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املعيشية ــ  االقتصادية  قريب لألزمة  النفجار  انتهى مفعوله... مؤشرات  االنتخابات  »مورفين« 
ــي« ــحـ ــيـ ــسـ ــل املـ ــ ــي ــ ــث ــ ــم ــ ــت ــ ــر« و»الـــــــــقـــــــــوات« يــــتــــنــــازعــــان »ال ــ ــ ــح ــ ــ »الـــــوطـــــنـــــي ال
ــريــح ــّب ال ــه ــاق الــرئــاســة فـــي م ــحــق ــراع عــلــى شــكــل الــحــكــومــة انـــطـــلـــق... واســت ــصـ الـ
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ــاة ــ ــ ــ ــ ــي وفـ ــ ــ ــ ــ ــا«: حالتـ ــ ــ ــ ــ »كورونـ
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة  و50 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 50 إصابة 
جديدة بالفــريوس، ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات 

.1098124
وأوضحت الوزارة أنه »تم تسجيل 50 محلية و0 وافدة«، 
مشــرية اىل انه »تم تســجيل حالتي وفاة جديدة، وبذلك 

يصبح العدد اإلجاميل للوفيات 10411«.

 نصراللــه يتحــدث اليــوم عــن االنتخابــات 
النيابيــة ونتائجهــا والتطــورات األخيــرة

يتحدث األمني العام لـ »حزب الله« الســيد حســن 

نرص اللــه، الثامنة والنصف من مســاء اليوم، عرب 

شاشــة »املنار«، عن االنتخابــات النيابية ونتائجها 

والتطورات األخرية.

فنلندا والسويد اىل الناتو

اجتامعات لتذليل عقبات تشكيل الحكومة

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص 8( 

بوال مراد

انشــغلت القوى السياسية يف الداخل اللبناين وخارجه يوم 
أمس بالتدقيق بنتائج االنتخابات النيابية وأثرها عىل التوازنات 
الكربى وشــكل الكتل وحجمها. وفيام اختلف معارضو حزب 
الله ومؤيدوه عىل تحديد اتجاه األكرثية، بدا واضحا ان املجلس 
الجديد منقســم اىل كتل سياسية صغرية ما يجعل من الصعب 
الحســم اآلن ما اذا كان حزب الله وحلفاؤه اســتحوذوا عىل 
االكرثيــة، ام ان اخصامه هم الذين باتوا ميســكون بأغلبية 
مقاعــد الربملان. وحتى اتضاح التحالفات النهائية والشــكل 
األخري للكتل، من املرجح ان نكون عىل موعد مع حفلة مزايدات 
مــع تحديد معظم الزعامء السياســيني مواعيد الطالالت يف 
الســاعات وااليام املقبلة لترشيح نتائج االنتخابات ومحاولة 

تصوير ما حصل انتصارا لكل منهم.
يف هذا الوقت، وفيام الجميع منشغل بقراءة الواقع املستجد 
نيابيا، بدا أن األزمة االقتصادية – املالية – املعيشــية ســلكت 
منحدرا قاسيا وأن ابر املورفني التي استخدمتها الحكومة بهدف 
مترير االســتحقاق النيايب انتهى مفعولها، مع بروز أكرث من 
مــؤرش يجعلنا نخىش من اقرتابنا أكرث من أي وقت مىض من 
انفجار اجتامعي كبري. ولعل أبرز هذه املؤرشات تحليق ســعر 
رصف الدوالر من دون ســابق انذار وتخطيه عتبة الـ30 ألفا، 
تجاوز سعر صفيحة البنزين الـ550 ألفا، رفع املعنيني بالقطاع 
الدوايئ الصوت عاليا منبهني من انقطاع عدد كبري من االدوية 
ورفع الدعم عن بعض أدوية الرسطان، وصوال للتحذير من نفاذ 

مخزون الطحني وتوجه األفران لالقفال خالل ســاعات، وهو 
مــا رده نقيب اصحاب االفــران واملخابز عيل إبراهيم اىل كون 
»القمــح موجود يف املطاحن لكنه مل يعد مدعوماً«، قائال:«إذا 
مل تُحّل األزمة اليوم فسنشهد طوابريا من الناس تتهافت عىل 

رشاء الخبز«.

 { انفجار اجتامعي؟ {
ونبهت مصادر سياســية من ان اكرث من ازمة كانت ال تزال 
صامتة يف االســبوعني املاضيني مبحاوالت جدية قام بها عدد 
من املســؤولني لتفادي انفجارها قبــل االنتخابات، أصبحت 
اليوم مكشــوفة واســتفحلت ما يهدد بانفجــار اجتامعي 
وشــيك، خاصة بعد وصولنا اىل مرحلة حرجة جدا مبا يتعلق 
باحتياطــات مرصف لبنان التي ميكن اســتخدامها، الفتة يف 
حديث لـ »الديار« اىل ان االيام القليلة املقبلة ستكون حاسمة 
مبا يتعلق بامكانية رفع الدعم عن الخبز وعن أدوية الرسطان، 
حتى اننا قد نعود اىل طوابري املحروقات مجددا نتيجة املشاكل 
التي تعانيهــا رشكات املحروقات مع املصارف ومرصف لبنان 

بتحويل االموال عىل سعر صريفة.
وقــال ممثــل موزعي املحروقــات فادي ابو شــقرا ان 
»املوزعني واملحطات يعانون من شــح يف مادة البنزين من 
قبل يوم االنتخابــات النيابية«، وقال: »نحن تحملنا وأخذنا 
االمر عىل عاتقنا ومل نقفل املحطات واســتمررنا يف تسليم 
املــادة اىل املواطنني يف فرتة االنتخابات مع اننا مل نســتلم 

بوتين يُحّمل الغرب »مسؤولية الحرب« وموسكو تستهدف »األسلحة الغربية«
كبيرا اختالفا  يشكل  لــن  ــروف:  الفـ ُدّر...  »الــنــاتــو«  الــى  وفنلندا  السويد 

الرويس  الرئيــس  قــال 
فالدميري بوتني إن ما يحدث 
مبا  مرتبط  أوكرانيا  بشــأن 
أســامها السياسة الخاطئة 
للغرب، ويف حني أعلنت وزارة 
استهداف  الروســية  الدفاع 
شــحنات أســلحة أمريكية 
وأوروبية قرب مدينة لفيف، 
إلخراج  تســعى  كييف  فإن 
املتبقني يف مصنع  املدافعني 
يف  للصلــب  آزوفســتال 

ماريوبول.
ورأى بوتــني أن الغــرب 
روســيا  مخاوف  تجاهــل 

الــعــدالــة لتحقيق  بــريــطــانــيــا  ــرملــان  ــب ب ــوات  ــدعـ الـ تــصــاعــد 
آي«  بــــي  »إف  الـــــــ  ــو  ــ ــدع ــ ت ــرس  ــغـ ــونـ ــكـ ــالـ بـ رســــالــــة 
ــة ــلـ ــاقـ ــق بــــاغــــتــــيــــال شــــيــــريــــن أبــــــــو عـ ــيـ ــقـ ــحـ ــتـ ــلـ لـ

ــة  ــيـ ــركـ ــيـ »ســــــــانــــــــا«: اســـــتـــــهـــــداف قــــــاعــــــدة أمـ
ــة ــ ــي ــ ــاروخ فـــــي ريـــــــف الـــحـــســـكـــة بــــقــــذائــــف صــ

بعد وصولها لطريق مسدود... دعوات بالعراق لحل أزمة 
للشارع الصدر  أنصار  بنزول  وتوقعات  الحكومة  تشكيل 

إنرتســبت  موقع  ذكــر 
اإلخبــاري   )Intercept(
األمــرييك نقال عن مصادر 
مطلعة أن نائبني دميقراطيني 
إىل  يسعيان  الكونغرس  يف 
الحصول عىل توقيعات نواب 
يف الكونغرس عىل رســالة 
التحقيقات  مكتــب  تطالب 
آي(  يب  )إف  الفــدرايل 
األمريكية  الخارجية  ووزارة 
بالتحقيق يف اغتيال مراسلة 

الجزيرة شريين أبو عاقلة.
3 مصادر مطلعة  وذكرت 
األمرييك  اإلخباري  للموقع 
أعدها  التــي  الرســالة  أن 

نقلــت وكالة »ســانا« عن مصــادر محليــة أن القاعدة 

األمريكية يف منطقة الشــدادي بريف الحسكة شامل رشق 

سوريا تعرضت الســتهداف بقذائف صاروخية. بينام ذكرت 

وكالة أنباء هاوار التي تعمل يف املنطقة بإرشاف قوات سوريا 

الدميقراطية املدعومة من واشــنطن، أن »قذيفتني مجهولتي 

املصدر ســقطتا عىل ناحية الشدادي جنويب مدينة الحسكة، 

سقطت إحداهام يف الحي الشاميل ما أسفر عن أرضار مادية 

يف أحد املنازل«.

وتداولت وســائل محلية أخرى أن انفجارات دّوت يف محيط 

القاعدة األمريكية يف بلدة الشــدادي، نتيجة ســقوط قذائف 

مصدرها مجهول.

ومل ترد أي معلومات عن وقوع خسائر برشية.

زيباري  هوشــيار  دعــا 
الحــزب  يف  القيــادي 
الكردســتاين  الدميقراطي 
بزعامة مســعود البارزاين، 
يف  السياســية  األطــراف 
اتخاذ ما وصفها  العراق إىل 
بخطــوة إىل الــوراء إلنقاذ 
الوطن، مؤكــدا أن البلد يف 
مــأزق خطري. ويــأيت ذلك 
بعد ساعات من إعالن زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر 
الحكومة  تخليه عن تشكيل 
ملــدة 30 يوما، واالنتقال إىل 
الفرتة،  هذه  خالل  املعارضة 
فاتًحــا الطريق أمام حلفائه 

نجح املجتمع املدين بالحصول عىل كتلة وازنة تخّوله 

اســامع صوته عالياً داخل املجلس النيايب، اضافة اىل 

امكانية تصدره دوراً محورياً يف حال توّحد ضمن كتلة 

واحــدة، ما يجعله بيضة القبان نتيجة عدم حصول اي 

من األطراف األساســية يف البلد عىل األغلبية املطلقة. 

هذا الدور ان نجح املستقلون بلعبه، يجعلهم سداً منيعاً 

أمام الفساد املســترشي يف البالد وعائقاً أساسياً يف 

وجه الصفقات بالرتايض والســمرسات والحفاظ عىل 

أموال املودعني. ولكن تبقى العربة يف التنفيذ.

عىل طريق الديار

»الديار«

ــاًبــــــــــري: لـــــقـــــانـــــون خــــــــــارج الــــقــــيــــد الـــطـــائـــفـــي ــ ــامـ ــ عـ  18 ـــ  ــ ــلـ ــ لـ االقـــــــــتـــــــــراع  ســـــــن  وخــــــفــــــض 
املـــــكـــــونـــــات كــــــافــــــة  مـــــــع  جــــــــــدي  لـــــــحـــــــوار   -
ــة ــ ــع ــوســ ــ ــة الـــــالمـــــركـــــزيـــــة امل ــ ــغ ــ ــي وإلقــــــــــــــرار صــ

وقـــــــــــــانـــــــــــــون اســـــــتـــــــقـــــــاللـــــــيـــــــة الــــــقــــــضــــــاء 
ص 4

ــر ــ ــ ــبـ ــ ــ ــا الــــــتــــــكــــــتــــــل االكـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــديـ ــ ــ بــــــــاســــــــيــــــــل: لـ
فـــــــــــــــــي املــــــــــــجــــــــــــلــــــــــــس الـــــــــنـــــــــيـــــــــابـــــــــي
ــع ــ ــي ــ ــم ــ ــج ــ ــل مـــــــــع ال ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ومـــــــســـــــتـــــــعـــــــدون لـ
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ــانـــيـــة ســــيــــاســــة لـــبـــنـ

األريعاء 18 أيار 2022

ــام ــحـ ــتـ اقـ أم  ــار  ــ ــصـ ــ حـ
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة؟!

