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املجلــــــــس النيابــــــــي الجديــــــــد امــــــــام خطــــــــر التعطيــــــــل املتبــــــــادل والتغيرييــــــــن »بيضــــــــة قبــــــــان« اذا توحــــــــدوا؟
ــــــــة تــــــــوازن نيابــــــــي بيــــــــن »القــــــــوات« و»التيــــــــار«.. وحــــــــزب اللــــــــه يحــــــــذر »خصومــــــــه« مــــــــن حســــــــابات خاطئ
ــــــــة ــــــــوية« االقليمي ــــــــار »التس ــــــــة واالســــــــتحقاق الرئاســــــــي بانتظ ــــــــام الحكوم ــــــــدة« ام ــــــــر »معب ــــــــق« غي »الطري
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ــاة ــ ــ ــ ــ ــة وفـ ــ ــ ــ ــ ــا«: حالـ ــ ــ ــ ــ »كورونـ
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة  و40 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 40 إصابة 
جديدة بالفــريوس، ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات 

.»1098074
وأوضحت الوزارة أنه »تم تسجيل 40 محلية و0 وافدة«، 
مشرية اىل انه »تم تسجيل حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح 

العدد اإلجاميل للوفيات 10409«.

أبطـــــــــــال  دوري  نهائـــــــــــي 
ــئ ــ ــ ــ ــ ــرار مفاجـ ــ ــ ــ ــ ــا: قـ ــ ــ ــ ــ  أوروبـ
يمنـــــــــــح ريـــــــــــال مدريـــــــــــد 
أفضليـــــــــــة علـــــــــــى ليفربـــــــــــول

استمرار عمليات الفرز حتى ساعات متأخرة من ليل امس اعالن بعض النتائج الرسمية  من وزارة الداخلية

تعزيزات اوكرانية يف دونباس

هل تستكمل املفاوضات يف فيينا؟

مقتدى الصدر

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص 9( 

ابراهيم نارصالدين  
 

 انتهى االســتحقاق االنتخايب، وبدأت االســئلة الصعبة 
واملقلقة، االكرثية الحالية يف املجلس النيايب فقدت االغلبية 
املوصوفة، الســباب كثرية تحتاج اىل مراجعة جادة وعميقة 
للكثــري من االخطاء التكتيكية انتخابيــا، وابرز الدالئل دائرة 
جزين-صيدا، دون ان تغيب االخطاء السياسية املرتاكمة والتي 
تحتاج ايضا اىل اعادة نظر باتت اكرث من رضورية. يف املقابل 
مل يتبدل املشــهد مســيحيا كام كانت القوات اللبنانية تسعى 
اليه، فتقدمها مل يوازيه باالرقام نيابيا تراجعا دراماتيكيا للتيار 
الوطني الحر، الذي حافظ عىل كتلة موازية »للقوات«، وعىل 
االقل لن تســتطيع »معراب« عىل رفع شعارالحزب املسيحي 
االقــوى، كونها مل تصل اىل مرحلة »احتــكار« هذا التمثيل، 
»فالربتقايل« اهتز بقوة لكنه مل يقع، لكن النتائج تحتاج اىل 
اقرار باالخطاء، وليس »انكارا« للوقائع. »الثنايئ الشــيعي« 
نجــح يف حامية كتلته النيابية من االخرتاق، لكن ســقوط 
العديــد من الحلفاء ليس باالمــر العابر، واذا كان النائب وليد 
جنبالط قد نجح يف حاميــة »قلعته« الدرزية من االخرتاق، 
اال ان ســطوته عىل دوائر كان مغلقة يف املايض سقطت اىل 

ــي دونـــبـــاس ــ ــرى« ف ــ ــبـ ــ ــة »كـ ــ ــي ــ ــة هـــجـــمـــات روس ــهـ ــواجـ ــد ملـ ــع ــت ــس ــا ت ــ ــي ــ ــران ــ أوك
ــال  ــ ــت ــ ــس ــ ــي مـــصـــنـــع آزوف ــ ــن املـــصـــابـــيـــن فـ ــيـ ــلـ ــاتـ ــقـ ــاق عـــلـــى إجـــــــاء املـ ــ ــفـ ــ اتـ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس االثنني، أن 
القوات األوكرانية والروسية اتفقتا عىل إجالء 
املقاتلني املصابني من مصنع آزوفستال للصلب 
-املحــارص يف مدينة ماريوبول الســاحلية 
األوكرانية- وذلك بعد أيام من املفاوضات، يأيت 
ذلك يف حني متكنــت القوات األوكرانية التي 
تدافع عن خاركيــف من الوصول إىل الحدود 

الروسية.
وقالت الوزارة -يف بيان لها يف موسكو- إن 
وقف إطالق النار أصبح ســاري املفعول، وإنه 
سيتم إنشــاء ممر إنساين للسامح للمقاتلني 

املصابني مبغادرة مصنع الصلب.
ووفقا لوزارة الدفاع الروســية، فإن عملية 
اإلجالء ســتتم عرب ممرات آمنة إىل مشايف 
منطقة نوفوآزوف، التابعة ملقاطعة دونيتسك، 

لتقديم العالج لهم، عىل حد تعبريها.
وأضافت الــوزارة -يف بيانها- أن املقاتلني 

األوكرانيني سيتلقون الرعاية الطبية يف مدينة 
نوفوازوفسك التي يسيطر عليها االنفصاليون 

املوالون لروسيا رشقي أوكرانيا.
يشار إىل أن حكومة كييف طالبت مرارا بنقل 
هؤالء املصابني من قواتها إما إىل األرايض التي 

تسيطر عليها أوكرانيا أو إىل دولة ثالثة.
وأفاد انفصاليون موالون لروسيا، بأن أول 
دفعة مــن املقاتلني األوكرانيني استســلمت 
وغــادرت مصنع الصلب وهم يلوحون بأعالم 
بيضــاء. بيد أن الجانب األوكراين نفى ذلك يف 
وقت الحق، ولكنه مل يؤكد بعد إعالن موسكو 

أنه تم التوصل إىل اتفاق بهذا الشأن.

{ اهتامم وترقب {
وال تــزال قضية املحارصيــن من املقاتلني 
األوكرانيني يف مصنع آزوفستال يف ماريوبول 

لـــلـــعـــودة  املــــقــــتــــرحــــات  ــض  ــ ــع ــ ب ــى  ــ ــل ــ ع واشــــنــــطــــن  رد  ــر  ــظـ ــتـ ــنـ تـ طـــــهـــــران 
ــوار  ــجــ ــ ــدد امـــــن ال ــ ــه ــ ــة ت ــيـ ــانـ ــعـ ــة افـ ــ ــي ــ ــاب ــ ــا اره ــ ــاي ــا وتــــحــــذر مــــن خــ ــن ــي ــي ــات ف ــاوضــ ــ ــف ــ مل

قال املتحدث باســم وزارة الخارجية اإليرانية 
ســعيد خطيب زاده إن بــالده قدمت مبادرات 
ومقرتحات خاصة باالتفاق النووي خالل زيارة 
مبعوث االتحاد األورويب للمفاوضات النووية 
إنرييك مورا إىل طهران االسبوع املايض موضحا 
أنهم بانتظار رد واشنطن عىل بعض املقرتحات 
اإليرانية التي ُقدمت إىل مورا واصفا املحادثات 
بالجيــدة . واعترب ان  احتامل التوّصل إىل اتفاق 

بعد زيارة مورا قد ازداد.
وذكــر خالل مؤمتر صحفي له أنه إذا اتخذت 
واشــنطن قرارها السيايس فيمكن القول إنها 
خطــوة جيدة للدفع باملفاوضات. وأضاف أن ما 
تريده طهران هــو الحصول عىل حقوقها يف 

االتفاق النووي وال يشء أكرث من ذلك.
وأشــار زاده إىل أن عىل الرئيس األمرييك جو 
بايدن االختيــار بني االلتزام باالتفاق النووي أو 
مواصلة سياسة الرئيس األمرييك السابق دونالد 

ترامــب، وفق تعبريه، الفتا إىل أن بالده ميكنها 
العودة إىل فيينا إذا ردت واشنطن عىل املقرتحات 

اإليرانية.
ولفــت إىل أّن »كل تحرّك دبلومايس يعقبه 
تحرك من الكيان الصهيوين إلعاقته«، معترباً أّن 
»زيــارة مورا إىل إيران تضّمنت محادثات جيدة 

وجّدية مبنية عىل سياسات إيران الواضحة«.
ويف السياق ذاته، أكد سريغي ريابكوف نائب 
وزير الخارجية الرويس أن نص استئناف االتفاق 
النووي اإليراين جاهز تقريبا، وأن املشكلة يف 

القرار السيايس.
وكان مبعوث االتحاد األورويب للمفاوضات 
النووية إنرييك مورا قــد وصل إىل العاصمة 
اإليرانيــة طهران  الثالثاء املايض، وكان قد أكد 
قبل وصوله أنه يواصل العمل عىل سد الثغرات 

يبــدو أن البعــض يف لبنان ال يتعلم مــن تاريخ البالد 
الحديث، وكنا قد اعتربنا ان الخطاب االنتخايب التجيييش 
والطائفي املقيت للبعض هو ســالح رخيص يستعمله يف 
االنتخابات لرّص صفوف منارصيه، ولكن يبدو حتى االن 
ان هــذا البعض مرّص عىل املــي قدماً بخطابه الفتنوي 
اإللغايئ ملكونات ضحت وقدمت الغايل يف ســبيل لبنان 
وعزته. لهؤالء نقول، لبنان ال يبنى بالحقد والكراهية، وال 

ميكنكم الغاء احد مهام بلغ حجم كتلتكم النيابية. 
لألحزاب والجهات التي خاضت اإلنتخابات نقول، عودوا 
اىل العقــل والصواب وابــدأوا مبعالجة األزمة االقتصادية 
املستفحلة بدل اشعال الخالفات والرصاع عىل أمور بالحقيقة 
ال قــرار لكم فيها. املواطــن اللبناين ينئ من الجوع والفقر 
وانعدام األمن والغــذاء والخدمة الصحية. عالجوا األزمة، 

وفيام بعد تصارعوا عىل جنس املالئكة.

عىل طريق الديار

»الديار«

ص 10

ص 7ص 7

الصدر يتخلى عن تشكيل الحكومة العراقية واإلطار التنسيقي يقبل برئيس حكومة محايد
أعلن تحالف اإلطار التنســيقي يف العراق 
-الذي يضم الكتل الربملانية الشيعية باستثناء 
التيار الصدري- تأييده مبادرة عدد من النواب 
املستقلني بتسمية رئيس وزراء محايد لتشكيل 

الحكومة الجديدة.
يأيت ذلك بعد ساعات من إعالن زعيم التيار 
الصــدري مقتدى الصدر تخليه عن تشــكيل 
الحكومة ملدة 30 يوما، واالنتقال إىل املعارضة 

خالل هذه الفرتة.
وقال اإلطار التنســيقي يف بيان إنه يلتزم 
بتكليــف مرشــح محايد يضطلع بتشــكيل 

الحكومة إلنهاء حالة االنسداد السيايس.
وقال الصــدر يف بيان »بقي لنا خيار ال بد 
أن نجربه، وهو التحول إىل املعارضة الوطنية 

ملدة ال تقل عن الـ 30  يوما«.
وأوضح أن ســبب اتخــاذه القرار يعود إىل 
ازدياد التكالب عليه من الداخل والخارج وعىل 
فكرة تشــكيل حكومة أغلبيــة وطنية، دون 

تسمية أي جهة.
ورغــم أن التحالف -الــذي يقوده الصدر- 
يشــغل 175 مقعدا لكنه فشــل يف تشكيل 
الحكومــة بعدمــا عطلت القوى املنافســة 
ضمن اإلطار التنسيقي انعقاد جلسة الربملان 

النتخاب رئيس جديد للبالد.
وتحتاج جلســة انتخــاب الرئيس الجديد 
حضــور ثلثي أعضاء الربملــان )210 نواب(، 

النيابية  اإلنتخابات  في  شاركت  املصارف 
دعـــمـــاً وحـــضـــوراً وتــرشــحــاً ومــــــؤازرة ؟

           رشا يوسف                

لبنان في  للدوالر  املتنامي  الصعود  تلجم  تزال  ما  و١٦١   ١٥٨ والتعميمان   صيرفة  منصة 
مصرف لبنان ينتظر االصاحات والحكومة واملجلس الجديد لوقف تدخله في السوق املوازية 

                                                     جوزف فرح 
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ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ســـــيــاسـ

الثلثاء 17 أيار 2022

حــــــــكــــــــومــــــــة عـــــســـــكـــــريـــــة
ــة ُمـــبـــكـــرة ــ ــّي ــ ــاس ــ النـــتـــخـــابـــات رئ

نبيه الربجي 

بــدا وكأننــا بحاجــة 
كليمنــت  اســتعادة  اىل 
تالريان،  أو شارل  ميرتنيخ، 
ورمبا الســتعادة أريسطو 
وأفالطون، من العامل اآلخر 
للظهور اىل جانب األدمغة 
الفذة التــي »تألألت« عىل 
نتائج  لتحليل  الشاشــات 
االنتخابات، باعتبار أن هذه 
النتائج لن تغرّي مسار الرشق 

األوسط فحسب بل أيضاً... مسار الكرة األرضية!
كل ما يف األمر هو االنتقال، زحفاً عىل بطوننا، من حلقة 
مفرغة اىل حلقة مفرغة أخرى، ما معناه اذا ما ظل مفهوم 
املغــارة، ال مفهوم الدولة، يســتوطن رؤوس الديناصورات 
اياها، الفراغ الدستوري . فكرة االنقالب العسكري عادت اىل 
الظهور حتى لدى الفرنســيني الذين طاملا أبدوا خشيتهم، بل 
ومعارضتهم لتجربة ميكن أن تؤدي اىل سقوط ما تبقى من 

الجمهورية...
الفرنسيون يرون أن لبنان، كقضية، ليس موجوداً ال عىل 
األجندة الدولية، وال عىل األجندة األقليمية . واذا كنا الحظنا 
التدخالت الصارخة لبعض السفراء يف امللف االنتخايب، واىل 
حد املشاركة يف تركيب اللوائح، فالثابت أن هؤالء مل يكونوا 
يراهنون عىل حصول تغيري دراماتييك يف املشــهد. سفري 
عريب أجاب عىل سؤال لزميل له حول رأيه يف مرحلة ما بعد 

االنتخابات بسؤال آخر »هل سمعت مبسامر جحا ؟«.
يف هــذه الحقبة من الفوىض يف العالقات الدولية، ويف 
العالقات االقليمية، ال يحتاج الالعبون اىل أكرث من »مسامر 
جحا« يف الخارصة اللبنانية بانتظار ما سيكون. الفوىض ما 
برحت يف خط تصاعدي . بالتايل، الضبابية الراهنة قد تستمر 

ألشهر، رمبا لسنوات.
ال مجال الســتيضاح اآلخرين »لبنان أين؟«، و«لبنان اىل 
أيــن؟« . رمبــا ال يوجد اال عىل طاولــة االليزيه . لكن أمام 
اميانويل ماكرون ركام من املشــكالت، قد يساعد باصبعه، 
باصبعه فقط، ال بكتفه، للحيلولة دون انهيار الحائط األخري 

يف الجمهورية اللبنانية.
كنا استعدنا ما قاله ساسة كبار، أو مفكرون كبار، حول 
كيفيــة الخروج من األزمات البنيويــة، األزمات الوجودية. 
العنوان الكبري بالنســبة اىل أولياء أمرنا ان مل يكن بالنسبة 
اىل ســائر اللبنانيني، »الوعي بالحالة اللبنانية«. وهذا هو 
راي املستشــار البارز يف االليزيه اميانويل لوبون الذي يرص 
عىل ذلك العنوان ألن االستمرار يف سياسة الالمباالة  أو يف 
سياســة »الرقص وراء الزجــاج« ال بد أن مييض بلبنان اىل 

التفكك أو اىل الزوال.
لكــن ما تناهى الينا من  زعيم أحد األحزاب، وعقب ظهور 
النتائج األولية، أنه ال يزال عند مواقفه يف القتال ضد طواحني 
الهــواء . اذاً، انها العودة اىل لعبة الخنادق  والدوران يف تلك 

الحلقة الجهنمية.
لبنان بحاجة اىل أكرث من يد حديدية تدق، أوركســرتالياً، 
عــىل الطاولة . الصناديق مل تأت اال بفوارق عددية طفيفة . 
الرتكيبة الفسيفسائية عىل حالها، ولغة الببغاءات عىل حالها 
. سيايس عتيق قال لنا »هناك رجالن فقط يستطيعان الدق 
عىل الطاولة، وان من زاويتني، هام الســيد حسن نرصالله 
والجــرال جوزف عــون. لكن كالً من االثنــني يعلم مدى 
الهشاشــة، ومدى قابلية املعادالت، والتوازنات، الطائفية 

لالنفجار. ما العمل أمام مؤرشات االضمحالل؟
يف الظل اقرتاحات عىل النار لتسويقها يف الوقت املناسب 
. من بينها تشكيل حكومة عسكرية انتقالية تقترص مهمتها 
عىل االرشاف عىل انتخابات رئاسية مبكرة، مع التمني عىل 
الرئيس ميشال عون، الذي ما زال يراهن عىل حصول معجزات 
خالل األشــهر املتبقية من واليته، بالتنحي  عىل أن تكون 
املهمة األوىل، والتأسيسية، للرئيس العتيد عقد طاولة للحوار 

الوطني ببند وحيد »لبنان اآلخر«.
هذا اذا ما أدرك بارونات األوليغارشيا أن سقوط الدولة يعني 
سقوطهم ليتبعرثوا عىل أرصفة الدنيا مثلام تتبعرث األحصنة 

الهرمة يف براري الغرب األمرييك...
االنتخابــات مل تكن أكرث من حدث دســتوري روتيني. ال 
تغيري يف الهيكلية الخشبية للسلطة. الكل خارسون. الكل 
ضائعون. أزماتنا أكرث من أن تكون بنيوية، وأكرث من أن تكون 
وجوديــة. خذوا برأي اميانويل ماكــرون، وحاولوا »الوعي 
بالحالة اللبنانية«، أو خذوا بدعوة قس بن ساعدة يف سوق 

عكاظ...

محمد بلوط 

مل تســفر االنتخابات النيابيــة عن نتائج 
رقمية تحدد االغلبية تحت قبة الربملان الجديد، 
لكن املؤكــد ان هناك عددا ال بأس به من قوى 
جديــدة خارج االحــزاب التقليدية دخلوا اىل 
الندوة النيابية عــىل اثر انتفاضة 17 ترشين 
ومــا احدثته من ارتــدادات وتداعيات، بغض 

النظر عن تنوعهم واختالف ميولهم.
ويف ضــوء مــا جرى ميكن القــول ان كل 
فريق من القوى املتنافســة يحتاج اىل وقت ال 
بــأس به ملراجعة هذه النتائج  وتقويم ابعادها 
واالسباب التي ادت اليها وقراءة املرحلة املقبلة 

يف ضوئها.
ويف القــراءة االوىل ميكن القول ان فريق 
الثنايئ امل وحزب الله مع التيار الوطني الحر 
وباقي الحلفــاء تراجع عن االغلبية الواضحة 
التي يتمتع بها يف املجلس املنرصف )71 نائبا( 

اىل ما بني 59 و61 نائبا، مع امكان زيادة هذا الرقم اىل ما فوق 
االغلبية املطلقة اي فوق الـ 64 نائبا اذا ما نسج او استقطب 
نوابا مستقلني او مل يشاركوا يف التحالف معه يف االنتخابات.
ويف املقابل مل تتمكن القوى املنافســة من الفوز باالكرثية 
النيابية بســبب التبايــن بني صفوفهــا اكان خالل املعركة 
االنتخابية ام عىل صعيد الكتل واالصطفافات السياسية تحت 
قبة الربملان الجديد. فتحالف القوات اللبنانية والحزب التقدمي 
االشرتايك وبعض املرشــحني الذين خاضوا االنتخابات تحت 
عنوان الســيادة من الســّنة واملسيحيني مل يتمكنوا من الفوز 
باكــرث من 45 نائبا، بينام توزع الباقــون الذين يبلغ عددهم 
الـ 15 نائبا عىل قوى التغيري بالوانهم املختلفة. فعىل ســبيل 
املثال ال الحرص فان هناك متايزا واضحا بني نواب صيدا اسامة 
ســعد وعبد الرحمن البــزري والفائز املاروين املتحالف معهم 
وبــني الفائزين من التغيرييني يف الشــوف – عاليه يف كثري 

من التوجهات واملواقف.
كذلــك فان هناك  متايزا واضحا بني التحالف الثاليث جعجع 
– جنبالط – الســنيورة حول التعاطــي مع املرحلة املقبلة او 
مرحلــة ما بعد االنتخابات، كام ان هذا التاميز يربز ايضا مع 
كتلة الكتائب التي خاض مرشــحوها املعركة بشعارات اقرب 

اىل قوى التغيري.
هــذه الوقائع والحقائق تؤكد ان الربملان الجديد ســيكون 
مشــكال من قوى وتوازنات سياسية غري محسومة تجاه كل 
القضايا وامللفات السياسية واالقتصادية واملالية، وبالتايل لن 
يخضع للتوازنات التي كانت قامئة يف املجلس النيايب الحايل 

املنرصف.
ووفقا للنتائج التي اسفرت عنها االنتخابات ميكن التأكيد ان 
هناك تغريات حصلت عىل صعيد تراجع او تقدم بعض االحزاب 
والتيارات. ولعل االبرز هو تقدم »القوات اللبنانية« عىل التيار 
الوطني الحر مســيحيا، وفوزها مبا ال يقل عن خمسة مقاعد 
اضافية وتشــكيلها الكتلة املسيحية الكربى التي تبلغ حواىل 

العرشين نائبا.
كذلك اســفرت االنتخابــات عن فوز كتلــة وازنة للقوى 
التغيرييــة مبختلف الوانها ترتاوح بني 10 و12 نائبا، لكن من 
غــري املؤكد ان تتحد فيام بينها نظر للخالفات والتباينات فيام 

بني اعضائها. غري ان هذا التباين ال يحول دون ان يؤدي هؤالء 
النــواب دورا فاعال ومؤثرا يف املجلس النيايب الجديد ترشيعا 

ورقابة.
والحقيقة الثالثة ايضــا هو تراجع عدد نواب تكتل »لبنان 
القوي« الذي يقوده التيار الوطني الحر اىل عرشين نائبا مبن 
فيهم نواب الطاشناك. ولعل الرضبة املوجعة التي تلقاها كانت 
يف جزيــن التي تعترب معقال له حيث خرست الئحته ومل يفز 
منها احد من نواب او مرشحي التيار. وفقد ايضا نوابا يف املنت 
وبعبدا والكورة، لكنه حقق بعض التعويض بفوز مرشحيه يف 
بعلبك – الهرمل والبقاع الغريب واضافة ناب جديد له يف عكار.
اما الحقيقة الرابعة فهي سقوط رموز من مرشحي محور 
املامنعة كاالمري طالل ارســالن والنائب اسعد حردان ورئيس 

تيار التوحيد الوزير السابق وئام وهاب.
والحقيقة الخامسة البارزة هي فوز الثنايئ امل وحزب الله 
بكامل املقاعد الشــيعية كام كان متوقعا، وزيادة عدد نوابه 
يف بعلبك – الهرمل نائبا ســنيا اضافيا، مع خرق الئحته يف 

الجنوب الثالثة بخسارة النائب حردان.
ويقــول احد نواب الثنــايئ ان النتائج برهنت قوة وصالبة 
وثبــات الثنايئ رغم الحملة الكبرية التي تعرض لها من جهات 
داخلية وخارجية، والتدخالت السافرة التي حصلت من سفراء 

ودول ســعيا اىل دعم خصومه بكل الوسائل املمكنة.
ماذا بعد االنتخابات؟ 

تقول اوســاط سياســية مراقبة ان ما جرى من شأنه ان 
يطرح عالمات اســتفهام حول مسار املرحلة املقبلة، وانه من 
الســابق الوانه التأكيد ما اذا كنا نســري نحو تسوية او حلول 
بعوامــل داخلية او خارجيــة ام ان البالد تتجه اىل مزيد من 

التأزم.
وال شك ان االســتحقاق االول للمجلس الجديد هو انتخاب 
رئيســه، حيث ان اعادة انتخاب الرئيس نبيه بري امر محسوم 
وحتمي ليس النه ال يوجد مرشــح شــيعي منافس امنا النه 
يضمــن الفوز باغلبية رصيحة رغــم املعارضة من قبل قوى 

سياسية تقليدية او بعض التغيرييني.
لذلك فان جلســة انتخاب رئيس املجلس ســتكون جلسة 
محسوبة ســلفاً، من دون »منّغصات« مهام قيل من مواقف 
وترصيحات عىل لسان بعض املنتشني بالفوز وابرزها ما صدر 

عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمري جعجع 
ومحاولته وضع امالءات »دونكيشــوتية« ال 
تســتأهل التوقف عندها ما دام انتخاب رئيس 
املجلس محكوما باالصول الدستورية واللعبة 

الدميوقراطية تحت قبة الربملان.
اما االمتحان الثاين فهو تشــكيل الحكومة 
الجديــدة، وهنا تقول االوســاط، انه من غري 
املســتبعد ان يجري مّد وجزر يف هذه العملية 
يف ضوء النتائج التي اسفرت عنها االنتخابات 

النيابية.
وبعد انسحاب الرئيس الحريري من املرسح 
الســيايس املبارش حتى اشــعار آخر، يبدو ان 
رئاسة الحكومة مرجحة ألن تذهب مرة اخرى 
اىل الرئيس نجيب ميقايت رغم معارضة بعض 
القوى السياسية مثل القوات اللبنانية وحزب 

الكتائب والتغرييني.
وما يعزز االعتقاد برتجيح كفة ميقايت هو 
املناخ الداخيل والخارجــي الذي يعزز موقعه 
وحضوره، خصوصاً بعد فشــل الرئيس فؤاد السنيورة الذريع 
يف قيادة كتلة سنّية قوية بديلة عن كتلة املستقبل بالتحالف 
مــع »القــوات اللبناينة«، حيث مل يتمكن من ايصال ســوى 
بضعة نواب ســّنة بالتعاون مع حليفه اللواء ارشف ريفي يف 
طرابلس، اما النواب الســّنة الباقون الذين فازوا باالنتخابات 
فهم مشكلون من نواب ســابقني للمستقبل مناوئني للقوات 
او مــن قوى حزبية اخرى كاألحباش والجامعة االســالمية 
التي تفضل التاميز عن االصطفاف تحت لواء الدكتور جعجع.

ويف كل االحــوال فــان اكرث ما فعله الســنيورة يف هذه 
االنتخابــات هو تقدميه »وقوداً ســنياً« للقوات اللبنانية يف 
رفــع حاصلها االنتخايب يف زحلة، واهداؤها كمية كبرية من 
االصــوات يف دائرة صيداـ  جزين مــا جعلها تفوز مبقعدين 
مســيحيني ومل يفز مرشحه الســّني يوسف النقيب. كام انه 
ســجل اقــل نتيجة من نتائج اللوائح االساســية يف بريوت 
الثانية بخرق واحد، ومل يتمكن مرشــحاه السّنيان يف عكار 
خالد الضاهر وطالل املرعبي من الفوز بل شــكال ايضا جرس 

عبور لفوز املرشح »القوايت«.
مــن هنا يبدو ان الرئيس ميقايت هو املرشــح االوفر حظا 
لرئاسة الحكومة الجديدة حيث ال تستبعد اعادة تسميته بدعم 
الثنايئ امل وحزب الله والتيار وباقي الحلفاء وبتأييد من زعيم 

الحزب التقدمي ااشرتايك وليد جنبالط.
لكــن التكليف ال يعني ان الطريق ســتكون معّبدة للرئيس 
ميقايت لتشــكيل حكومة رسيعــة اال اذا حظي بجرعة دعم 
قوية من الخارج وتحديدا من فرنسا والسعودية التي تستطيع 
ان »متــون« عىل حلفائها يف مثل هــذه الحال من أجل عدم 
عرقلة تشكيل الحكومة، لكيال تستمر مرحلة ترصيف االعامل 

اىل انتخابات رئاسة الجمهورية يف الخريف املقبل.
وحســب االوســاط السياســية املراقبة فان حسم مسار 
املرحلــة املقبلة مرهون بــارادة داخلية وخارجية، فاذا كانت 
االجواء الدولية واالقليمية متيل اىل ســلوك مســار الحلول 
لالزمة القامئة وعدم تفاقمها انتظمت االمور باتجاه تشكيل 
حكومة فاعلة تنرصف اىل معالجة ووقف االنهيار، واستمرار 
تحمل املسؤولية اذا ما تعقدت اجواء وظروف انتخاب الرئيس 

الجديد.

قراءة سياســــــّية لنتائج االنتخابات : هناك رابح وخاســــــر لكــــــن األغلبّية مفقودة
بري رئيســــــاً حتماً.. والحكومــــــة مرهونة بحســــــابات داخلّية وعوامــــــل خارجّية

ميشال نرص 

خالفــا للكثري من التوقعات مر الخامس عرش من ايار عىل 
خري وســالم امنيا، رغم ان ســاعات نهاره شــهدت عرشات 
الحوادث املتنقلة والتي بقيت كلها تحت الســقف املرسوم،مع 
نجاح الجيش يف التدخل بحسم ورسعة، لترشق شمس االثنني 
عىل ســيل من املفاجآت، توحي بان البلد اصبح يف مكان آخر 
، وان كان ما زال من املبكر الخوض يف تاثريات ما افضت اليه 

العملية االنتخابية من نتائج.
نتائج ســارع الكثــريون اىل ربطها مبا جــرى يف العراق 
محاولني الربط بني الساحتني وفقا لالحداث املتزامنة منذ عام 
2019 وتشــابهها اىل حد كبري، مســقطني نتائج االنتخابات 
وتداعياتها عىل ما حصل خالل الســاعات املاضية يف بريوت، 
انطالقا من مقولة الرئيس الراحل كميل شــمعون »ان اردت ان 
تعرف ماذا يف بريوت فعليك ان تعرف ماذا يف بغداد«، والعكس 

صحيح.
نظرية ليســت ببعيدة عن الواقع، اذ ان املعطيات كلها تشري 
اىل ان االنتخابات النيابية وان افرزت وجوهاً جديدة بقي عددها 
اقل من املطلوب وسط طغيان فاضح »للتقليديني« الذي اعادوا 

تقاســم الحصص فيام بينهم وفقا لتوازنات جديدة تقرتب من 
منطق الثورة، اال انها خلقت هاجسا ومخاوف كبرية من عملية 
شــد حبال تكون عنوان املرحلــة املقبلة، ال تتوقف عند حدود 
االنقســام السيايس الذي يبدا من انتخاب رئيس للمجلس، وال 
ينتهي مع تشــكيل حكومة لن يرىض العهد بان تكون القوات 
اللبنانية املمثل االول فيها للمســيحيني يف زمن انتخاب رئيس 
جديد للجمهورية، بل يصل اىل الخيارات الوطنية من ســالح 

وترسيم وما بينهام من خيارات اقتصادية.
مــن هذه املنطلقات بالذات، مل يســتطع  كثري من املراقبني 
واملتابعني حســم النتائج املرتقبة ملا ادت اليه الحركة الشعبية 
يف »داحــس وغرباء االحد«، والذي توقف الكثريون عند حجم 
املشاركة يف العملية االنتخابية خصوصا يف بعض الدوائر التي 
لعبت فيها هذه النســبة دورها،فضال عن املزاج الشعبي الذي 
مّيز يف ما بينها، ووّزعها بني دائرة متجانســة واخرى مركبة 
اىل درجة كبرية تحكمت بها املواقف الحزبية والشعبية معطية 
نكهــات مختلفــة ال ميكن ألحد تَجاُهــل أهميتها عند تحليل 
النتائج ورســم خارطة التوازنات واالستحقاقات املستقبلية 

عىل اختالف انواعها.
مــؤرشات وان كان ال ميكــن تجاهل اهميتها، اال ان بعضها 

يقرتب من ان يكون كابوســا قياساً عىل حجم التحديات التي 
أظَهرتهــا النتائج، وهــي إن دلّت عىل يشء فانها حملت كثرياً 
من املعطيات الجديدة التي دفعت بســفري دولة كربى للكشف 
امام مجموعة من االصدقاء ليل الجمعة املاضية بانه سيكون 
هناك »لبنان آخر يوم االثنني« دون ان يسرتسل يف الرشح، ما 
اثار دهشة الحارضين الذي كانت غالبيتهم متيل اىل ان ال شيئ 
ســيتغري وان املنظومة ستعيد تكوين نفسها من جديد بعدما 

امتصت النقمة الشعبية.
اســتناداً اىل ما تقّدم، تبدو األجواء املخيمة ضبابية ،وبعيدة 
عن الحسم راهنا يف ظل عرشات االسئلة التي تطرح نفسها مع 
وصول ساعة الجد. فامذا لو كان شارك املستقبل؟ وكيف سيدفع 
الشيخ سعد مثن افشال االنقالب؟ هل سيسمح للقوات بتطبيق 
برنامجها؟ وكيف سيتعامل العهد مع التوازنات الجديدة؟ كيف 

سيرتجم حزب الله تشدده يف املرحلة املقبلة؟
كّل ذلك يجري عىل عتبة مرحلة جديدة ستبدأ بعدها مسرية 
من نوع آخر قبل ان تنهشــها القرارات الحكومية املنتظرة يف 
خــالل ايام، إن مل تكن »موجعة« كام يصفها رئيس الحكومة 
نجيــب ميقايت، فهي »مؤملة« بالتاكيد، لن توقفها اكرثية ولن 

تعطلها اقلية .... واّن غداً لناظره قريب.

