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و 78إصابـــــــــــــــة جديـــــــــــــــدة
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وبلينك ـــــن يدع ـــــم التحقي ـــــق
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أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس ،حول
مســتجدات فريوس كورونا املستجد ،تسجيل  78إصابة
جديدة بالفــروس ،رفعت العدد الرتاكمي للحاالت املثبتة
اىل .1098034
وأوضحت الوزارة أنه «تم تسجيل  78محلية و 0وافدة»،
مشــرة اىل أنه «تم تســجيل حالة وفــاة ،ليصبح العدد
اإلجاميل للوفيات .»10408
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ال أكثري ــــــــة مريح ــــــــة ونس ــــــــبة االقت ــــــــراع املتدني ــــــــة تعك ــــــــس عم ــــــــق األزم ــــــــة ف ــــــــي لبن ــــــــان
ّ
ّ
أحج ــــــــام األقط ــــــــاب ل ــــــــم تتغي ــــــــر والص ــــــــوت الس ــــــــني يلت ــــــــزم ق ــــــــرار الحري ــــــــري
مــاذا فعلــت أيتهــا الثــورة باللبنانييــن حتــى أصيبــوا باليــأس ومنهــم مــن هاجــر ومنهم من لــم ينتخب؟

رضوان الذيب
خريطة املجلس النيايب الجديد ســتحددها النتائج النهائية
الرســمية التي ســتعلنها وزارة الداخلية ،لكنها لن تحمل اي
تغيريات يف ظل حفاظ الثنايئ الشــيعي عىل  27نائباً شيعياً،

مام يحســم رئاســة املجلس النيايب للرئيس نبيه بري ،لكن
املفاجــأة كانت بتقدم املجتمع املدين بشــكل الفت ومميز يف
اقالم االقرتاع الدرزية يف الشــوف وعاليــه ،وكل التوقعات
تعطيه  3حواصل مــع تقدم رئيس الئحة توحدّ نا لنغري مارك
ضو عىل النائب طالل ارســان ،فيام سجل أيضاً تقدم الئحة
الحزب التقدمي االشرتايك والقوات اللبنانية يف الشوف ،لكن

املجتمع املدين اخذ أيضاً من اصوات الحزب التقدمي االشرتايك
بشكل الفت ايضاً.
أما نســبة االقرتاع يف االنتخابات فبلغت ( % 42دون أقالم
املغرتبني) ،وسجلت انخفاضاً عن انتخابات  2018بنسبة .% 7
وكان الفتاً ان نسبة االصوات السنية سجلت انخفاضاً يف كل
الدوائر نتيجة مقاطعة تيار املســتقبل وهذا ما أدى اىل توزع

والرشب والطبابــة والتعليم .وبالتايل نرى أنه يف العديد من
البلدان حول العامل هناك سلطات رشعية دستوريًا لكنها تفتقد
الرشعيــة الدولية من منطلق عــدم قدرتها عىل تأمني العيش
الكريم لشعوبها.
نســبة التصويت يف اإلنتخابات النيابية للعام  2022قاربت
نســب العام  ،2018لكنها بعيــدة عن التوقعات
خصوصا مع
ً
كل مــا اصاب املواطــن اللبناين من تــر ِّد يف حياته اليومية

واألزمة املعيشــية التي جعلت نســبة الفقر يف لبنان تصل
إىل  !%80األســباب التي تقف وراء هــذا الرتدّي عديدة وعىل
رأســها اليأس الذي يسيط ّر عىل نفوس املواطنني ولكن أيضً ا
الوضع اإلقتصادي الذي أبرز إىل العلن كلفة التنقل (مع غياب
امليغاســنرت) ...عمل ًيا ميكن القول ان الرشعية الدســتورية
للمجلس النيايب الجديد مضمونة ،إال أن الرشعية الدولية لهذا
املجلس تبقى رهينة أدائه يف املرحلة املقبلة.

النواب الســنة بني لوائح متعددة ونالت قوى  8آذار حصة من
الكتلة الســنية ،وبالتايل فان نسبة تدين االقرتاع السني تعود
اىل االلتــزام بقرار الرئيس ســعد الحريري باملقاطعة رغم كل

(تتمة املانشيت ص)12

الش ــــــرعية الدولي ــــــة للمجل ــــــس النياب ــــــي مرهون ــــــة بقرارات ــــــه املس ــــــتقبلية والوض ــــــع املعيش ــــــي للمواط ــــــن
ّ
تحدي ــــــات كثي ــــــرة بانتظ ــــــار ه ــــــذا املجل ــــــس وعل ــــــى رأس ــــــها توزي ــــــع الخس ــــــائر والكابيت ــــــال كونت ــــــرول
معلومـــــات عـــــن خطـــــة الســـــتخدام الذهـــــب فـــــي خطـــــة التعافـــــي ...فهـــــل مـــــن خطـــــر علـــــى هـــــذا الذهـــــب؟

جاسم عجاقة
ال رشعية لســلطة حتى ولو كانت منتخبة إذا كان الشعب
جائ ًعــا! هذا هو املنطق الذي تعتمده املؤسســات الدولية يف
تعاملها مع األنظمة يف الدول .ويعود هذا األمر إىل أن رشعة
نصت يف موادها عىل حق اإلنسان ،أينام كان،
حقوق اإلنسان ّ
وأيًا كان العرق أو الدين الذي ينتمي إليه ،بالحصول عىل األكل

إس ــــتئناف مفاوض ــــات فيين ــــا إلحي ــــاء االتف ــــاق الن ــــووي
غضـــــــــــــــب روســـــــــــــــي وتحفـــــــــــــــظ تركـــــــــــــــي...
بلينك ـــــن يؤك ـــــد دع ـــــم واش ـــــنطن الق ـــــوي لرغب ـــــة
فنلنـــــــــدا والســـــــــويد االنضمـــــــــام لحلـــــــــف الناتـــــــــو
ص9

} رشعية دولية؟ }

الدولــة اللبنانية أصبحت عاجزة عن تأمني أبســط حقوق
املواطــن اللبناين مــن األكل إىل الكهرباء مــرو ًرا باألدوية
والطبابة واملحروقات وغريها .هذا األمر ميكن التأكّد منه من

(التتمة ص)12

عىل طريق الديار
أياً تكــن نتائــج االنتخابات النيابية ،فســيكون
املجلس النيايب مناصفة سياســية ألن الدميقراطية
اللبنانية معروفة ،وهي توافقية ،اي توافق الطوائف
الكــرى فيام بينها عــى ادارة البلد ،وال ميكن ملكون
واحــد او مكونني ان يتفــردوا بحكم لبنان كون املبدأ
الحاكم هــو التوافق ومثاالُ عىل ذلك عندما تم تعيني
املحقق العديل طارق البيطار واصدر مذكرات توقيف،
انســحب الوزراء الشــيعة الســتة من اجتامعات

الحكومة ،فامذا كانت النتيجة؟
النتيجــة كانت تعطل مجلس الوزراء عن اجتامعاته
طوال  4أشــهر ،مــا اعترب يف خانة عــدم ميثاقية
الحكومة .املجلس النيايب ســيكون مناصفة اياً يكن
الوضع ،ولن يســتطيع اي فريق فرض رأيه عىل اآلخر
تحت عنوان حصوله عىل األكرثية ،فاما توافق او مزيد
من االنهيار يف لبنان.

«الديار»

نقابات املهن
الحرة قررت
التصعيد بوجه
املصارف
سناء صبرا
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االن ــت ــخ ــاب ــات الــنــيــابــيــة

االثنني  16أيار 2022

«الثنائ ــــي الش ــــيعي» يحص ــــد «العالم ــــة الكامل ــــة» ف ــــي الجن ــــوب الثاني ــــة والثالث ــــة ...وانتظ ــــار ف ــــرز األول ــــى
إنتخاب ــــــات هادئ ــــــة و «نظيف ــــــة» ...واملش ــــــاركة تج ــــــاوزت الـــ 50ف ــــــي املئ ــــــة وفاق ــــــت أرق ــــــام الع ــــــام 2018

املشهد االنتخايب يف بلدة انصار

عيل ضاحي

منذ الصباح الباكر شهدت دائرتا الجنوب الثالثة (النبطية ،بنت
جبيــل ،مرجعيون وحاصبيا) والثانية (صور ،صيدا وقرى صيدا،
وجزين) اقباالً انتخابياًبدأ خجوالً بني الساعة 7و 11لرتتفع النسب
تلقائياًلتصلالنسباىل54يفاملئةوالحاصلاىل22400الفصوت
يف(النبطية،بنتجبيل،مرجعيونوحاصبيا) بينامبلغتيفدائرة
صــور ما يزيد عىل الـ 45يف املئة وبلغ عدد املنتخبني  90الف يف
مدينة صور وحدها.
بيناميسودالرتقبدائرةالجنوباالوىل(صيدا-جزين)معخلط
االوراقالسنية،وينتظرانتهاءالفرزلتبيانالنتيجةالنهائية.
هذهاالرقامتكشفهااوساطقياديةمعنيةمبلفاالنتخاباتيف
«الثنايئالشيعي»،وتشرياىلاناالستفتاءالشعبيكانمميزاًعىل
خيار املقاومة وعىل تأكيد التحالف بني «حركة امل» وحزب الله.
وتؤكد االوساط ان املالحظة االولية يف دائريت الجنوب الثالثة
والثانية،حيثالصوتالشيعيناخباسايسومرجح،انالحامسة
الشيعيةكانتالفتة،واالرقاموالنسبوعدداملشاركنيتجاوزالعام
 ،2018وهذا يشــر اىل ان كل الحمالت عىل املقاومة ومحاولة
التصويب عىل الوحدة الشــيعية والسالح والضلوع يف الفساد
وحاميته ،قد ولد ردة فعل ســلبية عند الجمهور الشــيعي املنظم
والحزيب وحتى املرتدد حســم امره وصوت ألحد مرشحي الثنايئ
تفضيلياً.
وعىل صعيد اليوم االنتخايب الطويل ،تلفت االوساط اىل انه مل

يسجل اي اشكاالت كبرية ،وقد حصل بعض التالسن وسوء الفهم
يفالرماديةوانصارويفاحدىقرىقضاءبنتجبيل،وحلتاالمور
بعد تدخل الجيش وتوقيف احد مفتعيل االشكاالت بسبب االنفعال
والحامسة الزائدة واالستفزاز من الئحة معارضة لـ «الثنايئ».
وتكشف االوساط ان عمليات الفرز يف (الدائرة الثانية والثالثة)
وقرابة منتصف ليل امس اكدت الفوز الكامل لالئحتي حزب الله و
«حركةامل»وحلفائهام.

} صيدا }

وانتهت العملية االنتخابية يف مدينة صيدا عند السابعة مساء،
حيث اقفلت صناديق االقرتاع وانطلقت عملية فرز االصوات.
وكانت املراكز االنتخابية الكبرية قد شهدت إقباال الفتا وازدحاما
قبيل الدقائق االخرية من إقفال الصناديق ،وبلغت نسبة املشاركة
نحو  45يف املئة ،بعدما كانت قد سجلت يف انتخابات العام 2018
نحو  58يف املئة.
وكان اليوم االنتخايب الطويل قد انطلق بسالســة وهدوء يف
مراكز االقرتاع التي بلغ عددها  16مركزا ،ومل يخرق هدوء املشــهد
ســوى اشكاالت بســيطة ،يف وقت رصدت جمعية الدي ملراقبة
االنتخابــات مخالفات عديدة ،كان ابرزها مرافقة مندويب اللوائح
للمقرتعني اىل ما وراء العازل بحجة مســاعدتهم ،وكذلك تسجيل
فوىض يف بعض املراكز نتيجة نقص باملســتلزمات وانقطاع يف
التيارالكهربايئ.
يف املقابل افادت ماكينة حزب الله اإلنتخابية يف دائرة الجنوب
االوىل ،أن نسبة اإلقرتاع يف دائرة دائرة جزين وصلت اىل  41,6يف

..والنبطية

املئة ودائرة صيدا  26,9يف املئة.
ويذكر ان عدد الناخبني يف صيدا يبلغ  68ألف ناخب اقرتع منهم
 45يف املئــة اي نحو  30600ألف ناخب ،وينتظر احتســاب عدد
املقرتعني يف منطقة جزين لتحديد الحاصل املتوقع يف الدائرة.

} النبطية }

واقفلت معظم صناديق االقرتاع يف النبطية ومنطقتها ،وبلغت
نسبة االقرتاع  55يف املئة ،وعكست مشاهد االزدحام امام مراكز
االقرتاع رغبة املواطنني يف مامرسة حقهم االنتخايب .وبدأ رؤساء
األقالم والكتبة إحصاء املظاريف ملطابقتها بعدد أصوات الناخبني
يف القضاء.
وبدأ رؤساء األقالم عمليات الفرز يف حضور مندويب املرشحني
ومبواكبة الجمعية اللبنانية لدميوقراطية االنتخابات ،ووســط
أناشــيد حامســية امام مراكز االقرتاع ومسريات سيارة لكل من
«حركــة أمل» وحزب اللــه ،فيام جال عرصا النائب هاين قبييس
عىل مراكز االقرتاع يف النبطية ومنطقتها ،والتقى رؤساء األقالم
واستمع منهم اىل رشح عن الصعوبات التي واجهتهم.
واقرتع 84581ناخبا وناخبة من اصل ،152999وجاءت النسب
يف بعض البلدات كاآليت :النبطية التحتا ،% 44 :جبشــيت،% 64 :
كفررمان  ،% 59انصار  ،53الدوير  ،% 55عرب صاليم  ،% 63حبوش
 ،% 50جباع عني بوسوار  %57والنبطية الفوقا .% 56

} بنت جبيل }

وأقفلت االبواب يف مراكز االقرتاع يف قضاء بنت جبيل ،ونقلت

الصناديق اىل أماكن الفرز بعد ادخال الناخبني الذين اصطفوا امام
املراكــز بانتظار دورهم باالقرتاع نتيجة الكثافة العددية والروتني
االنتخايب متهيدا ملنع اي مستجد من الدخول واالقرتاع.
وجرت االنتخابــات يف هذا القضاء ويف جميع املراكز بهدوء
ودميوقراطية ،وقــد بلغ عدد املقرتعني يف دائرة الجنوب الثالثة
حواىل 63الفا من اصل 163ألف ناخب يف القضاء عموما ،ما شكل
نسبة مئوية بحدود ال  40يف املئة ،وهذه النسبة وسطية حيث ان
نسبة االقرتاع بلغت  %70يف بعض القرى ،فيام مل تتعد ال  10يف
املئة يف قرى أخرى ،ومن املمكن ان ترتفع هذه النسبة لتصل اىل
حدودال 45يفاملئةمعاقرتاعمنتبقواداخلحرماملراكزاالنتخابية
اىل ما بعد السابعة مساء.
ومل يشهد هذا اليوم االنتخايب اشكاالت تذكر.

} صور }

ويف صور انتهت عملية االقرتاع عىل نسبة  46يف املئة ،واقرتع
حواىل  95الف مواطن.

} حاصبيا }

ويف حاصبيا ،شــهدت بعض األقــام ازدحاما اضطر خالله
عنــارص قوى االمن الداخيل اىل تنظيم الناخبني امام ابواب غرف
االقرتاع ،وانتهت نســبة املقرتعني عند السابعة حواىل الـ 54يف
املئةحسبماكينة«الثنايئ».
واستمرت عملية االقرتاع بشكل هادىء ومنظم يف قرى وبلدات
قضاء مرجعيون ،ومل يسجل اي اشكال يذكر.

بعلب ــــــــك  -الهرم ــــــــل :نس ــــــــبة التصوي ــــــــت فاق ــــــــت التوقع ــــــــات
ّ
ّ
معرك ــــــــة سياس ـــــــ ّـية بامتي ــــــــاز ض ــــــــد م ــــــــن جي ــــــــش وح ـــــــاول الخ ـــــــرق
خالد عرار
أجمــع املراقبون أن الحدث كان باألمس بعلبكياً ،توقفت عنده
وسائل إعالم غربية ،عربية ومحلية ،حيث كانت الحشود تتالطم
كأمواج البحر لتقول كلمتها كر ٍد صارخ عىل ما خططت له دوائر
الغرب املعادية وأدواتها يف لبنان لخرق بيئة املقاومة ولو مبقعد
شيعي واحد ،بالتحديد يف بعلبك  -الهرمل ،فنسبة التصويت فاقت
كل التوقعات ،وهزمت كل اإلســتطالعات وجعلت مصداقيتها و
دقتها يف مهب اإلستهزاء و السخرية.
وقد بلغ عدد املقرتعني يف دائرة البقاع الثالثة (محافظة بعلبك
– الهرمل) عند موعد إقفال الصناديق  ،181713وسجلت نسبة
اقرتاع بلغت  ،% 53.24يف حني ان الرقم النهايئ سيحســم بعد
استكامل انتخابات كل الذين هم داخل املراكز .أما يف زحلة فقد

وصلت نسبة االقرتاع اىل .% 38.82
أحــد املراقبني وصف ما حصل بتجيل معنى البنيان املرصوص
بأبهىصوره،منخاللإظهاربيئةاملقاومةوعيوإدراكوعزمية،
حزب يف العامل
نادراً ما شــهدته الكثري من املجتمعات ،وما من ٍ
يحظى بتأييد  %٩٠من بيئته الطائفية أو الالطائفية.
مراقب تحدث عن املشهد البعلبيك الذي طغى عىل كل ما عداه
باألمــس ،قائالً« :هذه البيئة مل تكن متارس حقها الدميوقراطي
يف اإلنتخابات فحسب ،بل خاضت معركة سياسية بكل ما تعنيه
الكلمــة بوجه العديد من دول العــامل واملنظامت الدولية الغري
حكومية ،التي اندفعت بقرار أمرييك شــارك يف صياغته العدو
اإلرسائييل واملطبعني الجدد املتسلحني
بإعالم يتمتع بقدرة مالية
ٍ
هائلة ،وأخذ من التحريض عىل حزب الله و سالحه مادة إعالمية
منذ شهرين أو أكرث وعىل مدار الساعة».
واشــار املراقب اىل ان «هذا
اإلقبــال مل يكن مجرد أصوات
يف صناديــق اإلقــراع ،بل
صواريخانتخابيةالتقلأهمية
عن الصواريخ التي أطلقت يف
حرب متــوز ،وأصابت بدقتها
مقتــاً يف جســد الكيان
الصهيــوين ،وحققت الردع
اإلسرتاتيجي عند أعداء الداخل
والخارج ،وفرضت نفســها
كظاهرة عاملية ستعمل عىل
دراســتها مراكــز األبحاث و
الدراسات».
ويــرد املراقبون أســباب
هذه الظاهــرة ،إىل حامقة

أعداء حــزب الله التي تبارت
و تفننــت بشــتم حزب الله
وقادتــه وبيئتــه ،ودعت
إىل عــزل طائفته كلياً ،ومل
يتوقف األمر لديهم عند هذا
الحد ،بــل راح بعضهم يدعو
إىل اقتالع الشيعة من لبنان،
هذه الحامقة اصطدمت يوم
أمس ،ال بــل ذهلت مبعرفة من اجواء االنتخابات يف بعلبك
وإدراك بيئة املقاومة بحقائق
األمــور ،فــكان ردهم يف
صناديق اإلقرتاع ساحقاً ومحطامً ملاكينة الكذب والتضليل الذي
مارســته اإلدارة األمريكية و «اإلعالم اإلرسائييل» واملطبعني
وأموالهم الهائلة التي رصفت .
ويقول املراقبون ان كالم ديفيد شــينكر األخري دليل عىل ذلك،
فكل هذا الجهد والتحريض انتهى بنفس اإلصبع الذي ضغط عىل
الزناد يف حرب متوز ،وهنا تظهر رمزية إصبع سامحة أمني عام
حزب الله الســيد حسن نرص الله الذي بات من املقدسات ،واكدو
ان جهد األعداء تبخر كام تبخر جهد البخاري باستثناء اإلشكاالت
الـ  ١٧التي رافقت العملية اإلنتخابية يف دائرة البقاع األوىل أي (
قضاء زحلة) بني أنصار الئحة «القوات اللبنانية» وأنصار الئحة
«زحلة الرسالة» ،وهي املنطقة التي زارها البخاري قبل يومني من
فتح صناديق اإلقرتاع.
جهد السفري الســعودي الذي تبخر بفضل وعي أهل السنة
يف لبنان ووفاء الجزء األكرب منهم لقرار الرئيس سعد الحريري
تعليقه وتياره املشاركة يف العملية السياسية اللبنانية ألجل غري
مســمى ،والذي حقق األخري انتصاراً من خالل هذا االستفتاء
الســني عىل قراره ،ومن املرجح أن يعيده هذا اإلســتفتاء إىل

الســاحة السياســية اللبنانية بقو ٍة من خالل تفوقه عىل كل
خصومه من أبناء طائفته ،وعىل حلفائه السابقني الذين تآمروا
عليــه عند بعض دول الخليج ،وفق ترسيبات إعالمية مصدرها
املخابرات السعودية.
نتائج إنتخابات أمس ،بغض النظر عن عدد املقاعد التي فاز
بها الثنايئ الشيعي والتيار الوطني الحر وحلفائهام  ،سيفرض
اســراتيجية جديدة تختلف عن سابقاتها يف مقاربة العديد
من امللفات ،وستفرض هذه اإلسرتاتيجية أيضاً تعامالً مختلفاً
مع الدولــة اللبنانية وخياراتها لجهة الذهاب رشقاً وغرباً ،و
ستفرض أيضاً عىل اإلدراة األمريكية التخيل عن أدواتها أزالمها
يف لبنان و املنطقة ،ألنهم مل يســتطيعوا تحقيق أي وعد من
الوعود ،و قد تذهــب اإلدارة األمريكية إىل خيارات براغامتية
بعدمــا كرس لبنان هويته املعادية «إلرسائيل» ،و أكد عىل دور
املقاومة و حلفائها الذين ســينك ّبون عىل معالجة العديد من
امللفات التي جعلت من لبنان بلداً منهوباً ،وســتعمل أيضاً عىل
معالجة أبرز ملف وهو حســم قرار استخراج الرثوة النفطية
مهام كلف األمر ،ولن تعطي وقتاً طويالً لعملية التفاوض مع
املبعوث األمرييك.

ّ
ُ
الرؤس ــاء الثالث ــة أدل ــوا بأصواته ــم ..ع ــون :ال حي ــاد ف ــي ّ
قضي ــة كبي ــرة ـ ميقات ــي :الدول ــة ب ــكل أجهزته ــا مس ــتنفرة

					
عون يديل بصوته

دعــا رئيس الجمهورية العامد ميشــال عون
اللبنانيــن اىل التوجه اىل أقالم االقرتاع واالدالء
بأصواتهــم« ،ألن املواطــن ال ميكــن ان يكون
حياديا يف قضية أساســية تتصل باختيار نظام
الحكم».
كالم الرئيس عون جــاء بعد إدالئه بصوته عند
التاسعة والربع صباحا ،يف املركز االجتامعي التابع
لحارة حريك ،حيث قيد رئيس الجمهورية.
وكان الرئيــس عون وصل مــع اللبنانية االوىل
السيدة ناديا الشامي عون اىل مركز االقرتاع ،حيث
قوبــل بالتصفيق والهتاف بحياتــه من الناخبني
الذين تجمعوا امــام املركز .وقدمت له طفلة باقة
من الزهــر ،وتوجه بعدها اىل قلم االقرتاع الخاص
بالرجال ،فيام توجهــت اللبنانية األوىل اىل القلم
الخاص بالنساء.

(دااليت ونهرا)

..وبري

وبعد انتهاء االقــراع ،وقع الرئيس عون عىل
الئحة الشطب ،وغمس اصبعه بالحرب األزرق ،ثم
قال للصحافيني« :االقرتاع واجب عىل كل مواطن.
وال ميكــن للمواطــن ان يكون محايدا يف قضية
كبرية هي أساســية يف اختيار نظام الحكم .وكل
 4سنوات يعيش مرحلة ميكنه من خاللها التمييز
بني مــن انجز من النواب ،وملــاذا ،ومن مل ينجز
شيئا».
بعد ذلك ،غادر الرئيس عون واللبنانية األوىل قلم
االقرتاع اىل قرص بعبدا.

} بري }

اقرتع رئيس مجلس النواب نبيه بري عند العارشة
والثلث يف ثانوية نبيه بري الرسمية ،يف قلم الحي
الفوقاين يف تبنني.

		
(حسن ابراهيم) ..وميقايت

} ميقايت }

مــن جهته ،ادىل رئيس مجلــس الوزراء نجيب
ميقــايت بصوته عند الســاعة الثامنة يف ثانوية
حسن الحجة (امللعب) يف طرابلس ترافقه عقيلته
مي ونجله مالك .
وقال الرئيــس ميقايت بعــد االدالء بصوته« :ان
الدولة بكل اجهزتها مستنفرة النجاز هذا االستحقاق
الدميقراطي وباذن الله تسري االمور عىل ما يرام .وأكد
«اهمية توفري الكهرباء يف اقالم االقرتاع خالل الليل».
ودعا ميقــايت» اللبنانيــن اىل اختيار االفضل
ومن يرونه مناســبا» ،مؤكدا ان» الدولة استعدت
لهذا االســتحقاق وجندّ ت مئة الف عنرص» ،مثنيا
«عىل كل الجهود التي بذلت وســتبذل من القضاة
واملوظفني واالمنيني».