نبيه الربجي

يقــول  هــل 
جنبالط  وليــد 
جعجع  لســمري 
»اياك واللعب مع 
نبيه  ضــد(  )أو 
أنكم  يبدو  بري. 
أي  تعلمــون  ال 
ســحرية  أوراق 
اذا  ماذا  يده.  يف 
عن  عزوفه  أعلن 

الرتشح لرئاســة املجلس النيايب؟ أبواب ساحة 
عىل  يتوزعون  نوابكــم  مقفلة،  تظــل  النجمة 

مقاهي الداون تاون«...
لدى مــارك ضو الذي »هالــه« الفوز بأكرثية 
الفتــة، ويف منطقــة تنام عىل كتــف التاريخ 
وباللغة  األفالطــوين،  الحــل  )والجغرافيــا(، 
للســلطة  رئيس  انتخاب  اياهــا،  الطوباويــة 

الترشيعية من طائفة أخرى.
كثــريون مثل النائب الشــاب الــذي مبالمح 
الفيس بريسيل ال مبالمح تيش غيفارا، يراهنون 
عىل تغيري البنية الطائفية للسلطة، كام للدولة. 
لكن صناديق االقرتاع التــي أنتجت العرشات من 
الديناصورات الصغرية، أظهرت أن غالبية اللبنانيني 
تحولوا اىل دمى طائفية، ليبدو نقل هياكل جوبيرت 
من مكان اىل آخر أســهل بكثري من تغيري النظام 

وحتى من تغيري املنظومة يف الظروف الراهنة .
الشاشــات،  عىل  ترتاقص  األرقام  كانت  حني 
اللبنانية«، وبعدما قرأ تغريدة  كان قائد »القوات 
السفري »يا أيها الذين آمنوا ان تنرصوا الله ينرصكم 
ويثبت أقدامكم«، يهتز طرباً، ويحلم قبل أن تحدث 
»صدمة برّشي«، بتشــكيل قوة برملانية ضاربة 
تأيت بأرشف ريفي رئيســاً لحكومة جبارة تعنّي 
قائداً آخر للجيش، وتنفذ، ميكانيكياً، الســيناريو 
الخاص بحصار ضاحية بــريوت الجنوبية التي 
يكون عليها اما أن ترفع الرايات البيضاء، وتسلّم 

صواريخها، أو أن تتعرض لالقتحام.
عىل كل أخذنا علامً بأن ســعادة السفري الذي 
يســتخدم حيناً لغة البخاري، وحيناً لغة هيغل، 
أفتى بأن الله يقف اىل جانب فريق دون آخر يف 
لبنان. ما علينا سوى أن ننتظر تغريدات، وفتاوى، 

أخرى، قد تقشعر لها األبدان...
هــذا الكالم ليس من قبيل االثارة السياســية 
أو االثارة االعالميــة. لنعد اىل ترصيحات بعض 
النواب املنتخبني يف »كتلة القوات«. هؤالء، وهم 
يف حالة االنتشــاء، أعلنوا رفض كل شــكل من 
أشكال الرشاكة مع »حزب الله« يف أي حكومة، 
وكادوا يقولون برفض العيش تحت سامء واحدة. 

ماذا عن املساكنة تحت قبة الربملان؟
السياسية،  اشياء كثرية ترتدد يف األوســاط 
واالعالميــة. عىل وقع كؤوس الشــامبانيا يف 
معراب مل يعد لقب »الحكيم« يليق بالقائد املظفر، 
بعدما كانت األرقام تــرد، تباعاً، بهزمية جربان 
باســيل يف واترلو. مثة وعود أعطيت ألكرث من 
ســفري عريب، وأجنبي، يف هذا الشأن، ودون أن 
يكون هناك أي وجه شبه حتى بني قامة نابليون 

بونابرت وقامة جربان باسيل.
هناك من استعاد، وعىل وقع كؤوس الشامبانيا 
أيضاً، لوحة الرسام االيطايل الشهري رافاييل حول 
اآلخر  األمرباطور  األكرب عىل  انتصار قسطنطني 
مكسنتيوس الذي انتشــلت جثته من نهر التيرب 
لقطع رأسه وقيام فرسان قسطنطني بالتطواف 
به يف شوارع روما. تصوروا فرسان جعجع وهم 

يطوفون برأس باسيل يف شوارع البرتون. 
اآلن، وما تبقى من حجارة الهيكل يتساقط فوق 
البالد أمام تركيبة متفجرة للخارطة  رؤوســنا، 
الربملانية. ال أكرثية ساحقة وال أقلية مسحوقة.

مقابــل الفريق الذي كان ميتلــك الغالبية يف 
املجلــس الذي تنتهــي واليته يوم الســبت كتل 
متناثرة، ومن املستحيل أن تتشكل كتلة مرتاصة، 
أو أن يتشكل فريق مرتاص. حتى أن كميل دوري 
شــمعون الذي كان فوزه مفاجئاً استذكر القامة 
االلتحاق  للجد كميل شمعون، ورفض  التاريخية 
بـ«كتلــة القوات«. هل ســنكون أمــام زعامة 
مارونية أخرى؟ شــمعون الحفيد نادراً ما ظهر 

يف الضوء. لننتظر...
آراء، ورؤى، طوباوية، كام لو  مثلام ذكرنــا، 
أن نــواب التغيري هبطوا، للتــو، من كوكب آخر. 
تدعى  التي  والطائفية  السياســية  الغرنيكا  هنا 
وآفة  الفســاد،  كورونا  اللبنانية.  الجمهوريــة 
التداخل بني الســيايس والدينــي. دون أن نغفل 
ثقافــة التبعيــة، وحيث الســفراء )القناصل( 
يقــودون العديــد من أوليــاء أمرنــا بآذانهم، 

وبجيوبهم...
 ال شك أن مثة منظومة سياسية مسؤولة عن 
خرابنا. الرعايا بني الغيبوبة السياسية والغيبوبة 
الطائفية. مؤرشات شتى تيش بأننا أمام سلسلة 
مــن االنهيارات التي ال بد أن تقــود اىل االنهيار 
األمني، ما يفرتض بالجميع التعامل بواقعية مع 
واقع الحال، وتشكيل حكومة طوارئ، ال التحليق 
حيناً بأجنحة املالئكة، وحيناً بأجنحة األبالسة...

اآلن، ال نرى سوى أجنحة األبالسة...

جنبالط و>التغيير« الرابح االول والحريري »نص نص«
الكورة تهدي التيار اكبر انتصار مع اختراق طوق »الحصن املنيع«... وإستياء قواتي 
بوعاصي »ينتفض« : وقفوا البكي ... جبران مبارح متل ... واليوم مستغل مندبنا ؟!

جويل بو يونس

انتهت »ســكرة االنتخابات« واتت »فكرة االستحقاقات«، 
طويت صفحة اســتحقاق 15 ايار التي حــي فيها وعنها 
الكثري وشكك كرث بامكان حصولها لكنها حصلت يف النهاية 
ونجحت وزارة الداخليــة وحكومة الرئيس ميقايت بتنفيذ ما 
وعدت به وكذلك نجح رئيس الجمهورية ميشال عون باالبقاء 
عىل مــا قاله بان االنتخابات ســتحصل مهام حصل، انتهى 
الربملان  االنظار اىل صورة  االنتخابات وتوجهت  اســتحقاق 
الجديد باملوزاييك والبازل املتلــون الذي افرزته انتخابات ايار 
وما سريافقه من ترشذم اكرب متوقع وخالفات تبدأ من رئاسة 
مجلس النواب ونيابة الرئاســة وصوال اىل تشكيل الحكومة 

واالستحقاق الرئايس. 
باالنتظار ال بد من قــراءة تقييمية ملا افرزته انتخابات 15 
ايار بخارسيهــا ورابحيها، فعىل الرغم مــن معركة »كرس 
العضــم« التي خيضت بني القوات والتيــار الوطني الحر يف 
محاولة من القوات »اســقاط جربان باســيل« مقابل سعي 
التيار الثبات قوته ومكانته عىل الســاحة املسيحية، يجمع 
اكرث من متابع سيايس عىل ان الرابح االول هو »التغيري« عرب 
الوجوه التي خاضت االســتحقاق والتي وثق بها عدد ال باس 
به من الناخبني ملجرد اعتامدها شــعار »انا التغيري« من دون 
حتى ان يطلعوا عىل الربامج التي يطرحها القســم االكرب من 
الوجوه املرشحة تحت شعار »التغيري« والتي متكنت رغم عدم 
توحيد لوائحها من اخرتاق دوائر كانت عاصية سابقا عن اي 

خرق فحصدت 15 مقعدا تحت قبة الربملان. 
»نصف رابح ثان« عّبد الطريق امام وصول قوى التغيري اىل 
املقاعد الربملانية بقراره العزوف عن خوض االنتخابات وتعليق 
العمل السيايس راهنا، هو سعد الحريري الذي جلس يوم 15 
ايار يتفرج عىل نســبة مشاركة سنية مل تأت عىىل مستوى 
امال البعض وال سيام يف عكار وطرابلس املنية الضنية، وعىل 
سقوط كل من خرج عن القرار وترشح باستثناء العشائر التي 
لها حيثيتها، وعىل ســقوط رهان من حاول وراثته وهو حيا، 
فؤاد السنيورة، فخذله ابناء بريوت الثانية ومل تحصد الالئحة 
التي دعمها اي مقعد باســتثناء االصوات التي صبت ملرشــح 
جنبالط فيصل الصايغ ،فايقن الســنيورة اال زعامة سنية اال 

لسعد الحريري! 
يف ميزان الربح ايضا ميكن اضافة ما متكنت القوات من 
حصده من مقاعد، ولو باستخدام كل الوسائل من الشعارات 
املناهضة لحزب الله اىل دعــم الخارج واملال االنتخايب الذي 
رشّعته باملاليني فوســعت متثيلها قبل ان متنى بالخســارة 
املدوية التــي احدثتها رياح الكورة التــي هبت عىل برشي 
محدثة زلزاال ليليا مل يخطر يوما عىل بال ســمري وسرتيدا 
جعجع، بعدمــا اظهــرت نتائج فرز قلمــني يف حرصون 
وزغرتــا ارتفاع حاصل الئحة التيــار الوطني الحر وضامن 
فوز االرثودكيس جــورج عطالله واالطاحة بالحاصل الرابع 

للقوات يف الشــامل الثالثة ما رّشع حكام سقوط جوزيف 
اســحاق يف عقر دار القوات اللبنانية واخرتاق ملحم وليام 
طوق الطوق القوايت يف اسوار قلعة الحكيم، فنامت القوات 
ليل 15 ايار عىل اكرب كتلة برملانية واســتفاقت ليل 16 ايار 
عىل صفعة مدوية تكاد توازي بثقلها وحجمها الســيايس 

خسارة 10 مقاعد نيابية. 
خسارة القوات املدوية يف برشي اتت ثقيلة عىل منارصيها 
وحتى نوابها، فبعدما كانت االحتفاالت بنشوة النرص قد عمت 
معراب كام برشي، احبط الجمهور القوايت، وعاش انتكاسة 
مل تكن متوقعة دفعت بالنائــب بيار بوعايص »لالنتفاضة« 
عىل غروب واتساب قوايت حيث كتب بحسب املعلومات رسالة 
مطولة  تحت عوان »ســمعوين منيح« يقول فيها: »يا وقفو 
حفلة البي والندب يا غريو اســم الغــروب يا تركو القوات، 
حققنا اكرب انتصار منذ وصول بشــري لرئاسة الجمهورية، 

بقوتنا، مبارح سكرنا اليوم رجعنا للندب«. 
ما بحيايت شــفت مجموعة بتنترص بعد 30 سنة معاناة 
وبتحول انتصارها لهزمية. مبســوطني يكون جربان مبارح 
متل البســني واليوم مستغل مندبنا وعم يشمت؟ املعركة هلق 
بلشــت، انقضوا عىل الفلول واقضوا عليهــم قبل ما يعملوا 
هجوم معاكس كاســح. واكمل بوعايص: الناس شــايفتكن 
بعني كبرية ما تشــوفو حالكن بعني زغرية بتزغرو، انترصنا، 

هزوا الدين! 
هذا الندب القوايت كان سبقه قبل اعالن فوز جورج عطالله 
وملحم طوق احباط عاشه الجمهور العوين لساعات  رسعان 

ما تبدل مع االخبار الشاملية االيجابية فحّول »ندب« العونيني 
والتياريني اىل نرص ملجرد كــرس القوات يف قلعتها وحصنها 
املنيع وتزامن ذلك مع تواتر االخبار عن خســارة القوات ملقعد 
االقليــات يف بريوت االوىل وكذلك خســارتها الي مقعد يف 
عكار التــي اتت نتائجها يف امليزان العوين لتعوض خســائر 
»جزين املدوية« التي مني بها التيار بصفر مقاعد متدرجا عىل 
مدى السنوات الســابقة من »جزين قلعة عونية« بدءا من 3 

مقاعد اىل مقعدين فصفر عام 2022. 
 نجحت عكار حيث فشــلت جزين تياريا، فاسرتدت عكار 
والكورة اكرب كتلة برملانية للتيــار الوطني الحر اذا ما اضيف 

لها كتلة الطاشناق ومحمد يحيى السني. 
هذا مســيحيا اما شــيعيا، فتمكن ثنايئ امل حزب الله من 
الحفاظ عىل كتلته ولو انه كام حلفائه خرقوا وللمرة االوىل 
بالوجوه التغيريية فطار اسعد حردان وحط الياس جرادة وال 
بد هنا من االشارة لخســارة الحليف مروان خري الدين مقابل 

فوز فراس حمدان. 
وحده زعيم املختارة خرج رابحا اكرب واول من اســتحقاق 
ايار ولو بكتلة اقل من حيث العدد فالزعيم االشرتايك ثّبت انه 
الزعيم الدرزي االوحد فســقط مقعد طالل ارسالن التاريخي 
ومل يتمكن وئام وهاب مرة جديدة من اخرتاق اسوار املختارة. 

