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اليوم املنازلة الكبرى: معركة مسيحية وضبابية في الشارع السّني والثنائي الشيعي يحشد ملنع الخرق
باريـــــس لـــــم تطـــــرح مـــــع اللبنانييـــــن املؤتمـــــر الحـــــواري واالولويـــــة للحكومـــــة الجديـــــدة واالصالحـــــات
اســـــتنفار امنـــــي كبيـــــر لحمايـــــة االنتخابـــــات... وعـــــون يتطلـــــع النتخـــــاب رئيـــــس يكمـــــل »خارطـــــة طريقـــــه«
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ــاة ــ ــ ــ ــ ــا وفـ ــ ــ ــ ــ ــا«: حالتـ ــ ــ ــ ــ »كورونـ
جديـــــــــــدة  إصابـــــــــــة  و94 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 94 إصابة 
جديدة بالفــريوس، رفعت العدد الرتاكمي للحاالت املثبتة 

اىل 1097956«.
وأوضحت الوزارة أنه »تم تسجيل 94  محلية و0 وافدة«، 
مشــرية اىل أنه »تم تســجيل حالتي وفاة، ليصبح العدد 

اإلجاميل للوفيات 10407«.

األوروبيــــــــــــة  البطــــــــــــوالت 
ـــــــــدم: ـــ ـــــــــرة الق ـــ ــــــــــــي ك ــــــــــــة ف املحلي

الترجيــــــــــــــــح  ضربــــــــــــــــات 
ــــــــــب  ــ ــ ــ ــــــــول لق ــ ــ ــ ــ ــــــــح ليفرب ــ ــ ــ ــ تمن
ــــزي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاد االنكلي ــ ــ ــ ــ ــ كأس االتحــ

استكامل التحضريات اللوجسيتة امس الجيش عىل اهبة االستعداد لضبط االمن 

القصف عىل اوكرانيا

تظاهرات طلبا لتحقيق العدالة لشريين يف لندن

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

محمد بلوط

يتوجــه اللبنانيون اليــوم اىل صناديق االقرتاع يف الجولة 
االخرية والحاســمة من االنتخابات النيابية يف منازلة كربى 
اجمعت القوى املناقشــة عىل انها تشــكل محطة مفصلية 

لتحديد مسار املرحلة املقبلة.
وامس اكتملــت التحضريات اللوجســتية واالدارية لهذه 
االنتخابات يف ظل اســتنفار امني كبري، حيث يشــارك ما ال 
يقل عن 75 الف ضابط وعسكري من الجيش والقوى االمنية 
لتأمني امن وسالمة هذا االستحقاق يف الدوائر الخمسة عرش 
التي ستشــهد تنافسا شديدا ال ســيام بعد ان اكتملت عملية 

التحشيد الشعبي والسيايس بني القوى املتنافسة.

واعلنت قيادة الجيش اللبناين يف بيان لها »ان قوى الجيش 
ووحداته بدأت االنتشــار عىل االرايض اللبنانية كافة لحفظ 
امن العمليــة االنتخابية وضامن ســالمة اجرائها«، داعية 

املواطنــني اىل »التعاون وااللتزام بتعليامت القوى االمنية«.
وشــهدت بريوت وباقي املدن واملناطق ابتداء من بعد ظهر 
امس بدء انتشــار الجيش بشــكل كثيف يف مختلف الشوارع 
واالحياء، وســط اجراءات مشــددة ملنــع اي اخالل امني او 

اشكاالت تعيق سري العملية االنتخابية اليوم.
واذا كانت الخطابات االنتخابية والشــعبوية والطائفية قد 
وصلــت اىل الذروة قبل رسيان مفعول الصمت االنتخايب منذ 
منتصف ليل الجمعة، فان السؤال الذي يبقى حارضا، ماذا بعد 
االنتخابات، ومن ســيفوز باالكرثية النيابية، وما هي النتائج 

املرتتبة عن هذا االستحقاق؟
ويف بلد مثل لبنان ال ميكن ان تحسم االستطالعات نتيجة 
هذا االســتحقاق يف ظل قانون معقد يســتند اىل حسابات 
طائفيــة ويف غيــاب النظــام الحزيب املبني عىل االســس 

السياسية بدال من املحاصصة الطائفية واملذهبية.
لذلــك من غري املؤكد ترجيح فريــق عىل آخر، لكن االجواء 
الســائدة واملعطيات املتوافرة حتى االن تؤرش اىل عدم احداث 
تغيــري واضح يف املعادلــة السياســية والنيابية تحت قبة 
الربملان الجديد، واىل رجحان كفة احتفاظ الثنايئ الشــيعي 

والتيار الوطني الحر والحلفاء باالكرثية.
غــري ان الوضع الضبايب الذي يخيــم عىل اجواء املعركة 
املســيحية – املســيحية وتحديدا بني التيــار الوطني الحر 

والقوات اللبنانية واالرباك الحاصل يف الشــارع السّني بعد 
انســحاب الرئيــس الحريري وتياره من املعركة، يشــكالن 
عاملــني مؤثرين وبارزين عىل النتائج، وعىل حجم االكرثية 

املقبلة. النيابية 
ويــربز عامــل ثالث ايضــا هو القوى التــي تخوض هذه 
االنتخابات تحت عنوان التغيري، التي ترجح االســتطالعات ان 
تتمكن من احداث خروقات يف عدد من الدوائر امال يف تكوين 
مــا ميكن وصفه بالقوة الثالثة يف الربملان الجديد، مع العلم 
ان كل االستطالعات تشري اىل انها لن تنجح يف الحصول عىل 
اكــرث من عرشة مقاعد خارج مقاعــد حزب الكتائب والنواب 

فنلنـــــدا تبلـــــغ روســـــيا بخططهـــــا لالنضمـــــام للناتـــــو وموســـــكو تعتـــــرض
»مجموعة السبع«: سنزّود أوكرانيا باألسلحة لفترة طويلة إذا لزم األمر

ــدوان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهداء و7 جرحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ 5 شـ
إســـــــــــــــرائيلي علـــــــــــــــى ريـــــــــــــــف حمـــــــــــــــاة بســـــــــــــــوريا

التحقيقات فــي  ــل  ــي إســرائ مــشــاركــة  ــضــه  رف ــجــدد  ي ــاس  عــب
مساع الستكمال ملف اغتيال أبو عاقلة وإحالته للجنائية الدولية 

أفادت وكالة »إنرتفاكس« 
)Interfax( بأن رئيس فنلندا 
ســاويل نينيستو أبلغ أمس 
نظريه  هاتفي  اتصــال  يف 
بوتني،  فالدميري  الــرويس 
بخطــط بــالده لالنضامم 
إىل حلف شــامل األطليس، 
اعرتاض رويس عىل  وسط 

الفنلندية. الخطوة 
إن  الكرملــني  وقــال 
هاتفيا  تبــادال  الرئيســني 
اعتزام  النظر بشأن  وجهات 
عىل  للحصول  التقدم  فنلندا 
عضوية الحلف، حيث اعترب 
بوتني أن تخــي فنلندا عن 
السياســة التقليدية للحياد 
خطأ،  ســيكون  العسكري 
إذ ال توجد تهديدات ألمنها، 

البيان. وفق 
وحّذر بوتــني من أنه قد 

يكون ملثل هذا التغيري يف السياســة الخارجية لهلســنيك 
تأثري ســلبي عىل العالقات الروســية الفنلندية التي بُنيت 
لســنوات بروح حســن الجوار والتعاون والرشاكة، عىل حد 

البيان. وصف 
وبشــأن أوكرانيا، أخطر بوتني نظــريه الفنلندي بتوقف 
املفاوضات بني موســكو وكييف التي ال تظهر -وفق بوتني- 

اهتامما بإجراء حوار جاد وبناء مع موســكو.
مــن جهته، قال رئيس الدولــة الفنلندية يف بيان صادر 
عن الرئاســة »كانت املحادثة رصيحة ومبارشة ومل تشــهد 
توتــرا. اعُترب تجنب التوتر أمرا مهــام. االتصال تم مببادرة 

فنلندا«. من 

وأكدت هلســنيك أنها »تريد التعامل مع القضايا العملية 
املتمثلة يف كونها دولة مجاورة لروســيا بطريقة صحيحة 

ومهنية«.

{ قطع الكهرباء {

وأعلن رئيس فنلندا ورئيسة وزرائها سانا مارين الخميس 
رغبة بالدهام يف االنضامم إىل الناتو »من دون تأخري«، مع 

توقع إعالن الرتشح اليوم األحد.
وقالت هلســنيك إن ساويل نينيستو أبلغ فالدميري بوتني 

قالت وســائل إعالم رسمية سورية نقال عن بيان عسكري 
إن عدواناً صاروخيا إرسائيليا شن مساء الجمعة عىل منطقة 
مصياف بريف حامة، أســفر عن مقتل 5 أشــخاص من بينهم 

مدين، وإصابة 7 آخرين بينهم طفلة.
وأضاف البيان العسكري السوري أن الهجوم انطلق من غرب 
مدينة بانياس الســورية، يف حني ذكرت وسائل إعالم رسمية 
ســورية أن الصواريخ تسببت يف اندالع عدة حرائق يف أحراج 

ريف مصياف وخلفت أرضارا مادية.

ورفض متحدث عســكري باســم جيش العدو اإلرسائيي 

التعليق عىل الهجوم، بينام قالت مصادر معارضة للحكــومة 

السورية إن الرضبات استهدفت مخازن أسلحة تابعة للجيش 
السوري.

 ومل يوضــح التلفزيون الرســمي الســوري مــا إذا كانت 
املنطــقة التي ُقصفت منطقة عسكرية.

انتخــب املجلس األعىل لالتحاد يف اإلمارات أمس الســبت 
محمد بن زايد آل نهيان رئيســا للدولة، بحسب ما أعلنت وكالة 

أنباء اإلمارات.
وقالت الوكالة إنه »تم مبوجب املادة 51 من الدستور انتخاب 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان باإلجامع رئيسا 
لدولــة اإلمارات العربية املتحدة خلفا للمغفور له فقيد الوطن 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان«.
وذكرت الوكالة أن املجلس األعىل لالتحاد يف دولة اإلمارات 
اتخذ قراره خــالل اجتامعه اليوم يف قرص املرشف بأبو ظبي 

برئاســة الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
ورئيس مجلس الوزراء حاكم ديب.

ويأيت انتخاب ويل عهد أبو ظبي محمد بن زايد عقب إعالن 
اإلمارات وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن 

عمر ناهز 74 عاما.
ويوم الجمعة املايض، ووري جثامن الرئيس اإلمارايت الراحل 

الرثى يف مقربة »البطني« بالعاصمة أبو ظبي.
 وأعلنــت الدولة الحداد الرســمي وتنكيس األعالم ملدة 40 

يــوما.

املتحدة العربية  اإلمــــارات  لــدولــة  رئــيــســاً  ــد  زايـ بــن  محمد 

العــدل  وزيــر  أعلــن 
الشاللدة  محمد  الفلسطيني 
أن ملــف اغتيــال الزميلــة 
شــريين أبو عاقلة برصاص 
قوات االحتــالل اإلرسائيي 
سيحال إىل املحكمة الجنائية 
الدولية مبجرد استكامله يف 
أقرب فرصة ممكنة، يف حني 
جــدد الرئيس محمود عباس 
رفضه مشاركة االحتالل يف 

أي تحقيق بشأن الجرمية.
إن  الشــاللدة،  وقــال 
قانــون الغاب سيســود إن 
مل تتم محاســبة »إرسائيل« 
باعتبارها دولة مارقة، مؤكدا 
أنه ال بد من مرجعية قانونية 
ســواء من مجلس األمن أو 

الجمعية العامة أو غريهام.
ورصح بأنه من الرضوري تشــكيل لجنة تحقيق، ســواء 
اعرتفــت »إرسائيل« بجرميتها أو مل تعــرتف، موضحا أنه ال 
حصانة ألي أحد أمام املحكمة الجنائية الدولية وتابع »لنا الحق 

يف إحالة املتهمني إليها«.
وأوضح الشــاللدة أن املقذوف الذي أطلق عىل شريين صادر 

من جنود االحتالل اإلرسائيي، وأن التفاصيل ستصدر قريبا.

{ نوع السالح {
وأضاف »ميكنني اآلن أن أتحدث عن نوع السالح الذي أطلق 

منه املقذوف، لكن علينا االنتظار قليال«.
وحّمل الوزير االحتالل االرسائيي كامل املسؤولية الجنائية 
عــن هذه الجرمية، وقال »نحن مع أي لجنة تحقيق دولية وال 

بد من إيجاد آليات للمالحقة واملساءلة«.
ونفى املســؤول الفلســطيني وجود ضغوط عىل السلطة، 
مؤكــدا أن التأخري يف إعالن نوع الســالح مرتبط مبجريات 

التحقيق.
وقد جدد الرئيس الفلســطيني محمود عباس رفض السلطة 
الفلســطينية مشــاركة »إرسائيل« يف التحقيقات يف اغتيال 

الزميلة شريين أبو عاقلة.
وقال عباس إن الجانب الفلسطيني لن يسمح بأي شكل بأن 
تكون »إرسائيل« رشيكة يف التحقيق يف ظروف استشــهاد 

شريين أبو عاقلة.

أيها املرشــحون الذين تتصارعون اليــوم رصاع األعداء، 

إخجلــوا من األجيال القادمة. أربعون عاماً وكان لبنان ينعم 

بازدهار وودائع املصارف 180 مليار دوالر، وكان لبنان يعيش 

يف بحبوحة عىل كل الصعد املعيشية كافة، فتصارعتم حتى 

وصــل لبنان اىل الهاوية االن. نحن نخجل بطروحاتكم التي 

تضعونها عىل الطرقات. لبنان كله يف رصاعٍ ويف انهيار تام 

ومع ذلك شــعاراتكم االنتخابية هي العداء والحقد والتحدي، 

بدل ان تقولوا لبعضكم البعض تعالوا نتعاون لنساعد لبنان، 

تعالوا نكون شعباً واحداً للنهوض بلبنان.

لكن اين انتم من كل هذا؟ فال تطرحون اال شعارات الكراهية 

والتحدي واالتهامات، يف وقت لبنان يف قعر الهاوية عىل كل 

الصعد. فأين انتم ايها املرشحون من انقاذ لبنان؟ شعاراتكم 

عىل الطرقات تدل عىل فراغ كبري يف منظومتكم الفكرية، ان 

وجــدت. وأنتم ايها الناخبون أال تعرفون انهم رسقوا اموالكم 

ليشرتوا بها االن اصواتكم يك يبقى الفساد واالنهيار؟

عىل طريق الديار

»الديار«

ص 10

شـــــــينكر يعتـــــــرف بـــــــدور واشـــــــنطن فـــــــي أزمـــــــة لبنـــــــان املاليـــــــة :
نحـــــــن خلـــــــف قـــــــرار خفـــــــض تصنيـــــــف لبنـــــــان االئتمانـــــــي
ُقبيل إجراء االنتخابات النيابية يف لبنان، أدىل مســاعد وزير 

الخارجية األمرييك لشؤون الرشق األدىن السابق، ديفيد شينكر، 

بترصيحــاٍت خطرية تتعلق بالدور األمرييك الــذي أّدته إدارة 

الرئيس األمرييك السابق دونالد ترمب يف البالد، من أجل ترسيع 

االنهيار املايل، وبشــأن استغالل اإلدارة حركة »17 ترشين« من 

أجل تشويه صورة حزب الله وإضعافه مع حلفائه.
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الفلسطينّية والــتــنــظــيــمــات  األمــنــّيــة  ــوى  ــقـ والـ ــجــيــش  ال مـــع  أمــنــي  تــنــســيــق 
غرفـــــــــــــــة عملّيـــــــــــــــات ُمشـــــــــــــــتركة لــــــــــــــــ >الثنائـــــــــــــــي« جنوباً..وتســـــــــــــــهيالت لوجســـــــــــــــتّية للناخبيـــــــــــــــن

الـــضـــروري« غــيــر  ــار  ــقـ »اإلفـ ــن  م اللبنانيين  ــاذ  ــق إلن إلـــزامـــي  معبر  ــات  اإلصـــالحـ

عيل ضاحي

فتح صناديق  عىل مسافة ســاعات من 
اللوجســتية  التحضريات  تتواصل  االقرتاع، 

االنتخابات. إلنجاح  واالمنية  وامليدانية 
اوســاط قيادية بــارزة يف  وتكشــف 
»الثنايئ الشــيعي«ان االستعدادات اكتملت 
وقد  واالمني.  اللوجســتي  املســتوى  عىل 
وضعت االجهــزة اللبنانية من جيش وقوى 
اهبة  دولــة يف  وامن  داخيل وعــام  امن 
اللبنانية  االســتعداد يف مختلف املناطــق 
منذ 72 ساعة. ويؤازر »الثنايئ« االجراءات 
املطلوبة،  التســهيالت  كل  ويقدم  االمنية، 
االمنية  والقوى  الجيــش  دور  عىل  ويعول 
امن  وحامية  واالســتقرار  االمــن  لفرض 

واملندوبني. واملرشحني  الناخبني 
االمــن  ان  عــىل  االوســاط  وتشــدد 
واجبات  مــن  االمن  وفرض  واالســتقرار 
القوى االمنية، والثنايئ جاهز الي مساعدة 

واي تدخل يف اي منطقة له فيها نفوذ شــعبي وســيايس 
وحزيب. كام يؤكد انه مل ولن يغطي اي مرتكب او مطلوب، 

بدورها. االمنية  االجهزة  ولتقم 
وتكشــف االوســاط ان التنســيق عال مــع القيادات 
اجتامعــات متواصلــة منذ  الفلســطينية، وكان هنــاك 
اســبوع بــني قيادات »امــل« وحــزب الله جنوبــاً وبني 
»الثنايئ« ومســؤويل الفصائل الفلســطينية ، ال ســيام 
»فتــح« و«حامس«، ويتم التنســيق بكل شــاردة وواردة. 
وتعهدت الفصائل بتقديم كل التســهيالت اىل املجنسني من 
الفلســطينني، وقد التقى وفد منهم رئيــس مجلس النواب 

نبيه بــري يف املصيلح منذ ايام. وعــادة ما يصوت هؤالء 

الثنايئ يف صور وقضائها. ملرشحي 

وتشري االوساط اىل ان هناك تنســيقا بني »حركة امل« 

وحزب الله، عىل مدار الســاعة، وقد اعتمدت غرفة عمليات 

انتخابية وامنية مشــرتكة ملعالجة اي ثغرة او خلل ملتابعة 

التنسيق، والذي يتم ميدانياً عرب شبكة من املندوبني الثابتني 

واملتجولني، وكذلــك عرب مكننة كل االرقــام واالحصاءات 

التباس او تكرار. والبيانات منعاً ألي 

»الثنايئ«  ان  االوساط  تكشف  االنتخايب،  املستوى  وعىل 

التفضيلية بني  اتفاق لتوزيــع االصــوات  قد توصــل اىل 

مرشــحي »حركــة امل« وحــزب الله يف 
الجنــوب والبقاع، يعني عىل مســتوى كل 
توزيع  كيفية  واضحاً  وبات  بقريتها،  قرية 
عىل  اما  املرشــحني.  مختلف  بني  االصوات 
مرشــحون  فيها  والتي  االخــرى،  اللوائح 
ســنة ومســيحيون ودروزاً، فــإن القرار 
النهايئ ســيصدر خالل ساعات عن كيفية 
توجيه االصوات يف 5 دوائر مشــرتكة بني 

وحلفائه. »الثنايئ« 
اللوجســتي، تكشــف  وعىل املســتوى 
االوســاط ان »الثنايئ« ســيقدم مساعدة 
والبقاع  بني بريوت  ناخبيه  تنقل  لتســهيل 
اعطاء  وبني بــريوت والجنوب، من بــاب 
الفرصة لالنتخاب واالدالء باالصوات وعدم 
وجود اي عوائق ماديــة، من كلفة البنزين 
تأكيد  يف  يرغب  من  امام  والنقل،  واملازوت 
للمقاومة  مجــدداً  واالنتخاب  االســتفتاء 

والثنايئ.
وتكشف االوساط ان التوقعات تشري اىل 
نســبة الالقرتاع عالية وتفوق الـــ50 والـ55 يف املئة يف 
املناطق الشــيعية ، وهناك عمل مثمر لرفع نسبة االقرتاع، 
عرب تســهيل التنقــالت باالضافة اىل مســاعدة املنتخبني 

الصحيح. التصويت  اىل كيفية  وارشادهم 
وتشري االوساط ايضاً، اىل نسبة غري قليلة من املغرتبني 
يف الخليــج واوروبــا وافريقيا مل يتســجلوا يف الخارج، 
وعادوا اىل لبنان لقضاء عطلة االعيــاد والعطل الصيفية، 
وسيقومون باالقرتاع اليوم وفق قناعاتهم وملصلحة تحالف 
»حركة امل« وحــزب الله، بعيداً من اية ضغوط خارجية او 

خوف من املالحقة والعقوبات.  

هيام عيد

يرتدي اإلتهام األممي للمسؤولني اللبنانيني 
باملسؤولية عن إفقار الشعب اللبناين و«غري 
الــروري«، والتأكيد يف الوقت نفســه أن 
املسؤولني أنفسهم قادرون عىل وقف انتشار 
الفقر يف لبنــان، طابعاً بالغ األهمية، كونه 
الثانية قي تقارير األمم املتحدة  يتكرر للمرة 
إىل  باإلستناد  اللبناين،  الواقع  الدورية حول 
معلومات ومشــاهدات وعمليات استقصاء 
ميدانية قام بها فريٌق تابع لألمم املتحدة يف 

بريوت خالل املرحلة املاضية. 
ويف هــذا الســياق اعتــربت مصــادر 
ديبلوماســية مطلعة، أن األزمة اإلجتامعية 
املجتمع  يواجهها  التي  الصعبة  واإلقتصادية 
اللبناين منذ العام 2019، تعود ألسباب مالية 
السياسية  السلطة  بالدرجة األوىل والمتناع 

عن تنفيذ اإلصالحات الرورية عىل كل املستويات بالدرجة 
الثانية ، ولــذا فإن عمليــة الدعم الدولية للبنان بالنســبة 
للمؤسسات الدولية، كام صندوق النقد الدويل والبنك الدويل 
وصوالً إىل الدول املانحة، ستأخذ يف اإلعتبار مضمون التقرير 
األممي، واإلدانة الواضحة فيه لتأخري املسؤولني عن معالجة 
األزمــة الخطرية التي ميــر بها البلد، وذلك عــىل الرغم من 

اإلنتفاضة الشعبية يف 17 ترشين 2019.
وتكشف هذه املصادر عن أن األزمة املالية غري املسبوقة التي 

ميّر بها لبنــان، ما زالت من دون أية إجراءات أو تدابري جدية، 
وأن هذا الواقع هو الذي استدعى رفع السقف من قبل الهيئة 
األممية للتحذير من مغبة استكرار هذا التأخري، خصوصاً وأن 
ربط القرار املايل بالتوافق السيايس، ينعكس سلباً عىل مجمل 
املشــهد الداخيل ويؤدي إىل تفاقم األزمة، وبالتايل من امللّح، 
كام تشري املصادر الديبلوماســية، أن تبدأ عملية اإلصالحات  
وتغيري املســار املُعتمد منــذ اندالع التحركات الشــعبية يف 
الشارع، حيث أن ما ُســّجل منذ ذلك الوقت، مل يساهم سوى 
يف تعميق األزمة املالية من خالل رصف عرشات املليارات من 

الدوالرات يف ســياق الدعم الرسمي للسلع 
اليوم،  بينام  واملحروقات،  والدواء  األساسية 
يسعى لبنان للحصول عىل دعم من صندوق 
النقد الــدويل ال يتجاوز املليــارات الثالثة، 
والتي قد يكون مصريها عملية الدعم مجدداً، 
يف حال تأخرت مجدداً اإلجراءات اإلصالحية.

لكن مــا هو األخطر يف التقرير األممي، 
أن جيالً  املصادر نفســها، هو  كام تُضيف 
كامالً قد ُحكم عليــه بالفقر، بعدما وصل 
عدد من يعيشــون تحت خّط الفقر إىل80 
باملئة من الشــعب اللبنــاين، من دون أن 
أو  معالجات  مالمــح  أية  األفق  يف  تكون 
ووصول  الوضع  تدهــور  رغم  إصالحات، 
األزمة إىل مســتوى غري مسبوق، كاشفًة 
أن املســؤولني اللبنانيــني، قــد اطلعــوا 
عــىل مضمون هذا التقريــر قبل صدوره، 
وبالتــايل، ما زالت الوعــود باإلصالحات 
الرورية، حرباً عــىل ورق، والواقع بات 
اليوم مرهوناً مبا ســتحمله اإلنتخابات النيابية من نتائج 
متّهــد ملرحلة جديدة قد تدفع باتجــاه إعادة إطالق قطار 

اإلصالحات. 
الديبلوماســية  املصادر  املعطيات، ترى  وانطالقاً من هذه 
نفســها، أن الحلول ليست مســتحيلة لهذه األزمة الخطرية، 
السياســيني،  والقرار  بالرغبة  أوالً وأخــرياً  ولكنها مرتبطة 
خصوصاً وأن املرحلة املقبلة مزدحمة باإلســتحقاقات املالية 

واإلقتصادية واإلجتامعية.

الدعم لرفع  نّية  ال  كــّرر:  األبيض  مكتب 
ــة ــّي ــســرطــان ــن أدويــــــة األمـــــــراض ال عـ

جدد املكتب اإلعالمي لوزير الصحة فراس األبيض يف بيان، 
تأكيد أن »ال نيــة لرفع الدعم عن أدوية األمراض الرسطانية، 
وهي تحرص عــىل النفي املطلق لكل األخبــار املتداولة عرب 

وسائل التواصل االجتامعي عن رفع هذا الدعم«.
وقال: »األبيض أوضح قبل بضعة أيــام، اإلجراء الذي يتم 
اعتامده لتوفري أكرب قدر ممكن من كمية األدوية املدعومة. إذ 
سعت وزارة الصحة العامة، بالتشاور مع الجمعيات العلمية 
لألمراض الرسطانيــة، إىل تحديد الدواءين األرخص مثنا من 
ضمن املجموعة التي تحتوي عىل الرتكيبة العالجية نفسها 
وإيرادهام يف الالئحة التي تحظى عىل دعم كامل بنســبة 
مئة يف املئة. وهذا التصنيف يحفظ للمريض دواءه بالرتكيبة 
الفعالة املطلوبة والجودة املضمونة من جهة، كام يؤمن من 
جهة ثانية االســتفادة إىل أقىص قدر من أموال الدعم لرشاء 
أكرب كميــة من األدوية. هكذا تضمن الــوزارة وصول الدعم 

للمريض وليس التاجر«.
وختم »رغم كل ذلك، تتلقى وزارة الصحة العامة شــكاوى 
عن طلــب عدد من املستشــفيات ومراكز عــالج الرسطان 
فروقــات مالية خيالية وغري مــربرة لتكاليف عالج مرىض 
الرسطان. إن الوزارة التي تأســف لكون األزمة التي يشهدها 
لبنــان وتنعكس بحدة عىل املرىض والضعفاء ليســت مالية 
فحسب بل أخالقية بالدرجة األوىل، لن ترتدد يف اتخاذ أقىص 
اإلجــراءات القانونية والعقابية بحق املستشــفيات واملراكز 
العالجية وكل من يسعى إىل استغالل األزمة لتحصيل أرباح 

غري مرشوعة«.

ــب أنـــفـــض عـــنـــَك غـــبـــار الــتــبــعــّيــة ــشــع ــا ال ــهـ الــــراعــــي: أيّـ
ــد بـــنـــاء دولـــتـــَك ــ ــّرر قــــــرارَك وأعـ ــ ــ واســتــعــد عــنــفــوانــَك وح

الراعي ووفد بعثة االتحاد االورويب ملراقبة االنتخابات
متنى البطريرك املاروين مار بشارة بطرس الراعي 
يف نداء إىل الشعب اللبنايّن، واملرّشحني والناخبني، 
أن »يطل عىل لبنان أمل جديد بعد االنتخابات النيابية، 
فيشــعر املواطنون واملواطنات أن مــا بعد 15 أيار 
مختلف عام قبله، لكن هذا التمني يبقى رهن كثافة 
الدميوقراطية  واحرتام  االختيار  وحســن  االقرتاع 
والدســتور بعد االنتخابات، وتأليف حكومة جديدة 
رسيعا لئال تطول فــرتة ترصيف األعامل وتنعكس 

سلبا عىل االستحقاقات الالحقة«.
وقال: »حري بالشــعب أن يتوجه إىل االنتخابات 
عفويا ووطنيــا من دون تدخالت ومن دون ترغيب 
مايل وترهيب أمني. فاســتقاللية القرار تنبع من 
الحس باملســؤولية الوطنية ال من مسايرة هذا أو 
ذاك، وهذه الدولة أو تلك. أيها الشــعب أنفض عنك 
غبار التبعية واستعد عنفوانك وحرر قرارك وأعد بناء 
دولتك عىل أساس القيم التي تأسست عليها، وسار 
عىل هديهــا اآلباء واألجداد«، مضيفا »يف ســياق 
اللبنانية  الرقابية  املؤسســات  نطالب  االنتخابات، 
متابعة  واألمميني،  واألوروبيــني  العرب  واملراقبني 
العمليــة االنتخابية بكل تفاصيلها والجهر الفوري 
باألخطاء والتجاوزات والتدخالت يف حال حصولها، 
فال متييــع وتضييع يف التقاريــر البريوقراطية. 
نعرف صعوبة الوضع وتعقيداته، ونعرف أن التغيري 
ال يتم بعصا سحرية. لذلك، فلتكن هذه االنتخابات 
بداية الطريق املستقيم التي تخرج لبنان من اللجة 

التي أوقعه فيها املسؤولون والسياسيون وال يزالون 
حتى هذه الساعة. والغريب أن كلام فكرت الحكومة 
مبرشوع إصالحات، تصوب عىل الشــعب وتحاول 
تحميله تبعات إجراءاتها وتدابريها من دون اعتبار 

األوضاع الصعبة للناس«.
وتابع »مهــام كانت نتائج االنتخابات وشــكل 
املقبلة ونوعية اإلصالحات، يظل اعتامد  الحكومة 
نظام الحياد الناشــط الحل املحــوري الذي يضمن 
وجود لبنان ويحفظ استقالله واستقراره ووحدته 

التاريخية والوطنية«.
من جهة أخــرى، قال الراعي: »آملنا استشــهاد 
اإلعالمية الفلســطينية شــريين أبو عاقلة وهي 
متارس عملها من فلســطني. ولكــم تابعنا طوال 
سنوات نشــاطها الصحايف يف نقل األحداث ويف 
إبقاء شــعلة الحق الفلســطيني حية يف الضمري 
والوجدان. إن دورة العنف املستمرة يف ما بني شعب 
فلســطني وإرسائيل ال تنتهي إال مــع انتهاء الظلم 
الفلسطيني يف حياة  الشــعب  بحقوق  واالعرتاف 
حرة وآمنة«، مضيفا »إننــا إذ نعزي طائفة الروم 
ندعو  واألهل،  الفلســطينية  والسلطة  األرثوذكس 
إليها بالخلود يف ملكوت السامء، ونجدد التأكيد بأن 
الســالم يكون مقابل العدالة، ال مقابل الظلم. حان 

لشعب فلسطني أن يعيش باستقرار«.
وكان الراعي اســتقبل يف بكريك، وفدا من بعثة 

االتحاد االورويب ملراقبة االنتخابات.

ــحــت الــســيــطــرة ــنـــي ت ــع األمـ ــوضـ ــوي: الـ ــ ــول ــ امل
شــدد وزيــر الداخليــة والبلديات 

القايض بسام املولوي يف حديث لقناة 

»الرشق الســعودية«، عىل أن »الوضع 

األمني تحت السيطرة، وتم وضع خطة 

املراكز  حامية  لتأمــني  محكمة  أمنية 

وسالمة العملية االنتخابية«.

وردا عــىل ســؤال، قــال املولوي: 

االكرب،  التحــدي  هي  الكهربــاء  »ان 

تأمني  عاتقنــا  عــىل  أخذنا  أننــا  اال 

التيار، وســنتكمن من انجاح العملية 

االنتخابيــة«. ولفــت اىل أن »الجميع 

سيشهد عىل حياد وزارة الداخلية طيلة 

اليوم حتى اعالن النتائج«.

وكان غرّد وزير الداخلية عىل حسابه 

بيعمل  واحد  يوم  وكتب:  »تويرت«،  عرب 

كل الفرق… صّوتوا كرمال لبنان.«

ــد أن يــكــون يـــوم اإلنــتــخــاب ــري ــاع: ن ــدفـ  وزيـــر الـ
ــاز ــي ــت ــام ــاراً وطـــنـــيـــاً ديـــمـــوقـــراطـــيـــاً ب ــ ــهـ ــ نـ

اعتــرب وزيــر الدفــاع الوطنــي 
تلفزيوين،  حديث  يف  سليم،  موريس 
ســلطته  يســرتجع  »املواطــن  أن 
يــوم  الشــخصية  الدميقراطيــة 
االنتخاب ليفــوض من ينوب عنه يف 

الربملانية«.  الندوة 
يف  جاهز  »الجيــش  أن  وأوضــح 
حصول  استباقيا  ليمنع  كافة  املناطق 
أي عمليــة من شــأنها أن تخل بأمن 
»نريد  وقال:  وسالمتها«،  االنتخابات 
ان يكــون يــوم األحد نهــارا وطنيا 
ميارس  وان  بامتيــاز،  دميقراطيــا 
دون  من  االنتخــايب  حقهــم  الناس 
التعــرض ألي ضغــوط او اي اخالل 

باألمن«. 
مكلفا  كونه  »الجيــش،  بأن  وذكر 
مبختلف  األخــرى  االمنية  والقــوى 
االنتخابية،  العملية  بحامية  األسالك 
لديه خطــة متكاملــة، واعتبارا من 
الســبت أصبحت جهوزيته مئة باملئة 
اللبنانية، لحامية  االرايض  كامل  عىل 
ترتدي  التي  االنتخابية  العمليــة  هذه 

الوطني«.  الصعيد  أهمية كبرية عىل 
وأشــار اىل ان »غرفــة العمليــات 
املركزية يف قيادة الجيش تتمثل فيها، 
اىل الجيش، قوى االمن الداخيل واألمن 
العام وأمن الدولة عرب ضباط ينتدبون 

مــن قبلها. اما عىل مســتوى قيادات 
كل  فإن  الخمس،  العســكرية  املناطق 
قائد منطقة عســكرية مســؤول عن 
مراكز  خارج  منطقته  يف  األمن  حفظ 
االقــرتاع. ويكون لدى كل قائد منطقة 
غرفة عمليات تتمثــل لديه فيها قوى 
وحدات  كل  ان  ومعلوم  الداخيل.  االمن 
اساســا عىل  األخرى منترشة  الجيش 
وتقوم  قطاعاتها  يف  الوطن،  مساحة 
أي  وضبط  االســتقرار  لحفظ  بدورها 
صعيد  وعىل  باألمن.  لإلخالل  محاولة 
الجيش  قــوى  تقوم  االقــرتاع  مراكز 
بحامية محيط هذه املراكز وتعمل عىل 
تســهيل وصول الناخبني اليها. أما يف 
داخل املراكــز فالجيش ال يتدخل اال اذا 
حصل اي خلل يف الداخــل واذا كانت 
قوى االمن بحاجــة ملؤازرته. يف هذه 
الحالة يطلب املســؤول يف قوى االمن 
الداخيل مــؤازرة الجيش مبوجب طلب 
خطــي، ويتحرك الجيــش بعد أمر من 
غرفــة العمليات ليســاعد قوى االمن 
الداخيل عىل ضبط الوضع يف الداخل«. 
وردا عىل ســؤال، أكد وزير الدفاع 
الجيــش جاهزة  »قوى  ان  الوطنــي 
لتنفيذ أمر رئيــس الجمهورية العامد 
الرايش  ميشال عون بخصوص ضبط 

واملرتيش عىل حد سواء«.