الـــشـــعـــب ضـــــــّد  ــب  ــ ــع ــ ــش ــ ال ــن  ــ ــ م ــض  ــ ــوي ــ ــف ــ ت  ....2022 إنــــتــــخــــابــــات 

قال وزير الداخلية والبلديات القايض بســام املولوي خالل 
مؤمتر صحايف عقده يف الوزارة: »رغم كل التشكيك، استطعنا 
إجراء االنتخابات بطريقة جيدة، وكل الحمالت التي ترتافق مع 
فرز النتائج تأكدوا أنها ال تؤثر عىل عملنا وعمل القضاة، ففي 
هــذه اللحظات غالبيتهم موجــودون ووصلوا الليل بالنهار«، 
مضيفا »إن نســب االقرتاع جيــدة، ومل تكن منخفضة، فهي 
تقريبــا أقل قليال من النســب التي تحققــت يف االنتخابات 

السابقة«.
وشــكر »اإلداريني واملديريتني العامتــني وفريق الداخلية 
والقوى األمنية والعسكرية التي عملت عىل إنجاح االنتخابات«، 
وقال: »إن النظــام لدينا يظهر النتائج تباعا، قلم بقلم، وكلام 

توافرت لدينا أرقام«.
وأعلن املولــوي النتائج يف دوائر: الجنوب الثانية، الجنوب 
األوىل، كرسوان، البقاع األوىل، والبقاع الثاين، عىل الشــكل 

اآليت: 
1- الفائزون يف دائــرة الجنوب الثانية صور وقرى صيدا: 
نبيه بري، حســن عز الدين، حسني جيش، عيل خريس، عناية 

عز الدين، عادل عسريان، وميشال موىس.
2- دائــرة الجنوب األوىل: غادة أيوب، عبد الرحمن البزري، 

أسامة سعد، سعيد األسمر، ورشبل مارون مسعد.
3- جبل لبنان جبيل وكرسوان: زياد الحواط، رائد برو، ندى 
البستاين، نعمة افرام، شــوقي الدكاش، فريد هيكل الخازن، 

وسيمون أيب رميا.
4- دائرة البقاع األوىل زحلة: ميشال ضاهر، بالل الحشيمي، 
جورج عقيص، الياس اسطفان، سليم عون، جوج بوشكيان، 

ورامي أبو حمدان. 
5- دائرة البقاع الثالثة - بعلبك الهرمل: حسني الحاج حسن، 
غــازي زعيرت، إيهاب حامدة، عيل املقداد، ابراهيم املوســوي، 

السيد،  جميل  حبيش،  أنطوان 
ينال الصلح، وملحم الحجريي.
6- دائــرة البقــاع الثانية: 
قبالن قبالن، وائل أبو فاعور، 
ياســني ياسني، حســن مراد، 
مارون،  رشبل  ياسني،  ياسني 

وغسان السكاف.
7- جبل لبنان الثالثة بعبدا: 
بو عايص،  بيــار  عيل عامر، 
هادي أبو الحســن، آالن عون، 
فادي عالمة، وكميل شمعون«. 
وأكد املولــوي، يف رد عىل 

أســئلة الصحافيني، أنه »منــدوب اللبنانيني يف االنتخابات«، 
الفتا إىل أن »الشفافية هي سمة االنتخابات القامئة. ومل تجر 
أي عمليــة فرز يف الظــالم، وأن ما أعلنته الدي غري صحيح، 
فام حصل أن الكهرباء انقطعت داخل غرفة مركز االقرتاع يف 
سوكلني الكرنتينا فتم رفع القابس، وعاد التيار بثوان معدودة 
قبــل بدء عملية الفرز وقبل فتــح الصندوق الذي كان محكم 
االقفــال«، وقال: »رغم كل الظــروف، أجرينا انتخابات قليلة 

الشــوائب، مع طموحنا بإجرائها من دون شوائب بتاتا«.
ورفض املولوي »وصف االنتخابات باملخيبة لآلمال قياســا 
بانتخابات 2018«، وقال: »يف كل االنتخابات حول العامل هناك 
نســب تصويت. نحن دعونا اللبنانيني إىل املشاركة بكثافة يف 
االقرتاع لنقــل لبنان اىل لبنان الغد باالرصار والعزمية واالمل 
ونصــل اىل لبنان الذي نرغب فيه«، مضيفا  »لبنان لنا جميعا، 
ويجب أن نشــارك يف إنقاذه، وهــو يبقى البلد الواحد العريب 

األصيل الذي يتميز مبيزات فريدة، فهو ال يشــبه إال لبنان«. 
وأوضح ردا عىل ســؤال أن »نســبة اقرتاع املغرتبني كانت 

للدوائر التي شهدت اقرتاعا قويا يف الداخل«، وقال: »تأملنا من 
نسبة اقرتاع املغرتبني واملوظفني أن تكون املشاركة يف الداخل 
أعىل«، مضيفا »كل املشاكل واالشكاالت االمنية واللوجستية 
واالداريــة تم حلها رسيعا، ومل يحــرم أحد من االقرتاع، وما 
حصل بسيط، يف ظل وجود 6900 قلم. وأشار إىل أن متسببي 

املشاكل ستتم مالحقتهم عدليا وقضائيا«.
وأوضح أن »الشــوائب قليلة جدا نســبة إىل عدد الدوائر، 
واإلشــكاالت التي حصلت خالل اليــوم االنتخايب ال تذكر وال 
تنــال من صدقية هذه االنتخابات، ومتت معالجتها يف حينها، 
ومتكنــا من تأمني الكهرباء بشــكل ممتاز، واألجهزة األمنية 
كانت يف جهوزية«، مؤكدا »أن االنتخابات نزيهة وشــفافة، 
واملرشــح الذي اعرتض يف بعلبك الهرمل نجح«، الفتا إىل أن 

»األحــداث التي حصلت مل تؤثر عىل نتيجة االنتخابات«.
وأشــار إىل أن »اإلنتخابات كانت ناجحة جدا، فال شــوائب 

تذكر وكل اإلشكاالت عولجت برسعة«.
 ونفــى »أن تكــون هناك صناديق مفقــودة يف االغرتاب، 

والصنــدوق رقم 18 اآليت من أملانيا ليس مفقوداً«.

أعلن نتائج اإلنتخابات النيابّية في عدد من الدوائر
املولوي : نســــــب اإلقتراع ليســــــت ُمنخفضة بل جيدة

املولوي يلقي كلمته

ميقاتي : مــــــا يعنينا بالدرجــــــة أننا وفينا
بتعهدنا..وأجرينــــــا االنتخابات في موعدها

تابــع رئيس مجلس الوزراء نجيــب ميقايت من مكتبه يف 
الرسايا صباح امس، مجريات عمليات فرز االصوات لالنتخابات 
النيابيــة مع وزيري الداخلية والبلديات بســام مولوي والعدل 

هري خوري. 
وتبلغ رئيس الحكومة أن عمليات فرز االصوات وجمع النتائج 
مســتمرة بشــكل متواصل من دون حضول اي اشكاالت، وأن 
عمليــات فرز أصوات الذين اقرتعوا باالمس واصوات املقرتعني 
يف الخارج يف آن معا تشكل ضغطا إضافيا عىل الجهاز االداري 
الذي يتوىل العملية وعىل لجان القيد. وأبدى ارتياحه اىل مسار 

اليوم االنتخايب الطويل. 
وقال: »لقد نجحت الحكومة يف انجاز هذا االستحقاق  بجدارة 
رغم حدة االنقسام السيايس الحاد والتشنج الذي كان سائدا«. 
وشدد عىل أن »بعض الشوائب والتجاوزات  التي حصلت  خالل 
اليوم االنتخايب أمكن معالجتها بالقانون وبالسياسة أيضا، الن 
الحكمة  كانت تتطلب الكثري من الدراية حتى ال يؤثر اي امر يف 

مسار االنتخابات او يعطلها«.
 وشــدد عىل ان »العمــل مطلوب منذ االن مــن كل القوى 
السياســية التي ستتمثل يف املجلس النيايب الجديد الستكامل 
الخطوات الدســتورية يف أرسع وقت ممكن نيابيا وحكوميا، 
الن الواقع الذي نعيشه ال يتحمل االستمرار يف التجاذبات عىل 

حساب االولويات«.
وشــكر »وزيري الداخلية والخارجية وطاقم الوزارتني عىل 
انجاز االســتحقاق االنتخايب داخل لبنان ويف دول االنتشار«. 
كام حيا »الســلك القضايئ الذي يرشف عىل املراحل القانونية 

االخرية من االنتخابات«.
وتوجــه »بشــكر خاص اىل الجيش وقــوى االمن الداخيل 
واالمن العام وامن الدولة الذين سهروا عىل حسن امتام العملية 
االنتخابية بالكثري من الهدوء والحرية، ما خال اشكاالت محدودة 

متت معالجتها من دون إن تؤثر يف املسار العام لالنتخاب«.
وحيا »اللبنانيني الذين عربوا عن متسكهم بالنهج الدميوقراطي 
وعن رأيهم بصناديق االقــرتاع«. وقال: »نحرتم ونقدر رأي من 
اقرتع او  مل يقرتع، النه خيار دميوقراطي مرشوع، وما يعنينا 
بالدرجة االوىل أننا تعهدنا ووفينا بتعهدنا، واجرينا  االنتخابات 

النيابية يف موعدها، وليتحمل الجميع مسؤوليتهم«.
وختم »إن حكومة معا لالنقاذ عملت ووفت ونفذت برنامجها 
الوزاري بكل أمانة، عىل أمل أن يتعاون الجميع يف املرحلة املقبلة 

المتام مراحل االنقاذ املطلوبة«.
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ونتائجها الــنــيــابــّيــة  ــات  ــخــاب ــت االن ــس  ــي ول ــة«..  ــطــّي ــف ــن ال »ثـــروتـــه  لــبــنــان  فــي  األمــيــركــيــة  اإلدارة  ــة  ــويّـ أولـ
ــي«.. وال تـــعـــّول عــلــى »قــــوى الــتــغــيــيــر« ــ ــال ــ ــت االنــهــيــار امل ــّرعـ ــا »سـ ــه ــأّن ــهــا ب شــيــنــكــر شـــاهـــٌد مـــن أهــل

دوليل بشعالين

تحتاج نتائج اإلنتخابات النيابيــة التي جرت األحد الفائت 
يف 15 أيّــار الجاري، اىل قراءة هادئة ومتأنية ال ســيام بعد 
إعالن النتائج النهائية بشــكل رسمي من قبل وزارة الداخلية 
والبلديات، رغم التشكيك من قبل جهات عديدة يف الداخل بعدم 
حصولها حتى بعد إجراء انتخابات املغرتبني يف 6 و8 منه يف 
58 بلداً يف العامل... وما لفت عشــية إجــراء اإلنتخابات يف 
الداخل، ما أدىل به مســاعد وزير الخارجية األمرييك لشؤون 
الرشق األدىن السابق ديفيد شــينكر من »ترصيحات خطرة« 
أّدتــه إدارة الرئيس األمرييك  تتعلّق بالدور األمــرييك الذي 
السابق دونالد ترامب يف لبنان، من أجل ترسيع االنهيار املايل، 
وما قامت به بشأن اســتغاللها النتفاضة »17 ترشين« من 
أجل تشويه صورة »حزب الله« وحلفائه يف لبنان. فضالً عن 
قوله »أنا شخصياً لست متفائالً بعد اإلنتخابات«. فهل فتحت 
صفحــة جديدة من تاريخ لبنــان يف 16 أيّار أي بعد يوم من 
انتهاء العمليــة اإلنتخابية، عىل ما كانت تتوّقع دول الخارج، 
وخصوصاً الواليات املتحدة األمريكيــة، أم أّن املجلس النيايب 
الجديد يعود مبكّوناته السياســية نفسها، وإن زاد عدد نّواب 
بعض الكتل عىل حساب كتل أخرى، وفوز املجتمع املدين بعدد 
من املقاعد النيابية، أي مع تغيريات طفيفة؟ّ! وهل ســيؤّدي 
التغيري الحاصــل يف مجلس النّواب اىل حّل رسيع ملشــاكل 
املواطنني، وقضايــا املودعني، ومســألة الكابيتال كونرتول 
وقطاع الكهرباء واىل خفض ســعر الدوالر األمرييك مقابل 
ارتفاع القدرة الرشائية للــرية اللبنانية مجّدداً، واىل الحّد من 

غالء أسعار املحروقات والسلع الغذائية والدواء وسواها؟!
أوســاط ديبلوماســية عليمة أكّدت أن هذه التســاؤالت 
ســتجيب عليها املرحلة املقبلة.. ولكــن يبدو أّن ما حصل يف 
لبنان خالل الســنوات الثالث األخرية، مل يأِت بســبب سوء 
سياســات الحكومات املتعاقبة فقط، بقدر ما أىت نتيجة ما 
كان يخطط للبنان من قبل دول الخارج، ال سيام من قبل اإلدارة 
األمريكية. وقد شهد شــاهد من أهله، مع ترصيحات شينكر 
األخرية التي أعلنها قبيل اإلنتخابات النيابية خالل ندوة أجراها 
معهد واشنطن، تحت عنوان  »ديناميات »حزب الله« والشيعة 
التحديات والفرص والتداعيات السياسية«.  وانتخابات لبنان: 
وصحيــح اّن ما قاله، مل يكن مفاجئاً، غــري أنّه يُعترب إعالناً 
رصيحاً جاء عىل لســان مرجع رســمي رّصح بوضوح عاّم 

تضمره اإلدارة األمريكية للبنان. 
وأشــارت اىل أّن انتفاضة 17 ترشين األول من العام 2019 
التي »ثار« فيها الشــعب اللبناين عىل الســلطة السياسية، 

بادر  الذي  هــو  أنّه  معتقداً 
اىل »اإلنقالب« عىل األحزاب 
رسعان  السياسية،  والقوى 
ما ظهر بعد 4 أيّام فقط أنّها 
»إنتفاضــة مزيّفة«، كونها 
سفارات  من  مدعومة  كانت 
إحالل  بهدف  الخــارج  دول 
اإلنهيار املــايل واإلقتصادي 
يف البلــد. والدليل عىل عدم 
مصداقية اإلنتفاضة هو عدم 
املعارضة  مجموعات  توّحد 
املــدين يف لوائح  واملجتمع 
إنتخابية واحدة تُنافس فيها 
»بلوك  بشكل  السلطة  لوائح 
أكّد  يُطيح بهــا. وقد  قوي« 
هذه  انقسام  عىل  شــينكر 
مريعة«،  »بصورة  املعارضة 
اىل  عىل مــا قال، مشــرياً 

أنّها »متتىلء بالقادة الرنجســيني والشخصانيني، والذين هم 
مهتّمون أكرث بأن يتزّعموا أحزابهم، عىل أن يتوّحدوا لإلطاحة 
بالسلطة الفاســدة«. كام اعترب أّن »املجموعات )أو األحزاب( 
الصغرية ستأكل بعضها البعض ولن تربح ما يكفي من املقاعد 

إلحداث تحّول يف التوازن«.
ولكن ما الهدف من سعي اإلدارة األمريكية إلرساء اإلنهيار 
املايل يف لبنان، تُجيب األوساط نفسها أّن »كّل ما يهّمها يف 
لبنان حالياً هو »ثروته النفطية«، وليس إسقاط األكرثية التي 
سادت يف مجلس النّواب خالل الدورة السابقة، وتحديداً »حزب 
الله« وحلفائــه الذين فرضت عليهــم العقوبات اإلقتصادية 
واملالية.. أّما مقولة إحداث التغيري من قبل الشــعب اللبناين 
نفســه، وخلق »كتلــة نيابية تغيريية مــن املجتمع املدين« 
يف املجلس النيايب، من خالل اإلســتحقاق اإلنتخايب وإدالء 
الناخبني بأصواتهم يف صناديق اإلقرتاع تحديداً، عىل ما كانت 
تسعى إليه الواليات املتحدة، فقد اكتشفت رسيعاً، وقبل إجراء 
اإلنتخابات أنّه لن يحصل... فقد تيّقنت اإلدارة األمريكية وفق 
معلومــات خاّصة بها، أنّه مهام بلغ عدد نّواب املجتمع املدين 
يف املجلس النيــايب الجديد، فهو لن يتمكّن من قلب الطاولة، 
أي الحلول محــّل األكرثية النيابية،  مــا يجعل األمور تبقى 
عىل حالها.. ولهذا مل تســَع اىل توحيد  مجموعات املعارضة 
واملجتمع املدين، ســيام وأّن عدداً منهــا ُيّثل موجة التغيري 

الفعلية التي قامت يف البالد بعد »انتفاضة 17 ترشين«.
وتقول بأنّه يف مطلق األحــوال، فإّن أكرث ما هدفت إليه 

إقتصادي  انهيار  لبنــان اىل  إيصال  اإلدارة األمريكية مــن 
ومايل غري مســبوق، هو تأليب الشعب اللبناين عىل »حزب 
اللبنانيني  املسؤولني  الضغط عىل  الله« وحلفائه، فضالً عن 
»للتنازل عن حقــوق لبنان البحرية عــىل طاولة الناقورة 
خالل املفاوضات غري املبارشة لرتســيم الحــدود البحرية 
بني لبنان والعــدو اإلرسائييل«، وإعطاء حليفتها »إرسائيل« 
كّل ما تريده يف مســألة اإلســتيالء عىل أكرب حجم ممكن 
من الــرثوة النفطية املوجودة يف عمــق البحر يف منطقة 
الرشق األوســط. غري أنّها مل تتمكّن من الحصول عىل هذا 
أّن حدود  التنازل، عىل ما شــّددت، وإن أعلن املســؤولون 
لبنــان البحرية هــو الخط 23، وليس الخــط 29، عىل ما 
فاوض الوفد العسكري اللبناين عىل طاولة الناقورة، سيام 
الوسيط األمرييك  أو رفضوا قبولهم بعرض  وأنّهم »علّقوا« 
يف هذه املفاوضات آموس هوكشــتاين بطريقة أو بأخرى، 
سيام وأنّه مل يعطهم الخط 23 بكامله، عىل ما وعدهم، بل 
العدو اإلرسائييل. وهذا  أقســاماً منه ملصلحة  باجتزاء  قام 
األمر يجعل لبنان قادراً بســهولة عىل العودة اىل التمّســك 
بالخط 29 التفــاويض، وإن مل يقم بعد بتعديل املرســوم 
6433 باإلحداثيات الجديدة التي رســمها الجيش، وإرساله 

اىل األمم املتحدة.
وذكرت األوســاط عينها أّن ما حصل يف العراق وسوريا، 
يجري اليــوم يف لبنان مــن قبــل اإلدارة األمريكية، التي 
ال يهّمهــا يف هذه الدول ســوى »وضع يدهــا عىل الرثوة 
النفطية فيها«، وعدم ترك الخيار لكّل منها باســتغالل هذه 

الرثوة بنفســها، من دون أي تدّخل مــن قبلها فيها تحت 
ذرائع واهية عّدة. فقد شــّنت الواليــات املتحدة الحرب يف 
العراق عىل الرئيس صّدام حســني بحّجة امتالكه لألسلحة 
النووية، وبعد أن اقتلعته من الحكم، ودّمرت البالد، وهّدمت 
كّل ما يّت للحضارة والثقافة مــن صلة داخلها، ومن ثّم 
أعدمته، اكتشفت فجأة أنّه ال يلك مثل هذه األسلحة.. غري 
أنّها وضعت يدها عىل ثــروة العراق النفطية قبل أن تخرج 
منها وتركتها مهّدمة عــىل جميع الصعد. وكذلك فعلت يف 
ســوريا من خالل تدّخلها فيها، وهي اليــوم غري مهتمة 
ســوى مبا متلكه من ثروة نفطية عند الحدود الشــاملية 
مع لبنان.. ويف لبنان األمر نفســه، مل يعد لديها أي أولوية 
الرئايس  اإلســتحقاق  وال  ونتائجها،  اإلنتخابــات  ال  فيه، 
املقبــل، إّنا ثروتــه البحرية من الغاز والنفط، ال ســيام 
بعد املسح الذي أجرته يف وقت ســابق يف املياه اللبنانية، 
وتأكّدت من وجوده فيه بغزارة.. ولهذا ضغطت عىل فرنسا 
لعدم اســتكامل عملها يف اإلستكشاف والتنقيب عن الغاز 
يف البلوك 4، وعىل رشكة »توتال« الفرنســية بالتايل لعدم 
إصــدار تقريرها املتعلّق باستكشــافاتها األولية فيه.. كام 
مارســت عليها الضغوطات نفســها ليك ال تبدأ عملها يف 
البلوك 9 يف املنطقة اإلقتصاديــة الخالصة التابعة للبنان، 
عــىل ما كان مقّرراً، ما جعلها تؤّجل تاريخ بدء األعامل فيه 

عّدة.  متتالية  مّرات 
وبرأيها، أّن الواليات املتحدة، ال يهّمها »اإلستثامر« يف قوى 
»مجموعــات املعارضة واملجتمع املدين« بقــدر ما يهّمها أن 
تســتثمر »يف ثروته النفطية«.. هذه الرثوة التي بإمكانها أن 
تدفع ديونه املرتاكمة، وأن تُحّســن وضعه اإلقتصادي واملايل 
لعقود عّدة مقبلة، وأن تؤّمن مســتقبالً أفضل ألبنائه، الذين 
اتخذ معظمهم القرار بالهجرة بفعل اإلنهيار »املفتعل«، وذلك 
بحثاً عن فــرص العمل يف الخارج.. غري أّن هذا األمر ال ُيكن 
أن يحصل إاّل يف حــال تركت الواليات املتحدة والدول الحليفة 
لها »الخيار« للبنان بأن يُلزّم عمليات التنقيب واإلستكشــاف 
للرشكات الدولية النفطية التي تفوز بدورة الرتاخيص الثانية 

التي »عرقلتها« نظراً لإلحتجاجات اإلرسائيلية عليها.  
وكان أعلن شــينكر فيام يتعلّق بتوّقعاته عاّم ستؤول إليه 
اإلنتخابــات النيابية، أنّه »عىل الرغم مــن اإلحتجاجات التي 
حدثت يف العام 2019، والســخط الشعبي املّتسع يف لبنان، 
فإنّني ال أرى أّن اإلنتخابات سُتغرّي الوضع بصورة دراماتيكية«، 
مشــرياً اىل أنّه »ليس متفائالً بهذه اإلنتخابات، وال أعتقد أّن 
عىل اإلدارة األمريكية أن تُراهن عليها«.. ولعّل كالمه هذا يؤكّد 
عىل عــدم مراهنة الواليات املتحدة عىل اإلنتخابات التي جرت 

األحد املنرصم، وال عىل نتائجها.

شكرا الشعب الوفي على التأييد في كّل الدوائر
رعد : عازمون على إثبات أّن املقاومة هي الرقم الصعب
بلدنا إلنقاذ  ممكن  جهٍد  كــّل  بــذل  ُملتزمون  الله:  فضل 

[ توّجه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب 
محّمد رعد بالشكر الخالص إىل الشعب الويف، 
الذي عرّب بحامســة عن تأييده لنهج املقاومة 
وخطها الســيايس وثقته بقيادته الحكيمة 
والشجاعة كام عرّب عن التأييد يف كل الدوائر 

التي تواجد فيها مرشحون لكتلة الوفاء.
وجــزم رعــد يف حديث تلفزيــوين، »أّن 
املطلوب اآلن التوّجه للعمــل حيث أّن املجال 
ضاغط يتطلب الكثري من الجهد، مؤكداً العزم 
إلثبات أّن املقاومة هي الرقم الصعب يف البلد 

واملنطقة«.
[ أكد عضو كتلة »الوفاء للمقاومة«  النائب 
حسن فضل الله، أن »أهلنا الرشفاء قدموا مرة 
لدماء شــهدائهم،  الوفاء  أبهى صور  جديدة 
الوطنية،  وخياراتهم  مجاهديهم،  وتضحيات 
قائــد مقاومتهم،  لنــداء  تلبيتهم  فكانــت 
باملشاركة الواســعة يف اإلنتخابات النيابية 
تعبري حي عن صدق إنتامئهم لهذه املقاومة«، 
مضيفا »أن أهلنا »واجهــوا بأصواتهم أعتى 
دول  قادتها  مالية  إعالمية  حرب سياســية 

وجامعات لكرس إرادتهم«.

وأشار فضل الله يف بيان له، إىل أن »حضور 
أهلنا يف صناديق اإلقرتاع كان الرد القوي عىل 
املضللني  رهانات  بذلك  فأحبطوا  الحرب،  هذه 
واملحرضني ومزوري الوقائع، وكانوا عىل قدر 
اإلحساس باملســؤولية امللقاة عىل عاتقهم، 
وهو ما رأينا صوره الشــعبية واإلنســانية 

املعربة يف بلداتنا ومدننا املعطاءة«.
وتوجه فضل الله »بالشــكر واإلمتنان إىل 
شعبنا املقاوم، خصوًصا يف قضاء بنت جبيل 
مبدينته وقراه من حدود الصمود مع فلسطني 
إىل مجرى النهر عىل هذه املشاركة الشعبية 
وعىل هذه الثقة الجديــدة التي منحونا من 
خاللها حمل أمانة أصواتهــم، لنحمي بلدنا 
بناء مؤسســات دولته  إعادة  ونســهم يف 
القادرة والعادلة، وهو ما جعلناه من أولوية 

برنامجنا للسنوات األربع املقبلة«.
وختم قائال: »عهدنا ألهلنا أننا سنعمل بكل 
ما يفرضه علينا الواجب لنكون عىل مستوى 
صوتهم املدوي، وعىل قدر تطلعاتهم ملستقبل 
بــذل كل جهد ممكن  وأننا ملتزمون  أفضل، 

إلنقاذ بلدنا«.

جعجع: األمور لن تعود  كما كانت في الـ17 سنة األخيرة

ــاب كـــــان صــائــبــاً ــحـ ــسـ ــاالنـ ــا بـ ــ ــرارنـ ــ الــــحــــريــــري: قـ

اللبنانية« سمري  »القوات  أكد رئيس حزب 
جعجــع يف ترصيح تلفزيــوين، أن »هناك 
لذلك حاول  الشــيعية  املقاطعة  نوًعا مــن 
الثنايئ الشيعي بكل ما له من قوة يف الدولة 
اللبنانية أن يدد فرتة االنتخابات ســاعتني 
أو 3 ســاعات لكن املسؤولني مل يرضوا بذلك 
وقد أىت هذا األمر ألن الثنايئ الحظ أن نسبة 
االقرتاع الشيعي متدنية«، مضيًفا »مثاًل يف 
جبيل فإن نســبة االقرتاع الشــيعي متدنية 
تقريًبا بـــ 2000 مقارنة يا كانت عليه يف 
2018 مع العلــم أن كل األصوات لحزب الله 
وحركــة أمل هي 9000 صــوت ما يعني أن 

هناك انخفاًضا بنسبة 20% تقريًبا«.
يف  كبري  تراجــع  هنــاك  »ليس  وأكــد 
نســبة االقرتاع، ففي املناطــق التي يوجد 
تيــارات تغيريية وأحــزاب معارضة  فيها 
كاملناطــق التي يوجد فيهــا حزب القوات 
زادت نسبة االقرتاع. أما املناطق التي يوجد 
أمــل فانخفضت  الله وحركة  فيها حــزب 
منطقة  يف  »مثاًل  مضيفا  االقرتاع«،  نسبة 
نســبة  كانت   2018 ففي  الهرمــل  بعلبك 
االقــرتاع تقريًبا 60% أمــا يف االنتخابات 
االقرتاع  نســبة  فبلغت  الحالية  النيابيــة 
نحــو 53 أو 54% فإًذا نســبة االقرتاع عند 
شــيعة حزب اللــه و«أمــل« انخفضت«، 
املعروفة  الظــروف  »ونتيجة  مســتطرًدا 
املناطق  بعض  يف  االقرتاع  نسبة  انخفضت 
الســنية لكن يف غري مناطــق مل تنخفض 

مثاًل يف بريوت وصيدا مــع كل ما لهاتني 
املنطقتــني من رمزية مل تنخفض نســبة 
االقرتاع الســني بينام يف عكار وطرابلس 

انخفضت«.
املقبل  النيايب  أن »املجلــس  وأكد جعجع 
النيايب  املجلس  من  بدرجات  أفضل  سيكون 
الحايل ومن املمكــن أن نتمكن من إحداث 
التغيري املطلــوب ولكن بطبيعة األحوال لن 

.« البساطة  بهذه  يكون 
وقــال: »رهــان الرئيس نجيــب ميقايت 
ووزيــر الداخليــة عىل إجــراء االنتخابات 
ونحن والشــعب اللبناين نجحنا وقد أنجزت 
االنتخابات بالرغم من كل العوائق التي حاول 
أن يضعها  الله  الحر وحــزب  الوطني  التيار 
ملواجهة هذه االنتخابات. ويف النهاية جرت 
االنتخابات كام يجب. واألمور لن تعود  هذه 
الـ17 عاًما  وتســري كام كانت تســري يف 
األخرية وعىل كل محطة ســنكمل املواجهة 
التي  والديوقراطية  الســلمية  الطرق  بكل 
لدينــا«، الفتاً إىل أن »هــذه االنتخابات لها 
من  الالزم  العــدد  بإعطائنا  كــربى  أهمية 

النواب إلكامل املواجهة«.
ويف مــا خص تشــكيل الحكومة، قال: 
تســمى  التي  الحكومات  ضد  كليًّــا  »نحن 
الوحدة  مــع  فنحن  الوطنيــة  بالوحــدة 
الوحدة  حكومــات  ضد  ولكننا  الوطنيــة 
أي  إىل  تؤدي  ال  حكومــات  ألنها  الوطنية 

نتيجة«.

حسابه  الحريري عرب  الرئيس ســعد  غرد 

عىل »تويرت«: »انتهت االنتخابات ولبنان أمام 

منعطف جديد. االنتصار الحقيقي لدخول دم 

جديد اىل الحياة السياسية. قرارنا باالنسحاب 

كان صائبا. هز هياكل الخلل السيايس وهو ال 

يعني التخيل عن مســؤولياتنا. سنبقى حيث 

نحن نحمل حلم رفيق الحريري ونفتح قلوبنا 

وبيوتنا للناس. نسأل الله ان يحمي لبنان«.

ــحــّول بــدأ ــت ــن ال ــن يــنــســوه: زمـ ــات تــلــّقــن »األحــــــزاب« درســــاً ل ــخــاب ــت اإلن
محمد علوش

األساسية  األحزاب  اإلنتخابات، وبحسب  انتهت 
تكن  والخســارة مل  انتــرصت جميعهــا،  فإنها 
موجــودة ألي طرف يف أي دائــرة. قد يكون هذا 
الــكالم دقيقاً بحــال تحدثت هــذه األحزاب عن 
أهدافها التي حددتها لهذا اإلســتحقاق، ورمبا قد 
يقتنع منارصوها بالنرص، إنا الحقيقة الواضحة 
يف مــكان آخر، وهي أن لوائــح »الثورة« حققت 

النرص عىل البقية.
يبــدو أن حزب القوات اللبنانية ســيكون األكرث 
ســعادة بعد صدور نتائــج اإلنتخابــات النيابية 
الرســمية، فهو متكن من إثبات نفسه يف دوائر، 
كبعلبك الهرمل وبــريوت األوىل، ومتكن من إظهار 
»قوة حظّــه« يف دوائر أخرى مثــل دائرة صيدا - 
جزين عىل سبيل املثال، إنا بالنتيجة فقد أصبحت 
»القوات« صاحبة الكتلة النيابية األكرب يف املجلس 
املقبل، وتســعى لبناء تكتل نيايب يضاهي ذلك الذي 

أنشأه التيار الوطني الحر عام 2018.
بالنسبة اىل التيار الوطني الحر، فإن هدفه كان 
إثبات وجوده وهو نجح بذلك من خالل الحفاظ عىل 
كتلة وازنة تخطّت الـ 15 نائباً، ومتكن من النجاح 
يف بعلبك الهرمل،ـ بريوت الثانية، البقاع الغريب – 

راشيا، والشوف – عاليه، واألهم متكن من االنتصار 
يف معركته األساسية يف البرتون رغم كل محاوالت 

إسقاط جربان باسيل.
الثنايئ الشيعي فاز بالحفاظ عىل املقاعد الشيعية 
كاملة، فلم يحصــل الخرق شــيعياً يف أي دائرة، 
وبالتايل حافظ عىل ســيطرته عىل رئاسة املجلس 
النيايب من جهة، وقدرته عىل مسك ورقة امليثاقية 
يف مجلس الوزراء، كام متكن من دعم التيار الوطني 

الحر يف الشارع املسيحي.
أما الحزب التقدمي اإلشــرتايك فرغم خسارته 
املقعد الــدرزي يف بريوت الثانيــة وهو ما كان 
متوقعاً، انترص يف املعركة الدرزية – الدرزية يف 

الشوف.
االحــزاب وأهدافها،  الحديث عــن  قد يطــول 
فالكتائــب يبدو أنها متكنت مــن زيادة مقعد اىل 
حصتها النيابية، تيار املســتقبل متكن من إفشال 
فؤاد الســنيورة، لكن باملحصلة ليــس ما تقوله 

األحزاب بشكل عام يعكس الواقع.
تعرّض التيار الوطني الحر اىل رضبات قاسية يف 
أكرث من دائرة، فهو يف البداية خرس صدارة التمثيل يف 
الشارع املسيحي لصالح الخصم اللدود سمري جعجع، 
ومن ثم سقوطه املدّوي يف دائرة صيدا –جزين، بسبب 
قتال الشوارع الذي دار بني أمل أبو زيد وزياد أسود، لكن 
التيار مل يكن الخارس الوحيد، فلوائح الثنايئ الشيعي 

تعرضت للخرق يف دائرة الجنوب الثالثة، الدائرة الوحيدة 
التي تحالفات فيها قوى املعارضة بوجه الثنايئ الذي 
اختار أسامء مسيحية وسنية لتمثيله، ال تحظى برىض 
شعبي، وال غطاء حزيب، فدفع هذه املرة مثن ال مباالته 

بخيارات الناخبني.
خرس فريق الثنايئ الشيعي وقوى 8 آذار والتيار 
الوطني الحر األكرثية النيابية لصالح مجموعة من 
القوى التي قد ال تلتقــي حول مرشوع واحد، لكنه 
خرس األكرثيــة، خرس يف دوائر كانت مبتناول اليد 
بسبب سياسات ومامرســات خاطئة، ودفع مثن 

الغضب الشعبي لدى املغرتبني.
خرست األحــزاب، فالســاحة الدرزية أصبحت 
التي مل تحصل  القــوات،  مباحة للتغيرييني، حتى 
وحلفاؤهــا عــىل االكرثية التي يطمحــون إليها 
أيضاً، وانترصت لوائــح التغيري، فحققت مفاجآت 
مل يتوقعها أحد من املحللــني والباحثني وأصحاب 
الدراسات واألرقام، يف بريوت الثانية، يف الشوف – 

عاليه،  وغريها من اللوائح.
لُّقنت األحزاب درساً لن تنساه قريباً، فيمكن القول 
بهذه اإلنتخابات أن زمن التحوالت انطلق، وال شّك أنه 
يف انتخابات املرة املقبلة ســيكون للقوى الجديدة 
مكاناً أكرب، فقوى التغيري التي حصلت عىل حوايل 
400 ألف صوت يف االنتخابات هذه، ســتصل اىل 

الضعف قريباً.

الــــنــــيــــابــــّيــــة: ــات  ــ ــ ــاب ــ ــ ــخ ــ ــ ــت ــ ــ اإلن عـــــــن  األولـــــــــــــي  »الدي«  ــر  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ  تـ
ــف بـــالـــتـــنـــظـــيـــم ــ ــعـ ــ ــب وضـ ــ ــيـ ــ ــرهـ ــ ــوط وتـ ــ ــ ــغ ــ ــ ــة وض ــ ــح ــ ــاض ــ ــات ف ــ ــف ــ ــال ــ ــخ ــ م

تقريرها  صحــايف  مؤمتر  يف  »الدي«  عرضت 
األويل عــن االنتخابات النيابية جــاء فيه: »مع 
انتهــاء املرحلة األخرية مــن االنتخابات النيابية، 
والتــي راقبتهــا الجمعيــة اللبنانيــة من أجل 
ديقراطيــة االنتخابات مبختلف مراحلها، اعرتت 
االستحقاق شوائب بالجملة   ومخالفات فاضحة 
وترهيب وضغوط مارستها جهات سياسية عدة، 
يف ظل تراخ واضح يف تطبيق القانون من جانب 

وزارة الداخلية والبلديات«.
التي  التقريــر »جملة مــن املخالفات  وعرض 
تذكري  الجمعيــة، مع  وثقها مراقبــو ومراقبات 

باملنهجية التي اعتمدتها الدي، جاءت كاآليت: 
1- نرشت الجمعية أكرث مــن 1100 مراقب/ة 

يتوزعون عىل األقالم واملراكز.
2- املضايقات التي تعرض لها مراقبو الجمعية.