عىل اي حال وبانتظار كيف سريسو عليه املشهد تحت قبة 
الربملان فالجو العام ال يوحي باكرثية واضحة لفريق معني بل 
مبجموعة فرق ستجتمع وتختلف فتترشذم عند االستحقاقات 

الكربى ولعل رئاسة مجلس النواب اوىل حقول التجارب!

رأى مجلس القضاء االعىل يف بيان، أن »االنتخابات النيابية 
التي حصلت يف لبنان، والتي تعترب االستحقاق الدميوقراطي 
األساس، أثبتت مرة أخرى أن القضاء اللبناين قادر عىل مجابهة 
اللبنانيني يلتزمون  التحديات املوجودة وتخطيها، وأن القضاة 
مبوجبات قســمهم وبقدســية أعباء مهامهم، رغم األوضاع 

الصعبة والسيئة، التي فرضها الواقع االقتصادي واملايل«.
وأشار اىل أن »القضاة أثبتوا، مدى تشبثهم بأحكام القانون 
وبإرادتهم الحرة لتطبيقه، رغم بعض التهجامت واالســاءات 
غري املســندة التي أطلقــت من هنا أو هنــاك، والتي لن تحد 
من قيمة التضحيات التي بذلوهــا طوال أيام بلياليها وبدون 
كلل، بهدف إصدار نتائــج االنتخابات بالرسعة املمكنة وبكل 

شفافية وتجرد وحرية«.
وإذ نوه املجلس مبا »قام به القضاة رؤساء وأعضاء لجان 
القيد واملســاعدون القضائيون، ومبا قدموه من تعب وبذلوه 
من جهد، ومبا أظهروه من حيــاد، متجاوزين الظروف غري 
العادية، التي عملــوا فيها لغاية إصدار نتائــج االنتخابات 
النيابية، يعد الشعب اللبناين، باملواظبة دون كلل، الستكامل 
مســرية الوصول إىل تكريس دولة الحــق والقانون، ودولة 

القضاء العادل واملستقل«.

بنجاح املــهــمــة  انـــجـــزت  ــجــيــش:  ال

الـــــــرئـــــــيـــــــس عــــــــــــون اجـــــــــرى
ــو ــحــوصــات طــبــيــة فـــي اوتـــيـــل دي ف

صدر عن مكتب االعالم يف رئاسة الجمهورية البيان االيت:
اجرى رئيــس الجمهورية العامد ميشــال عــون صباح 
اليوم)امس( فحوصات وصوراً شعاعية يف مستشفى اوتيل 
ديو، وسيغادر املستشفى خالل الساعات القليلة املقبلة فور 

انتهاء الفحوصات.
وكان  رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت قد اجري اتصاال 
برئيس الجمهورية العامد ميشال عون، املوجود يف مستشفى 

»اوتيل ديو«، مطمئنا إىل صحته.

غردت قيادة الجيش عرب حسابها عىل »تويرت«:  »انجزت 

املهمــة بنجاح«. وارفقت التغريــدة بفيديو »االنتخابات 

النيابية 2022 ... الجيش موجود«.

مجلس القضاء االعلى: االنتخابات أثبتت أن 
القضاء اللبناني قادر على مجابهة التحديات



نرص  ميشال 

لعلهــا من املــرات القليلــة ان مل تكن 
املــرة االوىل التي يخترب فيهــا اللبنانيون 
مــن مشــاركني ومعتكفــني حردانني هذا 
»السوسبانس« االنتخايب الذي تحولت معه 
نتائــج فرز أصوات لجان القيد إىل بورصة 
تتقلب عىل نار فرز الصناديق بتنبيت مرشح 
من هنــا وحرمان لقب صاحب الســعادة 
مــن هناك، فيام بقي وزيــر الداخلية نجم 
مراعاة  بالقطارة  النتائج  يعلن  الشاشــات 
للشــفافية والنزاهة هو السكران بإنجاز، 
الذي قد يوصلــه إىل الرساي ومني بيعرف 

بتصري. ملني  العروس  عاالكليل 
تختلف  فهنــاك  االحزاب،  جامهــري  أما 
القصــة، كل منهم يغنــي عىل ليل ماكينته 
االنتخابيــة، منهــم جازما حاســام بأن 
التزويــر ضــارب طنابه، النجــاح صهر 

العهد،ومنهم الشــامت »بالوقفة عا اجــر وحدة«، بعدما 
باتت املعركة مســيحية - مسيحية لتناتش املقاعد باملفرق 
بعــد معركة االحد بالجملة، يف عصفورية جهنم اللبنانية، 
حيــث يختلط الحابــل بالنابل، يف جمهوريــة برج بابل، 
حيــث األرقام وجهة نظر، كام خطابــات الوعود الرنانة، 
التــي لن تجد مــن يرصفها تحت قبة الربملان، مع عودة ابو 
مصطفى ظافرا غامنا للرتبع عىل عرش املجلس، بحكم امر 
التزكية الواقع، شــاء من شــاء وأىب من اىب، فيام الشيخ 
ســعد يضحك يف عبه، وبيك املختارة مرتاح لصده الهجوم، 
وحكيــم معراب عينه عىل الحكومة، اما الثنايئ فام خرسه 
يف العدد واثق من ربحه يف الواقع، اما صهر العهد فغارق 

يف أزمة لن يكون من الســهل الخروج منها .
ويف انتظار تبلور صورة التحالفات واالصطفافات داخل 
الكتل بعــد »انفراط« عقد التحالفــات االنتخابية واعادة 
متوضــع بعض املرشــحني، حيث الرتكيــز عىل »الحصة« 
الســنية، تؤكد مصادر متابعة ان املجلس سيجتاز االختبار 

االول امامه فيام خص رئاســة املجلس التي سيبقى مرتبعا 
عىل كرســيها »ابو مصطفى« سواء كرئيس سن،او مرشح 
تزكية او يف حال قرر اعتامد التصويت ،الذي سيبني تراجع 
يف عدد االصوات التي اعتاد »اســتيذ عني التينة« الحصول 

عليها، دون ان يفســد ذلك من رئاسته للربملان ودا.
وبحســب املصادر ، فان مجلس النواب ســيدخل قريبا 
اىل »الفريــزر« يف ظل عدم نجاح االطراف وفقا لتوازنات 
القوى يف تســييل انتصاراتها سياســيا، واولها يف شكل 
الحكومــة، حيث ان قناعة الجميــع بان االتجاه العام هو 
نحو الســري بحكومة ترصيف االعامل، مــع ما يعنيه ذلك 
من تجميد لكل مشــاريع االصــاح واالتفاق مع صندوق 
النقد،انطاقــا من ان محــور املامنعة لن يكون قادرا عىل 
تشــكيل حكومة جديدة وفقــا للمعايري الحالية، خصوصا 
يف ظــل عدم رغبة هذا الفريق »بتدحرج« كرة التغيري التي 
اوصلــت 66 نائبا »معارضا« لحارة حريك ومحورها، لتمتد 
اىل باقي املؤسســات الدستورية،وهو ما ميكن ان يستشف 
مــن كام رئيس كتلة الوفــاء للمقاومة، ومن قبله االمني 

العــام لحزب الله الذي تحــدث عن »حكم 
النتائج. كانت  ايا  الرشاكة« 

وهنا تفيد املعطيات ان املعركة االساسية 
ســتكون عىل مقعد نائب رئيس املجلس بعد 
خروج »توأم« ابــو مصطفى »من اللعبة«، 
حيث االطــراف الطامحة كثرية، وضبابية 
الصورة تصعب عملية الحسم،ذلك ان التيار 
الوطنــي الحر لن يكــون قادرا عىل ايصال 
مرشــحه يف حــال تكتــل »املعارضون« 
وخاضــوا املعركــة اما مبرشــح من كتلة 
الثورة،يف  او مرشح مســتقل من  القوات 
معركة رمزية تكتســب اهمية كربى فيام 

بعد.
االمريكية،ان  العاصمة  زوار  ويكشــف 
قطــار التغيري قد انطلــق من خال اعادة 
التوازن اىل السلطة الترشيعية، ويف هذه 
الخطــوة الغاء الحد مفاعيل وصول العامد 
ميشــال عون اىل قرص بعبدا، مســتدركني 
ان االنجــاز الــذي تحقــق مل يكن ليكــون وحيدا، بل هو 
يف ســياق مسار ســيايس واقتصادي وامني واجتامعي، 
مخاضــه قاس و«عنيــف احيانا«، متوقعــة عودة لزخم 
الحركة الشــعبية االعرتاضية التي باتــت محصنة بكتلة 

معتربة. نيابية 
يف قراءة للمشــهد االنتخايب الجديــد واالتّجاه املمكن 
أن تســلكه السياســة املحلية، خصوصــاً يف ظّل الحديث 
عــن مرحلة صعبة تنتظر البلد مع عودة االنقســام الحاد، 
واهــم من يعتقد بان هذه االنتخابات ســتبّدل األوضاع يف 
لبنان لجهة إيجاد حلول لألزمة االقتصادية – السياســية 
-املالية، بنفس نســبة من يرص عىل رفض االقرار بالوقائع 
املســتجدة. فمع رشذمة الوضع الســني، من هي القيادة 
السياســية السنية؟ كيف ســتتعامل القوى التقليدية مع 
هذا الواقع الجديد؟هل سيتفّجر موضوع تشكيل الحكومة 

مــن بعد انتخاب رئيس مجلس نواب؟
آخر....  يوم  ويبقى غدا 

كامل ذبيان

احدثــت نتائــج االنتخابــات النيابيــة 
مفاجآت، بعضها مل يكن متوقعاً يف سقوط 
رموز سياســية، وافول احزاب عن مجلس 
النــواب دخلته منذ العــام 1992، وحصول 
فوز بحواىل 15 مقعداً ملن ســموا انفسهم 
»تغيرييــني«، وبقيت كتل نيابية اساســية 
وقوية يف مجلس النــواب، كحركة »امل« 
و«حزب الله« والحزب التقدمي االشــرتايك 
و«التيار الوطني الحر« و«القوات اللبنانية« 
عىل  الســنية  املقاعد  وتشــتت  والكتائب، 
جهات عدة مع عزوف »تيار املســتقبل« عن 
الرتشــح، ودعوته محازبيه ومنارصيه اىل 
مقاطعة االنتخابات، فلم تظهر كتلة نيابية 
ســنية وازنة، كام كانت »كتلة املســتقبل« 
التــي مل يتمكن من اســتقال منها، او خرج 
عليهــا من ان يؤمن كتلة، او ينجح كام يف 

الئحة »مواجهة بريوت« التي ترأســها الوزير السابق خالد 
قباين ودعمها الرئيس فؤاد الســنيورة، فلم يفز منها سوى 
النائــب فيصل الصايغ عن املقعــد الدرزي، فتوزعت املقاعد 
الســنية عىل مجموعات سياســية ال تتعــدى مقعدين يف 
كل دائرة، حيث من الصعب ايجاد مرجعية ســنية سياسية 
واحــدة، كام كان »تيار املســتقبل« الذي كان يحصد غالبية 

السنية. املقاعد 
ويف قراءة املشهد االنتخايب املبارش، مع صدور النتائج، يتبني 
بان حلفاء ســوريا برئاســة بشار االسد، هم ابرز الخارسين، 
وينتمون اىل محور املقاومة، الذي يف اساســه ســوريا التي 

تدعم املقاومة، وهي معرب لساحها، وممرها اىل ايران.
ويف متابعة ما افرزته نتائج االنتخابات، فان الحزب السوري 
القومي االجتامعي بجناحيه خرج من االنتخابات بخسارة كل 
مرشــحيه، ويف دوائر تعترب من معاقله االساسية، كالكورة 
واملنت الشــاميل، اضافة اىل عدم فوز اسعد حردان عن املقعد 
الذي يشــغله منذ 30 عاماً يف دائرة مرجعيون ـ حاصبيا عن 

الطائفة االرثوذكسية.
ومن حلفاء ســوريا الذين مل يفوزوا يف االنتخابات رئيس 
الحزب الدميوقراطي اللبناين طال ارســان، مع مرشــحيه 
وحلفائه، فلم يتمكن رئيس »حزب التوحيد العريب« وئام وهاب 
مــن الوصول اىل املقعد الدرزي الثاين يف الشــوف، كام كان 
يأمل والذي خرسه يف الدورة الســابقة، حيث جاءت خسارة 
ارســان وهاب دون البحث يف االســباب يف سياق عدم فوز 
حلفاء سوريا، التي زارها ارسان عىل رأس وفد درزي موسع 
والتقــى الرئيس االســد، حيث بدأ التصويــب من قبل الحزب 
التقدمي االشــرتايك، عىل ســوريا وتدخلها يف االنتخابات، 
وبأنها تعمل لفوز حلفائها فيها، حيث ذكّرت مصادر سياسية 
مطلعــة بان النائب وائل ابو فاعور، تحدث يف اكرث من موقف 
له عن تدخل الســفري السوري يف لبنان عيل عبد الكريم عيل 
يف االنتخابات، وهذا ما نفته السفارة السورية يف بيان، والتي 
اكدت مصادرها، بان لســوريا حلفاء واصدقاء يف لبنان تعتز 

