرك اإلنتاج والعجلة اإلقتصادية مام يؤدي
إىل نهوض يف اإلقتصاد ،مام يؤثر إيجابياً عىل اللرية
اللبنانية وبالتايل عىل املواطن اللبناين».
وأشارت قييس إىل أن « هذا النظام يتم ّيز يف خلق
فرص عمل مبجرد تأسيسه ،ويوفر عىل املواطن دفع
التكاليــف عىل املدى البعيــد» .وأضافت «عىل الرغم
من إيجابيات هذه الطاقة ،إال أن ســلبياتها تكمن يف
تكلفة البناء وتحتاج إىل اإلستفادة من نظام التوزيع
أي الشبكة الكهربائية وهذه بحد ذاتها تتطلب إعادة
تأهيل».وشددتقييسأن«اإلمكانيةموجودةللتأهيل
مثل متويل صندوق النقد الدويل وبعض اإلصالحات
عىل رأسها تعيني الهيئة الناظمة للكهرباء».
وعــا اذا ســتفرض الرضائب عىل مســتخدمي
الطاقة الشمســية بعد إنتهاء اإلنتخابات النيابية؟
تجيب قييس إن «األمور ليست واضحة إىل حد اليوم،
ويجب أن يصدر توضيح رسمي من قبل وزارة الطاقة
وامليــاه بطريقة جازمة ،املنظمة القانونية موجودة
والوضوح بكيفيــة التعاطي معها وماهية األحكام
القانونية وكيف تطبق تقع عىل عاتق وزارة الطاقة.
ولكــن باملبدأ من الطبيعي وجود رضائب ولكن ضمن
مبدأ العدالة والوضوح يف التعاطي وتأمني الخدمات
التي تشجع املواطن عىل دفع الرضائب املتوجبة».
ويف الســياق ذاته ،قال رئيس «الجمعية اللبنانية
لتجديد الطاقة» روين كرم لـ»الديار» إن «البلد اليوم
يف حالة إفالس بســبب ســوء إدارة وزارة الطاقة
والرسقة والهدر املايل منذ  30ســنة إىل اليوم والتي
أوصلت إىل دين بحوايل  40إىل  50مليار دوالر ،ومع
ذلــك يفتقر البلد من الكهرباء ،إضافة إىل ان لبنان ال
يزال يســتورد  %97من الطاقة أي املحروقات ما يعني
رشاء ما يقارب  6مليار دوالر من املحروقات ،والدولة

اليوم ال متتلــك املال الكايف لصيانة معاملها ،ولذلك
الفرصة الرئيســية أمامنا هي اللجــوء إىل الطاقة
املتجددة».
وشدد عىل أن «الهدف الرئييس من هذه الطاقة هو
التخفيف بقدر اإلمكان من إســتعامل الغاز والنفط،
واملواطن اللبناين يتجه نحو بناء الطاقة الشمسية،
ألن مصــدر تأمــن طاقتها هو الشــمس والهواء
املجانيــن ،وتركيبها رسيع فضــاً عن كلفتها التي
هــي أقل من تكلفة املولد الكهربايئ بعرش أضعاف».
أضــاف « إن البلد من دون إقتصاد ،وبالتايل من دون
كهرباء حيث يجــب أن تؤمن الطاقة الرخيصة ،يف
حني أن تقدير الغاز اليوم هو  3مليار دوالر ،واملشكلة
الرئيســية تكمن يف األســعار العاملية التي إرتفعت
بشــكل جنوين يف اآلونة األخرية ،وبالتايل اإلقتصاد
اللبناين غري قادر عىل اإلعتامد عىل الطاقة املستوردة
بأسعار باهظة».
وأشــار إىل أن «التمويــل مــن البنــك الدويل أو
املؤسســات الدولية سيكون ثابتا عىل  20سنة أي ال
يتغي ،وهذه نقطة مهمة جدا من بعد إرتفاع األسعار
ّ
العاملية جراء حرب أوكرانيا» ،مضيفاً «إن أزمة أوكرانيا
سرتافق العامل فرتة طويلة وبالتايل علينا إيجاد خطة
بديلة للدولة وهي اإلستناد عىل منوذج جذري مختلف
كلياً عن تفكري الدولة ببناء معامل للغاز».
وعام اذا كانت ســتفرض رضائب عىل مستخدمي
الطاقة الشمســية رضائب ؟ اجاب كرم «أنني ال أملك
معلومات مفصلة عن هــذا املوضوع ،ولكن إذا كان
صحيحاً فيكون هذا القرار من قبل الرشكات السياسية
التي تحاول أن تبطئ موضوع اللجوء للطاقة املتجددة،
ألن هناك من يستفيد من إسترياد النفط من قبل جميع
الطبقات الحاكمة».

ّ
الـــشـــمـــســـيـــة ..مـــــاذ الــلــبــنــانــيــيــن اآلمــــــن والــنــظــيــف
الـــطـــاقـــة
ُ
هـــــل سـ ــتـ ــفـ ــرض الــــــدولــــــة ضـ ــريـ ــبـ ــة عـ ــلـ ــى م ــســـتـــخـــدم ــي ــهـــا ؟

مالك مراد

تعجز الدولــة اللبنانية عن إيجــاد حلول لتأمني
الطاقــة الكهربائية ،حيث يتجه البلد نحو اإلنقطاع
التام للمحروقات ،مام يســمح ألصحــاب املولدات
بتهديد املشــركني بالعتمة يف حــال التغايض عن
دفع الفواتري التي تساوي مداخيل أي مواطن لبناين،
وخاصة أصحاب الدخل املحدود .أما رشكة الكهرباء
فــا ميكن اإلعتامد عليها ،إذ نــادراً ما تزور البيوت
اللبنانية.
فمع تفاقم أزمة الكهرباء ،ويف ظل غياب الرعاية
من قبل الدولة ومؤسســاتها ،والسياســة القمعية
التي ميارسها أصحاب املولدات ،يلجأ املواطن اللبناين
إىل الطبيعــة األم لحل مشــاكله عرب تأمني الطاقة
الكهربائية من شمسها.
كيف يُساهم هذا النظام يف منو اإلقتصاد ؟
يف هــذا اإلطار ،قالت املديــرة التنفيذية للمبادرة
اللبنانيــة للنفط والغاز ديانا قييس يف حديث ملوقع
«الديــار» ،إن «أي نهوض إقتصــادي يبدأ من وجود
الطاقة ،والعجز عن توفري الطاقة بالطريقة املناسبة
من  30سنة إىل اليوم أدى إىل اإلنهيار اإلقتصادي ،ألن
كل العجلة اإلقتصادية تعتمد عىل وجود الطاقة من
أجل التشجيع عىل اإلستثامر».
وأكّدت أن « الطاقة البديلة التي من ضمنها الطاقة
الشمسية هي إحد الحلول ولكنها ليست الحل الوحيد
اليــوم ،ودورها يكمن يف أن املواطن ال يكون معتمدا
فقــط عىل باقــي املصادر مثل الغــاز والنفط الذي
يستورد ،وبالرغم من أن بناء البنى التحتية يحتاج إىل
تكلفة يف املرحلة األوىل ولكن التكلفة الحقاً تصبح
أقل ،وإنطالقاً من تأمني جميع املستلزمات للمصانع

إقامــــــة مجلــــــس فاتحــــــة عــــــن روح اإلعالمــــــي محمــــــود حســــــن ريا

إســتــكــمــال تــحــضــيــرات مــهــرجــان حـــزب الــلــه االنــتــخــابــي ف ــي بعلبك
اســتكملت قيادة حزب الله يف
منطقةالبقاعالتحضرياتللمهرجان
االنتخايب يف محلة «عني بورضاي»
عند مدخل بعلبك ،حيث من املقرر أن
يتوجه أمني عام الحزب السيد حسن
نرصاللــه يف كلمته إىل أبناء دائرة
بعلبك الهرمل عند الساعة الخامسة
من عرص اليوم ،قبل ســاعات من
الصمت االنتخايب.
وأكد املســؤول اإلعالمي لحزب
اللــه يف البقاع أحمد ريا أن «مكان
االحتفال جهز ليستوعب حواىل 30
ألف مشــارك ،ورفعت يف أنحائه 4
شاشات عمالقة لنقل كلمة السيد
نرصالله».
وقــال« :نتوقــع أن يكون اليوم
«الخطاب األقــوى واالكرث أهمية
ملا تشــكله هذه الدوائر يف البقــاع من اهتامم يف
االنتخابــات النيابية ،وتم ترتيب هذا املكان وتجهيزه
بكافة التجهيزات الالئقة ،باإلضافة إىل الرايات التي
تحمل عنوان املهرجان باقون نحمي ونبني ،واألعالم
اللبنانية ورايات حزب الله .كام رفعت يف هذا املكان
جملــة عناوين يجب ان تكون حارضة ،وهي ما كان

يؤكد عليه األمني العام السابق لحزب الله السيد عباس
املوسوي،الوصيةاألساسحفظاملقاومةاإلسالمية،
وسنخدمكم بأشفار عيوننا ،وناوين أخرى توجه بها
األمني العام للناس ،فهم رس النرص وفخر االمة وفخر
الكرامة .وهذا بالتأكيد هو واقع هذه املنطقة بأهلها
من خالل العطايا التي قدمت ،ومن خالل األداء خالل
السنوات الطويلة لوجود املقاومة».

وختم ريا« :ندعو أهلنا يف منطقة
البقاع إىل أوســع مشاركة يف هذا
املهرجان االنتخــايب األخري ،تأييدا
لخياراتهــم وهــي املقاومة وخط
الشهداء وليك نعرب عن رفضنا لكل
السياســات األخــرى األمريكية أو
غريها .وإن شاء الله سيكون النرص
هو حليف هــذه الدماء التي قدمت
وحليف هــؤالء الذين يؤيدون خط
املقاومة «.
من جهة ثانية ،أقامت العالقات
اإلعالميــة يف حــزب الله ووحدة
اإلعالم اإللكرتوين وعائلة االعالمي
محمود حسن ريا مجلس فاتحة عن
روحه الطاهــرة يف مجمع اإلمام
املجتبى ،يف حضور رئيس املجلس
التنفيذي يف حزب الله هاشم صفي
الدين ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد
رعد ومســؤول العالقات اإلعالمية املهندس محمد
عفيف ومســؤول اإلعالم اإللكرتوين حسني رحال
ومديري مؤسســات إعالمية وشخصيات سياسية
ونيابيــة وحزبية وإعالمية وحشــد من األصدقاء
واملحبني.

نفذ اعالميو وصحافيو طرابلس وقفة تضامنية
احتجاجيــة ،امام قرص العــدل يف طرابلس تنديدا
«بعملية اغتيال الشــهيدة االعالمية شــرين ابو
عاقلة».
وتحدث باسم االعالميني نائب نقيب املحررين يف
لبنان غســان ريفي ،معتربا بأن «الزميلة الشهيدة
شــرين أبو عاقلة هي زيتونة فلســطني وعروس
القدس وأيقونة كنيســة القيامــة فهي قد ارعبت
االرسائيــي يف نقل صورة جرامئه وهي شــهيدة
الصحافة العربية وشــهيدة القضية الفلسطينية
وشهيدة كل العرب» ،مضيفا «من طرابلس العروبة
وباســم نقابة محرري الصحافــة اللبنانية نعلن
كصحافيني بأننا من اليوم ســنكون كلنا شريين ابو
عاقلة ونحن اىل جانب كل اعالمي يكشف غطرسة
االحتالل».
ويف مخيم الرشــيدية ،نظم مكتب املرأة الحريك

يف حركــة «فتح»  -منطقــة صور ،وقفة تضامن
مع الصحافيني الفلســطينيني ،واستنكارا الغتيال
ابو عاقلة ،بحضــور ممثيل فصائل العمل الوطني
الفلســطيني ،أعضاء من قيــادة الحركة يف لبنان
وكوادرها يف منطقة صور وشــعبة الرشــيدية،
ممثــي اللجان الشــعبية ،واإلتحــاد العام للمرأة
الفلسطينية ،مسؤولة جمعية «بالكوم» الرنويجية
لني الخطيب وإعالميني لبنانيني وفلسطينيني.
واعترب ابــو ابراهيم ابو الذهب ،باســم اللجان
الشعبية الفلسطينية يف منطقة صور ،أن «جرمية
االستهداف ليست حدثا عابرا بل هي جرمية العرص»،
مستنكرا «هذا الســلوك اإلجرامي املفضوح والذي
يسعى إىل تعميم االرهاب وجرائم القتل املتعمد من
أجل الهيمنة والسيطرة عىل ارضنا وانهاء وجودنا».
بــدوره ،قال قاســم صفــا باســم اإلعالميني
اللبنانيني« :أتينا لنقف وقفة عز ونوجه تحية وألف

وردة لشريين .هذا الرصاص ليس صدفة الن الكيان
الصهيوين الغاصب يقتل ويدمر عن ســابق ارصار
وتصميم».
من جهتهــا ،قالت مســؤولة «بالكوم»« :نقف
معكــم وإىل جانبكم لتحقيــق حقوقكم الوطنية
واالنســانية ،وحق عودة الالجئــن إىل ديارهم.
نحن نعرف وانتم عشــتم تجربة االحتالل والغربة،
وكل يــوم نقرأ عن جرائم االحتالل الصهيوين الذي
ال يحرتم حقوق املرأة والطفل وال حقوق االنســان
االساسية «.
أمــا كلمة مكتب املرأة الحريك يف منطقة صور
فألقتها عضو منطقة صور ناديا قاســم ،وقالت:
«نقف لنــودع معا إعالمية فلســطينية مناضلة
كرســت حياتها لوطنها فلســطني ونذرت روحها
رخيصة أمام تضحيات شــعبنا ودفاعه عن أرضه
وترابه الوطني».

ً
ّ
تـــضـــامـــنـــيـــة تــــنــــديــــدا الغــــتــــيــــال شـــيـــريـــن أبــــــو عــاقــلــة
وقـــــفـــــات

ّ
رعى تسليم وتسلم رئاســــــة املركز التربوي

ّ
الـــحـــلـــبـــي  :لـــــن نـــســـمـــح ألحـــــــد بـــــــأن ي ــه ــز
ّ
الــكــيــان الــتــربــوي مــهــمــا بــلــغــت حــــدة امل ــح ــاوالت

الحلبي يلقي كلمته
رعــى وزير الرتبية والتعليم العايل الدكتور
عباس الحلبي حفل التسليم والتسلم يف رئاسة
املركز الرتبوي للبحــوث واإلمناء بني الرئيس
السابق جورج نهرا والرئيسة الجديدة الدكتورة
هيام إســحق ،الذي أقيم يف مكتب رئاســة
املركــز يف الدكوانة ،وقــال الحلبي« :نحتفل
بالتســليم والتسلم بني نهرا رئيس املركز وهو
ابن هذه املؤسســة عمــل فيها كرئيس ملكتب
التجهيزات والوسائل الرتبوية ،واسحاق التي
أصدرنا قــرارا بتكليفها رئاســة املركز وهي
ابنــة الجامعة اللبنانية وتحديدا كلية الرتبية
رئيسة لقسم العلوم فيها .نحتفل ليس للقول
إن هناك حقبة انتهت بل لالستمرار يف معركة
اإلصــاح الرتبوي والتطويــر والتحديث عرب
تسوية أوضاع املركز وتعزيز استقراره ليتابع
مهامته عىل أكمــل وجه» ،مضيفا «إن لبنان
حافــظ عىل متاســكه يف األزمات من خالل
املؤسسات املســؤولة وإرادة القامئني عليها،
ومن بني املؤسســات الراسخة يف املسؤولية
نجد املؤسســة الرتبوية بجناحيها الرسمي
والخاص ويف قلبهــا املركز الرتبوي للبحوث
واإلمناء ،مســاحة للتالقي والحوار والتفكري

والبنــاء ،ألمثن ما يف هــذا الوطن وهم أبناء
الوطن .لــذا كان حرصنا منذ اليوم األول عىل
إبعاد هذا القطاع عن التدخالت السياســية،
والتــزام العمل املنتج مــن دون إضاعة الوقت
ومن دون السلبيات التي أنهكت املواطنني ودكت
أعمــدة بناء لبنان ،ولن نســمح ألحد بأن يهز
الكيان الرتبوي مهام بلغت حدة املحاوالت».
بدوره ،قال نهرا« :أرحب بالرئيســة الجديدة
وأقول لهان ان الحكم استمرارية ،وإننا نسلمكم
فريق عمــل إداريا واستشــاريا وماليا وفنيا
وتربويــا وتقنيا ،وهم من املخلصني وأصحاب
الخــرة .كام تم التعاون اإليجايب مع الجهات
الدولية من البنك الــدويل والـ USAIDونأمل
االستمرار يف هذا التعاون املميز بينكم وبينهم.
وأنا سأكون دامئا يف الخدمة ألن قضيتنا هي
قضية املتعلمني والرتبويني والرتبية يف لبنان».
أما إسحق فقالت« :أتقدم بكل تهيب ومحبة
ومسؤولية ألتســلم هذه املهمة الرتبوية من
الصديق نهــرا ،برعاية وزيــر الرتبية ،الذي
منحني ثقته الغالية وهذا ما يجعلني متحفزة
ومستعدة لبذل جهود مضاعفة ،لتحقيق رؤيته
وتطللعاته الرتبوية».

قبالن  :املؤتمر الدولي املطروح بمثابة انتداب لن نقبل به
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية
القضية
«تجمع العلماء» أيّد مواقفه  :لنصرة
اعترب املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد
قبــان يف ترصيح له ،أن «حزب الله مقاومة
بحجم اســتعادة لبنان واستعادة مؤسساته
ودولته فضال عن حامية وجود الدولة والشعب
وكل كيان لبنان ،ولوال حزب الله ال وجود للبنان،
ولوال ســاح حزب الله ال ســيادة وال دولة وال
مؤسسات دســتورية وال سلم أهليا وال عيش
مشــركا وال تحرير وطنيا ،وإذا مل يكن سالح
حزب الله رشعيا فأي رشعية بقيت للســاح؟
وهــل التحرير إال مقاومة ،وهل بقاء لبنان إال
بسالح وجهود املقاومة؟ هذا إذا أخذنا الحقيقة
مبوازين ال ّرب وموازين األوطان».
أضاف «بخصــوص التكليف الذي نادينا به
هو وطني بامتيــاز ،لذلك خاطبت كل رشائح
لبنــان بكل مللها وأديانها ،ألن الثنايئ الوطني
وحلفاءه ضامنة تحرير لبنان وضامنة وجود
كيانه وسيادته واستقالله وحامية مصريه من
لعبة األمم ،والقرارات الدولية ليست إالَّ منصات
صواريخ أمريكيــة بحرب يهودي وهي خنجر
بصميم ســيادة لبنان ،وحني خاض حزب الله
معارك اإلقليم خاضها ليحمي لبنان املســيحي
واملسلم ،والذي حرر معلوال وغريها من الوجود
املسيحيالتاريخييفاإلقليمفعلذلكألنهيؤمن
بعظمة املســيح واملسيحية فيام كان البعض
ممن يفرتض فيــه أن يحمل الصليب من أجل
املسيحية يقرأ السيادة بطريقة تتعارض بشدة

مع مصالح املسيحيني يف اإلقليم ،كام تتعارض
مع رضورات سيادة لبنان واستقالله» ،معترباً
أن «املؤمتر الدويل بالصيغة املطروحة مبثابة
انتداب ولن نقبل بأي انتداب ،وخيارنا املحسوم
حامية لبنان وعيشه املشرتك ومرشوع دولته
وســيادته ،واملسيحي رشيك كامل مبرشوعنا
الوطني يف لبنان».
مــن جهة ثانية ،اســتقبل قبالن وفدا من
«تجمع العلامء املسلمني» برئاسة رئيس الهيئة
اإلدارية الشــيخ حسان عبدالله ،وجرى عرض
ألخر التطورات عىل الصعيدين املحيل والدويل.
عقــب اللقاء ،قال عبداللــه« :أيدنا كتجمع
املواقــف التي أطلقها املفتــي يف خطبة عيد
الفطــر ،واعتربنا أن موضــوع التأييد للخط
املامنع واملقاوم مــن قبل الناخبني هو واجب
وتكليف رشعي.
وتطرقنا إىل الواقع املعييش يف هذه األيام،
والتي توجب عىل الحكومة وإن كانت يف آخر
أيامها االستمرار يف أداء واجباتها ،بالسهر عىل
مراقبة الوضع االقتصادي والعمل عىل تسهيل
معيشة املواطنني .وتحدثنا أيضا عن موضوع
الوحدة اإلســامية ،وأكدنا رضورة أن تتوجه
جميع الجهود اىل نرصة القضية الفلسطينية
باعتبارها القضية املركزية لألمة ،ويجب علينا
أن نساند الشــعب الفلسطيني يف انتفاضته
العارمة».