-3- أهم وأبرز الخروق التي سجلت: ُمِنع خمسة 
مراقبني من حضور الفرز داخل األقالم ويف لجنة 
االبتدائية يف بريوت. ففي أحد مراكز دائرة  القيد 
بريوت األوىل، جــرى الفرز يف ظل انقطاع التيار 
الداخلية بتأمني  الكهربايئ، رغــم وعــود وزارة 
الكهربــاء يف كل مراكز االقرتاع. ويف القلم الرقم 
6 يف مركز االقرتاع يف ثانويــة األخطل الصغري 
- البورشية، احتســبت ورقة اقرتاع رسمية رغم 
التصويت خارج الخانات املخصصة لالقرتاع. ويف 
القلم الرقم 2 يف بنت جبيل، حصلت أخطاء كثرية 
يف عد األصوات والقايض أعــاد الفرز. وحصلت 
زحمة لرؤســاء األقالم وفوىض أمام مدخل قرص 
العدل يف صيدا. كمل حصل إشكال وإقفال ورضب 

يف أحد أقالم االقرتاع يف برجا.

{ مشاكل لوجستية {
سجل تأخري يف افتتاح بعض األقالم، طال مثال 
أحد األقالم يف منطقة الغابات يف جبيل ألكرث من 
45 دقيقة. وكان الفتا وصول عدد من قسائم االقرتاع 

الخاصة بدائرة بنت جبيل إىل قلم يف دائرة جبيل.
ويف مخالفة تكــررت يف كل مراحل االنتخابات 
رغم كل الشكاوى، تم تثبيت املعازل يف عدد كبري من 
األقالم بطريقة ال تضمن رسية االقرتاع. وتوقفت 
عملية االقرتاع يف أكرث من مركز بســبب إشكاالت 

أحيانًا، ونقص يف أوراق االقرتاع أحيان أخرى«.
وأوضحــت »الدي« أنــه وردت إليها معلومات 
التوقيع  دون  اقــرتاع مــن  أوراق  »عن تســليم 
القلــم. ولوحظ عدم تجهيز  عليها من قبل هيئة 
غالبية املراكز برشوط تســهل عملية اقرتاع ذوي 

الخاصة«.  االحتياجات 

{ الدعاية املكثفة
وخرق الصمت االنتخايب {

االنتخايب  للصمــت  بالجملة  خروقا  ُســجلت 
قبل يوم االقرتاع وخالله، من عدد من املرشــحني 
واللوائح، ولكن أيضا من قبل عدد من السياسيني. 
انتخابية  الجمعية وجــود دعاية  والحظ مراقبو 
مكثفة يف معظم مراكز االقرتاع، مع نشاط الفت 

االنتخابية«. للامكينات 

{ الضغوط عىل الناخبني
وخرق رسية االقرتاع {

ســجل خرق واســع النطاق للامدة 95 الفقرة 
الرابعة )رسية االقرتاع(. كام سجل يف كل املناطق 
مرافقة مندويب اللوائح لعــدد كبري من الناخبني 
إىل خلف العازل بحجة األمية واإلعاقة، من دون 
التحقق من رضورة الحاجة إىل املرافقة ومن دون 
تســجيل هذه الواقعة يف املحارض. وسجل أيضا 
االنتخابية  املاكينات  الناخبني من قبل  ضغط عىل 
يف مراكز االقرتاع، حيث كان املندوبون يضغطون 
عىل الناخبني مبجرد وصولهم، ويالحقونهم داخل 
األقالم، عــرب محاولة توجيههــم، ووثق مراقبو 
الجمعيــة أيضا اقــرتاع ناخبني بعــد تصويرهم 

قسيمة االقرتاع«.
أضــاف التقرير: »يف مخالفــة جوهرية، أبلغ 
ناخب منسق »الدي« يف عني عنوب يف عاليه بأنه 
منع من االقرتاع باعتباره قــد اقرتع بالفعل، رغم 
أنه مل يقرتع، وقد أظهر لهيئة القلم أن ال حرب عىل 
إصبعه. وبحسب إفادته، فإنه كان قد تقدم بطلب 
لتجديد بطاقة هويته، وعندما مل تصل يف موعدها 
املحدد، جدد جواز ســفره ليوم واحد لالقرتاع. وقد 
وقع الناخب مستندا لـ«الدي« يفيد بالحادث. ويف 
خرق فاضح ملبدأ رسيــة االقرتاع والتعميم الصادر 
عن وزارة الداخلية القــايض بإلغاء صوت كل من 
يصور قسيمة االقرتاع، شــاركت الناخبة كلودين 
عون روكز صورة عن قسيمة اقرتاعها، كاشفة ملن 
أعطت صوتها التفضييل، قبل أن تعود وتزيلها عن 

صفحتها عىل »فيسبوك«.

{ اإلشكاالت األمنية
واالعتداءات عىل املرشحني {

ســجلت العديد مــن اإلشــكاالت األمنية بني 
مندويب املرشحني واملاكينات االنتخابية املختلفة، 
املرشــحني  االعتداء عىل بعض  وصلت إىل حــد 
ومندويب بعض اللوائح، وأّدت يف عدد من املراكز 

إىل توقف عملية االقرتاع لبعض الوقت. 
»أهمية  عــىل  »الدي«  شــددت  الختــام،  يف 
االنتخابــات ورضورة الحفــاظ عــىل نزاهتها، 
مؤكدة أن »الهــدف من املراقبة تســليط الضوء 
عىل أي شــائبة لتفاديها بهــدف حامية العملية 
الديقراطية يف الدرجة األوىل. وهي إذ تشــكر 
جميــع املراقبني واملتطوعني الذين ســاهموا يف 
إنجــاح عملية املراقبــة، متحديــن كل العوائق 
والصعوبات، تعاهد الــرأي العام مبواصلة العمل 
عــىل الطريق نفســه، عىل أن تصــدر تقريرها 
النهايئ واملفصل حــول انتخابات 2022 يف أقرب 

وقت ممكن«.



4
ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ

الثلثاء 17 أيار 2022

االستحقاق بإنجاز  العســــــكريين  هنأ 
ــم ــكـ ــلـ ــضـ ــفـ بـ  : الـــــجـــــيـــــش  قـــــــائـــــــد 
اكــتــمــلــت الــــصــــورة الـــديـــمـــوقـــراطـــّيـــة

توجه قائد الجيش العامد جوزاف عون للعســكريني بالقول: 
»أهنئكم عــى اإلنجاز الذي حققتمونه اليــوم بتوفري األمن 
والنظام إلمتــام العملية االنتخابية. إن الجهود التي بذلتموها 
واملســؤولية التي تحليتم بها، هي التــي وفرت األجواء اآلمنة 
إلنجاز هذا االســتحقاق، وفض بعض اإلشكاالت بشكل رسيع 
ومحــرف«. أضاف »عــى الرغم من األزمة التي منر بها، كنتم 
عى أتم االســتعداد لتحمل املسؤولية ومواكبة اليوم االنتخايب 
الطويل بوعي وحكمة وانضبــاط. بفضلكم، اكتملت الصورة 

الدميوقراطية لهذا اليوم«. 
وتابع »لقد أثبتم مجددا، كام يف كل استحقاق، أنكم جديرون 
بالثقــة واالحرام والتقدير، بفضل إرادتكم وصمودكم وثقتكم 
مبؤسستكم ووطنكم. مسؤوليتنا تجاه شعبنا ووطننا ستبقى 

الحافز لنا لالستمرار يف القيام باملهامت املوكلة إلينا«.

صونيا رزق 

مل تكن نتائج االحصاءات التي اُجريت مع الخرباء او 
الرشكات املختصة صحيحة، وال حتى بنسبة ضئيلة، اذ 
اعطت االنتصار االنتخايب مبعظمها للوجوه السياسية 
املعروفة، التي شــاركت يف الحكــم منذ عقود، االمر 
الذي ادى اىل مقاطعــة البعض رفضاً للنتائج املعلّبة 
ضمن مقولة »النتيجــة معروفة وراجعني كلن«، إال 
ان الســاعات االوىل التي تلت إقفال صناديق االقراع، 
اطلقــت العنان للمفاجآت االنتخابية التي مل تكن يف 
الحسبان، فالنكسات بني الحلفاء وصلت اىل ذروتها، 
ليتحــّول الجميــع اىل خصوم، فتشــتعل الخطابات 
االنتخابية خصوصاً يف االيــام القليلة املاضية التي 
سبقت موعد 15 ايار، لتنبش القبور واملايض االليم عى 
مواقع التواصل االجتامعي، بني منارصي املرشــحني 
وخصوصاً رؤســاء االحزاب والتيارات، اذ إتسعت هوة 

الخالف واللعبة االنتخابية، ما ادى اىل إنكسار الجرّة السياسية 
بني الجميع أي الحلفاء والخصوم، لتصبح املتاريس السياســية 
سّيدة الساحات، واذا بها تتفاقم ليل االحد – االثنني لتّصب جام 
غضبها عى من سحب منها الحاصل والصوت التفضييل، ضمن 
هذا القانون الغريب العجيب، الذي جعل من حلفاء الالئحة ذاتها 

خصوماً.
اىل ذلك تشــري مصادر سياســية رافقت العملية االنتخابية 
يف بعض الدوائر، اىل اّن ما بعد 15 ايار لن يكون كام قبله، الّن 
الوضع إنقلب رأساً عى عقب، وبالتايل فَمن يقرأ يف السياسة 

اللبنانية اليوم يخرج مبفهوم واحد، هو ان الحابل اختلط بالنابل، 
فال حلفاء إال ضمن توقيت عابر عنوانه املصلحة، واالستهداف 
الســيايس يأيت دامئاً من الحلفاء قبل الخصوم وهنا الخطورة، 
فعــى الرغم من ان فريقي 8 و14 آذار اصبحا يف خرب كان، إال 
ان الفراق السائد حالياَ غري مفهوم من كل النواحي، الن إرسال 
الرضبات والصدمات السياســية متواصلة من قبل البعض يف 
إتجاه البعض االخر، متوقعة ان تعود قوى الفريقني اىل الساحة، 
مع محاوالت اقليميــة خارجية إلعادة إحيائها، خصوصاً بعد 
إنتصار فريق عى فريق آخر، مام يســاهم يف حالتّي الخسارة 
والربح بتطبيق املثل الشــائع: »يف الجمع قوة ال يستهان بها«، 

وهذا املثل يطالب بتطبيقه عادة رؤساء االحزاب، لكن 
اليوم بات تطبيقه رضورياً جداً، فالفائزون من قوى 14 
آذار وبعض الوجوه التغيريية التي وصلت اىل املجلس 
النيايب من املتوقع جداً ان تتقرّب من بعضها، اما فريق 
8 آذار فال بّد من اجتامع ألطرافه مرتقب جداً قد يكون 
بعيــداً عن االعالم، ويجري بطريقة رّسية من اجل ملّ 
الشمل، ومتابعة التحالف االنتخايب الذي كان الجميع 
يســري عى خط فصله وقطعه يف 16 ايار أي اعتباراً 
من يوم امس، وعودة كل طرف اىل حياته السياســية، 
لكــن ما ظهر من نتائج ليلة االحد يتطلب إعادة جمع 
هــؤالء الّن هنالك اســتحقاقني مرتقبني، واملصلحة 
تقتيض التوافق لتأســيس جبهة سياسية جديدة قد 
تجري عى نار حامية، خصوصاً انها طرحت من فرة 
ليســت ببعيدة، وكان حزب الله  البادئ بطرحها وعى 
وشــك ان تحصل بعد موعد االنتخابات النيابية، لكن 
ما جرى قلب االوضاع ويتطلب رســم خطة للمرحلة 

املقبلة تتامىش مع التغريات التي حصلت.
وعــن نيل القوات اللبنانية 22 مقعداً نيابياً، اعتربت املصادر  
املذكورة بــأّن القوات جهدت وعملت فحققت هذا النجاح، مام 
يعني  اّن شعار »املمثل االول للمسيحيني« الذي نادى به  »التيار 
الوطني الحر« عى مدى سنوات وسنوات، إنتقل اليوم من مركز 
مرينا الشالوحي اىل معراب، ليصبح رئيس القوات سمري جعجع 
املمثل االول للمسيحيني، مام يعني اّن ابواباً عدة ستفتح امامه 
عى الصعيد االيجايب، إضافة اىل ابواب اخرى سلبية ستضعه 

رأس حربة ضد فريق املامنعة.

مفاجآت صناديــــــق اإلقتراع تتوالى وتداعياتها ســــــتحيّي قــــــوى 8 و14 آذار من جديد...
نتائج اإلنتخابات املســــــيحّية قلبت املشهد السياســــــي ... نبش املاضي األليم الى تفاقم !

فادي عيد 

انتهــت االنتخابات النيابية بكل أشــكالها وما 
متخضــت عنه من بعض املفاجــآت الكبرية، وال 
ســيام يف الجبل، إىل مناطــق أخرى، مام يطرح 
التســاؤالت حول ما ســتكون عليه املرحلة املقبة 
التــي باتت عى موعد بعد أشــهر قليلة من خالل 
اســتحقاقني أساســيني، مــن حكومــة ما بعد 
اإلنتخابــات، إىل اإلســتحقاق املفصــيل املتمّثل 
باإلنتخابات الرئاســية، وحيث بدأ البعض يتناوله 
مــن زاوية رضورة اإلحتكام إىل نتائج اإلنتخابات 
النيابيــة التي غرّيت وبّدلت الكثري من األمور التي 
كانت سائدة ما قبلها، ومبعنى آخر، مثة معلومات 
تكشــفها أوساط متابعة ملسار الشأن الداخيل، أن 
الفرنســيني تحديداً ســيتحّركون خالل األسابيع 
املقبلــة ربطاً مبا أفرزتــه اإلنتخابات من نتائج، 
مبعنى رضورة البناء عليها حكومياً ورئاسياً، وذلك، 
يقتــيض أخذها بعني اإلعتبار يف اإلســتحقاقات 
املقبلة، إن عى صعيد تشــكيل الحكومة الجديدة، 
أو شــخصية الرئيس املقبل للجمهورية، وبالتايل، 
أن الدور الفرنيس املقبل، ســيكون بالتامهي مع 
مســاعٍ فاتيكانية وعربية وغربية، استدراكاً ألي 
فــراغ رئايس أو تجاهل لنتائج اإلنتخابات من قبل 
البعــض عى الســاحة اللبنانيــة، ولذلك، مل يعد 

مبقــدور البعض أن يقول انــه رئيس أكرب كتلة، 
ويجــب أن أكون رئيســاً للجمهورية عى خلفية 

املسيحية. التمثيلية  الرشعية 
وعى خط مواٍز، ينقل أن بعض املوفدين الغربيني 
والعرب سيزورون لبنان يف األيام املقبلة للمباركة 
بإجراء اإلنتخابات، وبأجواء كانت مقبولة قياســاً 
عى ما يجتازه لبنان من انهيار إقتصادي وحيايت، 
مبعنــى أن وزارة الداخليــة واملعنيني نجحوا يف 
مترير اإلنتخابات يف ظروف استثنائية، ومبهنية، 
عى الرغم من بعض الشوائب، إضافة إىل أن هؤالء 
املوفدين والزائرين، وبعد اإلستامع إىل وجهات نظر 
املرجعيات الرئاسية والسياسية، فإنهم سينكبون 
عى إجراء تقييم لكل ما رافق اإلنتخابات النيابية، 
ليبنوا عى اليشء مقتضاه لإلستحقاقات املقبلة، 
مع التذكري بأن باريس ســبق وأن اشــرطت عى 
رئيــس الحكومة نجيب ميقايت لــدى تكليفه أن 
يجري اإلنتخابــات النيابية، وهذا ما جرى، لذلك، 
ال يســتبعد اإلبقاء عى الحكومة الحالية لتتحّول 
إىل حكومة ترصيف أعــامل، وفق ما ينص عليه 
الدســتور، أو إعادة تكليف ميقايت، يف حال كان 
هناك توافق عى تشكيل حكومة يف غضون أيام، 
عى اعتبار أن ترف الوقت مع اقراب انتهاء والية 
الرئيس ميشال عون، ال يسمح بأي فراغ أو خالفات 

إضافية. سياسية 

مــن هنا، مثة ترّقــب لكيفية تعليــق املجتمع 
الــدويل وســائر الدول الصديقــة للبنان عى ما 
حّققته صــــناديق اإلقراع، وتحديداً من عواصم 
الدول الكربى، وال ســيام باريــس، باعتبارها من 

اللبناين.  امللف  يرعى 
لــذا، فإن هذه املرحلة تعترب من األهمية مبكان 
بغيــة معرفــة كيفية تعاطي كبــار املعنيني مع 
نتائــج اإلنتخابات وتداعياتها عى الداخل اللبناين 
وعى املســتويني العريب والدويل، يف وقت هناك 
أجــواء تصب يف خانــة ردود البعض من الداخل 
عــى نتائج اإلنتخابات، والتي قد يشــكل بعضها 
تصعيداً سياســياً إضافياً، األمر الذي ســيتبلور 
مع اقــراب إعالن النتائج الرســمية، وكل هذه 
املؤرشات، ووفــق املواكبني لها، فإن التعاطي مع 
اإلستحقاقات املقبلة سيكون من منطلق مغاير ملا 
كانت عليه قبل إجراء العملية اإلنتخابية، وال سيام 
الشــأن الحكومي إىل انتخابات الرئاسة األوىل، 
ولهــذه الغاية لن تتبلور األمور قبل األســبوعني 
املقبلني، بعدمــا تكون هدأت عاصفة اإلنتخابات، 
وبعدها ســينطلق قطار اإلســتحقاق الرئايس، 
والذي سيشكّل بدوره اختباراً سياسياً ربطاً بنتائج 
اإلنتخابات، مبعنى إذا كان البعض ســيلتزم بخيار 
الناس، أم ســتبقى األمور عى مــا هي عليه من 

وخالفات. انقسامات 

هل ســــــُتصَرف نتائج االنتخابات في االســــــتحقاقين الحكومي والرئاسي؟

هيام عيد 

مع طي صفحة اإلنتخابات 
صناديق  وإقفــال  النيابيــة 
اإلقراع، شهد جدول األولويات 
تبدالً من حيث املهام املطروحة 
عــى عاتق املجلــس النيايب 
الجديــد، حيث تــرى مصادر 
نيابيــة واســعة اإلطــالع، 
الراشــق  عن  ومبعزل  أنــه 
عى  ُسّجلت  التي  والرصاعات 
اإلنتخابية  العمليــة  هامش 
ويف األســابيع التي سبقتها، 
فــإن اإلهتامم قد انتقل اليوم 
التي تنتظر  إىل املســؤوليات 
املجلس الجديد تقع عى عاتق 
الربملان اللبناين الجديد، والتي 
سيكون يف مقدمها مواجهة 

الوضــع الصعب مالياً واقتصاديــاً وخدماتياً، من 
خالل إقرار مشــاريع قوانــني وإصالحات ملّحة 
يشرطها صندوق النقد الدويل من أجل إنقاذ لبنان 
العاجز عن تخطــي األزمة املالية الحادة منذ أكرث 

من عامني.
لكن املصادر النيابية نفسها، ال تبدي تفاؤالً لجهة 
التوصل إىل توافق سيايس بني الكتل النيابية التي 
ســيضّمها الربملان الجديد، خصوصاً يف حال أتت 
الخارطة السياسية فيه مشابهًة للخارطة الحالية 
والتي عجزت طوال عامني ونصف عن إقرار ترشيع 
أو قانــون لضبط التحويــالت املالية إىل الخارج. 
وبالتــايل، فإن التحدي ذاته قــد انتقل من برملان 

2018 إىل برملان 2022، وكذلك املشــهد السيايس 
املتوتر واملنقســم، ما يعني ومن الناحية العملية ، 
إنتقال الخالف السيايس وبالتايل استحالة تأمني 
أرضية توافق ولو بالحد األدىن عى مقاربة الحلول 

املستعصية.  لألزمات 
وعليــه، فإن املصادر نفســها تعترب أن اإلنزالق 
نحو الخالف الســيايس ومــن دون الركيز عى 
اإلستحقاقات املالية واإلقتصادية خالل مرحلة ما 
قبل اإلنتخابات النيابية، يشــكل نوعاً من اإللتفاف 
حول املسؤوليات والتحديات األساسية، ورمبا املزيد 
مــن تأجيل الحلول املنشــودة، مع العلم أن الواقع 
املايل عى وجه الخصوص يف األســابيع املقبلة، 
ال يُنــذر بالتفاؤل يف ضــوء كّل ما يتم تداوله عن 

النقد  صندوق  يطلبها  رشوط 
بتحرير  وتبدأ  الحكومة،  عى 
ســعر رصف الــدوالر وإقرار 
قانون الكابيتال كونرول، يف 
إطار خطة التعايف املطروحة 
للخــروج من حال اإلنهيار، أو 
عــى األقّل لجمــه من خالل 
رضورية  وتدابــري  إجراءات 
ومتوقعة مــن قبل اللبنانيني 

كام من قبل صندوق النقد. 
وعليــه، توضــح املصادر 
النيابية نفســها، أن صندوق 
اإلتفاق  عــى  وبناًء  النقــد 
األويل املوقــع مع الحكومة 
إجراءات  اشرط  قد  اللبنانية، 
املرحلة  مســبقة قبل إطالق 
املقبلة مــن عملية التفاوض 
للحصــول عى دعــم مايل، 
ولكنهــا تلفت، ويف الوقت نفســه إىل أن اإلتفاق 
األويل هو إعالن نوايــا، وعدم التزام أي طرف به 
يعني ســقوطه تلقائياً. وتستدرك املصادر مشددًة 
عى أن عدم الســري بعملية التفاوض واإلتفاق مع 
الصندوق، يعني خسارة الفرصة الوحيدة املوجودة 
أمام لبنان، وهو ما قد باتت يف صورته املرجعيات 
السياسية والروحية كام املالية واإلقتصادية، وقد 
سبق وأن كشف رئيس الحكومة نجيب ميقايت عن 
ذلــك عندما تحدث عن عــدم وجود خيار آخر غري 
اإلتفــاق مع صندوق النقد، وأن ما من تطور جدي 
عى املستوى اإلجتامعي سيتحقق إالّ بعد التفاهم 

مع صندوق النقد عى برنامج متويل.

برملــــــان 2022 أمام مســــــؤولّيات تتجاوز السياســــــة الى لجــــــم اإلنهيار

أصــدر املدير العام لقــوى األمن الّداخيل 
اللّــواء عــامد عثــامن تعميــامً، هّنأ فيه 
عنارص قوى األمــن الّداخيل عى جهودهم 
وتفانيهــم ودورهــم يف إنجــاح العملية 
االنتخابيــة، وقال: »يا حامة األمن، يا رجال 
قوى األمن الداخــيل )ضّباطًا، رتباء، أفراًد، 
ــا فخور بكم اليوم،  إناثًــا وذكوًرا(، إيّن حقًّ
فخــور مبا قمتم به لتأمــني حامية العملية 
والتي جرت  النيابية وأمنهــا،  االنتخابيــة 
بكّل نجاح، بفضــل جهودكم وتفانيكم يف 
العمل، فقــد كان الرهان عليكم يف حامية 
الدميقراطية التي تؤكّد اســتمرارية الدولة 
ومؤّسســاتها. لقد أثبّتم، وتثبتون يوًما بعد 
يوم، مدى وطنّيتكم ومتّســككم مببادئكم، 
وقَسمكم الذي أقسمتموه عند انخراطكم يف 
مؤّسســتكم قوى األمن الداخيل، فأنتم ومن 
دون تــرّدد تبذلون أغى ما لديكم فداء ألمن 

واملواطنني«. الوطن 
واشار اىل »انكم يف كّل استحقاق تُظهرون 
للعامل بأرسه، وألهــل الوطن بأكملهم مبن 
فيهم من كان ينتظر ســقوطكم، بأنّكم أهل 
للمســؤولية، متتلكون الجدارة بحفظ األمن 
وإحقاق العدالــة، ومكافحة الجرمية عى 
أنواعهــا، وتحاربون اإلرهاب والتجّســس 
وتتصــّدون لهــام، وتنّفــذون القوانــني 
فعاًل  تحت ســقفها..  واألوامر  والتعليامت 

أنتم مدعاة فخر واعتزاز ملؤّسستكم وللبنان 
بأرسه«.

ولفــت عثامن اىل »إنّنــي أفتخر بأدائكم 
ــا لقوى األمن  جميًعــا، بصفــي مديًرا عامًّ
الداخــيل، لعلمي العميــق بالوضع واألزمة 
التــي تواجهونها يوميًّــا، كذلك أهّنئكم بكّل 
جوارحي عى اإلنجــاز الوطني الذي قمتم 
بــه إلنجــاح العملية االنتخابيــة عى كّل 
األرايض اللبنانية يف يــوم واحد، إنّه عمل 
بطويل تســتحّقون التهنئة واملكافأة عليه. 
هنيًئــا للبنان بكم، عــى أدائكم والتزامكم، 
فأنتم رشكاء املواطنني ومحّل ثقتهم، فابقوا 
عــى قدر هذه الثقة، وتابعوا عملكم باألداء 
نفسه، فمؤّسســتكم لن تتخّى عنكم وعن 
عائالتكم، وهي مل ولن ترككم أبًدا، وسنبقى 
جاهدين إلعطائكم حقوقكم العادلة لتوفري 
حياة كرميــة، مع تأمني حقــوق الطبابة 
التعليم  واالستشفاء لكم ولعائالتكم، ومنح 
ألوالدكم، كام أنّنا لن نّدخر جهًدا إاّل وسنبذله 
يف سبيل تطوير قوى األمن الداخيل، لتبقى 

املتقّدمة محلّيًّا وعامليًّا«. الصفوف  يف 
وختــم قائــال: »عــى أن تكــون هذه 
االنتخابات بارقة أمل لكم وللّبنانيني جميًعا، 
يف إعادة لبنــان إىل مكانته الحضارية بني 
دول العــامل، فلبنان كــام وصفه الحكامء 

»طائر الفينيق، وإن تعرّث فهو ال يســقط«

هّنأ عناصر قوى األمــــــن بإنجاح العملية اإلنتخابّية
ــوم ــد ي ــع ــا ب ــوًمـ ــون يـ ــت ــب ــث ــد أثــبــّتــم وت ــق ــان : ل ــم عــث
ــم بـــمـــبـــادئـــكـــم ــكـ ــكـ ــّسـ ــمـ ــم وتـ ــكـ ــتـ ــّيـ ــنـ مــــــدى وطـ

الثقافة  وزير  انتقل 
وسام  محمد  القايض 
املرتــى املوجود يف 
إيران يف زيارة رسمية 
إىل محافظــة كرمان 
مع  لقــاءات  وأجرى 
الرســمية  فاعلياتها 
املحافظ  رأسهم  وعى 
الدكتور حسني فداكار. 
كام زار رضيح الشهيد 
ســليامين،  قاســم 
الســلطات  وأجــرت 
اســتقباال  هنــاك 
الذي  للوزير  رســميا 
ألقى للمناســبة كلمة 
تضمنــت االيت : »اىل 
روح الشهيد سيلامين، 
لبنان،  أنا آت مــن  ها 
رضيحه  أمــام  ألقف 
عى  الفاتحَة  وأتلــو 
روحه الطاهرة، وأنقل 
شوَق ترابنا إىل ترابه، 

وحنني نســامتنا الجنوبية إىل نسمة روحه 
التي ستبقى حيًَّة يف جسد التاريخ املقاوم. 
هــا أنا آت من لبنــان، حامال يف حنجريت 
الكثــري الكثري من أصــوات الوفاء، ملن كان 
دامئــا يف الصفــوف األوىل يف مواجهة 
االعتــداءات اإلرسائيلية املتكررة عى لبناَن 
وشــعِبه وســيادته، الذي أمثر جهاده مع 
رفقاء الجهاد، ويف مقدمهم الشــهيد عامد 
مغنية، تحريرا عام 2000، ونرصا إلهيا عام 
2006، ثم ثباتا يف وجه الصهاينة مســتمرا 
إىل اآلن، ترافقــه عزمية ال مــرد لها عى 
اســتكامل التحرير حتى استعادة فلسطني 

كلِّها«.
أضــاف »ويقابل هذا كلَّــه خوف ينهش 
قلوب املحتلني من سوء املصري املاثل أمامهم 
كل يــوم بال انقطاع، يــدل عليه اختباؤهم 
عن أنظار الشــعب الجنويب داخل الدشــم 
واملدرعــات، كــام يدل عليــه تنامي هجرة 
الصهاينة إىل خارج فلســطني، طلبا لألمان 
الــذي أفقدتهــم إياه أعــامل املقاومة يف 
أرض وعدوا بأنها ســتكون لهم أرض اللنب 
والعسل، فإذا هي أرض الرعب والدِم والقلق 

واملوت.عى أن النســخة اللبنانية من سرية 
الشهيد ســليامين ال تكتمل فصولها  جهاد 
باالســتقالل عن ســائر فصول جهاده يف 
العراق وسوريا وفلسطني، بوجه الصهاينة 
والدواعش عى الســواء، ذلــك أنه مل يكن 
يدافــع عن أرض بعينها بل عــن قيم الحق 
وفضائل اإلميان، وهو لذلك منتم بالرضورة 
إىل كل بالد اغتصبت وكل شــعب ظلم، وكل 
عدالــة انتهكت... ومن ينظر إىل نضاله من 
منظار الجنســية دون القيــم يكن مجافيا 

الحق ال يتجنس«. للعدل، ألن 
وتابع »لقد ســاوى سيدنا يف أمر الجهاد 
بــني الدفاع عن املرأة املســلمة والدفاع عن 
املرأة املعاهدة، معلًنــا أن الظلم عندما يقع 
يجــب علينا التصدي له من دون تفرقة بني 
املظلومني عى أي أساس كان. لذلك ال عجب 
إًذا أن تصبح القــدس عنوانًا أول يف نضال 
الشهيد سليامين ألنها العنوان األول ألعظم 
ظلم عرفه التاريخ الحديث. سالم عليك أيها 
الشهيد الباقي حيا يف قلوب جميع املؤمنني 
املرابطني عى ثغورالجهاد، ســالم عليك أيها 
القائد الــذي التصقت حياته بأطهر قضية، 

وفاء«. بأنبل  شهادته  والتصقت 

ســلــيــمــانــي ــح  ــ ــري وضــ ــان  ــ ــرم ــ ك مــحــافــظــة  زار 
املرتضــــــى : كان منتميــــــاً الــــــى كّل بــــــاد اغتصبت
وكـــــّل شــعــب ظــــلِــــم... وكــــل عـــدالـــة انــتــهــكــت

فرونتســــــكا : لبنــــــان يســــــتحق األفضــــــل
غردت املنسقة الخاصة لألمم املتحدة يف لبنان يوانا فرونتسكا 
عرب حســابها عى »توير«: »أبارك للبنــان إجراء االنتخابات 
النيابية يف موعدها كاستجابة أوىل لتطلعات اللبنانيني. العديد 
من التحديات ما زالت ماثلة ويف مقدمتها استعادة ثقة املواطنني 
يف مؤسسات الدولة. لبنان يستحق مستقبال أفضل وستبقى 

األمم املتحدة عى استعداد للمساعدة«.

زمــــن صعب ــى  ــل ع ــون  ــل ــب ــق ُم  : افــــــرام 
ــب بــعــضــنــا ــانـ ــجـ ــوف بـ ــ ــوقـ ــ ونـــتـــمـــنـــى الـ

قال املرشح عى الئحة »رصخة وطن« نعمة افرام يف حديث 
تلفزيــوين، عقب انتهاء انتخابات 2022: »راضون عن النتائج 

للامكينة االنتخابية بعد فرز 83 % من كرسوان«.
اضاف »مقبلون عى زمن صعب ونتمنى الوقوف إىل جانب 
بعضنا البعض ألن الوجع كبري وآمل من قوى التغيري أن تكون 

عند حسن ظّن الناخب«.

استقبل وزير اإلعالم املهندس زياد 
املكاري يف مكتبه يف الوزارة، األمني 
العام املســاعد لجامعة الدول العربية 

السفري أحمد رشيد خطايب.
وقد وضع السفري خطايب املكاري 
يف أجواء زيارته إىل لبنان، التي تندرج 
يف إطار رئاســة بعثة جامعة الدول 
العربية ملراقبة االنتخابات، واستعرضا 
عدة ملفات مشــركة لها صلة بعمل 

واجتامعات جامعة الدول العربية. 
وجدد املــكاري يف خــالل اللقاء 
تأكيده »نية لبنان استضافة فعاليات 
بريوت عاصمة لإلعالم العريب للعام 

.»2023

ــة ــضــاف ــي تـــأكـــيـــد اســت ــابـ ــطـ املــــكــــاري بـــحـــث وخـ
ــي ــعــرب فــعــالــيــات بـــيـــروت عــاصــمــة لـــاعـــام ال

املكاري وخطايب
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الثلثاء 17 أيار 2022

البرملان عــن  ــطــاب  األق االنــتــخــابــّيــة...غــيــاب  خــيــاراتــهــا  تحسم  صوتاً طــرابــلــس   82 ب  يحسم  األرثــوذكــســي  حــواصــل..واملــقــعــد   3 ب  يــخــرج  ريــفــي 

القوات وحبيش العوني وهزيمة  الوجود  تثبيت  اإلنتخابي في عكار:  املشهد 

دموع األسمر 

حتــى الســاعة مل تنته 
عمليــة فــرز الصناديق يف 
عدليــة طرابلــس العــان 
النيابية  باملقاعــد  الفائزين 
بشكل رسمي، لكن املؤكد ان 
نتائج دائرة الشــال الثانية 
فاقت التوقعات برتاجع كافة 
لحساب  السياسية  القيادات 
قوى تغيرييــة جديدة حلت 
مكانها ونجحــت يف تغيري 
10 مقاعــد حتى الســاعة 
وذلك حســب الترسيبات غري 

الرسمية. 
يوم امس عاشــت مدينة طرابلس ساعات طويلة 
وهي تحبس انفاســها بانتظار صدور النتائج تباعا، 
ورغم اعان املاكينات االنتخابية النتائج اال انها تنتظر 
النتائج الرسمية حيث تتواصل عمليات الفرز خاصة 
املتعلقة بصناديق االغرتاب التي فتحت صناديقها بعد 
االنتهــاء من عملية الفرز يف قرص عدل طرابلس يف 

حضور هيئة القضاء ولجان القيد. 
لكــن املؤكد ان الائحة املدعومة من ارشف ريفي 
نالت ثاثة حواصــل مع ترجيحات الفوز بالحاصل 
الرابع. والئحة االرادة الشعبية نالت حاصلني والئحة 
الرئيس نجيب ميقايت حاصا واحدا والئحة التغيري 
التي شــكلها ايهاب مطر حاصا واحدا وشكل فوزه 
صدمة بالشارع الطرابليس وحل يف املرتبة الثالثة عن 
احد مقاعد الســنة بعد فوز طه ناجي وارشف ريفي 

الذي حل باملرتبة االوىل حاصدا ) 111٩٦( صوتا.
وال تزال عملية الفرز مستمرة لتحديد من يفوز عن 
املقعدين السنيني وابرز املتقدمني فيصل كرامي وكريم 

كبارة  وعزام االيويب املدعوم من الجاعة االسامية 
ورامــي الفنج املدعوم مــن قوى التغيري يف املدينة. 