(دااليت ونهرا)

رئيـــــس الجمهوريّـــــة واكـــــب مســـــار اإلنتخابـــــات
ُ
مـــــن غرفـــــة متابعـــــة اســـــتحدثت فـــــي القصـــــر
بعــد عودته من االقرتاع يف حارة حريك،
واكــب رئيس الجمهورية العامد ميشــال
عون مسار العملية االنتخابية يف املناطق
اللبنانيــة كافة ،من خــال غرفة املتابعة
التي اســتحدثتها املديرية العامة لرئاسة
الجمهورية يف قــر بعبدا ،والتي تم من
خاللها رصد نســب االقــراع يف املناطق

كافة ،وتتبع تطــور حركة الناخبني .كام
ضمت الغرفة رصدا للمؤسسات اإلعالمية
التــي تولــت التغطية املبــارشة للعملية
االنتخابية.
وتلقــى الرئيس عون تقارير من األجهزة
املختصة حــول التطــورات األمنية التي
رافقت العملية االنتخابية.
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االن ــت ــخ ــاب ــات الــنــيــابــيــة

ّ
مـــــتـــــنـــــيـــــة الفـــــــــتـــــــــة..وإقـــــــــبـــــــــال كـــــثـــــيـــــف عــــــلــــــى صــــــنــــــاديــــــق االقــــــــتــــــــراع
حــــــــمــــــــاوة
عــــــــــــــرس ديـــــــــمـــــــــوقـــــــــراطـــــــــي ...وحــــــــــــــشــــــــــــــد فـــــــــــي بــــــتــــــغــــــريــــــن والــــــــعــــــــمــــــــارة
ابتسام شديد
اتســمت اإلنتخابات يف دائرة املنت الشاميل باإلقبال الكثيف
عىل صناديق اإلقرتاع منذ ســاعات الصباح األوىل ،األمر الذي
اعتــره املتابعون تتمة النتخابات املغرتبني ،حيث احتلت دائرة
املنت املرتبة األوىل يف إنتخابات املغرتبني.
باكرا جدا ،بدأ توافد الناخبني اىل اقالم االقرتاع بحامسة الفتة
وحاموة انتخابية ،نظرا لتالوينها السياســية واملزيج املختلط
من األحزاب والعائالت والزعامات السياسية.
شــهد املنت حــاوة الفتــة ،الجميع يعرف حجــم القوى
املتصارعــة ،كــون معركة املنت تحدد األحجــام واألوزان يف
دائرة األحزاب املسيحية الكربى والزعامات والقوى التقليدية،
خصوصا ان معركة الدائرة مســيحية  -مسيحية بني األحزاب
نفسها يف املنت ،التي كرب حجم بعضها وتراجعت أخرى نتيجة
تراجع األحداث وانحسار العمل الحزيب.
التنافس كان عىل أشــده بني لوائــح «التيار الوطني الحر»
و «القــوات» و»الكتائب» و»األحرار» وتحالف «الطاشــناق»
و»القومي» واملر ،ومع «القــوى التغيريية» واملجتمع املدين،
وعىل أشده بني التيار و»القوات» عىل املقعد الكاثولييك ،وكانت
خطة «الكتائب» التوســع نحو مقعد ماروين من حصة التيار.
اما اورثوذكسيا ،فالتنافس كان قامئا بني سبعة مرشحني عىل
املقعد األرثوذكيس ،فيام املعركة شبه محسومة للنائب الحايل
الياس بو صعب وللمرشح ميشال الياس املر استنادا اىل أرقام
انتخابات .٢٠١٨
التنظيــم اإلنتخايب ظهر يف ماكينة املر و»الطاشــناق»
االنتخابيــة ،ولدى «القــوات» و»الكتائــب» ،وخاض التيار
الوطنــي الحر ،الذي يعترب املنت «عرينه» الســيايس ،معركة
قاســية للحفاظ عىل مقاعد نوابــه الحاليني ابراهيم كنعان
وادي معلــوف واليــاس ابو صعب ،فيام ركــزت «الكتائب»
جهودها عىل معركة النائبني الحاليني ســامي الجميل والياس
حنكــش ،وحاول «القوات» ان يحافــظ عىل انجاز انتخابات
 ٢٠١٨يف املقعــد املتني ،معوال عــى معركة ملحم الريايش
عــى املقعــد الكاثولييك ،باملقابل ســعى «القومي» اىل مدّ
النائب الســابق انطوان الخليــل عىل «الئحة معا أقوى» التي
تضم تحالف «الطاشناق» واملر ورفده باألصوات القومية  .مع
العلــم ان للحزب «القومي» حضورا وتاريخا يف املنت تعويضا
عن انتخابات .٢٠١٨

 ...ومع منارصيه

املر يقرتع

} بتغرين وعامرة شلهوب }
يف بتغرين وعامرة شــلهوب ،كان املشهد اإلنتخايب شبيها
بكل معارك آل املر السياســية ،اســتعادت العــارة رونقها
الســيايس وجددت شــبابها ،فاملنت يعترب املعقل الســيايس
لزعامــة املر ،حيث قيل يف املايض ان «النائب الراحل ميشــال
املــر حكم لبنان مــن العامرة» ،وقد راكم املر رصيدا منحه لقب
الزعامة األورثوذكسية يف زمن اإلحباط املسيحي.
العــارة يــوم االنتخاب بــدت «خلية نحــل» يف مواكبة
االستحقاق ،وتردد ان الئحة «معا أقوى» لديها حظوظ كبرية،
ويستــــفيد ميــــشال املر من كونه ليس حزبيا ،مع زيادة
النقمة الشــعبية املؤيدة لألحزاب وأخطاء األحزاب املسيحية
يف املنت.
اىل جانب رصــــيد املر ،فان وجود «الطاشناق» يف الئحة
«معا أقوى» عزز فرص وصــولها اىل حاصلني ،فـ «الطاشناق»
بيضة قبان ولديه بلوك إنتخــايب ،ولطاملا ترشــح تاريخــياً
مع املر و«الكــتائب» ،ليعود ويتحالف يف ال  ٢٠٢٢مع ميشال
املر.
الئحــة «معا أقوى» ملعــت يف بتغرين والجوار ،وهمروجة
اإلنتخابات يف بتغرين مختلفة ولها طعم خاص.

} الهواء االنتخايب يف بتغرين»م ّر» }

املرشح ميشال املر بدأ نهاره باكرا بالصالة ،وتداول منارصوه
صورة له يف الكنيســة قبل ان تكر ســبحة النهار االنتخايب،
املشــهد يف بتغرين كام يقول املقربون «بيكرب القلب» ،البلدة
املتنية عاشــت باكرا الفرحة ورفعت قوس النرص الخاص بها،
فالتأييد عارم لالئحة املر ومرشحيها ،وااللتزام كامل بالالئحة،
والتفضييل للمر ،كام يقول احد الناخبني ،ألن لبيت املر خمسني
عاما يف الشــأن العام ،وميشال املر «عىل الراس» ،مضيفا ان
الهواء االنتخايب يف بتغرين»م ّر» .
عىل مدخل بتغرين وشــوارعها كوكتيل من صور عائلة املر،
من النائب الراحل ميشــال املر اىل الوزير الســابق الياس املر،
فاملرشح «الشيخ» ميشال يجمع اطارا واحد املرشحني الثالثة .
بالنسبة اىل البتغرينيني  ١٥أيار ليس مجرد محطة إنتخابية
بل مناســبة مفصلية لتثبيت الحلف والوفاء لعائلة املر ،وامام
مراكز اإلقــراع هتافات وأغان مؤيدة تخرقها حامســة احد
الناخبني «نحن كلنا م ّر».
يؤكد احد املتحمســن إلنتخابات الئحة «معا أقوى» ،انه من
الطبيعي ان يص ّوت ابناء املنت لهذه الالئحة التي ألفها ميشــال
املــر ،نتيجة ما حدث يف الســنوات املاضيــة من إهامل ،ومن

املعروف استمرار عائلة املر بالخدمات واإلمناء ،مضيفاً من يعطي
املر يعطي صوته عن قناعة ألن مايض العائلة تتحدث عنها.
الهــواء اإلنتخايب يف أعايل املــن « مر» بامتياز ،وإخالص
املتنيني وعالقة ميشال املر باملنت وحبهم له ليس حبا موسميا.
يكتسب تعبري املتنيني عن والئهم لعائلة املر طابعا خاصا يف
مسقط رأسه بتغرين «هنا املعنويات عالية» جدا  ،يقول أحدهم
مضيفا« :دعمنا لعائلة املر مستمر من الجد اىل الوالد والحفيد».
وأضفــى توجه الرئيس الياس املر اىل قلم اإلقرتاع لالنتخاب
وســط هتافات املؤيدين واملنارصين األجواء الحامســية عىل
العملية االنتخابية.

} يف العامرة ...يوم استثنايئ }

يوم استثنايئ عاشــته العامرة منذ ساعات الصباح األوىل
حتى ســاعات املساء وشــهدت املنطقة املحيطة بها تظاهرة
شعبية للمؤيدين واملنارصين.
يف قلــم اقرتاع يف منطقة الجديــدة انتخب النائب ابراهيم
كنعان وأدىل بترصيح قال فيه »:نلتزم الصمت االنتخايب ،لكن
االنتخابــات عرس دميوقراطي ،وكــا قال رئيس الجمهورية
االنتخابات واجب وطني فال ميكن ان نعارض لسنني وال نشارك
يف االنتخابات.

ً
يـــــــــــوم إنــــــتــــــخــــــابــــــي طـــــــــــويـــــــــــل ...أجــــــــــــــــواء هــــــــادئــــــــة نــــــســــــبــــــيــــــا...

رغم وضعها الصحي اتت لتنتخب يف كرسوان
بعد يوم انتخايب طويل ،اقفلت صناديق االقرتاع
يف معظم املناطق اللبنانية عند الســابعة مساء.
وأبقيت بعــض االقالم مفتوحة أمــام الناخبني
املوجودين داخل مراكــز االقرتاع الذين يحق لهم
وفق القانون االدالء بأصواتهم.

} ميقايت من الداخلية:
«كل إنتخابات وإنتو بخري» }
ّ

زحمة مقرتعني يف أحد أقالم البرتون
العربية املكلفة مبراقبة سري االنتخابات النيابية ،إعالنها .وبلغت نسبة االقرتاع يف قضاء عاليه مل
ظهر امس يف عدد مــن أقالم االقرتاع يف مدينة تتعد  % 35من مجموع عدد الناخبني.
بريوت ،لالطالع عىل ســر العملية االنتخابية،
} يف الشوف }
حيــث كان االنطالق من مركز فوج اطفاء بريوت
تراوحت نسب التصويت يف منطقة الشوف بني
يف منطقة الكرنتينا.
وبعــد الظهر ،تفقد عبــود مراكز االقرتاع يف  45و 55يف املئة ،وســط أجواء طبيعية وهادئة،
دائــرة بريوت الثانية ،وقــال« :انا أعترب أن الدولة غابت عنها االشــكاالت باستثناء ما يتعلق ببعض
االسامء .وجرت املنافسة بني سبع لوائح ،وتفاوتت
اللبنانيــة نجحت حتــى اآلن يف تأمني انتخابات
حاموتها بني بلدات وأخرى ،يف ظل حضور كثيف
نزيهة وشفافة وعادلة للجميع».
للمجتمع املدين.

ويف السياق ،أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب
ميقايت من وزارة الداخلية والبلديات« ،ان ما حصل } محافظ جبل لبنان :العملية سارت
هو انجاز بكل معنى الكلمة والدولة قامت بواجبها
بشكل طبيعي ومن دون عوائق }
يف انجاز االنتخابات بشكل كامل».
تحــدث محافــظ جبل لبنــان القايض محمد
وقال بعد اجتامع عقده مع وزير الداخلية بسام
املولوي عقب اقفال صناديق االقرتاع« :االنتخابات املــكاوي لـــ «الوكالة الوطنيــة لالعالم» عن
مجريات العمليــة االنتخابية ،وأكد «ان العملية
انتهت كل انتخابات وإنتو بخري».
االنتخابية تسري بصورة طبيعية من دون عوائق
} املولوي  :نسبة اإلقرتاع
لوجســتية تذكر وقد عولجت كل املشاكل التقنية
غري مرتفعة }
يف حينها».
مــن جهته ،رأى وزير الداخلية بســام املولوي
وقال« :املشاكل التي واجهتنا اجامال هي مشاكل
أن «اليــوم االنتخايب الطويل كان مقبوالً نســب ًة عادية ومل يكن هناك مشاكل استثنائية».
لألوضاع التي نعيشــها ،فقد تجاوزنا التحدّ يات»،
} يف عاليه }
الفتا إىل أن «عمل ّية إصــدار النتائج معقّدة قليالً
أقفلت صناديق االقــراع يف قضاء عاليه ،بعد
ويجب عىل املواطنــن «يطولوا بالهم» .وأطمنئ
يوم انتخايب طويل اتسم بالهدوء والدميقراطية،
وتتم بشفافية».
الناس أنّ العمل ّية مضمونة
ّ
ومل تســجل أي إشكاالت تذكر .وبدأت عملية فرز
} محافظ بريوت :الدولة نجحت
األصــوات يف حضور منــدويب اللوائح يف أقالم
يف تأمني انتخابات نزيهة }
االقرتاع ،حيث سيصار بعدها إىل تسليم الصناديق
جــال محافظ مدينة بــروت القايض مروان اىل قامئقامية عاليه وكذلك املحارض املوقعة من
عبود واألمني العام املساعد لجامعة الدول العربية رئيس القلم واملندوبني إىل لجنة قيد مشكلة من 6
السفري أحمد رشيد خطايب وبعثة جامعة الدولة قضاة ومساعدين للتدقيق يف النتائج ،ليصار إىل

} يف املنت الشاميل }

اتســم اليوم االنتخايب يف دائرة املنت الشاميل،
بالهــدوء والدميقراطيــة ومل تعكــر صفوه أي
اشكاالت تذكر ،باستثناء أخطاء يف لوائح الشطب
وعدم املام بعض رؤساء االقالم والناخبني بقانون
االنتخابــات ،مــا أدى اىل البطء بســر العملية
االنتخابية يف بعض االقالم.
وبدأت عملية الفرز يف حضور مندويب اللوائح
واملرشحني ،فيام تم متديد فرتة االقرتاع يف بعض
املراكز للســاح للناخبــن املوجودين يف الداخل
باالدالء بأصواتهم.
وقبل إقفال الصناديق بســاعتني ،شهدت اقالم
االقــراع يف الجديدة وســن الفيــل اقباال كثيفا
للناخبــن ،ويعــود ذلك لتدفق أعــداد كبرية من
املجنسني الوافدين من مناطق البقاع.

} يف الشامل }

أقفلــت صناديــق االقرتاع يف قضــاء الكورة
بارتفاع عدد املقرتعني حيث بلغت النسبة  43,7يف
املئــة ،مع اعطاء حق االنتخاب للموجودين داخل

تعاون بني قوى االمن والصليب االحمر الدخال مقرتع يف طرابلس
األقالم .واتسمت األجواء بااللفة وانتشار لعنارص عن املشاكل التي اعرتضتهم».
وأبدى املحافظ خــر يف حديث اىل «الوكالة
قوى األمنية وجمعية «الدي ملراقبة سري العملية
الوطنيــة لإلعــام» إرتياحه لـ «ســر العملية
االنتخابية.
أما يف قضاء زغرتا فقد أقفلت صناديق االقرتاع اإلنتخابية» ،وقال« :أن النســب تتفاوت بني قرية
وأخرى».
عىل نسبة .% 46,7
17500
املقرتعني،
عدد
ويف املنية ،بلغ
من
ناخب
} قامئقام الهرمل
اصل  48008ناخب مســجلني عىل لوائح الشطب،
جال يف أقالم االقرتاع }
مبا نسبته .% 36,5
قام قامئقام الهرمل طالل قطايا بجولة تفقدية
} محافظ عكار :شكاوى بسيطة }
عــى أقالم االقرتاع يف مدينة الهرمل وكافة قرى
أشــار محافظ عكار عامد اللبيك يف ترصيح ،القضاء ،واطلع خاللها من رؤســاء األقالم عىل
اىل انــه «لدينا  523قلم اقرتاع ،ومل ترد ســوى كيفية سري العملية االنتخابية يف القضاء.
شــكاوى بســيطة نقوم مبعالجتهــا مبارشة،
} محافظ النبطية
بالتعاون مــع فصائل الدرك وقائد الدرك والقوى
املولجة حامية العملية االنتخابية ،وتقوم غرفة
جال يف األقضية }
العمليات بحل كل املشاكل اإلدارية واللوجستية»،
جال محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حســن
الفتــا اىل ان «املحافظة جاهزة لحل أي اشــكال فقيــه يف عدد مــن مراكز االقــراع يف أقضية
محتمل حدوثه».
النبطيــة ،مرجعيون وحاصبيا يرافقه قائد رسية
درك اللنبطيــة العقيد توفيق نرصالله ،مطلعا عىل
} يف البقاع }
بلــغ عدد املقرتعني يف دائرة البقاع الثالثة ،يف ســر العملية االنتخابية فيهــا ومعالجا بعض
محافظة بعلبك الهرمل ،عند موعد إقفال الصناديق االشكاالت االدارية واللوجيستية.
ويف مكتبــه يف رسايا النبطية ،أعلن فقيه ان
 ،181713 ،وسجلت نسبة اقرتاع بلغت ،% 53.24
يف حني ان الرقم النهايئ سيحســم بعد استكامل «العملية االنتخابية يف محافظة النبطية تســر
بشكل طبيعي ،هناك بعض النواقص اللوجيستية
انتخابات كل الذين هم داخل املراكز.
يف القرطاســية ،وقد أمناها رسيعا ،كام ملســنا
} محافظ بعلبك – الهرمل جال }
نســبة اقبال كبرية مــن املقرتعني يف العديد من
جــال محافظ بعلبك الهرمل بشــر خرض يف املناطق ،ســيام الخيام ومنطقتها ،وبكل االحوال
مراكز أقالم اإلقرتاع يف البقاع الشــايل ،وكانت العملية تســر كام يرام ،واالوضاع االمنية ايضا
له محطة يف قلــم إنتخاب بلدة جديدة الفاكهة ،عادية ،ومل يســجل اي اشكال ،والتنسيق دائم بني
حيث تحدث إىل رؤساء األقالم مستوضحا اياهم املحافظة وغرفة عمليات القوى االمنية».
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االن ــت ــخ ــاب ــات الــنــيــابــيــة

ّ
صــــبــــت لـــائـــحـــة عــلــوش
طــــرابــــلــــس« :املـــســـتـــقـــبـــل» كـــســـر حــــاجــــز املــــقــــاطــــعــــة ...والـــت ــعـــل ــي ــمـــات
خــــروقــــات وفـــوضـــى وعــتــمــة فـــي مـــراكـــز اإلقـــــتـــــراع ...وإغــــــاق مــكــتــب «الـــــقـــــوات» فـــي بــــاب الــرمــل

دموع األسمر
مل تتبدل املشاهد يوم امس يف مراكز االقرتاع يف طرابلس
عــن االنتخابات النيابية الســابقة ،وتقريبا كانت نســبة
االقــراع افضل من انتخابات  ٢٠١٨التي مل تتجاوز العرشين
باملائــة حينذاك ،بينام بلغت نســبة االقرتاع بعد اقفال كافة
مراكــز االقرتاع تحديدا  ٢٢،٨٠باملائة بعد توقعات وتحليالت
تحدثت عن مقاطعة شعبية واسعة تضامنا مع الرئيس سعد
الحريري ،غري ان ايعازا «مســتقبليا» حصل يف الســاعات
االخرية بالتوجه نحو صناديق االقرتاع لصالح الئحة مصطفى
علــوش التي تضم النائب عثامن علم الدين عن املنية.
رغم االجراءات االمنية والعســكرية املشــددة وانتشارها
امــام كافة مراكز االقرتاع يف احياء طرابلس والضواحي يف
القلمــون والبداوي والفــوار ومرياطة وقرى الضنية ،اال ان
االشــكاالت االمنية يف مراكز االقــراع وامام مداخل املراكز
كانــت تحديا كبــرا للناخبني الذين ارصوا عىل املشــاركة

واالقرتاع ،وكان الفتا ازدحام غري مســبوق يف احياء النجمة
والتبانة والقبة وامليناء.
ورغم الجهوزية العالية للجنة االرشاف عىل االنتخابات ،اال
ان خروقات عديدة حصلت داخل بعض اقالم االقرتاع بســبب
حالة الفوىض التي تســبب بها املندوبني الذين تدخلوا بخرق
الخصوصية والتدخل يف عملية االقرتاع لبعض الناخبني الذين
كانوا يطلبون املســاعدة االمر الذي ادى اىل وقوع اشكاالت
تطورت يف بعض االحيان اىل توسع هذه االشكاالت اىل باحة
املركز ،ودفع الناخبني اىل التضارب وتكسري محتويات املركز ،
االمر الذي دفع ببعض رؤساء االقالم اىل وقف عملية االقرتاع
ثــم معاودة علمية االقرتاع بعــد تدخل القوى االمنية وفض
االشكاالت.
وكان الفتــا ،التظاهرة التــي نظمها اهايل القارب املفقود
منذ عرشين يوما امام منزل الرئيس ميقايت يف امليناء ،حيث
طالبوا املواطنني بعدم االقرتاع ملن كان ســببا يف فاجعتهم.
لكن هذه االحتجاجــات مل متنع انصار االحزاب والتيارات

السياسية والدينية من االدالء باصواتهم.
وكان الفتــا ايضــا ،اقــدام مواطنون عــى اقفال مكتب
«القــوات» يف باب الرمل قبل افتتاح صناديق االقرتاع ،نتيجة
نقمة طرابلسية عىل تحالف القوات  -ريفي ،وتجوال سيارات
تهاجم هذا التحالف.
واعتربت اوساط طرابلسية ان نتائج االنتخابات لن تحقق
املفاجآت ،وان نســبة التشــاؤم مرتفعــة ،وان التغيري من
الصعوبة تحقيقه ،واعتربت هذه االوساط ان السبب هو عدم
مشاركة واســعة من املواطنني باالنتخابات وافساح املجال
للتيارات واالحزاب التي تشكل اصواتها حوايل  ٪٢٠يف الدائرة
الثانية مبشــاركة واســعة ،وتحقق من خالل ذلك حصد كل
املقاعــد النيابية ،اما اللوائح االخرى الداعية للتغيري لن يكون
لها اي حظوظ يف هذه الدورة االنتخابية.
هذا وكانــت افتتحت صباح امس أقــام االقرتاع البالغة
 430قلم اقرتاع يف دائرة الشــال الثانية التي تضم طرابلس
ـ املنية ـ الضنية .حيث يتنافس يف هذه الدائرة  115مرشحا

ومرشحة يتوزعون عىل  11الئحة.
عــادة كانت القوى االمنيــة تزيل يوم االقرتاع كافة صور
املرشــحني ،لكن اهايل املفقوديــن يف البحر ازالتها منذ ايام
وحاولوا منع اعادة رفع اي صور للمرشــحني باستثناء بعض
الصور الضخمة التي عجزوا عن ازالتها.
يبلغ عــدد ناخبي دائرة الشــال الثانية  ،345284حيث
يتنافســون عىل  11مقعدا نيابيا  5مقاعد سنة يف طرابلس
ومقعد لطائفة روم االرثوذكس يف طرابلس ومقعد للموارنة
ومقعــد للطائفة العلوية االســامية ومقعدين ســنة يف
الضنية ومقعد سني يف املنية.
عدة حوادث شهدتها الدائرة الثانية يف الشامل لكنها بقيت
ضمن الســيطرة ،بفضل الجهوزيــة العالية للجيش والقوى
االمنية.
والالفــت ان الئحة مصطفى علوش حصــدت تأييد تأييد
«املســتقبل ،كام ترددت معلومات عن رشــاوى مالية دفعت
يف الساعات االخرية.

ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكار :امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـيد املوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ...والص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ملي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون وخمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ماليي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن لي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
شـــــــــــــــوائب وتكســـــــــــــــير صناديـــــــــــــــق فـــــــــــــــي مراكـــــــــــــــز أقـــــــــــــــام ...وحـــــــــــــــوادث ُم ّ
تفرقـــــــــــــــة

تكسري صناديق االقرتاع

جهاد نافع
كانت اجواء عكار االنتخابية باردة يف ساعات الصباح االوىل
عند افتتاح صناديق االقرتاع ،وبقيت هذه االجواء عىل حالها اىل
قرابة الساعة الرابعة من بعد الظهر  ،حيث بدأت وفود الناخبني
تتقاطر اىل مراكز االقرتاع ،مبســاع من مرشحي بعض اللوائح،
خاصــة الئحة «االعتدال الوطني» التي فتحت حقائب مالها منذ
منتصف الليل وحتى قبيل اقفال الصناديق ،بســعر مليون لرية
للصوت الواحد ،ولوحظ التنافس بدفع املال ليصل ســعر الصوت
الواحد اىل خمسة ماليني لرية.
مل تتجاوز نسبة املقرتعني يف عكار الـ  ٢٦باملئة ،وهي نسبة
ضئيلة يف ظل امتناع كثري من الناخبني البالغ عددهم  ٣٧٧الف
ناخب عــن االقرتاع ،بعضهم امتنع التزاما بقرار «املســتقبل»،

امام احد مراكز االقرتاع
والبعض اآلخر امتنع قرفا ويأســا مــن التغيري ،وآخرون اعلنوا
رصاحة انهم لن ينتخبوا ما مل يقبضوا ســلفا ماال بالدوالر ،الن
من يصل بالنتيجة ينىس عكار ويصبح الوصول اىل مكتب النائب
دونه عوازل وابواب...
مشاكلوتضارببالعيصومشاداتوتراشقبالحجارةوتكسري
سيارات حصلت يف اكرث من بلدة عكارية ،وافتتح اليوم االنتخايب
بحادثةامنيةعندحاجزالجيشاللبناينيفضهرنصارحنياطلق
شــخص مسلح من بلدة العيون الرصاص باتجاه الحاجز اصيب
خاللها عسكريني بجروح ومتكن الجيش من توقيف املعتدي..
الحوادثواالشتباكاتبااليديوقعتيفبلدةاملقيبلةبنيانصار
املرشــحني محمد سليامن ومحمد يحيى ،ويف بلدة مشمش بني
انصاروليدالبعرينيومحمدبدراويفبلدةفنيدقتدافشوتضارب،
ويف املحمرة ودنبو تكسري صناديق االقرتاع خاصة صندوق اقرتاع

إشتباكات باأليدي وإشكاالت ..إنقطاع ّ
التيار الكهربائي..ونقص باألوراق
شهدت االنتخابات النيابية ،بعض اإلشكاالت،
رغم اإلجراءات األمنية ،حيث تم تخصيص حواىل
 100ألف عنرص من قوات األمن والجيش لتأمينها.

} الجيش ساعد املواطنني }

ويف السياق ،نرش موقع الجيش عرب حسابه
عىل «تويرت» ،مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة
من عنارصه ،وهي تقوم مبساعدة بعض املسنني
وذوي االرادة الصلبة.

} اشتباكات ...وفوىض }

وسجلت اشتباكات عديدة اثناء عملية االقرتاع
يف مختلف املناطق اللبنانية.
اللبنانية ،برزت مشــكلة انقطاع التيار الكهربايئ يف بعض
وعليه ،أفادت وســائل إعــام لبنانية ،بأن
العمليــة االنتخابية يف مركزي االقرتاع يف بلدة فنيدق ومركز االقالم.
 ففي طرابلــس ،انقطع التيــار الكهربايئ يف منطقةآخر يف البرية العكارية ،توقفت بسبب الفوىض واالشتباكات
التــل ،فيام رصحت وزارة الداخلية بأنها تعمل عىل حل هذه
بني مندويب املرشحني ومؤيديهم.
وقال الجيش اللبناين إن «إشكاال داخل أحد مراكز االقرتاع املشكلة.
 يف أحــد مراكز النبطية  ،بحث الناخبون عن األقالم التييف منطقة البرية -عكار ،رسعان ما انتقل إىل خارج املركز،
ســيقرتعون فيها عىل ضوء
حيث قام أشــخاص باالعتداء
الهاتف.
عىل املركز» ،مضيفا «تدخلت
ّ
 يف بعلبــك انقطع التياردوريــة من الجيــش
وأطلق الخوري تلقى شكاوى من بلدات عديدة
الكهربــايئ يف بعض مراكز
عنارصهــا النــار يف الهواء
االقرتاع.
لفض اإلشكال
وإعادة الوضع واتــــصــــل بــــاملــــولــــوي ملــتــابــعــتــهــا
 يف قلــم الريش الرشقيإىل ما كان عليه».
تابع وزير العدل القــايض هرني الخوري ،وبعد ورود – بعلبــك تعطــل املولــد
} إنقطاع الت ّيار
شكاوى ومطالبات من بلدات وقرى عديدة ،اىل وزارة العدل الكهربايئ.
لكهربايئ يف بعض
عن عدم وصول مالحق للوائح الشطب اىل مراكز اإلقرتاع
} نقص باألوراق }
األقالم }
حتــى تاريخه اتصاالته ،فأجرى اتصــاال بوزير الداخلية
كذلك ،اشتكت بعض الدوائر
ومــع انطــاق العمليــة والبلديات بسام املولوي الذي وعده مبتابعة هذا املوضوع
االنتخابية من نقص يف أوراق
االنتخابيــة يف الدوائــر بالرسعة الالزمة.
االنتخاب.

احتوى عىل حوايل  ٤٠٠صوت للمرشــح القومي شكيب عبود،
وتضارب يف برقايل بني انصار «القومي» وانصار «القوات»...
اعضاء «تيار املســتقبل» وبعض مســؤويل التيار السابقني
والحاليــن خالفــوا قرار الرئيس الحريــري منهم من عمل يف
ماكينة عيل طليس االنتخابية ومنهم من عمل مع املرشح محمد
ســليامن ،وبعضهم كان الفتا انضاممه اىل ماكينة القوات ،او

ماكينة املصومعي ،ونسبة املقاطعة لدى ابناء الطائفة السنية
كانت مرتفعة والفتة.
شــوائب عديدة وقعت خالل العملية االنتخابية ،منها دخول
مندوب احد املرشــحني لالئحة عكار اوال مع الناخبني ،ووقوف
مندوبني عند مراكز االقرتاع يدفعون املال رشــوة «عىل عينك يا
تاجر».
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االن ــت ــخ ــاب ــات الــنــيــابــيــة

اجراءات للجيش

ّ
ّ
األمنيــــــة املواكبــــــة لإلنتخابات
العمليات
جال فــــــي غــــــرف

 ...وقوى االمن

ُ
مـ ــيـ ــقـ ــاتـ ــي  :لـــلـــمـــشـــكـــكـــيـــن نـــــقـــــول ان الـــــــدولـــــــة قــــــــادرة
ُ
ّ
ــــــــهــــــــم أن يـــــربـــــح لـــبـــنـــان
و«األمــــــــــــــــور مــــضــــبــــوطــــة» وامل
قام رئيس مجلــس الوزراء نجيب ميقايت
قبــل ظهر أمس ،بجولة عــى غرف العمليات
التابعة للجيش وقــوى االمن الداخيل واالمن
العام ،ملواكبة االجراءات املتخذة النجاح عملية
االقرتاع لالنتخابات النيابية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الجولة بزيارة
مقر قيادة الجيش ،حيث استقبله وزير الدفاع
الوطني موريس ســليم وقائد الجيش العامد
جوزاف عون ،وتفقد غرفة العمليات يف قيادة
الجيش ،واطلع عىل اإلجراءات املتخذة ملواكبة
سري العملية االنتخابات.
وخالل اللقاء ،توجه رئيس الحكومة بالتحية
اىل الجيش ،قيادة وضباطا وعنارص ،عىل الجهد
الكبري الذي يقوم به الجيش ملواكبة االنتخابات
النيابية وضبط الوضع االمني ،وتأمني االجواء
املالمئة لحسن سري االقرتاع.وقال« :عىل الرغم
من االوضاع الصعبة التي مير بها ،فان الجيش
مستمر يف اداء مهامه بكل مناقبية وانضباط،
وهــذا أمر مقدر جدا ويؤكــد أن عني الجيش
ساهرة عىل الوطن» ،مضيفا «لكل املشككني،
نقول أن الدولة قادرة واألمور «مضبوطة» وكل
الفضل يعود للقوى األمنية وبخاصة الجيش،
وندعــو الجميع إىل تغليب الروح الوطنية عىل
املصلحة الشخصية».
وحيا قائد الجيش «الســاهر عىل شــؤون
املؤسسة العسكرية».

} وزير الدفاع }

وقال وزير الدفاع الوطني موريس ســليم:
«أحيي جهود العســكريني خــال هذا اليوم
االنتخــايب املهــم .بفضل إميانهــم بوطنهم
وحكمة قيادتهم ،يستطيع املواطنون مامرسة
حقهم الدميوقراطي يف االقرتاع».

} قائد الجيش }

اما قائد الجيش فقال« :إن إميان العسكريني
وإرادتهم الصلبة هام الحافز الستمرارهم يف

ســيايس وازن اعتكف ،فيام السنة يشاركون
ترشــحا وانتخابا .أحرتم رأي «تيار املستقبل»
ولديه اسبابه بالطبع لعدم املشاركة».
وردا عىل سؤال ،قال« :الشوائب التي يحىك
عنها تتكرر يف كل االنتخابات وتجري متابعتها
ومعالجتها ميدانيا ويف اتصاالت مع املعنيني
.املهم أن يربح لبنان يف النهاية».وقال« :أدعو
جميــع اللبنانيني اىل القيام بواجبهم الوطني
يف هــذا النهار ،وال حق لهــم يف االنتقاد اذا
تقاعســوا عن االقرتاع .دعويت اىل اللبنانيني
ان يقرتعــوا بضمري حي وحرية ويختاروا من
يشاؤون».
وقال وزيــر الداخليــة« :ان عملية اعالن
النتائج قد تتأخر قليال بسبب كثافة االقرتاع».

أعطى وزير الداخلية
والبلديــات القــايض
بسام املولوي ،تعليامته
اىل غرفة العمليات يف
وزارة الداخلية والبلديات
إلبالغ رؤســاء األقالم
بــرورة منــع دخول
اي كان وراء العــازل
مــع املقــرع ،والتقيد
بالقانــون والتعليامت
والتعاميم الصادرة عن
وزارة الداخلية.
وبدأ وزيــر الداخلية
صباح امــس ،بجولة
عــى مراكــز االقرتاع
يف مختلــف املناطــق
اللبنانيــة ،وتوجه اوال املولوي يديل بصوته
إىل طرابلس ،حيث ادىل
بصوته يف مدرسة التدريب يف ايب سمرا – طرابلس،
وأكّــد «أنّ الطريقة الوحيدة لبناء لبنان الغد هي عرب
اإلقرتاع الكثيف».
ودعــا اللبنان ّيني وأهل طرابلــس الختيار األفضل،
قائالً« :املقاطعة ال تُفيد بيشء وأعد املواطنني بنتائج
يتم منع أي
ّ
شــفافة واإلزدحام هو
مؤش ج ّيد ولن ّ
أحد من اإلقرتاع».
وشــدّ د املولوي عىل أنّ عنــارص األمن يقومون
كل ما يحصل واإلشكاالت
بواجباتهم ،وقال« :نُعالج ّ
جلت بسيطة والوضع األمني ج ّيد،
ســ ّ
اإلدارية التي ُ
وعدت بحصول اإلنتخابات وفيت».
ُ
وكام

بعد ذلــك ،انتقل ميقايت ووزيــر الداخلية
اىل مقــر املديرية العامــة لالمن العام ،حيث
اســتقبلهام املديــر العام لالمن العــام اللواء
عبــاس ابراهيم ،ثم تفقدوا غرفة االوضاع يف
املديرية ومواكبتها ســر العملية االنتخابية.
ونوه ميقايت بالدور الكبري الذي يقوم به االمن
العام ،سيام يف هذا اليوم االنتخايب.

وتفقد املولــوي رسايا وطرابلس وغرفة العمليات
يف الرسايا.
وبعد اجتــاع عقد يف مكتب محافظ الشــال
القــايض رمزي نهرا وجولة يف غرفة العلميات ،قال
املولوي:
«القوى االمنية تقوم بواجبها والوضع مستقر»،
مضيفا «حققنا أهدافا كبرية واصالحا عىل مختلف

ميقايت من مقر قيادة الجيش بحضور سليم وقائد الجيش
تنفيــذ مهامتهم عىل الرغــم من كل الظروف
الصعبة».
بعد ذلك ،انتقــل رئيس الحكومة اىل مكتب
وزيــر الدفاع ،حيث عقدا اجتامعا جرى خالله
عرض مجريات اليوم االنتخايب».

} قوى االمن الداخيل }

ثم انتقــل رئيس مجلس الــوزراء اىل مقر
املديرية العامة لـ»قــوى األمن الداخيل» يف
األرشفية ،وكان يف اســتقباله وزير الداخلية
بسام املولوي واملدير العام لقوى االمن الداخيل
اللواء عامد عثامن.
ثــم عقد اجتامع يف غرفة العمليات التابعة
لقــوى االمــن الداخــي .ويف ترصيح ،قال
ميقــايت« :ما يجــري ليس باألمر الســهل،
هنــاك  100ألف عنرص أمنــي تحركوا ملواكبة
اإلنتخابات وتنظيمها .ونحن نقدر لقوى االمن
دورها الكبري ال سيام يف انجاح هذا اليوم املميز
دميوقراطيا».
وردا عىل ســؤال عــن املقاطعة الســنية
لالنتخابــات ،قــال« :نتمنى عــدم مقاربة
االنتخابات من الناحية املذهبية ،حيث مل تحصل
أي دعوات ســنية لعدم املشــاركة .هناك تيار

ُ
غــــــريّــــــو لـــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن  :مـــشـــاركـــتـــكـــم
فـــــــي االنــــــتــــــخــــــابــــــات لـــــهـــــا تــــأثــــيــــرهــــا

غ ّردت ســفرية فرنســا لدى لبنان آن غريو عرب حسابها عىل «تويرت»
قائلة« :أصدقايئ اللبنانيني ،يف هذا اليوم الذي يشــهد انتخابات ها ّمة
بالنســبة إىل مســتقبل بلدكم ،لديكم الفرصة لتص ّوتوا للّوايت والّذين
سوف ميثّلونكم يف مجلس ال ّنواب وستقع عىل عاتقهم مه ّمة الدفاع عن
حقوقكم وتطلّعاتكم لبناء لبنان الذي تريدونه .مشاركتكم لها تأثريها».

} االمن العام }

هولفيني يف مدرسة األمري شكيب أرسالن املتوسطة املختلطة يف فردان

ّ
الراعــــــي  :نقدم الذبيحة من أجل لبنــــــان واللبنانيين

الراعي يرتأس القداس

تــرأس البطريرك املــاروين الكاردينال مار
بشارة بطرس الراعي قداس االحد يف كنيسة
الســيدة يف الرصح البطريريك يف بكريك،
عاونه فيــه املطرانان حنا علــوان وانطوان
عوكر ،وامــن رس البطريرك االب هادي ضو

} رساي طرابلس }

االرايض اللبنانيــة مبا يخص معوقات امتام عملية
االقرتاع ،وخاصة الصحــاب االحتياجات الخاصة
والعجــزة ،اال اننــا ما زلنا نواجه بعض املشــاكل
ولكننــا نعمل عىل حلهــا .نعمل يدا بيد مع مختلف
اركان الدولــة المتام العمليــة االنتخابية بنجاح
وشفافية».

} يف جونية }

والحقا ،دعا وزير الداخلية خالل تفقده ثانوية
جورج افرام الرســمية يف جونية ،املواطنني اىل
التوجه اىل صناديق االقــراع واإلدالء بأصواتهم
مــن اجل لبنــان» ،وأكد ان «املشــكالت االدارية
الحاصلــة يف بعــض االقالم فيــا خص بعض
املســتلزمات تتم معالجتها برسعة» ،مشددا عىل
ان» االجراءات االمنية مؤمنة بشــكل جيد امام كل
مراكز االقرتاع».

} تغريدة }

وقبيل جولتــه ،غرد املولوي عــر صفحته عىل
«تويرت» كاتبا« :مع فتح صناديق االقرتاع ،ما ترتددوا
بالتصويت ،ص ّوتوا بكثافة… ص ّوتوا كرمال لبنان».

هـــــولـــــفـــــيـــــنـــــي  :الحــــــظــــــنــــــا مــــــخــــــالــــــفــــــات لـــــلـــــصـــــمـــــت االنـــــتـــــخـــــابـــــي
ً
ّ
ّ
ّ
وســــــنــــــقــــــدم تـــــقـــــويـــــمـــــا لــــلــــعــــمــــلــــيــــة االنـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة يـــــــــوم الـــــثـــــاثـــــاء

ُ
«هــيــئــة اإلشــــــراف» تــرصــد مــخــالــفــات بــاملــئــات
وتــــطــــلــــب االلـــــــتـــــــزام الــــــفــــــوري لــلــصــمــت

لحظــت «هيئة اإلرشاف عىل االنتخابات» ،مــن خالل التقارير التي
تردهــا من غرفة العمليات التابعة لها وبنتيجة رصدها املبارش ملجريات
العمليــة االنتخابية« ،حصول مخالفات باملئات ناتجة من خرق الصمت
االنتخايب من مختلف وسائل اإلعالم واملرشحني والجهات السياسية».
وأشــارت إىل أنهــا «تعكف عىل درس التقارير عــن هذه املخالفات
واتخاذ اإلجراءات الفورية بشأنها ،منها اإلحالة عىل املراجع القضائية
املختصة».
وأكدت «االستمرار يف مواكبة العملية االنتخابية حتى إقفال صناديق
االقــراع ،لذا تطلب من وســائل اإلعالم كافة واملرشــحني والجهات
السياسية ،االلتزام الفوري للصمت االنتخايب ،وفقا لألحكام املنصوص
عليها يف قانون االنتخاب».

املـــولـــوي يــقــتــرع ويـــجـــول ويُــعــطــي تــعــلــيــمــاتــه :
صـ ّ
ــوت ـــوا كـــرمـــال لـــبـــنـــان ...واخــــتــــاروا األفــضــل

ومشاركة عدد من املطارنة والكهنة والراهبات
يف حضور عدد من املؤمنني.
بعد االنجيل املقدس ،اكتفى الراعي بالقول:
«نقدم هذه الذبيحة اإللهية من اجل حسن سري
العملية االنتخابية من اجل لبنان واللبنانيني».

زار رئيس بعثة اإلتحاد األورويب ملراقبة
االنتخابــات يف لبنان جــورج هولفيني،
مدرســة األمري شكيب أرسالن املتوسطة
املختلطــة يف فــردان ،متفقــدا عملية
التصويت.
وأعلــن هولفيني إثر الزيارة« :يهم بعثة
اإلتحاد األورويب ملراقبة اإلنتخابات ان تفيد
بأنها نرشت زهــاء  170مراقبا يف جميع
أنحــاء البالد اليوم .فمنــذ الصباح الباكر
فرقنا موجودة يف امليدان ،وترسل تقارير
مراقبــة العملية اإلنتخابيــة من الدوائر
الصغــرى البالغ عددهــا  26دائرة ،ومن
الدوائــر الكربى البالغ عددها  15دائرة يف
لبنان .والحظ فريق عملنا امليداين أن معظم
أقالم االقــراع فتحــت يف املوعد املحدد
لها ،وهناك التي فتحت مع تأخري بســيط.
بشكل عام ،الحظنا جوا هادئا داخل مراكز
االقرتاع وخارجها مع بعض املشاكل التي ال
تذكر .وسجل املراقبون لدينا إقباال متزايدا

عــى مراكز االقرتاع من قبل الناخبني .كام
ســجلنا عدم إمكان وصــول للناخبني من
ذوي االحتياجات الخاصة يف ثلثي مراكز
االقرتاع التي نقوم مبراقبتها».
أضــاف «الحظ فريقنــا املكلف مراقبة
وسائل اإلعالم العديد من املخالفات للصمت
االنتخايب عــى املحطــات التلفزيونية
الرئيســية ،مبا يف ذلك ظهــور محتوى
سيايس من قبل املرشحني» ،مشددا «عىل
أن فريق عملنا سيبقى موجودا يف املناطق
كافــة طوال هذا النهار مــن أجل مراقبة
الفرتة املتبقية من العملية االنتخابية ،كام
عملية الفرز ووضع الجدول العام للنتائج».
وتابــع «مبــا أن العمليــة االنتخابية
متواصلة ونحن ال نتدخل فيها ،سوف تقدم
البعثة يوم الثالثاء املقبل يف  17أيار تقوميا
ملا رصدته خالل الحمالت االنتخابية ويف
يوم االنتخابات ،يف مؤمتر صحايف يعقد
عند الحادية عرشة صباحا».

ّ ُ ّ
عوده في أحد املخلع  :يذكرنا ببلدنا وعلى الشــــــعب التآزر إلرســــــاء طريق الخالص

تــرأس مرتوبوليــت بــروت
وتوابعها للروم االورثوذكس املطران
الياس عــوده خدمة القداس اإللهي
يف كاتدرائية القديس جاورجيوس.
وألقى عظــة قال فيها« :من الواقع
العريب ،الذي يشكل واقعنا اللبناين
صورة مصغرة عنه ،رأينا كيف تقمع
أو تســكت األقالم الحرة والحناجر
املدافعــة عــن الحــق والصادحة
بالحقيقــة .فإىل قافلة الصحافيني
الشــهداء يف بلدنــا ويف املنطقة
العربية ،انضمت منذ أيام الصحافية
املناضلــة ،املدافعة عن حق وطنها،
شــرين أبو عاقلــة ،وهي متارس
عملها .فلروحها الســام والراحة عودة يلقي عظته
مواجهتنا اليأس بالشــكل الصحيح ،عرب اإلميان
األبدية ،عــل استشــهادها يكون
صوتا مدويا يف وجه كل قمع واحتالل واســتعباد والرجاء ،وإما نتشــبث باملســيح وبالحرية التي
وظلم وإرهاب .اليأس من أسلحة الشيطان القوية ،منحنــا إياهــا وننطلق نحو النــور الذي ال يعروه
يهاجمنــا به بحجج متنوعــة ودرجات مختلفة .ظالم وال فساد .املسيح ،كلمة الله ،يعمل بأساليب
يصيبنا اليــأس بقدر ما نوليه اهتاممنا وانتباهنا ،ال يســتوعبها منطقنا البرشي ،وكام برز من القرب
فإما تظلم آفاقنا وال نعود نجد مخرجا بســبب عدم ومنح الحيــاة للعامل ،هكذا ميكنه أن ينبت الرجاء

مــن صخرة اليــأس البرشي مهام
كان قاســيا .ال مصاعــب الحياة،
وال األزمــات املعيشــية وال إرادتنا
الضعيفــة وال الرش الــذي يحكم
العامل ميكنــه أن يقوى عىل محبة
اللــه الكلية القدرة .يكفي أن نعرتف
أمامه بضعفنــا ،بإميان صادق ،ثم
ندعه يعمل بحسب محبته».
وختم عــوده «نرتــل يف الفرتة
الفصحيــة قائلني :هــذا هو اليوم
الــذي صنعه الــرب ،لنفرح ونتهلل
به .الشــعب مدعو اليوم إىل التآزر
يف إرســاء طريق الخالص للبنان
وناســه ،وبناء دولــة دميقراطية،
قوية ،عرصية ،ذات ســيادة كاملة
وموقف واحد وجيش واحد وشعب
واحــد ،علنا نفرح ونتهلل بعد الســنوات العجاف
التي مر بها الجميع .تذكروا األزهار التي تجد شــقا
صغريا يف الصخر القــايس ،فتنبت وتضفي عىل
الصخر مســحة جامل .ال تيأسوا .الرب معكم ،ألنه
ال يشــاء موت خليقته ،بل يشاء خالص الجميع».
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االنــتــخــابــات الــنــيــابــيــة
ُ
ّ
بنجـــــــــــــــاح رغـــــــــــــــم األزمـــــــــــــــات
لبنـــــــــــــــان يقتـــــــــــــــرع ..رهـــــــــــــــان الفشـــــــــــــــل تـــــــــــــــوج
ٍ

زحمة سري عىل جرس الكوال

زحمة امام مراكز االقرتاع منذ ساعات الصباح االوىل يف بريوت

احدى غرف االقرتاع

التأكد من لوائح الشطب

قوى االمن تنظم عملية دخول املقرتعني

االصبع االنتخايب

انصار الحريري يشيدون بركة للسباحة يف طريق الجديدة مؤكدين مقاطعتهم لالنتخابات

انتشار امني عىل كافة االرايض اللبنانية

مساعدة مسنة لإلدالء بصوتها

انقطاع التيار الكهربايئ يف احد املراكز

فرز االصوات يف بريوت
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ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