حرب أهلّية في صناديق اإلقتراع
نبيه الربجي

أهلية  حــرب  اليوم، 
االقرتاع.  يف صناديــق 
املســاجد  أمئة  حتــى 
قادر  بقــدرة  تحولوا،  
اىل  وقديــر(  )قــادر 
الحرائق  الخنادق.  أمئة 
كل  يف  الطائفيــة 
قرية،  كل  ويف  مدينة، 
ويف كل شــارع، ويف 
هي  هــا  زاويــة.  كل 
وهو  يهــوذا  قهقهات 
لبنــان، وبأيدي  يــرى 

... الخشبة  اللبنانيني، عىل 
اآلن علمنا ان ما حدث لســعد الحريري ليس االقصاء 
فحســب، وال الركل باألقدام فحســب، وال اهانة الروح 
فحسب، وال »اخلع ربطة عنقك يا ...« فحسب. ما حدث 
اغتيال موصوف. مثلام اغتيل األب ساعة اغتيال اسحق 
القرن« تحت  االبن ساعة سقوط »صفقة  اغتيل  رابني، 

أقدام من رفضوا أن يكون لبنان ماخوراً للحاخامات.
حدث ذلك بالتواطؤ مع املرتزقة الذين كانوا يتسكعون 
يف أروقة قرص قريطم، قبل أن ينتقلوا اىل التسكع يف 
أروقة بيت الوســط. رفيق لرفيــق الحريري قال لنا ان 
رئيس الحكومة الراحل كان يعلم، وهو يتأمل يف عيون 
هؤالء، من هو االنتهازي، ومن هو املتســول، ومن هو 

املتآمر ومن هو ... الجاسوس !! 
قطعاً ليس باألحد الكبــري، وال باألحد الدميوقراطي. 
انه األحد األسود،  األحد البشع، الذي توارى فيه الرثى 
بقايــا الجمهورية. كل ما يف األمر أن عىل هذا الحطام 
البرشي أن يعيــد انتاج من حّولونا،  وحّولوا الدولة اىل 

حطام .
السلطة أن  لتداول  الدستوري  أو  الفلسفي  الوجه  يف 
بأخرى.  واالســرتاتيجيات  واملفاهيم   الرؤى  ابدال  يتم 
لكننا يف دولة من دون مفاهيم، ومن دون رؤى، ومن 
ابدال  دون اســرتاتيجيات. األهم من دون رجال دولة. 

العكس  أو  التنك،  بألواح  الخشبية  األلواح 
 ولقــد رأينــا،  دون الحاجة اىل األشــعة ما تحت 
السياســية  املقامات  تدار )وتــدور(  الحمــراء، كيف 
الدينية،  باأليدي الغليظة، وبالســيناريوات امللتبســة، 
وبحقائــب منتصــف الليــل. احياناً،  وكــام نالحظ،  

النهار. منتصف  بحقائب 
 التأجيج الطائفي أشــد هوالً من ذاك الذي شــهدناه 
عشــية الحرب األهلية. هــذا يعني أننــا أمام مفرتق 
بنيوي. نظــام آخر أم صيغة أخرى أم دولة )ودويالت( 

أخرى؟
 مــن يقرعون الطبول اآلن، كــون الطوابري تحملهم 
بــاألوراق املعلبة، وبالرؤوس املعلبــة اىل التاريخ،  قد 
نراهــم بعد حني عــراة حتى من ورقة التوت. رســام 
كاريكاتور مرصي كان يقول عــن رئيس أحد األحزاب 
»مثن هــذا الرجل،  مــن قمة الــرأس وحتى أخمص 
القدمني، ال يســاوي مثن الرسوال الزهري الذي ترتديه 

عبده«. فيفي 
كــم هناك مــن ســيايس يف بالدنا صالــح فقط 
لالســتعامل الخارجي. أحدهم قيل فيه »هل قرأتم قول 

هرني ميشو ان ذنب الفيل يظن أنه الفيل كله«؟ 
االنتقال بلبنان من حال اىل حــال، ال يعني االنتقال 
بنا من أرصفــة الجحيم اىل أرصفة النعيم. خوســيه 
ســاراماغو تحدث عن »العناكب البرشيــة التي تضع 
يدها عىل القرن«.  ليتــه يعلم أي عناكب برشية تطبق 

عىل أرواحنا ...
تتمتع  التي  السياســية  املنظومة  تلك  لدينا  لو كانت 
بالحد األدىن من أخالقيات رجــال الدولة، لصنعت من 
لبنان النموذج، ومــن اللبنانيني رواد الحداثة )أو حتى 
التــي بعث فيها  املنطقة  النيوحداثة(. لكننــا يف تلك 
)رمبا ســهواً( كل األنبياء، ومع ذلك حني نرى اآلخرين 
فوق خــط الزمن، نبدو نحن تحت خــط الزمن، ورمبا 

تحت خط العدم ...
أبواب  التي تدق  بالقافلة  االلتحاق  االنتقال هنا يعني 
أورشــليم بالقفازات الحريرية، ال بالقبضات الحديدية 
)االســبارطي(  التلمودي  العقل  لذلــك  التي تضع حداً 

بسياسات االقتالع، والتدمري،  والقتل،  وإلغاء اآلخر .
ال فارق يف هذا السياق بني االيديولوجيا التي أنتجت 
أبا مصعب الزرقاوي، وأبا بكــر البغدادي، وأبا ابراهيم 
بيغن،  أنتجــت مناحيم  التي  القــريش، وااليديولوجيا 

وآرييل شارون، واآلن نفتايل بينيت وبني غانتس...
الذي كان  الحاخــام مئري كاهانــا  أغفلنا  اذا  هــذا 
 ،« قاع الجحيم  »ترعرعــت يف  الينــا كحثالــة  ينظر 
وزئيف جابوتنســي الذي ســبق برنــارد لويس يف 
اعتبارنا »بضاعــة قبلية آثرت صناعة الغيب ال صناعة 

التاريخ«...
هكــذا نذهب اليــوم اىل صناديق االقرتاع. شــظايا 
طائفية ال تؤســس لدولة، وال تبني شــعباً، بل متيض 

بنا اىل املقربة. ألسنا ضيوف رشف عىل هذه املقربة ؟!



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

األحد 15 أيار 2022

تـــصـــريـــفـــهـــا... أو  بــــأعــــمــــال  ــة  ــ ــوم ــ ــك ــ ح ــاق  ــ ــق ــ ــح ــ ــت اســ أمــــــــام  ــان  ــ ــن ــ ــب ــ ل
ــنـــات ــيـ ــيـ تـــعـ بـــــــإجـــــــراء  بــــاســــيــــل  لــــــشــــــروط  يـــــرضـــــخ  ال  ــي  ــ ــات ــ ــق ــ ــي ــ م

إنقــــاب األكثريّــــة النيابّيــــة يُطيــــح بفــــرص تشــــكيل حكومــــة بعــــد اإلنتخابــــات النيابّيــــة

التحضيرات لليوم اإلنتخابي في كّل املناطق... وأقام اإلقتراع تتسّلم الصناديق.. وانتشار للجيش

كامل ذبيان

تعقد الحكومة آخر جلساتها الخميس املقبل، 
لتتحول اىل ترصيف االعامل، وتكون ســجلت 
يف انجازاتها اجراء االنتخابــات النيابية التي 
النتائج وكيف ســتتوزع  لتظهر  اليوم،  تنتهي 
املقاعد النيابية عىل االحزاب واللوائح ، ســواء 

من هم يف السلطة او خارجها؟
والحكومة لن تشــكل قبل ان يعقد مجلس 
النواب املنتخب جلسة له ينتخب اثناءها رئيسه 
وهيئة املكتــب واللجان النيابية ، وعند اكتامل 
الجمهورية  رئيس  يدعو  الدســتورية  العملية 
اىل استشــارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس 
الحكومة الذي عليه ان يبدأ مشاوراته لتشكيل 
الحكومة التي ســتكون لفرتة خمسة اشهر، 

حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
فالرئيــس الجديد للحكومــة مل يظهر من 

سيكون بعد، حيث يجري التداول باسم الرئيس نجيب ميقايت 
الكامل ما بدأه، ال ســيام يف مواضيــع اصالحية لها عالقة 
باملفاوضات مع صندوق النقد الــدويل، والتي انتهت مرحلة 
»تبادل النوايا الحســنة« بــني ممثلني للحكومــة، وتحديدا 
وزارة املال وموظفني مــن الصندوق، اضافة اىل وضع خطة 
التعايف االقتصادي موضع التنفيذ، ثم اقرار قانون »الكابيتول 

كونرتول« واعادة هيكلة القطاع املرصيف الخ...
هذه العناوين التي مل تبدأ مــع الحكومة الحالية، بل اعلن 
عنها رئيس الحكومة السابق حسان دياب، لكن وجود ميقايت 
ســيكون طبيعيا النه من غري املقبول ان تبقى الحكومة يف 
ترصيف اعامل حتى انتخابات رئاسة الجمهورية، لذلك تكشف 
مصــادر وزارية مطلعة عىل ان التجديد مليقايت يف رئاســة 
الحكومة بــات امرا ثابتا، وبقرار اقليمــي ودويل، وال توجد 
»فيتوات« داخلية عليه، الن الفرتة التي ســتقضيها الحكومة 

قصرية جدا، والتغيري يبدأ بعد انتخاب رئيس للجمهورية الذي 
مل تظهر صورته حتى اآلن، سوى ما يرتدد عن اسامء طبيعية 
مرشحة لرئاسة الجمهورية كسليامن فرنجية وجربان باسيل 
وسمري جعجع، ويربز اســم قائد الجيش العامد حوزف عون 
كاحتامل ان يصل اىل الرئاســة االوىل اذا ما اشــتد الخالف 
الســيايس عىل اســم الرئيس الجديد، الذي تفرضه الظروف 
االقليمية والدولية اكرث مــن الصناعة اللبنانية الذي ال ميكن 
الي طرف سيايس ان يؤكد ان رئاسة الجمهورية ستكون من 

حظ هذا الشخص او ذاك.
من هنا، فان نتائج االنتخابات ومن سيحصل عىل االكرثية 
فيها ســتؤثر يف تســمية رئيس الحكومة، الذي ينتخب من 
مجلس النواب بطريقة غري مبارشة عرب االستشارات التي من 
يحصل عىل اكرثية النواب من خاللها يسمى رئيسا للحكومة، 
وهو ما نزع عن رئيس الجمهورية صالحية ان تكون التسمية 
له ، فتحررت رئاسة الحكومة من »هيمنة« رئاسة الجمهورية 

ومل يعــد رئيس الحكومة »بــاش كاتب« عند 
رئيس الجمهورية الذي ال ميلك صالحية اقالة 
رئيس الحكومة وباتت الســلطة التنفيذية يف 

مجلس الوزراء مجتمعا.
ومل يعلــن ميقايت موقفه بعــد من عودته 
اىل رئاسة الحكومة، لكن اوساط مقربة منه 
تتحدث عن اســتعداده الســتكامل ما بدأه يف 
حكومته الحالية، وما يهمه  انقاذ لبنان، وهو 
الشــعار الذي رفعه لحكومته »معا لالنقاذ«، 
اضافة اىل انه مل يســجل خــالف يذكر بينه 
وبني رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون، 
الن ميقايت كان يــدّور الزوايا، وهو املوصوف 
بذلك، كام ان عالقته كانت مبارشة مع الرئيس 
عون ويحد من تدخل باســيل ، فلم ميرر له ما 
يريد كاقالة حاكم مرصف لبنان رياض سالمة 
او اجراء تعيينات قضائية وعســكرية وادارية 

وديبلوماسية. 
يحاول ان يحظــى »التيــار الوطني الحر« 
بغالبية الحصة املســيحية التي تعطيه حضورا وقوة له يف 
مؤسســات الدولة، لكن رئيس الحكومة مل يوافق عىل ادراج 
بند التعيينــات عىل جدول اعامل مجلس الــوزراء وانه يرتك 
امرها اىل العهد الجديد. لذلــك، فان معلومات ترسبت عن ان 
باســيل قد يؤيد عودة ميقايت اىل رئاسة الحكومة واالتفاق 
معه، عىل ما ســتقوم به حكومة آخر العهد، وما يهمه منها 
هــي التعيينات، لكــن رئيس الحكومة واجــه رئيس »التيار 
الوطني الحر« بان اولوياته هي اخراج لبنان من ازمته املالية 
واالقتصادية واالجتامعية ووضعه عىل خط االنقاذ، وهو ما 
يفيد العهد يف االشهر الخمسة االخرية من واليته، ال تعيينات 
ملوظفــني قد يتبدلون يف العهد القــادم. كل ذلك يتوقف عىل 
شكل الحكومة وعددها، وهل ستكون حكومة رشاكة، ام ملن 
يحصل عىل االكرثية؟ لبنان امام اســتحقاق حكومة باعامل 

او ترصيفها.

محمد علوش

املرحلة  اإلنتخابات وتبــدأ  تنتهــي  اليوم 
األهــم واألدق بتاريخ لبنــان، وهي مرحلة 
تشكيل حكومة ما قبل اإلنتخابات الرئاسية، 
املرحلة قابلــة ألن تكــون مرحلة  فهــذه 
والرئايس  الحكومي  الفراغ  يطول  تفجريية، 
التســويات  مرحلة  تكون  الن  وقابلة  فيها، 
التي ترســم مصري لبنان للســنوات املقبلة، 
ولعّل ملف تشــكيل الحكومة سيكون اوىل 
اإلختبارات الجدية، ومنه تظهر مؤرشات ما 

ينتظر لبنان.
املقبلة،  الحكومة  تأليــف  عملية  تتوقف 
األوىل  بالدرجة  سياســية،  مصادر  بحسب 
عىل شــكل الربملان املقبــل، خصوصاً عىل 
الساحتني السنية واملسيحية بشكل أسايس، 
باإلضافــة إىل األكرثية التي من املفرتض أن 

تنتج بشــكل عام، فإذا اســتمرت األكرثية الحالية قد يكون 
الوضع أسهل مام سيكون عليه الحال لو فازت األقلية الحالية 

باألكرثية.
يف هذا الســياق، يف حــال صحت التوقعــات بأن قوى 
األكرثية الحالية ستفوز من جديد، فإن املعادلة ستكون أمام 

سيناريوهني:
- إعادة تكليف رئيس الحكومة نجيــب ميقايت، نظراً إىل 

الدعم الذي يحظى به من قبل العديد من الجهات الدولية.
 - تكليف شخصية أخرى تكون أقرب إىل هذا الفريق، األمر 
الذي يفضلــه »التيار الوطني الحر« لكن ال يشــجعه كل من 

حزب الله و«حركة أمل«.
النقطة الخالفية األساســية يف هذا املجال تكمن بشكل 
الحكومة املقبلة عىل حد قول املصادر، حيث يريد رئيس التيار 
جربان باســيل أن تكون سياسية من أجل أن يعود إىل طاولة 
مجلس الوزراء، تحّسباً ألي فراغ رئايس، بينام يفضل الثنايئ 
عدم الذهاب إىل أي خطوة من املمكن أن تفرس عىل أســاس 
أنها إستفزازية، ال سيام للساحة السنية يف ظل غياب رئيس 

الحكومة سعد الحريري عن املشهد السيايس.
يف هذا اإلطار، ينبغي اإلشــارة إىل أن ميقايت أرسل أكرث 
من رسالة توحي بإمكانية أن يوافق عىل الذهاب إىل تسوية 
مع باسيل، منها عىل سبيل املثال إبداء إستعداده إلقالة حاكم 

مرصف لبنان رياض ســالمة، لكن السؤال 
توافق  أن  إمكانيــة  يبقى حول  األســايس 
باقي أركان األكرثيــة النيابية عىل مثل هذا 
و«تيار  أمل«  »حركة  خصوصاً  الســيناريو، 
املردة«، نظراً إىل أنهام يفضالن أن يكون ذلك 

يف عهد رئيس الجمهورية الجديد.
ما تقدم يفتح الباب إىل طرح سيناريوهني 

آخرين بحسب املصادر:
- األول: أن يتم التوافق عىل تسمية ميقايت 
من أجل تشكيل الحكومة من دون أن ينجح 
الحكومة  بقاء  يعنــي  الذي  األمر  بالتأليف، 

الحالية إىل ما بعد إنتهاء والية عون.
الثاين: أن يتم تكليف شــخصية أخرى   -
ال تنجح بالتأليف أيضــاً، ما يعني أيضاً بقاء 
إنتهاء والية  الحالية إىل ما بعــد  الحكومة 
عون. بينام هناك ســيناريو ثالث غري مرجح 
اللحظــة، يقوم عىل أســاس تكليف  حتى 
شخصية، سواء كانت ميقايت أو غريه، تنجح 
يف التأليف، مع العلم أن فرص ميقايت بالنجاح بالتأليف أكرب، 
ال سيام إذا تم التوافق عىل تشكيل حكومة شبيهة بالحكومة 

الحالية لناحية التوازنات.
وتشــري املصادر اىل انه يف حال فــازت األقلية باألكرثية 
النيابية، فســنكون أمام مأزق ســيايس لن تنتهي مفاعيله 
برسعة، إذ أن الفريق الفائز ســيطالب بالحكم وحيداً، بينام 
األقلية الجديدة ســتحمل حــق النقض الطائفــي وتطالب 
باملشاركة، لذلك لن تُحل هذه املعضلة سوى بانتظار التسوية 
الكربى التي ترســم كل معامل املرحلة، ما يعني أن تشــكيل 

الحكومة رسيعاً سيكون شبه مستحيل.

بدأت منذ صباح أمس، عملية تســليم صناديق االقرتاع إىل 
رؤساء االقالم والكتبة املكلفني إدارة العملية االنتخابية الذين 
املراكز املخصصة لإلقرتاع، بإرشاف قامئقام  سينطلقون اىل 
املنطقة او املحافظ، ومبراقبــة وتنظيم من عنارص األجهزة 

األمنية.

{ عملية انتشار واسعة للجيش {
ويف الســياق، أعلن الجيش اللبناين عرب »فيســبوك«، أن 
وحداته انترشت حــول مراكز االقــرتاع يف مختلف املناطق 
اللبنانيــة، وتعمل عــىل إقامة الحواجــز الظرفية والدامئة 
وتســيري دوريات راجلــة ومؤللــة، لحفظ أمــن العملية 
التام  االنتخابية. وتدعو قيادة الجيش املواطنني إىل التجاوب 
مع اإلجراءات املتخذة والتحيل باملســؤولية الوطنية إلنجاح 

االستحقاق االنتخايب وامتامه.

{ يف بريوت {
انتهت عملية تسليم صناديق االقرتاع، التي كانت بدأت عند 
الرابعة والنصف صباحا، إىل رؤســاء األقالم يف رسايا بعبدا 
بارشاف محافظ جبل لبنان القايض محمد املكاوي وحضوره.
أما يف الشــوف، أنهت قامئقام الشــوف مارلني قهوجي 
توزيــع الصناديق االنتخابية عىل املراكــز يف القضاء، وبلغ 
عددها 381 موزعة عىل 94 بلدة يف الشــوف االعىل واقليم 
الخروب والساحل. ومتت عملية التوزيع وفق تنظيم لوجستي 

واداري وبأجواء هادئة. 

{ يف املنت {
أرشفت قامئقام املنت مارلني الحداد منذ الصباح عىل عملية 
تســليم صناديق االقرتاع، وانطلق رؤســاء االقالم والكتاب 
مبواكبة امنية اىل مراكز االقرتاع يف 96  قرية وبلدة متنية. 
ويبلغ عدد الناخبني املقيمــني 169990 ناخباً يتوزعون عىل 

360 قلم اقرتاع. 
ويف كرسوان، تم تســليم صناديق االقــرتاع ل 198 رئيس 
قلم يف قضاء كرسوان - الفتوح، يرافقهم عنارص من القوى 
االمنية يف امللعب البلدي يف جونية، بارشاف القامئقام بيار 

كساب .
ويف جبيــل، أرشفت قامئقام جبيل نتــايل مرعي الخوري 
وفريــق عمل القامئقاميــة، ومبواكبة عنــارص من مكتب 
أمــن الدولة بأمرة املقدم ربيع الياس عــىل توزيع الصناديق 
لالنتخابات النيابية عىل رؤســاء االقالم والكتبة يف رسايا 
جبيل، وقد اعتمــدت مرعي مكننة حديثة لتوزيع رؤســاء 
االقالم عىل الـ 179 قلــم اقرتاع املوزعني ضمن 87 مركزا يف 

85 بلدة يف قضاء جبيل. 
اما يف البرتون، متت عملية تسليم صناديق لرؤساء األقالم 
ومســاعديهم يف رسايا البرتون، بإرشاف القامئقام روجيه 

طوبيا. 
وشــهدت القرى والبلدات البرتونية اســتعدادات للعملية 
االنتخابيــة، يف حضور عنارص من قوى االمن الداخيل الذين 

رافقوا رؤساء األقالم إىل املراكز املخصصة لإلقرتاع. 
ويف زغرتا، تم تســليم صناديق االقرتاع اىل رؤساء األقالم 
والكتبة املكلفني إدارة العملية االنتخابية انتهت يف قامئقامية 

زغرتا وسط تدابري لوجستية وإدارية وامنية منظمة.

{ يف الشامل {
بدأت عملية توزيع الصناديق يف قضاء طرابلس الذي يضم 
مدن: طرابلس، امليناء، القلمون، البداوي، ووادي النحلة، يف 
معرض رشــيد كرامي الدويل يف املدينــة، بارشاف محافظ 
الشامل القايض رمزي نهرا الذي اعطى توجيهاته للموظفني 
واللوازم  الصناديق  والكتبة  االقالم  لتسهيل تسليم رؤســاء 
بالرسعة املطلوبة، واكد يف ترصيح ان »التحضريات االدارية 

واللوجستية واالمنية قد انجزت للعملية االنتخابية«.
ومتت عمليــة التوزيع من دون تســجيل اي اشــكال او 
اعرتاضات تذكر. وابدى رؤساء االقالم واملساعدون ارتياحهم 
للتنظيم والخطة التي وضعها نهرا مــع فريق عمله ورئيس 
دائرة البلديات يف املحافظة ملحم ملحم. إشــارة اىل ان عدد 
الناخبني يف قضاء طرابلس يبلغ 254438 ناخبا مسجلني عىل 

لوائح الشطب وموزعني عىل 385 قلم اقرتاع.
كــام انتهت عملية تســليم الصناديق يف قضــاء املنية - 
الضنية، بإرشاف القامئقام روال البايع، حيث تســلم رؤساء 
االقالم والكتبة صناديق االقرتاع التي ســتتوزع عىل 187 قلم 
اقرتاع يف 56 مركزا، واتسمت هذه العملية  بالهدوء والتنظيم 
الدقيقني، حيث حرض رؤساء االقالم والكتبة اىل مكان توزيع 

الصناديق يف رسايا املنية - دير عامر. 

{ يف البقاع {
ارشف محافظ البقاع القايض كــامل ابو جودة عىل توزيع  
326 صندوق اقرتاع يف قضاء زحلة. وحرض روساء االقالم اىل 
رساي زحلة باكرا، وعملوا عىل استالم الصناديق املقسمني عىل 

8 مجموعات داخل الرساي.
ويف بعلبك، أرشف وواكب محافظ بعلبك الهرمل بشري خرض 
منذ السابعة عملية تسليم الصناديق ومستلزماتها إىل رؤساء 
األقالم والكتبة يف قاعة اتحاد البلدية. وبلغ عدد مراكز االقرتاع 

يف قضاء بعلبك 141 مركزا فيام عدد أقالم االقرتاع 488 قلام. 

وتشهد عمليات التسلم ازدحاما من قبل املوظفني، فيام تتوىل 
عنارص من قوى األمن الداخيل تنظيم آليــة الدخول إىل قاعة 

اإلتحاد عند املداخل.
ويف الهرمل، توزعت صناديق االقرتاع عىل رؤســاء االقالم، 
بارشاف قامئقام الهرمل طالل قطايا، وتم توزيع 99 صندوقا يف 

عدد االقالم املوجودة يف قضاء الهرمل.

{ يف الجنوب {
أنهت محافظــة الجنوب صباحا عملية تســليم صناديق 
االقرتاع إىل رؤســاء االقالم والكتبة الذين ســينطلقون اىل 
مراكزهــم تحضريا الدارة العمليــة االنتخابية. ومتت عملية 
التســليم بإرشاف املحافظ منصور ضو ومبراقبة وتنظيم من 
عنارص األجهزة األمنية، وبلغ عــدد الصناديق 299 صندوقا 
منها 100 ملدينــة صيدا و199 لقرى قضــاء صيدا الزهراين 
موزعني عىل 52 قرية منها 46 بلدية و6 قرى ال بلديات فيها. 
ففي النبطيــة، أرشف محافظ النبطية بالتكليف حســن 
فقيه، عىل عملية تسليم الصناديق اىل 506 رئيس قلم وكاتب 
املنتدبني املوزعني عىل 253 قلم اقرتاع يف 42 بلدة وقرية يف 

قضاء النبطية. 
وجال محافظ النبطية بالتكليف حســن فقيه عىل عدد من 
مراكز االقرتاع يف قضــاء النبطية، لالطالع عىل التحضريات 
واالســتعدادات اللوجستية فيها قبيل ســاعات من انطالق 

عملية االقرتاع لالنتخابات النيابية.
ويف قضاء بنت جبيل، تم تسليم 259 صندوق اقرتاع توزعوا 
عــىل 37 بلدة يف القضاء. ويف قضاء مرجعيون تم تســليم 
186 قلام توزعوا عىل 30 بلدة. اما يف حاصبيا، تم تسليم 89 
صندوقا توزعوا عىل 30 بلدة. وعمليات التســليم متت بهدوء 

وسالسة. 
ويف قضاء صور، تســلم القامئقام بالوكالة محمد جفال، 
328 صندوقا يف متوسطة صور الرسمية، موزعني عىل 82 

مركز اقرتاع.
أما يف مرجعيون، تم تســليم الصناديق لرؤســاء االقالم 
وعددها نحــو 192 صندوقا، موزعة عىل 38 مركز اقرتاع مع 
كل لوازمهــا، واملخصصة لقرى وبلدات قضاء مرجعيون التي 
يبلــغ عددها 32 بعدما كانت وصلــت اىل مبنى بلدية جديدة 

مرجعيون، تحت حراسة مشددة من القوى األمنية. 
وأرشف القامئقام وســام الحايك، مبعاونــة مختار البلدة 
سامي عبلة عىل عملية تســليم الصناديق، ووضع اللمسات 
األخرية عىل كل األمور اللوجســتية واإلدارية لتأمني حســن 

سري العملية االنتخابية.

قبل أن تقّرر مصير لبنان..
إسأل ضميرَك

حنا أيوب

اىل الناخب اللبنــاين الرشيف، عندما تتوجه اليوم اىل 
مركز اإلقرتاع، إســأل ضمريَك، هل أجريَت جردة الحساب 

مع اللوائح واملرشحني املمتثلني أمامَك؟ 
إســأل ضمريَك، هل تأمتن املرشح الذي تصّوت له يف 
صندوق اإلقرتاع عىل مستقبل أوالدَك؟ عىل صحتهم؟ عىل 

علمهم؟ عىل أمنهم؟
إسأل ضمريَك، هل أيدي مرشحَك ملطخة بدماء األبرياء 
الذين ســقطوا منذ العام 1975 وحتــى يومنا هذا ؟ هل 
شــارَك هذا املرشح أو حزبه بشــكل أو بآخر، وبطريقة 
مبارشة أو غــري مبارشة، بتدمري حيــاة اللبنانيني وقتل 

أبنائهم تحت ألف حجة وحجة؟
إسأل ضمريَك ، ما كان دور هذا املرشح وماذا فعل ابان 
انهيار الوضع االقتصادي واملعيــي واملايل يف البالد؟ 
هل انحاز اىل الشــعب املقهور املسلوبة أمواله أم إستغل 
منصبه وموقعه واطالالته اإلعالمية لحامية الفاسدين 
والسارقني واملستفيدين من أموال الناس وخزينة الدولة 
ورضب أي خطة للتعايف حفاظاً عىل مصالحه ومصالح 

مشغليه؟
إسأل ضمريَك أيها املواطن - الناخب، هل حذر هذا املرشح 
من اإلنهيار الوشيك لإلقتصاد اللبناين وفعل كل ما بوسعه 
للحــؤول دون ذلك؟ أم كان يف نعيم الســلطة يقتات من 

خرياتها، ويوم انهار الهيكل تلّبس ثياب الثورة والتغيري ؟
إســأل ضمريَك - عن شــقيقَك/تَك الصغــري/ة الذي 
أوصلته إىل املطار ليتغرّب بحثاً عن مستقبٍل أفضل وحياٍة 
آمنة وكرمية، وعىل األرجح حبسَت دموعَك حفاظاً عىل 
رباطة جأشــَك أثناء توديعه - اذا كان هذا املرشح يحمل 
مرشوعاً صادقــاً وواقعياً إليجاد فرص عمل جديدة تعيد 

من تغّربوا عن الوطن ؟
إســأل ضمريَك، هل هذا املرشح شــارك بالسمرسات 
والصفقات وأّمن لها الغطاء الترشيعي أو اإلعالمي وتنّصل 
منها، ويدعي اليوم حرصه عىل التغيري تحت مقولة »نحنا 

فينا« أو »ما خلونا« أو غريها من الشعارات الفارغة؟
إســأل ضمريَك، هل هذا املرشــح أو حزبه، من الذين 
يّدعون قدســية الحفاظ عىل الودائع املرصفية واعادتها 
اىل أصحابهــا، بينام هــو ومجموعة مــن الحاكمني 
املستفيدين حموا من شارك برسقتها ثم منعوا أي مسعى 
إلستعادتها تحت مسميات شــتى، حيث دسوا السم يف 
العسل وادعوا حرصهم عىل املودعني والنظام اإلقتصادي، 
بينام الهدف الحقيقي كان رضب خطة التعايف لحكومة 

حسان دياب والتي أعدها آالن بيفاين؟ 
إســأل ضمريَك، هل قام هذا املرشح بدعم التحقيق يف 
تفجري املرفأ أم شارك يف عرقلته وتجهيل الحقيقة؟ هل 
تأمتن هذا املرشــح عىل دماء شهداء انفجار مرفأ بريوت 
وتثق بأنه ســوف يشــكل عامل دعم للقضاء وتحقيقه 

داخل املجلس النيايب؟ 
إســأل ضمريَك، هل هذا املرشــح ميثل فعــالً الخط 
الســيادي والوطني يف لبنان أم يتخذ من هذه الشعارات 
يافطة انتخابية، بينام يف الحقيقة يتســكع عىل أبواب 
الســفارات ويرتجى لقاء هــذا الســفري أو ذاك لتأمني 

مصالحه ومتويله؟
إســأل ضمريَك، ما هو املوقف الفعيل لهذا املرشح من 
العدو اإلرسائييل وأطامعــه يف األرض واملياه والرثوات 
اللبنانية؟ هل تآمر مع هذا العدو بشــكل مبارش او غري 

مبارش وفرّط بحقوق لبنان وبرثوته النفطية؟ 
قد تكون هذه األسئلة كثرية عليَك عزيزي الناخب، ولكنها 
مرتابطة، ومجرد اإلجابة عىل السؤال األول تقودَك تسلسلياً 
اىل معرفة األجوبة التالية، وبالتايل معرفة ما مييل عليك 
ضمريَك عندما تقف خلف العازل لتقّرر بصوتَك مصري لبنان. 

إجـــتـــمـــاع ملــجــلــس األمــــــن الــفــرعــي
اإلنــتــخــابــات ملــواكــبــة  حلبا  ســـراي  ــي  ف

ــروت الـــتـــقـــى بــعــثــة ــ ــيـ ــ ــظ بـ ــ ــاف ــ ــح ــ  ُم
اإلنتخابات ملراقبة  العربّية  الدول  جامعة 

خالل االجتامع
ترأس محافظ عكار املحامي عامد اللبيك اجتامعا ملجلس 
االمن الفرعــي يف رساي حلبا الحكوميــة، حرضه املحامي 
العام االســتئنايف يف الشــامل القايض زياد الشــعراين، 
مســؤول مخابرات الجيش يف عكار العقيــد ميالد طعوم، 
مدير امن الدولة يف عكار العقيد رميون أبو معرش، مسؤول 
دائرة امن عام محافظة عكار العقيد عبد الرزاق مالطي، امر 
املفرزة القضائية يف عكار العقيد نديم عبد املســيح، مساعد 
قائد منطقة الشامل االقليمية العقيد اييل رفول، قائد رسية 
درك حلبا املقدم اسامعيل االيويب، امر مفرزة االستقصاء يف 
الشامل املقدم بطرس ســيدة، رئيس مكتب معلومات االمن 
العام يف عكار الرائد وســيم الصايغ، رئيس فرع املعلومات 
يف القبيــات الرائد عيل ضاهر، آمر فصيلــة درك حلبا الرائد 
عبد العزيز دياب ، رئيس مكتب معلومات قوى االمن الداخيل 
يف حلبا النقيب محمد تنيــان، امني رس عام محافظة عكار 
املحامية جــان الخويل، ممثل الصليــب االحمر اللبناين يف 

عكار غسان حنا، مدير الدفاع املدين يف حلبا خرض طالب. 
ويف مستهل االجتامع، عرض اللبيك الخطة االمنية املزمع 
تطبيقها يف محافظة عكار النجاز االســتحقاق االنتخايب، 
وشدد عىل اهمية التعاون والتنسيق بني كافة االجهزة االمنية 

والعسكرية لتأمني سالمة العملية االنتخابية . 
وتوافق املجتمعون عىل رضورة انشاء غرفة عمليات جاهزة 

لتلقي الشكاوى ومعالجتها، حفاظا عىل االمن والنظام.

أعلنت دائــرة العالقات العامة يف بلدية بريوت يف بيان، أن 
»محافظ املدينة القايض مروان عبود اســتقبل يف مكتبه يف 
القــرص البلدي، وفدا من بعثة جامعة الــدول العربية ملراقبة 
االنتخابات النيابية اللبنانية برئاســة األمني العام املســاعد 
لجامعة الدول العربية الســفري أحمد رشيد خطايب، املنسق 
العام للبعثة مدير أمانة شؤون االنتخابات املستشار أحمد أمني، 

نائب رئيس البعثة يف بريوت الدكتور يوسف السبعاوي . 
واطلع عبود الوفد عىل االجراءات املتخذة لســري مجريات 
االســتحقاق الترشيعــي يف مدينة بريوت بــكل ما يتعلق 

بعمليات االقرتاع والفرز يف العاصمة بريوت«.



وجه رئيس الجمهورية ميشال عون كلمة إىل اللّبنانّيني، 
عشــية االنتخابات النيابية، عرب وســائل االعالم املرئية 
واملسموعة وعرب وســائل التواصل االجتامعي، ناشدهم 
فيهــا »املشــاركة يف االنتخابات بكثافــة، والتعبري عن 
رأيكــم، واختيار من تثقون بهــم، وتجدونهم أهال للدفاع 
عــن حقوقكم، وإقرار القوانني التــي تصونها وتحميها، 
خصوصا وأن مجلس النواب املقبل سيكون أمام مسؤوليات 
ترشيعية كربى واستحقاقات دستورية. أعزايئ، االنتخاب 
ليس مجرد حق فحســب، بل هو ايضا واجب لكل مواطن. 
كام أنه الطريق الصحيح والفعيل للتغيري. لقد حانت لحظة 
املحاسبة، ولحظة تحديد الخيارات. واملحاسبة تكون دامئا 
يف صنــدوق االقرتاع. هذه هــي فرصتكم، فال تضيعوها، 
خصوصا بعد الحقائق التي تكشفت خالل هاتني السنتني، 
واألكاذيب التي تم فضحها، وبعدما بات للفســاد وللرسقة 
وجوه وأســامء، إن مسؤوليتكم كبرية اليوم، يك ال يتوقف 
مســار تفكيك منظومة الفســاد املركبــة، التي تحكمت 
مبفاصــل البلد عىل مدى عقود، وتحاســبوا الفاســدين 

والسارقني«. 