وحتى الساعة تجري عملية الفرز. 
لكن ما جرى فاق كل التوقعات بعد عملية التغيري 
الكبرية وغياب قيادات سياسية الول مرة منذ ثاثني 
سنة عن الندوة الربملانية ودخول قوى جديدة محملة 
بــارث مثقل بالهموم. واظهــرت عملية الفرز حتى 
الساعة  تغيريا شمل حتى الساعة 10 مقاعد من اصل 
احد عرش ورمبا يف الســاعات املقبلة تحقق النتائج 

تغيريا كاما لكافة املقاعد.
 ابرز املاحظات يف نتائج طرابلس: 

ان اللــواء ريفي حل باملرتبــة االوىل، وحمل معه 
مرشح القوات الياس خوري عن املقعد املاروين، حيث 
خرس نجل الراحل جان عبيد سليان الذي ترشح عىل 

الئحة ارشف عليها الرئيس ميقايت.
ولوحــظ ان الرئيس ميقايت مل يبذل جهدا لضان 
فوز مرشــحيه خاصة ممن كانوا يف كتلته كالنائب 

عيل درويش الذي خرس امام 
املرشــح حيــدر آصف نارص 
عن املقعد العلوي، او املرشح 
ســليان عبيد ، وال مرشح 

املقعد االرثوذكيس. 
الافتة االخرى  واملاحظة 
النائب السابق  هي خســارة 
مصطفــى علــوش والنائب 
ســامي فتفــت ، وفوز اثنني 
من عائلة الصمد ها النائب 
العزيز  الصمــد، وعبد  جهاد 
الصمد الذي ارتكز عىل صندوق 
املغرتبــني يف دول الخليــج 

خاصة الكويت.
وتأرجح فوز فيصل كرامي 
وكريم كبارة حتى ســاعة متأخرة مــن الليل، لكن 
يبدو ان الفــوز حالف كرامي بصعوبة بالغة نتيجة 
تراجع حالته اثر ترسب مقطع فيديو ســاخر له مع 
احد الناجني من زورق املوت ما اثار غضبا شعبيا يف 
منطقة القبة واقدموا قبل يوم من االقرتاع عىل متزيق 

صوره واالمتناع عن التصويت له. 
ماحظة اخرى هي خسارة النائب عثان علم الدين 
وفوز املرشح املحســوب عىل احمد الحريري احمد 
الخري من الئحة علوش. كا كان الفتا ان املرشح طه 
ناجي حل باملرتبة الثانية واملرشح ايهاب مطر باملرتبة 
الثالثة وهو وجه جديد حرض من اســرتاليا ليخوض 

معركته االنتخابية فكان مفاجأة االنتخابات.
املقعد االرثوذكيس ايضا كان مفاجأة بفوز جميل 
عبــود من الئحة ريفي - القوات، حاصدا)٨2( صوتا 
فقط، وخسارة مرشح املردة رفيل دياب )22٦0( صوتا 
بعد ان احتفل بفوزه بعد ظهر امس، ليتبني الحقا بعد 

استكال الفرز خسارته وفوز عبود.

جهاد نافع 

حتى مســاء امــس، مل تعلن 
النتائج النهائية النتخابات عكار، 
لكــن كل املؤرشات ان اســاء 
الفائزين باتت محصورة يف نطاق 
الئحتي االعتــدال الوطني) نواب 
املستقبل سابقا(،  والتيار الوطني 
الحر، والنتائج االولية هي ثاثة 
حواصل من الئحة التيار الوطني 
الحــر مع احتــال حصد اربعة 
حواصــل ومتثلت بفــوز محمد 
يحيى واســعد درغــام وجيمي 
جبــور، وحاصلني مــن الئحة 
االعتدال الوطني متثلت بفوز وليد 

البعريني ومحمد سليان، وبقي املقعد االرثوذكيس 
الثاين عالقا - بانتظار انتهاء الفرز والحسابات - بني 
شكيب عبود من الئحة التيار الوطني، وسجيع عطيه 

من الئحة االعتدال الوطني.
واضح ان التيار الوطني الحر ال يزال متقدما عىل 
الســاحة العكارية، فيا تراجعت القوات اللبنانية 
التي كانت تتيكء يف معاركها االنتخابية عىل رافعة 
تيار املســتقبل، ومل تســتطع الئحة القوات تأمني 

الحاصل رغم اعتادها عىل شخصيتني سياسيتني 

ابرزها طال املرعبي، عدا عن ترشــيح شخصية 

اكادميية لها حضورها الشعبي هي الدكتور وسام 

منصور الذي ردد كثريا انه مرشح مستقل متحالف 

مع القوات.

ما ســبق وتحدثنا عنه قــد تحقق  وهو ان عكار 

ستشــهد تغيريا طفيفا يف وجوه نوابها، لكن كان 

لخســارة هادي حبيش دويا مميزا يف عكار، حيث 

خاض معركة رشسة يف مواجهة 
مرشــح التيار الحر جيمي جبور 
الذي بلغ يف انتخابات العام 201٨ 
حــدود الفوز،  بل فاز يف القبيات 

حينها عىل حبيش.
احتفــظ كل من وليد البعريني 
ومحمد سليان مبقعديها، لكن 
بلغ محمد يحيــى املرتبة االوىل 
معتمدا عــىل اصواته يف وادي 
خالد واصواته يف عكار العتيقة 
التــي قاطعت الئحــة البعريني 
برمتهــا وصبت عند الئحة التيار 
الحــر املتحالف مع محمد يحيى، 
كا شــكلت اصوات الســوريني 
املجنســني واصوات حزب البعث 
والقومــي والطائفة العلوية رافعة ليحيى وضعته 

يف موقع املرتبة االوىل بني الفائزين.
املقعد العلوي ايضا حســم لصالح مرشح التيار 
الحــر حيدر زهر الدين عيىس، وهو مقرب ايضا من 

البعث ويحمل بطاقة التيار يف الوقت عينه.
نتائج مقعدي الروم االرثوذكس والعلوي معرضة 
للتغيري جراء عمليات الفرز االي مل تكتمل بعد، والتي 

كانت متواصلة لحظة اعداد هذا التقرير.

ــم الـــعـــربـــي«: ــال ــع ــال ــة االنـــتـــخـــابـــات ب ــك ــن »شــب ــن االنـــتـــخـــابـــات مـ ــة عـ ــ ــّي ــ  خـــاصـــة أول
ــر فـــي نـــزاهـــة الــتــصــويــت ــؤث ــات لـــم ت ــف ــال ــخ جـــرت وفـــقـــاً لــلــمــعــايــيــر الـــدولـــّيـــة... وامل

عقدت شــبكة االنتخابات يف العامل 
العــريب مؤمتــرا صحافيــا، يف فندق 
الكومودور، حرضه رئيس البعثة هوكر 
جتو شيخة من العراق، الدكتور مصطفى 
ياغي مــن االردن، املولودي الغياري من 
تونس، والدكتورة غولشــان صغام من 

لبنان. 
وتا رئيس البعثة جتو بيانا جاء فيه: 
»التزمت بعثات الشبكة كافة يف مراقبتها 
ل 27 عملية انتخاب يف عرشة بلدان عربية 
مبا فيها لبنــان »إعان املبادىء الدولية 
ملراقبــة االنتخابــات«، واتبعت يف تلك 
املراقبات معايري الحياد وعدم التدخل يف 
سري العملية االنتخابية«، مضيفا »حصل 

44 مراقبا دوليا للشبكة عىل موافقة الهيئة املرشفة 
عىل االنتخابات يف وزارة الداخلية والبلديات، وقد جال 
مراقبو الشبكة عىل مختلف املاكينات االنتخابية لعدد 
من اللوائح االنتخابية يف مختلف الدوائر االنتخابية، 
كا توزعت فرق مراقبي الشبكة عىل مختلف الدوائر 
االنتخابيــة يف محافظات )بــريوت، وجبل لبنان، 
والشــال ، والجنوب، والبقاع. وقامت فرق الشبكة 
مبتابعة ومراقبة سري العملية االنتخابية خال فرتة 
االفتتــاح واالقرتاع والفــرز يف )5٦( مركزا و)142( 
قلا انتخابيا، وتم تسجيل ماحظات ايجابية وأخرى 

سلبية«.
وأعلن ان الشبكة ستصدر تقريرها التفصييل عن 
مجمل العملية االنتخابية بعد انتهاء مرحلة الطعون، 
وقــال: »من خال عملية املراقبــة أظهرت العملية 
االنتخابية يف يــوم االقرتاع جوانب ايجابية اضافة 

اىل عدة مخالفات نذكر منها: 
-أوال: اإليجابيات

1-إجــراء االنتخابــات الربملانيــة يف موعدها 
الدستوري املحدد وبدون تأجيل. 

2- متت االنتخابات يف بيئة أمنية امنة نسبيا مع 
تسجيل بعض االشكاالت. 

3-الســاح ألعــداد كبرية من منــدويب اللوائح 
واملرشــحني بالوجود يف نطــاق املراكز االنتخابية 

واألقام يف الداخل والخارج. 
4-توافــر الشــفافية الكاملة حــول التعليات 
واإلجــراءات الخاصة بالعملية االنتخابية واالقرتاع، 
بخاصة يف مجــال توافر املعلومات واإلرشــادات 
االنتخابيــة يف مواقع اإللكرتونيــة وداخل مراكز 

االقرتاع.
5-افتتاح مراكز االقرتاع يف موعدها باســتثناء 
البعض، ووجود العدد املطلوب من العاملني، وتوفري 

املستلزمات األساسية لعملية التصويت.
٦-نرش قامئة أســاء الناخبــني يف كافة مراكز 

االقرتاع أمام األقام االنتخابية.
7-اتخاذ إجراءات رسيعة بخصوص بعض املخالفات 

التي وصلت إىل الجهات املسؤولة عن العملية.
٨-مشــاركة املجتمع املــدين املحيل والدويل يف 

عملية مراقبة االنتخابات.
٩-تقسيم األقام االنتخابية، وفقا للمعايري الدولية 
التي تضع الحد األعىل 400 ناخب يف كل قلم اقرتاع. 

ثانيا: املخالفات والخروقات
1-استعال الدعاية االنتخابية يف يوم االقرتاع من 
قبل املرشحني وانصارهم يف أقام االقرتاع، دون اتخاذ 

إجراءات رادعة ملنع مثل هذه االنتهاكات القانونية.
2- االخال مببدأ تأمني رسية االقرتاع بسبب عدم 
االلتزام بالتصويت خلــف العازل وكذلك عدم احرتام 
الرسية واقتصار لوائح الشطب عىل أساء املقرتعني 
من مذهب أو طائفة واحدة األمر الذي يهدد معه مبدأ 

الرسية يف االقرتاع. 
3- تفاوت مســتوى العاملــني يف مراكز االقرتاع 
وتباين االجتهاد يف تطبيق اجراءات االفتتاح واالقرتاع 

والفرز والعد، ما أدى إىل تأخري غري متعمد.
4-وقوع عنف انتخايب باعتداءات يف بعض املناطق 
عىل مرشحني ومندويب لوائح انتخابية أو مرشحني 

من قبل أنصار اللوائح واملرشحني املنافسني.
5-عدم تســهيل وصول األشخاص ذوي اإلعاقة 
وكبار السن واملرىض إىل صناديق االقرتاع يف معظم 
مراكز االقرتاع، وإشــكالية وضع القلم يف الطوابق 

العليا.
٦-اختيار بعض املراكز االنتخابية بطريقة ال تنسجم 
مع أصول تنظيم العملية االنتخابية بسبب ضيق املكان 

واستمرار إشكالية انقطاع تيار الكهربايئ. 
7-تراوح مدة انتظار الناخبني يف طوابري لدى أكرث 

من ساعة.
٨-بعد مراكز االقرتاع عن مكان اقامة 
الناخبني أكرث من 500 م، مبا أدى اىل عدم 
وصول بعض الناخبني وبخاصة املسنني 

واملرىض.
٩-توقف عمل جهاز الفيديو يف بعض 
مراكــز االقرتاع، وعــدم اعتادها يف 

البعض االخر.
10-عدم الساح ملراقبني محليني من 
استكال عملية املراقبة واستبعادهم يف 

بعض املراكز. 
أبرز التوصيات

1-التعامل مع تســجيل الشــكاوى 
واتخاذ  بجدية،  واملخالفــات  والطعون 

االجراءات الازمة وفقا للقانون.
2-تفعيل األنظمــة واإلجراءات لضــان التزام 
املرشــحني واللوائح بقواعد الصمت االنتخايب ومنع 
االســتمرار يف الحملة الدعائية االنتخابية يف يوم 

التصويت العام.
3- عىل األطراف السياسية واملرشحني/ات، قبول 
نتائــج وإرادة الناخبني يف اختيارهم واالحتكام اىل 
الطرق القانونية والســلمية عند االعرتاض أو وجود 

شكاوى وطعون عن سري العملية االنتخابية.
4-األخذ بالتقارير وماحظات فرق املراقبة الدولية 
واملحلية لانتخابات واعتادها لتقويم وتحســني 
العمليــة االنتخابية والقيام مبا هــو مطلوب من 

اجراءات رضورية.
5-إعادة النظر يف لوائح الشطب بحيث تختلط فيها 
أساء املقرتعني/ات من مختلف الطوائف واملذاهب 

دون حرصها وتحديدها يف طائفة أو مذهب واحد.
٦-اعتــاد مراكز اقرتاع وفقــا للمعايري الدولية 
مبــا يؤمن العدالة يف تحديد عدد الناخبني يف أقام 
االقرتاع، ومبا يسهل مهمة الناخبني يف الوصول ملوقع 

االقرتاع بحيث ال تبعد كثيلرا عن مكان سكنهم.
7-رفع مستوى مهارات العاملني يف إدارة عمليات 

اإلقرتاع والفرز من خال التدريب املتخصص«.
وختم »الخاصة األولية: يؤكد فريق املراقبني يف 
الشــبكة بأن عمليات االقرتاع والفرز قد جرت بشكل 
عام وفقا للقانون واإلجراءات املعمول بها، واعتمدت 
املعايــري الدولية يف االنتخابات لناحية الشــفافية 
والعامة واملبارشة وجزء من الرسية. هذا مؤرش عىل 
توافــر الحد األدىن من الرشوط الواجبة لانتخابات 
الحرة، والخروقات واملخالفــات والنقائص التي تم 
تسجيلها يوم االقرتاع مل تؤثر بصفة جدية يف نزاهة 

عملية التصويت«.

ترأس قداساً لراحة نفس الشهيدة أبو عاقلة
ــادهــا  ــشــه إســت ــح  ــب ــص ي أن  ــظــر  ــت ــن ن ــم  ــ ك  حـــــــداد: 
يحييها الــحــقــيــقــة  ــل  ــت ق بــــأن  ــة  ــ ــدّوي ــ م رســـالـــة 

ترأس راعي ابرشــية صيــدا ودير القمر 
للروم امللكيني الكاثوليك املطران اييل بشــارة 
حداد، القداس االلهي لراحة نفس االعامية 
الشــهيدة شــريين أبو عاقلة. وتحدث يف 
عظة القــداس عن مزايا الشــهيدة، وقال: 
»سقطت الشهيدة شريين يف ساحة الرسالة 
الصحافية. فالصحافــة والحقيقة توأمان، 
وكل مــن يخــاف الحقيقة يقتــل صاحبها 

وناقلها وحاميها«.
واذ ســأل: »ملاذا قتلت شــريين؟«، قال: 
»ألنها تريد كشــف الحقيقة، ليس يف األمر 
لبــس بأن رصاصة العدو مل تكن لتوجه إليها 
عرضا بل عن ســابق تصميم وعزم. هي التي 
تحلت بالجرأة يف كشف املعامل يف الصفوف 
األماميــة ومل يرق ذلك لارسائيليني، فعمدوا 
اىل تخطيط جديــد للصفوف األمامية، وإذا 

بهــم يريدون إرجاعها إىل أبعد الخطوط يك 
يحلو لهم فعل ما يريدون. ماذا أخفى الجندي 
اإلرسائييل بقتل شريين؟ سؤال سوف تكشف 
أرساره األيــام املقبلــة، خصوصا أن ضمري 
العامل كله اهتز لهذا الحدث وتأمل من جرائه«.

اضاف »ســيبحث هذا العامل عن املســبب 
والســبب وكم ننتظر عىل أحر من الجمر أن 
يصبح استشــهاد الصحافية املتألقة شريين 
رسالة مدوية من الصحافة للعامل وللتاريخ 
بــأن قتل الحقيقة يحييها ويزيدها يقينا وأن 

ال أحد قادر عىل تشويهها«.
وختم: »تعازينــا من كاتدرائية مار نقوال 
للــروم الكاثوليك يف صيدا لذوي الشــهيدة 
ورفاقها ولعامل الصحافــة. صلواتنا ترافق 
الطاهــرة وســتبقى بطلة  روح شــريين 

الحقيقة وهذه تعزيتنا جميعا«.

حداد يرتأس القداس

ــص ــول رخــ ــ ــع ــ ــف ــ ــد م ــيـ ــمـ ــجـ ــم: قـــــــــرار تـ ــ ــي ــ ــل ــ  س
حـــــمـــــل األســــــلــــــحــــــة ســــــــــــاري املــــفــــعــــول

صــدر عن مكتــب وزير الدفــاع الوطني 
موريس ســليم ما ييل: »يتــم التداول  بقرار 
صــادر عن وزير الدفاع الوطني  بوقف العمل 
بقراره  تجميد مفعول رخص حمل األسلحة. 
إن هذا القرار مزور وال اســاس له من الصحة 

وال يــزال قرار وزير الدفــاع الوطني الصادر 
بتاريخ الســادس من ايار الجــاري املتعلق 
بتجميد مفعول رخص حمل  األســلحة  عىل 
األرايض اللبنانية كافة ســاري املفعول حتى 

إشعار آخر«.

ترأس قداساً في مصر الجديدة
يــبــحــث أن  إنــــســــان  كـــــّل  ــى  ــلـ عـ ــان:  ــيـ ــاسـ ــنـ ــيـ  مـ
ســـعـــادتـــه ــرى  ــ ــ ي فـــيـــهـــا  ألّن  الـــحـــقـــيـــقـــة  عــــن 

تــرأس بطريــرك كاثوليكــوس كريس 
كيليكيا لألرمن الكاثوليك البطريرك رافائيل 
ميناســيان  والعرشون  الحــادي  بدروس 
قداســا يف كنيسة القديســة تريزا الطفل 
يســوع - مرص الجديــدة، وألقى عظة قال 
فيهــا: »إن أردنا أن نحيا، فعلينا أن نســلم 
ذواتنا إىل املسيح، ليغرينا ويصنع مننا أداة 
لصنع الخري والسام. ال يكفي أن أرى النور 
إن مل أقبله لينور حيايت أوال حتى أســتطيع 
أن أنــور حياة اآلخرين من حويل. ال يكفي 
أن أرى الحقيقــة إن مل أصدقهــا وأنرشها 
للمــلء، ال يكفي أن أرى املحبة إن مل أعمل 
بها. ألعل الرؤســاء عرفوا يقينا أن هذا هو 
املســيح حقا؟ ولكن هذا نعلم من أين هو، 
وأما املســيح فمتى جــاء ال يعرف أحد من 
أين هــو. هؤالء هم نفــس الجموع الذين 
رأوا يسوع يصنع املعجزات، يشفي املرىض 
الحقيقة.  املــوىت، لكنهم رفضــوا  ويقيم 

معتقديــن أنهم يعلمون كل يشء«.
أضاف »االنزعاج الذي يحمله يســوع هو 
االنزعاج الذي يشــعر به املرء أمام شــخص 
متعلق بشــدة مباضيه املظلــم غري مقتنع 
بالتغيــري، مثلا حن شــعب الله املختار إىل 
عبوديــة فرعون. كثري من األوقات نعتقد أننا 
نعرف املسيح، مثلا أعتقد الجمع يف الجليل، 
لكننــا بالحقيقة ال نعلم عنه إال القليل فقط. 
وليك نعرف يسوع عن قرب، أوال علينا أن نتعلم 
كيف نصغي بإميان وكيف نرى ونفكر بحكمة 
طالبني من الــروح القدوس أن ينورنا ويفتح 
عيوننا عىل حقيقة املسيح، حتى نعيشها يف 

حياتنا اليومية«.
وختم »عىل كل إنسان أن يبحث عن الحقيقة 
ألن فيها يرى سعادته. فمن يجد الحقيقة يجد 
معنى لحياته. يســوع هو تلك الحقيقة، هو 
الشــايف واملعزي، هو الطريق والحق والحياة 

فمن يؤمن به ستكون له الحياة«.

ــا ــ ــوري ــوف فـــــي ســ ــطــ ــخــ ــ ــر م ــ ــري ــحــ ــ ــش: ت ــ ــي ــ ــج ــ  ال
ــار ــطـ ــق املـ ــ ــري ــ ــى ط ــلـ ــة عـ ــابـ ــصـ ــعـ ــف الـ ــ ــي ــ ــوق ــ وت

الجيش  صدر عن قيــادة 
البيان  ـ مديريــة التوجيه، 
 5/  15 »بتاريــخ  اآليت: 
أمنية  عملية  وبعد   ،2022/
معقــدة، متكنــت مديرية 
بالتنســيق مع  املخابــرات 
الســورية  األمنية  األجهزة 
من تحريــر اللبناين جوزف 
جرجــي مفــرج املخطوف 
إىل ســوريا والــذي يحمل 
دون  من  الكندية،  الجنسية 
دفع أي فديــة. كا أوقفت 
التي  العصابة  مجموعة من 

خطفته بتاريــخ 15 /4 /2022 عىل طريق 

املطار. بورش التحقيق مع املوقوفني بإرشاف 
املختص«. القضاء 

ــة ــدول ال بــإخــتــيــارهــم  اللبنانيين  نــهــنــئ   عـــــدوان: 
ــواب ــ ــن ــ ــي مـــجـــلـــس ال ــ ــرى فـ ــ ــب ــ ــك ــ واملــــعــــركــــة ال

أكد النائب جــورج عدوان يف ترصيح له: 
»ان املعركــة الكربى اليــوم، هي يف مجلس 
النواب ويف كل لبنان، وهي معركة ســيادية 
بإمتيــاز«، معتربا »ان دورنــا يف لبنان وكل 
املنطقــة، توحيد القوى التغيريية، التي تريد 
الســيادة، ألن املعركة دون سيادة، يكون كل 
الشغل الذي نقوم به مضيعة للوقت«، متمنيا 

»التعاون مع كل السياديني لرفع هيمنة حزب 
الله عن الدولة«.

وعن الفوز الــذي حققته القوات اللبنانية 
يف االنتخابــات، قال: »ان اللبنانيني هم الذين 
اختــاروا الدولة اللبنانية عىل محور املانعة 
والدويلة، وهذا خيار اللبنانيني، الذين نهنئهم 

بهذا الخيار قبل القوات اللبنانية«.
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الثلثاء 17 أيار 2022

لـــــــبـــــــنـــــــان مــــــــــا بـــــــعـــــــد االنــــــــــتــــــــــخــــــــــابــــــــــات: يـــــــحـــــــتـــــــاج مــــــعــــــجــــــزة!
شــــــــومــــــــان: مــــــزيــــــد مـــــــن األشـــــــهـــــــر غـــــيـــــر الـــــســـــعـــــيـــــدة وارتــــــــــفــــــــــاع ســـــعـــــر الــــــــــــدوالر
ــة ــ ــرع ــ ــس ــ ــو ب ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــن يـ ــ ــ ــك ــ ــ ــة ل ــ ــ ــرع ــ ــ ــس ــ ــ ــار ب ــ ــ ــه ــ ــ ــن ــ ــ ــر ي ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــد صـ ــ ــ ــل ــ ــ ــان ب ــ ــ ــن ــ ــ ــب ــ ــ ــل: ل ــ ــ ــحـ ــ ــ ــكـ ــ ــ زمـ

تشــخص عيون اللبنانيني اليوم إىل ما بعــد اإلنتخابات، 
وتحديدا ما ينتظرهم عىل املستوى املعييش واإلقتصادي، يف 
ظّل معامل مشوشة للمرحلة املقبلة، وهواجس أبرزها إحتامل 
الدخول يف تعّث تشكيل حكومة جديدة أو يف فراغ  يف سّدة 
الرئاســة األوىل أو اإلحتاملني معا، ومــا يرتتّب عىل ذلك من 

خّضة يف العملة الخرضاء وجحيم جديد.
هواجس تنترش كالنار يف الهشــيم يف فكر املواطن اليوم، 
ترتّقب املزيد من اإلنهيار اإلقتصادي واإلجتامعي، فالحّد منه 
يتطلب هدوءا يف الخطاب السيايّس، وال ميكن توقعه  الحقا 

ال سّيام مع تضاد اإلنتامءات السياسّية.

{ فام هي مالمح املشهد السيايس الربملاين
ملا بعد االنتخابات ؟ {

لن يكون املشــهد النيايب بعد العملّيــة اإلنتخابية مختلفا 
عاّم قبلها، برأي املحلّل الســيايس توفيق شومان الذي أوضح  
لـ«الديار«  أّن القوى السياســية والحزبية، ســتحافظ عىل 
إمساكها باملشهد النيايب الجديد  ألسباب شتى، منها القانون 
اإلنتخايب املعمول به، وحيثياتها الشــعبية، عــدا أّن الرموز 
األخرى التي صنفت نفســها بـ » قوى التغيري »، عجزت عن 
طرح بدائــل مقنعة أو برامج بديلة، مشــريا  يف املقابل إىل 
اخرتاقات، إّنا غــري مؤثرة وغري وازنــة وفاعلة، مخترصا 
املشــهد، بوجود اتجاهني نيابيني كبرييــن ميتلكان رؤيتني 

اسرتاتيجيتني متناقضتني.

{ قريًبا: مؤمتر حوار لبناين- لبناين {
يف خضم ضبابّية املشهد الحايل، ورغم التدخالت املشبوهة 
من قبل بعض الخارج يف شــؤون الداخــل حصارا وتعطيال، 
هناك آمال معلّقــة عليه، فهل ينذر الجــو اإلقليمي والدويل 

بانفراج سيايس قريب دوليا ومن ثّم محلّيا؟
عىل ضفة األجــواء اإلقليمية وانعاكســاتها عىل الواقع 
اللبناين، يرى شــومان أنّها ايجابية إىل حّد ما، كاشــفا أّن 
الفرنســيني يعّدون العّدة لعقد مؤمتر حــوار لبناين ـ لبناين  
برعاية ســعودية وإيرانية، وأمامهم 3 اســتحقاقات، األول: 
تشــكيل حكومة ما بعد اإلنتخابات، والثــاين : التوافق عىل 
رئيس جمهورية جديد، والثالث : الحوار اإليراين ـ السعودي، 

متوّقعا إستجابة القوى السياسية للحوار.
ميقايت رئيسا للحكومة بعد االنتخابات!

إىل ذلــك، تتواىل مخاوف اللبنانيني بعــد اإلنتخابات حول 
استحقاق  تشــكيل الحكومة وما إذا كان سيتعّث كام جرت 

العادة  أو أن يحصل   لكن مع اختالف شكل الحكومة.
هنا يقول شومان إّن مواصفات الحكومة املقبلة ورئيسها  
لن تختلف عن مواصفات الحكومة الحالية، من غري أن يستبعد 
إعادة تكليف الرئيس ميقايت تشــكيلها، إنــا مع تعديالت 
ستأخذ بالحسبان احتامل أن تعّمر طويال نتيجة احتامل عدم 
التوافق عىل رئيس جمهورية جديد، الفتا إىل املرشحنْي األبرز 

لغاية  الجمهورية  لرئاســة 
فرنجية  سليامن  وهام  اآلن، 
وقائد الجيش العامد جوزيف 
عون مرّجحا األّول، يف حني 
اإلنتخابات  حصول  يجزم  مل 
الرئاســية خــالل املهلــة 

الدستورية.
وتوّقــع أّن يكــون لبنان 
بعــد نهاية ترشيــن األول 
انعدام  مع  موعد  عىل  املقبل 
جديد،  رئيس  عــىل  التوافق 
إاّل يف حــال حدثت معجزة 
للحوار  رسيعــة  كنتائــج 
الوطني املزمع، وأردف: »من 
رئيســا  إن  القول  الصعوبة 
جديــدا ســيدخل إىل قرص 
الرئيس  مغــادرة  بعد  بعبدا 
عون، ووفــق ما يتم التداول 

به بني مختلف القوى السياســية املحلّيــة ، فإن حالة الفراغ 
الرئايس  أو »خلو ســّدة الرئاسة«، ستشكل املشهد السيايس 

العام يف لبنان«.

{ طريق الهدوء السيايس غري معبّدة {
منذ اآلن حتى تشــكيل الحكومة الجديدة وانتخاب الرئيس 

الجديد: هل سنشهد هدوءا سياسيا؟
عىل ما يبدو فإّن الســجاالت لن تنتهي بانتهاء اإلستحقاق 
اإلنتخايب، ويف هذا يرى شــومان أنّه من املفرتض  أن يدخل 
اللبنانيون يف يوم آخر مع فجر االثنــني 16 أيار، وأن يصبح  
الخطاب الســيايس الحاد من مخلّفــات التنافس اإلنتخايب، 
ولكن ال يبدو أّن هذا األمر ســيتحقق، فاإلنقســام السيايس 
أعمق من أن تلتئم جراحه رسيعا، متوقعا  أن يستمر اإلنقسام 
وحالة اإلســتقطاب لحــني انعقاد مؤمتر الحــوار الوطني 
ونضوج التسوية السياسية، وبطبيعة الحال الطريق إىل ذلك 

شائكة وطويلة.

{ أشهر غري سعيدة {

أكث ما يشــغل بال اللبناين اليوم هــو الخدمات الحياتية 
التي تترّسب من بني يديه يوما إثر يــوم، فاملرحلة اإلنتقالية 
إىل حكومة جديدة ورئيس جديــد، ميكن أن يعرتيها الجمود 

ألشهر، وبالتايل  تهور خدمايت.
يؤكد شــومان أّن لبنان يشــهد اآلن حالة انهيار شاملة، 
فمعظم الخدمات العامة تقلّصت لدرجة النفاد، يف ظّل غياب 
لخطط اإلنقاذ عن برامج غالبية القوى السياسية، وهذا بحّد 
ذاته ال يدعو للتفاؤل القريب، ويدفع لإلستنتاج بأّن مرحلة ما 
بعد اإلنتخابات لن تكون مدخال لحّل مرتقب، بل عىل العكس، 

ففي ظل غياب اإلصالحات وخطــط اإلنقاذ والتعويل  فقط 
عىل اإلقرتاض من صندوق النقد الدويل ومعايريه ومقاييسه، 
يعني أنّنا مقبلون عىل مزيد من األشــهر غري الســعيدة من 
مالمحها العودة إىل ارتفاع سعر العملة الخرضاء، وهذا يكفي 
للقول بأن أمام اللبنانيني  منعطفا جديدا من اإلنهيار واإلنزالق 

نحو األسوأ.

{ أزمة لبنان من أصعب األزمات يف العامل {
مل يســجّل تاريخ لبنان أزمة إقتصادية بهذا الحجم، وهو 
مــا يؤكّده لـ »الديار« رئيس اإلتحاد الدويل لرجال وســيدات 
األعامل اللبنانيني MIDEL الدكتور فؤاد زمكحل، الفتا إىل أّن 
األزمة التي ميّر بها لبنان من أصعــب األزمات بتاريخ العامل 
حســب مرصد البنك الدويل والبلدان املانحة، مشددا عىل أنّها 
أزمة سيولة بالعمالت األجنبية والعملة الوطنية التي تسحب 
من الســوق بخطة جديدة، والفتا إىل أّن األزمة لن تحل بوقت 
قصري أو بانتخابــات، وأنّه عىل الرغم مــن بدئها  منذ نحو 
الســنتني والنصف فإنّه مل يّتم اتّخاذ أّي قرار واضح أو وضع 
إسرتاتيجية موّحدة من السلطتني التنفيذية أو الترشيعية،  وال 
نزال ضمن تجاذبات سياسية تصلح يف الحياة الدميوقراطية 
العادية وليس حينام تكون هناك أزمة إقتصادية واجتامعية 

بهذا الحجم.

{ أال ميكن التعويل عىل اإلنتخابات

كمدخل للتغيري؟ {
يجيب زمكحل إنّنا ال نســتطيع القول إن اإلنتخابات ستغرّي 
فاملشــكلة هي يف إدارة األزمــة واذا بقيت الطريقة كام هي 
-آخر ثالث ســنوات- فلن يكون هنــاك أّي تغيري، فاملوضوع  

يتعلّق بإدارة أزمة واضحة واســرتاتيجية واضحة ومرشوع 
صندوق نقد و ضغط سيولة، الفتا إىل أنه لن يتغرّي أي يشء 
بعد اإلنتخابات عىل مســتوى املوضوع النقــدي واملايل بل 
سنكون خلف اإلتفاق الســيايس الذي أّمن بعض اإلستقرار 
للدوالر خاصة يف منصة صريفة، فهناك احتامل أال يستطيع 

مرصف لبنان أن ميّول »صريفة ».