ُ
ُ
بعد محاوالت ومفاوضات متكررة لفك «الحصار املالي» املفروض على صناديقها!...
نقابات املهــــــن الحرة ّ
قررت التصعيد بوجه املصــــــارف ...رفع دعاوى قضائية
ّ
ُ
واضرابات متواصلة لتحرير موجــــــودات صناديقها التي تقدر بماليين الدوالرات
سناء صربا
منذ بداية االزمة املرصفية
واملاليــة التي ميــر بها لبنان
 ,وصناديــق نقابــات املهن
الحرة وااللية املالية ملوجبات
ونفقات هذة النقابات تشكل
مشكلة كربي ,خصوصا وان
هذة املشــكلة تطال عرشات
املنتســبني يف بعض النقابات
واالف يف نقابات اخرى.
وقــد ادت عمليــات تقييد
الحركــة املاليــة وخصوصا
يف الســحوبات والهريكات نقابات املهن الحرة قررت املواجهة مع املصارف
الذي طــال الودائع بالعمالت
القادريــن منهم والكفاءات اىل خارج لبنان .
االجنبية ،حيث وضعت اسعار
وبعد اجتامعات متواصلة وانهيار كل املطالبات
رصف لكل نوع من انواع الودائع والتداول يف هذة
العمالت وكذلك الرتاجع الدراماتييك لســعر رصف التــي كانت تنتج عن هذة االجتامعات وصلت هذه
العملــة الوطنية الذي افقد هــذه الودائع قيمتها النقابــات حاليا اىل خيــار املواجهة ...وتم بحث
وحولهــا اىل اموال بال قيمــة ،اضافة اىل القيود خالل االجتامع االخري الخيارات القانونية املتاحة
التي ُوضعت عىل ســحبها بحيث بات يصعب عىل للبــدء باقامة الدعــاوى والتجمعات واالرضابات
اي نقابــة االلتزام بتنفيــذ موجباتها التي نصت واالحتامالت وااليجابيات والسلبيات التي قد تنتج
عليها انظمتها وانظمة صناديقها املعنية بحاجات عن كل خطوة مواجهة من هذة الخطوات.
وبعد ان باتت خطوة اللجوء اىل رفع دعاوي عيل
املنتســبني اليها من صحة اىل تقاعد وخالفها...
ازاء هذة االوضاع تداعت نقابات املهن الحرة ايل املصارف محسومة عقد االسبوع املايض اجتامعا
اجتامعات متتالية للبحث يف الخطوات التي ميكن لنقبــاء وامناء املــال واملستشــاريني القانونيني
ان تلجــأ اليها للحفاظ عــي ودائعها وعيل قيمة لنقابات املهن الحرة يف مقر نقابة املحامني لبحث
موجــودات صناديقها املختلفة والتي تقدر مبئات تنفيــذ اقامة الدعاوى واالليــات املمكن االعتامد
ماليني الدوالرات االمريكية اضافة ايل التوصل ايل عليهــا الحقا يف هــذا الصدد ،حيث تم وضع ملف
اجراءات متكنها من تيسري حركتها املالية مبا يكفل كامل للمبارشة بتقديم دعاوي استنادا ملا يسمح به
القيام مبوجباتها تجاة املنتســبني اليها خصوصا القانــون مع االخذ بعني االعتبار جميع املحظورات
وان هذة الودائع وموجودات الصناديق هي حقوق وبعض الســلبيات الخطرية التي ميكن ان تنتج عن
هذة الخطوة يف ضوء تجارب ســابقة واحتامالت
للمنتسبني وليست امواال خاصة.
وكــا كل فئات الشــعب اللبنــاين وقفت هذة ممكنة استباقية .حيث تم طرح ثالث وجهات نظر
النقابــات عاجزة عن الوصول اىل حلول محددة ان هي :
_1اقــراح عقد اجتامع مــع جمعية املصارف
مــع املصارف او مع مرصف لبنان اومع الســلطة
اللبنانية ،يف وقت كان االنهيار يتســارع والقيود عىل مســتوى رئيس الجمعية وعدد من اعضائها
عيل االمــوال وحركتها تتزايــد وصوال اىل وضع البالغهــم بجدية اللجوء اىل القضــاء ولكن مع
بــات يهدد بوقف عمل هذه املؤسســات وبالتايل تفضيــل الوصــول مع الجمعيــة اىل حلول امنة
انهيار الوضع االجتامعي للمنتسبني اليها وهجرة رسيعــة تريح الحركة املاليــة النقابية وتتيح لها

الوفــاء بالتزاماتهــا املالية.
وصــوال اىل اتفــاق لربمجة
اســتعادة الحقــوق بتحريك
كامل الحسابات من دون قيود
وبقيمتها الفعلية.
 -2وشــددت نقابة االطباء
عــى رضورة ان يرتافــق اي
برنامج اتصــاالت او دعاوى
قضائيــة مع تحــرك ضاغط
واعلن نقيب االطباء ان النقابة
قــررت االرضاب ليومني يف
 26و 27الحايل والتجمع يف
مكان يحدد الحقا ليشكل ذلك
ضغطا عىل السلطة ودفعا اىل
التحرك نحو معالجة امللف .
 -3طرح احــد الخرباء يف
الجلســة رضورة عدم تغليب الغضب عيل طريقة
التحرك مبا قد يؤدي ايل ما ال تحمد عقباة ,واشــار
ايل ان كل ما يحيك عن بعض املسؤولني عن ضامن
الودائع هو كــذب ...وان النظرة الواقعية والواقع
الفعــي يؤكد ان مصري الودائــع او ما تبقي منها
مرتبط بالتايل :
 نجاح املفاوضات مع صندوق النقد الدويل وبدأضخ االموال بإتجاة لبنان
اعــادة هيكلة القطاع املرصيف (مرصف لبنانواملصارف )
 وجود خطة للتعايف االقتصادي وبدء بخطواتجدية لتنفيذها .
ودعا الخبري ايل رضورة توجية الضغوضات يف
هــذه االتجاهات مع التأكيد حني الدعوة بالحفاظ
عــي الودائع وضامنها باضافة جملة اساســية
وهي «الودائع كام كانــت قيمتها قبل  17ترشين
 »2019ويف ضــوء عرض وجهــات النظر اتفق
الجميــع عىل التحرك عىل صعد متنوعة مثل:
عقد اجتامع مع جمعية املصارف وتاييد تحركنقابة االطباء والعمل عىل توســيعة مع النقابات
االخــرى وعدم التلكــؤ يف اتخاذ اي من الخطوات
التــي تحفظ الحقــوق مع تكثيــف االجتامعات
واالستمرار يف مناقشة التحركات التي قد تفرضها
ارض الواقع .

«حصــول هذا األمر باإلضافة إىل رفع الحدّ األقىص
للراتب القابل إلشرتاكات الضامن االجتامعي يؤهّلنا
يف مدّ ة قريبة لرفع تعرفات الضامن بحدود امل ّرتني
أو ثالث يف الوقت الذي ال تزال التعرفات تدفع عىل
الـ 1500لرية لبنانية»
ٍ
وأضــاف يف
حديث له« :،بارشنا أيضاً طرح رفع
بــدل النقل الذي ال يــزال  64ألف لرية للقطاع العام
و 65ألف لرية للقطاع الخاص والذي ال يفي بالغرض
ظل وصــول صفيحة البنزين إىل عتبة الـ500
يف ّ

ألف لــرة .وألنّنا أمام غالء فاحــش ،طالبنا برفع
بدل النقل إىل  150ألف لرية واملفاوضات مســتم ّرة
ونحن منفتحون عىل الحوار» ،معترباً أنّه «من غري
املسموح أال يتم رفع بدل النقل إذ مل نعد قادرين عىل
الذهاب إىل أشغالنا وبات املواطن يعمل «ببالش».
ولكــن ،هل هذا األمــر كاف؟ «طبعاً ليس كافياً
أبــداً فالحدّ األدىن لألجور يجب أن يكون حواىل 10
األقل إنّ ا نتبع أســلوب «خذ وطالب»
ّ
ماليني عىل
ومطالباتنا ستستم ّر».

ً

ّ
الــــحــــد األدنــــــــى م ــل ــي ــون ــا لـــــيـــــرة ...وبـــــــدل الـــنـــقـــل الـــــى  150ألــــفــــا ؟

أكد رئيس االتحاد العاميل العام بشــارة األسمر،
كل العاملــن يف القطــاع الخاص
أنّــه «يشــمل ّ
أقل
الخاضعني لقانــون العمل .فمن يتقاىض راتباً ّ
مــن  4ماليني لرية يحصل عــى  1,325,000لرية
لبنان ّيــة أ ّما من يتقاىض راتبــاً أكرث من  4ماليني
ف ُيصار إىل مفاوضات مــع أصحاب العمل لتحديد
نسبة الزيادة بالتعاون مع «العاميل العام» ووزارة
العمل .وبالتايل أصبح ّ
أقل راتب يُساوي مليوين لرية
لبنان ّية ملن يُطبق عليهم قانون العمل» .ويكشف أنّ

ارتفاع اســــــعار «املحروقات» يتواصــــــل في ظل ازمــــــة اقتصادية حادة

ال ــب ــراك ــس  :االسـ ــعـ ــار الــعــاملــيــة لــلــنــفــط وازمــــــة الـــــــدوالر الــداخــلــيــة
وراء االرتــــفــــاعــــات املـــتـــواصـــلـــة الســــعــــار ال ــب ــن ــزي ــن فــــي لــبــنــان
مارينا عندس
مــا ان انتهــت ازمــة الطوابري عــي محطات
املحروقــات نتيجة ارتفاع اســعار رصف الدوالر
االمــريك مقابل اللــرة اللبنانية حتى تلتها ازمة
ارتفاع اســعار املحروقات بشكل غري مسبوق يف
الســوق اللبنانية ما جعل بعض اللبنانيني عاجزين
عن استخدام بعض وسائل النقل املكلفة وخصوصا
منهم اصحاب الدخل املحدود.
فام هي أسباب ارتفاع صفيحة البنزين يف لبنان؟
يف هذا االطار أكّد عضو نقابة أصحاب محطات
الســبب
املحروقات جورج الرباكس لـ «الدّ يار» ،أنّ ّ
الرئيــي وراء ارتفاع ســعر صحيفة البنزين ،هو
الحرب الروسية االوكرانية وما تبعها من عقوبات
وقرارات مبقاطعة رشاء النفط ال ّرويس.
وردا عيل ســؤال أجاب« :كيف كلنــا بدنا نقدر
نكفّــي!» .أكرث ما يخ ّوفنا يف ما يتعلق باملحروقات
هــو ،هل بعد االنتخابات ســيتمكّن مرصف لبنان
من تأمني الدوالر الســترياد البنزين أم ســيتوقّف
عــن تأمينه؟ يف حال توقّف عن تأمينه ســيكون
هنالك مشــكلة كبرية جدًّ ا .ألن ذلك ســيؤدي ايل
تامني الدوالر من الســوق السوداء مام سينعكس
عىل اســعار الدوالر يف السوق اللبناين ويؤثر يف
ارتفاعة

وعن أسعار ال ّنفط عاملياً ،لفت إىل أنّ شدّ الحبال
بني االحداث والعوامل الدّ ولية تدفع بأسعار ال ّنفط
اىل االرتفــاع وأخرى اىل االنخفاض وهي ســ ّيدة
املوقف ،ولذلك نشــهد تقلّبات رسيعة بسعر برميل
الستة
النفط يف أســواق البورصة العاملية .فخالل ّ
االيام األخرية ،تراوح ســعر الربنت بني  115و100
جل اليوم  105دوالرات.
دوالر أمرييك وس ّ
ورأى الرباكــس أّن لهذا الوضع انعكاســه عىل
أســعار النفط يف لبنان ،بحيث حدد باألمس سعر
صفيحــة البنزين  507الف لرية بزيادة  23000لرية
للصفيحــة نتيجة ارتفاع ســعر كيلوليرت البنزين
املستورد ما يقارب  41دوالر واحتساب سعر الدوالر
وفقاً ملنصة صريفة  22600بدالً من  22500لرية.
أمــا يف ما يتعلق باملازوت الديزل ،فحدد ســعر
الصفيحــة  599الــف لرية بزيــادة  10000لرية
للصفيحة نتيجة ارتفاع ســعر الكيلوليرت املستورد
ما يقارب  13دوالرا واحتســاب سعر الدوالر وفقاً
للســوق املوازية  27012لرية .أ ّما قــارورة الغاز
ّ
فبقيت عىل حالها  359ألف لرية.
ويبقــى الســؤال :كيف ستشــري املحطات
املحروقــات بالدّ والر وتبيعهــا بالعملة اللبنانية؟
هذه األمور ال ّتقنية وآل ّيات ال ّتسعري ستولّد مشاكل.
وحاكم مرصف لبنان من أكرث من شــهرين قال إنّه
مل يعد قاد ًرا عىل تأمني الدوالر السترياد البنزين .أما

العميل العام بشارة
عن رأيه بترصيح رئيس االتّحاد
ّ
األســمر ،الذي تحدّ ث عن وجود مافيات قال« :البلد
كلو مافيات» ،أموال ال ّناس اختفت ،والشّ عب جاع.
وبــدوره ،أكّد الرباكــس أنه ال يريــد أن يح ّمل
املسؤول ّية للحكومة املوجودة حال ًيا ،ألنّ املوجودين
فيها كأفراد وليس كمرجع ّيات هم جدد ،ويحاولون
تحسني الوضع .أ ّما القرار فهو قرار سيايس.
املشكلة هي العجز يف امليزان ال ّتجاري الذي بات
يفوق الـ  19مليار دوالر .املشــكلة ليست مشكلة
بنزين أو مازوت أو طحني أو أدوية ،املشــكلة هي
الــدّ والر .والحل هو أن نرى الدوالر يدخل مصارفنا
من الخارج.
وختــم« :املخرج الوحيد والبدايــة للحلول هي
وصول الدوالرات من الخارج ،مثل املجتمع الدّ ويل،
املســتثمرين األجانب ،املغرتبني أو الدّ ول األجنب ّية
ومؤسسات ال ّنقد الدّ ولية .جميعهم هم املسؤولون
عن إخراجنا من هذه األزمة املال ّية من خالل تنفيذ
حل
لبنان رشوط إصالحية وقوانني اصالحية .وان ّ
مشكلة ارتفاع اسعار املحروقات تايت كجزء من حل
شامل للوضع املايل يف البلد».
أ ّمــا عضو نقابة مســتوردي املحروقات مارون
شــاس  ،فاكتفى بقوله »:ســرى ما ســتولّده
االنتخابات من نتائج منتظرين القرار الســيايس
يف ختام الشّ هر».

حــذر نقيــب مســتوردي األدويــة وأصحاب
املســتودعات يف لبنان كريم جبارة ،يف ترصيح،
مــا «قد يؤول إليه الوضع بعد االنتخابات النيابية
واســتقالة الحكومــة ،إذا مل يتخذ مجلس الوزراء
أي إجراءات اســتباقية بخصوص عملية استرياد
األدوية خالل جلسته املقبلة».
وقال« :مجلس الوزراء وافق فعال يف جلســته
االســبوع املايض عىل اعتامدات للدواء ،إمنا مل يقم
بتنفيذها بعد ،والنقابة تتوقع تنفيذ هذه االعتامدات
خالل االســبوع املقبل ،كام وتنتظر النقابة وصول
شــحنات األدوية إىل لبنــان تباعا خالل مدة تقدر
بحوايل االســبوعني ،أي الوقــت املطلوب من أجل
ترتيب األمور اللوجيستية من قبل الرشكات واملعامل
املصنعة يف الخارج بغية توضيب الطلبيات وحجز
الطائرات لشــحن األدوية إىل لبنان .وتحتاج هذه
العملية اىل ما ال يقل عن  4اىل  6أســابيع».
وأشار إىل أن «بعض الشحنات قد تصل بطريقة
أرسع .فعىل ســبيل املثال ،لقــد وصلت اىل لبنان
شــحنة هذا األســبوع ،بالرغم من عــدم تنفيذ

االعتــادات العائدة لها بعد .وعليــه ،فإن الفرتة
الزمنية التي ذكرناها هي معدل وســطي ،ولكن قد
تصل بعض الشــحنات أحيانــا قبل ذلك كام حصل
مــع بعض األدوية .وبالتــايل ،فبعد اإلعتامد الذي
فتحه مجلس الوزراء األسبوع املايض ،سوف تصل
األدويــة العائدة إليه يف نهاية الشــهر ،مام يعني
أنها سوف تغطي جزءا من احتياجات شهر حزيران
املقبل».
كام أعرب عن «مخاوف الرشكات املستوردة مام
قد يحصل بعد مرحلة االنتخابات النيابية واستقالة
الحكومة» ،وقال« :ال توجد صورة واضحة لطريقة
معالجة أمور االعتامدات وتأمني األدوية إىل لبنان
ودعمها .لذلك ،تعتقد النقابة انه من الرضوري جدا
أن يقوم مجلس الوزراء ،مع العلم أن آخر اجتامع له
قبل االستقالة هو االسبوع املقبل ،بفتح اعتامدات
لألدوية يف هذه الجلســة املرتقبة .يف هذه الحال،
ســوف تصل األدوية إىل لبنــان تقريبا يف نهاية
شهر حزيران ،ليك تؤمن جزءا من احتياجات شهر
متــوز .أما إذا مل يقم املجلس احرتازا بذلك ،فاألمور

ستكون صعبة حينها مع حكومة ترصيف األعامل،
مام ســيؤدي إىل فقدان األدوية كام ونفاد مخزون
الشحنات التي أتت يف هذا الشهر ،اضافة اىل فقدان
األدوية يف نهاية شــهر حزيران لشــهر متوز وما
يليه .لذلك ال بد ملجلس الوزراء أن يستبق األمور من
اآلن وأن يقوم باالجراءات مسبقا».
وختم جبــارة« :االســتمرارية يف عملية فتح
االعتامدات بالغة األهمية ،ناهيك عن إعادة فتحها
مرة يف الشــهر بحســب التفاهــم القائم يف هذا
الصــدد ،وذلك يؤمن بعــض األدوية ،دون ان يلغي
أو يخفــض ديون املعامــل املتوجبة عىل لبنان عن
الشــحنات السابقة ،مع العلم أن املعامل ستواصل
شــحن األدوية إىل لبنــان ،بالرغم من قيمة الدين
الكبرية التي يجب عىل الدولة تسديدها .ومن املهم
أال يرتك مجلس الوزراء الفراغ بحكم استقالته ،وأن
يؤمن شــهريا وحتى إشــعار آخر مبلغ  35مليون
دوالر امرييك املتفق عليه للحاجات امللحة ،علام أن
ذلك ال يؤدي إىل تغطية احتياجات الســوق الكاملة
اذ انه بحاجة إىل مبالغ أكرب بالطبع».

ُ
نـــقـــابـــة مـــــســـــتـــــوردي األدويــــــــــة  :لـــتـــأمـــيـــن اســــتــــمــــراريــــة الـــســـوق
عـــبـــر فـــتـــح اعـــتـــمـــاد شـ ــهـ ــري لـــــأدويـــــة قـــبـــل اســـتـــقـــالـــة الــحــكــومــة
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ّ
فــــيــــاض  :الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي عـــــــدل شـــروطـــه
ب ــال ــن ــس ــب ــة لـــلـــربـــط الـــكـــهـــربـــائـــي مــــع ســـوريـــا
قــال وزير الطاقــة واملياه
الدكتــور وليــد فياض ،خالل
فعاليــات املؤمتــر األول
لالستثامر يف قطاع الكهرباء
والطاقــات املتجــددة يف
ســوريا« :كنا سندخل مرحلة
املفاوضات الرسمية النهائية
مع البنك_الدويل للحصول عىل
مبلغ  300مليون دوالر لتمويل
مــروع الربــط الكهربايئ
بني ســوريا ولبنان عىل مدى
ســنتني ،بالتــوازي مع إمتام
العقود الســتجرار الغاز وهي فياض مشاركاً يف املؤمتر
شبه جاهزة» .وأضاف« :البنك
والرثوة املعدنية الســوري بسام طعمة ،حتى
الدويل عدل رشوطه بــرورة إنهاء العقود ترســل اىل األرسة الدوليــة والبنــك الدويل
كليا للدخول يف املفاوضات املالية».
واإلدارة األمريكية إلخبارهم أنها جاهزة ،ويف
وختم« :سيتم إنهاء العقود مع وزير النفط انتظار التمويل».

تــحـ ّـرك تــحــذيــري لـــ «مــتــحــدون وصــرخــة املــودعــيــن»
ً
رف ــض ــا لــلــمــمــاطــلــة ف ــي ب ــت املــلــفــات ف ــي الــقــضــاء

أعلــن تحالف «متحدون» وجمعية «رصخة
املودعــن» يف بيان ،تنظيــم «تحرك تحذيري
للمودعني  ،أمام قرص العدل يف بريوت ،رفضا
«للمامطلة التي تشــهدها ملفات املودعني يف
القضاء ،وسط تحذيرات بتصعيد املواجهة مع
املصارف وأصحابها والسياسيني ومن يحميهم
من القضاة ممن يعطون صك براءة للمصارف
والطبقــة السياســية وميعنــون يف حبس
الودائع وينسفون جدوى حق التقايض يف ظل
هذا التخيل عن دورهم يف اسرتداد الحقوق»
ودعــا رئيس جمعية «رصخــة املودعني»
عالء خورشيد النائب العام التمييزي القايض
غســان عويدات اىل أن «يراعي مصالح الوطن
واملواطن» ،معــــتربا أن «ما صدر عنه بإلغاء
قــرار القايض عيل إبراهيم إبان األزمة املالية
فهــو من باب اإلرضار باملودعني والهروب إىل
األمام ،وبالتايل بــدل أن يتم إيجاد حلول مع
وجود  27أو  28مليارا يف البنوك ذهب القايض
عويدات بقراره مبا تبقى وساهم يف التغطية
عىل تهريب األموال إىل الخارج وبالتايل وصول
االحتياطي اىل  7أو  8مليارات اآلن ،بعد وصول
الدوالر إىل  23ألف لرية وغالء األدوية والبنزين
وانكشاف البلد ،وبالتايل ما قام به املدعي العام
التمييزي هو جرمية بحق كل البلد».
وندد بـ «غياب القضاء وترك كبار الفاسدين
دون محاسبة رغم وجود دعاوى كربى وتهريب
أموال ثابت ،مام يفســح يف املجال أمام املزيد
من الرسقات واالتفاقيات السياســية لتقسيم
مكاسبها» ،كاشــفا أنه طالب رئيس مجلس
القضاء األعىل القايض ســهيل عبود وخالل

لقاءات بــه كان آخرها منذ يومني ،بـ «العمل
عىل البت بقضايا املودعني ومحاسبة كل قاض
ال يقوم بواجباته وتنحية أي قاض يستفيد من
قروض أو تسهيالت مرصفية».
وتطرق اىل ملف رشكة «داتا مكتف» ،وقال:
«هــذا امللف ملك للمودعني املدعني من جمعية
رصخة املودعني بهدف حامية حقوق املودعني
بشــكل مبارش وغري مبــارش ،وال تنازل عنه
وسيتم وضع حد لكل متطاول عليه ،خاصة أنه
متت إضافة أسامء ملدعني جدد إىل ملف الدعوى
وغريها دون أي مراعاة ألصول التقايض إطالقا
وهــم من املحازبني لتيار القايض الســيايس
الــذي يتابع امللف ،وهنالك أربعة مدعني منهم
يديرون امللف يف التوظيف السيايس مستغلني
حقوق املودعني ،وسنكشف الوثائق قريبا».
مــن جهته ،أكد املحامي رامي عليق أن «هذا
التحرك يأيت قبيل االنتخابات النيابية لتوجيه
رســالة واضحة إىل القضاء برضورة التحرك
الرسيع» ،معلنا أن «التحرك الواســع سيكون
بعد االنتخابات وسيكون مفصليا».
وعول عىل «موقف اتحاد نقابات املهن الحرة
ال سيام نقابتي املحامني يف بريوت وطرابلس»،
مشــددا عىل أن «املوقف حاسم لجهة اسرتداد
الحقــوق وبكل الطرق املمكنة» ،مؤكدا أنه «ال
ميكن اســتمرار الوضع بهذا الشــكل قضائيا
حيث تقف أغلــب ملفات املودعني يف محاكم
االستئناف والتمييز ،وعىل القضاء أخذ دوره».
وكانت كلامت ملودعني ومحامني ركزت عىل
«رضورة تحرك ملفــات دعاوى املودعني لدى
القضاء فوراً».