{ لبنان منهوب وليس مكســوراً وال مفلّس {
أضــاف الرئيس عون »منذ ثالثني ســنة، جعلونا نعيش 
كذبة كبرية؛ أوهمونا أن اللرية بخري، وأن أموالنا موجودة، 
وال يشء يدعــو للقلــق. كذبة كهذه هي ال شــك ممتعة 
ومريحــة، ولكــن كان ال بد أن يأيت وقــت وندفع مثنها، 
وكلام طالت الفرتة، كلام بات الثمن أغىل وأقىس. منذ فرتة، 
انتهــت الكذبة، وكان يجب ان تنتهي وتتكشــف الحقيقة 
القاســية، لنتمكن مــن مواجهة الواقــع وإيجاد طريق 
الخروج منه. اليوم، هنالك حملة تيئيس كربى، عنوانها أن 
لبنان مكسور ومفلس: غادروه، واهربوا. ال! لقد قلتها منذ 
ســنني، وها إنني إكررها: إن لبنان منهوب وليس مكسورا، 
وال هــو مبفلس. بعــد ان أنجزنا املوازنة، ألول مرة بعد 12 
سنة من االنقطاع، وانتظمت املالية العامة، بدأت الفجوات 
بالظهــور، وبتنا متأكدين وباألرقام، من أن لبنان منهوب. 
نعــم، إنه منهوب ومرسوق، بالتكافل والتضامن، وأالموال 
مهربة اىل الخارج. وها هم يحاولون تحميل تبعات النتائج 
لكم، واملســؤولية يل. أنا الذي لطاملا حذرت، منذ أكرث من 
25 ســنة، من سياسات مالية ســرتهن البلد، وسياسات 

اقتصادية ستوقعه بأزمات مستقبلية«. 

{ عىل القضاء أن يقوم
بعمله ويُسّمي الفاسدين {

وقال الرئيس عون: »اليوم، وليك يســتقيم الوضع يف 
لبنان، فال يبقى هناك تراشــق اتهامات ورمي مسؤوليات، 
عىل القضاء أن يقوم بعمله، عليه ان يســمي الفاســدين 
ويالحقهــم، وبعض هؤالء بــات معروفا. ال يعود لرئيس 
الجمهورية أن يالحق الفاســدين والسارقني ويقاضيهم 
ويزج بهم يف السجون. أنا بإمكاين ان أدل عىل الطريق التي 
توصلنا اىل معرفة من رسق، ولقد فعلت وقلت إن التدقيق 
الجنــايئ هو الطريق فابدأوا من هنا. كام قلت للقضاء: انا 
حاميتك، انا سقفك الفوالذي، لكنني لست مكانك، وال يعود 
ايل القيام بدورك. قم بعملك ليك تنقذ البلد. وعىل الضابطة 
العدلية ايضا ان تقوم مبهامها، ألنه من دونها تبقى قرارات 
القضــاة حربا عىل ورق. كذلك فإنني، وألكرث من مرة، قلت 
للنــواب: هنالــك قوانني تحمي حقــوق املواطنني ومتنع 
تهريب أموالهم، لو بادرتم اىل إقرارها يف الوقت املناســب 

ملا كنا وصلنــا اىل هنا. ولكم أقول: لدينا موارد، وطاقات، 

مبقدورها أن تنتشــل االقتصاد والبلد، فال تيأسوا. فإذا ما 

متكنتــم من إختيار نواب يرشعــون ويتقدمون بالقوانني 

الالزمة لإلنقاذ، ويســعون إلقرارها ولحامية حقوقكم، 

نكون امام فرصة حقيقية«. 

وتابع الرئيس عون »بعدما انكشــفت أول كذبة، ها هم 

يحاولــون اختالق كذبة جديدة وبدعة خطرية، ســاعني 

اىل زرعها يف عقول اللبنانيني، ال ســيام الشــباب منهم، 

وخالصتها انه من املمكن إلغاء مكون من مكونات مجتمعنا 
مــن دون أن يؤثر ذلك عىل اســتقرار الوطن  وهدوئه. إن 
هذا التفكري خطر للغاية وكلفته جد مرتفعة. كلفته فتنة. 
كلفته حرب اهلية. فلبنان ليس بإمكانه أن يحيا إال بجميع 
مكوناتــه وبجميع ابنائه، لقد ســبق واختربت محاوالت 
العــزل، وأغرقت لبنان يف بحر من الدم والدموع. فهل من 
أحد عىل استعداد أن يعيش أوالده وأحفاده ذلك الخوف إياه، 

وذلك الوجع، وتلك املآيس؟؟؟ 
وقال: »أوقفوا خطاب الكراهية، وشــعارات التحريض، 
العــزل! أوقفوها...أوقفو فربكة االشــاعات،  وأحــالم 
وتخويــف املواطنني من بعضهــم البعض. هذه الطريق ال 
تبنــي وال توصل إال اىل الدمار. دمار مجتمع ودمار وطن. 
غدا ســتنتهي االنتخابات، وستعودون للعيش معا، وال أحد 
بإمكانــه ان يتخلص من أحد. وليس ميشــال عون الذي 
أمىض حياته يقاتل من أجل وحدة لبنان، وســيادته عىل 
كل شــرب من أرضه وبحره، وأول من تقدم باســرتاتيجية 
دفاعية وطنية، سيســمح اليــوم أو يف أي يوم، ان متس 
هذه الســيادة، أو تباع يف السوق السوداء، أو تغدو موضع 

مساومة أو مقايضة«. 

{ ال ُيكــن ألحد ان يأخذ توقيعي  إال عىل 
عودة آمنة لالجئني والنازحني اىل بالدهم {

وأشــار الرئيس عون اىل أن »منــذ يومني أوىص تقرير 
األمم املتحدة بإعطاء النازح السوري والالجئ الفلسطيني 
حق العمل واالســتفادة من الضــامن االجتامعي... أكرر 
وبصوت عال أن حق الشــعب اللبناين هو أولوية، ووطننا 
مل يعــد قادرا عىل تحمل أعبــاء اللجوء والنزوح، ونرفض 
كل شــكل من أشــكال الدمج والتوطني، وأكرر أيضا أن ال 
يكــن ألحد ان يأخــذ توقيعي إال عىل عودة آمنة لالجئني 

والنازحني اىل بالدهم«.
وأردف رئيس الجمهورية: »إن استغالل وجعكم، وحاجة 
البعض منكم هو أكــرب خصم لكم جميعا يف االنتخابات، 
ومحاولة مســتميتة لتثبيت نفوذ مــن أوصلكم اىل هذا 
الحــد، يك يعــود إلبتزازكم عند كل اســتحقاق. أمتنى ان 
تعلو رصختكم بوجه تجــار البرش والوطن. وأن توصدوا 
ابوابكم أمامهم، وتعلنوها: ضمرينا ليس للبيع! ونحن لسنا 
للبيع! وتذكروا وصية الســيد املسيح: »ال تعبدوا ربني، الله 
واملال!« وتذكروا كذلك أن من يشرتيك اليوم، بالثمن الزهيد، 
سيبيعك يف الغد بأغىل األمثان. هنالك أموال كثرية ترصف، 
مشــبوهة املصدر ومشــبوهة األهداف، فال تسمحوا أن 
تحقق أهدافها. لقد كشــفنا منظومة الفساد، ليك نتمكن 
من اعادة بناء النظام واملؤسسات، وكلفنا األمر غاليا، فال 

تسمحوا لها أن تنتعش من جديد«.
وختم الرئيس عون: »أمامكم فرصة كبرية، فرصة الثورة 
وراء العــازل: ثوروا وراء العازل عىل املال االنتخايب! ثوروا 
عــىل كل من يعتربكم مجرد ســلعة! ثــوروا عىل االبتزاز 
الســيايس! ثوروا عىل االنحطاط االخالقي وفقدان القيم! 
ثــوروا عىل االرتهان للخارج! ثوروا عىل من رسق اموالكم 
وودائعكــم! ثــوروا عىل من عرقل، وملا يــزل، كل خطوة 
مبقدورهــا أن تحمــي ما تبقى مــن حقوقكم أو تفضح 
الســارقني!  ثوروا عىل من يحــرض ويبتغي الفتنة ورمبا 
حربــا أهليــة! إن ثورة صندوق االقــرتاع هي أنظف ثورة 
وأصدقهــا، فال تبيعوها ألحــد. كونوا أحرارا، خلف العازل 
لدقائق، تربحون وطنكم وتعيشون فيه أحرارا، وبكرامتكم 

طوال حياتكم.«

أمل رئيس الجمهورية ميشــال عون من املجلس النيايب الجديد، 
الذي ســينبثق عن االنتخابات النيابيــة، »أن يكون عىل حجم آمال 
اللبنانيــن، ويقوم النواب الجدد بعملهــم كامال لجهة مراقبة عمل 
الحكومــة، والقيام بالترشيــع الالزم لضامن وضع لبنان عىل درب 
التعايف املايل واالقتصادي، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية يكمل 
خارطة الطريق التي وضعناها والكفيلة بإنهاء الوضع الصعب الذي 
نعيشــه جميعا«، مشريا اىل »انّه عىل املجلس مسؤولية مواكبة نقل 
لبنان إىل مرحلة أخرى عرب إقراره الكثري من الترشيعات التي تساعد 
عىل وضع أســس صالحة القتصاد منتج ودائم، واسرتاتيجية مالية 
تحفــظ حقوق اللبنانين وأموالهم، واألهم محاســبة كل من ارتكب 

الجرائم املالية وأوصل البالد والشعب إىل هذا الواقع املأزوم«.

كالم الرئيــس عون جاء يف حديث خاص أدىل به اىل وكالة 
األنباء القطرية »قنا«، حيث أعرب عن أســفه عىل عدم تأمني 
التمثيــل الالزم للمغرتبني اللبنانيني يف املجلس النيايب، معربا 
عــن أمله يف أن يتم هذا األمر اعتبارا من االنتخابات املقبلة«، 
مشــددا »عىل أن القوى األمنية والعسكرية اللبنانية وضعت 
خطة محكمة لضامن أمن االنتخابات النيابية التي ســتجرى 
اليوم، ومن أجل عدم حصول إشكاالت كبرية قد تؤدي إىل إرجاء 

أو عدم حصول عمليات االقرتاع«.

{ األزمة األقتصادية {
وعن األزمة االقتصادية التي متر بها بالده، أكد الرئيس عون 
»قناعته بأن االتفاق مع صندوق النقد الدويل هو بداية املسرية 
نحــو التعايف والخروج من هذه األزمــة. ورأى أن الرتاكامت 
الطويلــة األمد أوصلت لبنان إىل الوضع الحايل«، مضيفا »أن 
حــل األزمة يتطلّب اليوم برنامجاً إصالحياً شــامالً وتحقيق 
االســتقرار االقتصادي واملايل من خالل إرســاء سياســات 
وإصالحات فّعالة إلنعاش االقتصاد، وإعادة بناء الثقة، والدعم 
الواسع من جميع األطراف، واعرتاف رصيح بالخسائر الواقعة 

يف النظام املايل واملوافقة عىل طرق معالجتها.
وكشــف الرئيس عون »أن الحكومة اللبنانية وضعت خطة 
أطلقت عليها اســم »خطة التعايف االقتصادي« وفيها كل ما 
يجــب القيام به من أجل تخطي الوضع الحايل، عرب تدابري قد 
تكون قاسية، إمنا رضورية، وال يجب أن ننىس أن املشكلة هي 

حصيلة تراكامت بلغ عمرها عرشات السنوات«.
وحــول إمكانية خروج لبنــان من األزمة بعد تصنيف البنك 
الدويل ألزمته من بني األســوأ منذ القرن التاســع عرش، قال: 
»ال تكمن املشكلة يف ما إذا كان لبنان قادرا عىل الوقوف عىل 

قدميه من جديد، بل يف املدة الزمنية لهذا األمر«.

{ العراقيل {
وردا عىل سؤال حول العراقيل التي واجهته يف مسار تنفيذ 
اإلصالحــات، قال الرئيس عون: »ما كان يجب إنجازه برسعة 
كبرية، تطلب ســنوات للقيام به، عىل غرار مســألة التدقيق 
الجنــايئ الذي تم إقراره مع وقف التنفيذ، وهو ال يســتهدف 

مؤسســة بذاتها، بــل ينطلق من مرصف لبنان ليشــمل كل 
املؤسسات واإلدارات العامة، ويجب معرفة من قام وشارك يف 
هذه املؤامرة«، مضيفا »مل أستســلم ولن أيأس، وسأستمر يف 
العمل عىل تحقيق األهداف حتى بعد انتهاء واليتي الرئاســية، 
ألنني مؤمن بأن اإلصالحات، هي الدرب الســليم للوصول إىل 
التعايف وتجاوز املحن التي نعيشها، كام من شأنها إعادة الثقة 

بني املواطن والدولة ».

{ الوضع األمني {
ولفــت رئيس الجمهورية إىل »أنه مل يكن ســهالً الحفاظ 
عىل االســتقرار األمني يف لبنان يف منطقة كانت مشــتعلة 
بالرصاعات، ويف ظل الحرب الرضوس التي شهدتها سوريا«، 
موضحــا »أنه وعىل الرغم مــن االختالفات الكبرية يف الرأي 
بني اللبنانيني، إال أنهم اتفقوا جميعاً عىل أن العامل األمني هو 
القاسم املشرتك األســايس لبقاء البلد والحفاظ عىل هويته، 
وإال فإنهم جميعاً ســيخرسون ويدخلون يف مصري مجهول. 
لذلك عملنا عىل تعزيز هذه اللحمة بني اللبنانيني أوالً، وسّهلنا 
االلتفاف حول الجيش اللبنــاين واألجهزة األمنية التي قامت 
بدورها كامالً، واســتحقت ثقة الدول العربية والغربية عىل 

حد سواء«.
وأكد الرئيس عون »نجاح لبنان ومســاعيه الدامئة من أجل 
ضبــط الوضع األمني«، مبينــا يف الوقت عينه »أن القلق من 
العمليات اإلرهابية يبقى وارداً يف كل حني، وهو أمر يهدد كل 
دول العامل. ومن واجب القوى األمنية واملؤسســة العسكرية 
اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة للســيطرة عىل الخاليا اإلرهابية 
النامئــة من خالل القيام بعمليات أمنية اســتباقية، وتبادل 
املعلومات مع أجهزة االســتخبارات التابعة للدول الشــقيقة 

والصديقة«.

{ النزوح السوري {
وجدد رئيس الجمهورية موقفه من رضورة إعادة النازحني 
الســوريني إىل ديارهــم يف ظل عدم قــدرة لبنان عىل تحمل 
التبعــات االقتصادية لهذا النزوح. ولفت إىل »أن هذا الكمَّ من 
النازحــني فرض تداعيات كارثية عىل لبنان عىل الصعد كافة: 
املعيشية واألمنية واالقتصادية، فزادت نسبة الجرائم من جهة، 
وتكّبد لبنان مبالغ ماليــة طائلة لتأمني احتياجات النازحني، 
وارتفعت البطالة وزادت األزمة االقتصادية يف ظل منافســة 
النازحــني للبنانيني. مل تقبل الــدول الخارجية مبغادرتهم إىل 
بلدهــم، وعمدت إىل الضغط عــىل النازحني للبقاء، وهو أمر 
غــري مألوف ويثري الريبة والشــك«، معلنا »أن لبنان يف صدد 
التحرك بشكل فاعل ومكثف دولياً من أجل إثارة هذا املوضوع، 
ولن نقبل بتهديد مصري لبنان إرضاء ألحد، وسيكون لنا موقف 
لبناين موحد نحمله إىل العامل خالل الفرتة املقبلة يف أكرث من 

محفل إقليمي ودويل«.

{ املطامع اإلرسائيلية {
وحذر رئيس الجمهورية من مطامع اإلرسائيليني يف الرثوات 
اللبنانية من نفط وغاز ومياه، مســتبعدا يف الوقت عينه شن 
الكيان اإلرسائييل عدوانا عىل لبنان، ومعربا »عن اعتقاده بأن 
العدو لن يســعى إىل مثل هذه املغامرة حالياً ألن الثمن سيكون 
غالياً جداً، وســيقف لبنان صفــاً واحداً يف وجه املعتدي بكل 

مكوناته ومقاومته«.
وحول إمكان التوصل إىل اتفاق إطار مع إرسائيل حول ترسيم 
الحدود البحرية بعد تقدم الوســاطة األمريكية يف هذا امللف، 
اعتــرب »إنه يف مفهــوم املفاوضات، ال بد من التوصل إىل حل 
يريض الطرفني، وإال فإن األمور محكومة بالفشــل«، كاشفا 
»أن لبنــان انطلق وال يزال، من عدم التنازل عن حقه يف النفط 

والغاز، وعــدم التطبيع مع إرسائيل حتى من خالل تقاســم 
الحقــول النفطية والغازية، وهــو منفتح عىل العروض التي 
تصله ضمن هذا السقف املوضوع، ويدرس كل الطروحات، كام 
يعرض أيضاً اقرتاحات يرى أنها قد تصلح لتشكل أرضية يكن 
االنطالق منها. وبفضل الوساطة األمريكية، تبقى املفاوضات 
قامئة بطريقة غري مبارشة، ولو أنها قد توقفت عملياً بســبب 
الوقت املطلوب لدرس الخيارات والطروحات، إال أن هذا ال يعني 

أن املفاوضات انتهت وأن امللف قد طوي«.

{ االسرتاتيجية الدفاعية {
وردا عىل ســؤال حول تطبيق لبنان »االسرتاتيجية الدفاعية 
املوحدة« التي ترتكز عىل حرص الســالح بيد الجيش اللبناين، 
قــال الرئيس عون: »إن معالجة قضيــة بهذا الحجم، تتطلب 
توافقاً شامالً من قبل كل األطراف اللبنانية ألن انعكاس املسألة 
يطاول الجميع من دون استثناء«، مبينا »أنه طرح سابقاً رؤيته 
املوضوعية للوصول إىل أرضية صالحة للنقاش حول موضوع 
الســالح وكيفية مواجهة التهديدات واألطــامع اإلرسائيلية 
خصوصاً يف ظل التفوق اإلرسائييل يف ميزان القوى من ناحية 
الســالح«. ويف هذا السياق، أوضح »أنه توجد حاليا معطيات 
وتطورات فرضت نفسها يف العامل واملنطقة، وال يكن تجاهلها 
عند الحديث عن اسرتاتيجية دفاعية، لذلك دعوت إىل لقاء وطني 

شامل لبحث هذا األمر«.

{ العالقات مع الدول العربية {
نبه رئيــس الجمهورية إىل خطورة الخالفــات العربية - 
العربية وتأثرياتها الســلبية عىل كل الدول والشعوب العربية، 
فأعــرب »عن التزام لبنان مبوقف التضامن والوحدة بني الدول 
العربيــة«، مؤكدا »حرص لبنان عىل إقامة أفضل العالقات مع 

الدول العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص«.
ومثن الرئيس عون »وقوف دولة قطر الدائم إىل جانب لبنان 
يف املراحل الصعبة التي مّر بها، وكانت بدورها ترى فيه الشقيق 

الذي يقّدر ويحفظ لها مواقفها ».

{ الحرب يف اوكرانيا {
وحــول الحــرب يف أوكرانيا، قال الرئيس عــون: »إن وزارة 
الخارجية أدانت هذه الحرب وهو موقف لبناين مبديئ«، موضحا 
»أن موقــف لبنان ينطلق مــن رضورة اعتامد لغة الحوار لحل 
املشاكل بني الدول والشعوب، لذلك نرى أن مبادئ رشعة حقوق 
اإلنســان ومبادئ األمم املتحدة ترتكز عىل الحوار وليس عىل 
العنف و املدافع«. وشــدد عىل »أن لبنان يدعم كل ما من شأنه 
أن يوقف الحرب نظرا إىل الخسائر التي تخلفها«. وجدد رئيس 
الجمهورية تأكيده عىل »أن لبنان ال يرغب يف التفريط بعالقاته 
مع أحد، ولكنه يؤمن بأنه ال بديل عن التفاهامت، وهو يشجع 
استمرار املفاوضات الدائرة بني البلدين ألنها الطريق الوحيد الذي 
سيؤدي إىل النتائج املنشودة، ولن تعمل الحرب سوى إرجاء هذا 

الحل وإلحاق األىس والخسارة بالجميع«.

4
ــة لـــبـــنـــانـــيـــة ــاســ ــ ــي ــ س

االحد 15 ايار 2022

 رئيس الجمهوريّة في رســـالة الى اللبنانيين : كونوا أحراراً خلف العازل.. وثورة صندوق اإلقتراع أنظف الثورات وأصدقها
ثـــوروا علـــى كّل مـــن يعتبركـــم ُمجـــّرد ســـلعة.. ثـــوروا علـــى مـــن يُحـــّرض ويبتغـــي الفتنـــة ورّبمـــا حربـــاً أهلّيـــة!

 عـــون لوكالـــة األنبـــاء القطريّـــة: ُمعالجـــة قضّيـــة االســـتراتيجّية الدفاعّيـــة تتطّلـــب توافقـــاً شـــامالً مـــن كّل األطـــراف
ـــي ـــل إقليمـــي ودول ـــر مـــن محف ـــه فـــي أكث ـــد نحمل ـــف ُموّح ـــا موق ـــان إرضـــاء ألحـــد... وســـيكون لن ـــر لبن ـــد مصي ـــل بتهدي ـــن نقب ل

ــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا األمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاد وكلّفنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة الفسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفنا منظومـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد كشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ { لقـ
ــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــــن جديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــش مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــا أن تنتعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمحوا لهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــال تسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً... فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ غاليـ

ــوا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالم العزل...أوقفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة وأحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاب الكراهيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوا خطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ { أوقفـ
ــم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن بعضهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــف املواطنيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاعات وتخويـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة االشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فبركـ
البعـــــــــــــــض هـــــــــــــــذه الطريـــــــــــــــق ال تبنـــــــــــــــي وال توصـــــــــــــــل إال الـــــــــــــــى الدمـــــــــــــــار

ــــرة  ــ ــ ــ ــ ــ ــــة كبيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــش كذبـ ــ ــ ــ ــ ــا نعيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنة جعلونـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــذ ثالثيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ { منـ
وأوهمونـــــــــــــــا أن الليـــــــــــــــرة بخيـــــــــــــــر وأن أموالنـــــــــــــــا موجـــــــــــــــودة

ــوب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان منهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن أن لبنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــام مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن وباألرقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ُمتأكديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ { بتنـ
ويُحاولـــــــــــــــون تحميـــــــــــــــل تبعـــــــــــــــات النتائـــــــــــــــج لكـــــــــــــــم واملســـــــــــــــؤولّية لـــــــــــــــي 

بمقدورهــــــــــــــــــــــا وطاقــــــــــــــــــــــات  مــــــــــــــــــــــوارد  لدينــــــــــــــــــــــا   }
أن تنتشــــــــــــــــــل اإلقتصــــــــــــــــــاد والبلــــــــــــــــــد... فــــــــــــــــــال تيأســــــــــــــــــوا

{ »اإلســـرائيلي« يعلـــم أن خســـارته ســـتكون كبيـــرة إذا اعتـــدى علـــى لبنـــان 
ــدم  ــاز وعـ ــط والغـ ــي النفـ ــه فـ ــن حقـ ــازل عـ ــدم التنـ ــن عـ ــق مـ ــان انطلـ { لبنـ
النفطّيـــة الحقـــول  تقاســـم  خـــالل  مـــن  حتـــى  »إســـرائيل«  مـــع  التطبيـــع 

اللبنانييـــن  بيـــن  األساســـي  املشـــترك  القاســـم  هـــو  األمنـــي  العامـــل   }
لبقـــاء البلـــد والحفـــاظ علـــى هويّتـــه ... وإال فإنهـــم جميعـــاً سيخســـرون
الطريـــق  خارطـــة  يُكمـــل  للجمهوريّـــة  جديـــد  رئيـــس  إنتخـــاب   }
نعيشـــه الـــذي  الصعـــب  الوضـــع  بإنهـــاء  والكفيلـــة  وضعناهـــا  التـــي 

عون يوجه رسالته اىل اللبنانين   )دااليت ونهرا(



حــددت هيئة االرشاف عىل االنتخابات اإلجراءات التطبيقية 
املتعلقــة باإلنفاق اإلنتخايب والتي يجــب أن يتضمنها البيان 
الحســايب الشــامل للمرشــحني واللوائح اإلنتخابية باللرية 
اللبنانية، وقالت يف بيــان: أوال: اإلجراءات املتعلقة بالنفقات 
الناتجــة عن نقل وانتقــال الناخبني تنص املادة 58 من قانون 
انتخــاب أعضــاء مجلس النواب رقــم 2017/44 عىل اعتبار 
املصاريــف الناتجــة عن نقل وانتقال الناخبــني من النفقات 
اإلنتخابيــة. بناء عليه تحيــط هيئة اإلرشاف عىل اإلنتخابات 
جميع املرشــحني لالنتخابات النيابيــة يف مراحلها املختلفة 
واألحزاب واللوائح اإلنتخابية والجهات السياسية التي ينتمي 
إليهــا املرشــح مبا ييل: -يتوجب عىل كل مرشــح أن يرصح 
بالنفقــات التي تكبدها يف حال قيامه بصورة منفردة بتنظيم 
عمليــات نقل وانتقال مؤيديه من الناخبني، اما إذا كانت مهمة 
تنظيــم عمليات النقل تقع عىل نفقــة اللوائح اإلنتخابية أو 
األحــزاب أو الجهات السياســية التي ينتمي إليها املرشــح، 
فيتوجــب يف هــذه الحالة توزيع النفقــات الناتجة عن هذه 
املهمة عىل املرشــحني املنتمني إىل الجهات املعنية املذكورة يف 
الدائــرة اإلنتخابية املعنية بالتســاوي. ويف هذا اإلطار، تذكر 
هيئة االرشاف عىل اإلنتخابات املرشحني واللوائح اإلنتخابية أو 
الجهات السياسية التي ينتمي إليها املرشح بأن قانون اإلنتخاب 
مل يفــرق يف موضوع نقل الناخبني بني النفقات التي يتحملها 
املرشح نتيجة نقل مؤيديه من الناخبني ضمن األرايض اللبنانية 
وتنظيم نقلهم من خارج لبنان عىل نفقته الخاصة. وبناء لذلك 
فإنه يتوجب عىل كل مرشــح والئحة تضمني التقريرالنهايئ 
الشامل جميع النفقات التي يتحملها نتيجة نقل الناخبني سواء 
يف الداخل أو من الخارج واحتســابها من ضمن سقف نفقاته 

اإلنتخابية«.
-ان تلبية املرشــح للدعوات التكرمييــة او مآدب الطعام أو 
أي مناســبة يقيمها أحد األصدقاء وعىل نفقته الخاصة تعترب 
مساهمة من الجهة الداعية لصالح الفريق املستفيد منها وينبغي 
الترصيح عنها لهذه الهيئة وتقدير الكلفة الناتجة عنها وظهورها 

يف البيان الحسايب الشامل للمرشح. 

{ احتساب نفقات الدعاية واإلعالن اإلنتخابيني {
-ثانيا: احتساب نفقات الدعاية واإلعالن اإلنتخابيني:- يحتسب 
من اإلنفاق اإلنتخايب للمرشح أو الالئحة كل نفقة إعالن محصور 

فيه يظهره بالصورة أو النص أو بالصورة والنص معا.
- يحتسب من اإلنفاق اإلنتخايب لكل عضو من أعضاء الالئحة 
اإلنتخابية املعلنة نفقة الدعاية واإلعالن التي يرد فيها اسم الالئحة 
يف أي مكان يف لبنان، ولو مل يرد فيها األسامء والصور العائدة لهم 
أو تظهر فيها صورة رئيس الالئحة مبفرده إىل جانب إسم الالئحة.
- يحتســب مــن اإلنفاق اإلنتخايب لــكل عضو من األعضاء 
املنتمني إىل أي جهة سياســية نفقة الدعاية واإلعالن التي يرد 
فيها إسم الجهة السياسية يف أي مكان يف لبنان، ولو مل يرد فيها 
األســامء والصور العائدة للمرشحني املنتمني إليها أو ظهر فيها 
صورة قيادي أو قيادات من هذه الجهة سواء كانوا من املرشحني 

أو من غري املرشحني.
- يحتســب من اإلنفاق اإلنتخايب لجميع املرشــحني املعلنني 
املنتمني لحزب سيايس كل إعالن للحزب يف أي مكان يف لبنان 

عرب استعامل إسم أو شعار أو لون أو رمز من رموز الحزب.
- إن أي إعالن أو دعاية إنتخابية يف أي مكان يف لبنان لتوجه 
أو إئتالف أحزاب أو تيارات سياسية يحسب من النفقة اإلنتخابية 

العائدة للمرشحني املعلنني من تلك الجهات يف كل لبنان.
- ان امتالك املرشــح لحساب شــخيص مجاين عىل مواقع 
التواصل االجتامعي املتعددة مثل »you Tube« و »Facebook« أو 
»Twitter« أو »Instagram« أو غريها تصنف ضمن وسائل االعالم 

املشار اليها يف قانون االنتخاب وتخضع لالنفاق االنتخايب. 

{ طبيعة بعض النفقات
التي يعقدها املرشح أو الالئحة {

-ثالًثا: طبيعة بعض النفقات التي يعقدها املرشح أو الالئحة 
خالل الحملة اإلنتخابية: -بالنسبة لتقديم األطعمة واملرطبات يف 
يــوم اإلقرتاع، ترى الهيئة أن تقديم األطعمة واملرطبات، يف يوم 
اإلقرتاع، لألشخاص العاملني يف الحملة اإلنتخابية من مندوبني 
ومتطوعني يعترب من ضمن الســقف اإلنتخايب للمرشح، حيث 
يتوجب عليه الترصيح عن هذه النفقات واحتسابها وفقا لألصول. 

امللصقات  لوضعيــة  بالنســبة 
واملطبوعات وصور املرشحني املعدة 
واملدفوعة بتاريخ ســابق للرتشح: 
ترى الهيئة أن امللصقات واملطبوعات 
وصور املرشــح املعــدة واملدفوعة 
بتاريخ سابق لتاريخ الرتشح تعترب 
مــن ضمن النفقــات اإلنتخابية إذا 

استعملت خالل فرتة الحملة اإلنتخابية للمرشح، أي بعد تقديم 
طلب ترشيحه ويجب الترصيح عنها وفقا لألصول.

 - بالنسبة ألوضاع املكاتب اإلنتخابية: ترى الهيئة أنه يتوجب 
عىل املرشــح والالئحة قيــد بدالت إيجار املكاتــب اإلنتخابية 
املســتأجرة من قبله عن كامل فرتة الحملة اإلنتخابية العائدة له 
أو لالئحة أي عن تلك الواقعة بني تاريخ تقديم ترشــيحه بصورة 
رسمية وتاريخ إقفال صناديق اإلقرتاع، وتاريخ تسجيل الالئحة. 
أما بالنســبة للمكاتب اإلنتخابية املوضوعة بالترصف بدون بدل 
فيجب اعتبارها كمساهامت مقدمة من قبل أشخاص آخرين من 
أجل متويل الحملة اإلنتخابية والترصيح عنها واحتســابها من 
ضمن سقف املبلغ األقىص الذي يجوز لكل مرشح أو الئحة إنفاقه 
أثناء فرتة الحملة اإلنتخابية وذلك تنفيذا ألحكام املواد 56 و57 و58 

من قانون اإلنتخابات النيابية.
-بالنسبة للمساعدات العينية والنقدية التي تقدم من مرشحني 
درجوا عىل تقدميها بصورة اعتيادية ومنظمة منذ ما ال يقل عن 
3 ســنوات: ترى الهيئة أن املساعدات العينية والنقدية إىل األفراد 
والجمعيات الخريية واإلجتامعية والثقافية والعائلية والدينية 
وســواها أو النوادي الرياضية وجميع املؤسسات غري الرسمية 
التي تخرج عن نطاق الحظر املشار إليه يف الفقرة األوىل من املادة 
62 هي تلك املقدمة من مرشحني او مؤسسات ميلكها أو يديرها 
مرشحون درجوا عىل تقدميها بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما ال 
يقل عن ثالث سنوات قبل بدء فرتة الحملة اإلنتخابية، عىل أن تتسم 
هذه التقدميات بالدميومة واالستمرارية وأن تحافظ عىل مستوى 
متشابه لجهة الكميات والنوعيات والنفقات الناتجة عنها عىل 
أن تتحمل الجهات املانحة لهذه الخدمات والتقدميات عىل النحو 
املذكور مســؤولية إثبات الوقائع املتعلقة باستمرارية تقدميها 

بصورة اعتيادية ومنتظمة خالل الفرتة املحددة يف املادة 62 من 
قانون اإلنتخابات النيابية لدى الجهات املعنية وأن تبقى النزاعات 

املتعلقة بشأنها خاضعة لرقابة هيئة اإلرشاف عىل اإلنتخابات.
- تعترب مساهمة مبفهوم هذا القانون كل هبة أو تربع أو هدية 
نقدية أو عينية أو قرض أو ســلفة أو دفعة مالية أو أي شيئ له 

قيمة مادية تقدم للمرشح أو الالئحة.

{ تحديد كيفية احتساب النفقات {
-رابعا: تحديد كيفية احتســاب نفقات املرشــحني وتحديد 
حصــة كل منهم من مجموع املبالــغ الناتجة عن اإلعالنات 
والدعايــات اإلنتخابيــة العائدة لجهات أو أحزاب سياســية 
أو لوائــح إنتخابيــة يتم اإلنتامء إليها بتاريــخ الحق لتقديم 
ترشيحه: ترى الهيئة أنه يجب أن يتم احتساب املبالغ املدفوعة 
كبــدل لبث أو لنرش اإلعالنالت أو الدعايات اإلنتخابية من قبل 
جهات سياسية أو حزبية او لوائح إنتخابية من ضمن اإلنفاق 
اإلنتخايب للمرشــح الذي ينتمي الحقا إىل أي من هذه الجهات 
ولو مل يعلن عن ذلك بتاريخ ترشحه وأن يتحمل املرشح حصته 
املحسوبة من هذه النفقات اعتبارا من تاريخ ترشيحه عىل أن 
تســجل النفقات الناتجة عن أي نشاط فردي يقوم به بصورة 
مســتقلة عن الالئحة من ضمن الســقف اإلنتخايب العائد له. 
عىل أن يتــم الترصيح عن كامل النفقــات املدفوعة لتغطية 
النشاطات االنتخابية للمرشــحني واللوائح االنتخابية سواء 
متت هذه النشــاطات وما ينتج عنها من نفقات يف الداخل أو 
الخارج وادراجها يف البيان الحســايب الشامل عىل أن تحسب 
هذه النفقات باللرية اللبنانية وفقا ملضمون البيان الصادر عن 

الهيئة تحت رقم 8 تاريخ 2022/4/1«.