تكريــــــم الــــــكادر الطبي ملستشــــــفى بهمن

فــضــل الــلــه  :دوركـــــم كــبــيــر ف ــي بــنــاء األوطــــان
وس ــن ــب ــق ــى الـــــى ج ــان ــب ــك ــم لـــتـــجـــاوز امل ــرح ــل ــة

خالل حفل التكريم

لفت الســيد عيل فضــل الله خالل رعايته
االحتفال التكرميي الذي أقامته مستشــفى
بهمــن تكرميا للكادر الطبي فيها مبناســبة
اليوم العاملي للتمريض يف قاعة املستشــفى،
إىل أنــه «من واجبنا ان نكرمكم ونقدركم يف
كل مرحلة من مراحل الزمن وال ســيام انكم
أثبتم جدارتكم يف أقىس املراحل التي مرت عىل
الوطن ،حني قدتم الشهداء من صفوفكم خالل
مواجهتكم وباء كورونا».
أضــاف» العمــل يف التمريض ليس مجرد

مهنة فحســب بل هو أيضاً تعبري عن مشاعر
إنســانية ترتجم يف عالقات املحبة والرعاية
التي يقيمها املمرضون مع املرىض فتنطبع يف
قلوبهم أمال ومتدهم بالعزمية والقوة وتخفف
آالمهــم وتعينهم عىل الشــفاء لذا من حقهم
علينا يف يومهم العاملي التكريم حتى يتواصل
هذا الحب وهذا العطاء» .وأكد أن «دوركم كبري
يف بناء األوطان ونحن ســنبقى إىل جانبكم
ونؤمن لكم أفضل اإلمكانات حتى نســتطيع
جميعا تجاوز هذه املرحلة الصعبة».

«ماجســــــتير» للطالب محمد عاصي بتقديــــــر ّ
جيد جدا

نال الطالب محمد ابراهيم عايص
شــهادة املاجســتري يف العالقات
الدوليــة والديبلوماســية ،بعنوان
«اصالح االمم املتحــدة :املنطلقات
والغايــات واالمكانات والرهانات»،
بتقدير جيد جــداً من كلية الحقوق
والعلــوم السياســية واالدارية يف
الجامعة االسالمية .وتألفت اللجنة
الفاحصــة من الدكتور عادل خليفة
(رئيساً ومرشفاً) والدكتور عيل شكر
(قارئــا اول) والدكتور محمد غصن
(عضوا يف اللجنة).
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ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

كشــــــف «ان العمــــــل بالقرض ّ
امليســــــر من البنــــــك الدولي الســــــتيراد القمح ســــــيبدأ بعد شــــــهرين»

ســـــام لـــــ «الــــــديــــــار»  :إلعـــــــادة ال ــت ــج ــدي ــد لـــهـــذه ال ــح ــك ــوم ــة ملــتــابــعــة إنــــجــــاز املـــلـــفـــات الـــتـــي بــدأتــهــا
هــــنــــاك خـــلـــل فـــــي خـــطـــة الـــتـــعـــافـــي وهــــــي جــــــزء اليــــتــــجــــزأ مـــــن االتـــــفـــــاق مـــــع صـــــنـــــدوق الــنــقــد
اميمة شمس الدين
كشف وزير االقتصاد امني سالم يف حديث للديار ان القرض
الطارئ امليرس من البنك الدويل لدعم اســترياد القمح بدأ العمل
عليه منذ شهرين منذ بدأت االزمة األوكرانية الروسية مشرياً ان
اهمية هذا القرض انه يأيت يف ظل الوضع االقتصادي الصعب
والصعوبــات الكبرية مع مرصف لبنــان يف فتح االعتامدات
الســترياد القمح فالتاجر لديه صعوبة كبرية يف تأمني الدوالر
من اجل اســترياد القمح فضالً عن ان القدرة الرشائية للمواطن
اللبناين انخفضت بشكل كبري فال نستطيع ان نقوم برفع الدعم
بشكل رسيع ألن املجتمع اللبناين ال يتحمل هذا االمر سيام وان
نسبة الفقر وصلت اىل .٪٨٠
وقال سالم :تالفياً ألن نصل اىل مرحلة كام حصل يف قطاع
املحروقــات وغريه من رفع للدعــم فجأة ألن الدولة مل يعد لها
القدرة باالســتمرار بالدعم انشأت برنامجاً يدعمنا من خالله
البنــك الدويل الذي يعمل معنا عىل شــبكة االمان االجتامعي
لتأمني املال من اجل اعطاء نوع من الطأمنينة لفرتة تسعة اشهر
متمنياً اىل حينها ان تتغري املعطيات كاالتفاق مع صندوق النقد
و انجاز االنتخابات.
ولفت سالم اىل ان لبنان اول بلد يف العامل حصل عىل قرض
طارئ لدعــم االمن الغذايئ وتحديداً القمح مشــراً ان رئيس
مجلس ادارة البنك الدويل هنأه عىل الجهد الذي قام به من اجل
بــت هذا القرض الذي اعترب من ارسع القروض التي انجزت مع
وزارة االقتصاد يف لبنان.
وكشف سالم ان العمل بهذا القرض سيبدأ بعد شهرين بعدما
تم القبول يف السادس من الشهر الجاري مشرياً اىل انه ستقام
ورشــة عمل لوضع اطار لتنمية االدارة املســؤولة عن توزيع
القمح واسترياده يك نسري بآلية لرتشيد موضوع الدعم و ايجاد
حلول اخرى اضاف ًة اىل تحسني قطاع القمح واملواد الغذائية من
ناحية التوزيع كالتهريب وغريه من االمور موضحاً ان الربنامج
وضع اطارا اداريا يســاعد من خالله االدارة العامة عىل تطوير
الرقابة وتنظيم القطاع ووضع اجهزة للمتابعة والطالعنا عىل
االسعار العاملية وهذه االمور غري موجودة يف االدارة يف لبنان
الفتاً ان هذا الربناج ال يؤمن فقط القمح و االموال بل يســاعد
عــى تطوير االدارة من اجــل ادارة موضوع القمح والخبز يف
لبنان ومستقبله.
واذ شدد ان هذا الربنامج بالغ االهمية اكد ان ال مصلحة ألي
جهة ان ال تسري يف هذا الربنامج مشرياً انه يف االسبوع القادم
ســتعقد جلستان ملجلس الوزراء سيتم خاللهام طرح املوضوع
يك يتــم املوافقة عليه واحالته اىل مجلس النواب الجديد الذي
ســيكون يف حالة انعقاد اىل حني اجراء االنتخابات الرئاسية
متمنياً ان يوافق هذا املجلس برسعة عىل هذا القرض يك نؤمن
للبنانيني ربطة الخبز باسعار جيدة.

اتُخذت االمور بشعبوية ومتت االضاءة عىل االشياء السلبية بهدف
ارضاء املواطنني عىل ابواب االنتخابات ســيام موضوع املودعني اذ
اظهــر بعض النواب ان الكابيتال كونرتول يعمل عيل رسقة اموال
املودعني والذيكانمناملفروضانيتمتوقيعهمنذ فرتةيفمجلس
النواب الذي يتحمل مسؤولية اضاعة اموال املودعني.

عن القمح مشــراً اىل ان القرار يعود اىل مجلس
الــوزراء والدولة وتتدخل فيه الرئاســات الثالث
مؤكداً انه كمسؤول يف هذا امللف ابلغ الحكومة و
الرؤساء الثالثة اننا لسنا يف مرحلة مؤاتية لرفع
الدعم عن الخبز.
واوضــح ان ال نية لدى اي جهة برفع الدعم ألن
من يتخذ هكذا قرار ســيتحمل مسؤولية تداعياته
الســلبية اجتامعياً مؤكداً ان الوقت غري مناسب
لرفع الدعم يف ظل عدم تأمني خطة بديلة خصوصاً
وان هناك حلوال كاستعامل اموال حقوق السحب
الخاصــة التي منحنا اياهاه صندوق النقد بقيمة
مليار و  ٢٠٠مليون دوالر منها  ٢٠اىل  ٣٠مليون
دوالر للقمح شهرياً.

} مراقبة االسعار }

} متمسكون برسالة التفاؤل }

سالم خالل حديثه مع مندوبة الديار

ويف موضوع مراقبة االسعار اشار اىل ان وزارة
االقتصاد تقوم بعمل جبار منفرد ًة بالرغم من انني
طلبت مساعدة باقي الوزارات املعنية املسؤولة حسب القانون
ويف طليعتها وزارة الداخلية وتحديداً البلديات مشــراً ان الدور
الرقايب يف لبنان بحسب قانون حامية املستهلك هو مسؤولية
وزارات االقتصاد والصناعة والزراعة والداخلية والبلديات الذين
يجب ان تتعاون فيام بينها من اجل لجم املخالفني.
وقال بالرغم من كل الصعوبات منذ استالمي الوزارة رفضت
القول باننا عاجزون وعملنا بدقة مع مديرية حامية املســتهلك
لتنظيم وتحفيز املراقبني من اجل العمل بانتاجية اكرب وتسهيل
عملهم يف ظل الظروف الصعبة التي يعيشــونها ككل الشعب
اللبناين.
اضاف انا تحركت مــع القضاء واتصلت بالكثري من القضاة
مــن النيابة العامة املاليــة اىل اصغر قاض منفرد الن القانون
يســاعدنا ان نرضب بيد من حديد مشــراً ان القضاء ساعد يف
العديد من االمور الفتاً اىل انه زار مكتب احد القضاة املنفردين
يف الجديدة لطلــب تنفيذ محارض ضبط بحق بعض املخالفني
مــن اصحاب املولدات وطلبت منه التنفيذ بنفس اليوم وهذا ما
حصل وقد اعلنت يومها من امام قرص العدل اســاء املخالفني
واالحكام التي صدرت بحقهم والتي استبدلت السجن بالغرامة.
واكــد انه اذا عملنا بطريقــة صحيحة والتزمنا بالقانون ال
يوجــد مربر بالقول بان الدولة ال ميكنها ان تفرض هيبتها،واذ
اكد ان الوزارة تقوم بعملها وهناك محاســبة مل تكن موجودة
مشــراً ان خرباء دوليني اثنوا عىل عمله قال ان هناك  ٢٢الف
ســوبرماركت وميني ماركت و  ٣٦٠٠محطة بنزين و اكرث من
 ٧٠٠٠مولد اضافًة اىل العديد من االفران واملطاحن وغريها التي
يجب مراقبتها فقد يحصل بعض الخلل والتجاوزات مع اننا نتابع
اي شكوى تصلنا.
وشــدد عىل رضورة تفعيل القضاء واقرار قوانني اصالحية
} احتامل رفع الدعم }
وان تأخــذ البلديــات دورها ملســاعدة وزارة االقتصاد من اجل
ورداً عىل سؤال حول احتامل رفع الدعم عن القمح قبل اقرار تفعيل الرقابة مؤكداً باالســتمرار يف العمل بكل الوسائل للحد
القرض رفض ســام كوزير اقتصاد اتخاذ اي قرار برفع الدعم من التالعب باالسعار.

} االتفاق مع صندوق النقد }

ورداً عىل ســؤال حول الصعوبات التــي تواجه الحكومة يف
تطبيــق بنود االتفاق مــع صندوق النقد قال  :هذه الحكومة كان
عمرها قصري وتعطلت نصف الفرتة وكانت مهمتها وضع القطار
عىل الســكة وقال  :قمنا بالتفاوض مع صندوق النقد للوصول
اىل االتفاق النهايئ وســعينا جاهدين البرام االتفاق املبديئ قبل
االنتخابــات معترباً ان اهمية هــذا االتفاق تكمن يف بدء االلتزام
باستكامل هذا املرشوع الننا لو مل نوقع هذا االتفاق قبل االنتخابات
لكان تأجل كل شــيئ اىل ما بعد االنتخابات وتداعياتها ونتائجها
ورمبا اىل العام املقبل.
اضــاف قمنا باالتفاق املبــديئ ووضعنا القوانني املطلوبة من
صندوق النقد وارســلناها اىل مجلــس النواب ويقع عىل عاتق
املجلــس الجديد واجب وطني بعد النظر بهــذه القوانني واجراء
التعديــات املطلوبه القرارها بارسع وقت ملا فيه مصلحة للوطن
واملواطنني يك نتمكن من الوصول اىل اتفاق نهايئ مع الصندوق
خالل ثالثة اشهر باقىص حد من اجل انقاذ البلد ألن كل شهر تأخري
يؤدي اىل مزيد من االمل والتحدي واالنهيار لالقتصاد واملواطن.
ومتنى سالم من املجلس الجديد ان يتبنى ما قامت به الحكومة
ويف حال كان لديه اعرتاضات عىل بعض االمور يقوم بالتعديالت
الصدار القوانني املطلوبــة كالكابيتال كونرتول وخطة التعايف
واعادة هيكلة املصارف وغريها.
واشار اىل خلل يف خطة التعايف هو الطريقة التي طرحت فيها
اذ كان يجب ان تطرح بطريقة مختلفة ألن اللبنانيني بحاجة ملعرفة
تفاصيل اكرث ورشح موجز وكيف وضعت وملاذا الفتاًاىل ان تحديات
هذه الخطة انها جزء ال يتجزأ من االتفاق مع الصندوق الذي وضع
بنوداً تشــكل هيكلية خطة التعايف كقانون الكابيتال الكونرتول
واعادة هيكلة املصارف و تعديل قانون الرسية املرصفية ملكافحة
الفساد وموازنة .٢٠٢٢
واوضحانخطةالتعايفملتُفرسللمواطنوانجزتبرسعةنظراً
للظروفوقرباالنتخاباتالنيابيةوعندماوصلتاىلمجلسالنواب

لـــــبـــــنـــــان عـــــاصـــــمـــــة «الــــــبــــــوتــــــوكــــــس» فـــــــي الـــــــشـــــــرق االوســـــــــط

الــــقــــطــــاع الـــتـــجـــمـــيـــلـــي ..فــــرصــــة لـ ــنـ ــهـ ــوض االقـــــتـــــصـــــاد ال ــل ــب ــن ــان ــي
حــقــنــتــا «الـــبـــوتـــوكـــس» و «ال ــف ــي ــل ــر» مــطــلــوبــة أك ــث ــر مـــن الـــــــدواء املــقــطــوع
مارينا عندس
فــت اىل ســ ّيدة أربعين ّية األســبوع
ُ
تع ّر
الفائت ،يف صالونٍ تصفيف الشعر للسيدات
 .وبحسب ما قالته ،فإنها تزوره بشكلٍ
يومي
ٍّ
هري ال يتعدّى
عىل ال ّرغم من أنّ معاشها الشّ ّ
ستة ماليني لرية لبنانية.
ّ
علمت بأنّها تخصص
ُ
وأثناء حديثي معها،
تعب شهرها الكامل عىل جاملها وترتيبها.
تخترص هذه الس ّيدة ،حال بعض اللّبنان ّيات
اللوايت يعش َن للتزيّني ،ويهتممن بترسيحات
ٍ
شــعرهنّ،
الجئــات اىل حقــن البوتوكس
وعمليات ال ّتجميل وشدّ الوجه.
فهــل القطاع ال ّتجميــي فرصة لنهوض
االقتصاد اللبنــاين؟ وكيف ينافس ال ّتجميل
لقمة العيش؟
يف انهيا ٍر هو األسوء من نوعه منذ استقالل لبنان
الســنوات
عام  ،1943يشــهد االقتصاد اللبناين يف ّ
األخرية ،أزمات كبرية أدّت اىل انهياره وتدهوره بشكلٍ
واضحٍ.
وعىل ال ّرغم من ذلك ،يســتدعي القطاع ال ّتجمييل
اليــوم ،انتباه الكثريين ،وذلــك ملا يوفّره من مداخيلٍ
مه ّم ٍة.
وصف نقيب أصحاب صالونات الّتزيني ال ّنسايئ يف
لبنان ،أكرم رضوان الس ّيدة اللبنان ّية ،باملم ّيزة واملتألّقة.
فهي تعيش أسلوب حياة مع ّينة ،ال تستغني عنها ولو
الصعب.
يل ّ
يف وضعنا الحا ّ
ويف حديثه للدّيار ،أكّد رضوان أنّ املرأة ال تزال تعتني
بنفسها وبجاملها وبتصفيف شعرها أسبوع ًيا إن مل
الصالونات الشّ ــعبية
نقل يوم ًيا .وتابع « :صحيح أنّ ّ
تأثرت سل ًبا بأزمة الدّوالر ،وصحيح أنّ اإلقبال مل يعد
السابق ،لك ّن الحركة يف صالوناتنا ستبقى».
كام يف ّ
الصعوبات
صالونــات الـــ  A et B classتخطّت ّ
واستمرت يف عملها.
رضوان اعتــر أنّ القطاع ال ّتجمييل ،قطاع ينعش
االقتصاد اللبناين ،أكان من ال ّناحية ال ّتســويق ّية ،أي
من خالل تســويق مستحرضات ال ّتجميل وبيعها اىل

الســعودية،الخ ...أو من خالل تعاملنا مع
اسرتالياّ ،
األجانب يف الفنادق اللّبنانية ،ومع الف ّنانني والف ّنانات
يف الحفالت الغنائ ّية.
واعترب أنّ األسعار ارتفعت نتيجة رشائهم املنتجات
بالدّوالر الفريش وبال ّتايل ارتفاع املصاريف (فاتورة
الكهرباء ،أزمة البنزين.)...
الصالونات بحســب
باالضافة ،تختلف أســعار ّ
ً
ّ
فمثل
الحلق وشهرته...
املناطق ،تاريخ املحل واسم
السيشــوار بـ 2دوالر يف مناطق جبل ّية ،وتصل اىل
الـ 6دوالر يف مناطق أخرى .أما عن
القص والصبغة،
ّ
فتكلفتهام  250ألف لرية يف بعض الضّ يع ،وتصل اىل
 500 -400ألــف يف مناطق أخرى (جونية -بريوت-
تقل عن ألف دوالر.
زحلة) أما إطاللة العروس فال ّ
وختم »:تعاين الصالونات املتواضعة من صعوبة
يف مواكبتها العمل بسبب تقنني الكهرباء .وبالتايل
عــدم امكانها رشاء مولــد كهرباء خاص للصالون.
لذلك ،عليها مواكبة كل ما هو جديد ،دراسة األسعار
وعدم رسقة ال ّزبونــة،
واألهم من ذلك تدريب فريق
ّ
العمل ونرش عمله وتســويقه عىل مواقع ال ّتواصل
االجتامعي
ٍ
أكّــدت
دراســات علم ّي ٍة ســابق ٍة تم نرشها عىل
يحتل املرتبة الثّانية
ّ
وسائل إعالمية لبنانية ،أنّ لبنان
الســكان ،يف نسب
بعد الربازيل ،بال ّنســبة اىل عدد ّ