بهم، وتفرح ان فازوا باالنتخابات.
ومن غري الفائزين يف االنتخابات نائب رئيس مجلس النواب 

اييل الفرزيل، ومعه طارق الداوود، املرشــح 
عن املقعد الدرزي يف البقاع الغريبـ  راشــيا 
يف الائحة التــي كانت تضمه مع الفرزيل، 
وُوضعت خســارتهام بانهــا تقع يف خانة 
حلفاء سوريا، وتحديداً الداوود الذي نُقل عنه، 
بانه حصل عىل دعم من القيادة السورية له، 
فتم استغال كامه، ليشن خصومه ال سيام 
منافســه ابو فاعور حملــة عليه بان النفوذ 
السوري ســيعود اىل البقاع الغريب ـ راشيا 

وسيواجهونه.
ومــن الخارسين من حلفاء ســوريا يف 
االنتخابات »تيار املردة« برئاســة ســليامن 
فرنجية الذي فاز نجله طوين باملقعد النيايب 
يف زغرتا، ومل يتمكن من الحفاظ عىل مقاعد 
نيابية يف زغرتا والكورة، ومل يفز مرشــحوه 
يف البرتون وطرابلس، ســوى وليم طوق يف 

برشي، وهي عرين »القوات اللبنانية«.
وكشــف الديبلومايس االمرييك الســابق 
ديفيد شينكر والذي يعرف امللف اللبناين وعمل فيه يف تقييمه 
لانتخابات، فلفت يف ترصيح له، بان »كل املرشحني املؤيدين 
لســوريا واملوالني لاسد مثل ارسان ووهاب وفيصل كرامي 
والفرزيل واســعد حردان مل يتم التصويت لهم«، حيث يكشف 
عــن ان »نتائج االنتخابات ايجابيــة، ولكن مرة اخرى لديكم 
ميليشــيا منظمة ارهابية تدعمها دولة اجنبية غري خاضعة 

للمساءلة امام السلطات اللبنانية.
ومبوقفه هذا يوضح شينكر العنوان السيايس لانتخابات، 
والتي مل تغب واشنطن عنها، كام يف دورات سابقة، وان الدور 
االمــرييك يف لبنان، منذ خمســينات القرن املايض، له هدف 
اســايس، هو اخضاع لبنان للنفوذ االمرييك، والذي تســبب 
بازمات سياســية ورصاعات عسكرية، منذ العام 1958، اىل 
العام 1982، عندما حرضت القوات البحرية االمريكية اىل لبنان 

)املارينيز( وتدخلت عسكرياً فيه.
ان املرشــحني الذين خرسوا من حلفاء سوريا، يعني امريكياً 

اخراج نفوذها السيايس املستمر يف لبنان.
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االربعاء 18 أيار 2022

رعد: نتقّبلكم خصوما في املجلس النيابي 
ولن نتقّبلكم دروعا للصهاينة واألميركيين

قال رئيس كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب محمد رعد خال 
اســتقباله وفودا يف مدينة النبطية بعد فوزه يف االستحقاق 
االنتخايب: »نتقّبلكــم خصومــا يف املجلس النيايب، ولكن لن 
نتقّبلكم دروعا للصهاينة واألمريكيني، ال تكونوا وقودا لحرب 
أهلية. نحن متســامحون جًدا، لكننا اقوياء جًدا لنفاجأكم مبا 

ال تستطيعون حتى التوهم به«.
وبارك »لشــعب املقاومة انتصاره عىل مشــاريع الخصوم 
ومن يتكرس بهم«، وقال: »إذا مل تريدوا حكومة وطنية فأنتم 
تقودون لبنان إىل الهاوية وإياكم أن تكونوا وقود حرب أهلية«.

أضاف: »لغة الكراهية والحقد التي ال تزال عىل ألسنة خصوم 
املقاومة وأهلها ال تصنع وطًنا«.

{ قبييس {

بــدوره وجه النائــب هاين قبييس »التحية للشــهداء من 
مدينة الشهداء ملن صنع النرص والعزة والكرامة لهذا الوطن«، 
وقال: »فليفهــم العامل اجمع بــأن مرشوع املقاومة مرشوع 
الثنــايئ الوطني حركة امــل وحزب الله، هو مرشوع الكرامة 
والدفاع عن االرض مهام تآمرتم ورفعتم من شــعارات فخيار 
الشــعب هو ينبع من ثقتهم واميانهــم باملقاومة، باملرشوع 

الوطني غري املرتهن  للخارج، وال يتلقى تعليامت من احد«.
وشكر »االوفياء من اهل الجنوب عموما ومنطقة النبطية 
خصوصا عــىل الثقة التي ترجمت من خال صناديق االقرتاع 

والتي عربت عن اميانها بخط االمام الصدر خط الشهداء«.
كام كانت كلمة للنائب املنتخب نارص جابر.

كرامـــــي: تعرضنـــــا لعمليـــــة تزويـــــر محكمـــــة 
صــدر عن رئيس تيار الكرامــة فيصل كرامي البيان التايل: 
»بسم الله الرحمن الرحيم »َواَل تَِهُنوا َواَل تَْحزَنُوا َوأَنُتُم اأْلَْعلَْوَن 

ْؤِمِننَي«. صدق الله العظيم. إِن كُنُتم مُّ
أقول للرفاق واملنارصين واملحّبني، كونوا عىل ثقة بأن االرقام 
والوقائع املســتندة اىل ادلة مادية واضحة تؤكد بأننا تعرضنا 
لعملية تزوير محكمة،  وســوف نّتخذ كل االجراءات واملسالك 

القانونية الازمة انطاقاً من احتكامنا للقوانني.
كــام اؤكد لكم ان العمليــة الدميقراطية يف لبنان هي ابعد 
ما تكــون عن الدميقراطية الحقيقية والشــفافة وان حجم 

املخالفات واالرتكابات جسيم جداً.
بكل االحوال، نحن باقون معاً يف مســرية النضال وماضون 
يف عملنــا الوطني يف مواجهة القتلة واللصوص ومنظومة 

الدمار الشامل.

ــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأ اللبنانييـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــش هنـ ــ ــ ــ ــ ــ غوتيريـ
باالنتخابـــــــــــــــات وناشـــــــــــــــدهم تشـــــــــــــــكيل
ــة ــ ــات املطلوبـ ــ ــذ اإلصالحـ ــ ــة تنفـ ــ حكومـ

أفادت وكالــة »فرانس برس« ان األمني العام لألمم املتحدة 
أنطونيــو غوترييش  هنأ امس اللبنانيني باالنتخابات النيابية 

التي أجريت األحد.
وقال يف بيان، إنه ينتظر »بفارغ الصرب أن تشــكل رسيعا 
حكومــة جامعة ميكنهــا إنجاز االتفاق مــع صندوق النقد 
الــدويل، وترسيع تنفيذ اإلصاحات الازمة لوضع لبنان عىل 

طريق النهوض االقتصادي«.
أضــاف: »إن األمني العام يعول بنفــس القدر عىل الربملان 
الجديــد ليك يقر عىل وجه الرسعــة كل الترشيعات الازمة 

لتحقيق االستقرار يف االقتصاد وتحسني الحوكمة«.
وناشد »القادة السياســيني اللبنانيني العمل سويا مبا فيه 

املصلحة العليا للبنان وللشعب اللبناين«.

النائب ملحم رياشي زعيم »الكاثوليك« 

تظهر نتائج االنتخابات عىل مدى 30 سنة أنه مل يحرز نائب 
كاثولييك يف عرين املوارنة يف املنت الشــاميل 15 ألف صوتاً 
وتفّوق عىل الوزير ميشال فرعون وعىل السيدة مرييام سكاف 
حيث زعامة الكاثوليك يف زحلة وتفّوق عىل ميشــال ضاهر 

بنسبة عالية جدا.
نتائــج انتخابــات النائب ملحم ريــايش فاقت كل تصّور، 
ألن الحصول عىل 15 ألف صوتاً ملرّشــح كاثولييك يف عرين 
املوارنة يف املنت الشــاميل ومن بلدة الخنشارة شكّل املفاجأة 
الكربى يف عدد األصوات التي نالها بالنســبة لبقية املرشحني 
الكاثوليك الذين ترّشحوا حاليا ويف املايض. وأثبت النائب ملحم 
ريــايش أن زعامة الكاثوليك عــاد الربيق لها وعادت الطائفة 
الروم الكاثوليك لتتزّعم يف لبنان بعد أن كان من يحرز أصوات 

الكاثوليك ال يتجاوز 8 االف صوت.
النائب ملحم ريايش هو مفاجأة لبنان بتعزيز طائفة الروم 
الكاثوليك ألنه حســب األرقام أعاد زعامة الكاثوليك اىل قوتها 
ونال رقامً قياســياً من خــال حيازته عىل 15 الف صوت يف 

املنت الشاميل.
ســيلعب دوراً كبرياً النائب ملحــم ريايش من خال إعادة 
زعامة الروم الكاثوليك ومن خال ثقافته والرقّي الذي يتمّتع 
به واميانه املسيحي الكبري مع التواضع الكبري الذي يتحىّل به.

فرعون: مبارك فوز حاملي الَنَفس واملبادئ

غرد الوزير الســابق ميشال فرعون أمس عرب حسابه عىل 
»تويرت«: »فازت مبادئ 1٤ آذار السياديّة مجّدداً، ملونّة ِبَنَفس 
الثورة. ســقط خداع الرئاســة مجّدداً. إمّنا امللفات الحياتية 
واملودعون ومجرمو املرفأ والفاســدون ليست أقّل أولويّة. مع 
نجاح العملّية اإلنتخابية، مربوك فوز حاميل الَنَفس واملبادئ، 

وان شاءالله يعملوا وينجزوا«.

ــــوريا ــ ــ ــ ــ ــ ــــاء سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــارة حلفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة: خسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات النيابيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي لالنتخابـ ــ ــ ــ ــ ــــم اميركـ ــ ــ ــ ــ ــ تقييـ
شـــــــــــــــينكر يكشـــــــــــــــف عـــــــــــــــن مزيـــــــــــــــد مـــــــــــــــن تدخـــــــــــــــل بـــــــــــــــالده فـــــــــــــــي لبنـــــــــــــــان

ــــــكار ـــ ـــ ـــ ــــــات ع ـــ ـــ ـــ ـــــــــج انتخاب ـــ ـــ ـــــــــي نتائ ـــ ـــ ــــــراءة ف ـــ ـــ ـــ ق
جهاد نافع

قد تكون نتائج انتخابات عكار متوقعة بنســبة عالية، ملن 
يعرف طبيعة املشــهد السيايس واالنتخايب يف دائرة الشامل 
االوىل)محافظــة عكار(، خاصة ان الواقع الشــعبي للتيار 
الوطنــي الحر يف عــكار كفيل بحمل مرشــحيه اىل الندوة 
الربملانية، وقبيل موعد االســتحقاق باسبوع، ارتفع منسوب 
التفاؤل لدى اعضاء الئحة التيار الوطني الحر، ال ســيام لدى 
النائــب املنتخب محمد يحيى الذي حظــي بدعم حزب البعث 
والحــزب القومي والطائفة العلوية واملجنســني املقيمني يف 
االرايض الســورية االمر الذي حمله اىل املرتبة االوىل حاصدا 
اعىل رقم )151٤2( صوتا، وحل النائب محمد ســليامن املرتبة 
الثانية )113٤0(، وتراجع النائب املنتخب وليد البعريني من 21 
الــف صوت حصدها يف انتخابات 2018، وحل حينها باملرتبة 
االوىل، اىل املرتبة الثالثة بدورة 2022، حاصدا )11099( صوتا، 
ولعل ترشــح احد ابناء بلدته فنيدق محمد عجاج ابراهيم الذي 
نال )3٤81(، وترشــح آخر من بلدة مشمش املجاورة انعكس 

سلبا عىل مجموع اصواته.
خرجــت الئحة االعتدال الوطنــي بكتلة من اربع نواب هم: 
وليد البعريني، محمد ســليامن وسجيع عطية واحمد رستم 
الذي اكد انه سيكون عضوا بالكتلة النيابية العكارية املذكورة.
خســارة النائب السابق هادي حبيش كانت مدوية باملنطقة 
وهو الذي احتل املقعد املاروين منذ العام 2005، وشــكل ركنا 
بارزا يف كتلة املستقبل حيث كان الرئيس الحريري يحرص يف 
كل دورة نيابية عىل تأمني فوزه قبل اآلخرين، ويف دورة 2022 
نال حبيش نقمة الفتة من انصار تيار املســتقبل لعدم التزامه 
بقرار عزوف الحريــري وانكفاء التيار بحجة انه ليس عضوا 

يف التيار.
نال حبيش )٧5٤6( صوتا، 
لكنه حورص مبرشــح التيار 
الوطني الحــر جيمي جبور 
الــذي حصد )8986( صوتا، 
خاصة ان قاعدة التيار الحر 
يف القبيات تشكل ركيزة يف 

البلدة.
الثانية  املدوية  الخســارة 
اللبنانية يف  للقــوات  كانت 
عــكار حيــث مل يســتطع 
مرشحها )وسام منصور( من 
الفوز رغم نيله )826٤(، هي 
مجمــل اصوات القواتيني يف 

عكار، يضاف اليها اصوات منصور كونه مرشح مستقل وناشط 
سيايس واجتامعي يف املنطقة.