رئيــس  إســتقبل 
اإلسالمية  الجمهورية 
ابراهيــم  إيــران  يف 
الثقافة  وزيــر  رئييس 
القايض محمد وســام 
املقــر  يف  املرتــى 
اإليــراين،  الرئــايس 
وتــم تــداول العالقات 
اللبنانيــة اإليرانيــة ال 
منها،  الثقافية  ســيام 
اإليراين  الرئيس  وتوجه 
بالقول:  املرتــى  اىل 
تنقلــوا  ان  »أمتنــى 
وتحيايت  الحار  سالمي 
الرئيــس  القلبيــة اىل 
ميشــال عون والرئيس 

نبيه بري وأمتنى عىل معاليكم إبالغهام بدعويت الرسمية 
لــكل منهام لزيارة بلدهم الثاين إيران«، مضيفا أن »لبنان 
بلــد قوي يف املنطقــة والعامل وقوته نابعة من شــعبه 
الصامــد والطامح للحرية، وان لبنان بلد قرر شــعبه أن 
يبقى قويا وصامدا أمام الصهاينة وأمريكا واألعداء وأثبت 

قوته يف الصمود واملقاومة«.
واعتــرب رئيــيس أن »حــزب الله بات منوذجــا ورمزا 
للمقاومــة والصمــود يف املنطقة بأرسهــا، وقد أعطى 
درســا تاريخيا للشــعوب الحرة يف منطقتنا ويف العامل 
اجمع« مضيفا »هذه هي الحقيقة التي علمنا إياها إمامنا 
الراحــل الخميني ويؤكد عليها اإلمام الخامنئي فباملقاومة 
والصمود ميكن مواجهة العدو ودحره وإحباط مؤامراته«.
ويف ما خص العالقات بني البلدين، أمل الرئيس االيراين 
أن »يــؤدي تواصل املرتى مع إيــران والتعاون مع وزير 
الثقافة واإلرشــاد االسالمي اسامعييل إىل تعزيز أوارص 
العالقات الثقافية بني البلدين، كام أبدى ان ليس لدى ايران 
أي قيود ومحدودية بالنسبة لتعزيز العالقات الثقافية مع 

الثقافية«. الفعاليات  وتعزيز  لبنان، 
كام حمــل الرئيس االيراين املرتى ســالمه وتحياته 
لجميع املســؤولني يف لبنان وإىل الســيد حسن نرص الله، 
وردا عــىل نقل املرتى له دعوة الرئيس عون لزيارة لبنان 
اعلن الرئيس االيراين بأنه »ســوف يقوم بهذه الزيارة يف 

الوقت املناسب وانه يرغب بذلك بكل تأكيد لتعزيز العالقات 
البلدين«. بني 

وختم رئييس«عالقاتنا مع لبنان هي ليست مع بلد مسلم 
فقط بل مــع بلد مقاوم ومنلك صلة عميقة ومحبة قلبية 
تربط بني الشعبني الواعيني وتزداد يوما بعد يوم. كام كرر 
التأكيد انه ينبغي تكرار الزيارات وزيادتها بني مســؤويل 

البلديــن لتبادل الخربات وتعزيز العالقات الثقافية ».
بدوره، أكد املرتى »ان لبنان والشــعب اللبناين أصبحا 
مفطورين عىل تحويل األزمات اىل فرص وقلب السحر عىل 
الســاحر وان لبنان الذي اجهض مرشوع الرشق األوسط 
الجديد وأجهض محاوالت إشــعال الفنت بني مكوناته كام 
اجهض مرشوع تســليم املنطقة اىل التكفرييني ســوف 
ينتــرص ايضا عىل الحصــار الذي يطبق عليه والذي يهدف 
إىل تحريض الشعب عىل املقاومة خدمة للعدو اإلرسائييل. 
وان انتخابات االحد سوف تثبت فشل هذه املحاولة بدورها 

.«
مــن جهة ثانيــة، إلتقى املرتى محافظ خراســان- 
الرضويــة يعقوب عــيل نظري يف مركــز املحافظة يف 

مشــهد، وكان تداول يف سبل التعاون ثقافيا بني لبنان.
وأكد نظري للمرتى »اســتعدادات املحافظة لتقديم كل 
العــون والدعم للبنان يف املجاالت كافــة، تقديرا ملا بذله 
ويبذله الشــعب اللبناين الرشيف يف ســبيل قضايا الحق 

والحرية«.

فادي عيد 

يرتقب أن يكون اإلستحقاق 
مفصلياً،  اليــوم  اإلنتخايب 
حيث سيؤّسس ملرحلة جديدة 
عــىل كافة األصعدة، إن عىل 
اإلســتحقاقات  مســتوى 
القادمــة،  الدســتورية 
إىل  وصوالً  منها،  الحكومية 
اإلســتحقاق الرئايس، ومثة 
َمن يشري من بعض املرجعيات 
املرحلة  أن  إىل  السياســية، 
ودقتها  بصعوباتها  القادمة 
وخطورتها عىل املســتويات 
والدســتورية  السياســية 
تتخطــى  واإلقتصاديــة، 

بأشــواط اإلستحقاق اإلنتخايب مهام كانت النتائج والتداعيات 
الصادرة عنه، بحيث بات جلياً، ووفق ما ينقل عن الدائرة الضيقة 
لرئيس الحكومــة نجيب ميقايت، إىل زعامــات وأحزاب، بأن 
حكومته ستبقى يف هذه املرحلة، إمنا كحكومة ترصيف أعامل، 
ولبنان مقبل عىل أزمة مالية واقتصادية هي األخطر يف تاريخه، 
وتتعّدى الواقع الراهن عىل صعيد معدل النمو، وما ستكون عليه 

مسألة تأمني السيولة.
قــد يذهب البعض باإلشــارة إىل أن الحّل الوحيد هو يف بيع 
الذهــب، وذلك ما يتــم تداوله يف املجالس السياســية، ومرّد 
هذا الوضع الذي قد يتصدر املشــهد يف لبنان، يعود إىل جملة 
اعتبارات، أولها أن صالحيات حكومة ترصيف األعامل محدودة، 
وليــس يف مقدورها أن تحصل عىل الدعــم من صندوق النقد 
الــدويل والصناديق الضامنة، وصــوالً إىل إبرام اإلتفاقات مع 
مؤّسســات دولية. ولهذه األسباب، فإن الوضع املايل سيكون 
مزرياً يف ظل وجود شواغر أساسية يف إدارات الدولة ومعظم 
مرافقها ومؤّسساتها، وبعضها يرتبط مبارشة باألمور والقضايا 
التي تعنى بشؤون وشجون الناس يف قطاعات الصحة واملسائل 
اإلجتامعية واإلدارية، ما ســريتّب مزيداً من اإلنهيار واإلنحدار، 
وبالتايل، سيعيق عمليات اإلستثامر والبناء واإلعامر، وإن كانت 
متوقفة وتعاين يف هذه الظروف الصعبة، مام سيؤدي إىل خلل 
إضــايف يف بنية الدولة، من هنا، فإن حكومة ترصيف األعامل 

ستضيف أزمة إضافية إىل األزمات القامئة.
ويف سياق متصل، فإن القلق الذي يسيطر عىل كبار املسؤولني 
السياســيني واملتابعني ملســار الوضع الحايل، مــن أن يُدخل 

اإلســتحقاق الرئايس البلد يف إشكاليات كبرية، بحيث تتخّوف 
أوساط متابعة، من حصول فراغ رئايس يف حال مل يحصل توافق 
ســيايس داخيل، ومن الطبيعي عرب غطاء دويل وإقليمي، وإال، 
فإن لبنان ســيغرق مجدداً يف تجربة جديدةـ  قدمية، وعندها 
ســريتفع منســوب اإلنهيار اإلقتصادي، وهذا ما بدأ يثري القلق 
واملخاوف لدى أصحاب الشأن، إذ يُتوّقع، وخالل األسابيع املقبلة، 

أن ينطلق السجال أو التصعيد عىل خلفية هذا اإلستحقاق.
من هنا، فإن لبنان سيشهد مخاضاً عسرياً بعد فتح صناديق 
اإلقرتاع اليوم وغــداً، وباملحصلة، فإن املعلومات التي يتناقلها 
البعض، هــي أن اتصاالت عربية ودولية بدأت تظهر يف أروقة 
عواصم عربية وغربية عىل خلفية تجنيب لبنان أي فراغ رئايس 
أو أي تداعيات قد تأيت، ربطاً مبا ستؤول إليه نتائج اإلنتخابات، 
والحقــاً الوضع الحكومي وكيفية تظهريه، ألن هناك إقرار بأن 
تكليف أي شــخصية سّنية لتشكيل حكومة ما بعد اإلنتخابات 
دونه عقبــات، إال يف حالة واحدة تتمثــل بتخريجة توافقية 
داخليــة، مغطاة أيضاً بتوافق عريب ودويل عىل شــخصية قد 
تكون من خالل عودة ميقايت، أو ســواه، وتشكيل حكومة يف 
غضون أيام إلدارة شــؤون البلد حتى انتخــاب الرئيس العتيد، 
ومبعنى آخر، فإن أكرث من سيناريو يتم التداول به يف املجالس 
السياســية ولدى أصحاب القرار، حول كيفية تدارك ما قد يقع 
بــه البلد من أزمات وإشــكاالت يف حــال مل يكن هناك توافقاً 
ضمنياً عىل هذه اإلستحقاقات القادمة الحكومية والرئاسية، 
ولكــن، ووفق املعطيات التي تتناقلها أكرث من جهة، ليس هناك 
حتى اليوم ما يؤكد أو يحسم أن توافقاً حصل حول هذه املسائل 

الدستورية، يف ظل حالة اإلنقسام السائدة يف البلد.

5
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تداول والرئيس اإليراني العالقات بين البلدين
 املرتضـــــى: هـــــدف الحصـــــار تحريـــــض الشـــــعب علـــــى املقاومـــــة
ـــــرات ـــادل الخب ــ ـــارات بيـــــن املســـــؤولين وتب ــ رئيســـــي: لتكـــــرار الزي

لبنـــــــــــــــان أمـــــــــــــــام اســـــــــــــــتحقاقات أكثـــــــــــــــر صعوبـــــــــــــــة
اإلقتـــــــــــــــراع صناديـــــــــــــــق  فتـــــــــــــــح  بعـــــــــــــــد 

ــّددت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات« حـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى اإلنتخابـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــراف علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة اإلشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ »هيئـ
ــــــي ــ ــ ــ ــ ــــاق اإلنتخابـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة باإلنفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة امُلتعلقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــراءات التطبيقّيـ ــ ــ ــ ــ ــ اإلجـ

الشجاعة مناقبه  من  نستلهم   دريــان: 
املسلمين وحــــدة  ــى  عــل والـــحـــرص 

 أبي املنى للمشايخ الشباب: قّوتنا من قّوتكم
ــكـــم ورعـــايـــتـــكـــم ــانـ ــتـــضـ ــا احـ ــ ــن ــ ــب ــ وواج

خالل اللقاء

الجمهورية  زار مفتي 
الشيخ عبداللطيف دريان 
عــىل رأس وفــد كبري 
من علــامء دار الفتوى، 
الشــيخ  املفتي  رضيح 
منطقة  يف  خالد  حسن 
ذكرى  ملناسبة  األوزاعي 
استشهاده، وقرأ الفاتحة 
عن روحــه يف حضور 

عائلة الفقيد. 
وقال دريان يف بيان: 
بنا  تعود  »باملناســبة، 
الذاكــرة إىل ما قام به 
الذي  الفذ،  املفتــي  هذا 
واألمة  الوطــن  أعطى 

اإلســالمية أغىل مــا ميلك، ليبقــى لبنان 
عزيــزا حرا كرميا موحدا، يجمع قلوب أبنائه 
وهممهــم، للنهوض به يف مســرية التطور 
واالزدهار، وحفظ حقوق اإلنســان، أيا كان 
انتــامؤه. اليوم، نســتلهم مــن مناقب هذا 
املفتي الشهيد، الشــجاعة، والصدع بالحق، 
والحــرص عىل كرامة اللبنانيني واملســلمني 
ووحدتهم، فالوحدة ليست مجرد شعار فقط، 
ولكنها أسلوب لحياة أفضل، والطريق األسلم 
لتحقيق الطموحات الوطنية، وأولها املواطنة 
العادلة، التي دعا إىل تطبيقها حتى ال يتاميز 
مواطــن عن مواطن إال مبــدى حبه لوطنه، 
والســعي إىل النهوض به، ليكون يف مصاف 

الدول املحرتمة«.
وختم »ســنبقى أيهــا الشــهيد الكبري، 
محافظني عىل مسرية الشهادة والوفاء لها، 
تقديرا لدماء الشــهداء الطاهرة، التي أريقت 
عىل أرض لبنان الطيبة، يف سبيل اإلبقاء عىل 

هويته العربية ورشف االنتامء«.
وكانــت كلمة لرئيس »مؤسســات املفتي 
الشهيد حســن خالد« سعدالدين خالد باسم 
العائلــة، قال فيها: »رحــم الله تعاىل املفتي 
خالد الذي خافوه فقتلوه، زعيام قويا جامعا 
وقــدوة ومنارة وقلعة تنري للبنانيني الطيبني 
طريــق الحق، يف إطــار الدولــة الوطنية 

اللبنانية«.

قراءة الفاتحة عىل الرضيح

التقى شيخ العقل لطائفة املوحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي 
ايب املنى، مئات املشــايخ الشباب الذين توافدوا من مناطق الجبل 
ووادي التيم، لالعراب عن »تقديرهم لسامحته ودوره الجامع عىل 
مســتوى الطائفة والوطن، واســتعدادهم للسري وفق توجيهاته 
ودعم مســريته«.وبعد كلامت لعدد من املشايخ، ألقى شيخ العقل 
كلمة أكد فيها »أهمية التزام الواجب الديني اوال واالرتقاء بالروح من 
خالل املسلك التوحيدي الرشيف عقيدة ومامرسة، بتغذية الخصال 
التوحيديــة فينا لنكون قدوة يف ترصفاتنا ومعامالتنا وحضورنا 
االجتامعي«، متمنيا »عىل املشــايخ التزام الضوابط املسلكية التي 
نشدد عليها ومشــايخنا وبالتنسيق والتعاون مع االخوة الشباب 
باعتبار قوتنا من قوتهــم، وعلينا واجب احتضانهم ورعايتهم ملا 

لهم عندنا من محبة وما لنا فيهم من أمل«.
وردا عىل ســؤال حول املشاركة يف االستحقاق االنتخايب، قال: 
»انــه حق وواجب وال حرج عىل االخوة واالخوات يف ذلك ســوى 
رضورة التــزام االنضباط واالحرتام وعدم التحدي«، محمال اياهم 

يف الختام التحية والسالم اىل ذويهم ومجالسهم الدينية. 
وبعد اللقاء، كانت ســهرة دينية عامرة يف مزار »سيدنا الشيخ ابو 
حسني شبيل ايب املنى« يف البلدة، يف حضور جمع من املشايخ والشباب.

زار ضريح املفتي خالد 
 في ذكرى استشهاده

 البطريرك ميناسيان غادر الى القاهرة

توقيف شخصين رميا  جثة صديقهما في برج حمود

غادر مســاء امــس، بطريــرك االرمن 
الكاثوليــك رافائيــل بــدروس الحــادي 
القاهرة، يرافقه  والعرشون ميناسيان إىل 
رئيس أساقفة أبرشية حلب املطران بطرس 
مرايايت، للمشاركة يف اجتامعات الجمعية 

العامة ملجلس كنائس الرشق األوسط.

وأشار إعالم البطريركية، إىل أنه إضافة 
إىل هذه االجتامعات، سوف يزور البطريرك 
الكاثوليك  أبرشية مرص لألرمن  ميناسيان 
يف القاهرة، حيث يرتأس قداســا السادسة 
والنصف مساء غد األحد يف كنيسة القديسة 

تريزا الطفل يسوع يف مرص الجديدة.

أعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخيل 
ـ شــعبة العالقات العامة يف بالغ لها انه: 
»فجر تاريــخ 2022/4/19، عرث عىل جثة 
شخص مجهول الهوية مرمية عىل الطريق 
البحريــة يف محلة بــرج حمود. وبنتيجة 
املتابعة تبني أن املتــويف يدعى: ل. س. ش 

)من مواليد العام 1997، هندي الجنسية(. 
عىل الفور، بــارشت القطعات املختصة 
يف شــعبة املعلومات إجراءاتهــا امليدانية 
املالبسات. وبنتيجة  واالستعالمية لكشف 
املتابعة والجهود الحثيثة تبني أن مجهولني 
يســتقالن دراجــة آلية رميــا الجثة يف 
املحلة املذكورة. ومن خالل االســتقصاءات 
والتحريــات املكثفة، متكنت الشــعبة من 
تحديد هوية الفاعلني، وهام من الجنســية 
الهنديــة: ب. س. )مواليد العام 1994(، ر. 
ك. )مواليــد العــام 1997(. أعطيت األوامر 
لدوريات الشعبة للعمل عىل تحديد مكانهام 

وتوقيفهام، مبا أمكن من الرسعة. 
بتاريخ 2022/4/29، وبعد رصد ومراقبة 

دقيقة، متكنــت إحدى دوريات الشــعبة 
من توقيفهــام يف محلة الدورة، عىل منت 

الدراجة املذكورة، تم ضبطها. 
بالتحقيق معهام، اعرتفا مبا نسب إليهام 
لجهــة رمي الجثة، وأنهام كانا عىل عالقة 
صداقة مع املتويف، وبتاريخ 2022/4/18 
ظهرا، حرض األخري إىل منزلهام لزيارتهام، 
ويف خالل الزيارة شعر بوعكة صحية، وما 
لبثت حالته الصحيــة أن تدهورت، وفارق 
الحيــاة. وقد امتنعا عن إســعافه إىل أقرب 
مستشــفى، كون إقامتيهــام غري رشعية 
عــىل األرايض اللبنانية. وأنهام تركا الجثة 
ممددة عىل األرض لغاية الســاعة الواحدة 
فجرا، لعدم لفت األنظار، ومن ثم عمال عىل 
اســتعارة دراجة آلية مــن أحد أصدقائهام 
وتوجها بالجثة إىل محلة برج حمود، حيث 
عمال عىل رميها عىل الطريق البحرية، وذلك 
خوفــا من اتهامهام بقتله.  أجري املقتى 
القانوين بحقهام، وأودعا املرجع املعني، بناء 

عىل إشارة القضاء املختص«.
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رجاء الخطيب

مام ال شــك فيه أن السياحة يف لبنان قطاع ال ميوت حتى 
الســياح من  فاللبنانيــون واملغرتبيون وحتى  وإن إحترض، 
الجنســيات املختلفة قادرون عىل إحــداث فرق ملحوظ يف 
املناســبات وحتى غري املناســبات، يف تحريك سوق املطاعم 
واملقاهي والفنادق وتنشيط الحركة الداخلية يف كافة البالد 
عموماً مع إنتشــار الصفحات التي تشــجع عىل السياحة 

الداخلية يف املناطق املختلفة من الشامل حتى الجنوب.
حتى اللحظة يبدو الوضع يف لبنــان مجهوالً فيام خاص 
املوسم الســياحي صيفاً،  إذ أنه وإستثنائياً مرتبط هذا العام 
باإلســتحقاق النيايب الذي يتخوف الكثريين منه ويرتقبونه 
بحذر وريبة شديدين، رئيس إتحاد النقابات السياحية ونقيب 
أصحاب الفنادق بيار األشــقر أكد  ل »الديار« أن بوادر املوسم 
السياحي هذا الصيف تبدو جيدة، إذ أن ظاهرها يعكس تفاؤل 
من نســبة الحجوزات من املغرتب اللبنــاين، الخليج العريب، 
إفريقيا، وقســم كبري من أوروبا وبقية دول اإلنتشار، ولكن 
يبقى أن كافــة األمور مرتبطة بالوضع الســيايس واألمني 
واإلقتصادي، إذ أنه ويف حال ظهــرت نتائج اإلنتخابات وتم 
التوافق عىل شكل الحكومة، فقد تبدأ بحلحلة بعض املشاكل 
والتي قد تنعكــس إزدهارا يف الســياحة الداخلية والفنادق 
املنتــرة خارج بــريوت، أما بريوت فاتكالها عىل الســائح 
األردين والعراقي واملرصي وبعض الجنسيات األخرى من رجال 
األعامل واملؤسسات اإلقليمية والدولية وموظفني املؤسسات 

الغري ربحية.

وشــدد عىل أن السياحة 
الداخلية كانت نشــطة يف 
الســنتني املنرصمتني، وأبرز 
مشــكلة قد نواجهها تتعلق 
يف  تظاهرات  أو  أمني  بخلل 
أنحاء البالد، علامً أن الفنادق 
لن تتحمل أن تبقي عىل نفس 
فعىل  الســابقة،  التسعرية 
سبيل املثال كان طن املازوت 
يبلغ سعره 1٬٤00٬000 لرية 
لبنانية، بينــام أصبح اليوم 
يســاوي ٣0٬000٬000 لرية 
بزيادة 25 مرة،  أي  لبنانية،  
وذلــك لتغطية 2٤ ســاعة 

يف اليوم بســبب اإلنارة واملياه الســاخنة، وهذا أمر ال ميكن 
اإلستغناء عنه يف الفنادق كخدمة أساسية، وهو ما قد يفرس 
إرتفاع التســعرية التي كانت ترتاوح بــني ٨0 إىل 100 دوالر 
لليلة الواحدة يف فندق ٤ نجوم ، والتي قد تبلغ 150 إىل 1٧0 
دوالر للتمكن من تغطية قسم من الطاقة فقط. وأكد األشقر 
أن الفنــادق يف لبنان باتت عىل أتم الجهوزية واإلســتعداد 

إلستقبال السائح اللبناين وغري اللبناين .
قــد يتأمل اللبناين بعودة مســار العالقــات الخليجية - 
الديبلوماسية،  اللبنانية إىل ما يشــبه ســابق عهد األزمة 
ولكن ما ال يعلمه أن اإلعتامد عىل السياحة فقط دون متكني 
القطاعات األخرى وشــد عصب األمن يف البالد، فإن شيئأً 

لــن ينفع، وإن أي إزدهار لن يتعدى موســم أو آأخر يف ظل 
وجود لبنان عــىل فوهة بركان ويف خضــم منطقة تغيل  
تحت رمادها نريان حروب مختلفة قد تنشــب يف أي لحظة 
وتحرك معها أي فرصة للتعــايف. فرصة اللبناين تكمن يف 
التوازن بني قطاعات الســياحة والصناعة والزراعة إلنشاء 
دائرة متكاملة من الخدمات املنافســة والجاذبة،  بالتزامن 
مــع املحافظة عىل عالقات طيبة مــع املحيط يف زمن بات 
تســجيل املوقف يكلف البالد حرب ال هوادة بها سواء كانت 
إقتصادية، ديبلوماســية، أو حتى عســكرية.  جل ما عىل 
اللبنــاين تأمله اليوم هو أن متر اإلنتخابات بسالســة، وأن 
يستبر خريا مبوسم ســياحي واعد للمرة األوىل منذ أكرث 

من ثالث سنوات عىل األقل.

األمن العام: ما تّم تداوله عن تقاضي عناصرنا في املطار رشاوى
غير صحيح.. وعلى املواطنين التأكد من أّي معلومة قبل نشرها

أصدرت املديرية العامــة لألمن العام البيان التايل: »رداًّ 
عىل ما ورد عىل أحــد مواقع التواصــل االجتامعي حول 
قيام عنارص االمن العام يف املطار بإســتيفاء رشــوة من 
اليهم وضع مبلغ /٤0/  الناس )أجانب وعراقيني( والطلب 
دوالراً  امريكياً داخل جواز الســفر، يهــم املديرية العامة 
لألمن العام ان تؤكد أن هذا الخــر يفتقر اىل املوضوعية 

والدقة، وهي تشري اىل ما ييل:
- إن هذه املديرية ال تستويف أي رسم إال باللرية اللبنانية 
وفق القوانــني املرعية االجراء، أما مــن كان يحمل عملة 
اجنبية فعليه ترصيفها يف بنك البحر املتوســط لدى فرعه 
املعتمــد يف املطار إنفاذاً لعقــد منظم بني املرصف املذكور 
مبوجبه،  أُعطي  الــذي  املدين  للطريان  العامــة  واملديرية 
العام  لألمن  وبالتــايل ال عالقة  النقدي  التحويل  حرصية 

املطار باملوضوع. املوجودين يف  أّي من عنارصه  أو 
- لــدى التدقيق يف املوضوع املثار، تبني ان املبلغ املذكور 
الرصف  أســاس سعر  لبنانية عىل  لرية  يعادل /٦0٫000/ 
لبنانية،  البالغ /1٫500/ لرية  للدوالر األمرييك  الرســمي 

وهو كناية عن رســم طابــع مايل بقيمــة /50٫000/ 
لرية كرســم تأشــرية زائد عمولة قدرها /10٫000/ لرية 
تســتوىف من قبل هذا املرصف الذي يقوم بعملية التحويل 
أقســام  الوصول قبل  أعاله واملوجود يف قاعات  ُذكر  كام 

العام. األمن 
الوقوع يف هكــذا ترصفات  لعــدم  اســتدراكاً منها   -
العام وعنارصه، عمدت  االمن  وحفاظاً منها عىل ســمعة 
هذه املديرية اىل  اتخاذ سلســلة مــن اإلجراءات اإلدارية 

أهمها: لعّل  الدامئة،  والتقنية 
العام  - تركيب كامريات مراقبة عــىل كونتوارات االمن 

لوظيفتها. أدائها  أثناء  العنارص  ترصفات  ملراقبة 
- وضع صناديق شــكاوى بشــكل ظاهــر وواضح يف 
العام يف املطار الستخدامها ملن يرغب  جميع اقسام االمن 

مشكلة. أية  حصول  عند  املسافرين  من 
- مراقبــة ومتابعــة عمل عنارص فــرق ضبط الدخول 
والخروج بشكل دائم ودقيق ملنع حدوث أي اخالل وظيفي 

التجاوزات. او حصول مثل هذه 

- تخصيص خط ســاخن ووضع املوقع الكرتوين التابع 
لهــذه املديرية عىل شــبكة االنرتنت، بتــرصف املواطنني 

اية شكوى وإعطاء كل ذي حق حقه. ملعالجة 
أخرياً تتمنــى املديرية العامة لالمــن العام عىل جميع 
للتأكد من  املديرية  الدقة ومراجعة هــذه  املواطنني توخي 
اية معلومة قبل نرها، وهي تجدد التأكيد عىل انها تلتزم 
املعايري املهنيــة واألخالقية والقانونية يف عملها وهي لن 

تألو جهداً يف ســبيل املحافظة عىل حقوق املواطنني«.

جنين ُمخّيم  ــة  ذّم فــي  شيرين 

سعادة مصطفى أرشيد

جنني – فلسطني املحتلة

عرف  الزمــان  مــن  قــرن  ربع  لحــوايل 

الفلســطيني ومعه العامل تلــك الفتاة الطيبة 

والحياء  الخفــر  ذات  الجريئة،  والصحافيــة 

ويشء مــن املالمــح الطفوليــة الريئــة، 

والتي شــكلت جزء مهم مــن وعي جيل ريب 

معها ومــع تقاريرهــا ومطاردتها لالحتالل 

الذي  الجيل  ، هذا  وعســاكره و مســتوطنيه 

رباطة  يف  و  الفدائيــة  عملياته  يف  يقــاوم 

باملســجد األقىص و اشتباكه مع االحتالل يف 

تأثــر برين مبا يفوق  اآلالم  منعرجات درب 

تاثــرة برثثرة قيــادات و اســتنكار و إدانات 

الطلب، حارضة  لقــد كانت غــب  تنظيامت،  

أن تكون . حيث يجب 

مخيم جنني و ســكانه  الذين ينتظرون قرع 

شــريين  يعرفون  طالت  التي  عودتهم  أجراس 

و تعرفهــم،  كثري منهم ارتبــط معها بعالقة 

حميمة و مثال عىل ذلك تلك الحجة ) الســيدة 

( التــي ظهرت عىل الفضائيات و قالت : كانت 

شــريين عــام 2002 و عقب معركــة املخيم 

الشــهرية تبحث معي عن أبنــايئ بني أنقاض 

املخيــم ، هــذا املخيم الويف ميلــك  ذاكره ال 

تخون وال تنىس ، مل يســمح لجثامن شهيدته 

مبغــادرة املدينــة إال بعد تشــييع عاطفي و 

وطنــي الئق ، و جنازة طافــت أزقة املخيم و 

شــوارع املدينة شــارك بها األلوف مبن فيهم 

النســاء و األطفال عىل غري مــا جرت العادة 

،و عند مغــادرة الجثامن املدينة وقف أهل كل 

قرية عــىل الطريق الرئيــس بانتظار املوكب 

الجنائزي ، يودعون شــريين بالورد و الدموع 

الحرى ، انزل الشبان جثامنها يف بعض القرى 

و طافوا به، من رأى هذه املشــاهد و تحسس 

تلك العواطف ليدرك أن أهل فلســطني يبحثون 

، يف  تفعل شــريين  عمن يجمعهم كام كانت 

 . االنقسام  و  التجزئة  تتكاثر فيه جراثيم  زمن 

األربعاء املايض كانت شريين حيث تحب أن 

لكن يف وقت  و  الحبيــب،  تكون يف مخيمها 

ملتبــس،  مل يكــن يف حســبانها أن جرمية 

مكتملة األركان قــد أعدت بليل بهيم لتنال من 

براءتها و صدقها و خفرها , كانت يف إجازتها 

األســبوعية، لكن مكاملة هاتفية من شقيقها 

طوين املقيــم يف الصومال قد أفرحتها بلقائه 

يــوم ألجمعه حيث تكون عــىل رأس عملها , 

فاســتبدلت يوم عملها بيــوم األربعاء لتكون 

بجانب طوين , وازنت شــريين بــني واجبها 

الغدر  املهني و عاطفة اإلخوة و لكن رصاصة 

. باملرصاد  لها  كانت 

الزمن  من  قبل عقد  الزائف  الربيع  قدوم  مع 

و انخــراط القناة التي تعمل بها شــريين يف 

مروع تدمري الشــام،  و ما رافقه من تزوير 

، انخفض  ابتذال إعالمــي  تقاريــر ملفقه و 

عدد متابعــي تلك القناة ، ثم مع اندالع الحرب 

الروســية األوكرانية أخذت القناة موقفا إىل 

صالح أوكرانيا ال بــل أصبحت و كأنها الناطق 

باســمهم فيام املزاج العام يف الجهة أملقابله  

و لعــل ذلك أمر من املمكن فهمة بالسياســة 

القطرية  الحكومــة  بيد  أداة  القنــاة  أن  عىل 

التي بدورها أداة بيــد اإلدارة األمريكية  اليوم 

من ســوقتهم تلك القناة يعترون الرتحم عىل 

شريين مخالف لرعتم و هم من نصب نفسه 

رشيك ملن ال رشيك له و يحــددون مكان تبؤ  

شريين أبو عاقله مقعدها  من الجنة و النار .

املنافق تأخــر يف اعتبــار اغتيال  الغــرب 

شريين ليس حدثا عابرا  و هي تحمل الجنسية 

الفضل يعود إىل مجموعه من  االمريكية  لعل 

صحافيي بالدنــا املقيمني يف الواليات املتحدة 

و الذيــن كان لهم دور يف إحــراج الخارجية 

يلمح  باسمها  الناطق  جعلت  لدرجة  األمريكية 

إىل أن محكمــة الجنايــات الدولية قد تكون 

املآل األخري لهذه املســالة و ملعاقبة مرتكبيها، 

فيــام لو تركــت املســالة للواقــع املحيل و 

مصري  يكون  فلن  املتبعة  التقليديــة  للطريقة 

التحقيق بأفضل من مصــري التحقيق باغتيال 

الذي مضت عــىل رحلة مثانية  يارس عرفات 

التقرير ال يزال قيد اإلعداد . عر عاما و 

تجــاوزا ملشــاعر الحــزن واألىس، يطرح 

الفلســطيني الســؤال املهــم : ملــاذا ارتكب 

بحق  األركان  كاملــة  الجرمية  هذه  االحتالل 

شــريين ، املعلومات امليدانية تشري مبا ال يدع 

مجاال للشــك، أن الجرميــة ارتكبت بقرار من 

مســتوى رفيع ال باجتهاد مــن جندي صغري 

أو ضابط وحــدة قتالية  ؟ ال زال الجواب غري 

جاهز و لكن بعض منا يرى يف ذلك رســالة 

للصحافة،  و  للمخيــم  إيصالها  االحتالل  أراد 

أمام  أن اجتياح قادم للمخيــم، و ال محرمات 

جيش االحتالل بدليل اســتعداده الرتكاب هذه 

 . الجرمية 

وداعا شريين ، ذكراك ســتبقى حية ، روحك 

وديعة  يف ذمة املخيم الذي احبك و احببتيه . 

 ميقاتي قّدم التعازي في أبو ظبي بوفاة الشيخ خليفة 
للبنان مــحــَبــاً  صــديــقــاً  خسرنا   : نــعــوه  السياسّيون 

الكبير« لــبــنــان  »نــهــايــة  كــتــاب  فــي  فرنسيس  ــوان  ــط  ان
ــد الــــى »عـــقـــيـــدة الـــصـــدمـــات« ــن عــــرض ُمـــوثـــق يــســت

قّدم رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت 
اىل رئيس دولة االمــارات العربية املتحدة 
الشــيخ محمد بن زايد آل نهيــان التعازي 
بوفاة رئيس دولة االمارات الراحل الشــيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان.
الــوزراء وصل اىل  وكان رئيس مجلس 
ابو ظبي بعد ظهر امس عىل رأس وفد ضم 
وزير الخارجية واملغرتبني عبدالله بو حبيب 

وسفري لبنان يف االمارات فؤاد دندن.
ومــن املقرر ان يتوجــه ميقايت صباح 
لــالدالء بصوته يف  اىل طرابلس  اليــوم 

االنتخابات النيابية.

{ الراعي: كان صديقا
للبنان وشعبه {

بشــارة  مار  املاروين  البطريــرك  عزى 
بطرس الراعي برئيس دولة اإلمارات، وقال: 
بوفــاة رئيس دولة  التعازي  بأحر  »نتقدم 
صديقا  كان  الذي  املتحدة  العربية  اإلمارات 
لدولة لبنان وللشــعب اللبناين، واتبع نهج 
والده الشــيخ زايد الذي أسس سنة 19٧1 
النجاح ورمز  اتحادية صارت مثــال  دولة 

الوحدة باالتحاد«.

{ جنبالط: ترك بصامت كبرية 
يف النهضة العربّية {

ويف الســياق، توالت التعــازي لإلمارات 
وقادتها وشــعبها من السياسيني، فقد أبرق 
وليد  اإلشــرتايك  التقدمي  الحــزب  رئيس 
جنبالط إىل ويل عهد دولة اإلمارات العربية 
املتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معزيا. 
وجاء يف نص الرقيــة: »مبزيد من األىس 
تلقينا نبأ وفاة املغفور له رئيس دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
الذي أرىس دعائــم الدولة الحديثة املتطورة 
وأكمل بجدارة ومثابرة مسرية الراحل الكبري 
الشــيخ زايد آل نهيان، وترك بصامت كبرية 
يف مسرية التقدم والنهضة العربية، وبغيابه 
يفتقد العامل العريب لشخصية رائدة معطاءة. 
باسمي الشخيص وبإســم الحزب التقدمي 

االشــرتايك أتقدم بالتعزية الخالصة منكم 
ومن الشعب اإلمارايت اليش، راجيا من الله أن 
يتغمده بواسع رحمته، متمنيا لدولة اإلمارات 

دوام االستقرار واإلزدهار«.
كام أبرق جنبالط إىل نائب رئيس الدولة 
الوزراء الشــيخ محمد بن  ورئيس مجلس 

راشد آل مكتوم للغاية ذاتها. 

{ أرسالن: وقف بجانب لبنان 
يف أصعب ظروفه {

أبرق رئيس الحزب الدميوقراطي اللبناين 
النائب طالل أرسالن إىل الرئيس اإلمارايت 
ونائب الرئيس رئيس مجلس الوزراء حاكم 
آل مكتوم  الشــيخ محمد بن راشــد  ديب 
بالشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان. وقال 
يف الرقيتــني: »للفقيد الكبري أفضال عىل 
األمتني العربية واإلســالمية، وعىل لبنان 
من خالل احتضانه والوقوف بجانب دولته 
وشعبه يف أصعب الظروف. وتوجه باسمه 
هذه  »يف  الحزب،  وباســم  عائلته  وباسم 
املناســبة األليمة من قيادة دولة اإلمارات 

وشعبها، بأحر التعازي ».

{ كرامي: نعزي شعب االمارات { 
أبرق رئيس »تيــار الكرامة« النائب فيصل 
كرامــي معزيا بوفاة رئيــس دولة االمارات 
العربية املتحدة، ومهنئا الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان بتوليه األمانة والحفاظ عىل املسرية 

برئاسة دولة االمارات العربية املتحدة.
بأحر  »أتقــدم منكم  الرقية:  وجاء يف 
العزاء لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
رئيس دولة االمارات العربية املتحدة، رحمه 
الله وأســكنه فســيح جنانه. كام أتقدم 
بأحر  الشقيق  االمارايت  الشعب  من  عركم 
التعازي حيال هذا املصــاب. وأهنئكم كام 
بتوليكم  الشقيق  االمارايت  الشــعب  أهنئ 
ســدة الرئاســة التي تعتر امانة الكامل 
الله  التقدم واالزدهــار وجعلكم  مســرية 
املؤسس  خري خلف لخري سلف يف مسرية 

العظيم الراحل الشيخ زايد آل نهيان«.