الجراحات ال ّتجميلية .وال شــكّ يف أنّ لبنان،
الشق األوســط،
عاصمــة البوتوكس يف ّ
ظل وضع لبنان
ســيبقى يف الق ّمة ولو يف ّ
االســتثنايئ .وأشــارت اىل أنّ عدد عمل ّيات
ال ّتجميل التي تجري يف لبنان سنويًّا ،ترتاوح
ما بني  19و 20ألف عمل ّية.
ما هي األسباب الّتي جعلت املرأة اللبنانية
تخوض عامل الجامل وكيف ستؤثر العمل ّيات
ال ّتجميلية ايجابًا قي وضع لبنان االقتصادي؟
ســلّطت الدكتورة يف علم النفس الرتبوي
وعلــم االجتامع مي مارون الضوء عىل دور
التبيــة ،وقالت « :تعيش الفتاة منذ صغرها
ّ
عىل عالقة مع مرآتها .ومع ال ّتطور والعوملة،
بتنا نشــهد التنميط يف شــكل املرأة ،أكان
من ناحية الجســد النحيف ،الشفاه الكبرية
والشعر األشقر.« ..
السبب الثاين لخضوعها لعمل ّيات ال ّتجميل،
ويعود ّ
اىل ال ّتن ّمر من محيطها.
ظــل األزمات الكبرية ،كاملوت والحزن ،يذهب
ّ
ويف
ال ّنــاس اىل اللّذة والفرح والصالة ،واللذة لدى العديد
من النساء ،هي عمليات ال ّتجميل.
ويف حديثها للدّ يار ،أكّدت الدكتور مارون أنّ القطاع
ال ّتجميــي ينعش االقتصاد اللبناين بشــكلٍ واضحٍ.
فلبنــان املعروف باملستشــفى ال ّتجمييل يف الرشق
االوســط ،ينتعش يف الفرتة األخــرة ،وكل خ ّياتنا
الســعودية والكويــت والخليج واوروبا،
العرب من ّ
تخوض عمل ّيات التجميل يف لبنان .وهذا ما نشــهده
عىل شاشات ال ّتلفزة.
وختمت »:حقنتي البوتوكس والفيلر بـ 500دوالر
(مرة كل ســ ّتة أشهر) وهي مطلوبة أكرث من الدواء
بكب
املقطوع .ولألســف ،النســاء ال يكتفني فقط ّ
أموالهــ ّن عىل البوتوكس والفــــيلر والتزيني ،إنّ ا
تخضع أحيانًا للدّين بهدف تحســن شكلهن .وهذه
طب ًعا كارثة.
نب املوضة ومل يعد
الصبايا الصغار يواك َ
واملشكلة أنّ ّ
هدف العمليات محاربة الشّ يخوخة ،إنّ ا بات «موضة
العرص» ،هذا األمر مستغرب واملبالغة فيه كبرية.

اســــــعار الدخول الى املسابح ليست خيالية...

بيروتــــــي  :تتــــــراوح بين الـــــــ  50و 400ألــــــف ليرة
ينفي رئيس نقابة املجمعات البحرية الســياحية
وأمني عام اتحاد النقابات الســياحية جان بريويت
ما يرتدد عن «األســعار الخيالية للدخول اىل املسابح
واملنتجعــات البحرية» ،موضحاً أنها «ترتاوح ما بني
 50ألف لرية لبنانية و 400ألف لرية للشخص الواحد،
وتتفاوت تبعاً لتصنيف املسابح واماكنها والخدمات
التي تقدّمها».
ويستغرب الحديث عن االسعار الجنونية من دون
التط ّرق إىل الكلفة التي تتكبدها املسابح واملنتجعات،
ال سيام يف ما يتعلق بتأمني مادة املازوت التي نشرتيها
بالدوالرات الطازجة لتأمني اإلنارة والتشــغيل ،ومل
نسمع مطالبات للدولة يك تؤ ّمن الكهرباء» ،كاشفاً

«أننا تقدمنا بطلــب لرشاء الكيلوواط من
مؤسســة كهرباء لبنان بـ  20سنتا بينام
تبيعه بـ  5ســنت مع الدفع مقدما لثالثة
اشــهر ،عوض ان تكون كلفتنا بـ  33سنتا
إال أننا مل نلق جوابا ح ّتى اآلن».
ويضيف بريويت« :بسبب االزمة اقفلت
مســابح ومنتجعات عدّة ،نأمل ان تعاود
عملها بعد انتهــاء االنتخابات النيابية»،
قائــا« :نيال صاحب املؤسســة الســياحية الذي
سيتمكن من إنهاء املوسم السياحي من دون ان يتك ّبد
خســائر الن هدفه استمرارية مؤسسته التي تعاين
من الكلفة العالية وليس من ارتفاع االسعار».

ويختم ان «االعداد الكبرية من اللبنانيني املنترشين
حول العامل التي ستتوافد إىل بلدها األم غري مرتبطة
بعامل الربح بالنســبة للمؤسســات الســياحية،
خصوصا انها ظرفية ،وعىل الدولة معالجة الكلفة
التي تثقل كاهل املؤسسات هذه».

ورأى انه يجب توفر االرادة السياســية وقرار سيايس ملساعدة
البلد الســتكامل ما انجزته الحكومة بعد االنتخابات النيابية بعد
اجــراء التعديالت الالزمة الننا اذا دخلنا يف مناكفات سياســية
سنفشلوستؤدياىلعدممصداقيةتجاهاملجتمعالدويلوبالتايل
سيتأخرانجازاالتفاقمعالصندوقالذيسيرضباالقتصادوالدوالر
والقدرة الرشائية واالسترياد والتصدير وكل تأخري بايجاد الحلول
ووضع اطار قانوين للتعامل يؤدي اىل ترسيخ االزمة االقتصادية
و تصعيب االمور اكرث.
ورداً عىل سؤال حول امكانية عودة حكومة الرئيس ميقايت بعد
االنتخابــات قال :هناك رأي يقول ان هذه الحكومة القصرية االمد
كان لديها اهداف معينة اهمها صندوق النقد واالنتخابات النيابية
وبعض القوانني االصالحية وهي انجزت جزءاً كبرياً من هذه االمور
كاالتفاق االويل مع الصندوق وعملية االنتخابات.
اضاف عملنا لســبعة شهور يك نبني جرساً مع الصندوق من
اجل ابرام االتفاق واملنطق يقول ان هده الحكومة يجب ان تستكمل
عملها مشرياً اننا اذا اردنا تشكيل حكومة خالل ثالثة اشهر واتينا
بوزراء جدد واطالعهم عىل امللفات فهذا ياخذ وقتاً طويالً سيؤدي
اىل التأخري.
ورأى انــه من اجل كســب الوقت يجب ان يعــاد التجديد لهذه
الحكومة لتستكمل امللفات التي بدأت بها خصوصاً واننا عىل ابواب
انتــــــخابات رئاسية وليس لدينا الوقت الضاعة سبعة اشهر
مشرياً انه قد يحصل بعض التعديالت يف بعض الوزارات.
ورأى ان اول بنــد يجــب ان ينفذ هو اقــرار املوازنة والكابيتال
الكونرتول وقانون الرسية املرصفية وخطة التعايف اما الذي قد
يأخذ وقتاً فهو موضوع اعادة هيكلة املصارف الذي يحتوي عىل
الكثري من التفاصيل التقنية وهو قطاع اسايس و متشعب وترتبط
به اموال املودعني مشــراً اىل ان تثبيت سعر الرصف اثبت فشله
وغري قابل لالستمرار وسيئ لالقتصاد فسعر الرصف يجب ان
يرتكــز عىل معطيات اقتصادية وعىل حركة العرض والطلب واذ
اعلن انه مع تحرير ســعر الرصف رأى انه يجب ان يرتافق ذلك مع
خطة كاملة متكاملة مالية واقتصادية كخلق فرص عمل وزيادة
الحــد االدىن لالجور وتحســن النقل العام وغريها من العنارص
لتخفيف وطأة ارتفاع سعر الرصف فتأمني الكهرباء والنقل العام
تريح املوظف بنسبة .٪٦٠
وختم نحن متمسكون برسالة التفاؤل اىل النهاية وكلنا اميان
بأن هذا البلد ليس بلداً مفلساً ولديه مقومات مهمة جداً من اصول
وعقاراتواهتاممعريبوخليجيودويلواذاوجدتالنيةالسياسية
واتفاق بني كل الفرقاء السرتجاع لبنان الذي نحب ونريد واذا حصل
هذا الشيئ سنخرج من االزمة واذا ال فالنتيجة سيئة جداً.

عــــــون وقع مرســــــوم تعييــــــن بدل غالء املعيشــــــة
ّ
للموظفيــــــن والعمــــــال الخاضعيــــــن لقانــــــون العمل
وقع رئيس الجمهورية العامد ميشــال
عون ظهــر امس املرســوم الرقم 9129
تاريــخ  12أيــار  2022القــايض بتعيني
بدل غالء املعيشة للمســتخدمني والعامل
الخاضعني لقانون العمل.
ونص املرسوم عىل االيت:
«املــادة األوىل :تضــاف اىل الحــد
األدىن لألجــور الشــهري املحدد مبوجب
املرســوم  2012 /7426واىل أساس االجر
الشهري الذي كان يتقاضاه االجري بتاريخ
 2022/3/1زيادة غالء معيشة قدرها:
-1بالنســبة لالجــر الشــهري الذي ال
يتجــاوز  4,000,000ل.ل (اربعة ماليني
لرية لبنانية) :مليون وثالمثائة وخمســة
وعرشون الف لرية لبنانية.
-2بالنسبة لالجر الشهري الذي يتجاوز
 4,000,000ل.ل (اربعــة ماليــن لــرة
لبنانيــة) :املبلغ الذي تحــدده االتفاقات
واملفاوضــات الجامعية وفقا ملا هو محدد
يف اتفاقيــات منظمــة العمــل الدولية
املربمة من لبنان وال سيام اتفاقية منظمة
العمــل الدولية بشــأن تحديد الحد األدىن
لألجور رقم  131املربمة مبوجب املرســوم
االشرتاعي رقم  70تاريخ . 1977/6 /25
املــادة الثانية  :تضــاف اىل الحد االدىن
الرســمي لألجور املحدد مبوجب املرسوم
رقــم  7426تاريــخ  2012/1/25واىل
أســاس االجر اليومي الــذي كان يتقاضاه

االجــر بتاريــخ  2022/3/1زيادة غالء
معيشة قدرها:
 -1بالنســبة لالجــر اليومــي الــذي
ال يتجــاوز  182,000ل.ل (مئــة واثنان
ومثانون الــف لرية لبنانية) 61,000 :ل.ل
(واحد وستون الف لرية لبنانية).
-2بالنســبة لالجر اليومي الذي يتجاوز
 182,000ل.ل (مئــة واثنان ومثانون الف
لرية لبنانية) :املبلغ الذي تحدده االتفاقات
واملفاوضــات الجامعية وفقا ملا هو محدد
يف اتفاقيــات منظمــة العمــل الدولية
املربمة من لبنان وال سيام اتفاقية منظمة
العمــل الدولية بشــأن تحديد الحد األدىن
لألجور رقم  131املربمة مبوجب املرســوم
االشرتاعي رقم  70تاريخ . 1977/6 /25
املــادة الثالثــة :تعترب هــذه الزيادات
املمنوحة مبوجب هذا املرسوم من الكسب
الذي يتخذ أساســا لحســاب اشــراكات
الصنــدوق الوطني للضــان االجتامعي
وفقــا ملا هو محدد يف املادة  68من قانون
انشائه.
املادة الرابعة :تطبق احكام هذا املرسوم
عــى جميــع أصحــاب العمــل واالجراء
الخاضعــن الحكام قانــون العمل الصادر
بتاريخ . 1946 /9 /23
املــادة الخامســة :ينرش هذا املرســوم
ويبلــغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء
من اول نيسان .»2022

حـــــــــــــــــوار بـــــــيـــــــن وزارة الـــــبـــــيـــــئـــــة
والـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص ..مــــــــاذا جـــــــاء ف ــي ــه؟
أطلقــت وزارة البيئة اليــوم حوارا مع
ممثلــن عن القطاع الخــاص بالتعاون مع
املجلس االقتصادي واالجتامعي حول فرص
التمويــل املناخي ،حيث تهدف وزارة البيئة
للعب دور مركزي يف تســهيل االستثامرات
الخرضاء يف لبنان والتأســيس ملسار ينقل
البلد إىل مســتقبل متكيف مناخيا ومزدهر
اقتصاديا.
وأوضــح وزير البيئة نارص ياســن يف
كلمته «ان الحــوار اليوم ينطلق من قناعة
تامــة ان عملية التعايف يف لبنان يجب ان
تكون اكرث اســتدامة ومبنية عىل اســس
متينــة» .وقال «نهدف للعمل يف اتجاهني:
 .1خفض انبعاثات الغازات عرب تشــجيع
االستثامر يف املشاريع الوطنية يف الطاقة
البديلة والنقل املستدام.
 .2تحقيــق أولويات التكيف مثل:
 تعزيــز قــدرة القطــاع الزراعي عىلالصمود.
 إصــاح األرايض املتدهورة ،وحاميةوزيادة الغطاء الحرجي.
 االدارة املستدامة للموارد املائية مبا يفذلك
الري.
ّ

 إدارة التنوع البيولوجي الربي والبحريوالحفاظ عىل النظام البيئي.
 الحد من التأثريات املناخ ّية عىل املناطقالساحلية واملدن».
واضاف وزير البيئــة» نحن أمام فرصة
جديــة لالســتفادة مــن فــرص وادوات
التمويــل املناخي التي يقدمهــا الصندوق
األخرض للمناخ لتحقيــق نقلة نوعية نحو
التنمية املســتدامة ذات انبعاثات الكربون
املنخــــفضة واملتك ّيفة مــع املناخ حيث
يشــكل الصندوق مصــد ًرا مهامً يف متويل
املشاريع االســتثامرية املرتبطة باملناخ يف
البلدان النامية ،والذي يســاهم يف متكني
هذه البلــدان من تلبية األهــداف املناخية
املحدّ دة يف اتفاقية باريس للمناخ يف العام
.»2015
وختم بالتأكيد «ان وزارة البيئة ستساهم،
بال تردد ،وكهيئــة وطنية معتمدة من قبل
الصندوق األخــر للمناخ عىل تشــجيع
القطــاع الخاص للنظــر بجدية إىل فرص
االســتثامر املتعلقة باملنــاخ لتحفيز النمو
االقتصــادي املنخفــض االنبعاثات والعمل
ملستقبل متك ّيف مناخياً».
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دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

تــشــيــيــع الــصــحــافــيــة شــيــريــن أبــــو عــاقــلــة فـــي رام الــلــه
وعــــــــبــــــــاس يــــمــــنــــحــــهــــا وســـــــــــــام نـــــجـــــمـــــة الـــــقـــــدس
شــ ّيع الفلســطينيون،
الشــهيدة الصحافية شريين
أبــو عاقلة من املستشــفى
االستشــاري يف رام الله إىل
مق ّر الرئاسة الفلسطينية.
لــف الجثامن بعلم
وجرى
ّ
مبوكــب
ُقــل
فلســطني ،ون َ
ٍ
عسكري ورســمي لوداع أبو
جه
عاقلة وتكرميها ،قبل التو ّ
إىل مدينة القدس املحتلة.
وستتم الصالة عىل جثامن
أبو عاقلة ،يف كنيســة الروم
الكاثوليــك يف بــاب الخليل،
وســيدفن جثامنها يف مقربة
صهيون إىل جانب والديها.
واستشهدت الصحافية أبو
عاقلة ،صباح أمــس ،متأثر ًة
بإصابتهــا برصاص حي يف الــرأس من قبل قناصة االحتالل
اإلرسائييل،أثناءتغطيتهااقتحاماالحتاللمخيمجننييفالضفة
الغربية .ودانت الســلطة والفصائل الفلســطينية الجرمية،
مطالب ًة املجتمع الدويل مبحاسبة االحتالل اإلرسائييل.
الرئيس الفلسطيني ح ّمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس،
«إرسائيل» مســؤولية قتل الصحافية شريين أبو عاقلة بشكلٍ
كامل.
ويف كلم ٍة له خالل مراســم تشييعها يف مقر الرئاسة يف
رام الله ،قال عباس« :االحتالل لن ُيغ ّيب الحقيقة ،وال يجب أن
متر الجرمية من دون عقاب».

وأضاف« :رفضنا ونرفض التحقيق املشــرك مع السلطات
اإلرسائيلية ،ألنّها هي التي ارتكبت الجرمية ،ونحن ال نثق بهم»،
متابعاً« :ســنذهب فوراً إىل املحكمة الجنائية الدولية ملعاقبة
املجرمني».
وأشاد عباس مبناقب أبو عاقلة ،ووصفها بـ «شهيدة القدس
وشــهيدة الكلمة الحرة» ،مشرياً إىل أنّها «كانت صوتاً صادقاً
ووطنياً ،ونقلت معاناة القدس واملخيامت».
ومنح عباس أبو عاقلة وسام نجمة القدس تكرمياً لها.
وأكّد رئيس هيئة الشؤون املدنية الفلسطينية حسني الشيخ،
يف وقت سابق امس ،أنّ فلسطني رفضت طلباً إرسائيلياً للتحقيق
املشرتك يف اغتيال أبو عاقلة.

«إســــــــرائــــــــيــــــــل» تــــــهــــــدم مـــــــنـــــــازل ف ــل ــس ــط ــي ــن ــي ــي ــن
قالت منظمة «بتسيلم» ،إن
الجيش اإلرسائييل هدم مباين
يف الضفــة الغربيــة  ،عقب
قرار للمحكمــة العليا يقيض
بإخراج نحو ألف فلســطيني
مــن منطقة حددتها عىل أنها
منطقة إطالق نار.
ولفتت املنــــظمة إىل أن
«حــرس الحدود والجــــنود
قاموا بهــدم ما مجموعه 18
بناية ،مبــا فيهــا  12بناية
ســكنية ،بقــرى يف التالل
جنوب مدينة الخليل بالضفة
الغربية «.
وتأيت عمليــات الهدم بعد
أسبوع من تأييد املحكمة العليا
اإلرسائيلية ألمر طرد من شأنه
إخراج ســكان مجموعة من القرى البدوية يف منطقة مسافر
يطا ،يعيشون فيها منذ عقود.
ومل تســتجب وحدة تنســيق أعامل الحكومة يف املناطق
(كوغات) ،وال الجيش لطلبات التعليق عىل عمليات الهدم.