قال خبري صيني إنّ فعالية
اإلجراءات التي اتخذتها موسكو
يف مواجهــة عقوبات الغرب
أثبتت فشل سياسة العقوبات
االوروبية واالمريكية و قالت
صحيفة «هوانكيو شــيباو»
الصينية إنّ اإلجراءات املضادة
التي اتخذتها موسكو رداً عىل
العقوبات املناهضة لروســيا
جهت رضبــة قوية ملكانة
«و ّ
الــدوالر يف النظــام املــايل
الدويل».
وقال الخبري قاو دي شــنغ،
يف مقال نرشتــه الصحيفة
نفســها ،إنّ «الخطوة التي شكلت خطراً عىل
واشــنطن هي قرار روسيا بتوسيع استخدام
الروبل مع الدول األخرى».
وأضاف أنّ «بيان روســيا بشأن سداد الدين
الخارجي بالروبل واستخدامه كعملة تسوية
عند تصدير الطاقة واملوارد االسرتاتيجية إىل
دول ومناطــق غري صديقــة ،زعزع احتكار
الدوالر يف التجــارة العاملية والنظام املايل»،
معتــراً أنّ «العامل يدخل برسعة يف عرص ما
بعد الدوالر».
وأكد الخبري الصينــي أنّ فعالية اإلجراءات
التي اتخذتها موســكو أثبتت فشــل سياسة
العقوبات للواليات املتحدة والغرب.
وصعــدت الدول الغربية مــن ضغوطاتها
ّ
عىل موسكو ،بعد انطالق العملية العسكرية
الروســية الخاصة يف أوكرانيا ،وتعالت يف
أوروبا الدعوات إىل تقليل االعتامد عىل موارد
الطاقة الروسية ،وأعلن عدد كبري من الرشكات
االنســحاب من روســيا ،فيام أغلق االتحاد
األورويب والواليات املتحدة وكندا ودول أخرى
األجواء أمام الطائرات الروسية.
كذلك ،اســتهدفت العقوبات كيانات وأفراداً
وقطاعــات مالية وغريهــا ،بهدف إضعاف
وخنق االقتصاد الرويس.
ووصفت الرئاسة الروسية هذه اإلجراءات
بأنّها «حرب اقتصادية ال ســابق لها» ،واعترب

الرئيس فالدميري بوتني أنّ «العقوبات وجهت
رضبة خطرية لالقتصاد العاملي بأكمله».
جه بوتني بتشكيل فريق عمل يرشف عىل
وو ّ
استحداث بنية تحتية جديدة إلداراة التعامالت
والحواالت املالية مع الدول الصديقة بالروبل
الرويس وعمالتها الوطنية .وســبق أن وقّع
بوتني مرســوماً بشــأن التدابري االقتصادية
االنتقامية فيام يتعلق باإلجراءات غري الودية
لبعض الدول األجنبية
قالت صحيفة «هوانكيو شيباو» الصينية
إنّ اإلجراءات املضادة التي اتخذتها موســكو
جهت
رداً عىل العقوبات املناهضة لروسيا «و ّ
رضبة قويــة ملكانة الدوالر يف النظام املايل
الدويل».
وقال الخبري قاو دي شنغ ،يف مقال نرشته
الصحيفة نفســها ،إنّ «الخطوة التي شكلت
خطراً عىل واشنطن هي قرار روسيا بتوسيع
استخدام الروبل مع الدول األخرى».
وأضاف أنّ «بيان روســيا بشأن سداد الدين
الخارجي بالروبل واستخدامه كعملة تسوية
عند تصدير الطاقة واملوارد االسرتاتيجية إىل
دول ومناطــق غري صديقــة ،زعزع احتكار
الدوالر يف التجــارة العاملية والنظام املايل»،
معتــراً أنّ «العامل يدخل برسعة يف عرص ما
بعد الــدوالر» .وأكد الخبري الصيني أنّ فعالية
اإلجراءات التي اتخذتها موســكو أثبتت فشل
سياسة العقوبات للواليات املتحدة والغرب.

ّ
رد موسكو على العقوبات الغربية وجه ضربة للدوالر
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عربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــات

الفلس ــــــــــــــــــــــ ّ
ـطينيون أحي ـــــــــــــــــــــــوا ذك ـــــــــــــــــــــــرى النكب ـــــــــــــــــــــــة الـــ 74
ً
والكلمـ ـ ـ ـ ــات أكـ ـ ـ ـ ــدت أن النصـ ـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـ ــات قريبـ ـ ـ ـ ــا بعـ ـ ـ ـ ــد «سـ ـ ـ ـ ــيف القـ ـ ـ ـ ــدس»
تحت شعار «كفى  74عاماً
من الظلم والكيل مبكيالني»،
أحيــا عــرات اآلالف من
الفلســطينني الذكرى الـ74
للنكبة يف مهرجان مركزي
حاشــد ،نظم وسط مدينة
رام الله.
كــا انطلقــت حملــة
إلكرتونية يف  13من الشهر
الجاري وتستمر حتى تاريخ
 ،5/17إلرسال رسالة يرشح
من خاللها للعامل اســتمرار
النكبة والحــق املقدس يف
العودة.

ولن تنجــح كل مخططات
االحتــال يف تهويدهــا
وســتبقى بوصلة شــعبنا
ومقاومتنــا واضحة ويف
اتجاههــا الصحيــح نحو
تحريرهــا وكنس االحتالل
املجرم عن كامل ترابها».
وجــددت الحركة رفضها
لجرميــة «التطبيــع التي
تُ ثــل طعنة غادرة يف ظهر
شــعبنا وتشــجيعاً للعدو
الصهيــوين عــى مواصلة
عدوانــه ومحاولــة تثبيته
كياناً طبيعياً يف املنطقة بدالً
من دعم شعبنا للخالص منه
كونه احتالل مجرم مغتصب
ألرض فلســطني العربيــة
اإلسالمية».

} «فتح» }

من جهتــه ،قــال نائب
رئيس حركة «فتح» محمود
العالول« ،إن القضية الفلسطينية هي قضية األمة
العربية ،وأن علم فلسطني سريفع حتامً عىل مآذن
املسجد األقىص وكنائس القدس».

} «حامس» }

وأكدت حركة املقاومة اإلسالمية «حامس» ،يف
بيان ،أنّ «ال رشعية لالحتالل عىل ش ٍ
رب من األرايض
الفلسطينية والقدس واألقىص» ،مضيفة «ماضون
يف طريق املقاومة الشاملة ح ّتى التحرير والعودة».
وشددت الحركة عىل أنّ «املقاومة الشاملة ،ويف
مقدّ متها املقاومة املسلّحة ،هي السبيل والخيار يف
مواجهة االحتالل وكبح جامح إرهابه ،ور ّد عدوانه»،
مضيفــ ًة أنّ «ال رشعية وال ســيادة لالحتالل عىل
ش ٍ
رب من أرضنا التاريخية ،ويف القلب منها القدس
واملسجد األقىص».
وأكدت «حامس» أنّ تحرير األرسى من ســجون
االحتالل سيبقى عىل رأس أولوياتها ،مشري ًة إىل أنّ
«األمة العربية واإلسالمية هي العمق االسرتاتيجي
لشــعبنا وقض ّيتنــا ،وأنَّ تطبيع بعــض األنظمة
عالقاتهــا مع العدو الصهيوين ســ ُيضعف ق ّوتها

ويخرتق أمنها القومي ،ويهدّ د مصالح شــعوبها،
وإنَّنــا ندعوها إىل الرتاجع عن هذا املســار ،وعدم
السامح بدمج هذا العدو وكيانه يف جسم أ َّمتنا».

} «لجان املقاومة» }

بدورها ،قالــت لجان املقاومة الفلســطينية،
إنّ «جرائــم التطهــر العرقي التي حلت بشــعبنا
الفلســطيني ،هي نتاج وتجسيد تآمر الغرب الظامل
عىل شعبنا وأمتنا العربية واإلسالمية».
وأضافــت يف بيان« :يف ظالل ســيف القدس
املرشع ،شعبنا بات أقرب إىل النرص وتحرير األرض
وكنس الغزاة ،مستذكرة «فشل مخططات الصهاينة
يف يك الوعــي الفلســطيني ومحاولــة التدجني
واألرسلة لشعبنا الفلسطيني يف الداخل املحتل الذي
صفع العدو يف هبة الكرامة آيار  .2021لن نستكني
عن املقاومة والقتال من أجل طرد الغزاة الصهاينة
و تحرير كل ذرة من ترابها املقدس».

} «حركة األحرار» }

أ ّمــا «حركــة األحرار» فأكدت أنّ «فلســطني
أرض عربية إســامية كانت وال زالت وستبقى

} «حركة املجاهدين» }

بدورهــا ،أكدت حركة املجاهدين أنّ «فلســطني
والحل
ّ
أرضنا الواضحة الحدود واملعامل واملســاحة
لهذا االحتالل أن يرحلوا إىل حيث أتوا ،فحق العودة
إىل أرضنا حق فردي وجامعي لن يسقط بالتقادم».

} «الجهاد اإلسالمي» }

وأكدت حركة الجهاد اإلســامي ،أنها لن نرتاجع
عــن حقها يف تحريــر األرض ،مضيف ًة «لن يهدأ
لنا بال حتى تحقيق آمال شــعبنا يف التخلص من
االحتالل والعيش بكرامة عىل أرض فلســطني من
بحرها إىل نهرها».
ودعــت الحركــة ،يف بيــان ،إىل تعزيز وحدة
الشعب الفلســطيني وفصائله يف مواجهة العدو
الصهيوين ،وجعل املقاومة أولوية أساســية لكل
القوى والتيارات« ،فال يشــغلنا شاغل عن التصدي
للعــدو وإرهابه املتواصل يف الضفة والقدس وغزة
واألرض املحتلة عام .»48

ُ
ّ
العربيـــــــــــــــة» أطلقـــــــــــــــت إســـــــــــــــم
«منظمـــــــــــــــة العمـــــــــــــــل
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيرين أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو عاقل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى دورته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـــ96

قرر مجلس إدارة منظمــة العمل العربية
يف ختام دورته الـــ  96املنعقدة بدولة املقر
يف القاهرة إطالق اسم الشهيدة الفلسطينية
شــرين أبو عاقلــة ،عىل الــدورة الحالية
للمجلس.
وشــارك يف الدورة وزيــر القوى العاملة
املرصية محمد ســعفان ،وافتتــح أعاملها
فايز املطريي مدير عام املنظمة ،ونارص املري
رئيس مجلس إدارة املنظمة ،والوزير املفوض
محمد خــر ممثل األمانــة العامة لجامعة
الدول العربية ،وأعضاء مجلس إدارة املنظمة

من ممثيل حكومــات الدول األعضاء وفريق
أصحاب األعامل وفريق العمل.
ودان املجلــس االعتــداءات اإلرسائيلية
املتواصلة عىل عامل وشــعب فلسطني ،كام
قرر توجيه الشــكر للمدير العام ملكتب العمل
العــريب عىل الجهود التــى بذلت يف إعداد
مرشوع خطة عمــل منظمة العمل العربية
للعامــن ( ،)2024 – 2023والتــي جاءت
مواكبة للمســتجدات واملتغريات اإلقليمية
والدولية وتحقق أهداف املنظمة واحتياجات
أطراف اإلنتاج الثالثة.

انفجرت ســيارة مفخخة ،يف اليمن ،يف
الشــارع الرئييس بالقرب من رشطة املعال
بالعاصمة اليمنية املؤقتة عدن.
وقالــت مصــادر محلية ،إن الســيارة
املفخخة اســتهدفت موكــب رئيس غرفة
العمليــات املشــركة باملنطقــة الرابعة،

العميــد صالح حســن .وأشــارت إىل أن
االنفجــار وقع مبحيط مقر الرشطة ومقر
الحزب االشــرايك يف مدينــة املعال ،ومل
يخلــف أي ضحايا إو إصابات ،باســتثناء
ترضر عدد من الســيارات واألبنية القريبة
من موقعه.

ُ
اليمـ ـ ـ ـ ــن  :إنفجـ ـ ـ ـ ــار سـ ـ ـ ـ ـ ّـيارة مفخخـ ـ ـ ـ ــة قـ ـ ـ ـ ــرب
شــــــرطة املعــــــا فــــــي العاصمــــــة املؤقتــــــة عــــــدن

الجيـــــش املصـــــري أعلـــــن مقتـــــل  4إرهابييـــــن
وضب ـــط ّ
كمي ـــة م ـــن األس ـــلحة ف ـــي ش ـــمال س ـــيناء
أعلن الجيــش املرصي ،أمس ،مقتل
 4إرهابيني وضبط كمية من األسلحة
والذخائر خالل مداهمة عدد من األوكار
والبؤر اإلرهابية بشامل سيناء.
وقال املتحدث العســكري املرصي،
يف بيان حــول مكافحة اإلرهاب يف
شامل سيناء خالل الثالثة أيام املاضية
«متكنت قوات إنفاذ القانون من تدمري
عربة دفع رباعي مموهة تستخدمها
العنارص اإلرهابية يف مهاجمة قواتنا،
كام تم ضبط  2أرىب جى و  3رشــاش
متعدد ومســدس و  60طلقة ،ومقتل
 4تكفرييني وتم التحفظ عىل جثث القتىل اإلرهابيني لتسليمها
لذويهم حال التعرف عليهم» ،مضيفا «أنه نجحت القوات الجوية
يف تدمري  3عربات دفع رباعي وعدد من األوكار بشــال سيناء
تستخدمها العنارص اإلرهابية يف تنفيذ مخططاتها» .وأشار إىل
أنه «أثناء أعامل التفتيش واملداهمة بقرية املقاطعة عرثت القوات
عىل عدد من األسلحة مختلفة األنواع وكميات كبرية من الذخائر
مختلفة األعرية ،وعدد من الخزن باإلضافة إىل عبوات ناســفة
ُمعدة للتفجري وحزاماً ناسفاً وعدد من األجولة تحتوى عىل مادة
 TNTشديدة االنفجار».
ويف وقت سابق ،أفادت وكالة «رويرتز» بوقوع هجوم مسلّح
شامل ســيناء ،وقالت إن الهجوم أودى بحياة  5من قوات األمن
املرصية.وردتالقواتاملسلحةاملرصيةبتوجيهعددمنالرضبات
للعنارص اإلرهابية بشامل سيناء.

ّ
العراقيـــــة ألقـــــت القبـــــض
القـــــوات
علـــــى  7إرهابييـــــن فـــــي بغـــــداد

ألقت قوات األمن العراقية القبض امس ،عىل سبعة إرهابيني
يف العاصمة بغداد.
وأعلنت وزارة الداخليــة العراقية يف بيان «متكنت القوات
األمنية يف وزارة الداخلية من القبض عىل سبعة إرهابيني يف
عمليات أمنية» ،مشرية «إىل أنه تم اقتياد املقبوض عليهم إىل
مراكز الرشطة التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم».
وكانت القوات العراقية ألقت يوم السبت القبض عىل مثانية
إرهابيــن ،إثر عدة عمليات أمنيــة منفصلة نفذتها امس يف
محافظة األنبار غرب العراق.
من جهة أخرى ،أعلنت هيئة الحشد الشعبي أن قواتها نفذت
عملية تفتيش رشق األنبار شــملت تأمــن املناطق املحاذية
لبحرية الرثثار بحثاً عن مطلوبني وفق مذكرات قبض قضائية.

ُ ّ
ّ
رئيسي  :نحذر من املحاوالت الخارجية إلثارة الفتنة
ُ
ّ
اإليراني ــة :األم ــن م ــع أفغانس ــتان مس ــتتب
الش ــرطة

أكد الرئيــس اإليــراين إبراهيم رئييس
خالل لقائه مع عدد من علامء أهل الســنة
يف إيــران« ،أنّه يجب الحــذر من التيارات
التكفريية ،ومنعها من التغلغل يف البالد»،
مضيفــا «أنّ الشــيعة الذيــن تحرضهــم
بريطانيا والســنة الذين تحرضهم الواليات
املتحــدة هم ضد الوحــدة ووجهني لعملة
واحدة».
كام أشــار إىل أنّ «وحدة الشيعة والسنة
بالنســبة إليران هي اســراتيجية وليست
تكتيكاً» .
وعــن املكانة املهمة لعلامء الســنة يف
تاريــخ البالد ،قال رئيــي« :أنتم كعلامء
ومفكريــن إيرانيني قدمتــم خدمات كثرية
للشــعب» ،مضیفاً أن «الشــيعة والسنة
يف ايران يعيشــون معاً يف أجواء تسودها
األخوة ،منذ سنوات عديدة».

کمــا لفت رئييس« ،إىل جهود الحكومة
الجادة لحل املشــاكل املعيشــية للشعب»،
قائالً :إن «الحكومة تويل اهتامماً ملخاوف
النــاس التي تنتقل إىل رجال الدين وتحاول
حل هذه املشاكل».
عىل صعيد آخر ،أعلنت الرشطة اإليرانية
امس« ،أن األمن مســتتب يف الحدود ،وال
وجود ملشــاكل حدودية مع أفغانستان».
وقــال املتحدث باســم القيــادة العامة
لقوات الرشطة مهدي حاجيان يف ترصيح
لــه« :إن حرس الحدود اإليراين يرشف عىل
 8870كيلومرتاً من هذه الحدود ونجح يف
التصدي ملهريب السلع والعمالت الصعبة»،
مشــرا «إىل أنه بفضل جهود قوات حرس
الحدود يف الحــرس الثوري والجيش متت
حامية كامل حدود إيران وليســت هناك أي
مشكلة حدودية أبداً».

إستشـ ـ ـ ـ ــهاد األسـ ـ ـ ـ ــير الجريـ ـ ـ ـ ــح داود الزبيـ ـ ـ ـ ــدي
ً
مــــــــــن ّ
مخيــــــــــم جنيــــــــــن متأثــــــــــرا بإصابتــــــــــه
استشهد األسري الجريح
داود الزبيــدي مــن مخيم
جنــن متأثــرا بجروحــه
التــي أصيب بها قبل يومني
برصاص جيــش االحتالل
يف املخيم.
وكانت سلطات االحتالل
اإلرسائيــي ،أبلغت عائلة
الزبيدي مــن مخيم جنني،
بأنــه محتجــز لديها وهو
بحالة صحية خطرية.
ونقــل داوود من مخيم
جنني ،إىل مستشفى داخل
أرايض الـــ 48لخطورة وضعه الصحي إثر
إصابتــه برصاصه يف البطن خالل اقتحام
قوات االحتالل اإلرسائييل مخيم جنني يوم
الجمعة.
والشــهيد داوود هو شقيق األسري زكريا
الزبيدي ،ووالدته ســمرية وشــقيقه طه
استشــهدا خالل اجتياح قــوات االحتالل
مخيــم جنني يف نيســان العــام .2002

وتعــرض الزبيدي لالعتقــال مرات عديدة
وكافة أشــقائه ،وقــى ما مجموعه يف
ســجون االحتالل نحو  12عا ًما بني أحكام
إداري ،وهــو متزوج وأب لثالثة
واعتقال
ّ
من األبناء.
وباستشــهاد األســر الجريح الزبيدي
يرتفع عدد شــهداء الحركة األســرة اىل
 228شهيد اً.
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تتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

تفاصيــــــــــــــــــــل جديــــــــــــــــــــدة عــــــــــــــــــــن اغتيــــــــــــــــــــال
شــــــــــــيرين أبــــــــــــو عاقلــــــــــــة وبلينكــــــــــــن يدعــــــــــــم التحقيــــــــــــق
كشــف مســؤول إرسائييل أن أحد جنود
االحتالل كان يحمل بندقية مجهزة بعدســة
تلسكوبية أطلق النار عىل الزميلة شريين أبو
عاقلة ،يف حني أكد وزير الخارجية األمرييك
أنتوين بلينكن أن واشنطن تدعم التحقيق يف
مقتل شريين.
ونقلــت صحيفة «هآرتس» عن املســؤول
اإلرسائييل قوله إن جنديا إرسائيليا كان جالسا
يف ســيارة «جيب» أطلق النار عىل بعد نحو
 190مرتا من مكان وجود الشهيدة شريين أبو
عاقلة يف جنني ،وقد يكون أصابها.
وأضافت أن الجندي املتهم باغتيال شريين
قال يف اســتجوابه إنه مل يرها ،وال يعرف أنه
أطلق النار عليها ،مشــرة إىل أن الجندي كان
يجلس يف ســيارة جيب ،متســلحا ببندقية
مزودة بعدسة تلسكوبية.
من جانبها ،قالت القناة الـ 12اإلرسائيلية إن واشنطن طلبت من
«إرسائيل» توضيحات بشأن التحقيق يف اغتيال شريين أبو عاقلة.
بدوره ،جــدد وزير الخارجية األمرييك أنتــوين بلينكن تقديم
التعازي يف فقد شريين أبو عاقلة ،وقال إنه يقدر العمل الصحفي
الذي قامت به يف حياتها .كام أكد دعم التحقيق يف مقتلها ،وأعلن
أنه قد تحدث مبارشة مع أخيها.

} طمس الحقائق }

ومع وعود االحتالل بالتحقيق يف ســلوك
رشطتها خالل تشــييع جثامن شريين أفاد
مركز بتســيلم بأن جهاز التحقيق العسكري
اإلرسائيــي هــو مجرد منظومــة لطمس
الحقائق ،إذ تكون عملية التحقيق بطيئة إىل
حد ال يطاق.
ويعطي املركز اإلرسائييل مثاال عىل ذلك بأنه
تقدم منذ عام  2000إىل النيابة العســكرية
مبطالبــات للتحقيــق يف  739حادثة قتل
واعتداء عىل فلســطينيني تأكد بتســيلم من
مصداقيتهــا ،وأن ربع هــذه الحاالت مل يجر
التحقيق فيها قط حتى منتصف عام .2016
وأوضح املركز أن نصف الحاالت تقريبا فتح
فيها ملف تحقيق وأغلق من دون أن يسفر عن
أي نتيجة .كام تبني له أن نسبة احتامالت انتهاء الشكوى بالئحة
اتهام هي  %3فقط .ويختم مركز بتســيلم بأنه بناء عىل ذلك قرر
منذ عام  2015التوقف عن رفع الشكاوى إىل جهاز تطبيق القانون
العسكري اإلرسائييل ،ألن النيابة العامة العسكرية -برأيه -ليست
ســوى أداة للتمويه عىل الجرائم التي ترتكبها القوات اإلرسائيلية،
ولحامية الجيش من املساءلة.

إســـــــتئناف مفاوضـــــــات فيينـــــــا إلحيـــــــاء االتفـــــــاق النـــــــووي

بعد شــهرين مــن توقفها ،أعلن الجانبــان األورويب
واإليراين االتفاق عىل اســتئناف مفاوضات فيينا إلحياء
االتفاق النووي ،وذلك تزامنا مع مباحثات أجراها املنســق
األورويب للمفاوضــات النووية إنريــي مورا مع كبري
املفاوضــن اإليرانيني عيل باقري كاين يف مقر الخارجية
اإليرانية.
وعىل ضوء الزيارة ،تحدث مسؤول السياسة الخارجية
واألمن باالتحــاد األورويب جوزيب بوريل عن إعادة فتح
ملف املفاوضــات النووية واحتــال التوصل إىل اتفاق
نهايئ ،يف حني غ ّرد وزير الخارجية اإليراين حســن أمري
عبــد اللهيان عىل «تويرت» ،بــأن «االتفاق الجيد والجدير
بالثقــة يف متناول اليد ،إذا اتخذت الواليات املتحدة قرارها
السيايس والتزمت بتعهداتها» ،لكن من دون اإلدالء مبزيد
من املعلومات.
ويف السياق ،قال نائب وزير الخارجية اإليراين للشؤون
السياســية «عيل باقري كني« ،إن الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية حازمة يف عدم ثقتها بالعدو كام تقف بحزم يف
املفاوضات الرامية إللغاء الحظر عيل إيران.
وأوضح عــي باقري كني خالل تفقده املعرض الدويل
للنفــط والغاز والبرتوكيامويــات يف طهران أمس« ،إن
السياســة االســراتيجية املتمثلة يف تحييد الحظر ،إىل
جانب املبادرة الذكية إللغائه ،جعلت حيلة العدو يف وقف
قطار التنمية الشاملة للبالد عدمية الجدوى».
وتابع قائالً« :إن اإلرادة القوية والقدرة املدهشة لخرباء

صناعة الطاقة يف البالد تحولت فن االلتفاف عىل الحظر
الــذي كان ذات يــوم األداة الوحيدة لهــذه الصناعة يف
مواجهــة العقوبات الذكية التي فرضها الرئيس األمرييك
األسبق جورج بوش اإلبن عىل إيران جعلته كتكنولوجيا»
ملواجهة عقوبــات أوباما ثم تحولت إىل «معرفة» لتحييد
الحظر الذي فرضه « الرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب
من خالل انتهاجه سياسته «الضغط األقىص» ضد ايران»،
مضيفا «تســعى دول أخرى خاضعة للحظر إىل اكتساب
العلم واملعرفة من ايران لتحييد الحظر املفروض عليها».
وأشــار «إىل أن قدرة العلامء عىل تحييد الحظر ستزيد
بشكل كبري من القدرة الدبلوماسية للبالد عىل الغائه كام
ســيعزز قوتنا الرادعة يف مواجهة العقوبات القمعية»،
مضيفا «إن صمودنا يف إلغاء الحظر ،رهن بالحفاظ عىل
قدرات البالد يف إلغاء الحظر».
وأكد «أن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية جادة يف عملية
املفاوضات الراميــة ايل إلغاء الحظر والوفاء باإللتزامات
الدوليــة ،كام تقف بحزم يف «عدم الثقة بالعدو» و»عدم
االعتامد عىل األجانب».
ورصح «تتطلــب العقالنية الثورية أن نســتخدم كل
إمكانيات الســاحة الدبلوماسية لتأمني املصالح الوطنية
مــن خالل عدم الثقة بالعدو وعدم االعتامد عىل األجانب.
وستستخدم وزارة الخارجية ،بالتعاون مع علامء الطاقة
يف البــاد ،جميع قدراتها الدولية لتعزيز قدرة ايران عىل
«تحييد الحظر املفروض عليها».