كامل ذبيان

يف الوقت الذي تحــرض ذكرى والدة »لبنان 
الكبــري« يف العام 1920، بوعــد فرنيس من 
الجرنال غورو، فان الزميل انطوان فرنســيس 
يصدر كتاباً بعنوان »نهاية لبنان الكبري« )مئة 

سنة من الصدمات ورأساملية الكوارث(.
هذا الكتــاب، يحمل رقم 1٣، بعد سلســلة 
اصدارات للصحايف والكاتب فرنسيس، وتركزت 
التي صدرت له تسع مجموعات،  الرواية  حول 
اضافــة اىل روايــة تاريخية عــن البطريرك 
اســطفان الدويهــي، واخرى حملــت عنوان 
»العاصية غزوة املامليك لجبة بري يف سنة 
12٨2«وكتاب مشــرتك مع الزميل رسكيس ابو 

زيد عن املطران ايالريون كبوجي.
ويف مؤلفه الجديد يســتعرض فرنســيس 
اللبناين،  ملرحلة مئة عام، منذ انشــاء الكيان 
ويعتمــد يف رسده لالحداث عىل ما يســميها 
»عقيــدة الصدمة«، انطالقا مــن »ان التاريخ 
وسياسية،  عســكرية،  صدمات،  سلسلة  هو 
تلك  عن  ينجــم  وما  وطبيعية،  واقتصاديــة، 
الصدمات من تداعيات عىل الشعوب واالوطان«.
ويف متهيده للكتاب، يشــري فرنســيس اىل 
انه استند يف ما سامها »عقيدة الصدمة« اىل 
الكندية  والناشــطة  الكاتبة  نظرية  »خالصة 
العاملية الشهرية نعومي كالين يف كتاب صدر 
عــام 200٧ عنوانه »عقيدة الصدمة نشــوء 

رأساملية الكوارث«.
ويكتب الدكتور حسن حامده، مقدمة للكتاب 
فاشــار اىل ان تفجري مرفأ بــريوت تزامن مع 
التحضري الحياء الذكــرى املئوية االوىل لوالدة 
»دولــة لبنــان الكبري«، فكانــت الصدمة يف 
مرفأ ام الرائع بــريوت، والتي وصف حامده 
انفجار املرفأ بـ »صدمة الرحمة« كآخر سلسلة 
الصدمات املتتالية التي ُوجهت اىل لبنان، والتي 
راح الكاتب فرنسيس يلتقط خيوطها ويجمعها 

ويوصل ما انقطع منها«.
ويعــرض حــامده يف مقدمتــه لكثري من 
التاريخية، فيكشــف عن اخطرها، ال  الوقائع 
سيام عن حقبة االنتداب الفرنيس وسلوك كبار 
املســؤولني فيه، ومل تصدق سلطات االحتالل 
الفرنــيس مع احد مبا يف ذلك مــع البطريرك 
الحويك الذي تصدر حملة املطالبة بقيام »لبنان 

الكبري«.
صيف  يف  فيقول:  مقدمتــه  حامده  ويختم 
الخارجية  العالقــات  2021 صدر عــن لجنة 
يف مجلس الشــيوخ الفرنيس بيــان جاء فيه 
»لالســف ان لبنان الذي نعرفه مل يعد موجوداً 
ان فرنسا التي سبق ان شاركت يف تكوين لبنان 

يجب ان تشارك يف والدة لبنان الجديد«.
لذلك يكون كتاب انطوان فرنســيس »نهاية 
لبنــان الكبري« قد ادى خدمــة عظيمة لذاكرة 

لبنان الوطن بحيث ال تنطيل عىل اهله اكاذيب 
الدول وجرامئها املنظمة يقول حامده.

الــذي يقدمه الكاتب فرنســيس  والكتاب 
واملالية  السياســية  لالحداث«  »قاموس  هو 
واالقتصاديــة واالجتامعيــة والحروب التي 
اندلعت يف العامل، فهو يشــري اىل الصدمات 
التــي حصلــت يف العــامل وتداعياتها عىل 
البرية، ومنها ما هو حاصل اآلن يف عرصنا 
الحايل مبا يســميها »رأســاملية الكوارث« 
روتشــيلد وروكفيلر،  آل  انطلقــت مع  التي 
العــامل ونهبهم  ثــروات  وســيطرتهم عىل 
كام  للكوارث،  وادارتهــم  للشــعوب،  املنظم 
لالنقالبات العســكرية، ودعمهــم لعمليات 
اغتيال، ومنهــا مقتل الرئيس االمرييك جون 

كينيدي.
ويلقي الكاتب من خالل قراءاته املوســعة، 
وثقافته العميقــة، االضواء عىل كيف تم ربط 
اقتصاد العامل بالدوالر، ونشــوء ما ســمي بـ 
»الهندسات املالية«، اضافة اىل طباعة كميات 
من النقود تفوق معدل النمو االقتصادي لبعض 
الــدول، فيتطرق املؤلف اىل مــا حل بلبنان من 

كوارث.
الذي بدأ  ويف فصل عــن »لبنان الكبــري«، 
مع املترصفية فان الكاتب يســتعرض للعوامل 
الخارجيــة التي كانت تفرض السياســة عىل 

لبنان.
والـــ ٣00 صفحة من الحجــم الكبري، فان 
اليها  الكتاب يحتوي عىل معلومــات، بحاجة 
كل متابع للسياســة واالقتصاد والجغرافية – 
السياســية، اضافة اىل تكوين لبنان، وتزعزع 

كيانه السيايس.
* صدر عــن دار ابعاد للطباعــة والنر – 

بريوت.

ــــي ــل ــ ــي ــ ــرائ ــدو اإلســ ــ ــع ــ ــل ــ خـــــرقـــــان جــــــويّــــــان ل
  صــدر عــن قيــادة الجيــش ـــــ 
مديريــة التوجيه، البيــان اآليت: »بتاريخ 
الســاعة 19٫00 خرقــت   2022/05/12
اإلرسائييل  للعدو  تابعة  اســتطالع  طائرة 
األجــواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة 
الدامور، ونفذت طريانا دائريا فوق مناطق 
بــريوت، ومن ثم غادرت األجــواء بتاريخ 
2022/5/1٣ عند الساعة 02٫15 من فوق 

البحر غرب البلدة املذكورة.

 02٫55 الساعة   2022/05/1٣ وبتاريخ 
األجواء  مامثلــة  عــدوة  طائــرة  خرقت 
اللبنانية من فوق البحر غرب مدينة بريوت، 
ونفذت طريانــا دائريا فوق مناطق بريوت 
وضواحيها وجبل لبنــان، ومن ثم غادرت 
األجواء عند الساعة 0٦٫10 من فوق البحر 

غرب املدينة املذكورة.
وتتم متابعة موضوع الخرقني بالتنسيق 

مع قوة األمم املتحدة املوقتة يف لبنان«.



رشا يوسف

تؤكد املصادر االقتصادية يف معرض 
تعليقها عىل ســؤال ماذا بعد ١٥ايار 
الحــايل بعد انتهاء املعارك االنتخابية 
وبلورة صورة املجلس النيايب الجديد 
ان الثابتة االوىل واملؤكدة هي ان رئيس 
الحكومة الحايل نجيب ميقايت هو من 
ســيعود اىل رئاسة الحكومة ايا كان 
هــذا املجلس معتربة هذه املصادر انه 
من املفروض ان يتابع ميقايت ما بدأه 
يف حكومته الحالية وخصوصا عىل 

الصعيد االقتصادي واملعييش .
وتتابع هذه املصادر االقتصادية ان 
ميقايت متكن من انجاز االتفاق مع 

صنــدوق النقد الدويل حيث يجب املبارشة ودون اي 
تأخري يف تطبيق ما اتفق عليه وبالتايل فأن املجلس 
الجديد ســتكون يف اوىل اجتامعاته اقرار مرشوع 
قانون الكابيتال كونــرتول الذي كان من املفرتض 
اقراره منذ اكرث من ســنتني واملطلوب من صندوق 
النقد حيث يردد احد املســؤولني السياسيني انه مل 
يفت االوان لذلك بدليل انه لغاية االن ما تزال االموال 
تهرب اىل الخارج وان املجلس الجديد سيكون متحررا 
مــن ضغط الناخبني واملواطنني القرار هذا املرشوع 
بعــد ان يكون قد ادخل بعض التعديالت الرضورية 
التــي تريض بعض املعرتضني خصوصا بعد ان ارجأ 
املجلس الحايل اقراره قبل موعد االنتخابات النيابية 
حيــث االكرثية  كانت مرشــحة لالنتخابات ومل 

تتجارس عىل اقراره خوفا من السقوط فيها  
وتضيف هذه املصادر االقتصادية ان من مهامت 
املجلس الجديد اقرار مرشوع قانون املوازنة العامة 
وخصوصــا يف ما يتعلق بأقــرار الدوالر الجمريك 
الذي يحركه وزير املالية صعودا او انخفاضا حسب 
متطلبات املرحلة املالية لكنه يعيد التوازن املايل اىل 

الخزينة من خالل تأمني ايرادات مالية العادة ســري 
مرافــق الدولة بكل متشــعباتها اضافة اىل جملة 
امور اخرى وضعت يف بنود املوازنة تعترب اصالحية 
رصفــت حكومة ميقايت اوقاتا طويلة لدراســتها 
ومناقشــتها وبالتايل من املفروض ان يطبق هذه 
املوازنة ميقايت الذي دخل يف ادق تفاصيلها ونالت 

موافقته رغم انها رضائبية بأمتياز .
ومل تتابــع املصادر االقتصاديــة رسدها لبقية 
املطالــب املطلوب اقرارها كاعــادة هيكلة القطاع 
املــرصيف وتعديل قانون الرسية املرصفية وغريها 
مــن البنــود التي تم التوافق عليهــا بني الحكومة 
وصنــدوق النقــد الدويل بل ســلطت الضوء عىل 
موضــوع اقرار خطة التعايف التي رسبت بطريقة 
غري رســمية والقت رفضــا خصوصا من جمعية 
املصارف يف ما يتعلق بالخســائر وهي اي الخطة 
كانت مدار مناقشات مســتفيضة ومضنية طيلة 
والية هذه الحكومة وهي عنرص اسايس لالستقرار 
النقــدي واملايل واملــرصيف قبل اي ىشء اخر ومن 
الطبيعي ان ال ترصف الحكومة الجديدة وقتها عىل 
انجــاز خطة جديدة طاملــا انها موجودة وطاملا ان 

الحكم استمرارية وطاملا ان ميقايت 
هو من ارشف عىل انجازها .

لكل هذه االسباب ال تستبعد املصادر 
االقتصادية عودة ميقايت اىل رئاسة 
الحكومة مع بعض وزارئه لتكملة ما 
بدأوه ووضع االقتصاد اللبناين عىل 

سكة التعايف .
مــن جهة اخرى يرى متابعون ان 
اولويات الحكومة الجديدة التي من 
املفرتض ان ال يتم التأخري يف تشكيها 
معالجــة االوضــاع االقتصاديــة 
واملاليــة وكبح جامع ســعر رصف 
الدوالر وتخفيف نسب البطالة حيث 
ذكرت الدراســة التي اعدتها مديرية 
االحصاء بالتعاون مع منظمة العمل 
الدوليــة انها تعــدت ال ٤٠يف املئة وهذا رقم كبري 
خالل فرتة مل تتعد الســنتني وبعد ان تخطت نسبة 
الفقــر ال٨٠يف املئة من العائالت اللبنانية التي ما 
تــزال تنتظر حصولها عىل البطاقة التمويلية وهذا 
يعنــي ان ال تتأخر الحكومة يف بدء ورشــة كبرية 
لتحقيق التطور والتقدم والســري بالبالد اىل سكة 
االمان وانه ال مجال لتضييع الوقت والفرص بعد ان 
عاىن املواطن شتى التحديات التي متكن من الصمود 

رغم الظروف التي واجهته .
بعض الخرباء واملحللني الذين يرون الواقع عكس 
املتفائلني يعتربون ويتحسبون من ان ينتج املجلس 
النيايب الطبقة السياسية ذاتها مع بعض التعديالت 
الطفيفة وان تســتمر التجاذبات السياســية عىل 
حالهــا ضاربة عرض الحائط مــا يعانيه البلد من 
ازمات اقتصادية ومعيشــية وان يتأخر تشــكيل 
الحكومة حتى موعد االســتحقاق الرئايس حيث 
نكون قد وصلنا اىل جهنم عن حق وحقيقة وواقع 
وان تضيع فرص النجاة لهذا الوطن املنهك بســبب 

سياسة سياسييه .

فرح جوزف 

العامد  الجمهوريــة  رئيــس  وقع 
ميشــال عون مرســوم بــدل غالء 
والعــامل  للمســتخدمني  املعيشــة 
العاملني  اي  العمل  لقانون  الخاضعني 
يف القطــاع الخــاص عىل ان ترسي 
مفاعيلــه بعــد نــرشه يف الجريدة 

املقبلة. االيام  خالل  الرسمية 
وقد اضاف املرسوم اىل الحد االدىن 
لالجور الشــهري زيادة غالء معيشة 
وقدرها :بالنسبة لالجر الشهري الذي 
االربعة ماليني لرية مليون  ال يتجاوز 
لرية  وعرشون  وخمســة  وثالمثاية 
لبنانية ،وبالنســبة لالجر الشــهري 
الــذي يتجاوز االربعــة ماليني املبلغ 
الــذي تحدده االتفاقيات واملفاوضات 

. الجامعية 
وهذا يعني ان الحد االدىن لالجور اصبح مليوين 
لــرية ورغم ذلك فأن رئيس االتحاد العاميل العام 
الدكتور بشــارة االســمر اعترب يف حديث للديار 
ان مبلــغ العرشة ماليني لرية هــو الحد االدىن 
الالئــق للوضــع الراهن والعيــش بكرامة وهو 
يعمــل بهذه الفرتة ضمن الفــن املمكن وعوضا 
عن ان يلعن الظلمة فأنه يسعى اىل اضأة شمعة 
فيها خصوصا ان العمل النقايب هو عمل متحرك 
ودائم قائم عىل مبدأ »خذ وطالب«وهذا ما سعى 
اليه بالنســبة لتعويض النقل الذي متكن االتحاد 
العــاميل العام من خالل املفاوضات مع الهيئات 
االقتصاديــة وأرشاف وزارة العمل من رفع بدل 
النقــل من ٢٤اىل ٦٥ الف  لرية »ونحن نســعى 
اىل اجــراء مفاوضات جديدة لرفع بدل النقل اىل 
١٥٠الف لرية بعد ان وصل ســعر رصف صفيحة 
البنزيــن اىل  نصــف مليون لــرية ونحن نحاول 

تأمــني هذه الزيادات للعامل بــدال من ان نبيعه 
خطابات ومواقف ال تؤدي اىل يشء بهذه االزمة 

. القاتلة 
ويعترب االســمر ان هذه الزيادة هي جزء من 
الحد االدىن مع اســتمرار املفاوضات عىل مبالغ 
مقطوعة اخرى عىل غرار هذا املبلغ امنا مميزاته 
انه يدخل يف صلب الراتب وان حصول هذا االمر 
باالضافــة اىل رفع الحد االقــى للراتب القابل 
الشــرتاكات الضامن االجتامعي يؤدي ذلك اىل 
رفــع تعرفات الضامن االستشــفائية والدوائية 
بحــدود ثالثة اضعاف يف الوقــت الذي ال تزال 
هــذه التعرفات تدفع عىل اســاس الـ١٥٠٠لرية 
مــام بعني ان املضمون كان يدفع نســبة ٩٠يف 
املئة مــن فاتورته االستشــفائية و١٠يف املئة 
يدفعهــا الضامن بينام كان الضامن يدفع ٩٠يف 
املئة سابقا قبل االنهيار املايل وهذه االشرتاكات 
تدخل ايضا يف صلــب تعويضات نهاية الخدمة 

وقد قدر االسمر هذه الزيادة بالنسبة 
و١٠٠مليار  الف  بحوايل  لالشرتاكات 

لرية .
وذكــر االســمر ان املفاوضات مع 
رئيــس الحكومة وارباب العمل بدأت 
لزيــادة بــدل النقل بعــد ان ارتفعت 
صفيحــة البنزيــن اىل نصف مليون 
لرية والرقم الــذي يرفعه االتحاد هو 
١٥٠الــف لربة وعندما يتــم االتفاق 
عــىل رقم معني ســندعو اىل اجتامع 
يف وزارة العمــل حتى ترشف الوزارة 
عــىل هذه املفاوضات معتربا ان املبلغ 
يجد  العاميل  االتحــاد  يرفعه  الــذي 
اجــواء ايجابية لــدى رئيس الهيئات 
االقتصاديــة الوزيــر محمد شــقري 
ومجموعــة من الهيئــات امنا يبقى 
هناك مجموعــة ترفض هذه الزيادة 
بحجة الواقع االقتصادي الصعب واقفال عدد من 
املصانع واملؤسســات خالل السنتني املاضيتني .

الجديــر ذكره ان الزيادة التــي نالها موظفو 
القطاع العام كانت عبارة عن مساعدة اجتامعية 
بقيمــة نصف راتب ملدة شــهرين ثم تم االتفاق 
عىل مســاعدة اجتامعية ملدة سنة عىل ان ال تقل 

غــن مليوين لرية و٦ماليني لرية .
ويف هــذا االطار من املتوقــع ان تعاود لجنة 
املــؤرش اجتامعاتهــا اال ان كل ىشء متوقــف 
عىل اســتقالة الحكومة بعــد اجراء االنتخابات 
النيابيــة وامكانية عــدم اتخاذ اي قرار بأنتظار 
االتحاد  ان  تشــكيل حكومة جديدة خصوصــا 
العاميل العام يعمل يدا واحدة بعد ان استشــعر 
االجتامعية  االقتصادية  االزمــة  اعضاؤه بعمق 
وانــه يعمــل كخلية نحل لتحقيــق ما امكن من 
املطالب العامليــة يف هذه الظروف االقتصادية 

. الصعبة 

األشــغال  وزير  أســف 
العامــة والنقل عيل حميه، 
املاليــة  »السياســات  ألن 
اللبنانيني  أوصلت  املتعاقبة 
شــعورهم  مرحلــة  اىل 
بالحلم، عندما تقوم دولتهم 
بتأهيل طريــق أو تزفيتها، 
لالعتامدات  وفقا  فالتأهيل 
أصبح  الوزارة  لدى  املتوفرة 

إنجازا«. يعد 
وقــال يف حديث اذاعي : 
»بالنسبة إىل تأهيل الطريق 
البيــدر،  ضهــر  الدوليــة 
املــرشوع قائم منــذ العام 
االكرث  الطريق  ٢٠١١، وهي 
اســتعامال، وتربــط لبنان 

عرب ســوريا بالخليــج العريب، وهي األعىل 
إذ تشــهد كثافة تراكم للثلوج يف الشــتاء، 
وبالتايل األكرث ترضرا يف لبنان، وخصوصا 
خالل هذا الشــتاء الذي شــهد أعىل نسبة 
متســاقطات منذ أعوام وأدى لزيادة نسبة 

الرضر يف الطريق«.
ورشح عمليــة تقديم مناقصــات تأهيل 
الطريق، ليصل اىل خالصة بعد انتهاء الشتاء 
اىل ان »األمــوال املتوفرة يف وزارة االشــغال 
تكفي إلصــالح الطريق قبل حــال الطقس 
الفريــدة التي شــهدها لبنان«، كاشــفا أن 
»موازنة الوزارة أقل من مليون ونصف مليون 
دوالر فقط، يف حــني أن إصالح الطريق بعد 
األرضار التي تعرضت لها بعد انتهاء الشــتاء، 
يحتاج اىل أكرث من ٤٠٠ الف دوالر. دعوت عدة 
متعهديــن وابلغتهم بأنه ينقصني ٥٥٠٠ طن 
مــن الزفت، فلبوا طلبنا وقدموا لنا هبة عينية 
بكامل ما طلبناه، أقرت يف اليوم نفســه يف 

جلسة مجلس الوزراء«.
وأشــار إىل أن »هــذا الطريــق ال ينفع 
معــه الرتقيع، بل يحتــاج إىل تزفيت كامل 
وشــامل«، رافضا كل مــا يقال عن ان األمر 
عبارة عن »زفــت انتخايب، وأن كل ما يصل 
اليــه ميــر أوال عرب الطــرق القانونية وكل 

الرقابية«. الهيئات 
ولفــت إىل أن »طريق ضهر البيدر ســيتم 
تزفيتهــا بالكامــل«، رافضــا »ترقيع الحفر 
والضحــك عىل الناس، ومن ضمنها ايضا رفع 

مستوى فتحات املجارير قبل التزفيت«، واصفا 
العملية بأنها عبارة عن »ورشة كاملة«.

وشــدد عــىل أن »هدفه األســايس هو 
تخفيــف وجع الناس الذين يســلكون هذه 
الطريــق وزيادة إيــرادات الدولة من خالل 

تأهيــل املرافق العامة لنعود دولة قوية«.
وقال: »من غــري املقبول أن يربح البعض 
أمــواال، ويف الوقت عينه يخــرب طرقات 
الدولة وال يدفع رســوما لصيانتها أســوة 
بالبــالد املتقدمة، فمن يــرضب بآليته عىل 
سبيل املثال عمود كهرباء، عليه ان يدفع مثن 
إصالحه«. واستغرب »الحديث املتواصل عن 
دعم النقل وأخريا دعــم الغذاء من الخارج، 
وكأنهــم يريدوننا أن نصبح بلدا متســوال، 
نعيــش عىل صناديق اإلعاشــات الغذائية. 
هــذا ليس لبنان، فهو ليــس بلدا فقريا. من 
يريد مســاعدتنا، عليه البدء بتأهيل املرافق 
العامة التي متلكهــا الدولة وبالتايل زيادة 
ايرادات الخزينة، ومتكنها من الوقوف عىل 
التحســني  »باســتطاعتنا  وقال:  رجليها«. 
داخــل الدولــة ألن الهيكل موجــود. هناك 
ارتفــاع يف إيرادات املرفأ واملطار، وهذا دليل 
عىل ان البلد باســتطاعته الوقوف. إن تأهيل 
سكك الحديد الستخدامها يف النقل يعود اىل 
املوقــع الجغرايف الهام للبنان. لذا ندعو إىل 
الثقــة بهذا البلد وتطبيق القانون أوال ليعود 
لبنان مجــددا«. وختم بــأن »األعامل عىل 
طريق ضهر البيدر ستســتغرق ٢٠ يوما، من 

ضمنهــا العمل ليال لتنتهي بأرسع وقت«.

عدل وزير الداخلية القايض بسام مولوي 
التعميم بشان اقفال املقاهي واملطاعم خالل 
الشــــكل  واصبح عىل  االنتخابية  العملية 

االيت :
الليلية ابتداء من الســاعة  تقفل املالهي 
عرشين من يوم الســبت الواقع يف ١٤ ايار 
ولغايــة الســاعة الثامنة مــن صباح يوم 

االثنني الواقع يف ١٦ ايار ٢٠٢٢.
تقفل املقاهي واملطاعم ابتداء من الساعة 
الثالثة والعرشين من ليل الســبت الواقع يف 

١٤ ايار ولغاية الســاعة الثامنة  من صباح 
االحد الواقع يف ١٥ ايار ٢٠٢٢ 

انه يســمح للدراجات  كام اعلن مولوي 
الناريــة العائدة ملختلــف االجهزة االمنية 
واالدرات واملؤسســات العامــة والبلديات 
املســتقلة  واملصالح  البلديــات  واتحــاد 
وكاالت االنبــاء واالعــالم والصحافيــني 
واملصوريــن ورشكات توزيــع الصحــف 
بالdeliveryللمطاعم  يتعلق  وما  واملجالت 

. والصــيدليات 

منــذ بدايــة األزمة االقتصاديــة، أي منذ 
نهاية العام ٢٠١٩، ترفع املستشفيات الصوت 
إلنقاذهــا قبل فوات األوان، إال أن مســاعيها 
ورصخاتهــا غري املتقطعة مل تحــرّك أيا من 
املسؤولني املفرتضني عن اللبنانيني وحقوقهم 
وصّحتهــم، ال بل منذ ذلــك الحني يزداد وضع 
املستشفيات سوءاً وهي تحارب باللحم الحي 
ملعالجــة املرىض بالحــّد األدىن من مقّومات 
االستشــفاء. ووصــل االمــر إىل حد وقف 
تســديد أجور املوظفني لديها ووقف تسليمها 
السيولة من حساباتها الخاصة بسبب األزمة 
املالية والنقدية التي طالت القطاع املرصيف، 
غري أن تصعيد املستشــفيات مع تحرّك وزارة 
الصّحة لحّل هذه األزمة التي توقف نظام عمل 
املستشفى بأكمله مل تأت بنتيجة واليوم تجد 
املستشفيات نفسها أمام سلسلة من األزمات 
ال ميكــن الحديث عنها قبل تأمني املال الكايف 

لها من األساس.
ويف اإلطار، يلفت نقيب أصحاب املستشفيات 
الخاصة سليامن هارون لـ »املركزية« إىل أن 
»مشاكل املستشفيات مكانك راوح من أسعار 
املازوت وانقطاع األدوية وأسعار املستلزمات 
الطبية... إال أن املشــكلة األساســية وصلب 
املشاكل األخرى هي أزمة السيولة الحاّدة التي 
تخنق املستشفيات يف ظّل رفض املصارف دفع 

أجور موظفي املستشــفيات املوطّنة ورفض 
تســليمها أموالها نقداً، يف ما هي مجربة عىل 
الدفع للمستوردين نقداً  وقد وصلت إىل مرحلة 
الال سيولة. ويقول: سبق ونّبهنا من هذا األمر، 
كذلــك وزير الصحة أجرى االتصاالت الالزمة 
مــع رئيس الحكومة وحاكم مرصف لبنان إال 

أنها مل تصل إىل نتيجة«.
ويكشــف أن النقابــة »يف انتظار انتهاء 
االنتخابــات ودعــت إىل جمعيــة عمومية 
الخميس املقبل لبحث هذه املسألة والخطوات 
املمكن اتّخاذهــا«، معلناً ان »احتامل االتجاه 
نحــو اإلرضاب وارد يف حال ظلّت األمور عىل 
ما هي عليه، ألن مل يعد بإمكاننا تأمني اي من 
حاجيات املستشفيات ســواء أدوية أو حّتى 

الطعام وأدوية الغسيل...«.
ويشــري هارون إىل »العديــد من عالمات 
االستفهام حول مرحلة ما بعد االنتخابات بدأنا 
نعيشــها من اليوم، ألن الوضع الحايل مأزوم 
ونتخّوف من ازدياده سوءاً يف املرحلة املقبلة 
يف انتظــار ما تخبئه لنا، فهل من سياســة 
مّتبعة ما قبل االنتخابات للحفاظ عىل ســعر 
رصف مســتقّر منعاً من ترضر املرشــحني 
انتخابياً؟ هل سنعود إىل تسليم األموال نقداً؟ 
وهل ســيعاود سعر الرصف ارتفاعه يف هذه 

الحالة؟«.

أمتــت أوجريو كل التجــارب بني مراكز 
وزارة  يف  العمليــات  وغرفــة  اإلقــرتاع 

لداخلية ا
 كام زادت سعة اإلنرتنت ليوم غد.

وستكون فرقها جاهزة عىل األرض ملعالجة 
أي عطل مفاجئ.

أما يف ما يتعلق بالـ٤G، فهي من مسؤولية 
رشكات الخلوي وليس أوجريو.

الداخليــة  وزارة  برعايــة 
والبلديــات وبالتنســيق مــع 
املديريــة العامــة لــإدارات 
نظــّم  املحليــة،  واملجالــس 
برنامــج األمم املتحدة اإلمنايئ 
UNDP وبرنامــج األمم املتحدة 
UN- البرشية  للمســتوطنات 
األورويب  واإلتحــاد   Habitat
بالرشاكة مع »أفكار مؤسسية 
عمل  ورشة   ،  IDEAS»مبتكرة
وطنية حيث تــم عرض نتائج 
للبلديات  املايل  التقييم  مرشوع 
MFA وذلــك يف فندق موفنبك 

يف بريوت.
حرض ورشــة العمل حوايل 
٩٠ ممّثــال عــن املؤسســات 

الرئيســية التي شــاركت يف مــرشوع التقييم 
املــايل للبلديــات والتي ضّمــت: منظامت دولية 
ومســؤولون حكوميون ورؤساء وأعضاء بلديات 
شــاركوا يف عملية التقييم باإلضافة إىل ممثلني 
عن وســائل اإلعالم، وموظفو أفكار مؤسســية 

.)IDEAS( مبتكرة 
كان الهــدف مــن ورشــة العمــل الوطنية 
هــذه تقديم نتائــج عملية التقييــم التي أجريت 
باإلضافــة إىل دعــم الجهود التــي تبذل، عىل 
املســتويني املحيّل والوطنــي، واملرتبطة بأهمية 
تعزيز األنظمة اإلدارية واملالية البلدية لتحســني 
املوضوعات  املحلية. تضمنت  االقتصادية  التنمية 
الرئيسية التي تناولها املشاركون يف ورشة العمل 
أفضل املامرســات للمؤسسات البلدية إىل جانب 
توصيات السياســة الوطنية. كام نالت البلديات 

أجرتها. التي  للتقييامت  تقديراً  املشاركة 

مــرشوع متويل البلديات MFA يشــكّل حجر 
الزاويــة للتنميــة البلدية واملحليــة يف لبنان 
ألنه يعّزز الفعالية واملســاءلة والشــفافية يف 
الوظائف اإلدارية واملالية البلدية. أما بالنســبة 
للبلديــات، فإن نتائــج وتوصيات املرشوع أتت 
لتحسني األداء واإلدارة البلدية، مبا يف ذلك إدارة 
والرقمنة،  البلديــة  ومكننة  البرشيــة،  املوارد 
متكينهم  وبالتايل  البلدية.  اإليرادات  وتحســني 
يف نهاية املطاف من أن يكونوا أكرث اســتجابة 

. تهم ملجتمعا
وعنــد إفتتاح ورشــة العمل، تحدث األســتاذ 
محمــود البتلــوين وهو مؤســس ومدير رشكة 
أفكار مؤسســية مبتكرة املديرة العامة لإدارات 
واملجالس املحلية، الســيدة فاتن أبو حسن ، التي 
مثلّــت وزيــر الداخلية القايض بّســام املولوي، 
اعتربت يف كلمتهــا أنه: »يف ظل األزمات املالية 
واإلقتصاديــة الذي يعاين منــه البلد، ويف ظل 

التحديــات التي تعاين منها 

البلديــات يف لبنان وتدهور 

اللبنانية،  العملــة  قيمــة 

مالية  دراســة  أهمية  تأيت 

البلديات  واتحادات  البلديات 

مــن قبل مــرشوع التمكني 

البلدي«.

أمــا نائب املمثــل املقيم 

لربنامــج األمــم املتحــدة 

اإلمنايئ السيد محمد صالح 

تعزيز  »إن  بــدوره:  فاعترب 

األنظمــة املالية البلدية هو 

للبلديات  العام  األداء  مفتاح 

يف  البلديــات  واتحــادات 

ملجتمعاتها.  واالستجابة  لبنان، 

وأضــاف: »أنظمة التمويل البلــدي التي تعمل 

بشــكل صحيح هي أمر بالــغ األهمية لضامن أن 

البلديات واالتحادات قادرة عىل القيام باملشــاريع 

واملبادرات التــي يدعمها رشكاء التنمية الدوليون 

يف ســياق األزمات املتعددة التي يواجهها لبنان«.

وبدورهــا أكدت مديرة برنامــج األمم املتحدة 

للمستوطنات البرشية يف لبنان تينا كريستيانسن 

أن »برنامــج األمم املتحدة اإلمنايئ وبرنامج األمم 

املتحــدة للمســتوطنات، لديهام تاريخ طويل من 

املشــاركة يف لبنــان. كانت كلتــا الوكالتني يف 

طليعــة املبــادرات الجديدة، حيــث تعمالن مع 

رشكاء محليــني ووطنيني ودوليني وعرب منظومة 

األمــم املتحدة لدعم التنمية املســتدامة والتغيري 

التحوييل يف املدن واملســتوطنات البرشية ».

7
د قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا

االحد ١٥ ايار ٢٠٢٢

ــدر ســيــتــم تــزفــيــتــهــا قــريــبــاً  ــي ــب ــق ضــهــر ال ــه:  طــري ــي حــم
الــطــرق  لصيانة  ــرســوم  ال دفـــع  مــع  ــومــاً  ي  20 وتــســتــغــرق 

ــة الــــيــــوم ــ ــل ــ ــف ــ ــق ــ املـــــطـــــاعـــــم غــــيــــر ُم

ــط  ــخــ ــ ــت ال ــ ــغ ــ ــل ــ ــات ب ــ ــي ــ ــف ــ ــش ــ ــت ــ ــس ــ امل
ــات؟ ــخــاب ــت االحـــمـــر... إضــــراب بــعــد االن

املستشفيات

خالل لتدوة

ــــــــي ــــــــوم اإلنتخاب ــــــــا للي ــــــــن جهوزيته ــــــــن ع ــــــــرو« تعل »أوجي

حمية

الـ »١0ماليبن ليرة هي الحد االدنى الالئق للموظف والعيش بكرامته«
 االســـــمر :الزيـــــادة للقطـــــاع الخـــــاص ســـــتؤدي الـــــى زيـــــادة اشـــــتراكات الضمـــــان
بثالثـــــة اضعـــــاف علـــــى الفاتـــــورة االستشـــــفائية والدوائيـــــة.. والهيئـــــات ُمتفّهمـــــة

االتفاق إنجاز  لتكملة  ُمجّدداً  الحكومة  رئاسة  الى  ميقاتي  سيعود  االسباب   لهذه 
املصرفي القطاع  هيكلة  وإعادة  التعافي  خطة  وإطالق  الدولي  النقد  صندوق  مع 

ــات ــ ــر أداء البلديـ ــ ــين وتطويـ ــ ــات لتحسـ ــ ــش التوصيـ ــ ــة تناقـ ــ ــل وطنيـ ــ ــة عمـ ــ ورشـ
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ــازة أبــــــو عــاقــلــة ــ ــنـ ــ ــداء عـــلـــى جـ ــ ــتـ ــ ــاالعـ ــ تـــنـــديـــد دولــــــــي بـ
إنـــــــــــزعـــــــــــاج أمـــــــيـــــــركـــــــي وصـــــــــدمـــــــــة أوروبـــــــــيـــــــــة

 جندي >إسرائيلي< يروي كمين جنين  : جررنا مركباتنا تحت الرصاص

ــعــودة ــرات ال ــي ــس ــي بــحــظــر م ــانـ ــرار األملـ ــقـ ــاس« تــســتــنــكــر الـ ــمـ »حـ

ــش إخــــــوان« ــ ــة: »أنــــــا م ــ ــدري ــ ــن ــ ــك ــتـــهـــم بــقــتــل كـــاهـــن اإلســ املـ

ــي مــقــديــشــو ــجــّول فـ ــت ــل ــراً ل ــظـ ــال: الــشــرطــة تـــفـــرض حـ ــومـ ــصـ الـ

مجلـــــس النـــــواب الليبـــــي يُعـــــّد ُمذكـــــرة لتغييـــــر ســـــتيفاني ويليامـــــز

ــش الــــشــــعــــبــــي الـــــــصـــــــحـــــــراوي أعــــــلــــــن شـــن ــ ــيـ ــ ــجـ ــ الـ
ــة ــ ــي ــ ــرب ــ ــغ ــ ــى الــــــــقــــــــوات امل ــ ــلـ ــ ــات جـــــــديـــــــدة عـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ هـ

ــن تــــــــعــــــــّرض مــــــــواقــــــــع لــــقــــواتــــهــــا ــ ــلـ ــ ــعـ ــ بـــــــاكـــــــو تـ
عــــــلــــــى الــــــــــحــــــــــدود مـــــــــع أرمــــــيــــــنــــــيــــــا لـــلـــقـــصـــف

ــل كهف ــ ــعــراقــيــة تــداهــم عــنــاصــر مــن »داعـــــش« داخ الـــقـــوات ال

الفعــل  ردود  توالــت 
باالعتداء  املنــددة  الدولية 
جنازة  عــى  اإلرسائيــي 
الزميلة شــرين أبو عاقلة 
خالل تشــييع جثامنها يف 

املحتلة. القدس 
عــرات  وســجلت 
صفــوف  يف  اإلصابــات 
أثنــاء  يف  الفلســطينيني 
اعتــداء رشطــة االحتالل 
موكب  عــى  اإلرسائيــي 
إىل  شرين  الزميلة  تشييع 

مقربة جبل صهيون.
رشطــة  وحــارصت 
املستشــفى  االحتــالل 
الفرنيس الــذي انطلق منه 
ومبجرد  التشــييع،  موكب 
بالهراوات  اعتــدت  تحركه 
ومنعت  املشــيعني  عــى 

انطالقه.