وبحــــسب «حركة السالم اآلن» اإلســــرائيلية ،كان من
املقرر أن تجتــــمع لجنة تخــــطيط إســرائيلية الخميس
لإلعالن عن أكرث من  4500وحدة ســكنية يف املســتوطنات
اإلرسائيليــة بالضفة الغربية ،وكثــر منها يف عمق أرايض
الضفة الغربية.

األمنيــة مل يتم العثور عىل مؤرشات اىل مصدر الترسيب .بعد
النتائــج ،متت صياغة توصيــات وتحديد للمبادئ التوجيهية
والتعليــات بني الجهــات ذات الصلة يف الجيش اإلرسائييل،
وهي قيد التنفيذ بالفعل اليوم».
يذكــر أنــه يف اذار  ،2021أفادت صحيفة «وول ســريت
جورنال» األمريكية أنه منذ عام  2019استهدفت إرسائيل ما ال
يقل عن  12ناقلة إيرانية كانت يف طريقها إىل ســوريا وهي
محملة بالنفط واألسلحة.

تــونــس  :امل ــح ــادث ــات م ــع ص ــن ــدوق الــنــقــد إيــجــابــيــة
قالت وزيرة املالية التونســية ،سهام
البوغديــري ،إن املحادثــات األولية مع
صنــدوق النقد الدويل كانــت إيجابية
وإن تونس ملتزمة بسداد جميع ديونها
الخارجية.
وأكّدت أن بالدها ستســدد  3.5مليار
دينــار ( 1.14مليــار دوالر) من الديون
الخارجية هذا الشهر.
وتسعى تونس ،التي متر بأزمة مالية
التوصــل إىل اتفاق قرض
حــادة ،إىل
ّ
جديد مع صنــدوق النقد الدويل مقابل
إصالحات ال تحظى بشعبية ،تشمل رفع الدعم
وتجميد األجور.
وتشــهد تونس نقصاً يف املــواد الغذائية
األساســية وانعدام أخرى من األسواق ،األمر
الذي يشكل عبئاً عىل املواطنني .وترجع جهات

وصل أمري قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاين إىل طهران يف
زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس اإليراين إبراهيم رئييس.
وقالت وكالة األنباء القطرية (قنا) إن الشــيخ متيم ســيبحث
مع الرئيس اإليراين وكبار املسؤولني يف طهران تعزيز عالقات
التعــاون بني البلدين يف مختلف املجاالت ،والقضايا اإلقليمية
والدولية ذات االهتامم املشرتك.
وكان الرئيــس اإليراين قد زار الدوحة يف شــباط املايض،
حيث شــارك يف القمة السادســة ملنتدى الدول املصدرة للغاز
التي عقدت بالعاصمة القطرية.
وعىل هامش القمة ،عقد الشــيخ متيــم والرئيس اإليراين
لقاء ثنائيا ناقشا فيه أبرز املستجدات عىل املستويني اإلقليمي
والدويل ،فضال عن التطورات الراهنة باملنطقة.
وتم خالل الزيارة التوقيع عىل عدد من االتفاقيات ومذكرات

التفاهــم بــن حكومتي البلدين ،شــملت العديد من املجاالت
السياســية والدبلوماسية ،والتعاون يف املجاالت االقتصادية
والثقافية والفنية.

أكد الشــيخ محمد بن زايد آل نهيــان ويل عهد أبو ظبي أن
اإلمارات باتت قوة لتحقيق التقدم واالزدهار العاملي.
وقال الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان إن جوهر الرؤية التي
وضعها الشــيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان ،عند تأسيس
االتحاد ،بدولة منفتحة ترشع أبوابها للجميع للتعلم واملساهمة
واالزدهــار ،بات أكرث وضوحا وتجليا اآلن من خالل ما تحققه
الدولة من تقدم وما ترسخه من مكانتها يف عامل مير بتحوالت
عميقة.
وأضاف« :إن اإلمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة تواصل هذه الرؤية بتشــكيل القاعدة االقتصادية
االسترشافية والرشاكات العاملية التي جعلت من اإلمارات قو ًة
لتحقيق التقدم واالزدهار».
وجاء ذلك يف كلمة يف التقرير الســنوي لرشكة «مبادلة»،
أشاد فيها مبساهامت الرشكة وتأثريها.
وحققت «مبادلة لالستثامر» ،رشكة االستثامر السيادي يف
أبوظبي ،أداءا ماليا تاريخيا مع ارتفاع إجاميل دخلها الشــامل
إىل  122مليــار درهم يف عــام  ،2021باملقارنة مع  72مليار
درهــم إمارايت عــام  ،2020وبلغت قيمة أصول املجموعة يف

نهايــة العام  1045مليار درهم باملقارنة مع  894مليار درهم
عام .2020
وأشار إىل أن إنجازات الرشكة خالل عام  2021أظهرت التأثري
الــذي ميكن ،بل ويجب أن يحدثه املســتثمرون الذين يتحلون
باملســؤولية ،يف دفع عجلة التقدم عــى الصعيدين الوطني
عب سموه عن شعوره باالمتنان العميق لاللتزام
والعاملي ،كام ّ
الراسخ والثابت ملوظفي رشكة «مبادلة» املوهوبني ،وللرشكاء
املتفانني داخل الدولة ،واملنطقة ،وخارجها.

ّ
بن زايد  :اإلمــــــارات باتت قوة لتحقيق التقــــــدم واالزدهار العاملي

الجيش املصري يكشــــــف ســــــبب تحفظه عن جثــــــث اإلرهابيين

«إســــــــرائــــــــيــــــــل» تــــحــــقــــق بـــــتـــــســـــريـــــب مــــعــــلــــومــــات
ّ
لــــــإعــــــام األجـــــنـــــبـــــي عــــــن عــــمــــلــــيــــات ضــــــــد إيــــــــران
أفــاد تقرير عــري ،بأن
الجيــش اإلرسائيــي يجري
تحقيقــا ضخام ،يف محاولة
منــه للعثور عىل الشــخص
الذي رسب قبل عام اىل اإلعالم
األجنبي خربا مفاده أن إرسائيل
هاجمت ناقالت إيرانية.
وكشــفت هيئة البــث
اإلرسائيليى الرسمية «كان»،
أن قســم أمــن املعلومات يف
الجيش اإلرسائييل قام بإجراء
تحقيقــات يف إتصاالت نحو
 1200من الضبــاط والجنود
اإلرسائيليني ،واالستفســار
وسؤال  10من أصحاب املناصب العالية ،وذلك يف إطار محاولة
العثور عىل الشخص الذي رسب خربا مفاده أن إرسائيل هاجمت
ناقالت إيرانية ،ونرشته صحيفة «وول سرتيت جورنال».
وأوضحت أن «التحقيق يأيت بقرار من املستشــار القضايئ
للحكومة اإلرسائيليــة ،الذي طلب تقديم رأي من قبل الجيش
اإلرسائييل ،الشاباك واملوساد».
وقال املتحدث بإسم الجيش اإلرسائييل« :يف إطار التحقيقات

أمـــــيـــــر قــــطــــر الـــــــى طــــــهــــــران فــــــي زيـــــــــــارة رس ــم ــي ــة
يـــــلـــــتـــــقـــــي خـــــــالـــــــهـــــــا الــــــــرئــــــــيــــــــس اإليــــــــــرانــــــــــي

رســمية الســبب إىل رصاع لوبيات االحتكار
داخل الدولة.
وترتفع نسب التضخم والفقر وعجز امليزان
التجاري والدين الخارجي والبطالة التي بلغت
 18,4%يف ســيناريو قد يطابق الســيناريو
اللبناين نحو إعالن إفالس الدولة.

كشفت القوات املســلحة املرصية عن سبب تحفظها عىل
جثث القتىل من التكفرييني واإلرهابيني الذين تم قتلهم خالل
العملية العسكرية األخرية.
وأشــارت القوات املسلحة املرصية يف بيان لها ،إىل أنه تم
التحفظ عىل جثث القتىل التكفرييني لحني تسليمهم إىل ذويهم
حال التعرف اليهم ،كام تم التحفظ عىل عدد من البنادق اآللية
والخزن والقنابل اليدوية واألجهزة الالسلكية وقواذف الربكان.
وقامــت القــوات الجوية املرصية يوم الســابع من مايو
بتنفيذ رضبة جوية مركزة ،أســفرت عن تدمري عدد من البؤر
اإلرهابية ،وتدمري عربتني دفع رباعي تســتخدمها العنارص
اإلرهابيــة ىف تنفيذ مخططاتها اإلجرامية نتج منها مقتل 9

عنارص تكفريية ،كام نجحت القوات املســلحة ،ىف اكتشاف
وتدمري عدد من العبوات الناســفة املعدة الســتهداف قواتنا،
وفجر اليوم الحادي عرش من ايار واصلت قواتنا الجوية تنفيذ
رضباتها املركزة ،مام أسفر عن تدمري عربة ومقتل  7عنارص
تكفريية.
كــا متكنت قوات إنفاذ القانــون صباح أمس من إحباط
محاولــة للهجوم عىل أحد االرتــكازات األمنية ،وتم التعامل
معهــا مام أدى إىل مقتل  7عنــارص تكفريية والتحفظ عىل
عــدد من البنادق اآللية والخــزن والقنابل اليدوية واألجهزة
الالسلكية وقواذف الربكان ،وقد تم التحفظ عىل جثث القتىل
التكفرييني لحني تســليمهم إىل ذويهم حال التعرف اليهم.

قضــت محكمــة مرصية
بالسجن املشدد  15سنة عىل
 25متهام ،والسجن  5سنوات
عىل متهم «حــدث» ،وبراءة
 12متهام ،ىف إعادة إجراءات
محاكمتهــم بقضيــة «فض
اعتصام رابعة».
وكانت املحكمة اســتمعت
ألقوال اللــواء محمد توفيق،
رئيــس مباحــث قطاع رشق
القاهــرة إبان أحــداث فض
اعتصام رابعة العدوية ،خالل
محاكمــة متهمني آخرين ىف
ذات القضية ،وأكــد أنه بناء
عىل القرار الصادر من النائب
العــام بضبــط الجرائم التي
ترتكب ىف اعتصام رابعة ،تم
تحذير املتجمهرين بامليكروفونات وتحديد طريق آمن للخروج،
وحدثت وفيات يف أول ســاعة يف صفوف الضباط بســبب
إطالق النار عليهــم ،وبعدها تعاملت القوات مع املتجمهرين،
وكان املسلحون يتخفون وسط املعتصمني ،وكان هناك تعامل
بكافة أنواع األسلحة من قبل املسلحني يف االعتصام.
وأضاف الشاهد ،أن التعليامت املستدمية لقوات الفض بإنذار
املعتصمني ،وعقب االقرتاب من االعتصام تم اســتخدام الغاز
بشــكل متدرج ،منوها بــأن املعتصمني هم من بادروا بإطالق

الرصاص ،والدليل عىل ذلك حدوث وفيات بني الضباط واألفراد،
وقام أفراد القوات الحكومية باستخدام األسلحة النارية للدفاع
الرشعي عن أنفســهم ،مضيفا أن املسلحني كانوا يستخدمون
املعتصمني كدروع برشية.
وأســندت النيابة للمتهمني اتهامات من بينها تدبري تجمهر
مســلح ،واالشــراك فيه مبيدان رابعة «ميدان هشام بركات
حاليــا» ،وقطع الطرق ،وتقييد حرية الناس ىف التنقل ،والقتل
العمد مع ســبق اإلرصار للمواطنــن وقوات الرشطة املكلفني
بفض تجمهرهم.

ُ
مصــــــر  :أحكام علــــــى متهمين فــــــي قضية «اعتصــــــام رابعة»

هــــل تـــقـــود م ــش ــاك ــل «تــــســــاحــــال» «إســــرائــــيــــل» الـــــى حـــافـــة الـــهـــاويـــة؟
انتقد اللواء اإلرسائييل يف االحتياط اســحاق
بريك (مفوض شــكاوى الجنود ســابقاً) ،يف
مقال له نُرش عىل موقع القناة  12اإلرسائيلية،
حساســية «الجيش» اإلرسائييل تجاه الخسائر
البرشيــة ،وتأثــر ذلك يف القــرارات األمنية
والعســكرية من قبل صناع القرار ،وهو ما وجد
تعبرياً له يف «إهــال القوات الربية ...وتحول
الجيش اإلرسائييل إىل قوة تعتمد عىل ســاح
الجو يف معاركه».
بريك الذي دق ناقــوس الخطر من الظاهرة
الخطــرة املتمثلــة يف فقــدان ثقــة الجنود
اإلرسائيليــن يف قادتهم كتعبــر عن تراجع
الــروح القتالية بني صفوف الجيش اإلرسائييل،
خلص إىل أن الجيش غري مستعد للقتال ،استناداً
إىل تقارير كان أصدرها بنفســه عندما كان مفوضاً
لشكاوى الجنود يف صفوف الجيش.
توقــف اللواء احتياط اســحاق بريك ،يف مقاله،
عند الخشــية اإلرسائيلية من الخسائر البرشية يف
العمليات العسكرية ،مشرياً إىل أنه «لألسف الشديد،
نشهد اليوم انعكاساً يف االتجاه .هناك خشية كبرية
من دفع األمثان؛ وقرارات املستوى األمني والسيايس
ال تتخذ وفقاً لالحتياجات الحقيقية ألمن إرسائيل ،بل
وفقاً لألمثان التي ســندفعها يف الخسائر البرشية.
هــذا هو املبدأ األســايس يف قرار املســتوى األمني
والسيايس يف الذهاب إىل عملية عسكرية» ،بحيث
أن املعيار الحاكم يف تلك القرارات يكمن يف الخسائر
البرشية املتوقع دفعها وليس يف «القيمة والرضورة
للعملية العسكرية عىل أمننا والحفاظ عىل الردع».
بريــك حذر صناع القرار يف «إرسائيل» من أن «من
يريد أن يتجنب بشــكل مطلق الخســائر يف ميدان

املعركة ،يخرس بشكل مطلق ردع الجيش والقدرة عىل
االنتصار يف الحرب .وطريقة التفكري والترصف هذه
من قبل املستوى األمني والعسكري ستؤدي يف نهاية
املطاف إىل خسائر أكرب بكثري يف الحرب .ويف أعقاب
هذا الترصف من قبل املســتوى األمني والعســكري،
روح الجنــود ترضرت ومعها الحافزية للقتال .الردع
يتحطم ،واالستعداد لتحمل املخاطر ينخفض مبا يثري
الدهشة».
وتحدث بريك عن أن «إرسائيل» تشهد اليوم تدهوراً
خطرياً يف ذراع الرب ســبب شعور جنوده وضباطه
أن املســتوى األمني والعســكري ال يعتمد عليهم وال
يستخدمهم عند الحاجة ،ونقل بريك عنهم قولهم إن
«الجيش بالنسبة للقيادة العليا يف الجيش اإلرسائييل
هو سالح الجو ،االستخبارات والسايرب».
بريــك دق ناقــوس الخطــر أمام قــادة الجيش
اإلرسائييل بقوله إن «الجيش فقد قدرة القتال متعدد
األذرع» ،وتحول إىل جيش أحادي ال ُبعد من سالح الجو

الذي ال يستطيع لوحده االنتصار يف حرب ،وهو
ظهر بشكل واضح يف عملية «حارس األسوار»
( ســيف القدس) .هــذا األمر ينتج ،برأي بريك،
زخامً ســلبياً ومراوحة خطرية ،من الصعب جداً
إيقافها ،مع رضر شديد جداً بالحافزية وبالروح
القتالية ،ويُفقد «إرسائيل» قيمة النرص ،ونتيجة
لذلك ،عدد الخسائر سريتفع بشكل ال يقاس يف
حــرب متعددة الجبهات املقبلة ،ذلك أنه ال قيمة
للتفوق الجوي يف مجتمع ال يُدرك أن الجنود يجب
أن يكونوا مستعدين للتضحية.
جانــب آخر يثري قلق بريك هــو فقدان ثقة
الجنود بقادتهم ،والذي يُعد ظاهرة خطرية يجب
أن تتصدر رأس جدول أعامل النقاش الجامهريي
يف الجيش اإلرسائييل ،والسبب يف ذلك ،بحسب
يريك ،هو أن فقدان الثقة ما هو إال تعبري آخر عن تراجع
الروح القتالية لجنود الجيش اإلرسائييل ،وهي الروح
التي مبســاعدتها ينتقل من قوة إىل قوة ،ومن دونها
سوف يتدهور من فشل إىل فشل ،مع اإلشارة إىل أن
الدر اسات تثبت أن الروح القتالية القوية بني املقاتلني
أمر بالغ األهمية لتحقيق النرص يف ســاحة املعركة.
فحتــى الجيش الذي ميلك أعــى التقنيات وأحدثها،
واملدرب بشكل صحيح ،والذي يتمتع باحرتاف مرتفع،
لن يربح يف ساحة املعركة من دون روح قتالية.
بريك أعاد التذكري بالتقرير الخطري جداً ،بحســب
وصفــه ،الذي كان أعــده وأصدره يف نهاية منصبه
كمفوض لتلقي شكاوى الجنود ،حول عدم جاهزية
ذراع الــر للحرب ،والذي خلــص فيه إىل أن الجيش
اإلرسائييل بصورة عامة ،وذراع الرب بصورة خاصة،
غري مستعد للحرب ،داعياً يف املقابل إىل رضورة البدء
الفوري بورشة إصالح».

9

تتمات ـ دولـــيـات ـ مبوب

ّ
موقف قومي للعراق يُدين املتهافتين :مشروع قانون عراقي يحظر التطبيع مع «إسرائيل»
(تتمة ص)1
وأضاف أنه يستهدف قطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي
نوع من أنواع العالقات مع «الكيان الصهيوين» املحتل ووضع
عقاب رادع بحقه والحفاظ عىل وحدة الصف بني أبناء الشعب
وهويته الوطنية واإلسالمية.
وتخضع مشــاريع القوانني لـ 3قراءات (مناقشــات) يف
الربملان العراقي قبل التصويت عىل بنودها لتصبح قوانني باتة.
وال يقيــم العراق أي عالقات مع «إرسائيل» ،وترفض غالبية
القوى السياسية العراقية التطبيع معها.
ويف أيلول  ،2021عقدت شخصيات عشائرية مؤمترا بعنوان
«السالم» ،يف أربيل (مركز إقليم كردستان العراق) ،ودعت إىل
تطبيع العالقات مع إرسائيل ،يف حدث عراقي غري مسبوق.
وأثارت هذه الدعوة اســتنكارا سياســيا وشــعبيا واسعا
ومطالبات مبعاقبة القامئني عليها واملشاركني فيها.