غض ـــب روس ـــي وتحف ـــظ ترك ـــي ...بلينك ـــن يؤك ـــد دع ـــم واش ـــنطن الق ـــوي لرغب ـــة فنلن ـــدا والس ـــويد االنضم ـــام لحل ـــف النات ـــو
أكدت رئيســة وزراء الســويد االشــراكية الدميقراطية
ماغدالينا أندرســون أمس ،أن ترشح بالدها وفنلندا لعضوية
حلف شــال األطليس هو «األفضل» بالنســبة إىل الســويد
وأمنها ،فيام ســارعت أوروبا والواليات املتحدة وكندا للتعبري
عن دعمهم الكامل لرغبة السويد وفنلندا االنضامم للناتو.
وتتوجه ماغدالينا أندرســون اليوم إىل الربملان «للتأكد من
توفر دعم برملاين واســع لتقديم ترشح لألطليس» ،و»من ثم
ميكننا اتخاذ قرار يف الحكومة» ،وفق ما رصحت به يف مؤمتر
صحفي.
وقالت املســؤولة الســويدية إن هناك مؤرشات جيدة عىل
الوصول إىل حل مع تركيا بشأن تحفظاتها عىل طلبنا االنضامم
للناتو.
ورصحت ماغدالينا أندرسون أن بلداها «يف حاجة للضامنات
األمنية الرسمية التي تؤمنها عضوية الناتو».
وعقد كبار املسؤولني يف «الحزب االشرتايك الدميوقراطي»،
بقيادة ماغدالينا أندرســون اجتامعا بعد ظهر األحد ،للبت يف
مــا إذا كان عىل الحزب التخــي عن خطه التاريخي املناهض
لالنضــام اىل الحلف ،والذي جدد التأكيد عليه خالل مؤمتره
يف ترشين الثاين املايض.
وارتفعت أصوات يف الحزب تدين ما اعتربته قرارا مترسعا؛
لكن محللني يرون أن من غري املرجح أن يقرر الحزب عدم السري
يف الركب ،بينام روسيا مستمرة يف حربها عىل أوكرانيا.

} واشنطن تدعم }

وأعــرب وزير الخارجية األمرييك أنتوين بلينكن أمس األحد
عن ثقته بانضامم السويد وفنلندا إىل الحلف األطليس (الناتو)،
عىل الرغم من االعرتاض الذي أبدته تركيا.
وقال بلينكن للصحفيني ،بعد اجتامع لوزراء خارجية الناتو
يف برلني ،إن الواليات املتحدة ستدعم بقوة طلب ًّ
كل من السويد
وفنلندا لالنضامم إذا اختارتا الرتشح رسميا لعضوية الحلف،
مضيفا «إنني واثق بشدة من التوصل إىل إجامع».
ورصح املسؤول األمرييك بأن كل عضو يف حلف الناتو «يريد
أن يضــع حدا للحرب يف أوكرانيا ونحــن ملتزمون بدعمها»،
موضحا أن االتحاد األورويب مستمر يف جهوده لوقف االعتامد
عىل النفط الرويس وسد أي فجوات للطاقة تعانيها أوروبا.
وتعهــد بلينكن بتعزيــز الرشاكة عرب األطليس يف وجه ما
ســاه «العدوان الرويس ورشاكتنا الدفاعية» مع أســراليا
واليابان ،مضيفا أن واشــنطن تتطلع إىل االجتامع القادم يف
باريس لتعزيز الرشاكة األمريكية األوروبية.
وقال رئيس فنلندا ســويل نينيستو ،أمس األحد ،لقناة «يس
إن إن» ( )CNNاألمريكية ،إن حديثه األخري مع الرئيس الرويس
فالدميري بوتني بشأن خطط االنضامم لحلف الناتو كان هادئا
وجيدا.
ويف مؤمتر صحفي عقب اجتامع وزراء خارجية الحلف ،عدّ
األمني العام للحلف ينس ســتولتنربغ مساعي فنلندا والسويد
لالنضامم إىل الناتو إثباتا لعدم جدوى «العدوان الرويس عىل
أوكرانيا» ،ووصف لحظة انضاممهام إن ق ّررتا ذلك بالتاريخية.
من جهتها ،شــددت وزيرة الخارجية األملانية أنالينا بريبوك
عىل رضورة أال يرتاجع الحلف عن الدعم العســكري ألوكرانيا
مــا دامت بحاجة إليه للدفاع عن نفســها .وأكدت بريبوك أن
أبواب الناتو مفتوحة النضامم الســويد وفنلندا ،وأن أعضاءه
مستعدون لهذا االنضامم عند جهوزية البلدين.
وعــدّ ت وزيرة خارجية الرنويج أنيكني هويتفيلد ذلك نقطة
تحول يف السياسة األمنية لدول الشامل األورويب.
وكان نائب األمني العام للناتو مريتشــا جيوانا قال إن فنلندا
والســويد إذا قررتا طلب عضوية الحلف فإن الطلب ســيلقى
تعامــا ب ّناء ،وأضاف جيوانا أنــه متأكد من أن مخاوف تركيا
بشأن انضامم فنلندا والسويد إىل الحلف ميكن معالجتها.
مــن جهتها ،قالت وزيرة خارجية كندا ،ميالين جويل ،إنها
تأمل أن تكتمل عملية التصديق عىل عضوية فنلندا والســويد
يف الناتو يف غضون أسابيع.

} التحفظ الرتيك }

وبخصوص التحفظ الرتيك عىل انضامم الســويد وفنلندا،
قــال بلينكن إنــه تحدث مع وزير الخارجيــة الرتيك مولود
جاويش أوغلو بشأنه ،وقال إنه «واثق من التوصل إىل توافق».
وأكد نائب األمني العام لحلف شامل األطليس أن تركيا أبلغت
الحلــف مخاوفها وتحفظاتها بشــأن احتامل انضامم فنلندا
والسويد إليه.
جاء ذلك يف ترصيــح صحفي أدىل به جيوانا ،أمس األحد،
قبيل مشــاركته يف اجتامع وزراء خارجية دول حلف شــال
األطليس املنعقد يف العاصمة األملانية (برلني).
وأوضح أن مباحثات مع الجانب الرتيك جرت مساء السبت
بشــأن احتامل انضامم فنلندا والســويد إىل الناتو ،وأن تلك
املباحثات كانت «شفافة وبناءة».
وتابــع قائال «تركيا حليف مهم ،وأنقــرة أبلغتنا مخاوفها
وتحفظاتها بشأن انضامم هاتني الدولتني إىل الحلف».
وكان وزير الخارجية الرتيك قد أوضح ســابقا أن أي دولة
ستكون عضوا يف حلف شامل األطليس يجب أال تدعم تنظيم
حزب العامل الكردستاين.
وأشــار جاويش أوغلو إىل أن السويد وفنلندا تقدمان دعام
علنيا كبريا لحزب العامل الكردســتاين رغم جميع التحذيرات،
وهو ما ينعكس سلبا عىل مشاعر الشعب الرتيك.

} موقف روسيا }

وكانت روسيا قد لوحت سابقا بردود «عسكرية تقنية» عىل
الخطوة الفنلندية من دون تحديد ماهيتها.

كــا علقــت روســيا الجمعة
صادراتها من الكهرباء إىل فنلندا،
التي مثلت نحو  %10من اســتهالك
الدولة اإلسكندنافية.
وسبق للمتحدث باسم الكرملني،
دميــري بيســكوف ،أن قــال إن
«توســيع حلف شامل األطليس ال
يجعل قارتنا أكرث استقرارا وأمنا».
وأضاف بيســكوف مــن دون
الخــوض يف تفاصيــل «من غري
املمكن أال يثري هذا أســفنا وميثل
مربرا لــردود متكافئة مامثلة من
جانبنا».
وقالت وزارة الخارجية الروسية
قبل أيــام إن عىل روســيا اتخاذ
«خطــوات انتقامية ســواء فنية
عسكرية أو ذات طبيعة أخرى من
أجل وقف تنامي التهديدات ألمنها
الوطني».
وأضافت «هلســنيك يجب أن تكون عىل علم مبســؤوليات
وتبعات مثل هذه الخطوة».

} الحرب يف أوكرانيا }

هذا وعىل صعيد الحرب الدائرة يف أوكرانيا ،أصابت صواريخ
جوية عالية الدقة تابعة للقوات الروسية  6مواقع قيادة و11
موقع متركز للرسايا وأربعة مســتودعات ألسلحة الصواريخ
واملدفعية وذخرية تابعة للقوات املسلحة األوكرانية.
جاء ذلك يف البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عىل لسان
املتحدث الرسمي باسمها ،اللواء إيغور كوناشينكوف ،حيث أكد
«إصابة تلك األهداف يف قرى «زابوروجيه» و»باراسكوفييفكا»
و»كونستانتينوفكا» و»نوفوميخايلوفكا» التابعة لجمهورية
دونيتسك الشعبية».
كذلك ،دمر الطريان العمليايت والتكتييك الرويس  32نقطة

الحايل ،أعتقد أن هناك (قوات) أكرث من كافية من جانب القوات
الروسية ،الوضع يف املدينة مستقر ،وعىل حد علمي ،مسيطر
عليه بالكامل».

} سيناريو أوكرانيا }

متركز أفراد ومعدات عســكرية تابعة للجيش األوكراين .وتم
تدمري قاذفتني ملنظومة الدفاع الجوي الصاروخي «إس»300-
وموقــع رادار يف منطقة «شــبيليفكا» يف ضواحي مدينة
سومي االوكرانية.
كام أصابت القوات الصاروخية واملدفعية الروسية  6مواقع
قيــادة و 123موقع متركز لألفراد واملعدات العســكرية ،و13
بطارية مدفعية للقوات املسلحة األوكرانية يف مواقع إطالق
النريان.
ونتيجــة للرضبــات ،فقد تم تحييد مــا يصل إىل  150من
العنــارص القومية األوكرانية املتطرفة ،وتعطيل  26وحدة من
املعدات العسكرية.
وقــال القائم بأعامل رئيس مركز االحتجاز يف خريســون
إيغــور غورياكوف« ،إن الوضع يف املدينة مســتقر وســط
انتشــار مكثف للرشطة العســكرية الروسية بعد محاوالت
جهات أوكرانية إثارة الشــغب يف املركز» ،مضيفا «يف الوقت

أكد رئيس املخابرات العســكرية األوكرانية كريلو بودانوف،
يف مقابلة مع قناة «سكاي نيوز» الربيطانية« ،أن النرص لن
يكون «ســهالً» ،لكنه «سيحدث» بل يؤكد أن أوكرانيا ستنترص
نهاية الحرب وستستعيد جميع األرايض التي خرستها مبا يف
ذلك إقليم دونباس وشبه جزيرة القرم.
وتوقع بودانوف أن تشهد هذه الحرب «نقطة تحول» يف آب
القادم ،وأن تنهزم روسيا «قبل نهاية العام».
وتأيت هــذه الترصيحات يف الوقت الذي يحتدم فيه القتال
العنيف بشكل خاص يف دونباس (رشق أوكرانيا) التي يسيطر
عليها جزئ ًيا منذ عام  2014انفصاليون موالون لروســيا التي
ظلت تركز عليها ألسابيع املاضية دون إحراز تقدم كبري.
وبحســب بودانوف ،فإن الجيش الرويس «يتكبد خســائر
فادحــة يف الرجال والعتاد» خاصــة وأن أوكرانيا تعرف «كل
يشء» عنه ،مبا يف ذلك خططه العسكرية ،عىل حد قوله.
ويف الجانــب العســكري ،تقدر وزارة الدفــاع األوكرانية
الخســائر الروسية بأكرث من  26ألف رجل و 199طائرة ونحو
 1200دبابة منذ بدء الغزو يف  24شباط املايض .ومع ذلك ،ال
توجد إحصاءات مستقلة لخسائر هذه الحرب من كال الجانبني.
ويزعم بودانــوف أيضا أن الرئيس الرويس فالدميري بوتني
«يف حالة بدنية ونفسية سيئة للغاية» ،مؤكدا أنه يعاين يف
نفس الوقت من «عدة أمراض ،مبا يف ذلك الرسطان».
قتال عنيف يف منطقة دونباس
ويدور قتال عنيف بشــكل خاص يف منطقة دونباس ،حيث
تركز موســكو هجومها عليها دون إحراز أي تقدم كبري ،إذ إن
«املدفعية األوكرانية تحبط الجهود الروسية لكسب األرض مبا
يف ذلــك جهودهم لعبور نهر دونســت مام يؤثر عىل قدرتهم
عىل إرســال تعزيزات كبرية إىل شامل دونباس» وفقًا ملسؤول
دفاعي أمرييك.

االثنني  16أيار 2022

ً
الــــــى بـــرشـــلـــونـــة مـــــــجـــــــددا ...والـــــــد مــيــســي
يـــــفـــــتـــــح بــــــــــــاب عـــــــــــــــودة األســـــــــطـــــــــورة

أعــرب خورخــي مييس،
والد األســطورة األرجنتيني
ليونيل ميــي ،نجم باريس
سان جريمان الفرنيس ،عودة
نجله يوما ما إىل برشــلونة
اإلسباين.
وأدىل خورخــي بهــذه
الترصيحــات عنــد وصوله
إىل صالــة الرحالت الخاصة
مبطــار برشــلونة الدويل،
قائال» «أمتنى أن يعود ليو إىل
برشلونة يوما ما».
وقبل ركوب الســيارة التي
كانت تنتظره ،ســئل والد ليو مييس
ُ
ميــي عام إذا كان يرغب يف
عودة ابنه للعب يف صفوف فريقه الســابق
برشلونة ،أجاب « :أمتنى ...يوما ما».
وردا عىل عىل سؤال عام إذا كان ليو سعيدا
يف فريقه الحايل باريس سان جريمان ،أجاب
«حســنا ،نعم» ،موضحا أن ابنه لن يأيت إىل
برشلونة خالل العطلة الصيفية.
ويرتبط مييس ،الذي رحل عن برشلونة يف
آب املايض  ،بعقد مع ســان جريمان حتى 30

حزيران  ، 2023مع خيار متديده ملوسم آخر.
ورحــل صاحــب الـ 34عاما عــن النادي
الكاتالــوين الصيف املايض بعد رحلة طويلة
امتــدت منذ عــام  2004مــع الفريق األول
للبارسا ،أنهاها هدافا تاريخيا للبلوغرانا.
ومل يقــدم مييس أفضل مســتوياته يف
موســمه األول مع سان جريمان ،فضال عن
اكتفاء فريقه بلقــب الدوري الفرنيس دون
تتويجه بأي لقب آخر.

بــرشــلــونــة يــبــدأ تــحــركــاتــه لــضــم لــيــفــانــدوفــســكــي

أصبــح اســتمرار املهاجم
البولندي روبرت ليفاندوفسيك
يف نادي بايرن ميونخ األملاين
محل شك كبري بعدما أعلن عدم
رغبته يف االستمرار.
ورغــم أن صاحــب الـ 33
عامــا مرتبط بعقــد مع بطل
الدوري األملــاين حتى صيف
 ،2023إال أنه يرغب يف الرحيل
هذا الصيــف بعدما أكد عقب
مواجهة فولفسبورغ ،مساء
السبت ،عزمه عىل عدم تجديد
عقده.
ليفاندوفسيك
وتشــر التقارير إىل رغبة
ليفاندوفسيك يف االنتقال إىل
برشلونة اإلسباين ،الذي أبدى اهتامما بضمه
خالل فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وكشــفت صحيفة «مونــدو ديبورتيفو»
الكاتالونية عن رد فعل إدارة برشــلونة عىل
إعالن ليفاندوفســي ،حيث قالت إن «إدارة
النادي الكاتالــوين ترى أن ما قام به الالعب
خطوة كبــرة ،تعد املرحلة الثانية من عملية
التعاقد معه».
لكن إدارة البارســا تــدرك أن األمر األكرث
تعقيدا هو التفــاوض مع بايرن ميونخ عىل
انتقال ليفاندوفسيك مللعب كامب نو.
وأضافــت «هناك الكثري مــن األندية التي
قــد تطرق أبواب بايرن من أجل الحصول عىل
خدمات الالعب» ،يف الوقت الذي أشارت فيه

صحيفة «بيلــد» األملانية إىل احتاملية بلوغ
قيمة الصفقة  40مليون يورو.
وأكدت «موندو» أن برشلونة ال ينوي دخول
مزادات عىل ضم ليفاندوفسيك ،نظرا لوضعه
االقتصادي الراهن ،حيث من الصعب بالنسبة
له منافســة أندية مثل باريس سان جريمان
الفرنيس ومانشسرت يونايتد اإلنكليزي.
ويراهــن برشــلونة عىل رغبــة الالعب
نفســه ،التي قد تحسم انتقاله إىل كامب نو
بكل سهولة ،حال التوصل التفاق بشأن قيمة
انتقاله بني الناديني.
وأفــادت بأن أفضل العــب يف العامل اتخذ
بالفعل الخطوة التي كان يريدها منه برشلونة
بهــذا اإلعالن الرصيــح ،ليحني دوره يف بدء
املحادثات مع بايرن ميونيخ.

الــبــطــوالت األوروبـــيـــة املــحــلــيــة فــي كـــرة الــقــدم :
مانشســــــتر ســــــيتي يفقــــــد نقطتيــــــن ثمينتين أمام وســــــت هــــــام ()2-2

قلب مانشسرت سيتي ،تأخره
بهدفني إىل تعادل بنتيجة (-2
 )2أمام مضيفه وست هام ،يف
املباراة التــي احتضنها ملعب
لنــدن األوملبي أمــس األحد،
ضمــن لقاءات الجولة رقم 37
من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وســجل ثنائية وست هام
جــارود بوين بالدقيقتني (24
و ،)45بينــا ســجل ثنائية
الســيتي جاك غريليش ()49
وفالدميري كوفال بالخطأ يف
مرماه (.)69
وبتلك النتيجة فقد السيتي
نقطتني مثينتــن لكنه عزز من مباراة مانشسرت سيتي ووست هام
صدارته لجدول الرتتيب بعدما
يف املركز الـــ 17وبات قريبا من الدخول للمنطقة
رفــع رصيــده إىل  90نقطة،
بينام رفع وســت هام رصيــده إىل  56نقطة يف املهددة بالهبوط.
املركز السابع.
} أملانيا }
وحافــظ فريق توتنهام عــى فرصه يف اللعب
حسمفريقفريدربرمينعودتهإىل «البوندسليغا»،
بدوري أبطال أوروبا املوسم املقبل ،بعدما تغلب عىل
بعد موسم واحد من الهبوط ،بعد تغلبه أمس األحد،
برينيل (.)0-1
ويديــن توتنهام بالفضــل يف هذا الفوز لالعبه عىل فريق يان ريغينســبورغ بهدفني نظيفني يف
هاري كني ،الذي ســجل هدف املبــاراة الوحيد يف لقــاء الجولــة األخرية مــن دوري الدرجة الثانية
الدقيقــة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشــوط األملاين لكرة القدم.
وكان برميــن يحتــاج إىل نقطــة واحدة فقط
األول من ركلة جزاء.
ورفع توتنهام رصيــده إىل  68نقطة يف املركز ملرافقة شــالكه يف التأهل إىل الدرجة األوىل ،ومل
الرابع ،املؤهل لدوري أبطال أوروبا ،بشــكل مؤقت ،يرتك الفرصة تهــرب من بني يديه ،حيث تقدم يف
بانتظار ملا ستسفر عنه مباراة أرسنال مع نيوكاسل نتيجــة املباراة بعد مرور  10دقائق فقط عن طريق
فولكروج ،وأضاف دوكش الهدف الثاين بعد  6دقائق
اليوم اإلثنني.
يف املقابــل توقف رصيــد برينيل عند  34نقطة فقط من انطالقة صافرة بداية الشوط الثاين.

تــوج ليفربول بلقب كأس
االتحــاد اإلنكليزي ملوســم
 ،2022-2021بعد تغلبه عىل
تشيليس بركالت الرتجيح يف
نهايئ مثري ،مساء السبت.
وبذلــك أضــاف ليفربول
لقبه الثاين هذا املوســم ،بعد
الفــوز يف شــباط املايض
بــكأس الرابطــة اإلنكليزية،
عىل حساب تشيليس بركالت
الرتجيح أيضا.
رباعيــة  -أو ثالثيــة –
تاريخية
ويف حــال فــوز ليفربول
بلقب الــدوري املحيل ودوري
أبطال أوروبا ،ســيصبح أول العبو ليفربول مع كأس االتحاد االنكليزي
فريــق إنكليزي يحقق رباعية
يف غضون  5سنوات فقط ،وذلك منذ تطبيق النظام
«الربميريليغ وكأيس االتحاد
والرابطة والتشامبيونزليغ» .ويحتل ليفربول حاليا الحايل يف .1992
وكان ليفربــول حقق لقبه الســادس يف دوري
وصافة ترتيب الدوري اإلنكليزي برصيد  86نقطة،
بفارق  3نقاط خلف مانشســر ســيتي املتصدر أبطــال أوروبــا عام  2019عىل حســاب مواطنه
قبــل جولتني من النهاية ،وهام الفريقان الوحيدان توتنهام.
وسيصبح ليفربول أكرث فريق يحقق لقب الدوري
القادران حسابيا عىل حسم اللقب.
فيــا رضب ليفربــول موعدا مــع ريال مدريد اإلنكليزي حال فوزه به هذا املوسم بواقع  20لقبا،
اإلسباين يف نهايئ دوري أبطال أوروبا ،الذي يقام متساويا مع غرميه األزيل مانشسرت يونايتد.
يف الوقت الحايل يصل الفارق بني ليفربول وجاره
يوم  28أيار الحايل يف العاصمة الفرنسية باريس.
وحتــى لــو مل يحقق لقب الــدوري اإلنكليزي ،إيفرتون إىل  50نقطة ،ويف حال اتسع الفارق إىل
ســيكون أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا مع  51ســيصبح هذا هو أكرب فــارق بني الجارين يف
ثنائية كأس االتحاد وكأس الرابطة يف التاريخ.
تاريخ الربميريليغ.

} فارق تاريخي }

يستهدف املشــاركة يف دوري أبطال أوروبا
املوســم املقبل ،وهو ما لن يتم توفريه له حال
االنتقال ملانشســر يونايتد ،الذي تأكد غيابه
عن البطولة.
الســبب الثالــث هو رغبة برشــلونة يف
االســتغناء عن الالعب بســبب األزمة املالية
للنادي ،الذي بلغت ديونه أكرث من مليار و200
مليون يورو عند رحيل رئيسه السابق جوسيب
ماريــا بارتوميو يف ترشين األول  ،2020وما
يزال يعاين من توابع تلك األزمة حتى اللحظة.
الســبب الرابع هو إعجاب بيب غوارديوال
الكبري بالعب الوســط الهولندي منذ أن كان
ينشط يف صفوف أياكس قبل  3سنوات ،حيث
كان السيتي وقتها املنافس األبرز للبارسا عىل
ضم الالعب الذي اختار عمالق كاتالونيا كام
سلف الذكر.

اجــــتــــمــــاع حــــاســــم بـــيـــن يـــوفـــنـــتـــوس وب ــوغ ــب ــا

يعقد مســؤولو يوفنتوس
اجتامعا حاسام مع الفرنيس
بــول بوغبــا ،العب وســط
مانشســر يونايتد ،بشــأن
مستقبله يف املوسم املقبل.
وينتهي عقــد بوجغبا مع
الشــياطني الحمر يف املوسم
الحــايل ،وال توجد مفاوضات
بني الطرفني بشأن التجديد.
ووفقــا لصحيفة «الغازيتا
ديللو سبورت» اإليطالية ،فإن
يوفنتوس يستعد لعقد اجتامع بوغبا
مع بوغبــا ،اليــوم االثنني،
ملحاولة إقناعــه بالعودة إىل
تورينو.
وأشــارت الصحيفــة اإليطاليــة إىل أن
يوفنتوس سيقدم لبوغبا راتبا سنويا يبلغ 7.5
مليون يورو فقط ،سريتفع باملتغريات إىل ما
يزيد عن  10ماليني يورو.
وأوضحــت أن بوغبــا يحصــل حاليا مع

ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ويحتــل فريدر برمين املركز
الرابــع يف ترتيب أكرث األندية
تتويجا بالدوري األملاين برصيد
 4ألقــاب ،كان آخرها يف عام
 .2004ويتفــوق عليه فقط
يف عدد ألقاب البوندســليجا
العمالق البافاري بايرن ميونيخ
( 31لقبا) وبوروسيا دورمتوند
وبوروسيا مونشنغالدباخ (5
ألقاب) لكل فريق.
وســيخوض هامبــورغ
مباراة فاصلة لحسم صعوده
إىل البوندســليغا بعد انتصاره
بثالثــة أهــداف لهدفني عىل
روســتوك ،ليتفــوق بفارق
األهداف فقط عىل دارمشتات.

} ايطاليا }

فاز ساســولو عىل مضيفه بولونيا  ،1- 3أمس
األحــد ،يف املرحلــة  ،37قبل األخــرة من الدوري
اإليطايل.
ولعب جيانلوكا ســكاماكا دور البطولة يف فوز
ساســولو بتســجيله الهدفــن األول والثالث يف
الدقيقتني  35و.80
وأحرز دومينيكو برياردي الهدف الثاين لساسولو
يف الدقيقة  75وتكفل ريكاردو أورسوليني بتسجيل
الهدف الوحيد لبولونيا من رضبة جزاء يف الثواين
األخرية للمباراة.
الفوز رفع رصيد ساسولو إىل  50نقطة يف املركز
الحــادي عرش وتوقف رصيد بولونيا عند  43نقطة
يف املركز الثالث عرش.