املنافسة كانت شديدة عىل املقعد االرثوذكيس الثاين، حيث 
املقعد االرثوذكيس االول كان معقودا للنائب أسعد درغام، فيام 
املقعد الثاين تنافس عليه أبنا رحبة وســام منصور وسجيع 
عطية، واملرشــح القومي شكيب عبود، وكانت النتيجة حسب 
الحاصل الرابع الذي بلغته الئحة االعتدال الوطني ففاز سجيع 
عطية حاصدا )19٤8( صوتا، بينام نال وسام منصور )826٤( 
صوتا، وشكيب عبود )338٤( صوتا، بالرغم من انقسام الصف 

الحزيب القومي.
املقعد العلوي كان من نصيب احمد رستم من الئحة االعتدال 
الوطني وفــاز بالحاصل )32٤( صوتا، فيام خرس املرشــح 
العلوي عىل الئحة التيار الوطني الحر حيدر زهر الدين عيىس 

الذي نال )39٤8( صوتا، وقد نام حيدر عيىس نائبا ليستيقظ 

صباح امس مرشحا خارسا نتيجة فرز االرقام ومل يتقبل انصار 

عيــىس النتيجة فعمدوا صباح امس اىل قطع الطريق الدولية 

يف بلدة الحيصة باتجــاه العبودية الحدودية ونصبوا خيمة 

وسط الطريق مطالبني باعادة الفرز.

الخارس االكرب ايضا يف هذه املعركة هو النائب السابق طال 

املرعبي رغم رمزية موقعه الســيايس والشعبي، ومرجعيته 

وخدماته يف املنطقة.

وبات معلوما لدى االوســاط العكارية ان لعبة املال شكلت 

عاما رئيســا يف املعركة االنتخابية حيث وصل سعر الصوت 

الواحد يف بعض املناطق وقبيل ســاعات من افتتاح الصناديق 

اىل ألف دوالر امرييك، وان تنافسا يف رشاء االصوات قد حصل 

يف اكرث من منطقة عكارية.

ـــــــــــــــي؟ ـــــــــــــــف الفرزل ـــــــــــــــن يخل ـــــــــــــــع فم ـــــــــــــــر الواق ـــــــــــــــم االم ــــــــــــا بحك ـــ ـــــــــــــــى« رئيس ـــــــــــــــو مصطف »اب
توازنـــــــــــــــات املجلـــــــــــــــس لـــــــــــــــن تصـــــــــــــــرف سياســـــــــــــــيا والحكـــــــــــــــم لتصريـــــــــــــــف االعمـــــــــــــــال
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ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ

االربعاء 18 أيار 2022

دعا رئيس مجلس النواب االســتاذ نبيه بري كافة القوى 
التي تنافست يف استحقاق اإلنتخابات النيابية اىل »اإلحتكام 
لخيارات الناس الذين قالوا كلمتهم أقله يف الجنوب والبقاع، 
محولني هذا اإلســتحقاق اىل استفتاء عىل الثوابت الوطنية 
أمــام هيئات رقابيــة محلية وإقليميــة وأوروبية وأممية 
وســفراء فــوق العادة، حتى كدنــا نعتقد ومعنــا الغالبية 
العظمــى من اللبنانيني، أنهم يف هــذه اإلنتخابات التي هي 
اســتحقاق دســتوري محيل يف الخامس عرش من أيار انهم 

ســينتخبون أعضاء لكل برملانات العامل بكل قاراته«.
وأســف ألن »البعض يف الداخل تستهويه فكرة العيش يف 
عقدة وأنه مل يبلغ بعد ســن الرشــد الوطني ويدعي وصال 
مبفاهيم اإلستقالل والسيادة وهو يف أدائه وسلوكه وخطابه 
الســيايس غارق حتى النخاع يف براثــن العبودية والتبعية 
ملصالح الخارج عىل حســاب مصالح لبنــان واللبنانيني يف 
كل مــا يصنع حياة الدولة وأدوارها وحياة اللبنانيني وكل ما 

يتصل بأمنهم املعييش واإلقتصادي ومســتقبلهم«.
وشــدد عىل »وجوب جعل نتائج االنتخابات محطة لكافة 
القــوى التي تنافســت يف هذا اإلستــــــحقاق يك تلقي 
الخطــاب الســيايس اإلنتخايب املتوتــر والتحرييض جانبا 
ولتهدأ كل الــرؤوس الحامية وليقتنــع الجميع مبعادلة ال 
منــاص منها بأننا كلبنانيني أبناء وطن واحد قدرنا أن نعيش 

سويا«.
كام شــدد عــىل ان »ما من أحد وما مــن طائفة تريد أن 
تلغي طائفة أخرى«، مؤكدا »باســم الثنايئ، بأن حدود لبنان 
وثرواتــه يف الرب والبحر هي اســتحقاق ســيادي ال نقبل 
التفريط بأي ذرة من هذا الحق الذي هو حق غري قابل للتنازل 
أو املقايضـــــة أو املســاومة تحت أي ظرف من الظروف، 
ولبنــان ميلك كل عناوين القوة التــي متكنه من حفظ هذه 

الحقوق«.
كالم الرئيــس بــري ومواقفه جاءت خــالل الكلمة التي 
وجههــا اىل اللبنانيني بعد صدور نتائج االنتخابات النيابية، 
وتطرق فيها اىل االوضاع السياسية الراهنة، وجاء فيها:أيها 
اللبنانيون، اىل الذين مــا زادهم التهديد والتهويل والتطاول 
إال يقينــا وتصديقــا بأن الله حق وان الحــق يعلو وال يعىل 
عليــه، اىل الذين إذا وعدوا وفوا، وإذا قالوا صدقوا وما بدلوا 
تبديــال، وكــام عىل الدوام اىل الذيــن ال يغويهم النرص ومل 
يكــر إرادتهم احتالل أو خوف أو افرتاء أو تدليس للهامات 
التــي ال تنحنــي وال تركع اال يف صالة، للســواعد التي تبني 
وتحمي وال ترتفع اال للدعاء، لهؤالء الذين مع كل اســتحقاق 
يخرجــون أكــر نضوجا وشــموخا، لقرى جبــل الريحان 
املســيجة بالوحدة واإلنفتاح، لألهل يف صيدا وقرى ساحلها 
ورشقها والزهراين وســيدة املنطرة يف مغدوشــة املمتلئة 
قلوبهم بأنوار املحبة، لألوفياء يف صور عبد الحســني رشف 
الدين وصدرها اإلمام موىس وقســمه املبني وقراها املعلقة 

يف الســامء، لبنت جبيل وقرى قضائها، لبيادر العز يف صف 
الهوى وتلة مســعود والطيبة ورب ثالثني، لكل قرية وبلدة 
يف النبطية وساحة عاشورائها ورجع الصدى كان وسيبقى 

الذلة. منا  هيهات 
اىل الخيــام ومرجعيون الكلمة والحرف واللون واملوعظة 
الحســنة، اىل خلــوات الحكمة والكلمة الســواء، اىل قرى 
العرقوب ومشــغرة وأقامرها يف البقاع الغريب وراشيا، اىل 
الســهل املمتنع بقاع الصدق وفرســان الشموس الساطعة، 
اىل الجبل األشم، اىل بريوت أم الرشائع العاصمة التي تعصم 
الجميــع عن الخطأ والخطيئة، اىل الشــامل جهة الجهات، 
اىل كل لبناين اقــرتع باألمس للوائح األمل والوفاء ومنحها 
صوتا مدويا ونرصا حاســام، ألف شكر إلخالصكم الذي أبدا 

ال يقاس.
ألف شكر لوفائكم والتزامكم وثباتكم، ألف شكر لوحدتكم 

التي هي دامئا جمر ال يداس.
شــكرا للثقة الغالية واملقدسة التي أودعتمونا إياها أمانة 
لحفظ الوطن واألرض واإلنســان، أمانة لبنان هي وحدته، 
هويته وعروبته، ثوابته وســلمه األهيل، جيشــه، شعبه، 

مقاومتــه، وعدم التفريط برواته يف الرب والبحر.
شــكرا إلنجازكم هذا اإلســتحقاق بقلب واحد ويد واحدة، 
ثقوا أن ما أنجزمتوه ســيعيد لبنان أكر تألقا ومنعة ووحدة 
وقوة، والشــكر موصول للقوى األمنية اللبنانية بدءا بوزير 
الداخلية وجيـــــش وقوى أمن داخيل وأمن دولــــة وأمن 
عام واألجهــزة اإلدارية التابعة لــوزارة الداخلية وللقضاة 
يف لجــان القيد املركزية والفرعية ولرؤســاء األقالم وكل 
من أرشف عىل حســن ســري العملية اإلنتخابية عىل النحو 
الــذي قدم فيه لبنان واللبنانيون صــورة لنظامهم الربملاين 

الدميقراطي.
وأيضا الشكر لكل اللوائح املنافسة التي مل يحالفها الحظ.
نعم بكل فخــر واعتزاز هذه حقيقتنا »تعرفون الحقيقة.. 

آخر. يوم  تحرركم« وغدا  الحقيقة 
اللبنانيون أيها  وبعد، 

الجميــع مدعــو اىل اإلحتــكام لخيارات النــاس الذين 
قالــوا كلمتهم أقلــه يف الجنوب والبقاع حيــث حول أهلنا 
هذا اإلســتحقاق اىل اســتفتاء عىل الثوابــت الوطنية أمام 
هيئات رقابية محلية وإقليمية وأوروبية وأممية وســفراء 
فــوق العادة، حتى كدنا نعتقد ومعنــا الغالبية العظمى من 
اللبنانيني يف هذه اإلنتخابات التي هي اســتحقاق دستوري 
محــيل يف الخامس عرش من أيار انهم ســينتخبون أعضاء 

قاراته. بكل  العامل  برملانات  لكل 
أيها الســادة، إنهــم ال يقرأون، لبنان أعــرق دميقراطية 
يف التاريخ، بريوت أول مدرســة للحقــوق يف العامل، لكن 
لألســف البعض يف الداخل تستهويه فكرة العيش يف عقدة 
أنه مل يبلغ بعد ســن الرشــد الوطني ويدعي وصال مبفاهيم 

اإلســتقالل والســيادة وهو 
أدائه وســلوكه وخطابه  يف 
الســيايس غارق حتى النخاع 
يف براثــن العبودية والتبعية 
ملصالح الخارج عىل حســاب 
مصالــح لبنان واللبنانيني يف 
كل مــا يصنع حيــاة الدولة 
وأدوارهــا وحيــاة اللبنانيني 
وكل ما يتصل بأمنهم املعييش 

ومستقبلهم. واإلقتصادي 
نتائــج  فلتكــن  نعــم 
فيها  تلقي  محطة  اإلنتخابات 
كافــة القوى التي تنافســت 
يف هذا اإلســتحقاق الخطاب 
املتوتر  اإلنتخايب  الســيايس 
كل  ولتهدأ  جانبا  والتحرييض 
الــرؤوس الحاميــة وليقتنع 
الجميــع مبعادلــة ال مناص 
منهــا، بأننــا كلبنانيني أبناء 

وطن واحد قدرنا أن نعيش سويا.
جرحنا واحد، األزمات التي تعصف بنا هي عابرة للطوائف، 

ما مــن أحد وما من طائفة تريد أن تلغي طائفة أخرى.
لبنان، مقدمة الدستور فيه واضحة وهي يف صلب ميثاق 

أبنائه. لجميع  نهايئ  وطن  حركتنا 
نعــم فلتكــن نتائج يــوم الخامس عرش من أيــار يوما 
لبنانيا آخر، يؤكد فيها الجميع صدق نواياهم واســتعدادهم 

وانفتاحهــم لحوار حول العناوين التالية:
أوال: نبــذ خطاب الكراهية وتصنيف املواطنني

ثانيــا: دعــوة مفتوحة لــكل القوى السياســية والكتل 
الربملانيــة للبدء فورا وبعد اإلنتهاء من إنجاز املجلس النيايب 
الجديد ملطبخه الترشيعي رئيسا وهيئة مكتب ولجانا، بحوار 
جــدي بالرشاكة مــع كافة قوى املجتمع املــدين املخلصة 
والجــادة من أجل دفن هــذا القانون امليسء للرشاكة والذي 
ميثل وصفة ســحرية لتكريس املحاصصة وتعميق الطائفية 

واملذهبية.
آن األوان لقانــون خــارج القيد الطائفي وخفض ســن 
اإلقرتاع لـ18 ســنة وكوتا نســائية وإنشاء مجلس للشيوخ 

بعدالة. الطوائف  فيه  متثل 
ثالثا: إقرار خطة للتعايف املايل واإلقتصادي تكرس حقوق 

املودعني كاملة دون أي مساس بها.
القضاء. استقاللية  قانون  إقرار  رابعا: 

خامســا: الحوار الجدي ودون تلكؤ أو إبطاء التأســيس 
من أجل اإلنتقال بلبنــان من دولة املحاصصة الطائفية اىل 
الدولــة املدنية املؤمنة بأن الطوائف نعمة والطائفية نقمة.