فـــــــــــــــون ديـــــــــــــــر اليـــــــــــــــن :روســـــــــــــــيا هـــــــــــــــي اليـــــــــــــــوم أكبـــــــــــــــر تهديـــــــــــــــد
مباشـــــــــــــــر للنظـــــــــــــــام العاملـــــــــــــــي ...ومســـــــــــــــاع لضـــــــــــــــم خيرســـــــــــــــون لروســـــــــــــــيا
اعترب مســؤوالن أوروبيان كبريان أمــس الخميس خالل
زيارة إىل طوكيو أن روســيا تشكل «أكرب خطر مبارش للنظام
العاملي» ،وبينام أعلن الرئيس األوكراين فولودميري زيلينسيك
عــن بدء إحراز تقدم يف جهود البــاد لتأمني ضامنات أمنية
دولية ،يســعى زعامء منطقة خريســون األوكرانية املحتلة
لضمها إىل روسيا.
وأعلنت رئيســة املفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين
بعــد لقاء مع رئيس الوزراء الياباين فومويو كيشــيدا برفقة
رئيس املجلس األورويب شــارل ميشال ،أن روسيا «هي اليوم
أكرب تهديد مبارش للنظام العاملي بحربها الهمجية ضد أوكرانيا
وتحالفها املثري للقلق مع الصني».
وزار املسؤوالن األوروبيان طوكيو الخميس يف إطار جولة
محادثات ســنوية بني اليابان واالتحاد األورويب ،تجري هذه
السنة يف ظل الحرب يف أوكرانيا ووسط مخاوف متزايدة يف
آسيا حيال الطموحات العسكرية الصينية.
من جهته ،أكد كيشيدا الذي انضمت حكومته إىل العقوبات
الغربية عىل موســكو وال سيام يف مجايل املال والطاقة ،أن
«غزو روسيا ألوكرانيا ال يعني أوروبا فقط بل يهز قلب النظام
العاملي ،مبا يف ذلك آسيا» مضيفا «يجب عدم السامح بذلك».
كام طرحت مسألة تشديد الصني موقفها حيال األزمة عىل
جدول أعامل املحادثات ،يف وقت يسعى فيه االتحاد األورويب
للعب دور متزايد حيال بيكني.
وقال ميشــال إن «تعاوننا يف أوكرانيا أسايس يف أوروبا،
لكنــه مهم أيضا يف منطقة املحيطني الهندي والهادي ونعتزم
كذلك توسيع مشاوراتنا حول الصني التي تشدد موقعها بصورة
متزايدة».

} ضامنات أمنية }

وتأيت هذه التطورات ،بينام قال الرئيس األوكراين فولودميري
زيلينســي إنــه يجري إحراز تقدم يف جهــود البالد لتأمني
ضامنات أمنية دولية.
وأضاف زيلينســي يف خطابه اليومي عرب الفيديو مساء

األربعاء« :نتفــاوض مع الدول الرائدة يف العامل ملنح أوكرانيا
الثقة يف األمن لعقود قادمة».
وكان هــذا من بني املوضوعات التي نوقشــت يف اجتامع
مجموعة الســبع يوم األحد ،والذي شاركت فيه أوكرانيا ألول
مرة.
وقال زيلينسيك« :هذه هي املرة األوىل يف تاريخ دولتنا التي
يصبح فيها من املمكن تثبيت مثل هذه الضامنات».
وأضاف زيلينســي أن هذه «لن تكــون مهمة من الناحية
القانونية فحسب ،بل سيتم توضيحها أيضا بحيث يكون األمر
جليا :ماذا نريد تحديدا؟ ومن يضمن لنا ذلك؟ وكيف؟».
يشــار إىل أن أحد مطالب روســيا بإنهاء األعامل العدائية
املسلحة هو التزام واضح من جانب أوكرانيا بالحياد السيايس،
الذي تسعى البالد للحصول عىل ضامنات أمنية دولية قوية له.

} ضم خريسون }

ويف تطــورات موازية ،ذكرت وكالة تاس لألنباء األربعاء،
نقــا عن اإلدارة العســكرية املدنية يف منطقة خريســون
األوكرانيــة ،أن زعامء املنطقة التي تحتلها روســيا يعتزمون
مطالبــة الرئيس الرويس فالدميري بوتــن بضمها إىل بلده
بحلول نهاية العام .وقال مساعد املسؤول عن اإلدارة العسكرية
 املدنية يف خريسون كرييل سرتميوسوف إنه «سيكون هناكلضم منطقة خريســون
جه إىل الرئيس الرويس)
ّ
طلــب (مو ّ
كجزء كامل من االتحاد الرويس» .وخريسون هي املنطقة التي
ســيطر عليها الجيش الرويس خالل حربه عىل أوكرانيا التي
بدأت يف  24شباط .2022
وأضاف «ســتكون القاعدة القانونية بكاملها (…) جاهزة
قبــل نهاية العام» ،مضيفا أنه نظــرا ألن املجتمع الدويل مل
يعرتف باالســتفتاء عىل ضم شبه جزيرة القرم إىل روسيا يف
العام  ،2014فإن منطقة خريسون لن تنظم استفتاء.
وخالل زيارته خريســون الجمعة ،أكد املســؤول الربملاين
الرويس أندري تورتشاك أن روسيا ستبقى يف جنوب أوكرانيا
«إىل األبد».

وت ّتهــم كييف موســكو منذ أســابيع بالرغبة يف تنظيم
«اســتفتاء» قريبــا يهدف إىل إعالن اســتقالل هذه املنطقة
مثلــا فعل االنفصاليون املؤيدون لروســيا يف دونباس يف
العام .2014
وقال الرئيس زيلينســي يف  22نيســان مهددا «لن تكون
هناك جمهورية خريســون شــعبية .إذا كان أحد يريد ضام
جديدا ،فس ُتف َرض عقوبات أشد عىل روسيا».

} رقعة النزاع }

وجــاءت هــذه الترصيحــات يف وقت قالت فيــه مديرة
االســتخبارات األمــريك أفريل هاينس الثالثــاء إن الرئيس
الرويس فالدميري بوتني يريد «توســيع رقعة» النزاع ،ليشمل
ترانسدنيســريا املنطقــة الواقعة يف مولدوفــا التي أعلنت
انفصالها عام .1990
ويف  22نيســان ،قال الجرنال الرويس رســتم مينيكاييف
إن «الســيطرة عــى جنــوب أوكرانيا تعني أيضــا ممرا إىل
ترانسدنيسرتيا حيث نلحظ حاالت اضطهاد للسكان الناطقني
بالروســية» .والدفاع عن الناطقني بالروسية هو أحد مربّرات
موسكو للحرب الحالية.
وذكرت القيادة األوكرانية يف الجنوب أن القوات الروســية
تقصف «بال رحمة» منطقة ميكواليف آخر حصن قبل أوديسا،
يف الغرب .وأوضحت ليلة األربعاء أن «منازل ومنشآت زراعية
ترضرت وقطع التيار الكهربايئ عن إحدى البلدات».
ميدانيــا ،وتحديدا يف جنــوب رشق البالد ،قصفت القوات
الروســية مجددا مصانع الصلب يف آزوفستال يف ماريوبول
حيث ال يزال يختبئ عرشات األوكرانيني من عسكريني ومدنيني.
وكتب برتو أندريوتشــنكو مســاعد رئيس بلدية املدينة عىل
تليغرام «عرشات الرضبات (…) كل ساعة».
ويف إعــان نادر ،أفــاد قائد الحرس الوطنــي األوكراين
أوليكــي ناتوتيش األربعاء عن مقتــل نحو  561جنديا يف
الحــرس الذي تنتمي إليه كتيبــة آزوف املتحصنة يف مجمع
آزوفستال.

مـــــورا يبحـــــث مـــــع باقـــــري امللـــــف النـــــووي
ّ
ّ
ّ
إيرانيـــــة
رئاســـــية قطريّـــــة ــــ
اإليراني...وقمـــــة
قال أمري دولة قطر الشــيخ متيم بن حمد آل ثاين إنه بحث
مع الرئيس اإليــراين إبراهيم رئييس أهمية حل النزاعات يف
املنطقة بالحوار وبشكل سلمي.
وأكــد أمري دولة قطر بعد لقائه الرئيس اإليراين يف طهران
التي وصل إليها أمس الخميس يف زيارة رسمية تلبية لدعوةمن إبراهيم رئييس  -أن هناك اتفاقا عىل أهمية اعتامد الحوار
يف حل الخالفات يف املنطقة.
وأضــاف «ندفع جميع األطراف إىل األمام ،من أجل التوصل
التفاق عادل للجميع يف مفاوضات فيينا النووية».
وقال أمري قطر «بحثنا ملفات إقليمية عىل رأسها فلسطني
واليمن وســوريا والعراق» ،وتابع «بحثنا أهمية حل النزاعات
يف املنطقة بالحوار وبشكل سلمي».
من جهته ،قال الرئيس اإليراين إنه بحث مع أمري دولة قطر
القضايــا اإلقليمية ،مؤكــدا أن التحديات التي تواجه املنطقة
ميكن حلها بعيدا عن التدخل الغريب.
وأضاف أن زيارة أمري قطر لطهران منعطف لتطوير العالقات
والتعاون الثنايئ عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل.
وحســب وكالة األنباء القطرية ،عقدت جلســة املباحثات
الرســمية بالقرص الجمهوري مبدينة طهران أمس الخميس،
وتم خاللها بحث العالقــات الثنائية بني البلدين يف املجاالت
السياســية واالقتصادية والتجارية ،باإلضافة إىل تعزيز آفاق
التعاون الثنايئ يف قطاعات الســياحة واالســتثامر والنقل
واملواصالت.
كام تناولت املباحثات عددا من القضايا اإلقليمية والدولية،
خاصة آخر التطورات يف املنطقة.

الصيــن :األمــن األوروبــي لــن يتحقق
رصح الرئيس السابق ملركز التعاون األمنيالدويل يف وزارة
ّ
الدفــاع يف الصني بأنّ «الحرب يف أوكرانيا ســترسع التح ّول
الجيوســيايس مــن الغرب إىل الرشق ،فكلــا ازداد انضامم
الــرق إىل الناتو أصبحت أوروبا غري آمنة» ،وفق مجلّة «ذي
إيكونوميست» الربيطانية.
وأضاف املسؤول الصيني للصحيفة« :عندما تنضم فنلندا إىل
الناتــو ،قد تظهر قوات التحالف يف املنطقة املجاورة مبارشة
والقريبة من سانت بطرسربغ الروسية».
وأفــادت صحيفة «التاميز» الربيطانية ،يف وقت ســابق،
بــأنّ فنلندا والســويد تتأهبان لالنضامم إىل حلف شــال
األطليس هذا الصيف.
ولفت املسؤول الصيني إىل أنّ الكرملني كان ح ّذر من عواقب
انضــام أعضــاء جدد إىل الناتو ،كام حــ ّذر من أن مثل هذه
الخطوة ستنهي الوضع غري النووي لبحر البلطيق.
وتابع« :من املفارقات أنّه كلام زادت شعبية الناتو ،أصبحت
أوروبا أقل أمناً .إذا كان الخوف الرئييس لحلف الناتو هو إطالق
أســلحة نووية تكتيكية روســية ،فلامذا إذن يضايق الناتو
روسيا بال كلل؟».
وشدد املسؤول الصيني عىل أنّ «األمن يف أوروبا ،الذي أصبح
اآلن شيئاً من املايض ،ال ميكن أن يتحقق إال من خالل التعاون
مع روسيا».
وأعلن نائب وزير الخارجية الرويس ألكسندر غروشكو ،قبل
أيام ،أنّ «موســكو لن تقف مكتوفة اليدين إذا انضمت فنلندا
إىل الناتو».

املنسق األورويب
}
ّ
ملفاوضات امللف النووي
يجري مباحثاته
يف طهران }

عىل صعيد آخر ،التقى نائب
مفوض السياسة الخارجية
باالتحاد األورويب ،ومنسق
اللجنة املشــركة لالتفاق
النووي إنریيك مورا مع كبری املفاوضنی اإلیرانینی عيل باقري
كني  ،األربعاء ،يف العاصمة اإليرانية طهران.
واجتمع مــورا وباقري يف مقر وزارة الخارجية وســط
طهــران ،للحديث عن تطورات مباحثــات إيران النووية يف
فيينا ،وملفات أخرى.
ونرش ســابقاً ممثل االتحاد األورويب يف مفاوضات فيينا
تغریدة عیل حســابه مبوقع تویرت بشــأن زیارته لطهران،
قائالً« :سأتوجه إىل طهران مرة أخرى للقاء كبری املفاوضنی
اإلیرانینی ،عيل باقري كني ومسؤولني آخرين حول محادثات
فيينا وقضايا أخرى».
منســق السياســة الخارجية يفاالتحاد
وقبل أيام ،أعلن
ّ
األورويبجوزيب بوريل ،يف ترصيح لصحيفة «فايننشــال
تاميز« األمريكية ،أنّ «االتحاد األورويب يقوم مبحاولة أخرية
إلنقاذ اتفاق إيران النووي وإنهاء حالة الجمود».
وأضــاف بوريل للصحيفة أنه «يريــد أن يقوم مفاوض
االتحــاد األورويب إنريــي مورا بزيارة طهران ملناقشــة

القضيــة» ،واصفــاً الدفعــة الدبلوماســية بأنّها مبنزلة
«الرصاصة األخرية».
التي
فيينا،
يف
املحادثات
وتوقفــت
تضــم أيضاً بريطانيا
ّ
وفرنســا وأملانيا وروســيا والصني ،منــذ  11آذار .ويف تلك
نص االتفاق
املرحلة ،قال مســؤولون غربيون وإيرانيون إنّ ّ
النووي مكتمل تقريباً.
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} اليانصيب الوطني اللبناين }

جرى مســاء امس ســحب اليانصيب الوطني االصدار
الثامن عرش وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:
* جوائز الغالفات:
ـ يربــح  100000ل.ل .كل غالف ينتهي بالرقم 840 :ـ
790
* الجوائز العادية:
ـ تربح  10000ل.ل .كل ورقة تنتهي بالرقم5 :
ـ تربح  20000ل.ل .كل ورقة تنتهي بالرقم20 :
ـ تربح  30000ل.ل .كل ورقة تنتهي بالرقم795 :
ـ تربح 75.000ل.ل كل ورقة تنتهي بالرقم8585 :
ـ تربح  100000ل.ل .كل ورقة تنتهي بالرقم6496 :
ـ تربح  200000ل.ل .الورقة التي تحمل الرقم5326 :
ـ تربح  500000ل.ل .الورقة التي تحمل الرقم8167 :
ـ تربــح 1.000.000ل.ل .الورقــة التــي تحمل الرقم:
 31343ـ  48016ـ  35593ـ  05470ـ  63429ـ 14635
ـ تربــح 2.000.000ل.ل .الورقــة التــي تحمل الرقم:
42656
ـ تربــح 5.000.000ل.ل .الورقــة التــي تحمل الرقم:
19404
ـ تربــح 110.000.000ل.ل .الورقة التي تحمل الرقم:
56819
ـ تربــح  220.000.000ل .ل الورقة التي تحمل الرقم:
48606

} نتائج اللوتو اللبناين }

جرى مساء امس ســحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم
 2004وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:
االرقــام الرابحــة 3 :ـ  18ـ  24ـ  27ـ  28ـ  37الرقــم
االضايف5 :
* املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة
عدد الشبكات الرابحة :ال يشء
* املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف
ـ قيمة الجائزة االجاملية311760980 :ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة :شبكتان
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة155880490 :ل.ل.
* املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة
ـ قيمــة الجوائــز االجامليــة حســب املرتبــة:
151534440ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة 14 :شبكات
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة10823889 :ل.ل.
* املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة
ـ قيمــة الجوائــز االجامليــة حســب املرتبــة:
151534440ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة727 :شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة208438 :ل.ل.
* املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة
ـ قيمــة الجوائــز االجامليــة حســب املرتبــة:
370144000ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة11567 :شبكة
ـ الجائزة لكل شبكة 32000 :ل.ل.
* املبالغ املرتاكمة للمرتبة االوىل واملرتاكمة اىل السحب
املقبل4999775504 :ل.ل

} نتائج زيد }

جرى مساء امس سحب زيد رقم  2004وجاءت النتيجة
كاآليت:
الرقم الرابح97661 :
* الجائزة االوىل75000000 :ل.ل.
عدد االوراق الرابحة :ورقة واحدة
* االوراق التي تنتهي بالرقم7661 :
الجائزة االفرادية 900000 :ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم661 :
الجائزة االفرادية 90000 :ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم61 :
الجائزة االفرادية 8000 :ل.ل.
الرتاكم للسحب املقبل 75000000 :ل.ل

} نتائج يومية }

جرى مساء امس ســحب «يومية» رقم  1226وجاءت
النتيجة كاآليت:
* يومية ثالثة698 :
* يومية اربعة8276 :
* يومية خمسة97427 :
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«سلة» غرب آسيا لتحت الـ  ١٦سنة

الخس ـــارة األول ـــى للبن ـــان ام ـــام اي ـــران ()72-67
ووطن األرز يواجه سوريا اليوم وفوزه يضمن تأهله
تلقى لبنان خسارته األوىل
بعــد فوزيــن عريضني يف
بطولة غرب آسيا للمنتخبات
(تحت الـ  16ســنة للذكور)
التي تقــام حتى يــوم غد
السبت يف العاصمة األردنية
عــان .وبعدما حقق وطن
ّ
األرز انتصاريــن عىل االردن
والعــراق يف اليومني األول
والثاين ،تعــ ّرض لبنان اىل
خسارة امام نظريه االيراين
يف اليــوم الثالث الخميس
وبنتيجة ( )72-67وبفارق منتخب لبنان لفئة تحت الـ  16سنة وقوفاً للنشيد الوطني
خمس نقاط.
وعــى الرغم مــن نجاح
لبنــان يف مجاراة املنتخب
االيراين ال بــل التف ّوق عليه
يف الربعــن األول والثاين
الــذي انتهى ملصلحته (-40
 ،)33نجــح االيرانيــون
يف بسط ســيطرتهم عىل
مجريــات الربــع الثالــث
وانهــوه ملصلحتهــم (-58
 )42وبفــارق  16نقطــة
بعــد تراجع الفــت يف أداء جمهور لبناين يشجع منتخب األرز
اللبنانيــن الذيــن افتقدوا
وتبقــى مباراة واحدة للبنان اليوم الجمعة
العبهــم وأحــد هدافيهــم
ســروج افيديســيان الذي ارتكــب خطأه ضد ســوريا عند الســاعة الخامسة عرصاً
الرابع لرييحه املدرب اللبناين ربيع فرنسيس بتوقيــت بــروت .ففي حال فــوزه يضمن
وليــزج به الحقاً .ويف الربع الرابع واألخري تأهله اىل بطولة آســيا التي ستســتضيفها
حــاول اللبنانيون العودة مــن بعيد وقلصوا العاصمة القطرية الدوحة يف حزيران املقبل
الفارق اىل تســع نقاط ( )72-63وانتفضوا اذ ان املطلوب تأهل منتخبني من بطولة غرب
يف الدقائق األخرية ثم ســجلوا  4نقاط لكن آســيا اىل البطولة القارية املؤهلة بدورها (4
االيرانيني انهوا املباراة ملصلحتهم ( )67-72منتخبات) اىل بطولة العامل التي ســتقام يف
متوز املقبل.
وبفارق خمس نقاط.

لبنان يشارك في دورة تدريبية للريشة الطائرة البارملبية
غــادر صبــاح أمــس
املــدرب الوطنــي عيل كزما
والعــب منتخــب لبنان يف
البارابادمنتــون رضا رزق
مطــار رفيــق الحريــري
الدويل متجهني اىل اململكة
البحرينيــة للمشــاركة يف
معسكر تدريبي ودورة دولية
للريشــة الطائرة الباراملبية
تحت ارشاف اإلتحاد اآلسيوي
للعبــة التي تســتضيفها
اململكة من  ١٢الجاري حتى
 ٢١منه مبشــاركة  ٢٢العب كزما ورزق
والعبة من  ٩دول مشاركة.
تحتضن البحرين عىل هامش البطولة دورة
تدريبية خاصة للمدربني سيشارك فيها املدرب
عيل كزما تتضمن الجوانب النظرية والعملية
من  13لغاية  15أيار ،فيام ســتقام البطولة
الدولية األوىل الباراملبية للريشة الطائرة من

 16لغاية  21من الشهر ذاته.
يحــارض يف املعســكر التدريبي كالًّ من
 Guillaume Gaillyمــن فرنســا وZuni
 Aliمــن ســلطنة بروناي ويدير املعســكر
 SambenthanSivaperumalمن ماليزيا.