{ قد تتوّقف »كهرباء لبنان« عن اإلنتاج {

بالحديث عن موضوع الكهرباء الذي ميّثل العبء األكرب من 
هموم الناس املعيشــّية، يوضح  زمكحل أّن الدولة اللبنانية 
مل يعد لديها الســيولة لتمويل رشكة الكهرباء ليس لناحية 
الخســائر فحســب إّنا  لناحية األموال التشغيلية كصيانة 
املحطّــات وتأمني الوقود الالزم نتيجة ارتفاع ســعر الدوالر 
والتضّخم الدويل وارتفاع أســعار النفط ومشــتقاته عامليا، 
متوّقعا أن تتوّقــف رشكة الكهرباء عــن اإلنتاج عىل املدى 
القصري، معتربا أنّه حتى الخصخصة مل تعد مجدية الن قيمة 
بيع رشكة الكهرباء لن يؤمن شــيئا للدولة واملواطنني والحل 
الوحيد هو عرب b.o.t أي إعطاء اإلدارة لرشكة داخلية أو دولية 
تقوم باإلســتثامر وتقديم الخدمات عرب امتياز عىل مدى 20 

عاما وتبقى امللكية للدولة.
أّما عن اإلتصــاالت فأزمتنا كبرية عىل مــا يقول زمكحل 
الذي أوضح أّن القطاع مقّســم بني  خاص و عام، وأنّه يجب 
عىل الدولة )وزارة اإلتصــاالت وأوجريو( والرشكات الخاصة 
دفــع التزاماتهم للرشكات االقليميــة والدولية التي تؤمن لنا 
الصعبة والفريش وهذا  باألموال  اإلنرتنت  اإلتصاالت وشبكة 
يتعــّذر عليهم كونهــم يقبضون باللرية اللبنانية وبأســعار 
متدنية، ويف الوقت نفسه ال يستطيعون رفع األسعار بحكم 
القانون، وحتى إن قاموا بذلك فلن يســتطيع املواطن الدفع، 
ولن تستطيع الرشكات تغطية خسائرها الكبرية، ما سيشكل 
ضغطا كبــريا عىل لبنان ألّن  اإلتصاالت واإلنرتنت هي النافذة 
الوحيدة املنفتحة  أمام ابنائه للعمل داخليا وخارجيا وإدخال 
بعض من »الفريش دوالر«، محــذرا أنّه اذا قطع اإلنرتنت يف 
لبنان سيصبح سجنا كبريا وسننقطع نهائيا عن العامل وهذه 

كارثة وجرمية اقتصادية.
حول ما يتعلّق مبوضوع الغذاء يشــري زمكحل إىل التضخم 
الدويل الناتج من ضخ الســيولة وما يسّمى بالحرب العاملية 
الثالثة ضد الوباء مــا أدى إىل تضّخم عاملي إضافة اىل حرب 
عاملية رابعة بني أوكرانيا وروسيا ما أثّر يف  كل املواد الغذائية 
من أوكرانيا وأوروبا وكل املنطقة وسيؤّدي بدوره إىل تضّخم 
مايل، مستشهدا بتحّول قســم كبري من العمالت اىل عمالت 
مشــفرة وحصول تغيري باالقتصاد الدويل، الفتا إىل أّن لبنان 
يدفع مثنا مزدوجا لجهة تضخم داخيل نتيجة تدهور ســعر 
الرصف وتضخــم دويل، لكنه قال يف النهايــة اّن لبنان بلد 

صغري ينهار برسعة لكنه يستطيع أن ينمو برسعة.

ــكــمــل الــعــمــل ــاط: غــــداً ُن ــب ــن ــمــور ج ــي  ت
لبنان نــســتــعــيــد  لــكــي  صــعــبــة  بـــورشـــة 

اعترب رئيس كتلة اللقاء الدميقراطي، النائب واملرشح الحايل 
تيمور جنبالط، يف ترصيح عىل وسائل التواصل اإلجتامعي، 
أن »الوفاء للناس أقّل الواجب، لقــد كان صوتكم عالياً جداً. 
أنحني شــكراً ألهل الجبــل، ألصحاب الفضــل املعروفيني، 
ألصحاب االنتامء لــأرض والهوية والوجود والعروبة، ولكل 
الوطنيني األحرار عىل مساحة الوطن. غداً نُكمل العمل معكم 
يف ورشة صعبة ليك نستعيد لبنان ونستعيد كرامة العيش. 

فإىل العمل«.

العبسي غادر الى القاهرة للمشاركة 
بالجمعية العمومية ملجلس كنائس الشرق

غــادر بطريرك انطاكية وســائر املرشق للــروم امللكيني 
الكاثوليك يوســف العبيس اىل القاهرة مرتئسا الوفد املشارك 
باعامل  الجمعية العمومية ملجلس كنائس الرشق االوســط 
الذي سينعقد بدعوة من بابا الكنيسة القبطية االرثوذوكسية 
الكنائس يف  الثاين مبشــاركة رؤســاء  البابا تواضوروس 

الرشق االوسط. 
وعىل جــدول اعاملهــا مواضيع تهم مســيحيي الرشق 
االوســط، ابرزها الهجــرة، والوحدة، والحركة املســكونية 
وستكون للبطريرك العبيس كلمة يف الجلسة االفتتاحية التي 

تنعقد يف دير لوغوس وادي النطرون.
وضم الوفد املرافق  االمني العام املشارك للمجلس االب نقوال 
بسرتس وعضو الوفد املستشــار القانوين للمجلس املحامي 

ابراهيم طرابليس .

ــظ جــعــجــع ــ ــن حـ ــسـ ــن حـ ــ الــــســــّيــــد: مـ
بتحجيمي ــوا  ــه ــت وال نـــســـوه...  ــم  ــه أن

غرد النائب جميل السيد عرب حســابه عىل »تويرت«: »من 
حسن حظ ســمري جعجع يف دائرة بعلبك الهرمل أن الئحتنا 
كان همهــا نفخ بعض أعضائها بأصــوات تفضيلية لتكبري 
أحجامهم، بدال من تخصيص بعض تلك األصوات للمرشــح 
حدشــيتي مبا كان سيؤدي حتام إىل إسقاط املرشح أنطوان 
حبيش، ومن حسن حظ جعجع أيضا أنهم نسوه والتهوا يف 

املنطقة بتحجيم جميل السيد... مربوك«.

حــول ــطــوق  ال عليكم  ــروك  ــب م ــاب:  وهــ
تحريري عــلــى  وأشــكــركــم  ــم...  ــك ــاب رق

غرد رئيس حزب »التوحيد العريب« وئام وهاب عرب حسابه 
عىل »تويرت«: »أشــكر جمهور املقاومة وأبناء اإلقليم العريب 
وبخاصة برجا األبية وشــحيم الوفية وباقي القرى وآسف 
لعملية الغدر التي تعرضنا لها ممن صدقوا األكاذيب واختاروا 
الذل عىل الحرية. مربوك عليكم الطوق حول رقابكم وأشكركم 

عىل تحريري. أخربونا بعد سنة عن إنجازات نوابكم«.
ويف تغريدة ثانية، ســأل وهاب: »هل يجرؤ املســؤولون 
التحقيــق يف عــرشات الحقائب املحملة بالــدوالرات التي 
مرت عرب مطار بريوت ووصلت إىل أحزاب ومرشــحني يف 
بعــض املناطق لخوض املعركــة اإلنتخابية؟. األجهزة متلك 

التفاصيل«.

ــة ــ ــركـ ــ تــــــوضــــــيــــــح لــــــلــــــخــــــارجــــــّيــــــة حــــــــــــول عــــــقــــــد مـــــــــوقّـــــــــع مـــــــــع شـ
ــارج ــ ــ ــخ ــ ــ ــل املـــــبـــــاشـــــر مـــــــن أقـــــــــــام اإلقـــــــــتـــــــــراع فـــــــي ال ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــّي ــ ــل ــ ــم ــ ــع ــ ل

الخارجيــة  وزارة  أصــدرت 
واملغرتبــني البيــان اآليت: »عطفا 
الجديد  محطــة  أوردته  مــا  عىل 
رشكة  مع  املوقع  للعقد  بالنســبة 
النقل  التــي تولــت عمليــة   Y B
يف  االقرتاع  اقــالم  مــن  املبارش 
للمغالطات  وتوضيحــا  الخــارج، 
االخباري،  التقريــر  تضمنه  الذي 
ان  واملغرتبني  الخارجية  وزارة  يهم 

توضح االيت :
1- لقــد تــم توقيــع العقد مع 
الرشكــة املعنيــة وفقــا لالصول 
واالنظمة املرعيــة االجراء، أي بعد 
موافقــة كل من ديوان املحاســبة 
املاليــة  رقابتــه  مــارس  الــذي 
الذي  الوزراء  ومجلس  والقانونية، 
أجاز التعاقد ذي الصلة بعد االطالع 

امللف مكتمال. عىل 
2- ان الــوزارة قامت بإجراء عملية إســتقصاء أســعار 
بني عدة عــروض لرشكات وركنــت اىل العرض االفضل ان 
لناحية الخدمات املقدمة او لجهة الســعر املطلوب، وتعّذر 
املهلة  إجراء عملية اســتدراج عروض مفّصلة نظرا لضيق 
الفاصلة عن بدء العمليــة االنتخابية يف الخارج ولرضورة 
امليض يف التحضريات اللوجستية، ليس الن الوزارة مل تكن 
تعلم باقرتاب موعد االنتخابات  بل الن قانون فتح االعتامد 
االضايف االســتثنايئ الخاص بتمويــل العملية االنتخابية 
يف الخارج والداخل مل يصدر اال يف يوم ٥ نيســان 2022، 
وهو ما مل يرتك خيارا للوزارة ســوى سلوك الطريق االقرص 
إن بالنســبة للعقد مع DHL )نقــل صناديق االقرتاع ذهابا 

وايابا( أم مــع Y B ، واال لكان تنظيــم العملية االنتخابية 

يف الخــارج برّمتها قد بات بحكم املســتحيل خصوصا مع 

عدد ايام العطل الرســمية خالل الشهر الذي سبق يومي 6 

و ٨ أيار.

املبارش هو  النقل  الهدف مــن  للمغالطة، فان  3- خالفا 

مراقبة حســن ســري العملية االنتخابية داخل االقالم من 

قبل غرفــة عمليات الوزارة بحضــور هيئة االرشاف عىل 

االنتخابات وبعثات املراقبــة املحلية والدولية، ووضع تلك 

الشاشــات بترصف الرأي العام املحيل والدويل ووســائل 

املراقبة  أعىل معايــري  الحرص عــىل  أي  االعالم كافــة، 

والشــفافية والنزاهة، وليس االتاحــة املزعومة لالحزاب 

السياســية لرصد من انتخب مرشــحيها او من امتنع عن 

الشــطب  لوائح  ان  إذ  الحضــور، 
املوجــودة بني أيــدي مندويب تلك 
االحــزاب هي التــي توثّق حضور 
وليس  القلم  مركــز  اىل  ناخب  كل 
التذكري  مع  املبارش،  النقل  شاشات 
يبقــى رسيّا وهو حق  االقرتاع  أن 
االجتهاد  كان  ألي  يجوز  ال  مقّدس 

بشأنه. الشخصية  بتفسرياته 
٤- أما بالنسبة للداتا الناتجة عن 
الوزارة  فتؤكد  املبارش،  البث  عملية 
عىل انه قد تم حفظها لديها حرصا 
أي طرف محيل  لدى  وليس  للتوثيق 
آخر، وهــي كانت متاحة  أو دويل 
كافة  االعــالم  ولوســائل  للعموم 
وهي ليســت حكرا عــىل أي جهة 
ال خــالل العمليــة االنتخابية وال 

بعدها.
٥- مبا يتعلق بالعناوين االلكرتونية والنواحي التقنية، فقد 
طلبنا من تقنيي الرشكة املعنية التواصل مع واضع التقرير يف 
القناة املذكورة لتزويده والرأي العام بكافة التفاصيل الدامغة، 
وقد تم التواصل املطلوب وأُعطيت االجوبة التقنية الحاسمة 

التي تدحض كل تلك املزاعم.
ختاما، تعود وزارة الخارجية لتكرر ثقتها التامة مبا أنجزته 
من حسن تنظيم للعملية االنتخابية يف الخارج بأرفع املعايري 
وبأفضل الرشوط املالية والتنظيمية واللوجســتية، وهي لن 
ترتدد يف الرد عىل أية استفســارات أو مزاعم كونها اعتمدت 
ومنذ اليوم االول معيار الشــفافية املطلقة أمام الرأي العام 
املحيل والعاملي ألنه ليس لديها أصال إال ما تفتخر به من إنجاز 

تضيفه اىل رصيدها«.

ــرة  ــ ــي ــ ــب ــ ــا إنــــــــــجــــــــــازات ك ــ ــن ــ ــق ــ ــق ــ ــل: ح ــ ــ ــّي ــ ــ ــم ــ ــ ــج ــ ــ ســــــامــــــي ال
ــف الــــــــســــــــاحــــــــة مــــــــــن بـــــــعـــــــض الــــــــوجــــــــوه ــ ــيـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ بـ

ــة: ــب ــك ــن ــة« فــــي ذكـــــــرى ال ــ ــّي ــ ــرب ــ ــع ــ »األحــــــــــزاب ال
ــّدي لــلــتــطــبــيــع ــ ــص ــ ــت ــ ــة.. وال ــ ــاوم ــ ــق ــ ــامل ــ الـــتـــمـــّســـك ب

ذكــر رئيس حــزب  الكتائب  اللبنانية  ســامي 
ندعمها  التي  للوائــح  ا أعلّنا عن  »اننــا  الجميل ، 
يف كل لبنان منذ أســبوع وكلهــا ُوّفقت ولدينا 
مجموعة مــن الحلفاء الذين ســنخوض معهم 
املعركة املقبلــة وهذا انتصار للكتائب، وطموحنا 
كان أن تربح املعارضــة، فالكتائب بخدمة لبنان 
والقضيــة وقد انترصت مبجــرد أن اللوائح التي 
بجدارة، وجبهة  لبنان نجحــت  كل  ها يف  دعمنا
لنا  رفاق  اىل جانــب  أّسســناها  التي  املعارضة 

لبنان«. ُوّفقوا يف مناطق عدة يف 
وأشــار يف حديث تلفزيوين، إىل »اننا حققنا 
الحزبيني نجحوا  أهداًفا عدة منها ان مرشــحينا 
وعىل الصعيد السيايس مل يحصل  حزب الله  عىل 
االكثيــة التي كان يطمح لها، كام تم تشــكيل 
الئحة خارج اطار املنظومة وهناك كتلة يتخطى 
القوى  كل  مــن  متحررة  نائًبــا  الـــ20  عددها 

البلد  وأوصلت  بالتســوية  قامت  التي  السياسية 
اىل ما وصل اليه«، الفتاً إىل أنه »ما زال هناك 9 
دوائر مل تحسم النتائج فيها، انا نحن مرتاحون 
للجو العــام يف  االنتخابات  وقد حصل تغيري يف 
الساحة  بتنظيف  كبرية  انجازات  وحققنا  العمق، 

الوجوه«. بعض  من  السياسية 
أضاف »ال ميكــن االنتصار يف كل املعارك، وحيث 
مل ننترص حّققنا أرقاًما جيدة، وانترصنا يف كرسوان 
وبريوت حيث انترص نديــم الجمّيل لوحده يف هذه 
املعركة الصعبة، بالتايل نحن مرتاحون للنتائج عىل 
أمل أن تكون النتائج جّيدة للبلد، ويف الجنوب رفضنا 
املقاطعة ودعونا اىل املشــاركة التي كانت مجدية 
والنتائج أتت ممتــازة وننتظر حاصاًل ثانًيا لالئحة 
املعارضة، وأحّذر من تالعب يحصل يف هذه املنطقة 
حيث الفرز متواصــل ويحاولون منع املعارضة من 

االنتصار بخرق ثاٍن يف املنطقة«.

العامــة للمؤمتر  جــددت األمانة 
العام لأحــزاب العربية ويف الذكرى 
الـــ7٤ لذكــرى النكبــة،  »موقفها  
الواضح والرصيــح الداعم للمقاومة 
لتحرير فلسطني وكل  كســبيل وحيد 

املحتلة«. العربية  األرايض 
واعلن االمــني العام للمؤمتر العام 
لالحــزاب العربيــة قاســم صالح، 
شــعبنا  عــىل  األول  »رهاننــا  ان 
الفلســطيني العظيم الــذي عرّب عن 
الوحيد  وخياره  أرضه  بحرية  متسكه 
وما  العدو،  هــذا  مبقاومة  املتمثــل 
املبارشة  واملواجهات  العودة  مسريات 
العدو يف كل يــوم جمعة والتي  مع 
األرض  يــوم  انطلقــت يف ذكــرى 
الشــهداء  عرشات  خاللها  وارتقــى 

تأكيد عىل عظمة  إال  الجرحى  ومئات 
هذا الشــعب ومتســكه باســتعادة 
أرضــه وإقامة  حقوقــه وتحريــر 
دولته املســتقلة عــىل كامل الرتاب 

القدس«. وعاصمتها  الفلسطيني 
وجدد »دعــوة أحرار األمة والعامل 
وأحزابهــا وقواهــا إىل العمل الجاد 
دعم  وإىل  التطبيــع  عىل مواجهــة 
املقاومة وإىل  قــوى ودول محــور 
جميع  يف  وفعاليات  بتحركات  القيام 
األقطار العربية ويف العامل ملســاندة 
نضالــه  يف  الفلســطيني  الشــعب 
املســتمر منذ ما يزيــد عىل الثامنني 
وإباء  عامــاً دون هوادة وبــإرصار 
يقدم الشــهداء ويــروي كل ذرة من 

تراب وطنه دماً زكياً ».
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لــلــدوالر املــتــنــامــي  الــصــعــود  يلجمون  ــوا  ــ زال ١٥٨و١٦١مــــــا  والــتــعــمــيــمــان  صــيــرفــة   منصة 
السوق املوازية الجديد لوقف تدخله في  لبنان ينتظر االصالحات والحكومة واملجلس  مصرف 

جوزف فرح

بعــد انتهــاء االنتخابات 
النيابيــة وتداعياتهــا عىل 
والتكتالت  االحــزاب  صعيد 
يطرح  التغيــر  وحــركات 

السؤال وماذا بعد ؟
هل ينــرف املعنيون اىل 
معالجــة االزمة االقتصادية 
واملاليــة بعــد ان عرف كل 
حــزب حجمه يف ظل تنامي 
االنهيــار املــايل وتخطــي 
االرقام القياســية االقتصاد 
الوطني  ان عىل صعيد نسبة 
الفقر يف لبنان او عىل صعيد 
نسبة الهجرة وخصوصا من 
فئة الشباب، وماذا عن مصر 
سعر رصف الدوالر يف السوق 

املوازية مع الحديث عن تخطيه السقوف، وماذا عن 
تدخل مرف لبنان ؟

تؤكد مصادر مالية مطلعة ان مرف لبنان يقوم 

بواجباتــه يف الدفاع عن اللــرة اللبنانية وضبط 
املضاربــات بالدوالر من خالل ثالثة تعاميم حدت 

من تصاعد قيمة العملة الخرضاء.
1-منصــة صرفــة التي انشــأها 
مــرف لبنان ومنعت من الفوىض يف 
الســوق املوازية وامنت الدوالر للتجار 
واملستوردين واملواطنني عىل سعر حدده 
وتقيد بــه الجميع حيث تدل االرقام ان 
تدخل مرف لبنان يف السوق املوازية 
كان يرتاوح بــني ٣0مليون و٩0مليون 
دوالر يوميا واخرها يوم الجمعة املايض 
حيث بلــغ حجم التــداول عىل منصة 
صرفة اكرث من ٣٨مليون دوالر ومبعدل 

22700لرة للدوالر الواحد.
2-التعميــم 1٥٨الذي اصدره مرف 
لبنــان يف ٨ حزيران املــايض ويتعلق 
املتعلقــة  االســتثنائية  باالجــراءات 
بالسحب النقدي من الحسابات املرفية 
بالعمالت االجنبية تصل اىل ٤00دوالر 
امــريك نقــدا و200دوالر بالعملــة 
اللبنانية حسب سعر رصف عىل 12الف 
لرة للــدوالر وعمليات رشاء عن طريق 
بطاقات الدفع مببلغ يصل اىل 200دوالر 
امريك وباللرة اللبنانية خســب سعر 

12الف  اســاس  عىل  رصف 
لرة للدوالر ،وهذا ما ادى اىل 
وجــود كميات من الدوالرات 
بأيدي صغار املودعني وعرض 
الدوالرات الن عدد  كثيف من 
املســتفيدين من هذا التعميم 
يتعــدى الـــ ٣00الف مودع 
،ومن الطبيعي ،مع وجود مثل 
الدوالر  يبقى  ان  االرقام  هذه 
منضبطــا رغم ما يحىك عن 
ارتفاعه بعد انتهاء االنتخابات 
خصوصــا ان املســتفيدين 
من هذا التعميــم هم االفراد 
الطبيعيــون  واالشــخاص 
الذيــن ميتلكون حســابات 
بالعمــالت االجنبية كام يف 
٣1ترشين االول 201٩والذين 
ال تزال حســاباتهم نشــطة 
واملساهمني )االشخاص الطبيعيون (يف الحسابات 

املتحدة واملشرتكة .
٣-التعميــم 1٦1والذي ينص عىل دفع املصارف 
لعمالئها السحوبات النقدية التي يحق لهم سحبها 
ســواء باللرة اللبنانية او بالــدوالر وفق الحدود 
املعتمدة يف كل مرف عىل ان تكون بالفراش دوالر 
وفق ســعر الرف عــىل منصة صرفة يف اليوم 
السابق للســحب وذلك من احل ابقاء الدوالر تخت 
السيطرة يف السوق املوازية عرب سحب اللرات من 

السوق وضخ الدوالرات باملقابل .
اذن هذه املنصة وهذان التعميامن هي االسلحة 
التي ما زال يســتعملها حاكــم مرف لبنان لعدم 
تفلــت الدوالر ومنع املضاربة ولكن مل يقل الحاكم 
من اين يأيت بدوالراته للمحافظة عىل االســتقرار 
النقدي املرتجرج اال من خالل استعامل ما تبقى من 
االحتياطي االجنبي يف مرف لبنان وذلك بأنتظار 
تشــكيل حكومة حديدة تطبق ما تم االتفاق عليه 
مــع صندوق النقد الدويل ليك تضع هذه الحكومة 

خطة االنعاش املايل .
عــىل اية حال فان الحديث املتكــرر عن ارتفاع 
سعر رصف الدوالر بعد االنتخابات النيابية وتحديد 
االســعار املرتفعة له ادى اىل االحجام عن التداول 
بالــدوالر وذلك طمعا بتحقيق االرباح رغم ما يقوم 

به مرف لبنان يف هذا االطار.

ــرف  ــ ــصـ ــ هـــــــــل يــــــــمــــــــدد مـ
١٥٨؟ ــيـــم  ــمـ ــتـــعـ الـ لـــبـــنـــان 

تؤكــد مصادر مرفية ومالية أن مرف لبنانقد يتجه  
اىل التمديــد للتعميم 1٥٨ســنة جديدة والذي ينص عىل 
اعتامد االجراءات االســتثنائية املتعلقة بالسحب النقدي 
من الحســابات املرفية بالعمــالت االجنبية تصل اىل 
٤00 دوالر نقداً و٤00 دوالر بالعملة اللبنانية عىل ســعر 
رصف 12ألــف لرة للدوالر الواحد والذي اعُترب انه من اهم 
التعاميــم التي يصدرها مرف لبنــان، اوالً النه يضبط 
الســوق املوازية من خالل ضخ املزيد من الدوالرات، وثانياً 
انــه يؤّمن للمودعني بعضاً من اموالهم بالعملة االجنبية، 
وثالثــاً يرّد الودائع لصغار املودعــني، ورابعاً عدم تطبيق 
الـ«هركات« عىل الســحب بالدوالر، وخامساً انه يؤّمن 
مروفــاً اضافياً للمواطنــني الذين يعانون من الضائقة 
املالية، وسادســاً يخفض عدد الحســابات املوجودة لدى 

املصارف وهي لصغار  املودعني .

ــرشــحــاً ومـــــؤازرة ؟ ــوراً وت ــضـ ــاً وحـ ــم ــات الــنــيــابــيــة دع ــخــاب ــت ــي اإلن ــت ف ــارك  املـــصـــارف ش
االقتصادية ورؤيتها  ومستقبلها  مصيرها  تحدد  النيابي  املجلس  على  املعروضة  القوانين 

رشا يوسف

مل تقــف املصارف موقف 
املتفرج مام جرى عىل صعيد 
التي  النيابية  اإلنتخابــات 
من  املايض  األحــد  اجريت 
خالل دعمها لبعض اللوائح 
مبارشة  بصورة  واملرشحني 
او غــر مبارشة:الرتشــح 
ترشــيح  مبارشة متثل يف 
الوزيــر الســابق مــروان 
خرالديــن رئيــس مجلس 
ادارة بنــك املوارد عن دائرة 
الثالثة)مرجعيون  الجنوب 
-بنت  -حاصبيا-النبطيــة 

جبيــل ( او غر مبارشة متثل بدعم رئيس مجلس 
ادارة بنك سوســيته جرنال انطــوان صحناوي 
مرشــحني يف الدائرة االوىل يف االرشفية كجان 

الجميل والئحتهام . طالوزيان ونديم 
هذا يف العلن ولكن تتحدث مصادر مطلعة عن 
دعم بعض املصارف لبعض املرشــحني وتســهيل 
امــور الناخبني الذيــن يؤيدونهم من خالل رفع 
ســحب كمية االموال التي ميكن الحصول عليها 
مــن املصارف التي حجزت فيهــا اموالهم او من 

خالل تسهيل معامالتهم وغرها .
مــن املعروف ان تدخل املصارف يف اإلنتخابات 
النيابيــة ليس جديدا ولكن لهذه االنتخابات تأثر 
مبــارش عليهــا ولذلك فهي معنية بها الســباب 
عــدة لعل اهمها اقتناعهــا اوال بأنها معنية بهذه 
االنتخابــات بعد ما تعرضت له خالل الســنتني 
املاضتني من خالل تحميلها مســؤولية االنهيار 
املايل والخســائر واحتجاز اموال املودعني بينام 
تعتــرب املصارف ان الدولــة هي التي احجمت عن 
دفع ديونهــا للمصارف مام ادى اىل هذه االزمة 
املاليــة واملرفيــة الصعبة والن الســلطة هي 
التي اتهمت املصــارف بهذه االزمة قررت النزول 
واملشــاركة يف االنتخابــات يك تتمكــن من ان 

يكــون لديها نواب يف املجلــس النيايب يدافعون 
عنها وعن قراراتها وتشكيل لويب نيايب مريف 
كام حصل مع النواب الصناعيني الذين كانوا خر 
معــاون لجمعية الصناعيني اللبنانيني كشــوقي 
دكاش ونعمة افرام وميشال الضاهر ونزيه نجم 
وهــم صناعيون قبل ان يكونــوا نوابا وبفضلهم 
وحركة رئيس الجمعية سليم الزعني فقد متكنت 
الجمعيــة من ابعاد الــكاس املرة عنها من قانون 
الكابيتــال كونــرتول وخطة التعــايف  وثانيا 
اهمية املجلــس النيايب ودوره الفعال يف عملية 
النهــوض االقتصادي وقد اعتــرب خر الدين ان 
املجلس ينقصه أحيانًا بعض الخربات وتحديًدا يف 
األوضــاع املالية، ونظًرا لخربيت واختصايص يف 
الشــق املايل وسنسعى اىل ان تكون هذه الخربة 

يف خدمة املجلس النيايب .
وخرالديــن هو احد املرفيــني الذين تصدوا 
لالخبــار املغلوطة التــي طالت القطاع املريف 
وهو احد املدافعني عنه وثالثا ما ســيعرض عىل 
املجلس النيايب الجديد من مشــاريع قوانني لعل 
اهمها اقرار مرشوع قانــون الكابيتال كونرتول 
الــذي مل  يقر يف املجلــس الحايل وترك للمجلس 
الجديــد نظــرا لتداعياته املســتقبلية ومرشوع 

قانون تعديل قانون الرسية 
املرفيــة واعــادة هيكلة 
القطــاع املــريف واقرار 
مــرشوع قانــون املوازنة 
2022وهي  للعــام  العامة 
مشاريع اصالحية مطلوبة 
مــن قبــل صنــدوق النقد 
خطة  اىل  اضافــة  الدويل 
التعــايف التــي رفضتهــا 
املعروضة  املصارف  جمعية 
اللبنانية  الحكومــة  مــن 
املصارف  تحميل  اىل  واآليلة 
شــبه  القســم  واملودعني 
التي  الخســارة  من  الكامل 
نتجت عن السياســات التي 
اعتمدتها الدولــة بحكوماتها املتعاقبة ومرف 

لبنان«.
بـ«الكارثيــة واملخالفة  الخطــة  ووصفــت 
للدســتور اللبناين ولســائر القواعــد القانونية 
املرعية االجراء«. ازاء ذلك لفتت مصادر مرفية 
مطلعة اىل خطورة املرحلة املقبلة بالنسبة للقطاع 
املريف ومــن الرضوري ان ال تقــف املصارف 
موقف املتفرج بل ان تدخل يف صلب هذه القوانني 
التي تحدد مســارها ومستقبلها يف لبنان وتؤكد 
هذه املصادر ان مشاريع القوانني املعروضة امام 
املجلــس النيايب مهمة وخطرة جدا النها قوانني 
تتنــاول القطاع املريف ومســتقبله ودميومة 
عمله وان التجارب الســابقة علمت هذه املصارف 
ان ال تبقــى صامتة او تقف عىل الحياد ملواضيع 
تخصهــا  منطلقة من مقولة »ما بيحك جلدك مثل 
ضفــرك«واذا كان رئيس جمعية املصارف ســليم 
صفر يف واليته االوىل قد اعتمد هذه السياســة 
وادت اىل ما ادت اليه فأن يف واليته الثانية اعتمد 

الهجوم وعدم الوقوف عىل الحياد .
اذا كان الجميــع يدرك اهمية االنتخابات النيابية 
فإن القطــاع املريف يدرك اكرث من غره بأهمية 

هذه االنتخابات.

املـــــالـــــي؟! ــد  ــ ــه ــشــ ــ امل فـــــي  ــة  ــيـ ــابـ ــبـ ضـ يـــنـــعـــكـــس  الـــنـــيـــابـــيـــة  األوراق  ــط  ــ ــل خــ
َمــّر الخامس عرش من أيــار مبعركة انتخابية 
حامية أحدثت نتائج اســتثنائية سترتك تداعيات 
عىل الوضع اللبنــاين ككل، وبالتايل عىل الوضع 

االقتصادي واملايل.

فقد أنتجت االنتخابات النيابية يف أوىل املعلومات، 
»وجوهاً جديدة بقي عددها أدىن من الكّم الهائل من 
التقليديينومل يغفل السؤال عام »إذا كانت ستشهد 
املرحلــة املقبلــة فراغاً حكومياً، حيث ســتنتقل 
الحكومة الحالية إىل تريف األعامل، 
أم ســيتم تشكيل حكومة جديدة؟ كذلك 
األمر بالنسبة إىل انتخاب رئيس ملجلس 
النواب، هل سيصار إىل التجديد للرئيس 
الحايل تقابله تنازالت من الفريق اآلخر، 
أم ســيتم انتخاب رئيــس آخر؟«. من 
هنا »الوضع ضبــايب«، يتابع املصدر، 
»لكــن التحديات يف املرصاد، ال ســيام 
املرفيــة واملالية منها... إذ بعد إعالن 
حكومة حســان دياب تعرّث الدولة عن 
تسديد مستحقاتها من الـ«يوروبوند«، 
أكــدت الحكومة الحاليــة عرب خطتها 
اإلنقاذية، عىل إفــالس لبنان وأنها لن 
تدفع ألحٍد شــيئاً... فــأركان االقتصاد 
وال ســيام املرفيني، يطالبون الدولة 
بتحّمل مســؤولّيتها ال االكتفاء بإعالن 
إفالســها وتعرّثها عن سداد ديونها... 
الدولة هي َمن أخذت أموال الناس، لذلك 
عليهــا االعرتاف بذلك والعمل عىل رّدها 

بالوسائل التي تراها مناسبة، منها تخصيص جزء 
من مردود مرافقها العامة لتســديد هذه األموال، أو 
خصخصــة بعض املرافق التي تيسء إدارتها، وذلك 
بهــدف إعادة األمــوال إىل أصحابها وليس إفالس 

البلد...
ويجزم عىل »وجوب أن تتحّمل الدولة مسؤوليتها 
القانونية ال أن تغســل يَديها وتحّمل تبعات كل ما 
حصل من انهيار، للقطاع املريف واملوِدعني!«، آمالً 
يف ضوء خلط األوراق االنتخابية، »أن يعي الجميع 
أنه ال ميكن للدولة أن تبقى تتنّصل من مسؤولّيتها 
اتجــاه االنهيار الحاصــل، وتحّمله لكبار املوِدعني 
الذيــن عملوا بكدٍّ وجهد لتحصيل أموالهم من عرق 
جبينهم، وليسوا لصوصاً أو سارقني...«، مستشهداً 
بأن »بــالد العامل تتهافت عىل جذب كبار املوِدعني 
لتعزيــز اقتصادها، إال يف لبنان حيث تعمل الدولة 
كل ما يف وســعها للقضاء عليهــم وتُحرّم عليهم 
االستثامر فيه مدى العمر... إذ كيف سيعودون إىل 

بلد رسق أموالهم؟!«.
وتســاءل كيف ســُتبنى الثقة ببلد أعلنت دولته 
اإلفالس والتعرّث عن ســداد ديونها، فيام الصحيح 
أنه ليس مفلســاً بل لديــه قطاعات ومرافق غنّية 
إمنــا غر منتجة ألن َمن يديرها غر منتجني وغر 

اختصاصيني وبعضهم نهبوا أموالها...

ليرة الــف  الــى 2٨  ــدوالر وصــل  ــ ال

تفاقم الــى  الرغيف  ــة  أزم تــحــّذر:  واألفـــران  املخابز 

أشــار اتحاد نقابات املخابــز واالفران إىل 
أن »قطــاع االفران ميّر بأزمة نقص حادة يف 
مادة الطحني منذ اسبوعني ومل يتحرك االتحاد 
حرصــا منه عىل متريــر العملية االنتخابية 
مــن دون ازمة وتجّنباً التهامه بإحداث بلبلة 
يف قطاع الرغيــف يف الظروف الراهنة. اما 
وبعد انتهاء االنتخابــات بات من الرضوري  
رفــع الصوت للمطالبة بتأمني حاجة االفران 
واملخابز من الطحني بعد ان شــارفت كمياته 
لديهــا عىل االتتهاء يف مهلة ال تتعدى ثالثة 
ايــام، علامً ان حجــم االنتاج يف االفران التي 

لديها الطحني ال يتعدى الخمسني يف املئة«.
وســأل يف بيان »جميع املسؤولني املعنيني 
عن اآللية املعتمــدة يف املوافقة عىل فواتر 
اســتراد  القمح املقدمة من املطاحن بحيث 
تتم املوافقة استنسابيا وقد تكون مناطقية، 
خصوصــا وان مطاحن عديدة لديها مخزون 

من القمح باالمانة مل يتم تســديد مثنه وفق 
االليــة املعتمدة يف الدعم وهذه املطاحن بلغ 
عددها 7 هي من املطاحن االساسية يف تأمني 
الطحني للخبز العريب وهي: الشهباء، الربكة، 
الحديثــة، البقاع، الدورة، الرشق االوســط 
والجنوب الكربى التي تغذي منطقة الجنوب 

والضاحية الجنوبية وقسام من بروت«. 
وأكّد االتحاد عىل »تنســيق تام وشامل مع 
وزير االقتصاد والتجارة الذي ال يألو جهدا يف 
املوافقة عىل عمليات استراد القمح برسعة، 
ولكننا نســتغرب ملاذا مل يطرح هذا امللف عىل 
طاولة مجلس الوزراء يف الجلسة االخرة مام 
يثر لدينا الشــكوك ان هناك »قطبة مخفية« 

ولصالح من؟«. 
وحّذر من »عدم معالجة هذا املوضوع اليوم 
قبــل الغد الن االزمة واقعة وقد تتفاقم خالل 

اليومني املقبلني«. 