سادسا: إقرار الالمركزية اإلدارية املوسعة بالصيغة التي 
الطائف والدستور. وردت يف 

سابعا: إقرار كل القوانني التي من شأنها وضع حد للفساد 
والهــدر ومالحقة مرتكبيهــا يف أي موقع كانوا ال بل تنفيذ 

الصدد. بهذا  التي صدرت  القوانني 
ثامنا: إنجاز كافة اإلســتحقاقات الدستورية يف موعدها 
وقطــع الطريق عىل أي محاولة إلغراق البلد أو أي ســلطة 

الفراغ. يف 
أمــا يف السياســة العامــة ومن روحية مــا أنتجه هذا 
اإلســتحقاق املهــم يف تاريــخ لبنان، نؤكد باســم الثنايئ 
مجددا ودامئــا بأن حدود لبنان وثرواته يف الرب والبحر هي 
اســتحقاق ســيادي ال نقبل التفريط بأي ذرة من هذا الحق 
الــذي هو حق غــري قابل للتنازل أو املقايضة أو املســاومة 
أو التفريــط به تحــت أي ظرف من الظروف فلبنان ميلك كل 

عناويــن القوة التي متكنه من حفظ هذه الحقوق.
ألبناء اإلمام الصدر يف حركة أمل عىل مساحة لبنان املقيم 
وحيــث هم عىل حدود كل الكــون، ألف تحية لألخوات صنو 
الرجــال، لألمهات، للرعيل الحريك املؤســس، لكل القامات 
الشامخة لكم جميعا تحية إعتزاز وتقدير، لجهودكم الجبارة 
التــي تجاوزتم فيها كافة املصاعــب واألزمات وما أكرها، 
وتعاليتــم فــوق كل ســهام التجريح والتجنــي فكنتم عند 
حســن الظن وجسدتم بحق الشــعار الذي اخرتمتوه عنوانا 
لهذا اإلســتحقاق »بالوحدة أمل«، فأمثر خري العمل، وأثبتم 
أن األخــر القاين يف رايتكم هو الربيــع الدائم واألوراق 

الخراء من غرفهم الســوداء هي خريف زائل.
التصويب«.! اقتىض   .. أمس  صوتكم 

ــة الـــراهـــنـــة ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــات واالوضــــــــــــاع الـ ــ ــاب ــ ــخ ــ ــت ــ ــمـــة لـــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن حــــــول نـــتـــائـــج االن ــلـ وجــــــة كـ
ووجـــــــــــوب الــــــــنــــــــاس  لـــــــخـــــــيـــــــارات  االحـــــــتـــــــكـــــــام  الـــــــــــى  مـــــــدعـــــــو  الـــــجـــــمـــــيـــــع   : بـــــــــــري 
ــر والــــتــــحــــريــــض ــ ــ ــوت ــ ــ ــت ــ ــ ــاب امل ــ ــ ــط ــ ــ ــخ ــ ــ ـــج االنــــــتــــــخــــــابــــــات مــــحــــطــــة لــــــتــــــرك ال ــ ــائ ــ ــتـ ــ ــل نـ ــ ــعـ ــ جـ

بري متحدثاً

دوليل بشعالين

قد تكون اإلنتخابات النيابية التي جرت األحد الفائت يف 15 
أيّــار الجاري يف لبنان، وانبثق عنهــا مجلس نيايب جديد تبدأ 
واليته يف 21 منه قد غرّيت املشهد العام بعض اليشء، ما أّدى 
اىل فتــح صفحة جديدة من تاريخه، غري أّن التغيري الحقيقي 

الذي كان منتظراً منها مل يحدث. 
وأثّر غياب رئيس الحكومة األســبق ســعد الحريري وتّياره 
األزرق عن الســاحة السياســية واإلنتخابية سلباً عىل نسبة 
اإلقبال عىل اإلقرتاع من قبل اللبنانيني عموماً، والسّنة خصوصاً، 
وإن مل يُقاطعوها بشكل كيّل. واستفادت بعض األحزاب والقوى 
السياســية والتغيريية من هذا الغياب، ال سيام منها املسيحية 
والسنّية، فتقاسمت مقاعد »تّيار املستقبل« فيام بينها، من دون 
أن تتمكّن »الشخصيات السنّية« من استيالد »مرجعية سنّية« 
تحّل محّل الحريري... وإذ حافظ الثنايئ الشــيعي عىل موقعه، 
تكاثرت القوى املسيحية يف املجلس النيايب الجديد، كام الكتل 
الســنّية الصغرية، وأحرز حزب »القّوات اللبنانية« تقّدماً بعدد 
مــن املقاعد، فيام تراجع »التّيار الوطني الحّر« ببعض املقاعد، 
عىل ما كان متوّقعاً... األمر الذي طرح التســاؤالت عن مصري 
األكرية التي كانت ســائدة، وإذا ما متكّنت اإلنتخابات األخرية 

من استبدالها بأكرية معارضة؟! 
مصادر سياســية متابعة لنتائج العملية اإلنتخابية، أكّدت 
يف قراءة أّولّية لهذه النتائج أّن نسبة اإلقبال عىل اإلنتخاب يف 
الداخــل والخارج والتي بلغت 41.04% فقط، إّنا تدّل عىل تغرّي 
املزاج الشعبي بشــكل كبري، وعدم الثقة ال بالقوى السياسية 
التقليديــة، وال باألحزاب وال بالثــّوار وبقوى املجتمع املدين. 
فهناك 59% من الناخبني اللبنانيني الذين تخطّى عددهم الثالثة 
ماليــني و900 ألف ناخب، فّضلوا »الصمت«، ومل يتوّجهوا اىل 
أقالم اإلقرتاع. ونسبة التسجيل واإلقبال عىل اإلنتخاب من قبل 
املغرتبــني مل تنعكس عىل اقرتاع اللبنانيني يف الداخل، بل أتت 
متدنية جّداً مقارنة بها، وبالدورات اإلنتخابية الســابقة. ومن 
الواضــح أّن أكر من نصــف اللبنانيني قد عزفوا عن التصويت 
متخذين موقفاً سياســياً رافضاً للعمليــة اإلنتخابية برّمتها، 
فيــام رأى بعضهــم أّن صوته قد لن يُحّقق أي فارق. كام فّضل 
البعض اآلخــر البقاء يف املنزل وعدم  اإلنتقال اىل مكان القيد 
يف إحدى املناطق الجبلية التي تبعد مســافة طويلة عن مكان 

سكنه، بســبب غالء صفيحة 
البنزيــن التي تخطّى مثنها الـ 

500 ألف ل.ل. 
أّما الذيــن صّوتوا، فأعطوا 
أصواتهم  التقليدية  األحــزاب 
بنسبة كبرية، عىل ما أضافت، 
ســيام وأّن قادة هذه األخرية 
قد شــّدوا العصــب الطائفي 
ونجحوا  اإلنتخابات،  عشــية 
يف تشــجيع منارصيهم عىل 
إعطائهم أصواتهم يف صناديق 
اإلقرتاع. فيام اتجه قسم قليل 
اإلقرتاع  اىل  الناخبــني  مــن 
تبنّي  الذين  »التغيري«  ملرّشحي 
أّن بعضهــم ورغم إعالنه عن 
أنّه »مستقّل«، ينتمي اىل أحد 
األحزاب املســيحية. والالفت 
يف هــذه اإلنتخابات أّن الذين 
انتخبوا قد متكّنوا من إسقاط 

نائــب رئيس مجلس النّواب إيــيل الفرزيل، فيام أُصيب الجبل 
بنكسة إثر خســارة رئيس الحزب اللبناين الدميوقراطي املري 
طالل إرســالن، ورئيس حزب التوحيد وئام وّهاب، والقومي 
أســعد حردان، فضالً عن النائبني زياد أسود وابراهيم عازار، 
والنائب الســابق أمل أبو زيد يف جّزيــن، ألّن تحالف »التّيار 
الوطنــي الحــّر« و »حركة أمل« يف هــذه الدائرة، مل يؤّد اىل 
انضاممهم يف الئحة واحدة، ما جعل الطرف الثالث يســتفيد 

من هذه الثغرة.  
وأشارت املصادر نفسها أّن أصوات ناخبي »التّيار األزرق« قد 
تشّتت يف دوائر بريوت الثانية وطرابلس وصيدا، وتوّزعت عىل 
شــخصيات سنّية عّدة، ال تشكّل أي منها »مرجعية سياسية«، 
وقد استفاد من هذا األمر املرشحني أسامة سعد َوَعبد الرحمن 
البــزري فحّققا الفوز بعد أن كان صعباً عليهام يف ظّل وجود 
مرشــحي الحريري. فيام اســتفادت »القّوات اللبنانية« من 
بعض األصوات الســنّية يف عدد من الدوائر، ال سيام يف جّزين 
وزحلــة وطرابلس، ما جعلها تربح عــدداً إضافياً من املقاعد 
النيابية، فيام خرت مقعداً مارونياً يف عرينها برّشي لصالح 

املرشــح وليم )ملحم( طوق نجل النائب السابق جربان طوق. 
أّما »التّيــار الوطني الحّر« فخر بعض مقاعده النيابية. وما 
تسّبب برتاجعه هو انسحاب عدد من النّواب املتحالفني معه يف 
وقت ســابق من »تكّتل لبنان القوي« مثل نعمة افرام وميشال 
معّوض وميشــال ضاهر، وقد متكّن هؤالء النّواب املستقيلني 
مــن تحقيق الفوز خالل اإلنتخابات األخرية، كّل يف دائرته. أّما 
رئيس »التّيار« النائب جربان باسيل فقد حافظ عىل مقعده يف 
البرتون رغم تحالف قوى مســيحية عّدة من أجل هدف واحد 
هو »إســقاط باســيل«. فيام عّزز حــزب »الكتائب اللبنانية« 
حضوره عىل الســاحة بـ 4 مقاعــد نيابية فقط، وبقي »تّيار 
املردة« عىل موقعه، محّققاً فوز طوق يف برّشي عىل مرشــح 
»القّوات اللبنانية« جوزف إسحاق. أّما يف دائرة جبيل- كروان 
واملنت، فقد كُرت القوى السياســية املسيحية من خالل عودة 
بعــض الوجوه اىل الواجهة، مثل الوزيرين الســابقني ملحم 
ريايش،  وسليم الصايغ، والنائب املستقيل نعمة افرام، مقابل 
خســارة النائب إدي معلوف، والنائب املســتقيل شامل روكز 

ومنصور البون.
وإذ فتحــت اإلنتخابات النيابيــة األخرية صفحة جديدة من 

تاريخ مجلس النّواب وســط تكاثر الكتل وتشــّعبها، فهل هذا 
يعني أّن لبنان يسري نحو اإلنقاذ والخروج من أزمته االقتصادية 
واملالية قريباً، تجيب املصادر عينها بأن تعّدد الكتل النيابية من 
شأنه تعقيد والدة الحكومة الجديدة ألّن اإلتفاق لن يكون سهالً 
فيام بينها، ال عىل نوع الحكومة وال أمام االستحقاق الرئايس 
املرتقــب يف أواخر ترشين األول من العام الحايل. فيام اإلنقاذ 

هو من مهام الحكومة الجديدة واملجلس الجديد. 
وكشفت بأّن فرنسا اتفقت مع بعض القوى يف الداخل عىل 
رضورة بقــاء رئيس الحكومة الحايل نجيب ميقايت عىل رأس 
الحكومــة الجديدة بهدف اســتكامل عملية اإلنقاذ التي بدأها 
ل اىل عقــد إتفاقية مع صندوق  قبــل االنتخابات، وكاد يتوصَّ
النقد الدويل. غري أن أحداً ال يعلم ما سيكون عليه موقف الكتل 
النيابيــة الجديدة من هذا األمر، كام من نوع الحكومة التي قد 
ال يريدها البعض »حكومة وحدة وطنية«، بل حكومة يرأسها 
شخص مستقّل وتضّم وزراء تكنوقراط مستقلّني قد ال ميثلون 

القوى السياسية بالرورة.
 من هنــا، تجد املصادر  ذاتهــا أّن »األكرية الوازِنة«، رغم 
وجــود أحزاب وقوى رابحة وأخرى خارسة يف الربملان الجديد، 
ســُتحّددها التحالفات النيابية املقبلة بعد أن يســتهّل املجلس 
مهامه يف 21 أيار الجاري.. أّما كرة الكتل الســنّية الصغرية، 
وكذلك املسيحية، والكتلة التغيريية املعارضة، اىل جانب الكتل 
التقليدية، فهو أمر ال يدّل عىل واقع سليم، بل من شأنه تعقيد 
األمور، وقد ينعكس ســلباً عىل قدرة هذه القوى عىل التوافق 
عىل أمور عّدة وأولّها عىل تشــكيل حكومة جديدة رسيعاً، كام 
عىل إســم رئيس الجمهورية املقبل. ويف حال تعطّل أو عرقلة 
هذين اإلستحقاقني بســبب الخالفات السياسية، فإّن جميع 
القوى واألحزاب والكتل السياسية  والقوى التغيريية سُتطالب 
عندها بتغيري النظام كونها باتت متفقة عىل أن النظام الحايل 
عقيم، وال مُيكن اســتمرار البالد  يف ظلّه. وهذا األمر يعيد اىل 
األذهان ما طرحه الرئيــس الفرنيس إميانويل ماكرون خالل 
زيارتــه الثانية اىل لبنان يف حضور جميع القوى السياســية 
يف قــرص الصنوبر بأّن لبنان بحاجــة اىل »عقد جديد«. فهل 
حان وقت هذا العقد الســيايس الجديد، وهل ســتتوافق الكتل 
النيابية الجديدة عىل رضورة الســعي لوضع أسســه من أجل 
لبنان أفضل لجميع أبنائه من دون تفرقة أو متييز عىل أساس 

ديني أو مذهبي أو طائفي ؟!