ال ـــدوري اإلنكلي ـــزي ..كي ـــف خس ـــر ص ـــاح ومح ـــرز
جولـــــة جديـــــدة ضـــــد كريســـــتيانو رونالـــــدو ؟
خرس الثنايئ العريب ،املرصي محمد صالح
والجزائــري رياض محرز جولــة جديدة أمام
كريستيانو رونالدو ،مهاجم مانشسرت يونايتد.
يتصدر محمد صالح ،مهاجم ليفربول الئحة
هدايف الــدوري اإلنكليزي بـ ( 22هدفا) بينام
يبقى محرز أحد أبرز األسلحة التهديفية ملدربه
بيب غوارديوال ،املدير الفني ملانشسرت سيتي.
إال أنكريستيانورونالدو،غسلأحزانهبالفوز
بجائزة أفضل العب يف الدوري اإلنكليزي لشهر
نيسان املايض.
مر رونالدو بأزمة إنســانية الشهر املايض
بعــد وفاة إحدى طفليه التوأم ،وزادت معاناته
بالفشل يف التأهل مع الشياطني الحمر لدوري
أبطال أوروبا ،املوسم املقبل.
رغم هذهالصدمات،وكبوةمانشسرتيونايتد،
إال أن رونالدو كان له بصمة بارزة مبشاركته يف
 4مباريات بالدوري اإلنكليزي الشهر املايض.

ســجل رونالدو  5أهداف يف شــباك أندية
تشيليس وأرسنال ونوريتش سيتي ،بينام غاب
عن مباراتني إحداهام أمام ليفربول بسبب محنة
وفاة طفله الرضيع.
أما مانشسرت سيتي ،فقد خاض  5مباريات
يف الربميريليغ الشــهر املــايض ،تابع رياض
محرز منها مباراتني من عىل مقاعد البدالء.
وكانت بصمة النجم الجزائري ضعيفة بهدف
واحــد فقط يف مرمى برايتون ألبيون ،بينام مل
تكن له بصمة يف مبارايت ليفربول وواتفورد.
محمــد صالح ،نجم ليفربــول ،كان أفضل
حاال من محرز ،حيث شارك يف جميع مباريات
فريقه الـ ،5الشهر املايض.
وســجل صالح هدفني يف الكالسيكو أمام
مانشســر يونايتد ،إضافــة إىل  3متريرات
حاســمة أمام مانشسرت سيتي ويونايتد ويف
ديريب املريسيسايد أمام إيفرتون.

أيــــــــــن يوجــــــــــد ميســــــــــي ورونالــــــــــدو؟..
أعلــــــــــى  10العبيــــــــــن دخــــــــــا فــــــــــي 2022
يتصدر األرجنتيني ليونيل مييس نجم باريس
ســان جريمان قامئة الرياضيــن األعىل أجراً
يف العامل لعام  2022بحســب مجلة فوربس
األمريكية.
ويحصــل مييس عــى  130مليون دوالر
أمرييك ،مقسمة بني  75مليون دوالر كعائدات
من أدائه عىل أرض امللعب ،و 55مليون من عقود
الرعايــة وما يتحصل عليه من مواقع التواصل
االجتامعي خارج امللعب.
ليربون جيمس نجم كرة الســلة األمريكية
العــب فريق لوس أنجلــوس ليكرز ،يحل ثانياً
يف تلــك القامئة بإجاميل عائدات يبلغ 121.2
مليــون دوالر 41 ،منها من راتبه كالعب و80
مــن تعاقدات خارج امللعب مع رشكات الرعاية
ومواقع التواصل االجتامعي واألنشطة األخرى.
كريستيانو رونالدو نجم مانشسرت يونايتد
وأفضــل العبي العامل  5مرات يحصل عىل 115
مليونا 60 ،منها من عائدات داخل امللعب و 55من
عائدات خارجه.
نيامر دا ســيلفا جناح فريق باريس ســان
جريمان الفرنيس جاء يف املركز الرابع بإجاميل
إيرادات بلغ 95مليون دوالر أمرييك ،منها 70من
موقعه كالعب و 25من عائدات خارج امللعب.
العب فريق الســلة األمرييك غولدن ستيت

واريورز ،ســتيفن كوري حل خامسا بـ92.8
مليــون دوالر 45.8 ،داخــل امللعب و 47خارج
امللعب.
العب فريق بروكلني األمرييك لكرة الســلة،
كيفــن دورانــت يتواجد يف املركز الســادس
بإجاميل راتب  92.1مليون دوالر 42.1 ،كراتب
لالعب،و 50مليونلعقودرعايةوأنشطةأخرى.
روجيهفيدررأسطورةلعبةالتنسالسويرسي
يحل ســابعاً يف قامئة «فوربس» براتب 90.7
مليون كلها من عائدات متعلقة بتعاقدات خارج
امللعب مقابل فقط نسبة % 0.7من عمله كالعب
تنس.
ويأيت يف املركز الثامن املالكم املكســييك
كانيلو ألفاريز بـ 90مليون دوالر ،كلها من عمله
كمالكم باستثناء فقط  5ماليني يتحصل عليها
من تعاقدات خارج الحلبة.
العب كرة القدم األمريكية توم برادي يتواجد
تاسعاًبـ 83.9مليوندوالر 31.9،منهامن العمل
الريايض و 52مليون من التعاقدات األخرى.
وأخــراً يحل عــارشاً اليونــاين جيانيس
أنتيتوكومنبــو ،العب فريــق ميلوويك باكس
األمرييك براتب  80.9مليون دوالر ،مقسمة بني
 39.9من راتبه كالعب و 41مليون من تعاقداته
األخرى.
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ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ّ
الســـــــــــــــائق املميـــــــــــــــز واملاهـــــــــــــــر اليـــــــــــــــاس الدهنـــــــــــــــي
يس ــــــــتعد لـــ «رال ــــــــي أنتي ــــــــب الدول ــــــــي» وبط ــــــــوالت لبن ــــــــان

السائق املميز الياس الدهني عىل منصة التتويج بطالً ألحد السباقات

ج ّهز السائق املم ّيز واملاهر الياس الدهني «العدّ ة»
لتحقيق النتائج التي يطمح اليها عام  2022بحيث
يســتهل «نشــاطه امليكانييك» عرب مشــاركته
الخارجية األوىل مبســرته يف رايل «أنتيب كوت
دازور» الدويل الفرنيس الشــهري يف نسخته ال57
مع مالحه روين مارون.
وبعد مشاركته يف الرايل الفرنيس ،الذي سيقام
بني  19و 22ايار الجاري مع فريق «شازيل» الفرنيس
هذا الرايل الذي سيشهد مشاركة كثيفة لنحو 150
سائق ،ســيبدأ الدهني «مشــواره» يف بطولتي
لبنان للراليات وســباقات تسلّق الهضبة وطموحه
الصعود اىل منصة التتويج واحراز األلقاب لسائق
شــاب يلفت انظار املراقبني نظراً لقيادته املحرتفة
والبارعــة والتي أظهرها وبــدأت مالمحها تظهر
منذ دخوله عــامل الرياضة امليكانيكية عام 2015
من «بوابة» بطولة سباقات الرسعة (سبيد تست).
ويقــول الدهني «سأشــارك يف أول رايل عىل
الصعيد الخارجــي وهو رايل «أنتيب كوت دازور»
مــع مالحي روين مارون عىل منت ســيارة «رينو
كليو رايل  »5وهو الرايل الرابع الذي أشــارك فيه

الدهني طائرا ً يف رايل لبنان الدويل العام الفائت

بعد مشاركتي يف ثالثة راليات ضمن بطولة لبنان
للراليات العام الفائت .وأخطّط للمشاركة يف رايل
دويل ثان يف أوروبا يف العام الجاري».
وحــول الهدف من مشــاركته يف «رايل أنتيب»
يجيــب الدهنــي بحامس «ألكتســب الخربة أوالً
وألحقق نتائج جيدة ثانياً وليك تكون هذه املشاركة
الدولية كتحضري جدّ ي لبطولة لبنان للراليات التي
ستنطلق اوىل جوالتها عرب رايل الربيع يف حزيران
املقبل وسأنافس يف ثالث فئات يف الرايل الفرنيس
وهــي فئة «رايل  »5وفئة «كليــو ترويف» وفئة
«كليو تــرويف جونيور» وآمل تحقيق نتائج جيدة.
ويف وقت ســأقود سيارة «رينو كليو رايل  »5يف
رايل أنتيب ،ســأنافس يف بطولة لبنان عىل منت
«ســيرتوين دي اس  3أر 3ماكس» مع مالحي امني
عقل».
وتحــدث الدهني عن النتائــج التي حققها يف
أحرزت املركز
ُ
الســنوات األخرية فقال «عام 2021
الثاين يف بطولة لبنان للراليات لفئة الدفع األمامي
واملركز الخامس يف الرتتيب العام يف مشــاركتي
األوىل يف البطولــة .ويف بطولة تســلّق الهضبة

احــرزت لقب البطولة لفئــة الدفع األمامي ولقب
بطولة سباقات الرسعة (سبيد تست) للفئة عينها
للعام الثاين عىل التوايل».
وكشــف الدهني ان طموحــه «ال حدود له عام
 2022خاصة احراز لقب بطولة لبنان للراليات لفئة
الدفع األمامي الذي يحمله حالياً الســائق باسل ابو
حمدان».
جه الشــكر اىل النادي اللبناين للســيارات
وو ّ
والسياحة لتنظيمه كافة البطوالت بطريقة متقنة
واىل مالحيه روين مارون وامني عقل عىل التعاون
املثمر معهام.
وذكــر الدهنــي انه بدأ التجارب عىل ســياريت
سيرتوين ورينو .كام شكر فريق «آي .أم .يت» واىل
الرعاة وعىل رأسهم «ميد لوجستكس سريفيسيز»
و «موتول».
وختم قائالً «لدي شــغف بالرياضة امليكانيكية
وانهيت تحضريايت للموسم الجاري ويبقى التوفيق
من الله».
يشــار اىل ان الســائق روجيه فغايل ومالحه
جوزيف مطر احرزا لقب أنتيب عام .2015

نتائ ــــــج بطول ــــــة لبن ــــــان العام ــــــة للصغ ــــــار م ــــــا دون الصيص ــــــان
فـــــــــــــــي الجـــــــــــــــودو لعـــــــــــــــام  2022مواليـــــــــــــــد 2015-2014

وسط االجراءات االحرتازية
الالزمة للوقاية من فريوس
كوفيــد  ،19نظــم االتحاد
اللبناين للجودو وفروعه يف
القاعة املقفلة لنادي بودا ادما،
املقر املؤقت لالتحاد ،بطولة
لبنان العامة للصغار ما دون
الصيصان لعام 2022مواليد
 2015-2014وذلــك تحــت
ارشاف رئيس االتحاد فرنسوا
ســعاده واملستشــارين حنا
اروادي ،ليا فرحات وانطونيو
سعادة.
اشــرك يف البطولة 78
العبــا ينتمــون اىل االندية
التاليــة  :بوشــيدو دوجو
املينا طرابلس ،مون الســال
عني ســعادهـ ،الوطني فرن
الشــباك ،الــرج الريايض
بعلبك ،الوطنــي الحازمية،
املرمييني ،بيت مري ،غولدن
بــادي ،الســيس الريايض،
مار روكز القليعات ،االوملبي
بريوت وبودا ادما.
حكــم املباريات عدد من
الحكام الدوليني واالسيويني
والوطنيني ،كلود ساروفيم،
روين خوام ،اندره مشــلب،
شــارل دانيــال ،وانطونيو
سعادة وحكام الطاولة يارا
طربيه وليو جو خوام.
حــر املباريــات اهايل
املشاركني ومقربيهم وعدد من
محبي ومشجعي هذه اللعبة.
بدأت املباريات بالنشــيد
الوطنــي اللبناين اعلن بعده
رئيس االتحاد باســم اللجنة
االدارية افتتاح هذه البطولة
ومن ثم بدات املنافسات.
وقد اسفرت النتائج الفنية
النهائية عن التايل :
 20كلغ -1الياسسمعان–بوداادما
 -2جاسنت كرم – السيس
الريايض

 ..وفئة أخرى

تتويج إحدى الفئات

أبطال عىل منصة التتويج
 -3رشبــل رضغام – بودا
ادما
 24كلغ -1لوييك نعيم – بودا ادما
 -2جو ضو – بودا ادما
 -3كليو شديد – مار روكز
 24كلغ أ -1جو ســويدي – مون
السال
 -2امــر امهــز – الربج
بعلبك
 -3كريم حنا – بودا ادما
 24كلغ ب -1ايالي بدر – بودا ادما
 -2محمــود الســبع –
بوشيدو طرابلس
 -3ادم الصاروط – الربج
بعلبك

كبار الحضور مع أبطال إحدى الفئات
 27كلغ -1ريــان ياغــي – الربج
بعلبك
 -2جــوزف نرص – مون
السال
 -3اندره صوما –املرمييني
 27كلغ أ -1جون ميني – بودا ادما
 -2كريم سعادة – غولدن
بادي
 -3رامي املل – بوشــيدو
طرابلس
 30كلغ -1ماتيو شــهوان – بودا
ادما
 -2ســابا الهاشم – بودا
ادما
 -3مجد بيطار – مار روكز

 30كلغ أ -1نواه نصار – بودا ادما
 -2الكــس راقوبيــان –
غولدن بادي
 -3رشبل حبيب – السيس
 34كلغ -1كريــس عبيد – مون
السال
 -2اليــاس صوما – بودا
ادما
 -3انطوين شهوان – بودا
ادما
 38كلغ -1كريســتوفر غاوي –
بودا ادما
 -2جوناثان بشــعالين –
مون السال
 -3برامــس عقيقــي –

مون السال
 42كلغ -1سام رامي – بودا ادما
 -2غريغوري طاراكيجيان
– االوملبي بريوت
 -3جيوفــاين درويش –
مون السال
ترتيب االندية:
 -1بــودا ادما ( 8ذهبيات
و 3فضيات و 4برونزيات)
 -2مون السال (ذهبيتان
وفضيتان وبرونزيتان)
 -3الــرج بعلبك (ذهبية
وفضية وبرونزية)
ويف نهايــة املباريــات
اســتلم الفائزون امليداليات
والشــهادات من قبل رئيس
واعضاء االتحاد

فينيس ـــيوس يتص ـــدر ..قي ـــم س ـــوقية مفاجئ ـــة لنج ـــوم ري ـــال مدري ـــد

يتصدر الربازييل فينيســيوس جونيور مهاجم
ريال مدريد اإلســباين ،قامئة أعىل الالعبني من
حيث القيمة الســوقية يف فريقه حالياً.
ويتحكم يف مســألة ارتفاع القيمة السوقية
لالعب ما ،عمره ومســتواه الفني يف السنوات
األخــرة ،وكذلك املتبقي من مــدة العقد ،وما
يجعــل العب يف ســن فينيســيوس جونيور
 21ســنة -لديه قيمة سوقية أعىل ،مقارنةبالفرنيس املتألق ،كريم بنزميا ،البالغ من العمر
 34سنة.
وبحسب موقع «ترانسفري ماركت» اإلحصايئ،
فإن فينيســيوس هو األعىل يف ريال مدريد من
حيث القيمة الســوقية ،التــي بلغت  100مليون
يــورو ،يليــه يف املركــز الثاين العب الوســط
األوروغوايــاين فيدريكو فالفــردي والحارس
البلجيــي تيبو كورتوا بـ 65مليون يورو.
ويحل يف الرتتيب الرابع املدافع الربازييل إيدر
ميليتــاو بـ 60مليون يــورو ،يليه بـ 55مليون
النمســاوي ديفيد آالبا ،املدافع القادم من بايرن
ميونخ الصيف املايض ،والعب الوســط الفرنيس
إدواردو كامافينغا.

ويالحــظ يف أصحاب أعىل القيم الســوقية
يف ريــال مدريد صغر ســنهم ،أو عىل األقل عدم
تجاوزهم  30سنة.
ويبلــغ كورتوا  30عامــاً ،وفالفريدي (،)23
وميليتــاو ( ،)24وآالبــا ( )29وكامافينغا (19
سنة).
فــرالن ميندي ،املدافع البالــغ من العمر 26
عاماً ،تبلغ قيمته السوقية  50مليون يورو ،وهي
نفس قيمة كاســيمريو 30 ،ســنة ،بعدهم يأيت
بـ 40مليون يورو رودريجو 21 ،ســنة ،وماركو
أسينسيو 26 ،سنة.
املخرضمان كريــم بنزميا وتوين كروس34 ،
و 32ســنة يتساويان يف القيمة السوقية ،ولكل
العب  25مليون يورو.
الغريــب أن أغــى صفقتني يف تاريخ ريال
مدريــد ،البلجيــي إدين هــازارد ،والويلزي
غاريــث بايل يعانيان مــن انخفاض حاد يف
القيمة الســوقية بســبب تراجع املســتوى،
فقيمــة هــازارد  16مليون يــورو ،مقابل 3
ماليني فقط للويلزي.
بايــل انضم للريال يف صيف  2013مقابل 94

مليــون يورو كأغىل العب يف العامل وقتها ،بينام
انتقل هــازارد يف  2019للمريينغي مقابل 100
مليون يورو.
ويف ما يــي األعىل قيمة ســوقية يف ريال
مدريد:
 -1الربازييل فينيسيوس جونيور  100 -مليون
يورو
 -2البلجيــي تيبو كورتوا  65 -مليون يورو
 -3األوروغوايــاين فيدريكو فالفريدي 65 -
مليون يورو
 -4الربازيــي إيدر ميليتاو  60 -مليون يورو
 -5النمســاوي ديفيد آالبا  55 -مليون يورو
 -6الفرنــي إدواردو كامافينغا  55 -مليون
يورو
 -7الفرنــي فريالند ميندي  50 -مليون يورو
 -8الربازييل كاســيمريو  50 -مليون يورو
 -9الربازيــي رودريغو  40 -مليون يورو
 -10اإلســباين ماركو أسينســيو  40 -مليون
يورو
 -11الفرنــي كريم بنزميا  25 -مليون يورو
 -12األملــاين توين كروس  25 -مليون يورو
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الجمعة  13أيار 2022

؟

أديب وكاتب وصحفي وشاعر مهجري راحل .إعترب من
أبرز اعالم أدب املهجر ،ومن مؤســي الرابطة األدبية،
التي هي جمعية أدبية عربية يف األرجنتني.
إسمه مؤلف من مثانية حروف .إذا جمعت:
 -4+6+1+5صوت وقع الحديد بعضه ببعض.
 -6+3+2+7نوع من العصافري.
التمسك باليشء.
 -5+6+3+8بخيل شديد
ّ
 -7+6+8+2فريد من نوعه.
 -3+2+5قضاء لبناين.
رث عىل.
 -7+4+2ع َ
 -6+3نوتة موسيقية.