اســــــــتــــــــقــــــــبــــــــاالت وزيـــــــــــــــــر املــــــالــــــيــــــة

مـــــعـــــدل الــــبــــطــــالــــة إرتــــــفــــــع نــــحــــو ثـــالثـــة 
ــادي ــ ــصـ ــ ــتـ ــ ــاف جـــــــــراء اإلنـــــهـــــيـــــار اإلقـ ــ ــ ــع ــ ــ أض

ــم بــاملــجــاعــة ــال ــع ــدد ال ــه ــاع أســـعـــار الــقــمــح ي ــفـ إرتـ

اســتقبل وزيــر املالية الدكتور يوســف 
الخليــل يف دارته يف صــور رئيس  جمعية 
الكاتب  الثقافيــة االجتامعية  »هال صور« 
الدكتــور عامد ســعيد، وكانت مناســبة 
للحديث يف شؤون اعالمية وثقافية إضافة 
إىل تداعيات العملية االنتخابية النيابية يف 

املنطقة.
ورحب الخليل، بحســب بيــان الجمعية، 
بالدكتور ســعيد الذي »أشاد بسرة ومسرة 
الوزيــر الخليل ونشــاطه املميز عىل صعيد 
وزارة املالية«، وقال: »إن معاليه تسلم الوزارة 
يف ظــل ظروف صعبــة يجتازها الوطن«، 

وأعرب عــن أمله يف ان ينجح الوزير الخليل 
يف مهامه سيام و«انه خبر ومهندس بارع 

يف قراراته وسياسته املالية«.
واشــار اىل دعم الوزير لنشاطات »هال 
صــور« وآخرهــا معرض الكتــاب العريب 
الســادس الذي تقيمــه الجمعية يف مركز 

باسل االسد الثقايف مرة كل عام.
وختم الخليل، متمنيا ان »يتعاون الجميع 
النقاذ وطننــا الغايل من االزمات الخانقة، 
واهمهــا الوضــع املعيــي واالقتصادي 
والهمــوم اليومية للمواطنــني الذين باتت 

نســبة كبرة منهم تحت خط الفقر«.

إرتفع معدل البطالة الرسمي يف لبنان نحو 
ثالثــة أضعاف عىل وقع اإلنهيار اإلقتصادي 
الذي يعصف بالبالد، وفق مســح جديد أجرته 
الحكومة اللبنانية واألمم املتحدة ومتت نرش 

نتائجه الخميس.
وقالت إدارة اإلحصــاء املركزية يف لبنان 
ومنظمة العمــل الدولية يف بيان صحايف: 
»إرتفــع معدل البطالــة يف لبنان من ٤,11 
يف املئــة يف الفرتة املمتدة بني عامي 201٨ 
و201٩ إىل 2٩,٦ يف املئــة يف كانون الثاين 

املايض«.

وأضحت الدراسة أن »ما يقارب ثلث القوى 
العاملة الناشــطة كانــت عاطلة عن العمل 
مطلع العام، مشــرة اىل أن نســبة البطالة 
يف صفوف النســاء أعىل مام هي عليه لدى 

الرجال«.
وبحسب املسح الذي شمل عّينة من ٥٤٤٤ 
أرسة من مختلــف املحافظات، فإن »العاملة 
غــر املنظمة، أي تلك التي ال تغطيها بشــكل 
كاف الرتتيبات الرســمية ونظــم الحامية، 
متثل اآلن أكرث من ستني يف املئة من مجموع 

العاملة يف لبنان«.

يبدو أن املجاعة تهدد العامل وســط ارتفاع 
أسعار القمح وترجيحات بانخفاض املحصول 
العاملي للمرة األوىل خالل ٤ ســنوات، األمر 
الذي دفع دوال إليقاف بيع محاصيلها وأخرى 
إلعالن نفاده قريباً. وأشــار تقرير لصحيفة 
»Financial Timesإىل أنــه »من املرجح أن 
ينخفض إنتاج القمح العاملي للمرة األوىل منذ 
٤ سنوات، وفقاً لتوقعات الحكومة األمركية 
التي قامت مبراقبة موســم املحاصيل املقبل 
عــن كثب، مام يؤكد املخاوف من زيادة تعقد 

اإلمدادات وارتفاع أسعار املواد الغذائية«.
وارتفعت أســعار القمــح بعد أن أصدرت 
وزارة الزراعة األمركية أول تقديراتها العاملية 
الخميس  يوم   2٣-2022 املحاصيل  ملوســم 

املايض  وارتفعــت العقود اآلجلة للمحصول 
الجديد، تسليم أيلول، واملتداولة يف شيكاغو، 
إىل 12 دوالراً للبوشــل، بزيادة ٨% عىل مدار 
األســبوع، قبل أن ترتاجع قليالً. وتم تداول 
عقود القمح اآلجلة يف »يورونكســت«عند 
أعىل مستوى يف شهرين، عند ٤11.٥0 يورو 

للطن.
ويراقب تجار الحبــوب ورشكات األغذية 
والحكومــات اإلمدادات عن كثــب منذ بدء 
أوكرانيا،  الروســية يف  العسكرية  العملية 
التي عطلت الزراعــة يف أوكرانيا، التي هي 

واحدة من أكرب خمس دول مصدرة للقمح.
وتوقعت وزارة الزراعة األمركيةأن »إنتاج 
القمح األوكراين سينخفض بنسبة أكرب من 

ارتفع سعر رصف الدوالر يف السوق املوازية اىل حوايل 2٨ 
الــف لرة بعد ان تراوح بني 27٥00 و27700 لرة لكنه ما لبث 
ان اقفل عىل ســعر الـ 2٨ الف لرة وســط احاديث من خرباء 

عن توقعهم ارتفاعه بعد االنتخابات النيابية .
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قامت هيئة تحرير الشــام منذ أيام بأعامل 
حفر خنادق ضخمة وإقامة ســواتر ترابية، 
لفصــل مناطق نفوذهــا يف إدلب عن مناطق 
نفوذ الفصائل التي تدعمها تركيا يف ريف حلب.

وقالت مصادر محليــة يف إدلب إن »هيئة 
تحرير الشــام تســتخدم عرشات اآلليات يف 
عملية حفر الخنادق، إضافًة إىل اســتخدامها 
املخطوفني لديهــا للقيام بأعامل إزالة األتربة 
ورفع ســواتر ترابية فيهــا عىل طول املناطق 
شــامل إدلب، واملالصقة ملناطــق فصائل ما 

يسّمى الجيش الوطني املدعوم من تركيا«.
وأشارت املصادر إىل أن »هدف هيئة تحرير 
الشام من أعامل حفر الخنادق هو عزل مناطق 
نفوذها عــن منطقة عفريــن، ومنع أعامل 
التهريب التي تؤثر عىل مصالحها االقتصادية 
يف متويل تنظيمها«، مضيفًة أّن »عملية الحفر 
تجري بدءاً من بلدة أطمة شامل إدلب وصوالً إىل 

دير بلوط يف ريف عفرين شامل غرب حلب«.
وبّينت املصادر أّن »عمق الخندق الذي تقوم 

بحفره الهيئة يتجــاوز 4 أمتار، ويُرفع أمامه 
ساتر ترايب بنحو مرتين، حيث تستخدم عرشات 
املخطوفني يف سجونها للقيام بأعامل الحفر، 
وذلك وســط حراسة مشــددة، ملنع أي حاالت 

هروب قد تحدث خالل األعامل«.
وتعيــش مئات العائــالت يف مناطق نفوذ 
الجــوالين عىل أعــامل التهريب، وال ســّيام 
العائــالت املقيمة يف املخيــامت، من خالل 
تهريــب املواد الغذائية واملحروقات من مناطق 
سيطرة الفصائل الرتكية إىل مناطق الجوالين، 

وبيعها نتيجة فارق السعر بني املنطقتني.
وكانت هيئة تحرير الشــام قتلت عدداً من 
املدنيني خالل محاولتهــم تهريب املحروقات 
واملــواد الغذائية من ريف حلــب إىل مناطق 
نفوذهــا، وآخرهم امــرأة يف العقد الثالث من 
عمرهــا، ُقتلت برصاصة يف الــرأس أطلقها 
مسلّحو الجوالين خالل محاولتها نقل »بيدون« 
مازوت وبيعه لتأمني الطعام ألطفالها األربعة، 

يف أحد مخّيامت بلدة أطمة شامل إدلب.

ــادق  ــ ــن ــر خــ ــفـ ــحـ ــر الــــــشــــــام« تـ ــ ــري ــحــ ــ ــة ت ــ ــئ ــ ــي »هــ
ــب ــلـ ــل إدلـــــــــــــب عــــــــن حـ ــ ــصـ ــ ــفـ ــ ــة لـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ ضـ

شــل إرضاب عــام مدينة 
جنني شــامل الضفة الغربية 
حدادا عىل مقتل األسري املحرر 
داود الزبيــدي، الذي أعلن عن 
بعد  األحد،  أمس  استشــهاده 
إصابته يف بطنه خالل اشتباك 
مع جيش االحتالل اإلرسائييل 
الــذي اقتحــم مخيــم جنني 

الجمعة املاضية.
باســم  متحــدث  وقــال 
حيفا،  يف  رمبام  مستشــفى 
حيث كان الزبيدي يتلقى العالج 
إنه »تــويف متأثرا بجروحه«. 
هذا ويواصل االحتالل احتجاز 
جثــامن الشــهيد ويرفــض 

تسليمه.
التجارية  وقد أغلقت املحال 
واملؤسســات  واملصــارف 

التعليميــة أبوابهــا تلبية لدعوة القــوى الوطنية 
واإلســالمية باملحافظة، يف حــني أعلنت نابلس 
الحــداد اليوم وقررت تنكيس األعالم املرفوعة عىل 
املؤسسات الرســمية والخاصة، والوقوف دقيقة 

صمت يف مدارس املحافظة.
وقىض الزبيدي )43 عاما( يف ســجون االحتالل 
12 سنة، وهو شقيق زكريا أحد أرسى نفق الحرية 

الذين متكنوا من الفرار من ســجن جلبوع شــديد 
الحراســة يف أيلول العام املــايض، وكانت والدته 
وشقيق آخر له استشهدا خالل االجتياح اإلرسائييل 

ملدينة جنني عام 2002.
من ناحيــة أخــرى، اعتقلت قــوات االحتالل 
اإلرسائييل 16 فلسطينيا يف أنحاء متفرقة من مدن 
وقرى الضفة الغربيــة، كام داهمت منزل مواطن 

وسط مدينة بيت لحم.

ووفقــا لوكالــة األنبــاء 
الفلسطينية )وفا( فقد شملت 
الله  االعتقــاالت 5 مــن رام 
والبرية، و6 من جنني والخليل 

، و5 من طولكرم وبيت لحم.
يشار إىل أن تقريرا فلسطينيا 
نرش مطلع الشهر املايض أفاد 
باعتقال قــوات االحتالل منذ 
بدايــة العام الحــايل وحتى 
نهايــة آذار املــايض أكرث من 
2140 شخصا من بينهم 200 
طفــل وأكرث مــن 35 امرأة، 
أغلبهم يف جنني شامل الضفة 

ورشق القدس.
اقتحم  ذلــك،  غضون  ويف 
يهــود األقىص املبــارك تحت 
حامية قوات االحتالل. وذكرت 
»وفا« بأن عرشات املستوطنني 
اقتحموا املسجد الرشيف عىل شكل مجموعات بدأت 
من باب املغاربة، وانتهت إىل باب السلسلة، ونفذوا 
جوالت اســتفزازية، وأدوا طقوسا »تلمودية« يف 

باحاته، خاصة املنطقة الرشقية منه.
يذكر أن قوات االحتالل ومنذ عام 2003 تســمح 
للمســتوطنني باقتحام املسجد األقىص املبارك عرب 

باب املغاربة.

إضراب وحداد عام في جنين واالحتالل يشــــــّن حملــــــة اعتقاالت في الضفة

اتهم بطريرك القدس لالتني، بيريباتيســتا بيتســاباال، إرسائيل بـ 
»عدم احرتام« الكنيســة خالل تشييع الصحفية الفلسطينية شريين 
أبو عاقلة. وقال بيتســاباال، متحدثا باسم أساقفة األرايض املقدسة 
يف مؤمتــر صحفي، إن »الرشطة دخلت مرفقا صحيا مســيحيا، مل 
تحرتم الكنيسة أو املنشأة الصحية أو املوىت«، معتربا أن تدخل الرشطة 
واستخدامها غري املربر للقوة، انتهاك خطر لألعراف واملعايري الدولية«.

وشارك اآلالف يف تشييع مراسلة قناة »الجزيرة« التي قتلت األربعاء 
برصاصــة يف الرأس خالل تغطيتهــا عملية للجيش اإلرسائييل يف 
الضفة الغربية. وهاجمت الرشطة املشيعني يف املستشفى الفرنيس، 
الذين أرصوا عىل حمل النعش والسري به نحو كنيسة الروم الكاثوليك 

امللكيني ورفعوا العلم الفلسطيني.
وكاد نعش أبو عاقلة أن يســقط أرضا من أيدي املشــيعني بعد أن 
تعرضــوا للرضب بالهراوات من قبل عنارص الرشطة اإلرسائيلية التي 

اعتقلت بعضهم.
من جهته، استنكر املستشفى الفرنيس إجراءات الرشطة اإلرسائيلية 
»غري املســؤولة«. وقال مدير املستشــفى جميل كوســا/ »نشجب 
ونستنكر اإلجراءات الالمسؤولة التي قامت بها الرشطة اإلرسائيلية 

يوم الجمعة املايض ضد مستشفى مار يوسف والعاملني فيه«.

أســــــاقفة األراضي املقدســــــة يتهمون »إســــــرائيل« بـ »عدم احترام« الكنيسة

أفــاد اإلعــالم العربي بــأن رئيــس الوزراء 
اإلرسائيــيل، نفتــايل بينيت، طالــب الحكومة 
بدراســة خيار هدم منازل العــرب اإلرسائيليني 
املتورطــني يف عمليــات ضد إرسائيــل وترحيل 

إىل غزة. عائالتهم 
وأشــار اإلعالم العربي إىل أن هذا الطلب جاء 
بعد الهجامت الفلســطينية التي أودت بحياة 19 

إرسائيليا يف خالل حوايل شهر.
هذا وكشفت إذاعة الجيش اإلرسائييل أن وزير 
القضاء، جدعون ســاعر، أوىص أمس األحد، يف 
اجتامع ملجلس الوزراء األمني، بهدم منازل العرب 
اإلرسائيليــني املتورطــني يف الهجامت، وترحيل 

عائالت الفلســطينيني الضالعني فيها، من الضفة 
الغربيــة إىل قطاع غزة، ملكافحة املوجة األخرية.

كام أشــار وزير املاليــة اإلرسائييل، أفيغدور 
ليربمان، إلذاعة الجيش إىل أنه »ال شــك« يف أن 
حزبــه اليميني يؤيد ترحيل الفلســطينيني وهدم 
املنازل، مضيفا: »ما زلت أتذكر عندما قمنا برتحيل 
الناس إىل لبنان..ال أعرف ما إذا كان ذلك واقعيا..

يجب أن تكــون هناك أيضا رؤية..ليس كل يشء 
بوست. جريوزاليم  وفق صحيفة  الترشيع«،  هو 

يف حني أعــرب أعضاء يف مجلس الوزراء عن 
معارضتهــم للتوصية التي يزعــم وزير القضاء 

أنها »رضورية«. اإلرسائييل 

وأوضحت »جريوزاليم بوســت« أنها »ليســت 
املــرة األوىل التــي تنظر فيهــا إرسائيل يف مثل 
هذا االحتامل«، الفتة إىل »مرشوع قانون مامثل 
اقرتحــه حــزب البيت اليهــودي يف عام 2018 
برئاســة بينيت يومها، حصــل عىل املوافقة يف 
القراءة األوىل بالكنيســت، قبل قربه بعد الدعوة 

إىل انتخابــات جديدة، بعد ذلك بوقت قصري«.
تجدر اإلشــار إىل أنه يف ديسمرب، اقرتح حزب 
»الليكود« الذي يتزعمه رئيس الوزراء اإلرسائييل 
السابق، بنيامني نتنياهو، مرشوع قانون مشابه، 
لكنه سقط يف الربملان حيث عارضه حزبا »ميينا« 

جديد«. و«أمل 

ــر فـــــي هــــــدم بــــيــــوت عــــــرب إســـرائـــيـــلـــيـــيـــن ــكـ ــفـ »إســـــرائـــــيـــــل« تـ

»ســـــنـــــقـــــضـــــم دولـــــــتـــــــكـــــــم«..
رســــــــــــــالــــــــــــــة واتــــــــــــســــــــــــاب
اجـــــــتـــــــاحـــــــت »إســــــــرائــــــــيــــــــل«

علّــق وزير األمن اإلرسائييل، بيني غانتس، عىل رســالة 
اجتاحــت »إرسائيــل« وفيهــا تهديدات من جهــاٍت عربية 
مجهولة االســم بالســيطرة عىل »إرسائيل«، بقوله: »صدق 
كاتبو الرســالة فمستقبل إرسائيل ميكن أن ينتهي بني غديرا 

والخضرية«.
ونقل غانتس ما ورد يف الرسالة: »سنقضم دولتكم. لدينا 
أرض يف النقــب بحجم غوش دان تعّج بأكواخٍ من األطفال. 
ماذا ستفعلون؟ إنها يف الواقع أرض فلسطينية ولحظة تأيت 
جرافة واحدة – سنســتخدم منظامت اليســار مثل »السالم 
اآلن« و«بيتسيليم« التي ســتتوجه إىل املحكمة اإلرسائيلية 
العليــا، من أجل إصدار أمر وقف »الهدم«. سرنســل أطفاالً 
وشــباباً لرشــق حجارة والتحّصن يف املكان إىل أن تهربوا 

مثل الفرئان«.
وأشــار غانتس إىل أّن ما جاء يف الرســالة ليس بعيداً عن 
الواقع، وقال: »أقّدر أنه يف غضون ســنوات عّدة سنكون يف 
وضعٍ تكــون فيه إرسائيل محدودة جداً. نحن عىل مســافة 

سنوات فقط من هذا األمر«.
مســؤولون إرسائيليونحّذر مسؤولون سابقون يف جيش 
ورشطــة االحتــالل اإلرسائييل، من تدهــور الوضع األمني 
الشــخيص للمســؤولني اإلرسائيليني، والداخــيل يف أنحاء 
»إرسائيل«، وكذلك حذروا من »خسارة إرسائيل لسيادتها« يف 

املناطق ذات الغالبية الفلسطينية.
وقــال اللواء إحتياط وعضو الكنيســت، يوآف غاالنت، يف 
مؤمتٍر بعنوان: »نحافظ عىل البيت – استعداداً لتحديات األمن 
الداخيل يف إرسائيل لعام 2022«: »إذا مل تُتخذ إجراءات رسيعة 
لكبح موجة العمليات الفلســطينية، فهناك خشية كبرية من 
تفاقم األمن الداخيل إىل حّد فقدان ســيطرة قوات األمن عىل 
املجريات«، مضيفاً: »إذا خرسنا النقب والجليل، فسنخرس أيضاً 

تل أبيب والقدس«.
ووصف غاالنت الوضع يف شــامل »إرسائيل«، وال سيام يف 
أنحاء الجليل بـ«الخطري«، مؤكداً أّن »املعركة قامئة وملّا تنتهي 

إىل اآلن«.
ويف حديثه مع صحيفة »معاريف« اإلرسائيلية، بعد املؤمتر، 
أشار غاالنت إىل أّن »إرسائيل تواجه واقعاً خطرياً«، مشدداً عىل 
أّن »الوضع ســيتفاقم بوجٍه خاص يف الوقت الذي تُصاب فيه 

مناطق بصواريخ موّجهة من حزب الله وحامس«.
كهالنيبــدوره، أكّد وزير األمن الداخيل الســابق، أفيغدور 
كهــالين، خالل تقرير له يف صحيفــة »يديعوت أحرونوت« 
اإلرسائيليــة، أّن  »العنف يعربد يف النقب ويف املدن املختلطة، 
ورجال الرشطة يخشون وميتنعون عن أي احتكاك مع منفذي 

العمليات«.
وأشــار كهالين إىل أّن »أوالدنا لن يغفروا لنا إذا أعطيناهم 

دولة ضعيفة ومحدودة، حدودها بني الخضرية وغديرا«.
ولفــت إىل أّن الكيان يعيــش واقعاً جديداً وبّث الضعف فيه 

»سيكلّفنا مستقبلنا«.

أفادت وكالــة »األناضــول« الرتكية، بأن 
أنقرة عززت أســطول فرق إطفائها للحرائق 

مبروحيات »شينوك« األمريكية.
واســتلمت تركيا 4 مروحيــات من طراز 
»شــينوك« األمريكية، ومــن املقرر وصول 6 
مروحيات أخرى من الطراز ذاته، خالل األيام 
العامة  املديرية  املقبلــة. وتواصــل  القليلة 
اســتعداداتها ملكافحة  تركيا،  للغابــات يف 

الحرائق، تزامنا مع حلول موسم الصيف.
وأعلنــت املديرية العامة للغابات يف تركيا، 
يف وقت ســابق أنها تستعد ملكافحة الحرائق 
هذا العام عرب 3 طائرات و39 مروحية إطفاء 

و8 طائرات بدون طيار.
وشــاركت املروحيات املذكورة العام املايض 
يف جهــود إطفاء الحرائق برتكيا، ونال أداؤها 

إعجاب املسؤولني األتراك.

»شـــيـــنـــوك« مــــروحــــيــــات   4 تـــســـتـــلـــم  أنـــــقـــــرة 



قال وزير الدفاع الســويدي بيرت هولتكفيست إن حكومة بالده 
ستجتمع اليوم االثنني التخاذ قرار رسمي بشأن االنضامم إىل حلف 

.)NATO( »شامل األطليس »ناتو
وذكرت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون أنها ستتجه 
إىل الربملان سعيا للحصول عىل تأييد واسع لتقديم طلب االنضامم 
إىل حلف شــامل األطليس، مؤكدة أن بلدهــا بحاجة للضامنات 

األمنية الرسمية التي تؤّمنها عضوية الناتو.
وقد بدأ الربملان الفنلندي مناقشــة خطة تقدمت بها الحكومة 
لطلب عضوية حلف شامل األطليس. وبحسب مصادر برملانية فإن 
أكــر من 160 نائبا من بني 200 عضو يســتعدون للتصويت عىل 
انضامم فنلندا للناتو. يف حني يتوقع أن تقدم فنلندا طلب انضاممها 

للحلف رسميا األربعاء املقبل إذا وافق الربملان.
عىل صعيد آخر يلتقي الرئيس الفنلندي ساويل نينيستو بأعضاء 
وفد مجلس الشيوخ األمرييك يف هلسنيك. كام سيلتقي نينيستو 
بزعيم األقلية يف مجلس الشــيوخ األمــرييك الجمهوري ميتش 
ماكونيل. وسيتناول اللقاء الحلول األمنية الفنلندية، ودعم الواليات 
املتحــدة لعضوية فنلندا يف الناتو والحرب الروســية يف أوكرانيا 

ضمن أمور أخرى.
وقــد أكد وزير الخارجية األمرييك أنتــوين بلينكن دعم بالده 
القوي لطلب انضامم الســويد وفنلندا إىل حلف الناتو إذا اختارتا 
ذلــك. وقال، يف مؤمتر صحفي عقده بربلني، إن هناك دعام كبريا 

النضامم البلدين إىل الحلف.
يف الســياق ذاتــه، قال بلينكــن إن بالده ســتعتمد املفهوم 
اإلســرتاتيجي للناتو يف قمة مدريــد املقبلة، وأضاف أن املفهوم 

الجديد يقوي حلف الناتو ويضمن اســتعداده ملواجهة أي تحٍد يف 
البيئة األمنية الجديدة واألكر خطورة، حسب قوله.

{ تحذير رويس {
وقــد أثارت تلك الترصيحات روســيا التي قالــت إنها لن تتقبل 
ببســاطة انضامم الســويد وفنلندا لحلف الناتو، إذ اعترب سريغي 
ريابكوف نائب وزير الخارجية الرويس أن ســعي السويد وفنلندا 
لالنضــامم إىل حلف الناتو ردا عىل الهجوم الرويس عىل أوكرانيا 
يشــكل »خطأً فادحــا«، ونقلت وكالة إنرتفاكس الروســية عن 
ريباكوف قوله »إنه خطأ جســيم إضايف ســتكون لعواقبه أبعاد 
هائلة«. وأكد ريباكوف أن الوضع يف العامل سيتغري بشكل جذري 
بعد قرار الســويد وفنلندا االنضامم للناتو، مؤكدا أنه لن يتم تعزيز 

أمن السويد وفنلندا بعد االنضامم للحلف.
وكان الرئيس الفنلندي ســاويل نينيســتو أكد جدية بالده يف 
التقدم لعضوية الناتو، وقال يف مؤمتر صحفي مشرتك مع رئيسة 
الوزراء الفنلندية سانا مارين إن بالده ستقدم طلب عضوية للناتو.
مــن جهته، قال رئيس لجنة الدفاع يف مجلس االتحاد الرويس 
إن روســيا ستعزز قواتها عىل الحدود الفنلندية إذا انضمت فنلندا 

إىل حلف الناتو.
يف ســياق متصل، قال وزير الدفاع السويدي بيرت هولتكفيست 
إن وفدا رســميا يضم مســؤولني سويديني ســيتوجه إىل تركيا 
ملناقشة ملف االنضامم للحلف األطليس، وأشارت وزيرة الخارجية 
الســويدية آن ليندي يف ترصيح صحفي مساء أمس األحد إىل أن 

الوفد سيقيم مع نظرائهم األتراك ملف االنضامم إىل الناتو.

وهو العدد املطلوب ملنح الثقة ألحد املرشــحني، حيث 
يعد انتخاب الرئيس خطوة ال بد منها دستوريا للميض 

بتشكيل الحكومة.
كام قال الصدر »إن نجحت األطراف والكتل الربملانية 
مبا فيها من ترشفنا بالتحالف معها يف تشكيل حكومة 
لرفع معاناة الشــعب فبها ونعمت، وإال فلنا قرار آخر 
نعلنه يف حينها«، دون تفاصيل. ووفق مراقبني، تنعدم 
فرص نجاح القوى املنافسة للتيار الصدري يف تشكيل 
الحكومــة، فيام قد تكون خطــوة الصدر املقبلة هي 

دعوة الربملان لحل نفسه وإعادة االنتخابات.
ويعيش العراق انقساما سياسيا جراء خالفات بني 
القوى الفائزة مبقاعد برملانية بشــأن رئيس الوزراء 
املقبل وكيفية تشكيل الحكومة، كام تسود الخالفات 

بني األكراد بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.
ويســعى الصدر إىل تشكيل حكومة أغلبية وطنية 
من خالل اســتبعاد بعض القوى منها، وعىل رأســها 
ائتالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء األســبق 
نوري املاليك، وهو ما تعارضه القوى الشيعية ضمن 
اإلطار التنســيقي، والتي تطالــب بحكومة توافقية 
تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل الربملان عىل 

غرار الدورات السابقة.

تنطلق يف إســتونيا، أكرب تدريبات لقــوات الدفاع الوطني 
تحت عنوان »القنفذ 2022«، والتي سيشارك فيها نحو 15000 

عسكري من قوات الدفاع األستونية وقوات حلف »الناتو«.
وقالت وزارة الدفاع اإلســتونية: »سنخترب خالل التدريبات 
االســتعداد القتايل لقوات الدفاع وقدرتها عىل االســتجابة 
للتهديــدات الدولية، وســنويل االهتامم الرئييس للتحقق من 

جاهزية لواء املشاة الثاين ومركز االتصاالت االسرتاتيجية«.
وتجري املناورات يف الفرتة بني 16 أيار و3 حزيران يف جميع 
أنحاء إســتونيا تقريباً، وال ســيام جنوب إستونيا، وستطلق 
القــوات النار الحي يف موقع تدريب قوات الدفاع املركزي ويف 
جزيرة سارميا. وإضافة إىل مناورات »القنفذ 2022«، سُتجرى 
العديد من التدريبات يف وقٍت واحد يف إستونيا وقربها، حيث 

تنظم التفيا مناورات للتدرب عىل التعاون عرب الحدود.

وكجزء من مناورات »املدافع عن أوروبا 2022«، ســيتدرب 
مشــاة البحرية األمريكية مع أفراد عســكريني إستونيني يف 

جزيرة سارميا باستخدام الرصاص الحي يف البحر.
وستشمل مناورات »القنفذ 2022« الجيش والقوات الجوية 
والبحريــة ورابطة الدفاع اإلســتونية، إضافــة إىل القيادة 

اإللكرتونية وقيادة الدعم وقيادة العمليات الخاصة.
وستشــارك يف التدريبات أيضاً وحــدات من حلف »الناتو« 
القتالية املتمركزة يف إســتونيا، إضافة إىل وحدات من قوات 
الحلفاء التي وصلت إىل إستونيا خالل التدريبات. ويشارك كذلك 
حــواىل 7100 جندي احتياطي، و2500 مجند إلزامي، و2000 
جندي متعاقد، و4200 جندي من الحلفاء من 10 دول. وانطلقت 
تدريبات عســكرية مشرتكة يف وقٍت ســابق من أيار/مايو 
الحايل لقوات الدروع بني فنلندا وعدد من دول حلف »الناتو«.

انتقد املتحدث باســم الكرملني، دميرتي بيسكوف، ترصفات 
األجهزة األمنية األمريكية الخاصة مع البعثات الدبلوماســية 

الروسية، ووصفها بـ«الوقحة وغري املقبولة«.
وقال بيســكوف يف ترصيح صحفــي، إن »الكرملني يعترب 
ســلوك األجهــزة األمريكية الخاصة يف مــا يتعلق مبوظفي 

البعثات الروسية يف الخارج وقحاً للغاية وغري مقبول«.
وأضاف أن »الكرملني عىل علم بهذه املعلومات، نحن نشــارك 
رئيس بعثتنا الدبلوماسية يف الواليات املتحدة مخاوفه. السلوك 
الوقــح للغاية يف ما يتعلــق مبواطنينا وموظفي بعثاتنا يف 

الخارج غري مقبول«.
وقبل أيام، نقلت وكالة »تاس« لألنباء عن الســفري الرويس 

أناتويل أنتونوف يف الواليات املتحدة قوله، إّن الدبلوماســيني 
الــروس يف واشــنطن يتعرضون لتهديــدات باســتخدام 
العنف ضدهــم، وأّن أجهزة املخابرات األمريكية تحاول االتصال 

بهم.
يذكر أّن عدة دول غربية أعلنت دبلوماسيني روس كشخصيات 
غري مرغوب فيها عىل خلفية العملية العسكرية الروسية يف 

أوكرانيا.
وبدأت حملة اســتبعاد الدبلوماسيني وموظفي السفارات 
واملمثليات الروســية من واشنطن التي اعتربت 12 دبلوماسياً 
من البعثة الروســية لديها »أشــخاصاً غــري مرغوب فيهم«، 

مطالبًة إياهم بالرحيل بحلول 7 آذار الفائت.
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دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

الثلثاء 17 أيار 2022

روسيا تحذر من عواقب انضمام السويد وفنلندا للناتو وأميركا تدعمهما الــــصــــدر يــتــخــلــى عــــن تــشــكــيــل 
الــــــحــــــكــــــومــــــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة

إســـــــــــــــتونيا: بـــــــــــــــدء منـــــــــــــــاورات »القنفـــــــــــــــذ 2022«

ــة ــ ــية وقحـ ــ ــا الدبلوماسـ ــ ــع بعثاتنـ ــ ــة مـ ــ ــة األميركيـ ــ ــزة األمنيـ ــ ــات األجهـ ــ ــن: تصرفـ ــ الكرمليـ

نتائج اللوتو اللبناين

جرى مساء امس ســحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 
2005 وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:

االرقام الرابحة: 1ـ  2ـ  5ـ  7ـ  20ـ  36  الرقم االضايف: 
12

* املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة
عدد الشبكات الرابحة: ال يشء

* املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف
ـ عدد الشبكات الرابحة: ال يشء

* املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة
املرتبــة:  حســب  االجامليــة  الجوائــز  قيمــة  ـ 

134886980ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: 13 شبكات

ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 10375920ل.ل.
* املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة

املرتبــة:  حســب  االجامليــة  الجوائــز  قيمــة  ـ 
134886980ل.ل.

ـ عدد الشبكات الرابحة: 748شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة: 180330ل.ل.

* املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة
املرتبــة:  حســب  االجامليــة  الجوائــز  قيمــة  ـ 

347680000ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة: 10885شبكة

ـ الجائزة لكل شبكة: 32000 ل.ل.
* املبالغ املرتاكمة للمرتبة االوىل واملرتاكمة اىل السحب 

املقبل: 5353853774ل.ل

نتائج زيد

جرى مساء امس سحب زيد رقم 2005 وجاءت النتيجة 
كاآليت:

الرقم الرابح: 14274
* الجائزة االوىل: 75000000ل.ل.

عدد االوراق الرابحة: ال اوراق رابحة
* االوراق التي تنتهي بالرقم: 4274

الجائزة االفرادية: 900000 ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم: 274

الجائزة االفرادية: 90000 ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم: 74

الجائزة االفرادية: 8000 ل.ل.
الرتاكم للسحب املقبل: 75000000ل.ل

نتائج يومية

جرى مساء امس ســحب »يومية« رقم 1227 وجاءت 
النتيجة كاآليت:

* يومية ثالثة: 009
* يومية اربعة: 3055

* يومية خمسة: 73286

الــــوزراء يقدم  فــرنــســا: رئــيــس 
اســـتـــقـــالـــتـــه الـــــى مـــاكـــرون

أفادت وسائل إعالم فرنسية،بأن رئيس الوزراء جان كاستكس 
سيقدم استقالته إىل الرئيس إميانويل ماكرون .

وذكرت قناة BFM TV نقال عن مصادر أن هناك خمسة أسامء 
عىل األقل يف قامئة املرشحني املحتملني ملنصب رئيس الحكومة.

وقالت وســائل اإلعالم إن جان كاستكس ثاين رئيس وزراء 
يف عهد إميانويل ماكرون غادر ماتينيون متوجها إىل اإلليزيه 

لتقديم استقالته إىل الرئيس، تاركا املجال مفتوحا للمراهنات.
وسيتعني عىل رئيس الوزراء الجديد قيادة الحملة االنتخابية 
للحزب الحاكم يف األيام املقبلة فيام يتعلق باالنتخابات املقبلة 
للجمعية الوطنية )مجلس النواب(، والتي ستجرى عىل جولتني 

يف 12 و19حزيران.
وكانت قنــاة »فرانس إنفو« قد أفــادت بأن خلال تقنيا عىل 

املوقع الرسمي للحكومة كشف عن طريق الخطأ استقالتها.
ونرش املوقع اإللكرتوين للحكومة الفرنســية بيان استقالة 

الحكومة عن طريق الخطأ.
وظل عىل صفحة املوقع ألكر من ساعة، حسب ما ذكرت قناة 
»فرانس إنفو« التي استطاعت أن تطلع عىل بيان االستقالة الذي 
جاء فيه أن »رئيس الوزراء جان كاستكس قدم استقالة حكومته 
إىل رئيس الجمهورية إميانويل ماكرون«. ووفقا للحكومة، فقد 
حدث »خطأ يف معالجة املعلومات«، مام دفع بإدارة املوقع إىل 
حجب البيان »إلعادة الرتتيب والتحيني«. ووفقا ملصدر حكومي، 

فإن البيانات الصحفية هي فقط الصحيحة واملعتمدة.
ووفقا لعدة وســائل إعالمية فرنسية فإن كاستكس ال يريد 
دخول الحكومة الجديدة، رغم أن اسمه ظهر يف قامئة األعضاء 
املحتملني يف وزارة العدل، وأنه كان يعتزم االستقالة فور انتهاء 
االنتخابات الرئاسية، لكن الرئيس املعاد انتخابه إميانويل ماكرون 

طالبه باالحتفاظ مبنصبه حتى التعديل الوزاري يف الحكومة.

ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــاب أزم ــــــــــــــــــــى أعت ــــــــــــــــــــم عل ــــــــــــــــــــل: العال بوري
رّصح رئيس الدبلوماســية األوروبيــة، جوزيب بوريل، 
بأن االتحاد األورويب قلق للغاية بشــأن تداعيات الوضع يف 
أوكرانيــا عىل االقتصاد العاملي، ويعتقد أن العامل عىل أعتاب 

عميقة. اقتصادية  أزمة 
وقبيــل اجتــامع وزراء خارجية االتحــاد األورويب يف 
بروكســل، قال املفوض األعىل للسياســة الخارجية واألمن 
يف االتحــاد األورويب: »نحن قلقــون للغاية من التداعيات 
عــىل االقتصاد العاملي. نواجه أزمــة اقتصادية عميقة، مبا 

يف ذلك أزمات يف األســعار والكهرباء والغذاء«.
وكان عــدد من الــدول الغربية قد فرض عــدة حزم من 
العقوبات ضد روســيا بسبب الوضع يف أوكرانيا. كام تدرس 
دول االتحــاد األورويب بجدية إمكانيــة التخيل عن النفط 

الروسيني. والغاز 
ورصح الرئيــس الــرويس فالدميري بوتني بأن سياســة 
احتواء وإضعاف روســيا هي اسرتاتيجية الغرب طــــويلة 
األجــــل، وأن العقوبــات وجهت ضــــربة خطــــرية 
لالقتصــاد العــــاملي بأكمله، مضيفا أن األحداث الجارية 
ترســم خطا تحــــت الهيمنة العاملية للغــرب يف كل من 

واالقتصاد. السياسة 

كام أشــار دميرتي برييشيفســيك، مدير إدارة التعاون 
االقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، إىل أن رفض استرياد 
النفط والغاز من روســيا سترتتب عليه عواقب وخيمة عىل 
االقتصــاد األورويب والعاملــي، الفتــا إىل أن أوروبا تعتمد 
اعتامدا كبريا عىل الغاز والنفط الروســيني، و«حتى لو أنها 

الشمويل. االقتصاد  إىل  انتقلت 
ووجدت موردين يف مناطق أخرى من العامل، وتحولت إىل 
مصادر الطاقة املتجددة، ســتكون، يف أكر األحوال مثالية، 
قادرة عىل اســتبدال 80٪ فقط من موارد الطاقة الروسية«، 
معلقا يف هذا الســياق بقوله إن هذه النســبة »يف الواقع 

أقل من ذلك«.
ورّصحت روســيا بأن الخرباء واثقون من أن االرتفــــاع 
فــــي أسعار الطاقة، الناجم عن العقــــوبات الغــربية 
ضـــد روسيا بلغ اليوم ارقاما قياســية، وهي ليست الحد 

األقصـى.
ويف وقت ســابق حذر نائب رئيس مجلس األمن الرويس، 
دميــرتي مدفيديف، يف معرض حديثه عن عواقب العقوبات 
ضد بالده، من أنها ستؤدي إىل أزمة غذاء عاملية كاملة، مع 

احتامل حدوث مجاعة يف بعض الدول.

الصين تجري 
مناورات في البحر 
األصفر بمشاركة 

املدمرة »السا«
الصينية  البحريــة  أجرت 
البحر  تدريبات عسكرية يف 
األصفر رشق البالد، مبشاركة 
املدمــرة »الســا« األكرب يف 

األسطول البحري للصني.
وبحســب وســائل إعالم 
محلية، تهدف املناورات التي 
اســتمرت 3 أيــام، للقضاء 
»املرتفعة  األهــداف  عــىل 
قدرات  واختبار  واملنخفضة« 
املشــرتكة  واملناورة  الحركة 

ملختلف أنواع السفن.
وشارك يف املناورات أحدث 
أنواع الســفن يف الرتسانة 
املدمرة  بينهــا  من  الصينية 
»الســا« املــزودة بصواريخ 
موجهــة، إىل جانــب ثالث 
فرقاطات وغواصات وطائرات 

اإلنذار املبكر واملروحيات.
وتعترب املدمرة »السا« التي 
ُسلمت إىل البحرية الصينية 
يف كانون الثاين املايض من 
بني أقوى املدمرات يف العامل 
إىل جانــب املدّمرة األمريكية 

»زوموالت«.

)تتمة ص1( 
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الثلثاء 17 أيار 2022

ــد الــقــاصــوف ــيـ ــرة ولـ ــائـ ــطـ ــيـــس اتـــحـــاد الـــكـــرة الـ رئـ
العربي »عمومية«  و  آســيــا«  »غــرب  اجتماعات  الــى 

ــو جــنــونــي ــاري ــن ــي ــع س ــوق ــت  كـــلـــوب يـــجـــيـــب.. هـــل ي
ــزي املـــمـــتـــاز؟ ــ ــي ــ ــل ــ ــك ــ فـــــي خــــتــــام الـــــــــــدوري اإلن

االتحاد  رئيــس  يغــادر  
اللبنــاين للكرة الطائرة وليد 
الكويــت  اىل  القاصــوف 
للمشاركة يف  الثالثاء  اليوم 
التنفيذي  املكتــب   اجتامع 
التحاد غرب آسيا للعبة الذي 

سينعقد غداً األربعاء.
ويشــارك  القاصوف يف 
يف  عضواً  بصفته  االجتامع 
لالتحاد  التنفيــذي  املكتب 

االقليمي.
وبعيــد  انتهــاء اجتامع 
القاصوف  سيغادر  الكويت، 

للمشــاركة  املنامة  البحرينية  العاصمة  اىل 
يف  اجتامعــات  الجمعية العمومية لالتحاد 
العريب  للكرة الطائرة التي ســتنعقد يف 21 
العديد من   ايار الجاري وعىل جدول اعاملها 
ادارة  انتخــاب مجلس  البنود ويف مقدمتها 
جديد  لالتحاد العــريب مؤلف من 11 عضواً 
مع العلم ان 15 مرشــحاً قّدموا ترشيحاتهم 

مع اقفال  باب الرتشــيح ومن بينهم النائب 
األول لرئيــس االتحاد العــريب ونائب رئيس 
اللبنــاين املهندس عــي خليفة  االتحــاد  
الجمعية  القاصوف يف  الذي سيشــارك مع 

العمومية العربية.
وســيجري  القاصوف وخليفة العديد من 
االجتامعات مع رؤساء ومسؤويل االتحادات  

الوطنية تتناول العالقات الثنائية.

يورغن  األملــاين  تحدث  
عن  ليفربول  مــدرب  كلوب 
التتويج  يف  فريقه  حظوظ 
اإلنكليزي   الــدوري  بلقــب 

املمتاز هذا املوسم.
وصافة  ليفربول  ويحتل  
ترتيــب الــدوري اإلنكليزي 
برصيــد 86 نقطــة بفارق 
مانشســرت  عن  نقــاط   4
بأن  علام  املتصدر،  ســيتي  
»الريدز« ســيخوض مباراة 
ضد   الثالثاء،  اليوم  مؤجلة، 
ساومثبتون، ويف حال الفوز 

بها، ســيقلص الفارق إىل نقطة وحيدة قبل 
جولة عىل نهاية  املسابقة.

وقال  كلوب خــالل مؤمتر صحايف عقده 
أمــس اإلثنني: »ال أعــرف متى كانــت املرة 
األخرية  التي تعرث فيها مانشســرت ســيتي 
واحد يف  أســبوع  متتاليتــني خالل  مرتني 

الربميريليغ«.
وأضــاف:  »ال أتوقع أن يهدر مانشســرت 
سيتي املزيد من النقاط بعد تعادله األخري ضد 
وســت  هام، ولكن يف عامل مثايل، ميكن أن 
يحدث أي يشء، ولذلك، يجب أن نذهب للجولة 

األخرية  والفارق نقطة وحيدة«.
املباراتني  للفــوز يف  ليفربول  ويحتــاج  
املقبلتــني ضد ســاومثبتون وولفرهامبتون 
له مع تعرث  مانشســرت ســيتي ضد أستون 
فيال ليخطف لقب الربميريليغ يف ســيناريو 
سيكون جنونيا، ومل  يحدث إال قليال بتاريخ 

املسابقة.
وأردف:  »يجب أن أتخذ الكثري من القرارات 
ســاومثبتون،  مباراة  تشــكيل  يخص  فيام 
ســتكون  هناك مداورة لكننا سنشكل فريقا 
ملحاولــة الفوز عىل ســاومثبتون، هذه هي 
مهمتنا، 30  دقيقة إضافية ضد تشــيليس 
يف نهايئ الكأس أحدثت فرقا كبريا، علينا أن 

نرى«.
وأتم:  »لن نتحــدث اآلن عن نهايئ دوري 
أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، سيكون الفوز 
أمرا  هائال، لكن ريــال مدريد هو أكرث فريق 
خربة عىل هــذا الكوكب، لقد فــاز بالدوري  
لدينا مباراتان كبريتان،  ذلك،  اإلسباين، ومع 
من اآلن وحتى ذلك الحني، ســنؤجل الحديث  

عن مدريد«.
وعــن  رس التتويج بلقبــي كأس الرابطة 
اإلنكليزي، قــال كلوب: »لقد  وكأس االتحاد 
فزنــا  ببطولتــني، هناك ســبب واحد فقط 
لذلك، وهو أنــه كان لدينا هذه املجموعة من 
الالعبــني،  وأنهم جميعا ظلوا عىل املســار 
الصحيح، األجواء التي خلقتها هذه املجموعة 

استثنائية  للغاية. كل شخص له دوره«.

{ صالح  ينتظر هدية
من أول الهابطني {

عىل  صعيد آخر، ســيكون املرصي محمد 
صالح نجــم ليفربــول يف انتظــار هدية 
اســتثنائية لحســم  جائزة هــداف الدوري 

اإلنكليزي املمتاز بشكل رسمي لصالحه.
هدايف  ترتيــب  جدول  صــالح  ويتصدر  
الــدوري اإلنكليزي املمتــاز برصيد 22 هدفا 
بفارق هدف عن  مطــارده الكوري الجنويب 

هيونغ مني سون نجم توتنهام.
لكــن  صالح يواجه خطــر فقدان صدارة 
بســبب  اإلنكليزي،  الــدوري  هدايف  ترتيب 
اإلصابة التي تعرض  لها يوم السبت املايض 
يف  ليفربول  ضد  تشــيليس  مواجهة  خالل 
نهايئ النســخة رقم 150 من  بطولة كأس 
»الريدز«  حســمه  والذي  اإلنكليزي،  االتحاد 

بركالت الرتجيح.
ورغــم  أن الالعــب أعلن عقــب املباراة 
جاهزيته ملوقعة ريال مدريد يف نهايئ دوري 
أبطــال  أوروبا يوم 28 أيار الجــاري، إال أن 
موقفه يعد غامضا بخصوص بقية مشــوار 

ليفربول يف  الدوري اإلنكليزي املمتاز.
صحيفــة  »تاميــز« الربيطانيــة ذكرت 
ليفربول  مــدرب  كلوب  يورغــن  األملاين  أن 
لــن يجازف  بــإرشاك صــالح يف مواجهة 
ســاومثبتون اليوم الثالثاء املقبل يف الجولة 

قبل األخرية من  الربميريليغ.
ويف  حال اســتمر غياب صالح عن مباراة 
ليفربــول األخــرية يف الربميريليــغ والتي 
ســتكون ضد  ولفرهامبتون يــوم 22 أيار 
املقبل، فإنه قــد يفقد الصدارة، إال إذا وصلته 
هدية من  نوريتش ســيتي أول الهابطني هذا 

املوسم من الدوري املمتاز.
نوريتش  ســيخوض آخر مبــاراة له يف 
املســابقة أمــام توتنهام، وحــال نجح يف 
حرمان ســون من زيارة  شباكه، فإن صالح 
سيتوج رسميا بجائزة هداف الربميريليغ دون 
الحاجة للمشاركة يف آخر  مباراتني لليفربول 

باملسابقة.
ويف ما يي ترتيب هدايف الدوري اإلنكليزي 

ملوسم 2022-2021:
محمد  صالح - ليفربول: 22 هدفا

سون  هيونغ مني - توتنهام: 21 هدفا
يونايتد:  مانشسرت   - رونالدو  كريستيانو  

18 هدفا
هاري  كني - توتنهام: 16 هدفا

ساديو  ماين - ليفربول 15 هدفا.
ديوغو  جوتا - ليفربول: 15 هدفا

كيفن  دي بروين - مان سيتي: 15 هدفا

رئيس اتحاد الكرة الطائرة وليد القاصوف

كلوب

مــفــاجــئ قـــــرار  أوروبـــــــــا..  أبـــطـــال  دوري   نــهــائــي 
ــول ــرب ــف ــي ــد أفــضــلــيــة عـــلـــى ل ــ ــدري ــ ــح ريــــــال م ــن ــم ي

ريــال  حصــل  
ميزة  عــىل  مدريد 
قبــل  إضافيــة 
ضــد  مواجهتــه 
نهايئ  يف  ليفربول 
أوروبا   أبطال  دوري 
عــىل ملعــب »دو 
 28 يــوم  فرانس« 

أيار الجاري.
ريال  مدريد بطل 
اإلســباين  الدوري 
أن  يفــرتض  كان 
مباراة  آخــر  يلعب 
له باملســابقة أمام 
ريــال  بيتيس، يوم 

األحد املقبل، لكــن رابطة الليغا اتخذت قرارا 
مفاجئــا لدعم الفريق امللــي  قبل موقعة 

ليفربول.
رابطة  الدوري اإلســباين قــررت تقديم 
موعد مباراة ريال مدريد ضد بيتيس، بحيث 
تقام يــوم  الجمعة املقبل، بــدال من األحد، 
حتــى يحصل الريــال عىل راحــة إضافية 

ويستعد بصورة أكرب  ملواجهة ليفربول.
عىل  الجانب اآلخر، فإن ليفربول سيكون 
مجربا عىل لعب مباراته األخرية يف الدوري 

اإلنكليــزي  ضــد ولفرهامبتــون يوم 22، 
وذلك كونه ينافس عىل لقب املســابقة مع 

مانشسرت سيتي.
ويســعى  ريال مدريــد اىل تحقيق لقب 
دوري أبطال أوروبــا للمرة الـ14 يف تاريخ 

النادي كأكرث  األندية تتويجا باملسابقة.
بــدوره،  يحلم ليفربــول بالظفر ببطولة 
دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تحت قيادة 
األملــاين يورغن كلوب والســابعة  مدربه  
بشكل عام ليعادل ميالن يف وصافة األكرث 

تتويجا  بالكأس ذات األذنني.

ريال مدريد

مـــــــــــــــــاذا قــــــــــــــال تـــــــيـــــــن هـــــــاغ
ــن مــســتــقــبــل كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو؟ عـ

تني هاغ
حســم  الهولندي إيريك تني هاغ مدرب أياكس أمســرتدام 
والذي سيتوىل تدريب مانشسرت يونايتد مستقبل  الربتغايل 

كريستيانو رونالدو مع الفريق.
وبعد  عودته إىل ملعب »أولد ترافورد« الصيف املايض، ارتبط 
رونالدو بالكثري من التكهنات حول رحيله عن  النادي يف فرتة 
االنتقاالت املقبلة، خاصة بعد فشــل فريقه يف التأهل لدوري 

أبطال  أوروبا، علام بأن عقده ينتهي يف 30 حزيران 2023.
وأشــار  تني هاغ يف ترصيحــات نرشتها صحيفة »صن« 
الربيطانية إىل اعتامده عىل  رونالدو بشكل كبري يف خططه 

للموسم الكروي املقبل 2023-2022.
وقال  تني هاغ، يف هذا الصدد: »يف مانشسرت يونايتد، هناك 
العديد من الالعبني األكفاء  علينا أن نجعلهم يلعبون كفريق، 

بالتأكيد رونالدو منهم، إنه عمالق، هو ضمن خططنا«.
ورسبت  مؤخــراً صــور لرونالدو وهو يرتــدي قميص 
مانشسرت يونايتد للموسم املقبل 2022-2023، مام  مثل دليل 
آخر عىل اســتمراره يف ملعب »أولد ترافورد« ملوســم جديد، 
باإلضافة  لخــروج الالعب بترصيحات أشــاد فيها مبدربه 

الهولندي الجديد.
تجدر  اإلشارة إىل أن الهداف التاريخي لكرة القدم رحب يف 
ترصيحات سابقة بالعمل مع تني هاغ،  مشددا عىل أن األمور 
يجب أن تتغري للطريقة التي يريدها املدرب الهولندي، مضيفا:  
»إذا أبىل بالء حســنا، فسيكون مانشســرت يونايتد ناجحا، 

ولهذا أمتنى له التوفيق«.
وأتم:  »نحن جميعا ســعداء بوصول تني هاج ومتشوقون 
للعمل معه، ليس كالعبني فحسب، بل  كذلك الجامهري، ويجب 

أن نثق بقدرتنا عىل الفوز باأللقاب العام القادم«.
وبات  رونالــدو يف طريقه إلنهاء املوســم الحايل هدافا 
للامن يونايتد، نظــرا إلحرازه 24 هدفا  بكافة البطوالت حتى 

اآلن، منها 18 يف الدوري اإلنكليزي.  

ليفاندوفسكي ــصــدم  ي مــيــونــيــخ   بــايــرن 
ــط بـــديـــلـــة ــطــ ــة بــــــــ3 خــ ــ ــون ــ ــل ــ ــرش ــ وب

ليفاندوفسيك
وجــه  نادي بايــرن ميونيخ صدمة إىل أحــالم مهاجمه 
البولندي روبرت ليفاندوفسي باالنتقال  لربشلونة من خالل 

3 خطط بديلة.
وأعرب ليفاندوفســي عقب مشــاركته يف تعادل بايرن 
ميونبخ 2-2 مع فولفسبورغ يف ختام موسم الدوري  األملاين 
يوم الســبت املايض، عن رغبته يف مغادرة العمالق البافاري 

هذا الصيف قبل  عام من نهاية عقده.
وقال  أوليفر كان الرئيــس التنفيذي للعمالق البافاري يف 
ترصيحات نرشها موقــع »ذا  أتلتيك« األمرييك: »ليس لدينا 
خطة بديلة واحدة فقط، هناك خطة بديلة  أوىل، لدينا خطط 

بديلة ثانية وثالث بشأن ليفاندوفسي«.
وأوضح  كان: »نعرف هذا التحذير من ذي قبل، وهو أمر ال 
يسبب لنا أي صداع، قمنا بتقديم  عرض لوكيله، وهو رفضه«.
واختتم:  »من حق ليفاندوفسي رفض العرض، والحقيقة 
أن لديــه عقد وعليه أن يســتكمله حتــى  نهايته يف صيف 

حزيران 2023«.
ويأيت  هذا الحديث ليتعارض مع ما ســبق وكشــفت عنه 
صحيفة »بيلد« عن موافقة بايرن  ميونخ عىل بيع ليفا للبارسا 

مببلغ يرتاوح من 35 إىل 40 مليون يورو لالستغناء عنه.
ويراهن  برشلونة عىل رغبة الالعب نفسه، التي قد تحسم 
انتقالــه إىل ملعب »كامب نو«  بكل ســهولة، حال التوصل 

التفاق بشأن قيمة انتقاله بني الناديني.
وأفادت  تقارير بأن أفضل العب يف العامل آخر عامني اتخذ 
بالفعل الخطوة التي كان يريدها منه  برشلونة بهذا اإلعالن 

الرصيح، ليحني دوره يف بدء املحادثات مع بايرن ميونيخ.

ــشــافــي ــلـــى ت ــر عـ ــط ــي ــس ــادة ت ــ ــع ــ ــس ــ  ال
ــافــي ــت رغــــم تـــعـــادل بــرشــلــونــة وخــي

بدت  الســعادة واضحة عىل ترصيحات تشايف هرنانديز، 
املدير الفني لفريق برشــلونة، رغم  السقوط يف فخ التعادل 

السلبي مع خيتايف.
وتعادل برشلونة مع مضيفه خيتايف سلبيا، خالل  املباراة 
التي جمعت بينهام، األحد، عىل ملعب كولســيوم ألفونســو 
برييز، يف الجولة  الـ37 وقبل األخرية من الدوري  اإلسباين.

وبعد  املباراة، عرب تشايف عن رضاه عام قدمه الفريق يف 
املوسم الحايل، ال سيام منذ توليه  املسؤولية، مؤكدا أنه أنقذ 
ما ميكن إنقاذه، وقاد »البلوغرانا« للتأهل  للنسخة املقبلة من 

بطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال  تشــايف يف املؤمتر الصحايف بعد مباراة خيتايف: 
»حققنا الحد األدىن من األهداف  التي حددناها ألنفســنا عند 

قدومنا يف ترشين الثاين«.
وأوضح  املدرب اإلســباين: »كنت آمل التتويج بلقب، لكننا 

تأهلنا إىل دوري األبطال،  وكان هذا أولويتنا«.
وأضاف:  » كنــا يف وضع صعب يف الليجــا، لكننا قلبنا 
الطاولة عىل فرق كثرية يف الجــدول،  لكننا مل ننافس ريال 

مدريد بسبب فارق النقاط بيننا«.
وأردف:  »عالوة عىل ذلك، مل نتمكن من املنافسة يف أوروبا 
أو يف السوبر اإلســباين أو يف  كأس ملك إسبانيا، ينبغي أن 

نكون واقعيني، أنقذنا موسام كان سيصبح أسوأ«.
وبسؤاله  عن تخطيط الفريق للموسم املقبل، قال تشايف: 
»ســنخطط للفريق هذا األســبوع، لدّي  تشخيص واضح ملا 

ينقصنا للمنافسة«.

ــة األخـــــــــيـــــــــرة.. كــــيــــف يـــتـــوج ــ ــولـ ــ ــجـ ــ  قــــبــــل الـ
إنــــــتــــــر مــــــيــــــان بــــــــــالــــــــــدوري اإليــــــطــــــالــــــي؟

فريق انرت ميالن
متكــن  إنرت ميالن مــن تحقيق فوز مهم 
)األحد( عىل حساب كالياري بنتيجة 3-1 يف 
الجولة 37 مــن  الدوري اإليطايل، لتتبقى له 

مباراة واحدة باملسابقة.
ويحتل  إنرت ميالن املركز الثاين يف جدول 
برصيد 81 نقطة،  اإليطــايل  الدوري  ترتيب 
بفارق نقطتني  خلف ميالن صاحب الصدارة 

مع تبقي مباراة لكل منهام.
ولعب  اإلنرت 37 مباراة يف الدوري اإليطايل 
حتى اآلن، متكن من تحقيق 24 فوزا خاللها،  

وتعادل 9 مرات، وتلقى 4 هزائم.

{ كيف  يتوج إنرت ميالن

بالدوري اإليطايل {
ولي  يحســم إنرت ميالن لقــب الدوري 
اإليطــايل يجب عليــه الفــوز يف مباراته 
األخرية، ويف نفــس  الوقت يجب أن يخرس 

جاره ميالن يف لقائه األخري أمام ساسولو.
ويتبقــى  إلنرت ميــالن مبــاراة وحيدة 
يســتضيف فيها ســامبدوريا صاحب املركز 

الـ16 يف جدول ترتيب  الدوري اإليطايل.
وكان  اإلنــرت متكن من الفــوز بالبطولة 
تاريخه،  الـ19 مرة يف  للمرة  املايض  املوسم 
ويأمل يف  إضافة لقبه العرشين هذا املوسم.

يحسم  لقب الدوري اإليطايل عند التساوي 
عرب اللجوء أوال إىل نقاط املواجهات املبارشة 

بني  الفريقني املتساويني.

ويتفوق  ميالن يف املواجهات املبارشة عىل 
إنرت ميالن بعدما متكــن من الفوز عليه يف 
مواجهة  الدور الثاين 2-1، عقب التعادل 1-1 

يف الدور األول.
لالحتفال  وكان العبــو ميالن خططــوا 
مبكرا بلقب الــدوري اإليطايل، قبل مواجهة 
ساسولو األحد  املقبل يف الجولة األخرية من 

البطولة.
للكالتشيو،   قد عزز صدارته  وكان ميالن 
بالفــوز )2-0( عىل أتاالنتا األحد يف إطار 
لغرميه   تعــرث  أي  منتظــًرا   ،37 الجولــة 
ومنافســه عىل اللقب، إنــرت ميالن، أمام 
كاليــاري، من أجــل إعالن نفســه بطاًل 

. بقة للمسا
ووفقا لصحيفة »الغازيتا ديلو ســبورت« 
اإليطالية، فإن العبي ميالن مل يغادروا ملعب 
»سان سريو«،  عقب انتهاء مواجهة أتاالنتا، 
حيث اجتمعوا ملشــاهدة مباراة النرياتزوري 
وكاليــاري يف  امللعب، عىل أمل تعرث املنافس 

واالحتفال مبكًرا بلقب الدوري.
لكنهم اضطروا اىل مغادرة »سان  سريو« 
عقب تقدم إنرت عىل كالياري )1-0(، وانتهاء 
الشــوط األول مــن املباراة  التي حســمها 
النرياتــزوري بنتيجة )3-1(، ليتأجل اإلعالن 

عن البطل للجولة األخرية.
ويتقدم ميالن بفــارق نقطتني عىل إنرت،  

يف الرصاع عىل لقب الكالتشيو.

 »اتــــخــــذت قــــــــــراري«.. خـــطـــأ عـــمـــره 3 ســـنـــوات
ــابـــي الـــــى حـــســـم مــســتــقــبــلــه ــبـ يـــقـــود كـــيـــلـــيـــان مـ

ولــــــيــــــفــــــربــــــول.. بــــــــرويــــــــن  دي  ــب  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ  بـ
ــران ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ريـــــــــــاض مــــــحــــــرز فـــــــي مــــــرمــــــى الـ

اعــرتف  الفرنيس كيليان 
مبــايب نجم باريس ســان 
مستقبله  بحســم  جريمان 
بنسبة كبرية قبل بداية  فرتة 

االنتقاالت الصيفية املقبلة.
باريــس  ســان جريمان 
يزال يحــاول تجديد عقد  ال 
مبايب، الــذي ينتهي بنهاية 
اقرتن  فيام   الحايل،  املوسم 
الشاب  الفرنيس  النجم  اسم 
باالنتقال إىل ريال مدريد يف 

صفقة مجانية.
وظهرت  العديد من األنباء 

الفرتة  املتضاربة حول مســتقبل مبايب يف 
األخــرية، حيث أكدت عــدة  تقارير أنه اتفق 
بالفعل مع ريال مدريد، فيام أشــارت تقارير 
أخرى إىل أنه يفكر يف  املوافقة عىل العرض 

األخري املقدم من باريس.
وقال  مبــايب خالل حفــل توزيع جوائز 
رابطة الكرة الفرنســية: »مســتقبي؟ لقد 
ارتكبت هــذا  الخطأ منذ 3 ســنوات حينام 
تحدثت عن مستقبي خالل إحدى الحفالت، 

لن أفعل ذلك«.
وتابع:  »قريبا سأكشــف عن قراري بشأن 
مســتقبي لقد انتهى األمر تقريًبا، واتخذت 
القرار  بنسبة كبرية، وهي مسألة أيام وأعلن 
عن األمر، وقد يكون قبل بداية معسكر فرنسا  

املقبل«.
القيايس  الرقم  لتحطيم  وأتم:  »هل أسعى 
باريس سان  إدينســون كافاين يف  ألهداف 
جريمان؟،  أنا سعيد جًدا لوجودي بني املراكز 
الثالثــة األوىل ألفضل هدافــني يف تاريخ 

النادي«.
تجدر  اإلشــارة إىل أن مبايب توج بجائزة 
أفضل العب يف الدوري الفرنيس، فيام حصد 
كريم  بنزميا مهاجم ريال مدريد جائزة أفضل 

العب بالدوريات األجنبية.
يذكر  أن باريس سان جرمان، بطل الدوري 
الفرنيس، ســيلعب آخر مباراة له هذا املوسم 
يوم 21 أيــار  الجاري ضد ميتز، حيث يتوقع 
بعدها أن يعلن مبايب عن مســتقبله بشكل 

نهايئ.

رياض  الجزائري  تعرض  
مانشســرت  جناح  محــرز 
سيتي النتقادات حادة عقب 
إهداره ركلة جزاء حاســمة  
وست  مع  فريقه  تعادل  يف 

هام يونايتد مساء األحد.
محرز  كانت أمامه فرصة 
حسم لقب الدوري اإلنجليزي 
املمتاز بنسبة كبرية للسيتي 
هــذا املوســم،  وذلك خالل 
مواجهــة وســت هام يف 
الجولة رقم 37 من املسابقة.

جزاء،  ركلة  محرز  وأهدر  
لتنتهــي مواجهة الفريقــني بالتعادل 2-2، 
ويتعرض النجم الجزائري  النتقادات قوية من 

بعض جامهري مان سيتي.
وانتقد  جمهور مان ســيتي تصدي محرز 
أن كيفن  الجزاء من األساس، مؤكدين  لركلة 
دي بروين كان  يجب أن يسدد الكرة بدالً منه.

وكتب  أحد عشــاق مان سيتي عرب موقع 
التواصل االجتامعي »تويــرت«: »أنا لن  أفهم 
مطلقاً، ملاذا مل يسدد دي بروين ركلة الجزاء؟، 

كان يجب أن يتصدى هو للكرة«.
ويف  اإلطار نفســه، كتب مشــجع آخر: 
»ملاذا سدد محرز ركلة الجزاء يف الوقت الذي  

يتواجد فيه دي بروين عىل أرض امللعب؟«.
الجزائري،  للــدويل  االنتقادات  وتواصلت  
فكتب أحد مشــجعي النــادي منتقداً إرشاك 
محرز:  »الفريق كان يبدو جيداً بدون رياض 

محرز وجاك غريليش«.
وكتب  مشــجع: »هل محرز موجود عىل 

أرض امللعب من األســاس؟«، بينام قال آخر 
بنربة  ســخرية ونقد: »احتجت نصف ساعة 
ثم ذهبــت ملوقــع »  livescore« للتأكد من 

تواجد محرز عىل أرض امللعب«.
من  جانبه، تحدث ميكا ريتشاردز أسطورة 
دفاع مانشســرت ســيتي لشــبكة »سكاي  
ســبورتس« الربيطانية، قائــال :«لقد كنت 
أنتظر أن يقــوم كيفن دي برويــن،  بتنفيذ 
الركلة، ال ريــاض محرز، لقد كان هذا الخيار 

األنسب حسب وجهة نظري«.
وواصل  يف ســياق ُمتصــل: »دي بروين 
كان يتواجــد يف قمة ثقته، بعــد الرباعية 
التي ســجلها  خالل الجولــة املاضية أمام 
ولفرهامبتون، كام أن رياض محرز سبق له 

وأن أضاع ركالت  جزاء يف املواعيد الكبرية«.
وأتم:  »إضافة اىل كل هذا، ال يجب أن ننىس 
نقطة هامة، أال وهو الحارس فابيانســي  
علينا أن نعطيه حقه، ألنه تصدى لتســديدة 

رياض بشكل رائع، ومل يرتك له أي ُفرصة«.

مبايب

محرز



1ـ إبن االبار، هاجَر

2ـ حل، ليبرييا، عوف

3ـ بغداد، ند، حفيد

4ـ طارد، أو، قرينها

5ـ ريبال، من، لهاسم، عم

6ـ ايد، عربصاليم، راشيا

7ـ سالومي، عب، فّح

8ـ حاالت، األيادي، اد

9ـ مــاش، نحــاس، ون، 

وكيلة

10ـ رسمنا، ابالغ، ينازل

نا، طعامي، لســان،  11ـ 

داهم

12ـ الجنادل، مرتبان، ويّل

13ـ نكر، نستفهم، املهلهل

11
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 عموديا: 

 عموديا:

من سبعة حروف:    االبراج 

  دولة أمريكية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق   
فريد األطرش

اخترب معلوماتك

1ـ جزيرة سورية. 

2ـ بلــدة بــن صيــدا 

وجزين. 

باألجنبيــة،  نعــم  3ـ 

جامعة.

4ـ االســم الثاين لوزير 

لبناين سابق. 

5ـ عملة عربية. 

1ـ ما يُحتفل بها. 

2ـ كاتِبي. 

3ـ مــن الطيور، صّوت 

وطنَّ الذباب. 

4ـ لجأنا. 

5ـ صوت الطبل. 

أديب وشــاعر وصحايف وإذاعّي مرصي راحل. لّقب 

بـِ شــاعر الكرنك. نظم العديد من القصائد بالفصحى، 

والعامية أيضاً، للعديد من املطربن واملطربات العرب.

إسمه مؤلف من مثانية حروف. إذا جمعت:

3+8+1+3+8 مدينة يف الواليات املتحدة. 

2+8+5+1 مدينة فلسطينية.

5+8+1+6 ماركة سيارات. 

6+5+1+7 من الفواكه. 

3+4+7 أحسَن الثناء عىل. 

6+1+3 كامل وناجز. 

7+4 فاِصل.

1ـ ما إســم الفيلم الذي غّنــى فيه املطرب الفنان وليد 
توفيــق أغنية عىل كوبري ســّته اكتوبــر، التي هي من 

ألحانه، وكلامت الشاعر محمد املرزوقي؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ مــن هي املطربة املرصيــة التي توفيت عام 1975 
صاحبة أغنية يا ريت زمانك وزماين، التي إشــتهرت جدا 

يف ثالثينيات القرن املايض؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما إســم األغنية التي هي من كلامت الشاعر أحمد 
رامي وغناء السيدة أم كلثوم، ُقّدمت العام 1956 وغناها 

أيضا  امللحن واملغني املرصي سّيد مكّاوي بصوته؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ ما االسم اآلخر الذي يُعرف به أيضا مطار فيوميتشينو 
يف روما بإيطاليا؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ ما إســم الجزر التي يقع فيها مطار فيالنا الدويل 
الذي يُعرف أيضا بإســم مطار مالِيه الدويل، وكان يسّمى 

سابقا مطار إبراهيم نارص الدويل؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ يف أية مدينة إيطالية يقع مطار لويجي ريدولفي، 
والذي يُعرف أيضا بإسم فوريل؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ يف أية دولة يف أمريكا الجنوبية يقع مطار أبولو؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ  يف أية دولة عربية يقع مطار إبن بطّوطة الدويل؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ ما إســم الُجزر التي تقع يف جنوب املحيط الهادي، 
ويوجد فيها مطار سافو سافو؟ 

1ـ أحبط، اّسو، رنّان
2ـ بلغاريا، مسالك
3ـ دريد لحام، جر

4ـ األدب، واشنطن
5ـ ليد، أعمل، أعان

6ـ اب، الريان، أدّس
7ـ بينو، تحاملت
8ـ أرد، مرص، أيب

9ـ ري، قنا، أسل، مهَّ

10ـ أحر، لعل، الرّم
11ـ فيليب أوغست
12ـ أعينهم، ين، آبا

13ـ جودها، فا، ينال
14ـ رف، ارسحدون، نم

15ـ ما، يكاد
16ـ شن، يزاول
17ـ عي، اللهله

18ـ ماجدة الرومي، ميل

؟ من هو
من هي؟

1ـ ممثل ايرلندي راحل، قرأ. 