بعد كأس االتحــــــاد ...ليفربول يداعب  7إنجازات تاريخية بنهاية املوســــــم

 5أســـــبـــــاب تــــضــــع الــــهــــولــــنــــدي دي يـــونـــغ
عـــــلـــــى أعــــــــتــــــــاب مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي

ذكــرت تقاريــر صحافية
إنكليزية إن مانشســر سيتي
بات بإمكانه حســم صفقة
التعاقد مع الهولندي فرينيك
دي يونغ العب وسط برشلونة
اإلسباين.
وفضّ ــل دي يونــغ قبل 3
سنوات ،االنتقال للبارسا عىل
مان سيتي براتب وصل وقتها
لـ  400ألف إسرتليني أسبوعيا.
لكــن بعد  3ســنوات تغري
الوضع متاما ،وبات مانشسرت
ســيتي هو الوجهة األنســب دي يونغ
لالعب الــذي ربطته تقارير
صحفيــة مؤخــراً باالنتقال
ملانشســر يونايتد ،بسبب تويل مواطنه إريك
تني هاغ ،مدربه السابق يف أياكس أمسرتدام،
قيادة «الشــياطني الحمر» بدءا من املوســم
املقبل.
صحيفــة «صن» الربيطانية كشــفت يف
تقرير لها أن دي يونغ مســتعد للتخيل عن 6
ماليني إســرليني مل يحصل عليها من راتبه
مع برشلونة بهدف االنتقال للفريق الساموي.
وتتعدد األســباب التي تضع دي يونغ قريبا
من مان ســيتي ،أولهــا حاجة بطل إنجكلرتا
لضم العب وســط قوي بعــد قرار الربازييل
فريناندينيو العب الوســط املخرضم بالرحيل
عــن الفريق بنهاية املوســم الحايل -2021
.2022
الســبب الثــاين يكمــن يف أن دي يونج
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مانشسرت يونايتد عىل  15مليون يورو سنويا،
حا إذا كان ســيوافق عىل خفض
وليس واض ً
راتبه مــع يوفنتوس .وذكرت «الغازيتا ديللو
سبورت» أن يوفنتوس ال يستطيع منح بوغبا
راتبا أعىل ،لذا يأمل مســؤولوه أن تكون هذه
األموال كافية لحسم الرصاع عىل الصفقة مع
باريس سان جريمان.

إذا حقــق ليفربول لقب الدوري بتفوقه بفارق 7
أهداف أو أقل عىل مانشسرت سيتي مع تساويهام يف
النقاط ،سيكون هذا أقل فارق بني البطل والوصيف
يف تاريخ الربميريليغ (منذ .)1992
وأصغر فارق يف تاريخ املسابقة حققه مانشسرت
ســيتي نفسه يف نســخة  2012-2011حني فاز
باللقب بفارق  8أهداف عن جاره مانشسرت يونايتد.
وإذا فــاز ليفربــول بلقب دوري أبطــال أوروبا
فســيكون أول فريق إنكليــزي يحقق اللقب مرتني

} رقم شبه مستحيل }

ويحتــاج ليفربــول اىل تســجيل  6أهداف ضد
مضيفه ســاومثبتون يف آخر مباراة خارج أرضه
بالنســخة الحالية من الدوري اإلنكليزي ،ليحطم
الرقم القيايس لعدد األهداف الذي ســجلها كضيف
يف موسم واحد من املسابقة.
وكان ليفربول ســجل  48هدفا خارج الديار يف
نسخة  2014-2013من الدوري اإلنكليزي ،مقابل
 43هدفا هذا املوسم حتى اآلن.
وعزز العب الوســط اإلسباين تياغو ألكانتارا،

نجم ليفربول ،ســجل ألقابه
بتتويجــه مــع فريقه بلقب
كأس االتحاد اإلنكليزي.
وحقق تياغو لقبه الثاين مع
«الريدز» ،بعــد تتويج الفريق
منذ شهور بلقب كأس الرابطة،
إىل جانب بلوغ ليفربول نهايئ
دوري أبطــال أوروبــا ،الذي
تحتضنه العاصمة الفرنسية
باريس يف  28أيار الجاري.
وخــال حقبتــه مــع
برشلونة ،تُوج ألكانتارا بلقب
دوري األبطال وكأس السوبر
األورويب وكأس العامل لألندية
وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة،
وكأس السوبر اإلسباين والليغا
مرتني.
ومــع بايرن ميونيخ ،حقق
لقــب الدوري األملاين  6مرات ،وكأس أملانيا  4مرات،
وكأس الســوبر األملاين  3مرات ،والتشامبيونز ليغ
وكأس الســوبر األورويب ومونديــال األندية مرة
واحدة.
أما عىل املســتوى الدويل ،حصل صاحب الـ31
عامــا مع منتخب إســبانيا يف فئة الشــباب عىل
بطولــة أمم أوروبا دون  17عامــا مرة واحدة يف
تركيــا  ،2008ومرتني مع منتخب دون  21عاما يف
غضون  3سنوات.
ويتصدر أندريس إنييســتا ،العب فيســل كوبه
الياباين ،قامئة أكرث الالعبني اإلســبانيني تتويجا
باأللقاب برصيد  39بطولة.

} ليفربول يتحرك
نحو شقيق العب دورمتوند }

عــى صعيد آخر ،يواصل نادي ليفربول التنقيب
عن املواهب الشابة يف مالعب أوروبا ،لجلبهم إىل
ملعب أنفيلد مبكرا ،بأموال زهيدة.
وكشفت صحيفة «مريور» الربيطانية عن رغبة
ليفربــول يف التعاقد مع جــوب بيلينغهام ،العب
برمنغهام ســيتي اإلنكليــزي ،البالغ من العمر 16
عاماً.

لســــــبب غريب ...جــــــار ليفربول فــــــرط في ضــــــم هاالند مقابــــــل  60ألفا
كشف تقرير صحايف عن تفويت أحد األندية
اإلنكليزيــة فرصة الظفر مبوهبــة املهاجم
الرنوجــي إيرلينغ هاالند مببلغ زهيد قبل عدة
سنوات.
ومــن املنتظــر وصول مهاجم بوروســيا
دورمتوند األملاين إىل مالعب الدوري اإلنكليزي
املوسم القادم بعدما أوشك عىل التوقيع لنادي
مانشسرت ســيتي ،عقب إعالن األخري توصله
التفاق مع أسود الفيستيفال بشأن ضمه.
ووفقــا ملــا ذكرته صحيفــة «دييل ميل»
الربيطانية ،فإن إيفرتون كان بإمكانه التوقيع
مع هاالند قبل بضع سنوات مقابل  60ألف جنيه
إســرليني .يأيت ذلك يف الوقت الذي ســيدفع هاالند
فيه املان سيتي  51مليون جنيه إسرتليني نظري
سجل خاللها  86هدفا يف  89مباراة.
جلب صاحب الـ 21عاما إىل ملعب االتحاد.
} عقد جديد ينتظر هاالند }
وتعود الواقعة لعام  ،2016حينام كان سن هاالند
من ناحية أخرى ،قالت تقارير صحافية إن هناك
ال يتجاوز  15ســنة ،حيث كان يلعب يف أكادميية
رصاعا كبريا عىل حق رعاية هاالند.
نادي براين الرنوجي مبسقط رأسه.
وكان هاالند قد أنهى مطلع العام الحايل ،2022
وعرث بريان كينغ ،كشاف إيفرتون ،عىل املهاجم
الرنوجــي ،ليطلب خضوعه لفــرة اختبار داخل عقــد رعايته مع رشكة «نايــك» األمريكية ،وذلك
انتظــارا لتحديد مصريه فيام يخص وجهته املقبلة
النادي ،متهيدا لضمه.
وقال كينغ لصحيفة «التاميز» الربيطانية« :كان قبل املوسم الجديد.
وأوضحت صحيفة «صن» الربيطانية يف تقرير
بإمكاننا الحصول عىل هاالند مقابل  60ألفا فقط،
لها ،أن هاالند ســيكون محور لحرب تخص حقوق
لكن كان هناك إجامع عىل أنه صغري جدا».
وأشــار إىل أن النــادي كان يعتقد أن كرب حجم رعايتــه بني الرشكتني األملانيتني العمالقتني «بوما»
هاالنــد مقارنة بباقي نظرائه يف ســنه ،هو رس راعي قميص مان سيتي فريقه الجديد ،و»أديداس».
«أديداس» من جانبهــا ترعى عدد من أكرب فرق
متيزه ،مضيفا «كانوا يعتقدون أنه سيفقد فاعليته
مع الوقت ،حينام يصبح الباقون بحجم مقارب له» .أوروبا مثل ريال مدريد اإلســباين وبايرن ميونيخ
وأكمل «هذا بالطبع مل يحدث ،بل أصبح أكرث قوة األملاين ومانشسرت يونايتد اإلنكليزي.
وبحســب التقرير ،فإن انتقال هاالند اىل الدوري
ورسعــة ،وبات أفضل مام مــى» .وودع هاالند
جامهري دورمتوند بخوضه مباراته األخرية بقميص اإلنكليزي عرب حامل اللقب مانشسرت سيتي ،سيجعل
الفريق ،يوم السبت ،ضد هريتا برلني ،بعدما أمىض هنــاك إمكانية لزيادة املبلغ الســنوي الذي يحصل
عامــن ونصف العام مبلعب ســيغنال إيدونا بارك ،عليه نظري الرعاية من مليون جنيه إســرليني إىل

ً

 5ماليني كاملة.
عقد الرعاية الخاص بهاالند ســتصل قيمته
لـ 50مليون جنيه إسرتليني نظري توقيعه عىل
عقد لـ 10سنوات مقبلة.
ووقع هاالند عقدا مع سيتي يحصل مبوجبه
عىل راتب أســبوعي  375ألف جنيه إسرتليني
وهو مبلغ سيزيد بسبب عقود اإلعالنات ،التي
ينتظر أن يربمها الالعب يف الفرتة املقبلة.
وكان هاالند نرش صورة عرب حسابه مبوقع
«أنســتقرام» خالل شهر آذار املايض ،بقميص
يحمل عالمــة «أديداس» ،لتؤكــد العديد من
التقارير قرار انضاممه للرشكة األملانية.
غوارديوال يكشف رس قدوم هاالند
اىل ذلك ،يرى بيب غوارديوال ،مدرب مانشسرت
سيتي ،أن ســمعة ناديه ومرشوعه الريايض لعبا
دورا يف حسم صفقة املهاجم هاالند.
ويُنظر إىل مدرب برشــلونة اإلســباين وبايرن
ميونيخ األملاين الســابق كعنــر بارز يف جذب
صفوة الالعبني إىل أنديته.
وقــال غوارديوال «يحرض الالعبون إىل هنا ليس
ألجــي وإمنا للعــب يف هذه املســابقة ولتمثيل
هــذا النادي» .وأضاف «مــن املهم جدا التفكري يف
األشــخاص وطريقة اللعب وحجم الفريق واملدينة
واملســابقة وتوقعــات اللعــب يف دوري األبطال
باملواسم القادمة ،هناك العديد من األشياء املؤثرة».
ورضب غوارديوال أمثلة بنجوم سابقني بالفريق
مثل ســرجيو أغويرو وديفيد ســيلفا وفينسنت
كومبــاين الذين اســتمروا يف ســيتي لنحو عقد
وحققوا نجاحا كبريا مع مدربني مختلفني.
وتابع املدرب اإلسباين «ال يأيت الالعبون من أجل
شهر أو عام ،ما نفعله هو جعلهم سعداء يف املدينة
ويف غرفة املالبس واالســتمتاع باللعب يف الدوري
املمتاز».
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االثنين  16أيار 2022

تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة
7

اعداد  :فيليب شامس

؟

من هو
من هي؟

موســيقار ومطرب وممثل عريب راحل .تركَ بصامت

عتب من
رائعة وواضحة يف املوسيقى والطرب والغناء .يُ َ
اعالم الفن ،وحاصل عىل قالدة النيل العظمى.
إسمه مؤلف من عرشة حروف .إذا جمعت:

 -7+3+2+5+8بلدة يف قضاء بعلبك.
 -6+2+7+10من ملوك فرنسا.

 -6+5+3+2عملة عربية.

1ـ مــؤرخ اندلــي
جم ،غاد َر بلده
صاحب امل ُع َ
اىل بلد آخر.
2ـ فــكَّ  ،دولة افريقية،
حال وشأن.
3ـ عاصمــة عربيــة،
شبيه ،ولد الولد.
الحــق ،حرف عطف،
4ـ
َ
زوجها.
أســد ،حــرف جر،
5ـ َ
مجــاري األودية الضيقة،
رش الخرب.
إنت َ
6ـ عاضدَ وآز َر ،بلدة يف
قضاء النبطيــة ،بلدة يف
البقاع.
7ـ طلَبت رأس املعمدان،

رشب ،نفخَ يف نومه.
َ
8ـ بلدة يف قضاء جبيل،
رجع الفيء.
السوا ِعد،
َ
ح ّب يشبه الكرس ّنة،
9ـ َ
من املعادن ،ضعف ،كفيله
الذي ينوب عنه.
10ـ ص ّورنــا ،ايصــال
الخرب اىل ،يقابل ويقاتل.
11ـ ضمــر متصــل،
إقتحم.
قُويت ،مق َول،
َ
12ـ الصخور العظيمة،
خليــج يف ميامنار ،نصري
محب.
ّ
13ـ نهجم ،نســتعلم،
شاعر جاهيل.

الحل السابق
1ـ جامايكا ،العابس
2ـ الفرح ،وديع صربا
3ـ نبيل بدر ،ال ،ر ّمم
4ـ جهد ،دس ،بس ،وي
5ـ أو ،كناريس ،الدا ،يركّ
6ـ تر ،مارون الحكيم
7ـ رندولف سكوت ،صليام
8ـ وخيم ،جرابلس ،يلبد

عموديا:

افقيا:
نس
9ـ ساروفيم ،ينجحّ ،
10ـ ولول ،رينوار ،صايغ
ما

11ـ فن ،مهّ  ،خلل ،سهاد،
12ـ أكهدت ،ليوناردو ،ع َوز
13ـ ر ّمــال ر ّمــال ،درب،

سيدين

االبراج

الحمل
( 21آذار  20 -نيسان)

1ـ جان جاك روسو ،ار
2ـ البهو ،نخالفكم
3ـ مفيد ،تديرونها
4ـ أرل ،كروموِل ،دل
5ـ يح ّبون ،مرت
6ـ الفجريه
7ـ أوردر ،رسمي ،ال
8ـ سيمكا ،نخيل
9ـ ايل ،ساو باولو

الثور
( 21نيسان  21 -أيار)

الرسطان
( 22حزيران  23 -متوز)

عالقة جديــدة تطرق بابك وتع ّوض عليك
كن مطمئنــا اىل أن معظــم طموحاتك
ســتجدها وقد تحققت خالل فرتة قصرية .كل ما فاتك من فرح يف الفرتة املاضية .ضع
عليــك التقــدم يف امليدان املهنــي ،فالحظ نفســك يف تيار التفاؤل وكل يشء سيصبح
حليفك يف هذه املرحلة.
سهال.

االسد
( 24متوز  23 -آب)

العذراء
( 24آب  23 -أيلول)

ســتتاح لك بعض الفــرص الطيبة ولكنك
تابع الســر عىل الطريق الذي رســمته
ســتكون مجــرا عىل االختيــار .حاول أال لنفســك من البداية وتأكد ان النجاح الكبري
تنفعل وتثور ،فذلك قد يســبب لك الرضر يف ســيكون حليفك .حبك للعائلة يقربك كثريا
من الرشيك.
محيطك .

امليزان
( 24أيلول  22 -ت)1

العقرب
( 23ت21-1ت)2

الحبيــب العزيــز هو ســندك األكيد قي
تجنب الخــوض هذه اآلونة يف أمور لن
تكــون يف مصلحتك .يتحتم عليك أن ال تدع هذه الفرتة .ســوف تعمل عىل تنفيذ أفكار
أعاملك املنعددة تلهيك عن أمورك وشــؤونك جديدة بناءة تخطر يف بالك .ال تضعف أمام
املغريات الكثرية.
العائلية.

القوس
(22ت 21 - 2ك)1

الجدي
(22ك 20 - 1ك)2

ال تحاول املســتحيل وال تعاند الصعوبات
تقيم عالقات هامة تســاعدك يف تسيري
أمورك بنجاح ،وســتجد حال مناســبا لكل حاليــا ،ولكــن ثق بأنك قــادر عىل تحويل
صعوبــة تعرتض مــا تو ّد تنفيــذه .مناخ القلــق اىل طاقات مبدعــة وحيوية ف ّعالة
يف املرحلة املقبلة.
مناسب لألمور الفنية.

الدلو
( 21ك 19 - 2شباط)

5
عموديا:

 -1+4آلة طرب.

3ـ حاجتنا وبغيتنا.

اخترب معلوماتك
1ـ يف أي تاريخ زار رئيس فيجي راتوســر كميرسي
مــا َرا لبنان والجنوب ،حيث تفقد قوات بالده العاملة يف
حفظ السالم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ من هو الســيايس والوزير والدبلومايس واألديب
صف بأنه
والصحــايف اللبناين الذي تويف عام  1969و ُو َ
كان صاحب مواقف وطنية ،ودعوة ثابتة يف نبذ الطائفية
والحفاظ عىل إســتقالل لبنان ،وصاحب كتاب يف سبيل
لبنان الذي صدر يف العام 1918؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ ما إسم امللك الفرنيس الذي إشتهر بقوله :أنا الدولة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ مــن هو الخطّاط العبــايس الذي عاش يف بغداد،
وتويف عام  1032وابتدع الخط الريحاين واملحقَّق؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ جائزة نجيب محفــوظ التي مينحها مؤمتر اتحاد
حت للمرة األوىل عام  2006لشــاعر
الك ّتــاب العربُ ،من َ
فلسطيني .فمن هو؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضع له متثال
6ـ من هو األديب واملفكر اللبناين الذي ُو َ
يف حرم جامعة بوسطن يف العام 2004؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ ما إســم الحرشة الصغرية جدا التي تعترب أكرث آلة
آكلة يف الطبيعة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ ما إسم الطائر املايئ الكبري الطويل العنق والرجلني،
ويُعرف أيضا بإسم غُرنوق؟

5ـ ميــارس لعبــة
رياضية.

1ـ ميــارس لعبــة
رياضية.
2ـ أوالد األرانب.
3ـ تعبنا أشدّ التعب.
4ـ طىل بالرمل والكلس
واملاء.
5ـ أواصل.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ فنيدق.

1ـ فيينا.

2ـ يارون.

2ـ ناولت.

3ـ يودّنا.

3ـ يردمه.

نلم.
4ـ ّ

4ـ د ّون.

5ـ اتّهام.

5ـ قنأتُم.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ بركان فيجي ـ ياما.
2ـ سنة 1929
3ـ محمد توفيق باشا.
4ـ  23إمرأة.
5ـ البابا ادريانس.
6ـ  16سنة.
7ـ ح ّيان بن عبدالله.
8ـ باتاف.

من مثانية حروف:

مســاعدة فعالة من صديــق قديم يحبك
أفــكارك تلقى آذانا صاغيــة هذه الفرتة
فحاول أن تكمل مشوارك بكل ثقة .عاطفيا ،ويحرتمــك .ال تقــم بأعامل كثــرة دفعة
لقــاء قريب يبدل كل املقاييس ،ويجعلك يف واحــدة .عالقة جيدة ومتينــة مع الطرف
اآلخر اللطيف.
سعادة تامة.

الجوزاء
( 22أيار  21 -حزيران)

10ـ لعاب ،رتل ،الندّ
11ـ عص ،سلو ،سري ،ار
12ـ ابر ،أنب ،رسب
13ـ برمودا ،يجتهد
14ـ سامي الصلح ،أوس
15ـ حلب ،صد
16ـ يكيدنا ،عد
17ـ ريم ،سيمون
18ـ كامل الشناوي ،غازي

4

4ـ مدينة فرنسية.

الحل السابق

3

3

 -9+5+6مدينة يف إيران.

ألفرد كاستلر

4

5

2

2ـ لس َعات.

عموديا:
أبطــل عمــل ومفعول،
َ
1ـ
رشكة برتولية ،صفة للذهب.
2ـ دولة أوروبية ،طُرق.
سحب.
3ـ ممثل سوري،
َ
4ـ الظــرف والتهذيــب،
عاصمة دولة كربى.
5ـ أرشــد باألجنبية ،أفعل،
وخلص من.
ساعدَ
َ
6ـ أحــد الوالديــن ،نقيض
العطشان ، ،أضع خلسة.
7ـ بلدة يف عكار ،جا َرت عىل
ومل تعدل.
8ـ أجــاوِب ،دولــة عربية،
شهم ورشيف.
9ـ ســقي ،مدينة مرصية،
رفق باإلبل.
سارِقَ ،

1

1ـ دولة أوروبية.

 -4+2+8دح َر وأبعدَ .

10ـ أســخنَ ،حجر كريم،
مــا عىل وجه األرض من فُتات
الحشيش.
11ـ ملك فرنيس.
أخصصهم يف مركز ما،
12ـ
ّ
عملة آسيوية ،مدينة نيجريية.
13ـ ك َرمها ،ماركة صابون،
يحصل.
14ـ رسب ،من ملوك اشور،
وش.
َ
15ـ إسم موصول ،يوشك أن.
هجم ،ميارس العمل.
16ـ
َ
17ـ ت َعب ،القبيح الوجه.
18ـ االســم األول ملطربــة
لبنانيــة صاحبــة الصورة،
مقياس غريب.

2 1

افقيا:

 -2+7+3+5أحد الشهور.

افقيا:

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

الحوت
( 20شباط  20 -آذار)

أجــواء طيبة يف العمل ،ولكن البحث عن
تقلقك األحالم واملشــاريع املســتقبلية
فحــاول أن تخفف من توترك تجاهها .عالج املال ال يعني التخــي عن املبادئ .التواضع
مشــاكلك الشــخصية والخاصة بالهدوء هــو أفضل نصيحة ميكن أن تقدّ م لك خالل
هذه املرحلة.
والروية وستجد الحل املناسب.

مدينة أملانية
مربوك
ابتهال
انتعاش
اسلوب
اعتناء
أوارص
املكسيك
باريس
بلجيكا
بوروندي
بيكهام
برمودا
برلني
مثن
جهد
جندي
جميل
حظ
حدث
خيوط
خليج
داروين
دانوب
دفاع
دينار
ذهب
راكيل
رياضة
سبيكة
سرتة
شص
رشاع

SUDOKU

صباح
صابرين
عنب
عنكبوت
فرنسوا

قمر
كمباال
كارسون
الرنكا
مانشسرت

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

مجد
نرباس
نابويل.

الحل السابق

الحل السابق
نيو مكسيكو

االثنني  16أيار 2022

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

ال أكثري ــــــــة مريح ــــــــة ونس ــــــــبة االقت ــــــــراع املتدني ــــــــة تعك ــــــــس عم ــــــــق األزم ــــــــة ف ــــــــي لبن ــــــــان
(تتمة ص)1
الضغوط التي مورست عليه.
مل تســجل النتائج مفاجآت كبرية ،وخصوصاً يف الشــارع
املسيحي مع توزع النواب بني القوات اللبنانية والتيار الوطني
الحر واملجتمع املــدين وبقية االطراف .وكان الفتاً ايضاً خرق
الئحة املجتمع املدين يف دائرة الجنوب الثالثة مع تقدم الدكتور
الياس جرادي عىل النائب اسعد حردان ،وهذا ما اعلنته املاكينة
االنتخابية لحركة أمل.
وحســب االرقام غري الرســمية فان صورة النتائج تؤكد ان
ال اكرثيــة يف املجلس النيايب الجديد ،مام يفرض عىل القوى
السيايس جميعها التفتيش عن تسوية واالتفاق عىل القطعة
مع الكتل املســتقلة ،وتحديداً كتلــة املجتمع املدين ،يف حال
توحدت ضمن تكتل نيايب واحد قد يرتاوح بني  10و 15نائباً.
وحسب النتائج غري الرسمية فان  15مقعدا مل تحدد نتائجها
حتى وقت متاخر من ليل امس وهي ســتحدد ملن ســتكون
االكرثية يف لبنان.
مــاذا فعلت أيتها الثورة باللبنانيني؟ ما قمتم به ليس ثورة،
بل ثورات وقطع الطرقات ،والتعدي عىل الناس ،ورمي الحجارة
عــى املصارف ،وشــل الحركة يف لبنان ،والتســبب بالفقر
واملعاناة عىل كل الصعد ،فهذه الثورة ليست ثورة ،وكيف تكون
ثورة وأدت اىل هجرة أكرث من مئة ألف شاب وصبية وعرشات
العائــات وتعميم اليأس بــن كل اللبنانيني ،وهذا ما أدى اىل
إحباط شامل واالمتناع عن االقرتاع وعدم حدوث تغيري حقيقي
ملصلحة البلد وتطوره.