{ صور صادمة {
وتعليقــا عى هذه االعتــداءات، قال البيــت األبيض إن 
»الصور التي شــاهدناها اليوم من مراســم تشييع شرين 

أبو عاقلة كانت صادمة«.
وقالت املتحدثة باســم البيت األبيض جني ســايك »لقد 
شــاهدنا كل هذه الصور، إنها تثر انزعاجا كبرا، نأســف 

عى التدخل يف ما كان ينبغي أن تكون جنازة هادئة«.
وأضافت »طلبنا احرتام موكب التشــييع وأقرباء الراحلة 
وعائلتهــا وســط هذه الظروف الحساســة«، وأشــادت 

املميزة«. »الصحفية  بالراحلة 
أن  ونقل مراسل موقع »أكســيوس« عن مصدر أمريك 
مســؤولني بارزين يف اإلدارة األمركية احتجوا عى سلوك 
الرطة اإلرسائيليــة، وأن اإلدارة األمركية غاضبة للغاية 

من االعتداء عى الجنازة.
وبدوره، قــال الرئيس األمريك جو بايــدن إنه ال يعرف 
كل التفاصيل حول ما حدث يف مراســم جنازة شرين أبو 

أنه يجب فتح تحقيق«. عاقلة، وأضاف »لكني أعلم 

{ عنف ال مربر له {
من جهته، قال العضو الدميقراطي يف مجلس الشــيوخ 
األمريك كريس موريف إن االعتداء عى نعش شــرين أبو 
عاقلــة مروع، مضيفا -يف تغريــدة- أن فريقه يعمل عى 

الحصول عى إجابات بشأن ما حدث.
بدوره، طالب الســيناتور الدميقراطي كريس فان هولن 
مبحاســبة املعتدين عى جنازة أبو عاقلة وتقديم من قتلها 

العدالة. إىل 
كام شدد السيناتور األمريك إد ماريك عى أن استخدام 
العنف ضد املعزين يف أثناء تشييع الجنازة ال مربر له وغر 
مقبــول، مؤكدا أن الصحافة ليســت جرمية وأنه ال بد من 

أبو عاقلة. محاسبة قتلة شرين 
املندوبــة األمركية لدى األمم املتحدة  من جانبها، قالت 
»أشــعر بأمل شــديد إزاء الصور التي ظهرت خالل تشييع 

أبو عاقلة«. جنازة شرين 

{ صدمة يف أوروبا {
وأعرب االتحاد األورويب بدوره عن صدمته من استعامل 
إرسائيــل للقوة غــر الرضورية يف أثناء تشــييع جثامن 

أبو عاقلة. الزميلة شرين 
كام قــال ممثل االتحاد األورويب يف فلســطني للجزيرة 
»شعرنا باالســتياء بســبب العنف املفرط وغر الرضوري 
الذي مارســته الرطة، مؤكدا أنها دخلــت بالقوة وألقت 

التشييع«. أثناء  قنابل صوتية يف 
ويف تغريدة عــى تويرت، قال النائــب الربيطاين ديفيد 
المي إن االعتداء عى موكب جنازة شــرين أبو عاقلة »ال 

قاتليها«. املطالبة مبحاسبة  الدفاع عنه، وهو يعزز  ميكن 
أما النائبة الربيطانية كيم ليدبيرت، فأكدت أن »مشــاهد 
االعتداء عى املشــاركني يف جنازة شرين أبو عاقلة شائنة 

تغتفر«. ودنيئة وال 
الســفارة الفرنســية يف إرسائيل بدورها عّدت مشاهد 

العنف خالل تشــييع الجنازة صادمة للغاية، وقالت »نحن 
مستاؤون جدا من العنف الذي مارسته الرطة اإلرسائيلية 

أبو عاقلة«. خالل تشييع شرين 
السياســة اإلرسائيي »نشعر  ويف إرسائيل، قال منتدى 
بالفــزع إزاء صور اعتداء الرطة عى جنازة شــرين أبو 
عاقلة«، مضيفا »األعالم ليســت أســلحة ونأسف عى أن 
الرطة اإلرسائيلية مل متارس قدرا أكرب من ضبط النفس«.

إدانتها  مواقــف عربيةعربيا، أعربــت دولة قطر عــن 
واســتنكارها الشــديدين ملنع رشطة االحتالل اإلرسائيي 
يف القدس خــروج جثامن الزميلة شــرين أبو عاقلة من 

التشييع. مسرة  وقمعها  الفرنيس  املستشفى 
وقالت الخارجية القطرية يف بيان إن ســلطات االحتالل 
مل تكتف بقتل شــرين بدم بــارد أثنــاء أداء واجبها، بل 
اســتمرت يف إرهاب املدنيني واملشــاركني يف الجنازة، مام 
يعكس وحشــية نظام الفصل العنرصي اإلرسائيي وتجرده 

من كافة القيم اإلنسانية كام جاء يف البيان.
الدعوة إىل  بيانهــا  القطريــة يف  الخارجية  وجــددت 
مساءلة االحتالل اإلرسائيي عن جرمية اغتيال شرين أبو 

الدولية. العدالة  الضالعني فيها إىل  عاقلة وتقديم 
وأعربت الخارجية املرصية عــن رفضها وإدانتها البالغة 
لالعتــداءات التي تعرضــت لها جنــازة اإلعالمية الراحلة 

السلطات اإلرسائيلية. ِقبل  أبو عاقلة من  شرين 
كام عرّب وزير الخارجية األردين أمين الصفدي عن إدانته 
»بأشــد العبارات الترصف اإلرسائيي املقيت أثناء تشــييع 

أبو عاقلة«. جنازة شرين 

{ مواقف فلسطينية {
ويف ردود الفعل املحلية، قالت الجبهة الشــعبية لتحرير 
فلسطني إن »الهجوم الهمجي عى جثامن الشهيدة شرين 

أبو عاقلة دليل عى أننا أمام عدو مجرم«.
من جهته، قال الناطق باســم حركــة حامس يف مدينة 
القدس محمد حــامدة إن اعتداء قوات االحتالل عى موكب 

املجرم. االحتالل  حقيقة  يظهر  التشييع 
وندد الناطق باسم حامس بانتهاك قوات االحتالل لحرمة 
املوت وحرمة املستشفى الذي خرج منه جثامن أبو عاقلة، 
وقال إنها مل تتورع عن قمع املشــاركني يف جنازة شرين 

عاقلة. أبو 
ودعا الناطق باسم حامس العامل واألنظمة التي طبعت مع 

االحتالل لتصويب مسارها تجاه القضية الفلسطينية.
من جانبها، قالت حركة الجهاد اإلســالمي إن االعتداء عى 

الجنازة يكشف عن فاشية االحتالل وحقده وإرهابه.
بالجرميــة وعدته محاولة  الحركة مــا جرى  ووصفت 
الســتكامل اغتيــال الحقيقة التي بــدأت بالرصاصة التي 
أطلقت عى شرين، وتستمر مبحاولة محو أثرها وانتزاعها 

الناس. من قلوب 
وأضافت الحركة أن -ما سمته- االعتداء الفايش عى جنازة 
شرين أبو عاقلة دليل دامغ عى ارتكاب جنود االحتالل لهذه 
الجرمية، مضيفة أنه »مل تعد هناك قيمة وال حاجة للتحقيق 

لوضوح األمور وضوح الشمس«.

ذكرت وسائل إعالم إرسائيلية،  أّن هناك »قلقاً يف املؤسسة 
األمنية والعسكرية من شجاعة الفلسطينيني يف جنني«. 

وقال املحلل واملراســل العســكري يف موقع »وااله«، أمر 
بحبوط، »إنني ال أذكر مثل هذا األمر منذ 20 عاماً، أطلقوا آالف 

الطلقات«.
وتابع بحبوط، نقالً عن التحقيق العسكري اإلرسائيي فيام 
حدث يف جنني، أّن قوات االحتالل اإلرسائيي »تعرّضت آلالف 
الرصاصات، واضطرت إىل االنســحاب، بينام استمر رشقها 
بالرصاص وهي تنســحب، األمر الذي أّدى إىل انفجار دواليب 
املركبات العســكرية من رصاص املقاتلني الفلســطينيني، 4 

مرات، وإىل مقتل ضابط« لالحتالل.
وأضاف أحد جنود االحتالل اإلرسائيي، يف شــهادته: »أنا 
أخدم يف الجيــش منذ عرين عاماً، وشــاركت يف اجتياح 
الضفــة، ويف حرب لبنــان الثانيــة، ويف عملية الرصاص 
املصبوب ضد غزة، وخضت جميع املعارك، لكنها ال تقاَرن مبا 

واجهناه اليوم يف جنني«.
وأردف قائــالً: »جررنــا املركبات العســكرية، وإطاراتها 
معطوبة يك ال نضطر إىل العودة إىل جنني. ومن حسن حظنا 

أّن الزجاج كان مضاداً للرصاص«.
ويف الســياق، نقل موقع »وااله«، عن مصدر أمني قوله، 
إّن »مبادرة الفلسطينيني وشجاعتهم يف الضفة تثران قلقاً 
يف األسابيع األخرة. هناك تزايد يف استخدام النران الحية؛ 
هة، ومن دون لجام، عى مدى قريب جداً من  نــران غر موجَّ

قوات« االحتالل.
وبحســب املصدر األمني، فإّن »التغيرات والتوجهات تُلزم 
بتفكر من جديد يف أســاليب العمل«، إذ إنّه »ال ميكن تجاهل 

حجم السالح والذخائر«.

وكان االحتــالل أعلن مقتل الضابط يف وحــدة »اليامم« 
الخاصة، نوعام راز، يف االشــتباكات التي خاضها مقاومون 
فلسطينيون، يف أثناء تصديهم القتحام قوات االحتالل مخيم 

جنني، صباح اليوم الجمعة.
ووقعت اشتباكات عنيفة عند مداخل مخيم جنني وداخله، 
صباح اليوم، بفعل تصّدي الشبان الفلسطينيني القتحام قوات 
االحتالل، التي أطلقت النار بكثافة يف املكان، األمر الذي أّدى 

إىل وقوع إصابات يف صفوف الفلسطينيني.
ويف وقٍت الحق، أعلن بيان »رسايا القدس« مسؤوليته عن 
التصدي القتحام قوات االحتــالل، وقال إّن عنارصه »أمطروا 
القوات املتوغلة عند منطقة الهدف غريب مخيم جنني، صباح 
اليوم، بوابل كثيف من النران، ضمن سلسلة كامئن استطعنا 
- بعون الله - عربها إيقاع قــوات »الدفدوفان« يف حقل من 
نار مل يشهدها ســابقاً، أّدت إىل مرصع ضابط وإصابة عدد 

آخر بصورة مؤكدة«.

دانت حركة »حامس »، حظــر املحكمة اإلدارية يف أملانيا 
فعاليات إحياء ذكرى يوم النكبة.

وقــال الناطق باســم الحركــة عبداللطيــف القانوع: 
»حامس اعتربت ذلك مصادرة لحّق شعبنا يف إحياء ذكرى 
نكبته وتهجره من قراه ومدنه قرساً، يف محاولة لحجب 
الّروايــة التــي تظهر حقيقــة الوجه القبيــح لالحتالل 
الصهيــوين، من خالل تغييب قضيــة الالجئني التي متثل 
الشــاهد الرَّئيس عى إحدى أكرب عمليات التطهر العرقي 
لشعبنا، الذي ما زال يعيش معاناتها يف كّل أماكن وجوده 

اليوم«.  إىل 
وأكد القانوع حّق أبناء الشــعب الفلســطيني، يف أماكن 
وجودهــم كافة، بإحيــاء ذكرى نكبتهــم يف مختلف املدن 
والســاحات يف كّل دول العامل، وهو »حــٌق كفلته األعراف 
والقوانني الدوليــة، بالتعبر عن رأيهم، واملطالبة بالعودة إىل 

ديارهم التي هّجروا منها قرساً«.
وأضاف: »أّي مصادرة لهــذا الحق ميثل اعتداًء صارخاً عى 
حرية الرَّأي والتعبر التي يتغّنى بها الغرب، وتكريساً لسياسته 
يف ازداوجية املعاير عندما يتعلّق األمر بقضيتنا العادلة، ما 
يضع املجتمــع الدويل يف دائرة املســؤولية التاريخية لرفع 
هذا الظلم الواقع عى شعبنا، بإنصافه ودعمه حتى التحرير 

والعودة«.

بدورها، دانت حركة »املســار الثوري البديل« القرار األملاين 
»العنــرصي والقمعي«، واعتربتــه قراراً سياســياً بامتياز، 
وطالبت الحركة القــوى الفلســطينّية والعربّية وتجمعات 
الشعب الفلســطيني والعريب كافة بإدانة هذا القرار، داعيًة 
إياهم للتظاهر أمام السفارات واملؤّسسات الرسمية األملانية 

والضغط عى الحكومة إللغاء هذه »القرارات الالقانونية«.
وكانت الرطة األملانية يف برلني، أصدرت منذ يومني، قراراً 
سات واملُنظّامت الداعية إىل مسرات  جرى تعميمه عى املؤسَّ
وتظاهــرات العودة يف ذكرى النكبة الـــ 74، يقيض بإلغاء 

فعاليات الذكرى.

استكملت محكمة جنايات اإلسكندرية املرصية  محاكمة 
املتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد كاهن اإلسكندرية.

وخالل االستامع ألقوال الشــهود، قال سائق السيارة الذي 
كان يستقلها الكاهن ومعه مجموعة من الشباب إىل الشاطئ 
الذي وقع أمامه الحــادث، إن املتهم مبجرد طعن الكاهن يف 

رقبته ظل يردد عبارة: »الله أكرب ولله الحمد«.
ونفى املتهم الذي يدعى نهــرو عبد املنعم عالقته بجامعة 

اإلخوان، قائال إنه ليس فردا منهم.
من جهتها طالبت مرافعة النيابة يف قضية مقتل الكاهن 
أرســانيوس وديد، عى يد املتهم نهرو عبــد املنعم، بتوقيع 
أقىص عقوبة عى املتهم، مؤكــدة أن املتهم قتل املجني عليه 

عمدا، ومع سبق اإلرصار والرتصد.
ومن جانبه، طالب سامح زغلول رئيس هيئة الدفاع بالحق 
املدين بتغير الوصف إىل أنه قتل مع سبق اإلرصار والرتصد، 
وعدم اعتباره مختال نفســيا، حيث أن التقارير األخرة أكدت 
سالمته النفسية لحظة ارتكاب الواقعة وخالل التحقيق معه.

وشهدت جلسة املحاكمة ســامع أقوال فرد األمن املسؤول 
عن التحريات يف الواقعة، حيث قال إن املتهم حصل عى سالح 
الجرمية من أحد صناديق القاممة، مشــرا إىل أن التحريات 
أكدت أيضا سابقة اعتقاله من عام 1987 وحتى 2008، عى 
فرتات مختلفة، وكذلك تهوره وعدم اتزانه نفســيا، حيث أنه 
كان دائم افتعال املشاكل مع أبناء قريته، ويأيت بترصفات غر 

مسؤولة، مبا يهدد األمن العام.
وكشفت التحريات أن املتهم ســبق عرضه عى مستشفى 
أسيوط العام وكذلك العباســية، حيث أثبتت التقارير أنه غر 

متزن نفسيا.
وأكدت أيضا أن املتهم اتخذ من الشوارع وصناديق القاممة 
مأوى لــه، وكان يتحرك بني األماكــن دون معرفته بها، وأنه 
يوم الواقعــة توجه لطريق الكورنيش، يف الوقت الذي تواجد 
فيه الكاهن يف مكان مل يكن معتــادا التواجد فيه، ما يجعل 
التحريــات تفيد بأن الواقعة وليــدة اللحظة، ومنفردة وغر 

ممنهجة، وأنه ال يوجد باعث للجرمية.

أعلنت الرطة الصومالية فرض حظر تجول يف العاصمة 
مقديشو، قبيل االنتخابات الرئاســية  وذلك بدءاً من السبت 
وحتى االثنــني يف محاولة للتصدي ألي خرق أمني أو هجوم 

إرهايب ومن أجل تعزيز األمن باملدينة.

وقال راديو »دلسان«، اليوم السبت، إّن »الرطة الصومالية 
تفرض حظراً للتجوال يف العاصمة مقديشو قبيل االنتخابات 

الرئاسية غداً«.
وأوضح أنّه ســيرسي حظر التجول من الســاعة 9 مساء 
يوم السبت حتى الســاعة 6 صباحاً يوم االثنني يف محاولة 
لاللتفاف عــى أي خرق أمني أو هجوم إرهايب وتعزيز األمن 

يف املدينة.
ويشهد الصومال، منذ ســنوات، رصاعاً دامياً بني القوات 
الحكومية ومســلحي »حركة الشــباب«، التي تســعى إىل 

السيطرة عى الدولة الواقعة يف منطقة القرن اإلفريقي.
واألحد املايض، انطلقت رســمياً عملية تسجيل املرتشحني 
لالنتخابات الرئاسية الصومالية يف العاصمة مقديشو، ومن 
املقرر أن يتم إجراء االنتخابات يف الـ15 من الشــهر الجاري 
الختيار الرئيــس العارش للبالد بعد تأجيلهــا، حيث كان من 

املقرر إجراء تلك العملية يف ترين األول املايض.
كام ألقى املرشــحون، برنامجهم االنتخــايب أمام الربملان 

مبجلسيه الشعب والشيوخ.
وكان أعضاء الربملــان الصومايل قد أدوا الشــهر املايض 
اليمني بعد انتخابات تأجلت طويالً، وجرت املراسم لنحو 300 

من أعضاء مجليس النواب والشيوخ يف مقديشو يف منطقة 
آمنة يف املطار.

ويعاين الصومال، منذ أواخــر العام قبل املايض، حالة من 
االحتقان الســيايس، نتيجة خالفات بني الحكومة من جهة، 
ورؤســاء األقاليم واملعارضة من جهة أخــرى؛ حول بعض 
التفاصيل املتعلقة بآلية إجراء االنتخابات. وأدت هذه الخالفات 

إىل تأجيل االنتخابات أكرث من مرة.
كام تســبب قرار فرماجــو بتمديد واليتــه عامني بأزمة 
سياســية انتهت برتاجع الرئيس عن القــرار، وتكليف رئيس 
وزرائه بالتفاوض مع األطراف السياســية بشــأن العملية 
االنتخابية؛ قبل أن تندلع الخالفات بينهام بشأن تعيينات يف 

أجهزة األمن واالستخبارات.

أكد الناطق باســم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، 
أن عددا مــن أعضاء املجلس يجهزون مذكرة إلرســالها إىل 
األمني العام لألمم املتحدة للمطالبة بتغير املستشارة األممية 

ستيفاين ويليامز.
وأضاف ىف ترصيحات صحفية أن »ســتيفاين ويليامز مل 
تحرتم قرارات الســلطة التريعية وتفتح مسارات حوار ال 

عالقة لها باألطراف الفاعلة«.
وشدد عى أن »فشــل التوافق مع مجلس الدولة سيكون 

نتيجة لتوجهات ستيفاين ولييامز«. 

وحداته  أن  الصحــراوي  الشــعبي  التحرير  أعلن جيش 
شنت هجامت مركزة اســتهدفت تخندقات القوات املغربية 
بقطــاع املحبس، مخلفة »خســائر فادحــة يف األرواح 

واملعدات«.
وأضاف الجيش الصحراوي يف بيان أن »مفارز متقدمة 
القوات  املغوار شــددت قصفها عى تخندقات  من جيشنا 
املغربية مبناطق لعكد، أكويرة ولد أبالل وســبخة تنوشا، 
بقطاع املحبس مكبدة الجنود املغاربة خســائر يف املعدات 

واألرواح«.

أعلنت وزارة الدفاع األذربيجانية عن تعرض مواقع لقواتها 
املسلحة يف كالبجار عى الحدود مع أرمينيا للقصف.

وقالــت وزارة الدفاع األذربيجانيــة: »أطلقت وحدات من 
القوات املســلحة األرمنية يف 14 ايار الســاعة 11:30 من 
مواقعها يف بلدة يوخاري شــورجة، منطقة باساركيشيار 
الحدوديــة، نران أســلحتها الخفيفة عــى مواقع للجيش 

األذربيجاين املتمركز يف بلدة زيايليك مبنطقة كالبجار«.
وأضافــت الوزارة أن الجانب األذربيجــاين اتخذ »إجراءات 

جوابية مناسبة«.

أعلنت خلية اإلعالم األمني يف العراق،  اســتهداف عدد من 
عنارص تنظيم »داعش« االرهايب كانوا متحصنني داخل كهف 

يف جبال قره جوخ يف إقليم كردستان العراق بشامل البالد.
وأضافت خلية اإلعالم األمني يف بيــان: »وفقاً ملعلومات 
استخبارية دقيقة، ومن خالل التنسيق والتعاون بني قطعات 
جهاز مكافحة اإلرهاب وقوات البيشمركة )الكردية(، املحور 
 F16 الســادس، مع خلية العمليات املشرتكة، نفذت طائرات
التابعة للقوة الجوية العراقية 4 رضبات اســتهدفت خاللها 
كهف يف جبال قره جوخ بداخله عــدد من عنارص »داعش« 
االرهابية، حيث بارشت قوة من املحور السادس يف قطعات 

البيشمركة يف تفتيش املكان املستهدف«.
ومل يورد البيان أي تفاصيل أخرى عن العملية، مشــرا إىل 

أنه سينر املزيد عنها الحقاً.
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اعالنات مبوبة

ــيالفــــــروف: الغــــــرب يشــــــّن حربــــــاً هجينــــــة علــــــى روســــــيا ــ ــ ــ ــ ــل إضاف ــ ــ ــ ــ ــون ُمقات ــ ــ ــ ــ ــد ملي ــ ــ ــ ــ ــط لحش ــ ــ ــ ــ ــف : ُنخط ــ ــ ــ ــ كيي

روســــــيا فــــــي  النظــــــام  لتغييــــــر  نســــــعى  ال  بريطانيــــــا: 

ســــــاكي ُتـــــــثير غضــــــب الشــــــارع األميركــــــي بجوابهــــــا!
فـــــــــــي آخـــــــــــــــر مــــــــؤتــــــــمــــــــر صــــــــحــــــــافــــــــي لــــهــــا

املدنّيــــــــون يُغــــــــادرون بأعــــــــداد كبيــــــــرة وادي بنجشــــــــير

ــدق« ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى »الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــركا الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو أميـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا تدعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ماليزيـ

اتهم وزير الخارجية الرويس، سريغي الفروف، دول الغرب 
بشــن »حرب هجينة شاملة« عىل بلده، محذراً من أن تبعاتها 

ستطال جميع الدول دون استثناء.
وقال الفروف، يف كلمة ألقاها خالل اجتامع ملجلس السياسة 
الخارجيــة والدفاعيــة إّن »الغرب ضمــن إجراءاته العقابية 

املوجهة ضد روسيا، يستخدم أساليب رسقة صارخة«.
كــام تحدث الفــروف عن الحملة املنســقة لطــرد مئات 
الدبلوماســيني الروس من دول الغرب، وقال »ال مثيل لها حتى 

يف السنوات األكرث ظالماً من الحرب الباردة«.
وتطرق الفروف إىل صادرات األسلحة الغربية إىل حكومة 
أوكرانيا حيث تواصل روسيا عمليتها العسكرية، قائالً إّن دول 

الغرب »مستعدة ملواجهة روسيا هناك حتى آخر أوكراين«.
وذكر الفروف أّن دول الغرب »فقدت نهائياً مصداقيتها كرشيك 
قادر عىل التفاوض«، محمالً الواليات املتحدة املســؤولية عن 
مهاجمة ليس روســيا فحسب بل وكل دولة قادرة عىل انتهاج 

سياسة مستقلة«.
وتابــع: »ال يتمتع أحــد بالحصانة من القرصنة الحكومية 

الغربية«.

وأضــاف الفروف أّن االتحاد األورويب بدوره »يتخىل نهائياً 

عن عالمات االســتقالل لصالح الواليات املتحدة«، معترباً أنه 

»يخضع يف املســائل األمنية لنفوذ حلف الناتو الذي يتحدث 

أكرث فأكرث عن طموحاته العاملية«.

قال وزير الدفاع األوكراين 
أليكيس ريزنيكوف إّن كييف 
تريد تعبئة مليون شــخص 

لزيادة إمكاناتها الدفاعية.
يف  ريزنيكــوف  وكتــب 
»تم  »فيسبوك«:  يف  حسابه 
إطالق عمليات بهدف ضامن 
الدفاعية  اإلمكانــات  زيادة 
ألوكرانيــا... نحن نركز عىل 
مليون  توفري  إىل  الحاجــة 

شخص ملقاومة العدو«.
إعالم  لوســائل  ووفقــاً 
أوكرانية، فــإّن كييف تعلن 
للمــرة األوىل عــن عــدد 
تخطط  الذيــن  املواطنــني 

لحشدهم يف الجيش.
وكان وزيــر الخارجيــة 
األوكراين،دميرتي كوليبا، قد 
رّصح يف مطلع آذار، إىل قناة 
»يس إن إن« األمريكيــة، بأّن 

عــدد »املتطوعني« األجانب بلغ حواىل 20 ألفاً، وهم ينحدرون 
بشكل أسايس من دول أوروبية. 

وأعلنت املتحدثة باســم وزارة الخارجية الروســية ماريا 
زاخاروفا، قبل أسبوع، وجود مرتزقة إرسائيليني يقاتلون إىل 

جانب تنظيم »آزوف« والقوميني املتطرفني.

وكشف التلفزيون السويرسي، يف وقت سابق، أّن 35 شخصاً 
ســجلوا يف الســفارة األوكرانية يف ســويرسا يف األسبوع 
األّول من بدء العملية العســكرية يف أوكرانيا، مشــرياً إىل أّن 
ذلــك »حدث يف أعقاب النداء الــذي وجهه الرئيس األوكراين 
فولودميري زيلينســي إىل املتطّوعني يف جميع أنحاء أوروبا 

لالنضامم إىل فيلق دويل من املتطّوعني األجانب«.

قالــت وزيــرة خارجية بريطانيا ليز تــروس إن الحكومة 

الربيطانية ال تســعى إىل »تغيري النظام« يف روسيا من خالل 

فــرض املزيد واملزيد من العقوبات وإمنا تريد إنهاء الرصاع يف 

أوكرانيا.

وقالــت الوزيــرة يف مقــال نرشتــه  يف صحيفة دييل 

إكسربيس.: »أن لندن، جنبا إىل جنب مع حلفائها، وستشارك 

يف بناء أوكرانيا بعد انتهاء األعامل العدائية، وستواصل أيضا 

تقديم الدعم املايل للسلطات األوكرانية«.

وأشــارت الوزيرة  إىل أن اململكة ستعمل مع رشكاء لتزويد 

كييف باألســلحة واملعدات العســكرية الالزمة، مبا يف ذلك 

الدبابات والطائرات: »يجب علينا زيادة الضغط بال كلل« طاملا 

بقيت القوات الروسية يف أوكرانيا.

أثارت ترصيحات املتحدثة باسم البيت األبيض، جني سايك، 
يف آخــر مؤمتر صحايفّ لها بهــذا املنصب، انتقادات وردود 
فعل عارمــة يف املجتمع األمرييك وعــىل مواقع التواصل 

االجتامعي.
وطرح أحد الصحفيني عليها ســؤاالً بشــأن املشاكل التي 
تواجهها العائالت بســبب النقص الحاّد يف حليب األطفال، 
فرّدت عليه ســايك أّن »عىل املواطنني أن يتوّجهوا إىل طبيب 
األطفــال يف حال كانت هنــاك مخاوف بأّن صّحة الطفل قد 

تكون معرّضة للخطر«.
وأثــار هذا الرّد انتقادات كثرية وجدالً عىل مواقع التواصل 
االجتامعــي، حيث اتّهم الكثريون املتحدثــة »بالوقاحة« و 
»التهرّب من الرّد عىل الســؤال« بدالً من تقديم تفسري واضح 

لخطوات اإلدارة األمريكية للتعامل مع القضية.
وانتقد الســيناتور تيد كروز عىل »تويرت« املتحدثة سايك، 
كام نرش الحساب الرسمي للحزب الجمهوري تغريدة تضمنت 

انتقادات لترصيحها.
يذكــر أّن الواليات املتحدة تواجه نقصاً يف حليب األطفال، 
يقــّدر مبا بني 40 و50%،بعد ســحب كمية كبرية من حليب 

األطفال من الشبكات التجارية بسبب شكوك األجهزة املراقبة 
يف منتجــات رشكة Abbott واحتامل إصابتها بالبكترييا.

وترتك جني سايك منصب املتحدثة باسم البيت األبيض آخر 
اليوم الجمعة 13 أيار، وقد تّم تعيني نائبتها كارين جان بيري، 

وهي من أصول أفريقية، لتحّل مكانها.

وادي  مدنيــون  غــادر 
أفغانســتان  بنجشــري يف 
بأعــداد كبــرية يف األيــام 
األخرية، هربا من املعارك بني 
املقاومة  »طالبان« و«جبهة 
الوطنية« املعارضة املسلحة، 

عىل ما ذكر سكان السبت.
وأعلنــت »جبهة املقاومة 
الوطنية« بأفغانستان، بقيادة 
أحمد مســعود، نجل الزعيم 
التاريخي أحمد شاه مسعود، 
يف 7 ايــار، أنها بدأت هجوما 
كبريا عىل »طالبان« يف عدد 
من واليات شامل أفغانستان 
 80( بنجشــري،  إقليم  بينها 
كلم شامل كابول(.ومنذ ذلك 
الحني، اندلعت االشتباكات بني 
»جبهــة املقاومة الوطنية« 
كل  وتحــدث  و«طالبــان« 
منهام عن مقتل العرشات يف 

صفــوف الطرف اآلخر، وهي حصيلة يتعذر تأكيدها من مصدر 
مستقل يف هذا الوادي الذي يصعب الوصول إليه.

وقــال لطف الله بــاري الذي غادر منزله يف حصه دوم مع 
15 فــردا من عائلته متجها إىل كابول لوكالة »فرانس برس«: 

»متكنا فقط من أخذ قطعة مالبس واحدة أو اثنتني«.
وأشار لطف الله باري إىل فرار عرشات العائالت من بنجشري 
يف األيــام األخرية بحثا عن ملجأ يف العاصمة. فيام قال فريد 
أحمــد الذي فر من منطقة روخا مع عائلته إىل كابول: »غادر 

الجميع املنطقة خوفا«.

أمــا أميــال رحيمي، وهو أحد ســكان املنطقة، فقد أكد أن 

»النــاس يفرون من مناطق القتــال. إنهم خائفون ويهربون 

حفاظا عىل حياتهم«.

وقال عبد الحميد خراساين، رئيس األمن املحيل لدى »طالبان« 

يف بنجشــري: »االشتباكات توقفت وانسحب مقاتلو املقاومة 

الوطنية نحو مقاطعتي بدخشان وبغالن املتجاورتني«، مشريا 

إىل أن الوضع يف بنجشري اآلن »طبيعي وهادئ«.

حــّث رئيس الــوزراء املاليزي، إســامعيل صربي يعقوب، 
الواليات املتحدة عىل توّخي »الصدق« يف التعامل مع املشاكل 

الدولية الحادة، ومقارنة األزمتني يف أوكرانيا وفلسطني.
وقــال يعقوب أمام الصحافيني، بعــد انتهاء قمة الواليات 
املتحدة وبلدان رابطة جنوب رشق آسيا )آسيان( يف واشنطن، 
إنّه »إذا اتخذت الواليات املتحدة خطوات رسيعة يف ما يخص 
األزمة األوكرانية، فيجب أن تعمل اليشء نفســه يف ما يخص 

الوضع يف فلسطني«.
وأضــاف: »يجب أن تكون الواليات املتحدة صادقة، يجب أن 

يوقفوا الفظائع اإلرسائيلية يف فلسطني«.
ودعا يعقوب واشنطن إىل »استخدام النفوذ لتسوية األزمة 
الروســية األوكرانية«، مشرياً إىل أّن »بلدان جنوب رشق آسيا 
تشعر أيضاً بعواقب هذا النزاع، وخصوصاً ارتفاع أسعار الغذاء«.
ويعترب اجتامع زعامء »آسيان« أول اجتامع لهم كمجموعة 
يف واشــنطن، وأول اجتامع لهم يستضيفه رئيس أمرييك منذ 

العام 2016.

وتعّهــد الرئيس األمرييك جــو بايدن خالله بـ«إنفاق 150 

مليون دوالر للمســاعدة يف تحسني البنية التحتية، وأمن دول 

آسيان، واستعدادها ملواجهة جائحة كورونا«.

ســــــريالنكا: بــــــدء ُمفاوضــــــات تشــــــكيل حكومــــــة توافقيــــــة
رفعت رسيالنكا، حظر التجّول املفروض عىل مستوى البالد 
ملدة 12 ســاعة، لتخّفف بذلك القيود املشّددة، بينام بدأ رئيس 

الوزراء الجديد رانيل ويكرماسينجه تعيني وزراء حكومته.
وجاء رفع حظر التجول وتخفيف شدة القيود بعد اشتباكات 
عنيفة بني الجامعات املؤيدة واملناهضة للحكومة، أسفرت عن 

مقتل تسعة أشخاص من بينهم نائب يف الحزب الحاكم.
وتحّولت احتجاجات ســلمية يف الغالــب ضّد الحكومة، 
اســتمرّت ألكرث من شــهر، إىل أعامل عنف األسبوع املايض، 
بعد أن اقتحم أنصار رئيس الوزراء السابق ماهيندا راجاباكسا 
معســكر احتجاج مناهض للحكومة يف العاصمة التجارية 

كولومبو وأحرقوا الخيام واشتبكوا مع املتظاهرين.
وخلّفت االشــتباكات واألعامل االنتقامية ضّد شخصيات 

حكومية أكرث من 300 مصاب.
ورفعــت الحكومة حظر التجول املفروض من السادســة 
صباح اليوم الســبت وحتى السادســة مساًء، وتّم رفع حظر 
التجول املفروض عىل مدار 24 ســاعة  لعّدة ســاعات يومي 

الخميس والجمعة للسامح برشاء اإلمدادات األساسية.
وتقدم رئيس وزراء رسيالنكا ماهيندا راجاباكســا اإلثنني 
الفائت، باســتقالته إىل أخيه رئيس البالد غوتابايا راجاباكسا 
إثر االشتباكات التي شــهدتها البالد، والتي خلفت 78 مصاباً 
بسبب األزمة االقتصادية املتفاقمة، وتّم تعيني ويكرماسينجه 
رئيساً للوزراء للمرة الخامسة يف وقت متأخر من يوم الخميس.

وأعلــن ويكرماســينجه تعيــني أربعــة وزراء من حزب 
»رسيالنكا بودوجانا بريامونا« املنتمي إليه راجاباكســا، يف 
قرار من املســتبعد أن يريض املحتجني املطالبني بإبعاد الحزب 
عن الســلطة. وتشــمل قامئة الوزراء املعينني جي.إل برييس 
رئيس حزب »رسيالنكا بودوجانا بريامونا«، والذي كان يشغل 

املنصب قبل أن يستقيل .
وبذلك يكون ويكرماســينجه هو النائب الوحيد من الحزب 
الوطني املتحد يف برملان البالد، وسيعتمد عىل األحزاب األخرى 
لتشكيل حكومة ائتالفية، فيام تعّهد حزب »رسيالنكا بودوجانا 
بريامونا« بدعمه، واســتبعدت املعارضة الرئيسية دعمه، لكّن 
العديد من األحزاب الصغرية قالت إنّها ستدعم سياسات رئيس 

الوزراء الجديد لتحقيق االستقرار يف االقتصاد.
وأعلن رئيس رسيالنكا حالة الطوارئ يف البالد اعتباراً من 
منتصف ليل الجمعة املاضية، »لدواع أمنية«، وســط إرضاب 
وطني شامل دعت له النقابات للمطالبة باستقالة الحكومة. 
ووحــّث، املواطنــني عىل رفض ما وصفــه »مبحاولة إلثارة 
النزعات العنرصية والتنافر الديني«، مع اندالع اشــتباكات يف 
العديد من املناطق، احتجاجاً عىل أسلوب تعامل الحكومة مع 

األزمة االقتصادية الطاحنة.
وتعاين رسيالنكا منذ عدة أشــهر من نقص حاد يف الغذاء 
والوقود واألدوية. واندلعت األزمة االقتصادية، وهي األســوأ 
منذ اســتقالل البالد عام 1948، بعــد أن أدت جائحة كورونا 
إىل انخفاض كبري يف عائدات الســياحة والتحويالت املالية 

من املغرتبني.
وأكد الرئيس غوتابايا راجاباكسا مرات عدة، أنّه »لن يتنحى« 
عىل الرغم من تصاعد االحتجاجات ووجود اعتصام أمام مقر 

إقامته منذ شهر تقريباً.