2ـ رئيس أمرييك راحل. 

3ـ تناسب، بلدة يف كرسوان.

4ـ مدينة يف الربازيل. 

5ـ َمــن يف الطليعة، التهّور 

 . والرتاجع يف األمور، شقَّ

6ـ يبَس الخبز، سيف رقيق، 

مدينة يف شامل سويرسا. 

7ـ صفــار البيض، بلدة يف 

الشوف. 

8ـ رجل دولة فرنيس قديم، 

فيلم الُدّر.

9ـ أنواع، ملجأ، نهر أورويب.

10ـ شــجر قويم الســاق، 

يعرف، ملك يوناين راحل. 

11ـ أضَمن، راقصة وممثلة 

مرصية. 

12ـ أعرب، مدينة أردنية. 

13ـ مسلسل لهند أيب اللمع، 

آلة طرب، سقي. 

14ـ اسم لواليتن أمريكيتن، 

فاقد األهل. 

15ـ رشائع، أنشأ.

16ـ مدينــة مكرّمة، مدينة 

أوكرانية. 

17ـ قاِدم، اللسان. 

وفنانة مرصية  18ـ ممثلة 

صاحبة الصورة، تجمع وتضّم.

1ـ فيلســوف وريايض 

بريطاين راحل، هدَم.

2ـ أحد الباباوات، رفيقة 

َسكيَنة.

رضبوا  باليد،  تعطي  3ـ 

بالسياط، مقياس أريض. 

4ـ رتبة عسكرية، وجه، 

وحدة وزن.

5ـ من رضوريات الحياة، 

جمع عظيم، التامم. 

6ـ ُحّب، قعودي، ســاَم 

وارتفَع، دّوَن.

7ـ أباطيــل، قائد أملاين، 

تستعمل لتنظيف األرض. 

8ـ نعم باألجنبية، دولة 

أوروبية، مدينة سودانية، 

عاَد.

9ـ لحمة يف الحلق، رّث، 

من األلوان. 

أطــراف  األســد،  10ـ 

أصابعي، قصَد املكان. 

ويتباعد  تتجــاىف  11ـ 

برصها، طائر يتلّذذ بالتهام 

النحــل الطائر، أحســَنت 

وأجاَدت يف عملها. 

ســحاب،  مناص،  12ـ 

مدينة بريطانية.

13ـ دولــة يف أمــريكا 

الجنوبيــة، نائــب لبناين 

راحل. 

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(

يثار عطفك اليــوم يف ما يختص بأقربائك 

األعــزاء. بقليل من اللياقة وحســن االدراك 

تســتطيع اقامة جو انسجام مثايل حولك يف 

العائلة. 

يجــب أن تراقب بانتباه ميلك للترسع وعدم 

الرتوي يف الترصف مع أمورك الهامة. صحة 

ممتازة وحياة عائلية ســعيدة، وجو عاطفي 

ممتع. 

أنــت يف مواقف جيدة لتثبيت شــخصيتك 

الســموحة. ال تقلق ان أعطيت ما يف وسعك 

السعاد اآلخرين، بل افرح لذلك ألنك متلك الكثري 

من الطيبة. 

حبــك للحياة الجميلة يجعل منك شــخصا 

محبوبا ومميزا من املحيط. اجعل من اختباراتك 

منارة مشــّعة تســري عىل ضوئها. الحظ اىل 

جانبك.

الذين  الخبثــاء  األشــخاص  تجنب بعض 

يحاولــون تغيري رأيك يف أمورك الخاصة. أنت 

تنىس احيانا الوعــود مع مرور الوقت، وهذا 

ليس لصالحك. 

انــك تنىس األخطاء مع مرور الوقت، وهذا 

يوقعك فيها مجددا. الناس الذين تتعامل معهم 

ينظرون اليك بعــن االحرتام، قال تخرس هذا 

الكسب.

هناك امكانية حدوث اتصاالت شــخصية 

متينة يف هذه اآلونة عىل الصعيد االجتامعي. 

قــد يعرض عليك عمل اضايف ففيه نفع كبري 

لك. 

فرتة مليئة بالسعادة وراحة البال. أمور كثري 

بحاجة الهتاممك عليــك اال تهملها. عالقتك 

العاطفيــة ســتتطور برسعة اىل األحســن 

واألفضل. 

التحالــف مع األقوياء يــأيت دامئا بالثامر 

اللذيذة، فاخرت رشكاءك بدقة وفطنة. عاطفيا، 

اقلــب صفحة املايض، فالوقوف عىل األطالل 

ال يفيدك. 

كن مســتعدا لخوض مسألة جديدة مل تكن 

أبــدا يف واردك لكنك ســتالقي نجاحا جيدا. 

متع نفســك اليوم وال ترصف كثريا، بل ما هو 

معقول.

اترك جانبا كل املســائل الشائكة والثقيلة 

التي تســبب لك القلق. ما يجيء هو ما يجب 

ان تتقبله. اترك األيام تقرر وكن ســيد نفسك 

فقط. 

ال يجــب بعد اآلن أن تكون ثقتك بنفســك 

ضعيفــة وركيكة، فهناك أمامــك امكانية 

جيــدة لعالقات جديدة. ال تأمتن أيا كان عىل 

أرسارك.

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(

الكامريون
اليونان

أوريل
أثينا
بول

باالم
دورير

دام دام
ديانا

دورفال
دراما
دنفر
روكز

روايس
سال

سينو
فريوز

فورنبو
فندق

فلوران
فريا

قافلة
قرضاب
قربص

كورناي
كوخ

كيمبو
كنز

كراتيش
كيتو

كولور
كلامت

لوزان
مخ

مجد
مطارات
موازنة

مازوت
مرصف
نعامة
ناتايل

هيالنة

وقت
وضوح

والتون. 

الحل السابق

الحل السابق

فرنكفورت

الثلثاء 17 أيار 2022

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 يف 26 ترشين األول 1994

2ـ يوسف السودا. 

3ـ امللك لويس الرابع عرش. 

4ـ إبن البواب. 

5ـ أحمد رويل.

6ـ أمن الريحاين. 

7ـ العّثة. 

8ـ الكُريك.

1ـ مالكم. 

2ـ أدراص. 

3ـ لغبنا. 

4ـ طان. 

5ـ أتابع.

1ـ مالطا. 

2ـ لدغات. 

3ـ اربنا.

4ـ كان. 

5ـ مصارع. 



ــــــــان« اذا توحــــــــدوا؟ ــــــــن »بيضــــــــة قب ــــــــادل والتغيريي ــــــــل املتب ــــــــد امــــــــام خطــــــــر التعطي ــــــــي الجدي ــــــــس النياب املجل

ــي دونـــبـــاس ــ ــرى« ف ــ ــبـ ــ ــة »كـ ــ ــي ــ ــة هـــجـــمـــات روس ــد ملـــواجـــهـ ــع ــت ــس ــا ت ــ ــي ــ ــران ــ أوك

ــودة ــعـ ــلـ لـ ــات  ــ ــرح ــ ــت ــ ــق ــ امل بـــعـــض  عـــلـــى  ــن  ــ ــط ــ ــن ــ واش رد  تـــنـــتـــظـــر  طـــــهـــــران 

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات
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)تتمة ص1( 

غــري رجعة، وخرق قــوى »التغيري« يف مناطقه له الكثري من 
الدالالت العميقة.اما الرئيس »املعتكف« سعد الحريري فسقط 
يف امتحان مقاطعة بــريوت، ونجح يف معاقبة »املتمردين« 
شــاال. ويف الخالصة سنكون امام مجلس نواب دون قيادة 
ســنية وازنة، ودون اغلبية الصطفاف لقوى 14 و8 آذار التي 
عــادت اىل الواجهة من جديد، نواب قــوى التغيري لن يكونوا 
بيضــة »قبــان« اذا ما انتقلت خالفاتهــم اىل داخل املجلس، 
والخوف بات قامئــا من »تعطيل« متبادل يعطل كل يشء يف 
بلد يقبع يف »جهنم« ويتجه اىل القعر برسعة قياســية حيث 

المس الدوالر باالمس ال30 الفا.  

{ االستحقاقات الكربى  {
 امــا االســتحقاقات الكربى من تشــكيل حكومة جديدة 
وانتخابات رئاســية فال تبدو الطريق معبدة امامها خاصة اذا 
ما اســتمر«الكباش« االقليمي عىل حالــه ما يزيد من بواعث 
القلق ورمبا الخوف عىل املستقبل خصوصا ان الدور الخارجي 
يف االنتخابات مل يكن رسا، وتغريدات السفري السعودي الوليد 
البخاري بعد النتائج وتحركاته قبلها، تقدم دليال ال يحتاج اىل 
الكثــري من التمحيص، والدخول االمرييك عىل الخط الضعاف 
حــزب الله وحلفائه ليــس خافيا عىل احد، يبقى انتظار االيام 
القليلــة املقبلة ملعرفة كيفية تعامل الخارج مع الواقع الجديد، 
الن االرصار عــىل اعتاد الخطاب املتطــرف، ورفض العيش 
املشــرك، او التمسك بطرح شعارات مثرية للفتنة كـ »سالح« 
حزب الله، فهو امر سيؤدي حكا اىل مخاطر ال تحمد عقباها، 
نبــه منه حزب الله دون »قفازات« عــرب التحذير من مخاطر 

الذهاب اىل »حرب اهلية«.  

{ حزب الله يحذر {
ففــي اول تعليق علني عــىل النتائج، حــذر النائب محمد 
رعد، من ســقوط لبنان يف الهاويــة واندالع حرب أهلية يف 
حال رفض الفريق اآلخر تشــكيل حكومة توافقية، داعياً إياه 
للتعاون والحرص عىل العيش املشرك. توجه رعد للفريق اآلخر، 
بالقول: »إذا مل تريدوا حكومة وطنية فأنتم تقودون لبنان إىل 
الهاويــة وإياكم أن تكونوا وقود حرب أهلية، فنحن نرتضيكم 
أن تكونــوا خصوماً لنا يف املجلس النيايب، لكن ال نرتضيكم أن 
تكونوا دروعاً إلرسائيل. وأضاف: »عليكم التعاون معنا وإاّل فإن 
مصريكم العزلة، نحن نحرص عىل العيش املشــرك وإياكم أن 
تكونوا أعداًء لنا فالســلم األهيل خط أحمر،وإياكم أن تخطئوا 
الحساب معنا. معترباً أن لغة الكراهية والحقد التي ال تزال عىل 

ألسنة خصوم املقاومة وأهلها ال تصنع وطناً.«.  

{ ملاذا رفع »الصوت«؟  {
 ويف هذا الســياق، تشــري اوســاط مقربة من »الثنايئ« 
بــان كالم رعد ليس تهديــدا الحد، بل تحذير من مغبة الدخول 
يف رهانــات خاطئة عرب قراءة متهــورة للنتائج التي أفرزتها 
االنتخابــات، وهي دعوة اىل الواقعيــة يك ال يعتقد احد بان 
خسارة حزب الله لعدد من مقاعد الحلفاء يف الشارع املسيحي 
أو السني أو الدرزي،او لصالح قوى تغيريية يف الجنوب، تشكل 
نكســة سياسية ميكن استغاللها لتحقيق تنازالت يف ملفات 
كربى لن يسمح حزب الله الحد بان ميسها، النها ال ترتبط بعدد 
املقاعــد النيابية وامنا بتوازنات قوى يدرك الجميع انها ال تزيد 
او تنقص بخسارة نائب من هنا او خسارة نائب من هناك، مثة 
اخطاء حكا ستتم مراجعتها، لكنها تحت سقف »الخصومة« 

السياسية املحلية غري املرتبطة بالخيارات االسراتيجية.  

{ ملن »الرسالة«؟ {
ويف هذا الســياق، تلفت تلك االوســاط، اىل ان »الرسالة« 
ليســت محلية للقوى اللبنانية فقط، وامنا ذات ابعاد اقليمية 
ودولية للواليات املتحدة، وخاصة للمملكة العربية السعودية 

التي تشعر«بنشوة« انتصار واهم قد يدفعها اىل مغامرة جديدة 
ســيكون وقودها حلفاءها، لكن سيدفع لبنان مثنها غاليا هذه 
املــرة، ولهــذا اختار حزب الله رفع الســقف دون مراعاة احد، 
الن البالد ســتكون امام منعطف خطــري للغاية اذا ما واصل 
»خصومه« خطابهــم التحرييض وفق اجندات خارجية باتت 
مكشــوفة امام الجميع، وقد اخترص النائب حســن فضل الله 
املعادلة مســاء امس بالقول«عليهم ان يبلوا شعار نزح سالح 
املقاومــة ويرشبوه، بعدما قبضوا مثــن رفعه«. والخالصة 
التي يجب ان يدركها هؤالء ان القاعدة الشعبية للمقاومة عند 
الشيعة مل تخرق ، فيا حافظ الحزب عىل حضور لدى الُسنة، 
كا مل يتالش التيار الوطني الحّر، والخســارة التي اصابته ال 
تعني تحويله اىل قوة هامشية  وهو ال يزال ميثل قوة مسيحية 

مركزية.

  { »تنفيسة« سياسية {
هذه االجواء املتشــنجة التي تســود يف البالد، تحتاج اىل 
»تنفيســة« سياسية ســيكون مرسحها املجلس النيايب مع 
طرح اعادة انتخاب الرئيس نبيه بري لوالية جديدة، وبحســب 
مصادر مطلعة، بدات االتصاالت الجدية مع التيار الوطني الحر 
لعدم االقدام عىل خطوة مقاطعة هذا االستحقاق وعدم »بيع« 
القوات اللبنانية »ورقة« ابتزاز ميثاقي »للثنايئ الشيعي« الذي 
سيتعامل مع هذه الخطوة بالكثري من الحساسية التي ستنعكس 
عىل االســتحقاقات املتتالية. ويف موقف تصعيدي واضح اكد 
رئيس القوات اللبنانية سمري جعجع ان مثة الئحة رشوط عىل 
بري االلتزام بها قبل التفكري بانتخابه، واشار اىل ان االمور لن 
تعود وتســري كا كانت يف الـ17 عاًما األخرية،واضاف«نحن 
حكوميا ضد الحكومات التي تســمى بالوحدة الوطنية فنحن 
مع الوحدة الوطنية ولكننا ضد حكومات الوحدة الوطنية ألن 
حكومات ال تؤدي إىل أي نتيجة وأكد جعجع أن »املجلس النيايب 
القادم سيكون أفضل بدرجات من املجلس النيايب الحايل ومن 
املمكــن أن نتمكن من إحداث التغيــري املطلوب ولكن بطبيعة 

األحوال لن يكون بهذه البساطة..!  

{ »بيضة القبان«؟  {
واذا كانــت »القــوى التغيريية« قد خرقــت حاجز القوى 
التقليديــة يف املجلس، اال ان الســؤال الرئيــي يبقى حول 
موقفهــا من امللفات االســراتيجية يف البــالد، وكذلك مدى 
اســتعدادها لتكون كتلة واحدة يف »ســاحة النجمة«، عندها 
ستشــكل »بيضة القبان« بني فريقني سياســيني تتجاذبها 
رصاعات كربى. لكن يبقى املشهد االكرث ترشذما الواقع السني 
يف املجلس حيث خرج من »مظلة« ســعد الحريري واتّجه إىل 
شــخصيات جديدة تعمل عىل وراثة تيار املستقبل الذي فشل 
يف ادارة ملف »االعتكاف« بعدما دخلت الســعودية بقوة عىل 
»الخط« ونجحت عمليا يف اظهاره غري قادر عىل التحكم بكتلته 
الناخبة التي عانت من »الترشذم« ويبدو من الصعب »مللمتها« 
بعدما اخفق »املتمردون« عىل قراره يف مقارعة الشــخصيات 
املتطرقة التي كانت عىل »ميني« رئيس تيار املســتقبل حيث مل 
تســتجب عكار وطرابلس، وكانت املشاركة أكرث من 2018 يف 

صيدا واكرث من جيدة يف بريوت!.   
  ويف أّول تعليق له عىل االنتخابات النيابية، رأى رئيس تيار 
املستقبل، سعد الحريري، أّن قراره باالنسحاب كان »صائباً وهّز 
هياكل الخلل السيايس« !و قال يف تغريدة له: انتهت االنتخابات 
ولبنان أمام منعطف جديد. االنتصار الحقيقي لدخول دم جديد 
اىل الحياة السياسية. قرارنا باالنسحاب كان صائباً. هز هياكل 
الخلل الســيايس وهو ال يعني التخيل عن مسؤولياتنا. سنبقى 
حيــث نحن نحمل حلم رفيق الحريــري ونفتح قلوبنا وبيوتنا 

للناس. نسأل الله أن يحمي لبنان.  

 { مفاجآت واخطاء  {
واذا كان كثري من املفاجآت حملتها صناديق اقراع انتخابات 
الـ2022 ، لعل ابرزها ســقوط بعض الرموز كالنائب اســعد 

حردان، والنائب طالل ارســالن، والوزير السابق وئام وهاب، 
واملرشح مروان خريالدين، وغريهم، االن مصادر هذا التحالف، 
تشــري اىل ان االكرثية الشعبية ال تزال عند حزب الله وحلفائه 
واالرقام واضحة يف هذا الســياق، اال ان ســقوط هؤالء له ما 
يربره موضوعيا، ال سيا بعض الحسابات االنتخابية الخاطئة، 
والقرارات املترسعة يف تسمية شخصيات مرفوضة »شعبيا«، 
وهــذا يحتاج اىل مراجعة جديــة، ولعل ابرز ما ميكن التوقف 
عنده من اخفاقات تكتيكية فاضحة ما حصل يف جزين-صيدا 
فــاذا كان حزب القوات اللبنانية يتغنى بانجاز فوزه مبقعدين 
مســيحيني يف جزين للمرة االوىل يف تاريخه، فان االمر يعود 
اىل فشل خصومه يف ادارة املعركة، فاخفاق امل ابو زيد وزياد 
اســود، ومرشــح الرئيس بري ابرهيم عازار، ســببها املبارش 
الرصاع العلني بني مرشــحي التيار وانحياز باســيل البو زيد، 
وكذلك فشــل التفاهم عىل تشكيل الئحة موحدة مع »الثنايئ 
الشيعي« فكان الثمن خسارة مدوية للجميع، فضال عن االدارة 

الخاطئة للاكينات االنتخابية.  

{ نتائج وارقام ودالالت؟ {
ووفقــا لالرقام، مل يتفرد حزب القــوات اللبنانية بالتمثيل 
املسيحي، فالتيار الوطني الحر حصل ايضا عىل كتلة وازنة لن 
تقل عن 21 نائبا حزبيا وحليفا، لكن النقاش ســيبدا باالرقام 
حول االكرث متثيال يف الساحة املسيحية، اما »املجتمع املدين« 
فحقق خروقات هامة خصوصاً يف دائرة الشوف عاليه وبريوت 
الثانية وطرابلس والجنوب الثالثة، ففشل االمري طالل ارسالن 
يف االحتفاظ مبقعده الدرزي الذي ربحه مارك ضو إضافة إىل 
فوز املرشــحة عن املقعد املاروين يف الشوف نجاة عون صليبا 
واملرشــحة عن املقعد الســني حليمة قعقور. ومتكّن املجتمع 
املدين من تحقيق خرق يف دائرة الجنوب الثالثة مع فوز املرشح 
الياس جرادي عىل مرشح الحزب السوري القومي االجتاعي 
النائب اســعد حردان، وسجل ايضا خرق ثان يف املقعد الدرزي 
لصالــح فراس حمدان وســط معلومات عن »ترسب« اصوات 

جنبالطية خالفاً للتوافق عىل خري الدين يف حاصبيا.؟!  

 { صيدا-جزين  {
ويف دائرة صيدا جزين أظهرت النتائج الرســمية فوز النائب 
أسامة سعد واملرشح عبد الرحمن البزري وخسارة مرشحي التيار 
الوطني الحر أمل ابو زيد وزياد أسود وكذلك مرشح الرئيس نبيه 
بري النائب ابراهيم عازار مقابل فوز مرشحني للقوات اللبنانية 
ها غادة أيوب وســعيد االسمر. ويف بعبدا نجح مرشحا حزب 
الله وحركة أمل عيل عار وفادي عالمة ومرشح للتيار الوطني 
الحر هو آالن عون ومل يستطع التيار االحتفاظ باملقعد املاروين 
الثاين الذي ذهب إىل رئيس حزب الوطنيني االحرار كميل دوري 
شمعون الذي تحالف مع مرشح القوات بيار بو عايص ومرشح 

الحزب االشرايك هادي أبو الحسن.  

{ زحلة  {
ويف زحلة فاز مرشحان للقوات ها جورج عقيص والياس 
اســطفان وبالل الحشــيمي يف مقابل فوز مرشح حزب الله 
رامي حمدان ومرشــح التيار العوين سليم عون وفوز النائب 
ميشــال ضاهر وخســارة الكتلة الشعبية. ويف بعلبك الهرمل 
نالت الئحة«الوفاء واالمل« 9 حواصل بينها 6 مقاعد شــيعية 
ومقعدان ســّنيان ومقعد كاثولييك للتيار العوين فيا متكّن 
مرشح القوات النائب انطوان حبيش من االحتفاظ مبقعده .  

{ املنت الشايل  {
ويف املــنت توّزعت النتائج عىل حاصلــني لعدد من اللوائح 
وســّجلت االرقام فوزاً ملرشــحي القوات ملحم ريايش ورازي 
الحاج وخسارة املرشح الكاثولييك للتيار العوين النائب إدغار 
معلوف املدعوم بشكل كبري من رئيس الجمهورية ميشال عون 
ورئيــس تياره يف مقابل عودة النائبني ابراهيم كنعان والياس 
بو صعب إىل الربملان، وعودة مرشــحي الكتائب سامي الجميل 

والياس حنكش وفوز ميشــال الياس املر الذي تحالف مع أمني 
عام حزب الطاشناق أغوب بقرادونيان.  

 { بريوت االوىل  {
ويف بــريوت االوىل نالت الئحة القوات ثالثة حواصل لكل 
من غســان حاصباين وجهــاد بقرادوين واييل رشبيش وفاز 
مرشــح الكتائب نديم الجميل مع النائب جان طالوزيان فيا 
متكّن مرشــح التيار نقوال الصحناوي من االحتفاظ مبقعده 

وكذلك فعلت بوال يعقوبيان وهاغوب ترزيان.  

{ بريوت الثانية { 
اما يف بريوت الثانية احتفظ الثنايئ الشــيعي مبقعديها 
وها أمني رشي من حزب الله، ومحمد خواجه من حركة أمل، 
وخرق املجتمع املدين مبقعــدي ابراهيم منيمنة وملحم خلف 
ونيل حاصل لكل من الئحتــي النائب فؤاد مخزومي والرئيس 

فؤاد السنيورة ونبيل بدر.  

{ البقاع الغريب راشيا   {
ويف دائرة البقاع الغريب وراشــيا وبعد بلبلة يف فرز النتائج 
سجلت الئحة املجتمع املدين »سهلنا والجبل«خرقاً ملصلحة ياسني 
ياســني عن املقعد الســني يف املقابل خرس نائب رئيس مجلس 
النواب اييل الفرزيل عن املقعد االورثوذكي وفاز الدكتورغسان 

سكاف ونجح النائب وائل ابو فاعور عن املقعد الدرزي.  

{ كرسوان-جبيل  {
ويف كــرسوان جبيل نجح التحالف بني حــزب الله والتيار 
الوطني الحر يف إيصال ثالثة مرشــحني هم ندى البســتاين 
وســيمون ايب رميا للتيار ورائــد برو للحزب، ومتكنت القوات 
من اســتعادة مقعدين لشوقي دكاش وزياد حواط مع احتال 
الفوز مبقعد ثالث والنائب فريد هيكل الخازن وتصّدر املرشــح 
نعمــة افرام االرقام يف كرسوان بعد تحالفه مع الكتائب التي 

نجح مرشحها الصايغ سليم الصايغ.  

{ الشال الثالثة  {
يف هــذه الدائرة فاز كل من النائب ســريدا جعجع وفادي 
كرم وغياث يزبك عن القوات اللبنانية،جربان باســيل وجورج 
عطالله عن »التيار«، ميشــال معوض واديب عبداملســيح عن 
»شــال املواجهة«، ميشــال الدويهي عن »شــالنا« طوين 

فرنجية ووليام طوق عن »وحدة الشال«.  

{ مخالفات »فاضحة«  {
من جهتها أعلنت منظمــة »الدي« أّن »تقريرها األّول حول 
االنتخابات يظهر مخالفات فاضحة مع انتهاء املرحلة األخرية 
من االنتخابات«، مشريًة إىل »شوائب بالجملة« سّجلت الجمعية، 
يف مؤمتر صحايف، »تراخياً لوزارة الداخلية يف تطبيق القانون 
فضالً عــن االعتداءات عىل املرشــحني والناخبني واملندوبني 
خصوصاً يف الحاالت التي تطّورت فيها األمور إىل اإلشكاالت، 
ولفتــت إىل أّن »ما تّم رصده طيلة اليوم االنتخايب جاء مخّيباً 
لآلمال وإذا كانت السلطة اعتربت أّن مجرّد حصول االنتخابات 
هــو إنجاز إال أّن حجم االنتهاكات ال يعكس عىل األرض صفة 
اإلنجاز«، مشريًة إىل أنّها سّجلت »املئات من حاالت املرافقة إىل 
العوازل وخروق فاضحة للّصمت االنتخايب واملناخ العام املرافق 
للعملية االنتخابية رافقته شوائب سّجلته الجمعية كا سجلت 

الجمعية ضعفاً يف تنظيم العملية االنتخابية عموماً.

محط اهتام األوكرانيني، عىل املســتويني الرسمي والشعبي 
عىل حد ســواء. ويرقب أهايل املحارصين املقدر عددهم بنحو 

ألفي مقاتل أي انفراجة تفيض إىل خروج أبنائهم.
ويف حني تعلن القوات الروسية أنها تضمن خروجا آمنا ملن 
يسلم سالحه، يقول قادة الجنود املحارصين إن الجيش الرويس 
قتل بعض املقاتلني بعد تســليم أنفسهم. ويف تطورات ميدانية 
أخــرى، قال عمــدة خاركيف، أوليه ســينغوبوف، إن القوات 
األوكرانية التي تدافع عن املدينة متكنت من الوصول إىل الحدود 
الروسية.وأضاف ســينغوبوف أن قواتهم استعادت السيطرة 
عىل مناطق يف املقاطعة، بعد انســحاب القوات الروسية إىل 

ما بعد الحدود الدولية الروسية األوكرانية.
يف هذه األثناء، بثت وزارة الدفاع األوكرانية تسجيال لجنود 
أوكرانيــني أمام عالمة للحدود الدولية، وتوجه قائد املجموعة 
يف التســجيل بكلمة إىل الرئيــس األوكراين، وإىل قائد أركان 
الجيش، يعلن فيها وصول مجموعته إىل الحدود مع روســيا 
يف مقاطعــة خاركيف. ويف رشقي أوكرانيا، قالت قيادة قوات 
العمليــات الخاصة يف الجيش األوكراين إن الجيش دمر طرق 
التواصل يف املناطق التي ســيطرت عليها القوات الروسية بني 

مدينتي روبيزين وسيفريودونيتسك.
ونرشت القيادة صوًرا قالت إنها لتفجري جسور سكك حديدية 
سيطرت عليها روسيا، وإن هدف التفجري هو منع هذه القوات 

من مهاجمة ليسيتشانسك وسيفريودونيتسك.
مــن جانبهــا، أعلنــت وزارة الدفاع الروســية مقتل 360 

عســكريا أوكرانيــا األحد. وذكر املتحدث باســم وزارة الدفاع 
إيغور كوناشينكوف أن قواتهم دمرت 5 مستودعات لألسلحة، 

ومستودعني للوقود.

{ تقدير استخبارايت {
عىل صعيد متصل، نرشت بيالروسيا قواتها عىل طول الحدود 
مع أوكرانيا يف إطار التدريبات، حســب ما أعلنت االستخبارات 
الربيطانية التي اعتربت أن ذلك قد يؤدي ملنع القوات األوكرانية 
من دعم دونباس. ورجحت االســتخبارات الربيطانية أن يوازن 
الرئيس البيالرويس بني الدعم للغزو الرويس، وبني الرغبة يف 
تجنب املشاركة العسكرية املبارشة. وأكدت أيضا أن بيالروسيا 
تتخــوف من مخاطر العقوبــات الغربية واالنتقام األوكراين، 

واحتالية عدم الرضا يف أوساط الجيش.
ومــن جانب آخر، نقلت صحيفــة غارديان عن األمني العام 
لحلف شــال األطلي ينس ستولتنربغ قوله إن حرب روسيا 

يف أوكرانيا ال تجري كا خططت له موسكو.

{ زاخاروفا تحمل أوروبا املسؤولية {
من جانبها حملت املتحدثة باســم الخارجية الروسية ماريا 
زاخاروفا دول أوروبا املســؤولية عــن إضاعة فرصة أتاحتها 
بالدها لتســوية النزاع يف أوكرانيا، وضان مستقبل مزدهر 
لهذه الدولة حســب وصفها.وقالــت زاخاروفا يف حوار مع 
قناة »روســيا األوىل« إنه عىل مدى 8 سنوات اقرحت بالدها 
خيارا توافقيا مثاليا يضمن الحفاظ عليها كدولة كبرية، كانت 
ستتجاوز أزمة النمو وتتطور بناء عىل املبادئ الدميقراطية، مع 
توفري طرق بديلة للتنمية يف طيف واسع من االتجاهات. كا 

شــددت املتحدثة الروسية يف حديثها عىل أن الدول األوروبية 
هي التي تتحمل املسؤولية عن تعليق االتصاالت بينها وموسكو.

{ هجات متبادلة {
ويف دونيتســك، أعلن االنفصاليون املوالون لروسيا مقتل 6 
مدنيني وإصابة 13 آخرين يف قصف من القوات األوكرانية عىل 

املناطق السكنية الخاضعة لسيطرتهم.
وأوضحوا أن القوات األوكرانيــة قصفت باملدفعية الثقيلة 
وصواريخ غراد األحياء الغربية والشــالية من دونيتســك، 
ومعظــم املدن والبلدات املتاخمة لخط التاس، ويف مقدمتها 
غورلوفكا وياســينوفاتايا وإلينوفكا. ويف إطار االستعدادات 
والربوباغاندا، أعلن الرئيــس األوكراين يف فيديو نرشه األحد 
أن بالده تستعد »ملحاوالت جديدة من روسيا ملهاجمة دونباس 
وتكثيف تحركها بشكل ما نحو جنوب البالد« مؤكدا »املحتلون 

يرفضون حتى اآلن اإلقرار بأنهم يف مأزق«.
وأفاد أوليكي أريســتوفيتش مستشار الرئيس األوكراين 
مســاء األحد أن موســكو تنقل قوات مــن منطقة خاركيف 
)شــال( إىل لوغانســك يف دونباس بهدف الســيطرة عىل 
سيفريودونيتسك، يف حني أكدت رئاسة األركان صباح االثنني 
أن الجيــش الرويس يحشــد قواته يف إيزيــوم بني خاركيف 
وسيفريودونيتســك. وكان سريغي غايداي الحاكم األوكراين 
ملنطقة لوغانســك التي تشــكل مع منطقة دونيتسك حوض 
دونبــاس، قال الســبت إنهم يســتعدون »لهجات كربى يف 
سيفريودونيتســك وحول محور ليسيتشانســك-باخموت« 

واصفا الوضع اإلنساين بأنه حرج بشكل متزايد.

املتبقية بشأن مفاوضات االتفاق النووي، وسيبحث ذلك من كبري 

املفاوضني اإليرانيني ومسؤولني آخرين.

اما الجدير بالذكر ان  مورا قال  يوم الجمعة املايض، إّن »الرشطة 

األملانية احتجزته لفرة قصرية يف مطار فرانكفورت عندما كان 

يف طريقه إىل بروكسل عائداً من طهران، دون تقديم أي تفسري«.

{ إيران تحرم قرار الشعب اللبناين {
أما عن ملف االنتخابات اللبنانية، فأفاد خطيب زاده بأّن »إيران 

ســعت دامئاً للوقوف إىل جانب الشعب اللبناين دون التدخل يف 

الشــأن الداخيل اللبناين عىل عكس بعض الدول التي تتدخل يف 

الشأن اللبناين الداخيل وتحارص الشعب اللبناين«.

وشدد عىل أّن »إيران تحرم قرار الشعب اللبناين وتدعمه«. 

{ الخارجية االيرانية: عىل الدول األوروبية الكف 
عن إرسال الجواسيس {

ويف إيران وعن اعتقال جاسوسني أوروبيني، قال خطيب زاده 
إنّه »عىل الدول األوروبية وال ســيا بريطانيا والسويد الكف عن 
إرسال جواسيس إىل إيران وعدم استغالل اإليرانيني املقيمني يف 

هذه الدول«.

{ خطيب زاده: أسد الله أسدي معتقل
يف بلجيكا بشكٍل »غري قانوين« {

وعن الدبلومايس اإليراين أسد الله أسدي السجني يف بلجيكا، 
قال املتحدث باسم وزارة االخارجية االيرامية خطيب زاده إنّه »لسوء 
الحظ، تّم اعتقال الدبلومايس اإليراين من قبل الحكومتني األملانية 
والبلجيكية يف انتهاك واضح لألعراف الدبلوماسية واتفاقية فيينا 
بشأن قانون املعاهدات، واصفاً اعتقاله بـ »غري القانوين«.وتابع: 

»إّن أســدي محتجز يف ظروٍف غري الئقة ويتم تجاهل حقوقه، 

ومن الطبيعي أن يكون تجاهل أبسط حقوق اإلنسان أمراً قبيحاً 

للجميع«، معترباً » أّن انتهاك الحقوق الدبلوماســية من قبل دول 

االتحاد األورويب أمر »مؤسف«.

{ طهران: يجب اال تشكل خاليا ارهابية

يف افغانستان تهدد امن الجوار {
وعىل صعيد منفصل، دعا خطيب زاده »الهيئة الحاكمة املؤقتة 

يف أفغانســتان لاللتزام مبســؤولياتها يف ضان األمن داخل 

أفغانســتان«، مضيفاً: »يجب أال تشكّل الخاليا اإلرهابية تهديداً 

أمنياً لــدول الجوار«. ورّحب املتحدث خطيــب زاده،بـ«التعاون 

الريك الدبلومايس للوصول إىل خطوة إقليمية لحّل األزمة البيئية 

اإلقليمية«، متابعاً: »سنحاول استضافة وزراء البيئة بدول املنطقة 

يف طهران يف متوز املقبل ملتابعة قضیة املياه والغبار«.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــاد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكروين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785
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