} نتائج االنتخابات }

وســجلت النتائج غري النهائية حتــى ما بعد منتصف الليل
حسب املاكينات االنتخابية للمرشحني النتائج التالية:
الشامل الثالثة :سجل تقدم للنائب جربان باسيل فيام تقدم
املرشح املاروين الثاين غياث يزبك املدعوم من القوات اللبنانية،
فيام حل مجد حرب يف املرتبة الثالثة.
الجنوب الثالثة :وحسب النتائج االولية فقد سجلت النتائج
تقدم مرشــح التغيري الدكتور الياس جرادي عىل النائب أسعد
حردان ،فيام نال مرشــح املجتمع املدين فراس حمدان اصواتا
تفضيلية فاقت بـ 700صوت اصوات املرشح مروان خري الدين
يف حاصبيا.
زحلــة :وأظهــرت النتائج األولية حســب املاكينات تقدم
جورج عقيص من القوات اللبنانية وميشــال ضاهر عن الروم
االورثوذكــس ،وبالل حشــيمي عن املقعد الســني ،والياس
اسطفان عن مقعد الروم االورثوذكس ،وجورج بوشكيان عن
مقعد االرمن االورثوذكس ،ورامي بو حمدان عن املقعد الشيعي،
وسليم عون عن املقعد املاروين .وبلغ الحاصل  13.500صوت،
وسجل حسب املعلومات االولية خروج الئحة الكتلة الشعبية
وتعطــي النتائج الئحة حزب اللــه  -التيار الوطني  3مقاعد،
والئحة القوات اللبنانية مقعدين.
عاليه  -الشوف :ويف عاليه  -الشوف ،حصلت الئحة املجتمع
املدين توحدنا لنغــر يف عاليه عىل اصوات الفتة يف االقالم
الدرزية ،وسجل تقارب يف االصوات بني النائب طالل ارسالن
ومرشــح الئحة توحدنا مارك ضو ،واشارت املعلومات االولية
اىل حصــول الئحة املجتمع املدين عىل  3حواصل موزعة بني
مارك ضو ونجاة عون عن أحد املقاعد املارونية يف الشــوف،
وحليمة قعقور عن املقعد السني ،و 3حواصل لالئحة ارسالن
 وهاب  -التيار و 7حواصل لالئحة جنبالط ،مع تقدم مروانحامدة عىل رئيس حزب التوحيد وئام وهاب .فيام حصل جورج
عدوان من القوات اللبنانية عىل حاصل.
بعبــدا :ويف بعبدا جــاءت النتائج االولية ملصلحة  3مقاعد
لالئحة الثنايئ الشــيعي والتيار الوطني الحر ،وســجل تقدم
املرشح االشرتايك هادي أبو الحسن ومرشح القوات اللبنانية

بيــار بو عايص ،فيام الحواصل ستحســم املرشــح املاروين
الثالث ،مع تقدم لكميل دوري شمعون.
صيدا  -جزين :ويف صيدا وحســب النتائج االولية ،ســجل
تقدم الســامة ســعد وعبد الرحمن البــزري وابراهيم عازار
املحسوب عىل الرئيس بري ،وزياد أسود (التيار الوطني الحر)،
وبلــغ الحاصل الثاين  ،9320لكن الالفت ان نســبة االقرتاع
مل تتجاوز الـ  ،% 31وهي نســبة متدنية ،والالفت ان نســبة
املقاطعة السنية املرتفعة تعود اىل مقاطعة تيار املستقبل.
الجنوب الثانية :بحسب ماكينة حزب الله ،وبعد فرز اكرث من
 % 80من اقالم االقرتاع فقد جاءت النتائج عىل الشكل اآليت:
محمد رعد  46655صوتاً ،حســن فضل الله  40727صوتاً،
عــي فياض  34353صوتاً ،هاين قبييس  19264صوتاً ،عيل
حسن خليل  12309أصوات ،أرشف بيضون  9972صوتاً ،أيوب
حميد  6153صوتاً ،نارص جابر  5964صوتاً ،مروان خري الدين
 2334صوتاً ،قاسم هاشم  1091صوتاً.
بريوت الثانية :سجلت النتائج االولية غري النهائية حصول
الئحة الثنايئ الشــيعي عــى  3حواصل ،أمني رشي من حزب
اللــه ،ومحمد خواجه من أمل ،والثالث الدغار طرابليس ،فيام
نالت الئحــة املجتمع املدين حاصلني البراهيم منيمنة وملحم
خلــف ،والئحة هيدي بريوت حصلت عىل حاصل وكرس وحل
أوالً نبيــل بدر ،أما الئحة فؤاد مخزومي فحصلت عىل حاصل
وكرس لفؤاد مخزومي ،ونال املقعد االول فؤاد مخزومي ،فيام
املرجــح ان يذهب املقعد الثــاين لزينة املنذر ،فيام الئحة فؤاد
الســنيورة نالت حاصال لخالد قباين وكرسا صغريا ال يســمح
بنجاح النائب االشرتايك فيصل الصايغ ،وهذه النتيجة سجلت
حتى ما بعد منتصف الليل.
بــروت االوىل :ووفق النتائج األولية يف االرشفية واملدور
والرميل ،ســجل تقدم لكل من غسان حاصباين ونديم الجميل
ونقوال الصحنــاوي وبوال يعقوبيان وهاغوب ترزيان وجهاد
بقرادونيان وجان طالوزيان .ومل يحسم مقعد االقليات.
املنت :النتائج األولية بعد فرز  % 90من الصناديق ،تشري اىل
ان القوات اللبنانية حصلت عىل حاصلني مللحم ريايش ورازي

الحاج ،وحزب الكتائب عىل حاصلني لســامي الجميل والياس
حنكش ،كام حصل التيار الوطني الحر عىل حاصلني البراهيم
كنعان والياس بو صعب ،وكذلك ميشــال املر  -الطاشناق عىل
حاصلني مليشــال املر وأغوب بقرادونيان ،وبلغ الحاصل األول
 10263صوتاً.
دائرة البقاع الغريب  -راشــيا :االقالم املفرزة  178قلامً من
أصــل  265قلامً ،وتتصــدر الئحة الغد االفضل اللوائح ،مبعدل
 2079صوتاً ،تليها الئحة القرار الوطني املســتقبل بـ 11783
صوتاً ،تليها ســهلنا والجبل  6701صوت ،وبقاعنا أوالً 3388
صوتاً.
بعلبــك  -الهرمل :أعطت النتائج التقدم البراهيم املوســوي
وحسني الحاج حسن وعيل املقداد وغازي زعيرت وإيهاب حامدة
وجميل الســيد وسامر الثوم وينال الصلح ،وملحم الحجريي،
أما مرشح القوات اللبنانية أنطوان حبيش فنال  12790صوتاً،
وهذا ما يعطيه امكان الفوز باملقعد املاروين.
وحســب املاكينة االنتخابية لحزب الله ،فقد فازت بتسعة
مقاعــد ،من اصــل  ،10وهذا ما يؤرش اىل فوز النائب القوايت
أنطوان حبيش.
عكار :ويف عكار اعلنت الئحة التيار الوطني الحر عن الفوز
بثالثة مقاعد.
حركة أمل :وقد اعلنت املاكينة االنتخابية لحركة أمل عن تقدم
جميع مرشحيها يف كل الدوائر والبالغ عددهم  17مرشحاً.

} االشكاالت االنتخابية }

وكانت العملية االنتخابية قد بدأت عند الساعة  7صباحاً ومل
تخل من الشــوائب االدارية يف لوائح الشطب .والبطء الشديد
يف عمليات االقرتاع .مام جعل املواطنني ينتظرون لســاعات
أمام مراكز االقرتاع وأدى ذلك اىل وفاة مواطن بالسكتة القلبية
يف حراجل اثناء انتظار دوره لالدالء بصوته لوقت طويل .كام
ســجلت اشــكاالت متعددة بني املندوبني واشتباكات بااليدي
بني منارصين للقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر يف شــكا،
وســقوط  3جرحى ،باالضافة اىل اشكال بني عنارص القوات
اللبنانية وحزب الله أمام مستشــفى الهراوي يف زحلة ،كام

ســجل يف بلدة بتاتر قضاء عاليه اشكال بني منارصي الحزب
التقدمي االشــرايك والعميد املتقاعد أمني أبو مجاهد عالجته
القوى االمنية .وكل هذه االشــكاالت مل تؤثر يف سري العملية
االنتخابية ،وحســب مصادر أمنيــة فان اليوم االنتخايب كان
األهدأ بني كل الــدورات االنتخابية منذ العام  1992يف مقابل
النســبة االعىل من الشوائب يف كل الدوائر .كام سجلت هيئة
االرشاف مخالفات كثرية ومتشعبة وتحديداً لجهة عدم االلتزام
بالصمت االنتخايب.

} عدد الناخبني }

يبلغ عــدد الناخبــن اللبنانيني يف االســتحقاق النيايب
 3.967.507ناخبني  ،مقارنة مع * 3.746.483ناخباً يف عام*
* 2018أي بزيادة  *221.024ناخباً،
*ويبلغ عدد املسيحيني* * 1.361.546ناخباً ،وعدد املسلمني
 2.584.993ناخبــاً* ،من بني املســيحيني يبلــغ عدد املوارنة
 744.028ناخباً ،وقد ارتفع عددهم قياســاً إىل عام  2009اذ
كان يبلــغ  681.959وارتفع عام  2018إىل  725.535ناخباً.
جع يف نسبتهم املئوية من  19.37يف املئة إىل
ســ ِّ
جل تَرا ُ
لكن ُ
 18.75يف املئة .يليهم األورثوذكس  6.63يف املئة أي 263.033
ناخباً ،ومن ثم الكاثوليك  4.45يف املئة أي  176.574ناخباً.
واملفارقة الالفتة يف تَ َوزُّع الناخبني هو التقدم املتفاوت يف
عــدد الناخبني لدى الطوائف ما عدا األرمن األورثوذكس الذين
ما زالوا يســجلون تراجعاً يف عــدد الناخبني عن دورة ،2018
فأصبح عددهم  85.531يف حني كان عددهم  87.679ناخباً.
أما بالنســبة إىل الدوائر فام زال املســيحيون ميثلون ثقالً
انتخابياً يف دوائر :الشــال الثالثة  88.61يف املئة ،يف جبل
لبنــان األوىل  86.38يف املئــة ،يف جبل لبنان الثانية 92.36
يف املئة .يف بريوت األوىل  85.60يف املئة .يف البقاع األوىل
 52.68يف املئــة .ويســجل عدد املوارنة يف دائرة الشــال
الثالثة النســبة األعىل من عدد الناخبني املوارنة فيبلغ عددهم
 163.877ناخبــاً ،فيام يبلغ عددهم يف الدائرة األوىل يف جبل
لبنان  132.995ناخباً.
ويســجل الناخبون األورثوذكس أكرب حضور لهم يف دائرة
الشامل الثالثة  51.628ومن ثم الشامل األوىل  37.993ناخباً.
أمــا الكاثوليك فيبلغ أكرب عدد لناخبيهــم يف دائرة البقاع
األوىل  30.363ناخباً.
ومن املسلمني يشكل السنة  29.66يف املئة ،أي 1.176.859
ناخباً ،والشيعة  29.13يف املئة أي  1.155.701ناخباً والدروز
 5.49يف املئــة أي  ،217.673والعلويــون  0.88يف املئة أي
 34.760ناخباً.
بالنســبة إىل الدوائر ميثل الســنة ثقالً انتخابياً يف دوائر:
الشامل األوىل  68.61يف املئة ،يف الشامل الثانية  83.57يف
املئــة .يف بريوت الثانيــة  60.98يف املئة .يف البقاع الثانية
 49.09يف املئة .أما الشيعة فيسجلون النسبة األكرب يف دائرة
الجنوب الثانية  80.69يف املئة ،ودائرة الجنوب الثالثة 79.12
يف املئة .ويف البقاع الثالثة  72.34يف املئة.
ويرتكــز الثقل الدرزي يف دائــرة جبل لبنان الرابعة 39.85
يف املئة .لكن الثقل االنتخايب بحجمه الكبري ال يلغي أن هناك
أقل عدداً
تأثريات يف الدوائر التي متلك بعض الطوائف حضوراً ّ
جح كام بالنســبة إىل الصوت
فيها لكنه يتحول إىل صوت مر ّ
الشيعي يف دوائر الشامل األوىل  ،3.705والثانية  3.344ناخباً
والثالثة  2.650ناخباً .ويف جبل لبنان األوىل  19.878ناخباً،
ثقل
ويف جبل لبنان الثانية  5.968ناخباً .بدورهم الســ ّنة لهم ٌ
انتخــايب يف دائرة جبل لبنان الثالثة  12.026ناخباً ويف جبل
لبنان الثانية  4.309ناخباً ويف دائرة الشــال الثالثة 24.994
ناخباً .وللموارنة ثقــل انتخايب مثالً يف بريوت الثانية حيث
يبلــغ عددهم  8.702ناخب .ويف دائرة البقاع الثانية 11.281
ناخباً.

الش ــــــرعية الدولي ــــــة للمجل ــــــس النياب ــــــي مرهون ــــــة بقرارات ــــــه املس ــــــتقبلية والوض ــــــع املعيش ــــــي للمواط ــــــن
ّ
تحدي ــــــات كثي ــــــرة بانتظ ــــــار ه ــــــذا املجل ــــــس وعل ــــــى رأس ــــــها توزي ــــــع الخس ــــــائر والكابيت ــــــال كونت ــــــرول
معلومـــــات عـــــن خطـــــة الســـــتخدام الذهـــــب فـــــي خطـــــة التعافـــــي ...فهـــــل مـــــن خطـــــر علـــــى هـــــذا الذهـــــب؟
(تتمة ص)1
القرض الذي تنوي الحكومة اللبنانية القيام به مع البنك الدويل
والذي تبلغ قيمته  150مليون دوالر أمرييك لرشاء القمح .كام
أن عجــز الدولة عن رشاء الفيول لرشكة الكهرباء (كام فعلت
عــى مدى عقود) ،دفع بالحكومة العراقية اىل تأمني الفيول
حساب يف مرصف
إىل لبنان مقابل دفعها باللرية اللبنانية يف
ٍ
لبنان وهو أقرب إىل مســاعدة منه إىل صفقة تجارية مربحة
للدولــة العراقية .هذا األمر يعني أن الدولة اللبنانية أصبحت
 de factoتحت وصاية مالية دولية ،ستكتمل معاملها مع مرور
الوقت (كل املساعدات والقروض امليرسة مرشوطة) ،وبالتايل
وبحسب املعايري الدولية فقد النظام اللبناين رشعيته الدولية!
مــا ينتظره املجتمع الدويل من اإلنتخابات النيابية أن تؤدّي
إىل خلق مجلس نيايب جديد واستطرادًا حكومة جديدة قادرة
عىل القيــام باإلصالحات الالزمة (تحت رقابة صندوق النقد
الدويل) .من هذا املنطلق تتسلّط األنظار عىل األداء الترشيعي
خصوصا يف الشق املتعلّق باإلصالحات
للمجلس النيايب الجديد
ً
اإلقتصادية واإلدارية واملالية والنقدية .وبالتحديد من املتوقّع
أن تكــون خطة التعايف ومرشوع الكابيتال كونرتول وقانون
رفــع الرسية املرصفية وقانون إعادة هيكلة املصارف وقانون
إعادة هيكلة القطــاع العام وقانون املوازنة العامة ،محطات
رئيســية يف العمل الترشيعي للمجلــس النيايب الجديد حيث
سيكون املجلس تحت املجهر الدويل.
مــن وجهة نظر املجتمع الدويل ،يجب عىل املجلس النيايب
الجديــد إقــرار القوانني التــي تتفق عليهــا حكومة ما بعد
اإلنتخابات مع صندوق النقد الدويل ،وذلك بهدف رفع الكابوس
اإلقتصادي عن الشــعب اللبناين .ومن املتوقّع أن يكون هناك
مواجهة حادّة يف املجلس النيايب الجديد (بحسب ميزان القوى
الجديد) عىل كل امللفات اآلنفة الذكر حيث سيعمد النواب الجدد
يف املجلــس النيايب إىل إثبــات حضورهم منذ اللحظة األوىل
لدخولهم املجلس النيايب.
تنص عىل تقديم حكومة الرئيس
خارطة الطريق الدستورية ّ
ميقايت اســتقالتها عىل أن يقوم رئيس الجمهورية بالدعوة
إىل استشارات نيابية ملزمة يليها تكليف رئيس حكومة يقوم
باستشارات نيابية غري ملزمة ،وتنتهي بتشكيل حكومة عىل

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

أن تنال الثقة من املجلس النيايب .وهنا تظهر املشــكلة ،حيث
مــن املتوقّع أن يعود الرصاع التقليدي عىل تشــكيل الحكومة
إىل الواجهة مع طبيعة الحكومة (سياســية ،تكنوقراط)...
وتركيبتها الحزبية .وبالتايل هناك احتامالن:
االحتامل األول :املامطلة يف التشــكيل مام يعني استمرار
حكومة ترصيف األعامل ،وبالتايل تأخري التفاوض مع صندوق
النقد الدويل واستطرادًا تأخري اإلصالحات ،وهو ما يعني املزيد
من املعاناة للشــعب اللبناين .عىل هذا الصعيد ،التحدّ يات التي
ستواجه الشــعب كثرية وعىل رأسها استرياد األساسيات من
املواد الغذائية واملحروقات واألدوية وبالتحديد مشكلة استرياد
تم حلّها من خالل اإلتفاق
القمــح التي قال وزير اإلقتصاد انه ّ
عىل قرض من البنك الدويل ،إال أن املشــكلة املســتجدة هي أن
الهند التي كانت من الخيارات األساســية للحكومة اللبنانية
الســترياد القمح ،أعلنت عن وقف تصدير القمح إىل الخارج،
وبالتايل فإن هذا التحدّ ي الجديد يفرض مفاوضات جديدة من
قبــل حكومة ترصيف األعامل مع ما لذلك من تعقيدات .أيضً ا
عىل صعيد الكهرباء ،ينتهي العقد بني الدولة اللبنانية والدولة
ظل غياب إتفاق مع
العراقية يف شهر آب املقبل ،وبالتايل ويف ّ
صندوق النقد الدويل ،يُطرح السؤال عن قدرة حكومة ترصيف
األعامل عىل تجديد هذا العقد؟
االحتامل الثاين :اإلرساع يف تشكيل الحكومة ،وهو ما يعني
ترسيع عملية التفاوض ومعها اإلصالحات اإلقتصادية .وهذا
رسع من عملية الخروج من األزمة ،إال أن
األمر إن حصل ســ ُي ّ
املشكلة أنه وخالل هذه الفرتة سيواجه املواطن اللبناين ظروفا
قاسية نتيجة تشابك عدة عوامل ،لكن األكيد أن الفرتة لن تكون
طويلة.
لكن ماذا عن أداء املجلس النيايب الجديد؟ يف الواقع وبحسب
تركيبة هذا املجلس (غري املتوافرة حتى ساعة كتابة هذا املقال)
هناك ثالثة سيناريوهات مطروحة:
الســيناريو األول – يقوم املجلس النيايب الجديد بإقرار كل
القوانني املحالة له من قبل الحكومة (مع تعديالت محتملة)،
وبالتــايل يكــون لبنان قد بــدأ مرحلة الخــروج من أزمته
االقتصادية الخانقة.
الســيناريو الثاين – يكون االنقسام بني القوى التي تؤلّف
املجلس كبــرة إىل درجة أن هناك تعطيال كامال لكل العملية
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اإلصالحيــة .وبالتايل من املتوقّع أن يســوء الوضع املعييش
بنســب كبرية .ومن املحتمل أن تكون رشارة هذا
واالقتصادي
ٍ
السيناريو جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب وقوانني متعلّقة
مبكافحة الفساد.
ً
احتامل)
الســيناريو الثالث – وهو سيناريو وسطي (األكرث
حيث ســيكون هناك خالفات عىل ملفات مع ّينة ،لكن باملطلق
ســيكون إقرار للعديد من القوانني اإلصالحية .بالطبع التأخري
يف إقرار القوانني سيدفع مثنه املواطن اللبناين.
أ ًذا مام تقدّ م نرى الرشعية الدولية للمجلس النيايب الجديد لن
تحرض إال يف ظل سيناريو تفاؤيل يذهب باتجاه إقرار قوانني
إصالحية متفق عليها مع صندوق النقد الدويل.

} خطّة التعايف ِ}

تم ترسيبهــا يف اإلعالم هي عنوانني
خطّــة التعايف التي ّ
تم ب ّتها بني الفريق الحكومي املفاوض
عريضة للنقاط التــي ّ
وفريــق صندوق النقد الدويل ،وهــي مل تُعرض عىل مجلس
الــوزراء إلقرارهــا ،كام حصل مع مــروع قانون الكابيتال
كونرتول ،وبالتايل ال ميكن تسميتها بخطة الحكومة.
بدون الدخــول إىل جوهر هذه الخطــة وخارطة الطريق
لتطبيقها مع الجدول الزمني ،هناك نقاط جوهرية غائبة عن
هذه الخطة نذكر منها نقطتني:
ً
أول – مل يجــ ِر التطرق يف خطة التعــايف إىل الدين العام
جهــات العامــة يف ما يخص التفــاوض مع املقرضني
والتو ّ
وإذا ما كان ســيجري التعامل مع املقرضني املحليني واألجانب
بالطريقة نفسها .وال يُخفى عىل أحد أن نسبة الهريكات عىل
ســندات الخزينة سيكون لها وقع مبارش عىل خسائر القطاع
املرصيف ســواء يف مرصف لبنــان أو يف املصارف التجارية.
الجدير ذكره أن مرصف لبنان أقرض الدولة (حتى إعالن وقف
الدفع)  5.7مليار دوالر أمرييك من خالل سندات اليوروبوندز،
و 15.6مليار دوالر أمرييك عىل شــكل تســهيالت للخزينة،
و %55من سندات الخزينة باللرية اللبنانية (دين الدولة باللرية
اللبنانية  50مليار دوالر أمرييك عىل دوالر  1500لرية لبنانية).
أمــا املصارف فقد أقرضت  14.7مليار دوالر أمرييك من خالل
ســندات اليوروبوندز وما يوازيــه (عىل دوالر  )1500باللرية
اللبنانيــة .يف املقابل ،يبلغ ديــن الدولة الخارجي  11.8مليار
دوالر أمــريك وهو ما يعنــي أن  %85من دين الدولة هو دين
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تغيت منذ العام .2019
داخيل! بالطبع هذه النسب ّ
وهنا يُطرح السؤال عن نسبة الهريكات عىل سندات الخزينة
التي ستعتمدها الحكومة العتيدة وموقف املجلس النيايب من
هذه النســبة ،واستطرادًا إمكان اســتخدام أصول الدولة يف
عملية سدّ هذا الدين.
ثان ًيا – تحفيز النمــو االقتصادي :عىل هذا الصعيد ،تتوقّع
الحكومة أنه مبج ّرد أن تقوم بتوقيع اإلتفاق مع صندوق النقد
حكم من املجتمع الدويل (مؤمتر
الدويل ،ستأيت اإلستثامرات
ً
ســيدر) ،إال أن توقعاتنا تشري إىل أن هناك مث ًنا سياس ًيا يجب
دفعــه قبل التأمل بالحصول عىل هذه االســتثامرات .ومبا أن
الثمن سيايس( ،وهو خارج نطاق اختصاصنا) فإننا لن ندخل
يف تفاصيله ،إال أنه يجب التذكري أن نصف وعود مؤمتر سيدر
تأيت من الدول الخليجية (مبارشة أو غري مبارشة) واليوم ومع
ارتفاع أسعار النفط العاملية ،انحرصت القدرة التمويلية الدولية
يف الــدول املنتجة للنفط .إ ًذا ماذا ســتكون خطة الحكومة
لتأمني هذه اإلستثامرات؟ وما هي اإلصالحات اإلقتصادية التي
ستقوم بها؟ وما موقف املجلس النيايب الجديد؟

} إستخدام الذهب }

القانون اللبناين مينع استخدام الذهب ،وبالتايل أي استخدام
لهذا الذهب يجب أن مير من خالل قانون يق ّره املجلس النيايب
الجديــد .أضف إىل ذلك أن هــذا الذهب هو ملك ملرصف لبنان،
وبالتــايل يحتاج إىل موافقة املجلــس املركزي ملرصف لبنان
إلمكان استخدامه.
املخاوف يف ما خص الذهب تنص عىل أن يتم بيع قسم من
هــذا الذهب من دون وجود أي خطــة تعاف ومن دون رعاية
دولية ،وبالتايل فإن هذا الذهب سيذهب سدً ى .لكن احتامالت
هــذا الســيناريو تبقى ضئيلة نظــ ًرا إىل صعوبة بيع الذهب
مــن دون موافقة دولية ضمنية تحت طائلة فرض عقوبات.
وبالتايل فإن أي اســتخدام لهذا الذهب مي ّر إلزام ًيا باستخدامه
كضامنــة لدى صندوق النقد الدويل بهدف رفع قيمة القرض
إىل الدولة اللبنانية ،وهو غري ممكن إال ضمن باقة إصالحات
تحت رقابة صندوق النقد الدويل.
وبغض النظر عن اســتخدام هذا الذهب أم ال ،نرى أن هناك
ُشكل محطة رضورية وجوهرية
إلزامية للقيام بإصالحات ت ّ
للخروج من واقعنا الحايل.
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