ــة ــل ــب ــات املــق ــفـ ــالـ ــحـ ــتـ ــي الـــجـــديـــد : »األكــــثــــريــــة الـــــــوازِنـــــــة« رهـــــن الـ ــابـ ــيـ ــنـ ــس الـ ــلـ ــجـ املـ
الســــــّنة تشــــــّتتوا وال »مرجعية« لهــــــم... القادة املســــــيحيون تكاثــــــروا... والثنائي الشــــــيعي علــــــى موقعه

فادي عيد

يُتوّقــع وفق املعلومات التي يكشــفها مســؤول متابع 
ومواكب ملســار الوضع الســيايس الداخيل والدويل، أن ما 
يحيط بلبنان من مخاوف وأزمات، وال سيام عىل املستويات 
اإلقتصادية واملالية، فذلك، قد يكون أصعب بكثري من مرحلة 
اإلنتخابات قبلهــا وخاللها وبعدها، مبعنى أن كل التقارير 
التي تصدر عن كبار املســؤولني املاليني واإلقتصاديني، تبعث 
عــىل القلق من خالل األرقام، والتي تؤكد بأن البلد يســري 
باتجــاه اإلفالس املدّوي، وكل مرافق الدولة ومؤّسســاتها 
ال تجنــي وارداتهــا والســيولة غري متوفــرة، األمر الذي 
ســيكون له تداعياته عىل املسار الســيايس، وعىل صعيد 
الوضــع العام يف البلد، الذي، ويف حال مل تكون املعالجات 
رسيعــة وعاجلة، أو تلّقي لبنان للدعم املطلوب، فعندها قد 
يتحّرك الشــارع وتندلع الثورة من جديد ال ســيام أنه مل يعد 

مبقدور املســؤولني اللبنانيــني التهّرب من الرشوط والبنود 
التي أرســاها اإلتفاق بني الحكومة اللبنانية ومع صندوق 

الدويل. النقد 
ولهذه الغاية، تابع املســؤول نفسه، فإن أي خلل يف عدم 
اإللتــزام قد يؤدي إىل وقف كل املســاعدات، وخصوصاً أن 
مثــة معلومات، بأن املبالغ التي اقرتضهــا لبنان من البنك 
الدويل ســتصل قريباً، باإلضافــة إىل أن أي دعم مايل من 
قبــل صندوق النقد لن يتحّقق إال بعــد تنفيذ لبنان لرشوط 
الصنــدوق، ويف مقدمها، حصول اإلنتخابات النيابية، عىل 

أن يــيل ذلك، الرشوع يف اإلصالح اإلداري واملايل.
ومن هذا املنطلق، فإن يرّدد املســؤول ذاته، أنه، ويف حال 
بقيــت األمور عىل ما هي عليه من تصعيد ســيايس بفعل 
تداعيات وانعكاســات نتائج اإلنتخابات النيابية عىل معظم 
القوى السياســية والحزبية، تزامناً مع اســتمرار اإلنحدار 
اإلقتصادي املريب وتدهور العملة الوطنية، فعندها سيكون 

الوضع عىل الســاحة الداخلية مفتوحاً عىل كل اإلحتامالت، 
ولن يكون بوسع أي طرف سيايس أن يلجم انفالت األمور، 
نظراً لحالة الناس التي وصلت إىل مرحلة مل يسبق لها مثيل 

املعارص. لبنان  تاريخ  يف 
من هنا، يالحظ املسؤول املواكب، إن التوازي بني استمرار 
تداعيات اإلنتخابات والتصعيد الســيايس، وارتفاع منسوب 
اإلنهيار اإلقتصادي الدراماتييك، يدخل يف إطار لعبة يقوم 
بها من لهم مصلحة يف فرض أجندتهم عىل اإلســتحقاقات 
القادمة، ومبعنى آخر، قد يكــون التصعيد مقّدمة لتريع 
التســوية عرب التوافق عــىل رئيــس للجمهورية، وحيث 
األنظــار تّتجه إىل ما يجري من اتصاالت بعيدة عن األضواء 
يف أوروبــا، وعــىل وجه الخصوص الــدور الذي تقوم به 
العاصمة الفرنســية، مام يؤرّش إىل أن الدول املعنية بامللف 
اللبناين، ومبا متلكــه من معطيات ومعلومات عن خطورة 
ما يحصل عىل الســاحة املحلية يدفعهم إىل رفع منســوب 

تحّركاتهم وتقديم مســاعدات عاجلة للعائالت األكر فقراً، 
إىل حــني تبلور املشــهدية السياســية يف املنطقة وعىل 
املســتوى الدويل. وبالتايل، فإن اإلجتامعات األخرية التي 
جــرت يف الداخــل والخارج تنبئ بأيام عاصفة سياســياً، 
مــام قد يحّرك املياه الراكدة ملســاعدة ودعم البلد يف بعض 
القطاعات الرئيســية، يف ضوء املؤرّشات السلبية الناتجة 
عن انعكاس نتائج اإلنتخابات عىل مجمل األوضاع يف البلد.

مــن هنا، فإن األيام املقبلة تعتــرب مفصلية بامتياز، يف 
ظــل ما يحصل مــن اتصاالت بعيدة عن األضــواء ملنع جّر 
البلــد إىل الهاوية، والســعي للتوافق عىل اإلســتحقاقات 
املقبلة، وال ســيام انتخاب رئيــس للمجلس النيايب، يك ال 
يغرق البلــد يف اصطفافات سياســية وحزبية وطائفية، 
من أجل ســري العملية النيابيــة وفق األصول، للرشوع يف 
مواكبة ومتابعة الترشيعات، وال ســيام التي تعنى بالوضع 

للمواطنني. اإلجتامعي 

املــــــــــخــــــــــاوف تـــــتـــــعـــــاظـــــم ســــــيــــــاســــــيــــــاً واقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــاً... وحــــــــتــــــــى أمـــــنـــــيـــــاً
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ــي« ــ ــ ــراطـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــديـ ــ ــ جــــــنــــــبــــــاط يُــــــقــــــصــــــي مــــــرشــــــحــــــي »الـ
ــه ــل ــزب ال ــ ــى حـ ــ ــة الـ ــ ــح ــة واضــ ــ ــال ــي رســ ــ ــه ف ــيـ ــالـ ــوب وعـ ــنـ ــجـ ــي الـ ــ ف

ــات الـــنـــيـــابـــيـــة ــ ــ ــاب ــ ــ ــخ ــ ــ ــت ــ ــ قـــــــــــــراءة ســــيــــاســــيــــة لــــنــــتــــائــــج اإلن

محمد علوش

النيابية  اإلنتخابــات  قبل 
تحّدث رئيس الحزب التقدمي 
اإلشرتايك وليد جنبالط عن 
ضد  تُخاض  تحجيــم  حرب 
الله  حــزب  عامدها  حزبه، 
الــذي قرر عدم تــرك مكاناً 
فارغاً للمرشــح الدرزي يف 
دائرة بريوت الثانية، وخوض 
معركة كبرية بوجه مرشــح 
اإلشرتايك يف البقاع الغريب 
- راشــيا، ودعم وئام وهاب 
يف الشــوف، ورئيس الحزب 
الدميقراطي طالل أرســالن 

يف عاليه.
خاض جنبالط املعركة تحت هذا العنوان، ونجح 
بعد صــدور النتائج الرســمية بتحقيق املفاجأة 
وحصــد 9 مقاعــد، منها اثنني بلعبــة الحظ التي 
تُنتجها الحواصل اإلنتخابية، مقعد فيصل الصايغ 
يف بــريوت الثانية بعد أن خــرج خالد قباين من 
املنافسة بسبب نيل الئحة التغيري 3 حواصل، ما أتاح 
لجنبالط الظفر باملقعد الدرزي، ومقعد مسيحي يف 
البقاع الغريب -  راشيا بعد دخول ياسني ياسني بدل 

محمد القرعاوي.
خــاض جنبالط املعركة عــى املقاعد الدرزية 
بشكل أسايس، وهذا ما جعله يحافظ عى مقعدي 
الدروز يف الشوف، ولو كان وهاب قريباً من مروان 
حامدة حيث مل يتعّد الفارق بينهام ألف صوت، إمنا 
الالفت كان خروج طالل أرســالن وفوز مرشــح 

التغيري مارك ضو بفارق يزيد عن ألفي صوت، وهنا 
بحسب مصادر سياسية متابعة فإن جنبالط أراد 
رد الهجوم عليه، بالســيطرة عى الساحة الدرزية 
عرب إقصاء مرشــحي الحزب الدميقراطي، متهيداً 
ألن يكــون نجله تيمور املســيطر األول عى هذه 
الســاحة، فهو رغم أنه مل يرّشــح مرشحاً درزياً 
عى املقعد الدرزي يف عاليه لحساســية العالقة 
بني اإلشرتايك والدميقراطي، إال أنه ساهم بشكل 
كبري بإقصاء ارســالن عرب مّد مارك ضو بعدد من 
األصوات، وهو مل يكتف بذلك يف هذه الســاحة بل 
عمل عى إنهاء الوجــود النيايب للدميقراطي يف 
لبنــان، عرب إقصاء املرشــح مروان خري الدين يف 

دائرة الجنوب الثالثة.
إن التدقيــق يف أرقام خري الديــن التفضيلية 
وأرقام فراس حمدان، اإلشــرتايك سابقاً، يظهر 

بشكل واضح بحسب املصادر 
أن خري الديــن حصل فقط 
عى دعم الدميقراطي حيث 
نال 2634 صوتــاً تفضيلياً 
فقــط، وهي أصوات الحزب 
املنطقة،  يف  الدميقراطــي 
وذلك نسبة ألرقام انتخابات 
2018 يف نفس الدائرة حيث 
نــال مرشــح الدميقراطي 
عى  رشوف  وســام  آنذاك 
تفضيليــاً،  صوتــاً   2512
وبالتــايل مل يحصــل خري 
الدين عــى أّي من أصوات 
الحزب اإلشــرتايك رغم أنه 
كان بالعلــن مدعوماً منه، 
اختياره جاء  ان  اعتبار  عى 

الدرزيني. الحزبني  بالرتايض بني 
تُشري املصادر إىل أنه خالل التحضري لإلنتخابات 
كان الحزب اإلشرتايك واضحاً بأن قوته التجيريية 
يف قضاء مرجعيون حاصبيا تصل اىل حدود 5000 
صوت، مل يصّوت أي منها لخري الدين، بل ذهب قسم 
منها اىل املرشح فراس حمدان الذي نال 4859 صوتاً 
تفضيلياً، ويف ذلك رّد جنبالطي واضح عى الحزب 

الدميقراطي الحليف األسايس لحزب الله.
نجح جنبــالط بصّد الهجوم، ال بل بادر للهجوم 
ونجح بإقصاء الحليف الدرزي االول لحزب الله، أي 
الحزب الدميقراطي، ومتكن بفضل القليل من الحّظ 
بالحصول عى كتلة وازنة، ستكون بحسب املصادر، 
بيضة القبــان داخل املجلس، ألن جنبالط معروف 

بالتغريات السياسية الكبرية التي ينتهجها.