ــــــــــدا ــ ــــــــــويد وفنلنـــ ــ ــــــــــع الســـ ــ ــــــــــاوض مـــ ــ ــــــــــد التفـــ ــ ــــــــا: ُنريـــ ــ ــ تركيـــ
أكّــد إبراهيم كالني، أحد أكرب مستشــاري الرئيس الرتيك 
رجب طيب إردوغان أّن »تركيا ال تغلق الباب يف وجه ســعي 

فنلندا أو الســويد لالنضامم إىل حلف شامل األطليس«.
وأشــار إبراهيم كالني، إىل أّن »تركيا تسعى للتفاوض مع 
الســويد وبلدان أخرى بخصوص مخــاوف أمنية«، موضحاً 
بأنّه »يتعني عىل الســويد وفنلندا منع أنشــطة حزب العامل 

الكردستاين ووجوده عىل أراضيها«.
وقــال كالني إّن »حزب العامل الكردســتاين )PKK(، الذي 
صنفتــه تركيا والواليات املتحدة واالتحاد األورويب كمنظمة 
إرهابية، يقوم بجمــع األموال والتجنيد يف أوروبا ووجوده 
قوي وعلنّي ومعرتف به يف الســويد عىل وجه الخصوص«.

وأضــاف أن »ما يجب القيام به واضح، عليهم التوقف عن 
السامح ملنافذ حزب العامل الكردستاين وأنشطته ومنظامته 

وأفراده بالوجود يف تلك البلدان«.
ولفــت كالــني باملقابل إىل أّن »عضويــة الناتو هي دامئاً 
عملية، وســرى كيف ستسري األمور، لكّن هذه هي النقطة 
األوىل التي نريد أن نلفت انتباه جميع الحلفاء وكذلك السلطات 
الســويدية إليها، ونحن نريد إجراء مناقشة ومفاوضات مع 
نظرائنا الســويديني«، مؤكداً أّن تركيا تريد من حلف شــامل 
األطليس »معالجة مخاوف جميع األعضاء، وليس بعضها«.

ورداً عىل سؤال حول احتامل أن يكون موقف تركيا معارضاً 
لهواجس الــرأي العام الفنلندي والســويدي حول عضوية 
»الـــناتو«، أجاب: »مائة باملائة من ســكاننا مستاؤون جداً 

من وجود حزب العامل الكردســتاين وغولن يف أوروبا«.
وأضاف أنه »إذا كان لدى فنلندا والسويد جمهور قلق بشأن 
أمنهــم القومــي، فلدينا جمهور يهتّم بنفــس القدر بأمننا، 

وعلينا أن نرى ذلك من وجهة نظر مشــرتكة«.
ومن جانبه، قال وزير خارجية فنلندا بيكا هافيســتو إنّه 
»ســيجتمع مع نظريه الــرتيك يف برلني يف وقت الحق من 
اليوم الســبت«، يف محاولة لحّل الخالف حول خطط فنلندا 

والسويد لالنضامم إىل حلف شامل األطليس.
وأضاف هافيســتو للصحفيني، لــدى وصوله إىل اجتامع 
لــوزراء خارجيــة حلف األطليس يف برلــني: »أنا واثق بأننا 
ســنصل إىل حّل«، مشــرياً إىل أنّه تحّدث هاتفياً مع نظريه 
الــرتيك مولــود جاويش أوغلو أمس الجمعــة، واصفاً إياه 

الطيب«. بـ«زميله 
إردوغان »متشــائم«وأعرب الرئيــس الرتيك رجب طيب 
إردوغــان، أمس الجمعة، عن »تشــاؤم« أنقــرة إزاء خطط  

السويد  و فنلندا  بشأن االنضامم إىل حلف » الـــناتو« .

وقال إردوغان، يف ترصيح صحايف: »نحن نتابع تطّورات 
الوضع بشــأن الســويد وفنلندا، لكن ليس بإيجابية، ولسنا 
إيجابيــني يف هذا الشــأن«، مضيفاً أنّه »حدث خطأ قبل ذلك 
فيام يتعلق باليونان، وســلوك اليونان يف الحلف تجاه تركيا 

معــروف. ال نريد أن نرتكب الخطأ مرًة ثانية«.
وحّمل الرئيس الرتيك الدول االسكندنافية، وكذلك هولندا، 
املســؤولية عن »اســتضافة اإلرهابيني« من » حزب العامل 

الكردستاين »، املدرج يف قامئة اإلرهاب يف تركيا.
ويأيت ذلــك يف وقت تتحرك فنلندا والســويد نحو تقديم 
طلب إىل حلــف »الناتو« ملنحهام العضوية فيه، عىل خلفية 
العملية العسكرية الروســية املتواصلة يف  أوكرانيا . وتلّقى 
قرار الدولتني دعامً من عدد من الدول، منها أملانيا وفرنســا، 

اللتان أعلنتا الدعم الكامل لهذه الخطوة. 
إالّ أّن  روسيا نّددت  بهذه الخطط، مؤكّدًة أّن »أرايض فنلندا 
والسويد ستصبح هدفاً محتمالً للقوات املسلحة الروسية، ما 

إن يصبــح هذان البلدان عضوين يف حلف الناتو«.
الكرملينقال الكرملــني إّن الرئيــس الــرويس فالدميري 
بوتني »أبلــغ نظريه الفنلندي أّن التحول يف سياســة فنلندا 

الخارجية ســيكون له أثر سلبي عىل العالقات بني البلدين«.
وجاء كالم بوتني خالل مكاملة هاتفية أجراها معه الرئيس 
الفنلندي ســاويل نينيتســيو، أبلغه فيها أّن »فنلندا ستقرر 
التقــدم بطلب للحصول عىل عضوية الناتو يف األيام القليلة 

املقبلة«. 
يشــار إىل أّن نائب وزير الخارجية الروســية ألكســندر 
غروشــكو قال يف ترصيحات صحافية،  أّن انضامم السويد 

وفنلندا إىل الناتو ســيؤدي إىل عسكرة شامل أوروبا.
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العــــــب الــــــعــــــام.. صــــــاح يـــنـــافـــس عـــلـــى أهـــم
ــة ــعـ ــرابـ ــرة الـ ــمـ ــلـ جــــوائــــز الـــــــــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي لـ

ســــخيفة« »بطولــــة  األوروبيــــة  األمــــم  دوري  كلــــوب: 

بايــــرن يكشــــف موقــــف ليفاندوفســــكي النهائــــي مــــن الرحيــــل

تصــدر النجــم املرصي، 
العــب  صــاح،  محمــد 
الرسمية  القامئة  ليفربول، 
التي ســتنافس عىل جائزة 
املوســم  أفضــل العب يف 

بالدوري اإلنكليزي.  
وأعلــن املوقع الرســمي 
للــدوري اإلنكليزي القامئة 
املنافسة عىل الجائزة، والتي 
العبني   7 صاح،  مع  ضمت 
ألكسندر  ترينت  هم:  آخرين 
وجارود  »ليفربول«،  أرنولد 
وجواو  هام«،  »وست  بوين 

كانســيلو وكيفــن دي بروين »مانشســر 
وسون  »أرسنال«،  ســاكا  وبوكايو  سيتي«، 
هيونغ مني »توتنــام«، وجيمس وارد براوس 

»ساومثبتون«.
  وســبق لصاح الفوز بنفس الجائزة يف 

أول موسم له مع ليفربول )2018-2017(.
  وتعد هذه املرة الرابعة التي يرشــح فيها 

النجم املرصي للجائزة.
  وشارك صاح هذا املوسم، حتى اآلن، يف 
34 مباراة سجل خالها 22 هدفا وصنع 13، 
وهو يتصدر السباق يف فئتي الهداف، وأفضل 

صانع ألعاب.
  وكان صاح فاز بجائزة العام يف إنكلرا 
للموســم الحايل، من رابطة نقاد كرة القدم، 

األسبوع املايض، للمرة الثانية يف مسريته.
  وكان ســاديو ماين وكريستيانو رونالدو 
من بني أبــرز الغائبني عــن القامئة، والتي 
تصدرها الثايث صــاح وكيفني دي بروين 

وترينت ألكسندر أرنولد.
  وإىل جانب هــذا الثايث، ضمت القامئة 
أيضا الخاميس«بوكايو ســاكا وجيمس وارد 

براوس وجواو كانســيلو وسون هيونغ مني 
وجارود بوين«.

  وأمام املشــجعني حتى الساعة السادسة 
من مســاء غد االثنني بتوقيــت غرينيتش، 
دمج  وسيتم  املفضل،  ملرشــحهم  للتصويت 
أصواتهم مع أصوات قــادة الفرق الـ20 يف 

املسابقة، ولجنة من الخرباء لتحديد الفائز.
  وال يتنافس ســاديو ماين وكريســتيانو 
رونالدو عىل الجائزة رغــم تألق الثنايئ مع 

ليفربول ومانشسر يونايتد عىل التوايل.
  وســجل ماين 15 هدًفــا يف 33 مباراة 
بالدوري خال املوســم الحايل، حيث يسعى 
فريقــه لتحقيق رباعية غري مســبوقة من 

األلقاب.
  وكان رونالدو ضوءا ســاطعا يف موسم 
يونايتــد الكئيب بتســجيل 18 هدفا يف 30 
مبــاراة، بينام تم اختياره مرتني أيضا كاعب 

الشهر يف املسابقة.
  ويأمل دي بروين وصاح الفوز بالجائزة 
للمرة الثانية، وحصل كيفني عىل الجائزة منذ 
عامني، فيام نال نجم ليفربول هذا اللقب عام 

.2018

يورغــن  األملــاين  أكــد 
كلوب، مــدرب ليفربول، أنه 
ســيضحي »بكل ســعادة« 
بأمــوال الجوائــز من أجل 
الوصول لنهايئ دوري أبطال 
يعني  ذلك  كان  إذا  أوروبــا، 
لكرة  األورويب  االتحاد  إلغاء 
القدم »يويفا« لبطولة دوري 
األمم األوروبية »السخيفة«.  
مدرب  كان  مــا  ودامئــا 
للبطولة،  معارضا  ليفربول، 
والتي يرى أنها غري رضورية 
وبها مباريــات إضافية يف 

جدول مزدحم بالفعل، لكنــه واتته الفرصة 
ألكســندر  لرئيس »يويفا«  أفكاره  إلرســال 

سيفرين.
  وتواصل سيفرين مع كلوب هذا األسبوع 
املحدودة لجامهري  األعداد  حول مخاوفه من 
فريقه الذي تســلم 19.600 تذكرة من ملعب 
ستاد دو فرانس الذي يتسع لـ75 ألف متفرج، 
للمباراة النهائية لــدوري األبطال أمام ريال 
مدريد، نهاية هذا الشهر؛ حيث تلقى اقراحا 

مفاجئا من مدرب الفريق اإلنكليزي.
  وقال كلوب: »لقد أرسل إيلَّ. بالطبع قلت 
ما قلته بأنه يجب أن يكون لجامهرينا املزيد 

من التذاكر«.
  وأضاف: »أعتقد أن تفسريه للموقف كان 
مثلام أعلن: 93% من األمــوال تذهب للنادي 

ويحصل »يويفا« عىل القليل من األموال«.
  وتابع: »قمت بالرد وقلت حسًنا. إنه واحد 
مــن املواقف التي يجب أن يكــون لديك فيها 
الكثري من املعلومات قبل أن تعطي اإلجابات، 
وال ميكننــي دامئًــا أن أكون مســتعدا لتلك 

األشياء، ولكنني ال أزال لدي رأي«.
  وأوضح كلــوب: »قلت كذلك أنه واحد من 
أهم األسباب التي تجعلني يف مزاج غري جيد 
حينام نتحدث عن )يويفا(، هي بطولة دوري 
األمم. أعتقد أنها واحدة من أســخف األفكار 

يف عامل كرة القدم«.
  وقال كلوب: »اآلن أنهينا موسم شارك فيه 
الاعبون يف أكرث مــن 70 مباراة، بواقع 63 
النادي باإلضافة للمباريات  أو 64 مباراة مع 
الدولية التي تصل بالعدد إىل 75 مباراة، وهو 
ما يعــد جنونا، ثم نســتكمل ذلك مبباريات 

دوري األمم األوروبية مع املنتخبات«.
  وأضــاف: »قلــت إنني أفضــل أن يقوم 
)يويفا( بحصد املزيــد من األموال من دوري 
بإلغــاء دوري  أوروبــا، وأن يقوم  أبطــال 
األمم األوروبية، ســيكون ذلك الحل املفضل 
بالنســبة يل يف النهائية، واملزيد من التذاكر 

للجامهري«.
  وختــم »رمبا ليس لــديَّ كل املعلومات 
لكننــي ال ميكنني أن أفعل يشء ســوى أن 

أقول رأيي«.

كشــف هربــرت هايرن، 
ميونيخ،  بايرن  نادي  رئيس 
روبرت  البولنــدي  موقــف 
مهاجــم  ليفاندوفســي 
وهداف الفريق، من البقاء أو 
العماق  الرحيل عن صفوف 

البافاري.  
ليفاندوفســي  وارتبط 
مبغادرة النادي األملاين خال 
فرة االنتقاالت الصيفية، يف 
ظل رغبة املهاجم يف خوض 
جدران  عن  بعيدا  جديد،  تحٍد 
العماق البافاري، بالرغم من 

ارتباطه بعقد حتى صيف 2023 املقبل.
  وقال هربرت يف ترصيح مقتضب لصحيفة 
»سبورت بيلد« األملانية: »ليفاندوفسي لديه 
عقد يربطه بالنادي حتى عام 2023، وسيفي 

الاعب به وسيحرمه«.
  جديــر بالذكر أن املهاجــم البولندي أبلغ 
ناديه األملاين، بعــدم رغبته يف تجديد عقده 

مع النادي للسنوات املقبلة.
  يشار إىل أن ليفاندوفسي ارتبط بالرحيل 
عن بايــرن ميونيخ من أجــل االنضامم إىل 

صفوف نادي برشلونة.

{ ناغلسامن: موقفنا معروف {
  مــن جهته، رفض جوليان ناغلســامن، 
مــدرب بايــرن ميونيــخ، الحديث بشــأن 
الشــائعات التي تربط نجم هجــوم الفريق 
االنتقال  باحتامالت  ليفاندوفســي  روبرت 
إىل برشلونة، مؤكدا أن النجم البولندي ضمن 

خططه كاملعتاد.
ترصيحاتــه  يف  ناغلســامن،  وقــال    
للصحافيــني: »موقف النــادي وموقفي من 

روبرت معروف، ووضع العقد معروف«.
  وأضاف: »لن أعلق عــن كل املوضوعات 
األخــرى التي دار الحديث بشــأنها. ميكنكم 
االستفســار عن هذه األشــياء من الاعب، 
وكذلك من مدير الكرة حسن صالح حميدتش«.

  ويبــدأ ليفاندوفســي )33 عاما( العام 
األخري يف تعاقده مع بايرن ميونخ، ومل يجر 

حتى اآلن التوصل التفاق بشأن التجديد.
  وذكرت تقاريــر إعامية، أن الاعب أبلغ 
مســؤويل بايرن بأنه لن ميدد التعاقد، بينام 
يؤكد بايرن حتى اآلن أنه لن يبيع الاعب هذا 

الصيف.
  وقال ناغلسامن، إن الاعب »تدرب بشكل 
جيد للغاية« هذا األسبوع وسيشارك أساسيا 
كاملعتاد أمام فولفســبورغ يف املرحلة الـ34 

)األخرية( من البوندسليغا.
  وأضــاف: »هــو ضمن خططــي متاًما 

كاملعتاد«.
  ورغم ذلك، فإن ناغلســامن سيفتقد يف 
مواجهة فولفسبورغ لخدمات العبي الوسط 
مارك روكا، وكورنتني توليسو، بسبب املرض، 
وقال إن املدافع جوســيب ستانســيتش قد 

يشارك كأسايس يف املباراة.
  واقــرب الظهري األمين نصــري مزراوي 
مــن االنضامم إىل بايرن قادمــا من أياكس 
االتفاق  إن  ناغلســامن  قال  فيام  الهولندي، 

اقرب من االكتامل.
  وأضاف: »سنكون سعداء يف حال نجحنا 
يف إمتام ذلك االتفاق ألنــه العب رائع حقا، 
لقد قال يف أول مقابلة إنــه يريد اللعب يف 

بايرن، وهو متحمس كثريا لانضامم إلينا«.

صالح

كلوب

ليفاندوفسيك

ــل »خـــطـــة حــكــيــمــي« ــّع ــف ــد ي ــونـ ــمـ دورتـ
ــد ــ ــدري ــ ــة ريــــــــال م ــ ــب ــوهــ ــ ــف م ــطـ ــخـ لـ

يخطط نادي بوروســيا دورمتوند لخطف موهبة جديدة 
من ريال مدريد، عىل طريقة العبه الســابق، املغريب أرشف 

حكيمي، الذي أمىض موسمني معارا للنادي األملاين.  
وذكــرت صحيفــة »آس« اإلســبانية أن دورمتوند أبدى 
اهتاممه بضم سريجيو أريباس، العب الفريق الرديف بالنادي 

امللي.
  وأكــدت أن الريــال ال ينوي التفريــط يف صاحب الـ20 
عاما سوى بخيار اإلعارة، وهو ما فعله مع حكيمي ورينيري 

جيسوس يف السنوات املاضية.
  لكن أريباس ينشــط يف مراكز الهجوم، بخاف حكيمي 
الذي يلعب يف مركز الظهــري، حيث يجيد الاعب يف الجناح 

األمين.
  وشهد املوسم املايض تسجيل املهاجم اإلسباين 14 هدفا 
خال 33 مباراة مع الرديف، تحت قيادة مدربه الشاب راوول 

غونزاليس.

{ جامهري دورمتوند:
هاالند ال يناسب مانشسر سيتي {

  عىل صعيد آخر، تباينــت آراء جامهري كرة القدم األملانية 
حول رحيــل املهاجم الرنوجــي، إيرلينغ هاالنــد، عن نادي 
بوروســيا دورمتوند بنهاية املوســم الحايل نحو مانشسر 

سيتي.
  ونرشت بوابة »bundesliga barometer« االســتقصائية 
الرياضية، دراسة تربز آراء املشــجعني بشأن مغادرة هاالند 

مللعب سيغنال إيدونا بارك.
  وتظهر الدراســة انقســام الجامهري، حيث رأى %46.9 
ممن ال يشــجعون دورمتوند، أن هاالند اتخذ القرار الصحيح 
باالنتقال إىل السيتي يف هذا التوقيت، فيام يرى 19.4% فقط 
من مشجعي أسود الفيستيفال أن رحيل الهداف الرنوجي أمر 

جيد.
  يف املقابل، يعتقد 81.1% من جامهري النادي األملاين، أنه 
كان يتحتم بقاء هاالند ملواصلة تطوره مع الفريق، واتفق مع 

هؤالء 43.3% من مشجعي البوندسليغا.
  ويؤمن 54.7% من جامهري البوندســليغا، بأن دورمتوند 
وجد البديل املناســب بالفعل، بعد تعاقده مع املهاجم األملاين 
كريم أدميي، فيام اتفق معهم 63.2% من مشجعي دورمتوند.
  واتفق 65.9% من املشجعني عىل عدم مناسبة املان سيتي 

لهاالند، وهو ما أيده 75.8% من جامهري أسود الفيستيفال.

ــم يـــتـــصـــدر ــ ــخ ــي ضــ ــ ــ ــزائ ــ ــ شـــــــرط ج
ــد لــفــيــنــيــســيــوس ــديـ ــجـ ــتـ تـــفـــاصـــيـــل الـ

بــدأ ريال مدريــد خطواته نحو مكافــأة وتحصني العبه 
الربازييل الشاب، فينيسيوس جونيور، املتألق مع الفريق هذا 

املوسم.  
وقالــت صحيفة »ماركا« اإلســبانية، إن رغم عدم توصل 
الطرفني التفاق، حتى اآلن، حول بنود العقد الجديد، إال أنهام 
متفقان ضمنًيا عىل اســتمرار العاقــة بينهام يف الوقت 

الراهن.
  ويرتبط الجناح الربازييل بعقد مع ريال مدريد، حتى صيف 

.2024
  وترغب إدارة املريينغــي يف التمديد له إىل صيف 2028، 
عــىل أن يتضمن العقد الجديد رشطا جزائيا، تبلغ قيمته 350 

مليون يورو بشكل مبديئ.
  ويعتــزم النادي اإلســباين رفع راتــب الاعب إىل نحو 
10 مايــني يورو، بزيادة تبلغ حــوايل 6 مايني أو أكرث عام 

يتقاضاه حاليا، وفقا للصحيفة املدريدية.
  وساهم فينيسيوس بقوة يف فوز الريال بلقب الليغا، هذا 

املوسم، وبلوغه نهايئ دوري أبطال أوروبا.
     

ــة ــب ــش يــــتــــجــــاوز عــق ــ ــت ــ ــي ــ ــوف ــ ــوك ــ دي
ــة فـــــي رومـــــا ــبـ ــعـ ــصـ ــم الـ ــ ــي ــاســ ــ ــي ــ أل

تغلب الرصيب نوفاك ديوكوفيتش، املصنف األول عامليا بني 
العبي التنس املحرفني، عىل الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم 
بصعوبة، ليبلغ نصف نهايئ بطولة روما لألساتذة ذات األلف 

نقطة.  
واحتاج ديوكوفيتش، املرشــح األول للقب، ساعتني وتسع 
دقائق ليهزم ألياســيم بشــوط كرس التعادل، ويحسم اللقاء 

بنتيجة 7-5 و6-7.
  وسيواجه يف نصف النهايئ الرنوجي كاسرب رود، املرشح 
الخامس للقب، الذي أطاح بالكندي دينيس شابوفالوف بواقع 

7-6 )9-7( و5-7.
  وتعد مباراة نصف النهــايئ األخرى، تكرارا لنصف نهايئ 
النســخة األخرية من مدريد املفتوحــة، حيث تجمع األملاين 
ألكسندر زفرييف ، املرشح الثاين للقب، واليوناين ستيفانوس 

تسيتسيباس، املرشح الرابع.
  وتأهل زفرييف، املصنف الثالث عامليا، لنصف النهايئ بعد 
تغلبه عىل التشــييل كريســتيان غارين، بواقع 7-5 و2-6، 
يانيك  الخامس، باإليطايل  بينام أطاح تسيتسيباس، املصنف 

سيرن بنتيجة 7-6 )7-5( و2-6.
  وعلق ديوكوفيتش عىل تغلبه بصعوبة عىل ألياسيم، يف 

ربع نهايئ بطولة روما لتنس األساتذة ذات األلف نقطة.
  وقــال ديوكوفيتش، املرشــح األول للقــب، الذي احتاج 
لســاعتني و9 دقائق ليهزم ألياســيم بنتيجة 7-5 و6-7 )7-

1(: »أعتقد أنه كان بإمكاين حســم اللقاء مبكرا عندما كنت 
متقدما 2-5«.

اريباس

فينيسيوس

ــدم ــق ــة فـــي كــــرة ال ــي ــة املــحــل ــ ــيـ ــ ــوالت األوروبـ ــطـ ــبـ  الـ
ضربات الترجيح تمنح ليفربول لقب كأس االتحاد االنكليزي

لقطة من مباراة ليفربول وتشيليس
توج ليفربول بلقب كأس االتحاد اإلنكليزي 
للمرة الثامنة يف تاريخه، أمس السبت، وذلك 
بعد تغلبه عىل تشيليس بركات الرجيح )6-

5( بعد انتهاء الوقت األصيل بالتعادل السلبي، 
يف املباراة التي أقيمت عىل ملعب وميبيل.  

{ أملانيا {

  اختتــم بايرن ميونيخ موســمه بتعادله 
خارج أرضه مع فولفســبورغ )2-2(، أمس 
الســبت، يف إطار منافسات الجولة األخرية 

من الدوري األملاين.
  الفريق الضيف تقــدم بهدفني عن طريق 
جوسيب ستانيشيتش وروبرت ليفاندوفسي 
)17 و40(، ليأيت الرد من فولفســبورغ عرب 

جوناس ويند وماكس كروزه )45 و58(.
  وبهذه النتيجة، أنهى بايرن موســمه يف 
صدارة جدول الرتيب برصيد 77 نقطة، فيام 
استقر فولفســبورغ يف املركز الـ13 برصيد 

42 نقطة.
  وقلب بوروســيا دورمتوند الطاولة عىل 
ضيفه هريتا برلــني، محوال تأخره بهدف إىل 

فوز )1-2(.
  أسود الفيستيفال أنهوا موسمهم الصفري 
يف املركــز الثاين بالبوندســليغا برصيد 69 
نقطة، بفارق 8 نقــاط أقل عن البطل بايرن 

ميونيخ.
  وكشفت شبكة »أوبتا« لإلحصائيات عن 
وصول بوروسيا دورمتوند إىل 85 هدفا يف 

البوندسليغا هذا املوسم.
  وأشارت إىل تسجيل الفريق رقام قياسيا، 
مســجا أكرب عدد من األهــداف يف تاريخ 

مشاركاته بالبوندسليغا خال موسم واحد.
  وحل دورمتوند يف املركز الثاين من ناحية 
أفضل هجوم يف البوندســليغا، خلف بايرن 

ميونيخ، الذي سجل 97 هدفا.
  وأسدل الســتار عىل املوسم الحايل من 
الــدوري األملــاين، بهبوط أرمينيــا بيلفيلد 
للدرجة الثانية وخــوض هريتا برلني ملحق 
الصعــود والهبوط، ونجاة شــتوتجارت يف 

الجولة األخرية.
  وانضــم بيلفيلد إىل جروير فورت يف 
تعادله  بعد  الثانية  للدرجــة  الهبوط  رحلة 
مــع ضيفــه اليبزيــغ )1-1(، يف الوقت 
املوســم يف  برلني  أنهــى فيه هريتا  الذي 
املركــز الثالث مــن القاع بخســارته أمام 
بينام   ،)2-1( دورمتوند  بوروسيا  مضيفه 
نجا شتوتغارت بســيناريو مثري عرب فوزه 

.)1-2( كولن  القاتل عىل ضيفه 
  وتذيل فورت الرتيــب برصيد 19 نقطة 
املركز قبــل األخري برصيد  بيلفيلد يف  وجاء 
28 نقطة وحل هريتا برلني يف املركز الـ16، 
حيث سيلتقي يف ملحق الصعود والهبوط مع 
صاحب املركــز الثالث بالدرجة الثانية، وجاء 
شــتوتغارت يف املركز الخامس عرش برصيد 

34 نقطة.
  وضمن يونيون برلني مقعدا يف النسخة 
عىل  بانتصاره  األورويب،  الدوري  من  املقبلة 
بوخــوم بثاثيــة لهدفني يف املبــاراة التي 

احتضنها ملعب )آندر آلنت فورستريي(.
  وتقــدم أصحــاب األرض بثنائية حملت 
توقيع بورميل يف )5( وأونيي من ركلة جزاء 
يف )25(، لكن الضيوف سجلوا هدفني حما 

توقيع زولر يف )55( ولويني يف )79(.
  وكانت املباراة يف طريقها إىل التعادل، 
والثالث  الثــاين  هدفه  ســجل  أونيي  لكن 
لفريقــه يف )88( ليقود يونيون برلني إىل 

ليغ«. »اليوروبا 
  ورفع يونيون برلني رصيده إىل 57 نقطة 
يف املركــز الخامس ليضمن املشــاركة يف 
عند  بوخوم  وتجمد رصيد  األورويب،  الدوري 

42 نقطة يف املركز الـ13.
  وانتــرص باير ليفركــوزن عىل فرايبورغ 
بهدفــني لهدف يف املبــاراة التي أٌقيمت عىل 

ملعب »باي أرينا«.
  وتقدم أصحــاب األرض عن طريق أالريو 
يف )54(، وتعادل الضيــوف بأقدام هابريير 
يف )88(، لكــن باالســيوس اقتنص هدف 

االنتصار يف )97(.
  ورفع ليفركوزن رصيده إىل 64 نقطة يف 
املركز الثالث، بينام تجمد رصيد فرايبورغ عند 
55 نقطة يف املركز الســادس ليضمن مقعدا 

يف دوري املؤمتر األورويب.
  وتعادل فولفســبورغ مع بايرن ميونيخ 
بهدفني ملثلهام يف اللقــاء املُقام عىل ملعب 

»فولكسفاغن أرينا«.
  وتقدم العمــاق البافاري بثنائية حملت 
توقيع ستانيشيتش وليفاندوفسي يف )17 

و40( عىل الرتيب.
  وأعاد أصحــاب األرض املباراة إىل نقطة 
البداية بثنائية جاءت عن طريق ويند وماكس 

كروز يف )45 و58( عىل الرتيب.
  ورفع فولفسبورغ رصيده إىل 42 نقطة 
يف املركز الـــ12، كام رفع البطل رصيده إىل 

77 نقطة.

ــة الــــثــــيــــران ــ ــارعـ ــ ــصـ ــ قــــصــــص األلـــــــــقـــــــــاب.. مـ
الـــــحـــــمـــــراء املـــــــــــاتـــــــــــادور  ُتـــــظـــــهـــــر عـــــيـــــن   

يرقب عشــاق كرة القدم 
العامل  كأس  نسخة  انطاق 
ترشين  يف   )2022 )قطــر 
ستقام  والتي  املقبل،  الثاين 
ألول  العربية  املنطقــة  يف 

مرة عرب تاريخ البطولة.  
ألقــاب  يــيل  مــا  ويف 
يف  املشــاركة  املنتخبــات 
املونديال، وقصص تسميتها.
نرصد  الحلقة    ويف هذه 
منتخبات  تســمية  قصص 
التي  الخامســة  املجموعة 
تضــم »إســبانيا، أملانيــا، 
اليابــان«، بجانــب الفريق 
الباي  مرحلة  مــن  املتأهل 
أوف بــني منتخبات آســيا 

وأمريكا الجنوبية.

{ إسبانيا {
  لدى املنتخب اإلســباين 
حيث  األلقــاب،  من  الكثري 
يطلق عليه »املاتادور«، وذلك 
الثريان  مصارعة  إىل  نسبة 

التي تشتهر بها الباد، كونها أحد أشهر وأبرز 
الرياضات.

  لقب »الفوريا روخا« والذي يعني الغضب 
األحمر، وهو ما ُعرف به اإلســبان يف دورة 
األلعاب األوملبيــة الصيفية 1920، بأنتويرب 

البلجيكية.
  كام يطلق عليه أيًضا منتخب »الا روخا« 
والتي تعنــي الكتيبة الحمــراء نظرا الرتداء 
املنتخب قمصان حمراء، باإلضافة إىل »لكيب 

دور« والتي تعني الفريق الذهبي.
  وســبق ملنتخب إســبانيا أن توج بكأس 
العــامل 2010، بجانب فوزه بلقب كأس األمم 

األوروبية 3 مرات.

{ أملانيا {
  يعد أملانيا أحد أنجح املنتخبات يف العامل، 
حيث متكن من الفوز بلقــب كأس العامل 4 
مرات، كثاين أكرث من توج باللقب بالتساوي 
مع إيطاليا، وخلف الربازيل )5(، كام ســبق 
له أن فــاز بأمم أوروبا 3 مرات، وكأس العامل 

للقارات مرة واحدة.
  ويلقــب منتخب أملانيــا باملاكينات، نظرا 
لتفوق واشــتهار البــاد بالصناعة، ويعود 
التي  القوة والكفاءة  للربط بني  ذلك االســم 
تتمتع بهــا الصناعة األملانية، وبني الطريقة 
واالنضبــاط والقوة التي يتمتــع بها العبو 

املنتخب داخل أرض امللعب.
  كام يلقب أيضا باملانشافات، والتي تعني 
»الفريق« باللغة األملانية، بجانب لقب النسور 

أيضا.

{ اليابان {
اليابان اســم    يطلــق عــىل منتخــب 
»الساموراي«، نســبة إىل املحاربني القدامى 
يف الباد، كام يطلق عليــه »النيبون« وهو 

االسم األصيل لليابان.
بلقب  أن فــاز  اليابان    وســبق ملنتخب 
كأس آســيا 4 مرات، كام شارك 6 مرات يف 
كأس العامل، وكانــت أفضل نتيجة ملحاريب 
الســاموراي هي بلوغ مثــن النهايئ يف 3 

نسخ.

منتخب اسبانيا

منتخب أملانيا



1ـ أوتيس، الناردين
2ـ نلوف، طن، ملفوف

3ـ تريانا، بيا، هّي
4ـ أمَدت، فلورنسا

5ـ فش، حي، رس، برمانا، 
شن

6ـ اكتوبر، ديوجينس، تال
7ـ غّسانة، دوري، الينُه
8ـ أيب، وعر، أرد، تفلس

9ـ سيالن، بون، باراغواي

10ـ تراب، انفري، نكفل، بّع

11ـ نواطري، أسف، أبراج

12ـ آدامو، وليد عوض، نْزر

13ـ سن، بريطانيا، جلّيا

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
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 عموديا: 

 عموديا:

من تسعة حروف:    االبراج 

  والية أمريكية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  جويل كريستي 

اخترب معلوماتك

1ـ عاصمة دولة أوروبية. 

2ـ أعطيت اليشء بالَيد. 

3ـ يرقعه ويصلحه. 

4ـ خطَّ وكتَب. 

5ـ مزَجُتم اللنب باملاء.

1ـ بلدة يف عكار. 

2ـ بلدة يف الجنوب. 

3ـ يحّبنا. 

4ـ نلتقط ونجمع األشياء. 

5ـ شّك وِظّنة.

عامل فيزيايئ ومكتشف أملاين املولد فرنيس الجنسية. حاز 

عىل جائزة نوبل يف الفيزياء عام 1966، وتويف عام 1984

إسمه مؤلف من 11 حرفا. إذا جمعت: 

9+6+8+1+8- والية أمريكية. 

5+7+6+1- عاصمة آسيوية. 

1+6+11+7- عاصمة افريقية. 

6+3+11+1- بلدة يف الجنوب.

10+7+4- مدينة يف إيران. 

2+1+6- مضَغ الطعام. 

3+11+8- حيوان معروف. 

8+4- فرَح وابتهَج. 

1ـ ما اســم الربكان الذي يُعترب األعىل يف االرخبيل الياباين،   

تغطيه الثلوج طوال السنة، ويُعترب رمز اليابان؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

2ـ يف أيــة ســنة بــدأت رشكات الطريان بعــرض األفالم 

السينامئية عىل منت طائراتها؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما إســم الخديوي الــذي توىل الحكم يف مرص بعد عزل 

إسامعيل باشا سنة 1879؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

4ـ كم كان عدد النســاء اللوايت اشــركن يف رايل باريسـ   

بروكسل سنة 1929؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

5ـ من هو البابا الوحيد الذي كان من أصل إنكليزي؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

6ـ كم كان عمر امللك فاروق عندما أصبَح ملكا عىل مرص؟

ـــــــــــــــــــــــــــ

7ـ من هو الشاعر العبايس الذي لّقَب بـِ ذي األصابع؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــ

8ـ مــا االســم الذي اطلــَق عىل هولندا بتأثــري من الثورة 

الفرنسية؟ 

1ـ انتافاغاستا
2ـ وليم شكسبري، ان

3ـ تورد، تايالند
4ـ يفاتحون، أبواب

5ـ يبّتون، أمر
6ـ طاف، أطوي

7ـ ان، لس، دّربني
8ـ بوردو، وّفروا

9ـ منري، يراين، لن

10ـ ألن بوير، رأيي
11ـ رف، رسج، دب، سدا

12ـ دوهاميل، أنفع
13ـ يفي، انارصك، وّج

14ـ نانيس، أفاضل
15ـ نتغلّب

16ـ تهفو، رنا
17ـ شل، الباز

18ـ نانيس عجرم

؟ من هو
من هي؟

1ـ كاتب وفيلسوف فرنيس 

راحل، مقياس. 