الحل السابق
افقيا:

اخترب معلوماتك

عموديا:

1ـ شاعر مرصي راحل
ولــدَ عىل منت ســفينة،
رش الخرب.
إنت َ
2ـ َذئب ،خصم شــديد
الخصومة ،طافوا حول.
3ـ عطشــان ،زا َد وكرثَ،
أقا َم باملكان.
4ـ َ
زاول العمل ،بلدة يف
البقاع.
5ـ رئيــس وزراء
باكستاين راحل ،رسب.
6ـ ص ّوت وط َّن الذباب،
وضــح وثبت األمر،
طبل،
َ
بلدة يف الشوف.
7ـ آلة طرب ،املســالك
ح ّبي.
الضيقةُ ،

8ـ عامل فليك فرنيس،
صحــايف لبنــاين راحل،
ِ
خاضع لطلبات غريه.
9ـ مدينة أملانية ،مدينة
سعودية ،رشائع.
10ـ حظِ ،مق َول ،مدينة
يف غينيا االستوائية.
11ـ أطعنــه ،يكملون
وينهون العمل ،ولد الشاة.
12ـ صــوت االنفجار،
مشــع،
عنــر كيميايئ
ّ
الجواب ،حرف جر.
13ـ تستخدم يف املعارك
والحــروب ،ط ُرق ،بلدة يف
البقاعُ ،عنق.

الحل السابق
1ـ سمرياميس ،افران
2ـ تولوز ،نعالج ،يل
3ـ يزيد الثالث ،سنة
4ـ وا ،سو ،رد ،عميد
لف ،حاالت ،باريش
أريّ ،
5ـ ّ
6ـ من ،الرسب ،يباب ،يس
تب ،اله ّينة ،بروكرن
7ـ َّ
8ـ غينيا ،بياقوت ،آين

عموديا:

9ـ رتب ،يفي ،بدر ،لسان
10ـ الدوري ،روان ،لون

11ـ نرسين ،يق ّر ،درب ،قم

12ـ جليــد ،فــا ،رسدين،

صجيج

13ـ روســيني ،روسيا،

يرتعد

االبراج

الحمل
( 21آذار  20 -نيسان)

َ
ربط وشدّ .
11ـ ممثلة أمريكية راحلة.
12ـ مغنيــة عراقية راحلة،
خاف وفزعَ ،آلة طرب.
َ
13ـ آلــة طرب ،أدركَ لليشء،
رشب نوتة موسيقية.
َ
14ـ إســم موصول ،أخفَي ُتم
الخرب ،أوزّع عىل.
15ـ للندبة ،نستعيد اليشء.
16ـ أحطنا به وحارصناه.
17ـ نحات فرنيس ،مخلص.
18ـ االســم األول ملوسيقار
ومطــرب وفنان عــريب راحل
صاحب الصورة ،طويل.

1ـ صــار الوقت ،تســتقبل
الس ّياح.
2ـ العساكر ،يرقبون.
3ـ عــ َوز وحاجــة ،دولــة
آسيوية.
4ـ رجاء ،رشف ورفعة.
5ـ املفيد ،راحة اليد ،ولد املرأة
من زوجها األول.
6ـ مناص ،رتبة عسكرية.
7ـ شــاعر فرنــي ،ماركة
سيارات.
بش
َ
أول
8ـ
ي ،التوبيخ.
ّ
9ـ البحر ،نطوف وندور .
10ـ جامعة ،مــن الطيور،

افقيا:
1ـ ستيوارت غرانجر
2ـ موزار ،بيت ،سلو
3ـ ييل ،يم ،نباريس
4ـ رودس ،ناي ،ليدي
5ـ أزاول ،اليدن
6ـ فاه ،فو ،يف
7ـ ينرث ،ليبرييا
يق
حسني،
8ـ سعاد
َّ
9ـ ال ،ارتاب ،رسو

الثور
( 21نيسان  21 -أيار)

الرسطان
( 22حزيران  23 -متوز)

املرحلة مناســبة لك لــي تخطط وتبارش
أهدافك ســتتحقق ولو بشــكل بطيء فال
تقلق .ال تهمل العائلة العزيزة بســبب مشاكل العمــل ،فالفــرة الراهنة غنيــة ومرضية
بســيطة ،فرمبا كانت بحاجة اليك اليوم أكرث لطموحك سواء تعلق األمر بالناحية املادية أو
املعنوية.
من أي وقت.

االسد
( 24متوز  23 -آب)

العذراء
( 24آب  23 -أيلول)

يبتســم لك الحظ هــذه اآلونة عىل الصعيد
تريد األفضل واألمثل سواء كانت الظروف
مالمئــة أو غري مؤاتية .أنت تدرك متاما أن الخاص .مشــكلة تحل كانــت تبدو صعبة.
مثــة طرقا عديدة أخرى تــؤدي اىل الهدف تتوطد العالقات وتصبح أكرث انســجاما من
السابق مع اآلخرين.
املنشود.

امليزان
( 24أيلول  22 -ت)1

العقرب
( 23ت21-1ت)2

التحســن يف أوضاعك سيستمر ،لكن انتبه
ال تتحــدث كثريا عن املايض ،فالحارض أهم
منه لتعيش براحة وسعادة .العالقة العاطفية قــد ال يســتمر هذا األمر طويــا .لذلك عليك
التي تبحث عنها ستظهر بشائرها يف القريب االستفادة منه حاليا بفطنة ويقظة واالدخار
قدر املستطاع.
العاجل.

القوس
(22ت 21 - 2ك)1

الجدي
(22ك 20 - 1ك)2

ال تكــن اليوم مزاجيــا ومتقلبا واال فقدت
ال تقــع يف رشك االغراء من أشــخاص
خبثاء .ســوء تفاهم قد ينتــج عنه بعض صداقاتك .يجــب أن تتخىل بعض اليشء عن
املشــاكل التي قد ال تجــد لها الحلول اال بعد انانيتــك ألن هــذا األمر قد يبعــد عنك بعض
األشخاص.
وقت طويل.

الدلو
( 21ك 19 - 2شباط)

10ـ الثعلب ،قدر ،رس
11ـ فج ،ما ،بوروندي
12ـ سيتي ،يا
13ـ الندّ  ،ب ب ،لندن
14ـ ن ّية ،باريس
15ـ أبو ،البرص
16ـ كانو ،جِ ت
17ـ يس ّنن ،نقيع
18ـ شريين أبو عاقلة ،مجد

1ـ من هو األديب والكاتب والقصيص األمرييك الراحل،
الذي إسمه األصيل وليام سيدين بورتر ،والذي لوال حبسه
ودخولــه الزنزانة ،ملا فكّر يوما يف الكتابة وتأليف العديد
من القصص القصرية يف السجن؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ ما إسم الشاعر اللبناين الذي كان من أعضاء الرابطة
القلمية يف نيويورك ،ولق َّب بـِ الشاعر الدرويش؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ يف أيــة دولــة أمريكية التي هي مــن دول أمريكا
الجنوبية يقع مطار كاراسكو؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ ما إسم الشاعر الهندي الكبري الذي نال جائزة نوبل
سنة 1913؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ كم كيلو مرت يبلغ طول خليج العقبة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ ما إسم الشاعر األموي الذي إشتهر يف زمانه ولق َّب
بـِ خليل الخلفاء ،وذلك ألنه كان يجالس الخلفاء واألمراء؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ ما إســم الدولــة التي تقع يف أمــركا الجنوبية،
وإحتلت املركز الثالث يف بطولة كأس العامل سنة 1962؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ ما إسم املدينة العربية التي لُقّبت بـِ عروس البحر؟
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افقيا:

عموديا:

1ـ دولة كربى.
األسد.
2ـ من أسامء
َ
3ـ عاصمــة دولــة
أوروبية.
4ـ يطلــب الــرأي
والنصيحة مع.
5ـ رئيــس وزراء هندي
عاش طويال.

1ـ طبيــب نفســاين
منساوي.
2ـ االســم الثاين لوزير
لبناين سابق.
3ـ مصباح.
4ـ أداروا واعتنــوا
باألمور.
5ـ الجار.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ حاالت.

1ـ حرصون.

2ـ صامدح.

2ـ آمايل.

3ـ رابعاً.

3ـ البِداً.

4ـ ولدهم.

4ـ أدَع ُهم.

5ـ نيامي.

5ـ تحامي.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ ساللة سونغ.
2ـ امللك شارل األول.
3ـ سيزيف.
4ـ شاتانوغا.
5ـ غيوتان.
6ـ بيوس التاسع.
7ـ الخليفة القاهر.
8ـ يف نروج.

من خمسة حروف:

بإمكانك أن تقيض فــرة ممتازة رشط أن
قد تصادفك بعض الصعوبات الصغرية لكنها
عابرة .املال ليس وحده كل يشء يف هذه الدنيا ،تكــون اكرث انفتاحا عىل اآلخرين .تجد راحتك
والســعي وراءه دامئا يحيل االنســان اىل آلة يف العمل وخصوصــا ان ابوابا جديدة تفتح
أمامك.
حاسبة.

الجوزاء
( 22أيار  21 -حزيران)

كارل فون لينه

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

الحوت
( 20شباط  20 -آذار)

نجــاح أكيد يف هــذه املرحلة عىل الصعيد
نشــاط ملحــوظ يف حياتــك العمليــة
واالجتامعية .أحوالك عىل ما يرام ،وما تشعر العمــي ،أما عــى صعيد الحيــاة العاطفية
بــه مجرد هواجس ال اســاس لهــا .الراحة الخاصة فأنت قلق عىل بعض األشخاص الذين
اشتقت اليهم.
الجسدية رضورية.

عاصمة عربية
القدس
شريين
بيت لحم
ج ّنني
بخور
بريوت
تزيني
تراث
تقرير
تعادل
ثبات
مثني
جرن
جورجيا
حنون
حجرة
دجلة
ديبويس
دينامو
دواء
رواية
رونسار
رمان
زق
زهاء
سفري
شبل
شمس
صديق
رضس
عذر
عزة
غذاء

SUDOKU

فنزويال
فك
فلوريدا
قناع
قرن
كيمبو

لورد
مسابقة
مرمى
مغارة
منزل
مز

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

مشغرة
نهرو
نغم
هيرثو
هايتي
ورود.

الحل السابق

الحل السابق
أفغانستان

الجمعة  13أيار 2022

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

ّ
واش ــنطن ت ـ ّ
ـروج لـ«ثالثي ــة» اإلنخ ــراط واإلندم ــاج والتوطي ــن :ه ــل م ــن ق ــرار دول ــي لدم ــج الالجئي ــن الس ــوريين؟
(تتمة ص)1
هــذه االرقام املحبطــة واملؤملة مل ترث غرية بعض دول مجلس
التعاون «املســتنفرة» لرفع نســبة االقرتاع الس ّني ويف سبيل
ذلــك ،دقت «ناقوس الخطر» من دار الفتوى ملنع حزب الله من
«الهيمنة» عىل النواب السنة!.

} خطر «الدمج» }

ففيــا تغــرق الدولــة اللبنانية يف معمعــة االنتخابات
الترشيعية« ،دق» وزير الشــؤون االجتامعية فيكتور حجار
«ناقوس الخطر» يف مجلس الوزراء باالمس ازاء ما ملســه يف
بروكســل من «تواطؤ» دويل فاضــح برعاية امريكية ،لدمج
الالجئني السوريني يف اماكن اللجوء ،ومنها لبنان ،وقد ساهم
ارصاره يف الجلسة عىل مناقشة هذا امللف الخطري اىل اطالق
رئيس الجمهورية ميشال عون موقفا علنيا رافضا ومحذرا من
خطورة استخدام هذا املصطلح يف االروقة الدولية.

} االجواء «سلبية» }

ووفقا الجواء الوفد اللبناين الذي شارك قبل ايام يف املؤمتر،
كانت االجواء العامة شديدة السلبية ازاء عودتهم اىل بالدهم،
وكان الفتا عدم اكرتاث كافة الوفود املشاركة باالوضاع الصعبة
للدول املضيفة لهؤالء ،وكانت الفضيحة يف اجواء التوتر التي
سادت يف القاعة التي ضمت نحو  200مندوب بعد كلمة الوزير
حجــار الذي رفع «الصوت» عاليا يف مواجهة تجاهل املجتمع
الدويل ملسالة العودة.

} التفاف عىل املوقف اللبناين }

وبحســب معلومات «الديار» ،ملس الوفد اللبناين الرســمي
وجود خطة دولية ممنهجة البقاء الالجئني يف الدول املضيفة،
ومنهــا لبنان تحــت عنوان الدمج ،وكانت الوفود املشــاركة
واضحة يف رفض عودتهم اىل سوريا ،بحجة ان البالد ال تزال
غري آمنة ،ومل يجد الرشح اللبناين حول وجود مناطق آمنة آذانا
صاغية .ويف املقابل طلب من لبنان كام الدول االخرى املضيفة،
منح الالجئني االقامة ،كمقدمة لدمجهم يف املجتمع ،ومنحهم
تصاريح عمل وصوال اىل منحهم معاشات تقاعدية وتعويضات
الشــيخوخة .وكان الفتا عدم اكرتاث الوفود الدولية املشاركة
بامكانيــات الدول وقدراتها املادية واالقتصادية ،وخصائصها
الدميوغرافية ،كام هو الحال يف لبنان ،بل االسوأ من ذلك مثة
تجاهل فاضح لكل التقارير الرسمية اللبنانية ،يف املقابل يتم
االلتفــاف عىل موقف الدولــة اللبنانية عرب بعض الجمعيات
الرشيكة لهم واعتبارها شــفافة عىل عكس الدولة اللبنانية
التي يتم التشكيك يف تقاريرها والتي اعتربت غري «شفافة».

} «وقاحة» امريكية }

ويف مــؤرش عىل وجود قرار دويل حاســم بتلزيم الدولة
اللبنانية ملف الالجئني الســوريني ،كان الوفد االمرييك اكرث
وضوحا «ووقاحة» خالل لقائه مع وزير الشؤون االجتامعية
عىل هامش مؤمتر بروكســل ،بالشــكل كان اللقاء وديا ،لكن
يف املضمــون مل يكــن هناك اي تطابــق يف االفكار وطالبوا
«باالنخــراط واالندمــاج والتوطــن» دون االكرتاث الي من
الهواجس التي اسهب الوزير يف رشحها.

} ضغوط عىل الوزير «للتوقيع» }

ووفقا للمعلومات ،يتعرض وزير الشــؤون لضغوط دولية
لتوقيع الخطــة الوطنية للحامية االجتامعية التي اعدت من
قبل مجموعات من املجتمع املدين واليونيسف ومنظامت دولية

رص عىل تعديلها النها تحمل يف طياتها
اخرى ،مع العلم انه ي ّ
توطينا مقنعا لالجئني ،حيث مل تتم االشــارة اىل الالجئني او
النازحــن يف لبنان ،فهم يتحدثون عــن «قاطنني» يف لبنان
دون ان يتحدثوا اصال عن الشــعب اللبناين ،ويقرتحون اقرار
تعويضات عن البطالة لكل «القاطنني» وكذلك رصف تعويضات
عن االعاقة ،والشــيخوخة وغريها مــن الحقوق التي تحمل
يف ظاهرها طابعا انســانيا ،كفرض قبول املثليني وزواجهم،
اال ان االخطــر يبقى متريــر عملية الدمج غري معلن للنازحني
والالجئني باعتبار لبنان وطنهم النهايئ.

} «يأس» وتحميل للمسؤولية؟ }

ووفقا الوســاط وزارية مطلعة عىل امللــف ،تحمل وزير
الشــؤون حمال ثقيال منذ  8اشــهر ،وهو اختار يف الجلسة
مــا قبل االخرية للحكومة رفع الصــوت يف مجلس الوزراء،
بعد سلســلة من االجتامعات البعيدة عن االضواء مع عدد من
املســؤولني الروحيني ،والسياسيني ،والعسكريني ،يك يتحمل
الجميع مســؤولية ملف شــديد الخطورة ،ويبقى ان تتحرك
الدولة اللبنانية عىل نحو ثنايئ باتجاه دمشــق اليجاد ارضية
صالحة لتفكيــك هذه «القنبلة املوقوتــة» ،الن الرهان عىل
املجتمع الدويل يف غري مكانه ،ومن التقى الوزير حجار وسمع
مداخلته يدرك حجم «اليأس» من امكانية حصول اي «اخرتاق»
يف املحادثات مع الدول املانحة!.

} «االحتالل الصامت» }

ولفتت تلك االوساط اىل ان ما يطرح من دمج اعاد موضوع
الالجئني السوريني إىل صدارة النقاش السيايس يف تركيا ،ما
يفتــح الباب أمام توترات اجتامعية داخل تركيا لن يخرج منها
أحد رابحاً ،وهو امر ســيحصل يف لبنان عاجال او آجال .فام
تطرحه احزاب املعارضة يلقى آذانا صاغية لدى معظم االتراك
الذين باتوا مقتنعني ان الالجئني يخ ّربون «النسيج االجتامعي»
ويشــكلون خطراً عىل «البنية الثقافية واألخالقية للمجتمع
الرتيك» .وال يكمن الحل يف إدماجهم بل يف ترحيلهم حتى لو
كانت غري طوعية ويف رشوط غري آمنة .فاالتراك يخشون بان
القســم األكرب من الالجئني سوف يبقى يف تركيا ،فقد مىض
عىل وجودهم ما بني  11ـ  8ســنوات ،وأسســوا حياة جديدة،
ومثــة جيل كامل ولد يف تركيــا وال يعرف غري اللغة الرتكية،
ومل يــر البلد األصيل ألهله أبداً ،وقد اصبح التعبري الرائج لدى
الرأي العام لوصف الوجود السوري بانه «االحتالل الصامت».

} «استنفار» خليجي؟ }

انتخابيا ،ويف تدخل فاضح بالشــؤون الداخلية اللبنانية،
اســتنفر ســفراء دول مجلس التعاون الخليجي يف محاولة
«يائســة» للضغط عىل الناخبني الســنة للمشاركة الكثيفة
يف عملية االقرتاع ،بعدما متســك رئيس تيار املســتقبل سعد
الحريري بقراره عدم الدعوة ملنارصيه اىل املشــاركة الكثيفة
يف االســتحقاق يوم االحد املقبــل .ويف «انزال» ديبلومايس
غري مســبوق زار ســفري دولة الكويت عبد العــال القناعي،
وســفري دولة قطر إبراهيم الســهالوي ،وســفري اململكة
العربية الســعودية الوليد البخاري دار الفتوى ،ليخرج مفتي
الجمهورية ،الشــيخ عبد اللطيــف دريان بترصيح يرتقي اىل
مصاف «الفتوى الرشعية قــال فيه» أنّ مقاطعة االنتخابات
استسالم ،وال نريد تســليم لبنان ألعداء العروبة» .ومن شدة
االحباط عرض السفري السعودي عىل املفتي التحشيد النوعي
خالل احياء ضخم لذكرى اغتيال الشيخ حسن خالد اتفق عىل
اقامته يوم غد الســبت «لشــد العصب» يف صفوف الناخبني
السنة .وأشار املكتب اإلعالمي يف دار الفتوى يف بيان ،عقب

اللقاء ،إىل أنّ السفراء مت ّنوا أن تنجز االنتخابات النيابية املقبلة
بكل شــفافية لتعكس تطلعات وآمال اللبنانيني ،معتربين أن
ّ
«السلبية تجاه االنتخابات النيابية املقبلة ال تبني وطناً وتفسح
املجال أمام اآلخرين مللء الفراغ وتحديد هوية لبنان وشــعبه
العريب».