االســتقبال،  قاعــة  2ـ 

نعارضكم الرأي.

3ـ ناِفع، تسرّيون شؤونها. 

4ـ مدينة يف جنوب فرنسا، 

زعيم ســيايس إنكليزي ُشنَق 

بعد وفاته، أرشَد. 

5ـ يوّدون، من املقاييس. 

6ـ امارة عربية. 

َقطعي  باألجنبية،  أْمــر  7ـ 

لليشء، للنهي. 

8ـ ماركــة ســيارات تعود 

للاميض، شجر معّمر.

9ـ غزال، مدينة برازيلية. 

10ـ ريــق، جامعــة مــن 

الجنود، املِثل. 

11ـ إشــتدَّ اليشء، نسَيان، 

لقب غريب، نهر يف سويرسا. 

12ـ أيف بالوعد، وبَّخ، َرّف. 

يثابر  13ـ مثلّث مشــهور، 

ويبذل ما يف وسعه.

14ـ رئيــس حكومة لبناين 

راحل، ذئب. 

منع  ســورية،  مدينة  15ـ 

الهجوم. 

16ـ يخدعنــا وميكــر بنا، 

حسَب. 

17ـ غزال، فنانة مرصية.

ملمثــل  األول  االســم  18ـ 

مرصي راحل صاحب الصورة، 

ملك عريب راحل.

1ـ دولة من جزر االنتيل 

الكربى، نقيض املبتسم.

ملحــن  الــرسور،  2ـ 

نشيدنا الوطني. 

راحل،  مرصي  ممثل  3ـ 

للنفي، أصلَح البناء. 

4ـ جــدَّ وبالَغ يف األمر، 

نعم  سّنور،  خلسة،  وضَع 

باألجنبية. 

أمريال  عطف،  حرف  5ـ 

أملاين عارَض سياسة هتلر 

ســيارات،  ماركة  فأعدَم، 

يضعف ويرّق. 

ونّحات  ام  رسَّ أصل،  6ـ 

لبناين. 

7ـ ممثل أمرييك راحل، 

بلدة لبنانية. 

8ـ أمــر وبيــل، مدينة 

ســورية عىل نهر الفرات، 

يقيم باملكان. 

9ـ االسم الثاين ملحافظ 

يبَس  يفوز،  سابق،  لبناين 

الخبز. 

رّســام   ، إعــَولَّ 10ـ 

الثاين  االســم  فرنــيس، 

ألديبة لبنانية راحلة. 

11ـ اسم لكل عمل مبدع، 

رفَق باالبل، ضعف وفساد، 

أَرق، إسم موصول. 

12ـ أتَعبــت، العب كرة 

برازييل، فْقر. 

راحل،  لبناين  عالِم  13ـ 

مّرَن. مدينة يف أوسراليا.

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

األمــور الغامضة التي تــدور حولك حاليا 

مقلقــة بعض اليشء. تصــل اىل حد فاصل 

وعليك باالختيار بي أمرين. اســتقرار وهدوء 

يف الوضع العاطفي. 

بامكانــك أن تأمل نتائج جيدة عىل الصعيد 

العميل. ال تكن متهــورا ومترسعا يف املجال 

العاطفي وتعامل مــع األمور بأعصاب باردة 

وروح طيبة وهادئة. 

الحــظ حليفك يف كل ما تقوم به من أعامل 

فاســتفد من هذه الفرصة الثمينة املتاحة. ال 

تقلق اذا أعطيت ما يف وسعك السعاد اآلخرين، 

وخصوصا األحباء.  

هبوط خفيــف يف حالتك املعنوية، ترصّف 

مبوضوعيــة وفطنة كام نعرفــك. حاول أن 

تكســب الوقت وأن تعيد النظر مبشــكلتك، 

وستالقي الحل املناسب. 

قلبك مشــغول هذه اآلونة بحب كبري يعذبك 

ألن الحبيب بعيد عنك. ستقوم بعملك يف شكل 

منظم وهذا ســيحمل اليك النجاح والفرح بعد 

فرة قصرية. 

تتعامــل مــع اآلخرين بــكل لطف وطيبة 

ومودة. ال تعط املســائل البســيطة أكرب مام 

تســتحق فعال. ارشاقك يف العمل لن ميّر من 

دون مكافأة مثينة. 

أنت اليوم تتمتــع بالقوة واالرصار الكايف 

ملواجهة مشاكلك بوعي وحكمة. حالتك املادية 

مســتقرة ولكن احذر الوقوع يف فخ االرساف 

غري الرضوري. 

حــاول أن تكــون لبقا مع مــن يحبونك 

العاطفية  وينشدون مصلحتك فقط. عالقتك 

متوترة بعض اليشء بســبب عوامل خارجية، 

وعليك تفّهم بعض األمور. 

ســتكون جديرا بانجاز وتحقيق أهدافك اذا 

كنــت صبورا بعض اليشء. بالرغم من الكآبة 

التي تحيط بك فان التفاؤل سينترص عليها يف 

كثري من األمور. 

تحقــق أهدافك بعد طــول معاناة. تتمكن 

من حل مســألة شخصية عانيت منها طويال. 

حاول أن تكون أقل تصلبا مع الرشيك اللطيف، 

وعليك االهتامم به. 

ال تبِد دهشتك الشــديدة حي يأتيك أحدهم 

طالبا منك مشورة ما أو مساعدة، فأنت تعطي 

انطباعــا عن كونك صاحــب مؤهالت قيمة 

ومفيدة. 

ســتتاح لك الفرص الثمينة لتصبح محور 

األنظار. حان الوقت ليك تقوم بعمل ما مميز 

تنتظر حصولــه منذ فرة طويلة، فأنت بارع 

يف مسائل عديدة.

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(

إنسان
أنتخاب
إيلينوي

السنيغال
اقراب

بناية
بوسطن

بارون
بنسل
بجة
بريو

بيضون
توماس

تلة
مثي
جحا
جيد
جنة
حظ

حديث
حامة

خصلة
خدود
خبري

داهية
ديجون
دوريس

روز
رمزي
رجاء
زياد
زند
زق

سعد
سرية

شعب
شمس
صالح

صك
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التو
موغايب
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مربوك.

الحل السابق

الحل السابق

بلجيكا
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اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــر من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ ادغار ألن بو. 

2ـ يف مدريد. 

3ـ امارة أم القيوين. 

4ـ شبيل الشمّيل. 

5ـ يف دولة مايل. 

6ـ الياقويت، أو املرجاين. 

7ـ مروان بن الحكم.   

8ـ املغرب.

1ـ النرص. 

2ـ البيش.

3ـ آه، بد. 

4ـ سالتا. 

5ـ ميلي.

1ـ اإلسم. 

2ـ الهاي. 

3ـ نب، ل ل. 

4ـ َصيبتي.

5ـ رشدان. 



اليـــــوم املنازلـــــة الكبـــــرى: معركـــــة مســـــيحية وضبابيـــــة فـــــي الشـــــارع الســـــّني والثنائـــــي الشـــــيعي يحشـــــد ملنـــــع الخـــــرق
باريـــــس لـــــم تطـــــرح مـــــع اللبنانييـــــن املؤتمـــــر الحـــــواري واالولويـــــة للحكومـــــة الجديـــــدة واالصالحـــــات
اســـــتنفار امنـــــي كبيـــــر لحمايـــــة االنتخابـــــات... وعـــــون يتطلـــــع النتخـــــاب رئيـــــس يكمـــــل »خارطـــــة طريقـــــه«

ــو ومـــــــوســـــــكـــــــو تــــعــــتــــرض ــ ــ ــات ــ ــ ــن ــ ــ ــل ــ ــ ــا لــــــالنــــــضــــــمــــــام ل ــ ــهـ ــ ــطـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــدا تـــــبـــــلـــــغ روســـــــــيـــــــــا بـ ــ ــ ــن ــ ــ ــل ــ ــ ــن ــ ــ ف
األمـــــــر لـــــــــزم  إذا  ــة  ــ ــلـ ــ ــويـ ــ طـ ــرة  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ لـ ــة  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــاألسـ ــ بـ أوكـــــــرانـــــــيـــــــا  ســــــــنــــــــزّود  الــــــســــــبــــــع«:  ــة  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ »مـ

التحقيقات فــي  إســرائــيــل  مشاركة  رفضه  يجدد  عباس 
مساع الستكمال ملف اغتيال أبو عاقلة وإحالته للجنائية الدولية 

شينكر يعترف بدور واشنطن في أزمة لبنان املالية ...)تتمة(

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

االحد 15 أيار 2022

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

املســتقيلني ميشال معوض ونعمة افرام وميشال ضاهر.
كل هذه املؤرشات واملعطيات تؤكد ان معركة اليوم ستكون 
قاســية، ورمبا تحمل مفاجــأت يف بعض الدوائر اكان عىل 
صعيد التنافس املســيحي املسيحي ام عىل صعيد توزع مقاعد 
املســتقبل بني اللوائح الســنية الكثرية او عىل صعيد نســبة 

املقاعد التي ستفوز بها قوى التغيري.
واذا ما تقاربت االرقام بني تحالف محور املامنعة واملقاومة 
مع تحالف القوى التي تخوض معركتها تحت عنوان الســيادة 
فــان هناك من يتطلع اىل ان يلعــب دور بيضة القبان ويربز 
يف هــذا املجال دور رئيس الحزب التقدمي االشــرايك وليد 
جنبالك الذي رغم رفع ســقف خطابــه االنتخايب يف وجه 
حزب الله لن يذهــب بهذا الخطاب بعد االنتخابات اىل نقطة 
الالعــودة، وســينحاز مجددا اىل االحتــكام للحوار بدال من 

الصدام واملواجهة الحادة.
كذلــك فــان القوى التي تنضوي تحت شــعار التغيري لن 
تنجــاز اىل الفريقني االساســيني املتصارعني، خصوصا ان 
هناك خالفات يف ما بينها حول مســألة اساســية تتعلق 
بكيفية التعاطي مع االســراتيجية الدفاعية وقضية سالح 

املقاومة.
من هنا تتطلع االوساط املراقبة اىل مرحلة ما بعد االنتخابات 
واىل الخــارج الذي لعب ويلعب دورا مؤثرا يف الضغط الجراء 
االستحقاق االنتخايب، معوال عليه بعد التطورات التي حصلت 
يف الســنوات الثالث االخرية اثــر اندالع انتفاضة 17 ترشين 

يف العام 2019.

{ مصدر بارز: العامل ســيتعامل مع االنتخابات 
مهام كانت النتائج {

ويف هذا املجال قال مصدر ســيايس بارز لـ »الديار« »ان 
العامل ســيتعامل مع نتائــج االنتخابات يف كل االحوال، النه 
وضع هذا االستحقاق من بني الرشوط االساسية ملّد يد العون 
اىل لبنان ودعمه للخــروج من ازمته«. واضاف: »صحيح ان 
هناك من يريد او يســعى الحداث تغيري يف املعادلة السياسية 
يف املجلس الجديد، لكن الصحيح ايضا ان العامل ســيكون بعد 
االنتخابات امام امر واقع وحقيقة ال بّد من االعراف والتعاطي 
معهــا اكان نجح تحالف املامنعــة واملقاومة يف االحتفاظ 
باالكرثيــة امام فاز الفريق اآلخــر بها«.لذلك، يضيف املصدر 
»املرجح ان يعرف العــامل باالنتخابات ويتعامل مع نتائجها 
بطريقــة تتعــارض او ال تتالءم مع الخطابات والشــعارات 
االنتخابية املتطرفة التي ســادت يف االســابيع االخرية عىل 

اللبنانية«. الساحة 

{ فرنسا مل تفاتح اللبنانيني
 بفكرة املؤمتر الحواري {

ويف هذا الســياق كشف مصدر مطلع لـ »الديار« امس عن 
ان فرنسا تنوي تنشيط تحركها بعد االنتخابات، لكنه اضاف ان 
باريس مل تبلغ اي من املسؤولني واالطراف اللبنانية بانها يف 
صدد اجراء مؤمتر حواري قريب بني االفرقاء اللبنانيني يتناول 

جوانب االزمة اللبنانية وســبل ايجاد حلول لها«.
واوضح ان املســؤولني والسياسيني سمعوا مبارشة او عرب 
الســفرية الفرنسية يف بريوت كالما يركز عىل ما اكدت عليه 
فرنسا ســابقا اكان بالنسبة اىل اجراء االنتخابات يف اجواء 
نزيهة ودميقراطية، ام بالنســبة لــالرساع يف االصالحات 
املطلوبــة من اجل توفري الدعم للبنان اكان من خالل صندوق 
النقد الدويل والهيئات املانحة او من خالل تقديم دعم اضايف 

من قبل الدول املانحة.
وردا عىل ســؤال قال املصدر »ال علم يل ان هناك محاوالت 
جديــة قد بــدأت او ان هناك كالما مبارشا قد جرى حول عقد 
مؤمتــر حواري ال يف القاهرة وال غريهــا، وان هذا االمر قد 
يحصل يف مرحلــة الحقة بعد انتخاب رئيس املجلس النيايب 
وهيئة مكتب املجلس وتشــكيل الحكومــة الجديدة ملتابعة 
مســار العمل من اجــل االرساع يف االصالحات االقتصادية 

واملالية وانجاز االتفاق مع صندوق النقد.

{ االولوية لحكومة رسيعا {
وعلمــت »الديار« من مصــادر مطلعة امس ان هناك رغبة 
داخلية وخارجية لتشــكيل الحكومة الجديدة بعد االنتخابات 
يف فــرة قصرية. ونقلت عن مرجع مســؤول »ان الحكومة 
الجديدة يجب ان تتشــكل يف غضون اسابيع قليلة الن وضع 
البلد يف ظل االنهيــار الكبري الحاصل ال يحتمل حصول ازمة 
حكومية كام جرى يف الســابق وال ميكن مواجهة تداعياته 

املتسارعة يف ظل حكومة ترصيف االعامل«.
ووفقــا للمرجــع فان هذا التوجه يحظــى بدعم خارجي، 
مشــريا اىل انه من املرجح ان تلعب فرنســا مرة اخرى دورا 
يف هذا املجال كام فعلت يف املســاعدة عىل تشــكيل حكومة 
الرئيس ميقايت الحالية مبوافقة امريكية وبالتعاون مع مرص 

بشكل مبارش ودائم.
وردا عىل ســؤال حول شكل الحكومة املقبلة نقلت املصادر 
عن املرجع قوله انه يف الســابق الوانه الخوض او حسم مثل 
هــذا االمر قبل معرفة نتائج االنتخابــات، لكن هناك حاجة 

لتأليف حكومة تعكس اوســع متثيل سيايس ممكن.
وبشــأن اعالن بعض القوى رفضها مســبقا املشاركة يف 
حكومة وحدة وطنية او حكومة وفاقية رأى املرجع ان االمور 
مل تنقشــع بعد وان الصورة ســتتوضح بعد االنتخابات، الفتا 

اىل »انه علينا ان ننظر ونرى«.

{ الحل االقتصادي قبل السيايس {
من جهة ثانية اشارت مصادر مطلعة اىل ان هناك من القوى 
السياسية والحزبية من يرى ان مرحلة ما قبل هذه االنتخابات 
غري ما بعدها، وانه يعّول عىل فتح امللفات السياسية الشائكة 

مبوازاة امللفات االقتصادية واملالية واالجتامعية.
لذلك يكرث الحديث عن مؤمتر حواري ســيجري العمل عليه 
لطرح قضايا اساســية مثل قضية السالح والطائف وغريها. 
لكــن مثــل هذا الطــرح يتجاهل خطورة تدهــور الوضعني 
االقتصــادي واملــايل وانعكاســهام عــىل اللبنانيني وعىل 

االستقرار يف لبنان.
واضافــت املصادر ان هناك اولويات ال بــد التعاطي معها 
مبارشة بعد 21 الجاري اي بعد نهاية والية هذا املجلس، ويف 
مقدمة هذه االولويات اىل جانب انتخاب رئيس املجلس وهيئة 

املكتب العمل عىل تشــكيل حكومة بارسع وقت ممكن.
واشــارت اىل انه ميكن بعد ذلك التداول يف االفكار املتعلقة 
بعقد هذا املؤمتر يف لبنان او خارجه، لكن من املستبعد طرح 
قضايــا خالفية كبرية مثل موضوع االســراتيجة الدفاعية 
والســالح يف الفرة التي تفصلنا عن االنتخابات الرئاسية يف 

الخريف املقبل.
وقالت يف هذا املجال ايضا انه اذا كان تأجيل زيارة قداســة 
البابــا التي كانــت مقرة اىل لبنان يف حزيــران املقبل يعود 
الســباب صحية، فان هناك ايضا من يربط ذلك بعدم نضوج 

الحلول املتعلقة بازمة النظام.
واضافــت املصــادر ان التأجيل رمبا يرتبــط بانضاج هذه 
الظــروف قبل تحديــد موعد اخر لزيــارة البابا خصوصا ان 
الفاتيــكان دخلت يف االونــة االخرية عىل خط تبادل االفكار 

حول االزمة اللبنانية مع فرنســا وجهات لبنانية محلية.
وبرأي هذه املصادر ان فكرة اجراء تعديالت لتحسني وتجديد 
اتفــاق الطائف وتنقيحه يف بعض البنود، مســألة مطروحة 
وهناك اشارات من افرقاء سياسيني لطرحها يف مرحلة الحقة.

{ عون: ال اســمح باملساومة عىل السيادة {
وعشــية فتح صناديق االقراع وجه رئيــس الجمهورية 
ميشــال عون رســالة اىل اللبنانيني دعاهم فيها اىل االقراع 
بكثافــة اليوم واختيار من يجدونه اهال للدفاع عن حقوقهم 
واقــرار القوانني التي تصونها وتحميها خصوصا وان مجلس 
النــواب املقبل ســيكون امام مســؤوليات ترشيعية كربى 

واستحقاقات دستورية.
وقــال ليس »الذي امىض حياته يقاتل من اجل وحدة لبنان 
وســيادته عىل كل شــرب من ارضه وبحــره، واول من تقدم 
باســراتيجية دفاعية وطنية، سيسمح اليوم او يف اي يوم 

ان متس هذه الســيادة او تباع يف الســوق السوداء او تغدو 
موضع مساومة او مقايضة«.

ويف حديــث لوكالة االنبــاء القطرية اكــد الرئيس عون 
»حرص لبنان عىل اقامة افضل العالقات العربية بشــكل عام 
والخليجية بشــكل خاص« وانه ال ميكن ألي غيمة ســوداء 
قد تعري هذه العالقات يف يوم ما ان تســود وتســتمر الن 
مصريها الطبيعي ان تنقشــع فال لبنان يجد نفسه بعيدا عن 

محيطه العريب وال العرب مبقدورهم االســتغناء عن لبنان«.
وقال » ان لبنان يتنفس من الرئة العربية ويعتمد عىل الدول 
العربيــة لتكون طريقه االقتصــادي اىل العامل خصوصا مع 

تواجد العدو االرسائييل عىل حدوده الجنوبية...«
واعــرب عن تطلعاتــه اىل ان يقوم املجلــس النيايب القادم 
بانتخاب رئيس جديــد للجمهورية يكمل خارطة الطريق التي 
وضعها والكفيلة بانهاء الوضع الصعب الذي يعيشه اللبنانيون«.

وحــول تطبيق لبنان االســراتيجية الدفاعية املوحدة قال 
»ان معالجة قضية بهذا الحجم تتطلب توافقا شامال من قبل 
كل االطراف اللبنانية الن انعكاس املســألة يطال الجميع من 
دون اســتثناء، كام ان االسراتيجية الدفاعية ال ميكن تبينها 

وتطبيقها من قبل طرف واحد«.
واعلن ان لبنان يف صدد التحرك بشــكل فاعل ومكثف دوليا 
مــن اجل اثــارة موضوع النازحني الســوريني وقال لن نقبل 
بتهديد مصري لبنان ارضاء الحد وســيكون لنا موقف لبناين 
موحد نحمله اىل العامل خالل الفرة املقبلة يف اكرث من محفل 

اقليمي ودويل«.
وحذر من »مطامــع االرسائيليني يف الرثوات اللبنانية من 
نفط وغاز ومياه« مســتبعدا يف الوقت عينه ان يشن الكيان 
االرسائيــيل عدوانا عىل لبنان ومعربا عن اعتقاده بأن »العدو 
االرسائييل لن يســعى اىل مثل هــذه املغامرة حاليا ألن الثمن 
سيكون غاليا جدا وسيقف لبنان صفا واحد يف وجه املعتدي 

بكل مكوناته ومقاومته«.

{ الراعي: لالقراع الكثيف
 وتشكيل حكومة رسيعا {

مــن جهة اخرى دعا البطريرك املاروين بشــارة الراعي اىل 
»االقراع بكثافة اليوم وحســن االختيار واحرام الدميقراطية 
والدســتور بعد االنتخابات وتأليف حكومة جديدة رسيعا لئال 
تطول فرة ترصيف االعامل وتنعكس سلبا عىل االستحقاقات 

الالحقة«.
ودعا الشــعب بعد لقائــه امس الوفــد االورويب ملراقبة 
االنتخابــات اىل ان ينفض عنه غبار التبعية واىل اســتعادة 
عنفوانه وتحرير قراره واعادة بناء دولته عىل اســاس القيم 

التي تأسسســت عليها وسار عىل هديها االباء واالجداد.

أن مطالبة موســكو يف نهاية عام 2021 بتجميد توســيع 
الناتو ثــم غزوها أوكرانيا يف نهاية شــباط املايض غريت 

لفنلندا«. األمنية  البيئة  أسايس  »بشكل 
كام يُتوقع أن تعلن الســويد يف األيام املقبلة عن ترشحها 

لعضوية حلف شامل األطليس.
من جانبه، قال ألكسندر غروشكو مساعد وزير الخارجية 
الرويس إن موســكو ستتخذ التدابري االحرازية املالمئة إذا 
نرش الناتو قوات وبنية تحتية نووية، قرب الحدود الروسية.

ونقلت وكالة إنرفاكس عن غروشــكو قوله إن روســيا 
ليس لديها أي نوايا عدوانية تجاه فنلندا والســويد، وال ترى 

أي أســباب حقيقية النضامم البلدين إىل الناتو.
ويف الســياق ذاته، قال مســؤول يف شــبكة الكهرباء 
الفنلنديــة لوكالة »فرانس برس« )AFP( أمس الســبت إن 

روســيا أوقفت إمدادات الكهرباء إىل فنلندا.
وكانت رشكة التزويد الروســية »راو نورديك« التي توصل 
الكهربــاء إىل فنلندا قد أعلنت الجمعة عزمها وقف التزويد 

{ اجتامع الناتو {
وقد أعرب الرئيس الريك رجب طيب أردوغان الجمعة عن 
معارضته انضامم فنلندا والسويد إىل حلف شامل األطليس، 
مام يُهّدد بعرقلة االنضامم الذي يســتلزم إجامع دول الحلف.

لكــن الرئيــس األمرييك جو بايدن أعــرب عن دعمه حق 
الســويد وفنلندا يف اتخاذ قرار بشأن انضاممهام إىل حلف 
الناتو، وأكد دعمه لسياســة االنفتاح التي ينتهجها الحلف، 
حســبام أفادت وكالة بلومبريغ لألنباء نقال عن بيان للبيت 

األبيض.

{ مجموعة السبع {
وأعلنت دول مجموعة الســبعة )G7( يف بيان مشــرك، 
أمس السبت، أنّها »ســتزود أوكرانيا باألسلحة إذا لزم األمر 
لفرة طويلة«. وجاء ذلك يف بيان صادر عن وزراء خارجية 
دول مجموعة الســبعة الكبار)G7(، عقب اجتامع اســتمر 

ثالثة أيام يف بلدية وانجلز شــاميل أملانيا.
ويف نفس الســياق أكدت وزيرة الخارجية األملانية، أنالينا 
بريبــوك، أّن وزراء خارجية مجموعة )G7( أكّدوا أنّهم »لن 

أوكرانيا«. الحدودية يف  بالتغيريات  يعرفوا 
وخالل مؤمتر صحايف، قالت بريبوك: »بصفتنا مجموعة 
السبعة، لدينا دور مركزي يف منع اآلثار العاملية لهذه الحرب 
)يف أوكرانيا( من إغراق العامل يف أزمة ال ميكن الســيطرة 
عليها: الجوع، وعدم االستقرار، وانعدام أمن الطاقة، والتآكل 

الزاحــف للقيم الدميقراطية من خالل املعلومات املضللة«.
وأضافت: »يجب أال نكون ســاذجني. لقد وّســعت روسيا 
اآلن الحرب ضّد أوكرانيا لتشــمل العديد من الدول األخر عرب 
حرب الحبوب. هذه ليست أرضاراً جانبية، فهي أداة يف حرٍب 

متعددة األشــكال تهدف إىل إضعاف التامسك ضّد روسيا«.

كام أعلنت دول »مجموعة الســبعة« أنّها ستواصل فرض 
عقوبــات جديــدة، مبا يف ذلــك عقوبات ضــّد القطاعات 
االقتصادية »التي تعتمد عليها روســيا بشكل خاص«، وأنها 
»ســتواصل العمــل عىل فرض حظر عــىل رشاء النفط من 

روسيا«.
ونــرش وزير الخارجية األوكراين دمييرو كوليبا، تغريدة 
يف »تويــر« عقب االجتامع، قال فيهــا إنّه »بعد محادثات 
الرئيس األوكراين زيلينســي مع قادة الدول السبعة، طلبُت 
منهم »االســتيالء عىل األصول السيادية الروسية ومنحها 
ألوكرانيا إلعادة بناء بلدنا«، وأضاف: »يجب أن تدفع روســيا 
سياســياً واقتصادياً وماليــاً، وإنني أقدر رّد الفعل اإليجايب 

السبعة عىل طلبنا«. لدول مجموعة 

{ تراشق اتهامات {
شــهدت جلســة مجلس األمن تراشــقا لالتهامات بني 
موســكو وواشنطن، مام يعكس استمرارا يف تباين املواقف 

بــني البلدين بخصوص الحرب يف أوكرانيا.
وقال الســفري الرويس لدى األمم املتحدة فاسييل نيبنزيا 
إنــه رغم تأكيد األمم املتحدة مجددا أمس الجمعة عدم علمها 
بالنشــاط البيولوجي املشبوه يف أوكرانيا، فإن هناك برامج 
أمريكية »خطرية« يف البالد تشــكل »تهديدا لروســيا ودول 

املنطقة«.
ومل يدخر ريتشارد ميلز نائب السفرية األمريكية لدى األمم 
املتحدة جهدا يف التنديد باالتهامات الروســية خالل جلسة 

املجلــس التي انعقدت بناء عىل طلب موســكو، فاســتنكر 
»نقاشــا مهزلة« و«التضليل اإلعالمــي ونظريات املؤامرة 
حــول أوكرانيا« و«االجتامعات العبثّية«.وأضاف ميلز أن تلك 
»التأكيــدات التي ال تنتهي حول برامج األســلحة الكيميائية 

وسخيفة«. خاطئة  أوكرانيا  يف  والبيولوجية 

{ أول اتصال {
طالب وزير الدفاع األمرييك لويد أوســن الجمعة نظريه 
الرويس ســريغي شــويغو بوقف »فوري« إلطالق النار يف 
أوكرانيــا، يف أول اتصال هاتفي بينهام منذ بدء الحرب، وفق 

البنتاغون. أعلن  ما 
وقــال املتحدث باســم البنتاغون جون كرييب يف بيان إن 
أوســن »حض عىل وقف فوري إلطــالق النار يف أوكرانيا 

وشــدد عىل أهمية إبقاء قنوات التواصل« مفتوحة.
وأضاف أن الوزيرين أجريا مشاورات »للمرة األوىل منذ 18 
شــباط« املايض قبل بضعة أيام من بدء النزاع يف أوكرانيا، 
من دون أن يديل مبزيد من املعلومات عن مضمون املحادثات.

وقال مسؤول كبري يف وزارة الدفاع األمريكية للصحافيني 
إن »االتصال يف ذاته مل يعالج أي مشــكلة خطرية ومل يؤد 

إىل تغيــريات مبارشة يف ما يقوم به الروس أو يقولونه«.
ويف بيان مقتضب جدا، أكدت وزارة الدفاع الروســية أن 
االتصــال تم »مببادرة من الجانــب األمرييك«، موضحة أن 
الوزيرين »ناقشا قضايا راهنة تتصل باألمن الدويل مبا فيها 

الوضع يف أوكرانيا«.

{ إال »إرسائيل« {
من جانبه، أبدى حســني الشــيخ -عضو اللجنة التنفيذية 
ملنظمة التحرير- انفتاح الجانب الفلســطيني عىل أي مشاركة 
دولية يف التحقيق يف ظروف استشــهاد شــريين أبو عاقلة 

باستثناء »إرسائيل«.
وشدد الشيخ عىل أن السلطة الوطنية الفلسطينية رفضت، 
وســتواصل رفض إعطاء »إرسائيل« الرصاصة التي قتلت أبو 

عاقلة.
وقالت النيابة العامة الفلســطينية إن تحقيقا أوليا يؤكد أن 
مصــدر إطالق النار الوحيد لحظة إصابة شــريين كان قوات 
االحتالل.وأضافت النيابة العامة الفلســطينية -يف بيان- أن 
السبب املبارش لوفاة شريين أبو عاقلة هو تهتك الدماغ نتيجة 

اإلصابة مبقذوف ناري ذي رسعة عالية.
كام أكدت النيابة العامة اســتمرار إجــراءات التحقيق يف 

الجرمية النكراء التي ارتكبتها قوات االحتالل.

{ مجلس األمن {
من جهته، اعتمد مجلس األمن الدويل الجمعة، بيانا صحفيا، 
كانت الواليات املتحدة قد وزعته عىل الدول األعضاء، أعرب فيه 

عن استنكاره الشــديد ملقتل الصحفية الفلسطينية األمريكية 
الزميلة شريين أبو عاقلة.

ودعا البيــان الصحفي إىل إجراء تحقيق فوري وشــامل 
وشــفاف يف مقتل شريين أبو عاقلة، كام شدد عىل الحاجة 
إىل ضامن املســاءلة ووجوب حاميــة الصحفيني بصفتهم 

مدنيني.
ويف برلني، دعت وزيرة الخارجية األملانية أنالينا بريبوك إىل 
تحقيق شــفاف يف مقتل شريين واالعتداء عىل جنازتها وعىل 
املشــيعني. وقالت بريبوك إنها شعرت باملرارة وباستياء عميق، 

ألن من حق شريين أبو عاقلة أن تدفن بهدوء وكرامة.
من جهة أخرى، قالت »قناة 12« اإلرسائيلية إن رئيس أركان 
جيش االحتالل اإلرسائييل أفيف كوخايف اســتمع إىل تقارير 
داخلية أظهرت أن جيش االحتالل اإلرسائييل هو من أطلق النار 

عىل شريين أبو عاقلة، وذلك مرجح بقوة.
وأضافت القناة اإلرسائيلية أن مصدرين حرضا اجتامع رئيس 
أركان الجيش أكدا لها املعلومات بخصوص التقارير التي استمع 
إليها كوخايف بشــأن مسؤولية االحتالل عن مقتل شريين أبو 

عاقلة.
وحســب القناة، فقد طلب كوخايف الريث يف النرش بشأن 
احتامل إطالق جنوده النار عىل شريين أبو عاقلة، وطلب إجراء 

إعادة متثيل ملا جرى بحضور خرباء.

وخالل ندوٍة أجراها معهد واشــنطن، تحت عنوان »ديناميات 
حــزب الله والشــيعة وانتخابات لبنــان: التحّديات والفرص 
والتداعيات السياسية«، رّصح شينكر بأّن بالده يف عهد ترمب، 
»فرضت عقوبات عىل مؤسســات حزب الله املالية، وعىل بنك 
الجاّمل، وعمدت إىل مزامنة ذلك مبارشًة بعد قيام وكالة موديز 

للتصنيف االئتامين بخفض تصنيف لبنان«.
وأضاف، »كّنا نحن من يقف خلف قرار خفض تصنيف لبنان 
االئتامين، وإدارة ترامب كانت حريصة عىل مزامنة إعالن خفض 
التصنيف مع فرضها عقوبات عىل بنك الجاّمل، إذ فرضتها حينها 
يف اليوم التايل فوراً«. ولفت، يف هذا السياق، إىل أّن »واشنطن 
مل تكتــِف بهذا الحّد، بل فرضت أيضاً عقوبات عىل حليف حزب 
الله، رئيس التيار الوطني الحر جربان باسيل«. وبشأن مرشوع 
االســتثامر األمرييك يف قوى »املجتمع املدين«، أقّر شينكر بأّن 
واشــنطن كانت تبحث عن »الفرص السياسية«، بعد أن رأت أّن 
»هناك فرصة يف هزمية حزب الله، كام يف االنتخابات البلدية 
عام 2016«، مستشهداً بحالة »بريوت مدينتي« خالل االنتخابات 

البلدية، التي أرادوا البناء عليها.
وبشأن العمل عىل خلق قوى بديلة يف »املجتمع الشيعي« ضد 
حزب الله، أفاد شينكر بأّن واشنطن »زرعت رجال أعامل شيعة«، 
مشــرياً إىل أنّه »خالل توليه منصب مســاعد وزير الخارجية 
لشــؤون الرشق األدىن، سافر إىل لبنان عدة مرات، ويف كل مرٍة 

كان يعقــد لقاءات علنية مع رجال أعامل وصحافيني شــيعة 
معارضني لحزب الله«، مسّمياً صحافيي موقع »جنوبية«، الذين 
التقاهم باستمرار. وأوضح أّن هدف هذه اللقاءات كان يتمحور 
حــول »الرويج لفرص خطط اقتصادية للمناطق الشــيعية، 

للمساعدة عىل إضعاف اعتامد هذه املناطق عىل حزب الله«.
أّما عن توّقعاته ما ســتؤول إليــه االنتخابات النيابية، فقال 
شينكر إنّه »عىل الرغم من االحتجاجات التي حدثت عام 2019، 
والسخط الشعبي املّتسع يف لبنان، فإنني ال أرى أّن االنتخابات 

ستغرّي الوضع بصورة دراماتيكية«.
وأشار إىل مسألة الهجوم عىل التيار الوطني الحر و«تصويره 
عىل أنّه فاســد« بســبب عالقته بحزب الله، معترباً أنّه »ليس 
من الواضح إن كان هذا األســلوب ســيؤثّر يف خيارات القاعدة 

التصويتية املسيحية كام يراد لها«.
وذكر أنّه، يف مقابل ذلك، فإن »املعارضة منقســمة بصورة 
مريعة، ومتتلئ بالقادة الرنجســيني والشخصانيني، والذين هم 
مهتمون أكرث بــأن يتزّعموا أحزابهم، عىل أن يتوّحدوا إلطاحة 
النخبة الفاسدة«. وأضاف، يف السياق، أن »هناك نحو 100 حزب 
ترّشــح يف االنتخابات، بينها األحزاب املعتادة وأيضاً كل هذه 
األحزاب الصغرية«، معتقداً أنها »ســتأكلون بعضها بعضاً، ولن 
تربــح ما يكفي من املقاعد إلحــداث تحّول يف التوازن«. وختم 
شينكر حديثه عن االنتخابات و »قوى التغيري« قائالً: »أنا شخصياً 
لست متفائالً بهذه االنتخابات، وال أعتقد أّن عىل اإلدارة األمريكية 
أن تراهن عليها. هناك نظام معطّل يف لبنان، واالنتخابات، وفق 

قوانني انتخابية كهذه، لن تصلحه بصورة واضحة«.

شارل ايوب رئيس التحرير العام
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