الســنيورة بالقول :سيبقى موقفك وحده ميثلنا! ثالث مرات...
مرفقة بصورة الرئيس الحريري .وجاءت تغريدته بعد ساعات
عىل اصدار مكتب النائب بهية الحريري بيان نفت فيه تقديم اي
دعم الي مرشح رسا او علنا ،واعلنت انها ملتزمة بقرار الرئيس
الحريري وكل ما ينرش ال اساس له من الصحة.

ووفقا ملصادر مطلعة ،توىل البخاري االتصاالت مع نظرائه
الخليجيني خالل الســاعات املاضية ،واقنعهم برضورة الحراك
املشــرك لزيادة الضغط عىل الناخبني الســنة ،وتداول معهم
بسلسلة من االفكار ملنع حزب الله من االستئثار بحصة سنية
وازنة يف الربملان الجديد ،وابلغهم انه ملس من خالل اتصاالته
مع الحلفاء ،وخالل زيارته امليدانية ،وجود توجه «مستقبيل»
واســع ملعاقبة اللوائح الخارجة عن قرار الحريري من خالل
املقاطعة ،وليس التوجه اىل «الصوت» العقايب ،وهذا سيعني
حكام انخفاض الصوت التفضييل يف اكرث من دائرة حساسة
ما سيسمح للمرشحني السنة املحسوبني عىل حزب الله بالفوز
يف املعركة االنتخابية التي سيكون لها انعكاسات مبارشة عىل
االستحقاقني الحكومي والرئايس ،ولهذا كان الرتكيز عىل منع
الحزب من «الهيمنة» عىل النواب السنة يف املجلس الجديد.

ومل يغب االســتحقاق االنتخايب اللبناين عن اهتامم اعالم
العــدو ،وقالت صحيفة « ارسائيل اليوم» ان الجهد األســاس
يبذله معارضو حــزب الله يك ينزعوا من يديه ويدي رشكائه
أغلبيتــه يف مجلس النواب ،فيغريوا موازين القوى .ووصفت
الصحيفة ،السعودية بانها «الروح الحية» التي تجري لقاءات
مع قوى سياســية مؤثرة ،تدعــم مالياً وتحاول اقناع مؤيدي
الحريري باملشــاركة يف االقرتاع ،رغم أنه أعلن عن انســحاب
مجموعته من الحياة السياسية .وكشفت «ارسائيل اليوم» ان
فرنســا والواليات املتحدة وجهتا سفارتيهام ملساعدة السفري
السعودي يف لبنان .وخلصت اىل القول مع كل تفاؤل معاريض
حزب الله للتغيري ،يبدو أن لبنان يدخل إىل أزمة ستشل الحياة
السياسية فيه ،ولفرتة غري قصرية؟

} تحشيد سعودي }

} دفع «االمثان» }

وعلم يف هذا السياق ،ان السفري السعودي يخىش ايضا دفع
مثن شــخيص عقب االنتخابات ،اذا ما كانت النتائج «كارثية»
الن بعض دوائر الخارجية الســعودية تحمله جزءا كبريا من
املســؤولية حيال ادارة امللف اللبناين بعدما لعبت تقاريره دورا
محوريا يف «تهميش» الرئيس الحريري ،اثر تغليب «صداقته»
مع رئيس القوات اللبنانية ســمري جعجع عىل ما عداها ،وهذا
ما ترك تاثريا مبارشا عىل تقييمه للوضع الداخيل اللبناين .يف
املقابل تلفت اوســاط دبلوماسية عربية اىل ان الخشية لدى
السفري واقعية ،لكن ليس ملسؤوليته عن ما آلت اليه االمور من
فشل يف السياسة السعودية ،لكنه سيكون حكام «كبش فداء»
الخفاقات ال يتحمل مســؤوليتها ،بعدما كان يتلقى التعليامت
من مسؤوليه ،ومل يسمح له مبجرد املناقشة.

} توقعات «متناقضة»؟ }

وفيام اكــدت مصادر دار الفتوى ان االحباط عند الســنة
تراجع بعد موقف دار الفتوى ،والحظت تبدال يف مزاج الســنة
يف االقرتاع وخصوصا يف شــال لبنان ،لفتت اىل ان خطوات
جديدة ستتخذ يف الساعات املقبلة لتحفيز هؤالء عىل االقرتاع.
يف املقابل ،ال تتوقع مصادر متابعة ان يكون لتحرك الســفراء
تاثريا كبريا عىل الساحة السنية ،ما مل يرضخ الرئيس الحريري
للضغوط ويخرج عن «صمته» يف الدعوة اىل االقرتاع الكثيف،
وهو امر ال يزال مســتبعدا حتــى االن ،النه وفق مقربني منه
يشعر انه حقق يف موقفه الراهن ما عجز عن تحقيقه سابقا،
وهو يرى يف االســتحقاق املقبل «رسالة» يجب ان تصل لكل
من تجاهله يف الداخل والخارج بانه االقوى ســنيا ،وان كانت
الرسالة هذه املرة «سلبية»...

} «رسائل» حريرية سلبية للسنيورة }

من جهته واكب الرئيس االســبق للحكومة فؤاد السنيورة
تحرك السفراء وعقد مؤمترا صحافيا ،اكد فيه ان املرحلة املقبلة
اشــد قسوة ،ودعا السنة للمشاركة الكثيفة الن املعركة برايه
مصريية ،وقال ان االقرتاع واجب و ال «تستخفوا» بخصومكم،
وصوب مجددا عىل ســاح حزب الله .ويف مؤرش بالغ الداللة
غرد االمني العام لتيار املستقبل احمد الحريري تزامنا مع مؤمتر

} «مواكبة» ارسائيلية }

} رؤساء اقالم يجهلون القانون؟ }

وقبل يومني من بدء العمليــة االنتخابية ،اقرتع املوظفون
املكلفــن ادارة العملية االنتخابية ،ونرشت الجمعية اللبنانية
مــن أجل دميوقراطية االنتخابات «الدي» ،بعض املشــاهدات
واملخالفات التي رصدتها واشــارت اىل انــه يف أغلب مراكز
االقــراع عمدت هيئــة القلم إىل إزالة الرقم التسلســي عن
قسائم االقرتاع الرســمية مام يعرض رسية االقرتاع للخرق.
اما االخطر بحســب» الدي» فهو جهل عدد من رؤساء االقالم
بالقانــون االنتخايب ما يهدد مبخالفات قانونية فاضحة يوم
االحد ،وعلم ان «الداخلية» مل تجر تدريبات حضورية لهؤالء بل
ارسلت رشيطا مصورا وتعاميم فقط ،وقد اعلن وزير الداخلية
العمل لسد هذه الثغرات خالل الساعات املقبلة !.تجدر االشارة
اىل ان رئيس الجمهورية العامد ميشال عون مرسوما يسمح
مبوجبه السامح للناخبني الذين انتهت صالحية جواز سفرهم
تجديده مقابل  200ألف لرية من أجل االقرتاع يف يوم االنتخابات
العامة.

} سجال بني «الداخلية» و «الخارجية»! }

يف هــذا الوقت ،انفجر الخالف علنا بــن وزير الخارجية
عبدالله بوحبيب والداخلية بسام املولوي عىل خلفية «صمت»
االخــر عن االتهامات التي وجهــت لالول يف ملف انتخابات
املغرتبني خصوصا ادارة املستشــارة التابعــة للتيار الوطني
الحر بســكال دحروج للعملية االنتخابية ،وبعد اجتامع ثاليث
«عاصف» رعاه الوزير نصار عىل هامش الجلســة الحكومية،
افرغ ابو حبيب «جام غضبه» عىل املولوي وساله عن التضامن
الحكومــي ،فرد عليه وزيــر الداخلية بالقول :انا بحرتمك وانا
مل اقل شــيئا يف اللقاء التلفزيوين ضدك» انا ما دخلني» فرد
عليه بوحبيب بالقول :املشــكلة انك ما قلت يش وطالب وزير
الخارجية اعتذارا ،فاســتجاب املولوي لكن بوحبيب ارص عىل
االعتذارالعلنــي يف الجلســة ،حيث عرض بو حبيب اســاء
كل املشــاركني يف عملية االقرتاع وقــال انهم من كل الفئات
السياســية ،ونقل االشادة االوروبية بادارة الخارجية لعملية
االقرتاع ،وتوجه باللوم اىل املولوي «غاضبا» وسأله كيف عمد
اىل نــر االرقام الخاصة باالقرتاع دون مراجعته ،بينام كان
يعد هو ملؤمتر صحــايف لعرضها .لكن وزير الداخلية تجاهل
غضبه يف الجلسة والتزم «الصمت»!

ُ
اليـــــــــــــــــــــــــوم تدفـــــــــــــــــــــــــن أيقونـــــــــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــــــــدس شـــــــــــــــــــــــــيرين أبـــــــــــــــــــــــــو عاقلـــــــــــــــــــــــــة

أبو عاقلة.
ويف حديث مع قنــاة الجزيرة القطرية ،طالب نائب مديرة
برنامج الرشق األوســط وشــال أفريقيا يف منظمة العفو
الدولية ،صالح حجازي ،بتحقيق من محكمة الجنايات الدولية
يف جرمية قتل شريين أبو عاقلة.
كام طالب إريك غولدستاين نائب مدير قسم الرشق األوسط
وشامل أفريقيا يف منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية،
الحكومة األمريكية بالتحقيق بنفســها يف اغتيال شريين أبو
عاقلة.
بدورها ،قالت املقررة الخاصة لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان
يف األرايض الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إن اغتيال شريين
أبو عاقلة جرمية مأساوية ،وعدّ ت مقتل الصحفيني جزءا من
سلوك متكرر يتطلب املساءلة.
أما فرحــان حق ،نائب املتحدث باســم األمني العام لألمم
املتحدة ،فقال إن أنطونيو غوترييش يدعو الســلطات املعنية
إىل إجراء تحقيق مستقل وشفاف يف هذا الحادث وإىل الحرص
عىل محاسبة املسؤولني عنه.
ونقــل حق عن األمني العام إدانته جميع االعتداءات وأعامل
القتل التي يتعرض لها الصحفيون.

(تتمة ص)1
الكاثوليــك حامل ًة الصليب وحملته معها مع الكوفية املدممة
عىل رأسها ،واستشــهادها اكد ان الحقد واالجرام االرسائييل
لن يدومان واصبحنا اقرب اىل فلســطني محررة ولو بعد قرنٍ
كامل من الزمن.
هذا وح ّمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الخميس،
االحتالل اإلرسائييل مسؤولية اغتيال مراسلة الجزيرة شريين
أبــو عاقلة ،مؤكدا الذهاب للمحكمة الجنائية الدولية ملعاقبة
املجرمني.
ويف كلمة له خالل مراســم تشييع وتكريم الشهيدة مبقر
الرئاســة يف رام الله ،قال عبــاس «رفضنا ونرفض التحقيق
املشــرك مع الســلطات اإلرسائيلية ،ألنها هــي التي ارتكبت
الجرمية ،ونحن ال نثق بها».
وتابع بالقول «ســنذهب فــورا للمحكمة الجنائية الدولية
ملعاقبة املجرمني».
ووجه عباس تعازيه إىل شبكة الجزيرة واإلعالم الفلسطيني
والــدويل يف رحيل الصحفية شــرين أبو عاقلة ،وقرر منح
روحها وسام نجمة القدس تكرميا لها.
وكان موكب تشــييع أبو عاقلة قد انطلق يف جنازة عسكرية
من املستشفى االستشاري قرب رام الله ،وصوال إىل مقر الرئاسة
الفلسطينيةحيثجرتمراسمالتشييعالرسميةبحضورالرئيس
عباس ،وقيادات فصائلية ،ومبشاركة شعبية.
ويف يوم حزين للصحافة يف العامل ،اغتالت قوات االحتالل
اإلرسائيلية الزميلة شــرين أبو عاقلة أثناء توجهها لتغطية
األوضاع والتطورات يف مخيم جنني األربعاء ،كام أصيب املنتج
عيل الســمودي الذي استهدف مع شريين بإطالق النار عليه
يف ظهره.
ومــن املرتقب أن يشــهد اليوم إجــراءات الدفن يف القدس
املحتلة ،بعد الصالة عليها يف كنيسة «الروم الكاثوليك» بباب
الخليــل ،قبل دفنها يف مقربة «صهيــون» ،إىل جانب قربي
والديها.
من جانبه ،قال رئيس الوزراء الفلســطيني محمد اشــتية،
إن العدو اإلرسائييل مســؤول عن مقتل شــرين أبو عاقلة.
وأضاف ،أن التحقيق يف مقتل شــرين ســيكون فلسطينيا
رصفا ،وسنشارك نتائجه مع الدول ذات العالقة مبا فيها قطر
والواليات املتحدة.
وأكد اشــتية أن حكومته لن تسلم العدو اإلرسائييل املقذوف
الذي قتل شريين أبو عاقلة ،ألنها ستقوم بتزويره ،حسب قوله.
رفض فلسطيني
وقال مســؤول فلســطيني بارز أمس الخميس ،إن الطلب
اإلرسائيــي للحصول عىل الرصاصة التي قتلت شــرين أبو
عاقلة يف جنني قوبل بالرفض ،وإن الســلطة الفلســطينية
ستفتح تحقيقا مستقال.
وأضاف حسني الشيخ عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفلســطينية أن «إرسائيل طلبت تحقيقا مشرتكا وتسليمها
الرصاصة التي اغتالت الصحفية شريين ،وقد رفضنا ذلك».

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

} العامل يندد }

وتابع يف تغريدة عىل تويرت «أكدنا الحرص عىل اســتكامل
تحقيقنا بشكل مستقل ،وسنطلع عائلتها وأمريكا وقطر وكل
الجهات الرســمية والشــعبية عىل نتائج التحقيق بشفافية
عالية».
وقال الشــيخ يف تغريدته «كل املؤرشات والدالئل والشهود
تؤكد اغتيالها من وحدات خاصة إرسائيلية».
وأجرت الســلطة الفلســطينية ترشيحا لجثامن الزميلة
شــرين ،وقــال مدير معهد الطب العديل ريــان العيل إنه تم
اســتخراج جزء من الرصاصة التي أدت إىل مقتل شريين بعد
إصابتها بالرأس.
ومل يقدم العيل تفاصيل عن نوع الرصاصة أو السالح الذي
أطلقت منه ،وقال يف مؤمتر صحفي األربعاء إن األمر يحتاج
إىل استكامل اإلجراءات يف املخترب الجنايئ.

} استقصاء }

وكانــت نقلت صحيفة «هآرتس» اإلرسائيلية عام وصفتها
بتحقيقات رســمية أن وحدة تابعة للقوات اإلرسائيلية تحمل
اسم «دوفدوفان» كانت قد أطلقت رصاصها باتجاه املوقع حيث
كانت شريين أبو عاقلة لحظة إصابتها.
وأشارت صحيفة هآرتس إىل أن بعض رصاصات جنود وحدة
«دوفدوفان» اإلرسائيلية أطلقت باتجاه الشــال حيث كانت
شريين ،وأن الرصاصة التي أصابت شريين من عيار  5.56ملم
وأطلقت من بندقية من طراز.M16

}  4روايات إرسائيلية }

وكانت الخارجية اإلرسائيلية قد تراجعت عن الرواية األوىل،
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وقالت إنه ال ميكنهــا تحديد مصادر النريان التي أُطلقت عىل
الزميلة شريين أبو عاقلة ،كام تراجع جيش االحتالل اإلرسائييل
عن املزاعم األولية التي أوردها ،وقال رئيس أركان جيش العدو
أفيــف كوخايف يف بيان إنه يف الوقت الحايل ال ميكن تحديد
النريان التي قُتلت بسببها شريين.
وتغريت الرواية اإلرسائيلية عن اغتيال الزميلة شــرين أبو
عاقلــة  4مرات منذ اغتيالها؛ ففي املرة األوىل تحدّ ثت مصادر
عســكرية إرسائيلية عن أنه تــم تحييد مخربني اثنني يف تلك
املنطقة ،من دون إعطاء تفاصيل.
ثم رسعان ما غري االحتالل روايته بعد تأكد مقتل شــرين
وإصابة عيل الســمودي ،حيث تحدثت املصادر العســكرية
اإلرسائيلية أنهام تعرضا لرصاص مسلحني فلسطينيني.
وذلك قبل أن تتغري الرواية اإلرسائيلية للمرة الثالثة عىل لسان
رئيــس األركان اإلرسائييل ثم وزارة الخارجية اإلرسائيلية التي
قالت إنه ال ميكن تحديد جهة النريان التي اســتهدفت شريين
أبو عاقلة ،مع بدء الحديث عن األسف ملقتلها.
أمــا رابع رواية فبدأت تتشــكل بعدمــا نقلته صحيفة
هآرتــس عن تحقيق رســمي مــن أن وحــدة دوفدوفان
اإلرسائيليــة أطلقت عرشات من طلقــات الرصاص باتجاه
الشــال حيث شريين أبو عاقلة ،وأنها كانت عىل بعد 150
مرتا لحظة استهدافها.

} دعوات للتحقيق }

يف ســياق متصل ،أكدت منظمة العفــو الدولية أن جميع
األدلة تشــر إىل أن إرسائيل هي املسؤولة عن اغتيال شريين
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وتوالت ردود الفعل الدولية عىل اغتيال شــرين أبو عاقلة،
فقد وصف البيت األبيض أبو عاقلة بأنها أســطورة صحفية،
وقالت املتحدثة باســم البيت األبيض جني سايك يف سلسلة
تغريدات عىل تويرت إن اغتيال شريين خسارة مأساوية وإهانة
لحرية اإلعالم يف كل مكان.
وأضافت سايك يف تغريدات أخرى أن البيت األبيض يدعو إىل
تحقيق فوري وشامل ومساءلة كاملة ،مؤكدة أهمية محاكمة
املسؤولني عن الهجامت عىل وسائل اإلعالم املستقلة.
مــن جانبها ،دانت الخارجية اإلســبانية بشــدة جرمية
االغتيال وطالبت بالتحقيق ،وباحرتام حرية الصحافة وعمل
الصحفيني.
أما الخارجية اإليطالية فقالت إنها تشــعر باســتياء عميق
ملقتل شــرين أبو عاقلة ،وإن من الرضوري تحديد املســؤول
ووضع حد للعنف.
أما وزير خارجية الدامنارك فقال يف تغريدة إنه يجب حامية
حرية الصحافة وســامة الصحفيــن ،ويجب إجراء تحقيق
شامل يف مالبسات وفاة أبو عاقلة.
ومن جهتها ،جددت الخارجية الســويرسية تأكيد الحاجة
إىل ضامن الحامية الحيوية وســامة الصحفيني ،داعية إىل
إجراء تحقيق شامل.
عبت وزارة الشؤون األوروبية والدولية عن
ويف النمســا ّ
صدمتها بشــدة باغتيال الزميلة شــرين ،وتوقعت أن يسري
التحقيق يف هذا الحادث بدقة.
ويف كنــدا دعت وزيــرة الخارجية ميالين جويل إىل إجراء
تحقيق شــامل يف اغتيال شريين أبو عاقلة ،داعية إىل ضامن
احرتام حقوق الصحفيني عىل مستوى العامل.

 املـدير املايل عــامد معـلوفـ املدير املسؤول دوليل بشعالين
ـ املوقع االلكرتوين رجا املهتار  -هشام زين الدين
 -مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف 03/811785 - 05/923830 -1-2 :
فاكس 05/923773 :
االعالنات 05/923776-923768-923767-923770 :
فاكس 05/923771 :
info@addiyaronline.com