فاطمة شكر

النيابية  انتهت اإلنتخابات 
اللبنانية  التي حرضت طيلة 
قوة،  بكل  املاضية  األشــهر 
ومعهــا غاب عدٌد من النواب 
عن املجلس النيايب وحرضت 
ما  ســننتظُر  جديدة  وجوٌه 
إذا كانت ســتغرّي يف السنني 
األربع القادمة من سياســة 
لبنــان الداخلية والخارجية، 
وستعمُل  اىل تحسني الوضع 

اإلقتصادي املنهار.
وبعــد جــالء الصــورة 
ووضوح املشــهد السيايس، 
ال بّد من دراســة ما حصل  
اإلنتخابات حيُث شهدت  يف 
تقلبــاٍت وتبدالٍت جذرية يف 

بعــض املقاعد، وهذا ما قد يؤثُر بشــكٍل كبري عى 
العملية السياسية يف الداخل والتي تتقاطُع حتامً 
مع السياسة الخارجية يف بعض املفاصل الرئيسية. 
وعى الرغم من الدعم املايل واملعنوي الذي قدمته 
الواليات املتحدة بشخص سفريتها يف لبنان دورويث 
شــيا لحلفائها، ناهيك عن الدعم السعودي الواضح 
من خالل حضور الســفري وليد البخاري اىل لبنان 
قبــل اإلنتخابات بأيام، وقيامــه بجوالت وزيارات 
اىل شخصياٍت سياســية معارضٍة ملحور املقاومة 
وتطالب بنزع السالح، عدا الدعم املايل الذي تخطى 
ماليني الدوالرات، أثبتت القاعدة الشــعبية للثنايئ 
الشيعي بأنها ثابته عى عهدها ووعدها رغم الحرب 
اإلقتصادية والوضع املعييش الصعب الذي طرق باب 
أغلب الشــعب اللبناين والذي تم فيه توجيه أصابع 
اإلتهام اىل املقاومة عرب فربكاٍت أمريكية وسعودية، 
إال أن جمهور الثنايئ الشيعي أثبت قوته، وأفشل كل 
الرهانات والتوقعات التي ُخطط لها بشكٍل مدروس 

عقب تحــركات 1٧ ترشين 2019 وعى مدى ثالث 
سنوات إلضعاف هذه البيئة.

فقــد أثبتت النتائج وبشــكٍل قاطــع فوز نواب 
الثنايئ بنسب أصوات وفوارق مرتفعة مع مرشحي 
اللوائح األخرى، وعدم خرق ساحته الداخلية، وبذلك 
يكون الثنايئ الشيعي قد حقق هدفه الرئييس، وهو 
بقــاؤه األقوى عى الســاحة وانتصاره  بـ«حرب 

متوز السياسية«. 
ويف قراءٍة لواقع اإلنتخابات اللبنانية والتي ركز 
عليهــا بعُض من يف الداخــل بالتواطؤ مع أمريكا 
والســعودية مــن أجل محارصة حــزب الله، فقد 
حســمت  نتائج اإلنتخابات فوز الثنايئ الشــيعي 

مبقاعده النيابية مام يثبُت التايل:
أوالً: إفشــال املخطط األمرييك الذي كان يهدُف 
بشــكٍل رئييس اىل خرق البيئة الشيعية من خالل 
استخدام شخصياٍت شيعيٍة معاديٍة ملحور املقاومة 

وتطالب بنزع سالحها.
ثانيــاً: تجييش الوســائل اإلعالميــة اللبنانية 

وتخصيــص  والخليجيــة 
مســاحة كبــرية هدفهــا 
الرئييس دعم الشــخصيات 

املعارضة للمقاومة.
اإلنتخايب  املال  ثالثاً: ضخ 
بشكٍل كبري من أجل الحصول 
عى عدٍد أكرب من األصوات، 
وهــذا مــا دفــع جمهور 
الثنايئ الشيعي  اىل التشبث 
واإلميان أكرث بخيار املقاومة 

وسالحها.
رابعــاً: وصــول بعــض 
املنضويــة  الشــخصيات 
تحــت اســم املجتمع املدين 
اىل الربملــان بخجل ما يعني 
مضاعفة الخســائر ألمريكا 

وحلفائها يف الداخل. 
خامســاً: صحيح أن حزب 
الله مل يحصل مــع حلفائه عى األكرثية النيابية 
بل قاربوها مع وجود عدد إضايف من املســتقلني 
املؤيديــن للمقاومة أو غــري املعاديني، أما النصف 
الثاين من املجلس فمنقسم عى 3 تجمعات: حلفاء 
السعودية )ربع املجلس تقريباً( والحراك ومستقلني 
واالشرتايك الذي سيصوت حتامً للرئيس نبيه بري. 
املقاومة كعادتها مبوقف  بالنتيجة، خرجــت 
قــوي جداً بعد أربع ســنوات صعبة، صمد فيها 
التيار الوطني فربح، ومتاســك فيها االشرتايك، 
وحلت شــخصياٌت من الحراك املدين يف املجلس، 
اىل جانــب تقدٍم للقوات مع األخذ بعني االعتبار 
املعنوي والسيايس  التي ضختها والدعم  األموال 
الذي قدم لها من الخارج ، وفشل السنيورة الذي 
راهن عى الســعودية، أما اإلستحقاق األهم بعد 
هــذه الجولة فيكمــن يف كيفيــة التعامل مع 
الوضــع اإلقتصادي املنهار ووصول لبنان اىل بر 

األمان…

ــمـــل مـــــع الــجــمــيــع ــعـ ــلـ ــعــــدون لـ ــســــتــ ــي ومــ ــ ــاب ــ ــي ــ ــن ــ ــس ال ــ ــل ــ ــج ــ ــا الـــتـــكـــتـــل االكـــــبـــــر فـــــي امل ــ ــن ــ ــدي ــ بــــاســــيــــل: ل
عرض رئيس »التيار الوطني الحر« النائب جربان باسيل، يف  
مؤمتر صحفي عقده  يف مركز »التيار« يف »مرينا شالوحي« 
أمــس، تفاصيل ما حصل يف االنتخابات النيابية وما ســوف 
يقــوم به نواب »التيار« يف املرحلــة املقبلة، وقال: »إن التيار 
انتــر  يف االنتخابــات النيابية لكن األهم من االنتصار فيها 
هــو االنتصار يف بناء الدولة، فهناك  كثريون كانوا ينتظرون 
ســقوطنا وتحولنا اىل جثة سياســية، لكن النتيجة اننا »كنا 
وبقينــا«، ولدينــا الكتلة والتكتل االكــرب يف املجلس النيايب 

ومستعدون للعمل مع الجميع«.
وأكد باسيل »اننا ال نعيش عى الحقد والكراهية، واالنتخابات 
وســيلة لتجديد ثقة الناس بنا ومستعدون للعمل مع الجميع 
فنحــن متصالحون مع ذاتنا واصالحيــون ونفكر بناء عى 
اقرتاح احد الزمالء، باعادة تسمية تكتلنا »التغيري واالصالح«.

وتابع: »ال يحســبنا احد عى اي محور يف الداخل والخارج 

فنحن نستطيع ان نكون صلة وصل مبا يحقق مصلحة لبنان«.
وعمن كان يتهم التيار بأنه كان يريد تأجيل االنتخابات  قال: 
»إن االنتخابات حصلت يف موعدها وهذه مناســبة ليمســح 
البعض كذبهــم املتعلق بأننا نريد تأجيلها«، مشــددا عى أن 
»خربية »التكنوقراط« يف الحكومة »باي باي«، فهناك رشعية 

شعبية يجب االعرتاف بها بغض النظر اين سنكون«.
وتوجــه إىل النواب التغيرييني، قائــال: »جاهزون للعمل 
ســوية عى اإلصالحات يف املجلس النيــايب والحكومة، 
ونأمــل أن يتمثلوا يف الحكومــة، وندعوهم إىل أن يطلعوا 
عى ما قمنا به يف املجلس، وبالتأكيد عندها ســيقررون أن 

معنا«.  يتعاونوا 
كام ركز عى أن »األكرثية ليست بيد أحد، ونحن ال نهرب من 

املسؤولية، سواء كنا يف الحكم أو املعارضة«.  
ويف موضوع انتخابات املغرتبني قال: »ان طابخ السم آكله، 

والثاليث »بري - جنبالط - القوات«، عمل عى لعبة االنتشار، 
وهــم دفعوا مثنها ودفع الجميع مثنها، ألن األصول أن ينتخب 

املنترشون نوابهم«. 
وشــدد باســيل عى أن »املال السيايس واالنتخايب كان له 
أثــره الكبري، ولكن ظهر ان هنــاك مجتمعا مامنعا، والعملية 
االنتخابيــة كلها مطعون بها مــن هذه الناحية«، الفتا إىل أن 
»الوقــت هو للمبارزة حول من ميكــن أن يعمل ويقدم أكرث، 
ومجــربون أن نضع أيدينــا بأدي بعض، ولن نكون ال بأكرثية 

وال مبحور داخيل أو خارجي«. 
وأكد أن »مســألة »التكنوقراط« يف الحكومة »باي باي«، 
فهناك رشعية شــعبية يجب االعــرتاف بها، بغض النظر أين 
ســنكون«، كاشــفا أن »جرحنا يف التيار هــو جزين، حيث 
حصل خطأ بسبب أداء التيار، وبسبب الحصار السيايس الذي 

واجهناه هناك«.

فضــل اللــه: ملــد يــد التعــاون بيــن األفرقــاء إلنقــاذ الوطــن

الجديد النيابي  للمجلس  الزخم  قبان: إلعطاء  املفتي 
 وتأمين تسوية سريعة لتشكيل حكومة وفاق وطني

رأى العالمة الســيد عيل فضــل الله يف 
تريح، أن »األمر الذي ميكن أن يدعو لالرتياح، 
هو أن استحقاق االنتخابات النيابية قد تم من 
دون مشــاكل  وحوادث خطرية«، مشدداً عى 
»رضورة مــد يد التعاون بــني األفرقاء إلنقاذ 
الوطن«، مشريا إىل أن »وقت العمل الحقيقي 
قد حان، ومل يعد مــن مربر للتأخري وترحيل 
املشاكل بعد الوقت الكبري الذي جرى استنزافه 
يف الحســابات الضيقة التي جعلت اللبنانيني 
يتجرعون مرارة الجوع والفقر ويهاجرون إىل 
الخارج ويهيمون يف أرض الله الواسعة طلباً 

لألمن االجتامعي ولقمة العيش الكريم«.
أضاف: »آن األوان لبلسمة الجراح والخروج 
من دائرة الضغوط النفســية والسياســية 
التــي أحدثها الخطــاب االنتخايب الذي عمل 
لشــد العصب الطائفي واملذهبي، وبات عى 

الجميع أن يخرجوا من هذا الواقع إىل الخطاب 
االيجــايب الذي يدعو للمشــاركة والتعاون، 
ونحن نشد عى أيدي كل الذين بادروا إىل ذلك 
وندعو اىل مالقــاة هذه األصوات والتحضري 
لالستحقاقات الداهمة والتي تشمل انتخابات 
الرئاسات وتشكيل الحكومة وبرنامجها والتي 
نريدها أن متهد الطريق إىل مستقبل أفضل«.

وختــم: »نتطلــع إىل مرحلــة مــا بعد 
االنتخابات، حيــث ال خيار أمام اللبنانيني إال 
العمل عــى بناء الثقة بني جميع مكوناتهم، 
وأن يضع الجميع نصب أعينهم أولوية اإلنقاذ 
لعالج  ويعملــوا  واالجتامعي  االقتصــادي 
الهواجس واملخاوف التي زرعت بني الطوائف 
واألحزاب وكل ألــوان الطيف اللبناين ليكون 
املوقف واحداً يف عملية بناء الدولة والنهوض 

باملجتمع من جديد«.

أصدر املفتــي الجعفري املمتاز الشــيخ 
أحمــد قبالن،  بيانا لفت فيه: »بعد الشــكر 
لــكل اللبنانيني والتهنئة لــكل القوى التي 
شــاركت باإلســتحقاق النيايب ببعد النظر 
عن النتيجة النيابية أقول: الخالصة املكررة 
التــي انكشــفت عنها نتيجــة اإلنتخابات 
النيابيــة الحالية أن هذا البلــد إمنا يعيش 
بالرشاكة الوطنية والتســويات السياسية، 
وأي انقسام ســيايس يعني شلال حكوميا 
وكارثة وطنية، والبلد مأزوم جدا، واإلنهيار 
شــامل، واملخاطر التي تحيط به اآلن أسوأ 
من أي وقــت مىض، واملصلحــة الوطنية 
تفــرض عى الجميع املســارعة إىل إعطاء 
النيــايب الجديد  الزخم املطلــوب للمجلس 
فضال عــن تأمني تســوية وطنية رسيعة 
بهدف تشــكيل حكومة وفاق وطني إلنقاذ 
البلد من شــبح الفــراغ واإلفالس والكارثة 
االقتصاديــة النقديــة والزلــزال املعييش 

العامودي. والسقوط 
الجميع مطالب باإلنقاذ والكف عن اللعب 
بالحســابات الضيقة والسقوف العالية التي 
تحرق البلد، خاصة املال األســود ومشاريع 
الضغــط اإلقليمي الــدويل، والناس أعطت 
واملطلوب من القوى السياسية أن ترد العطاء 
بأحسن منه، وال قيام للبلد بال دولة قوية كام 
ال قيام للدولة بال شــعب مضمون وأسواق 
محمية وأمن مستتب ونجدة نقدية وحكومة 
سياسية قادرة عى حامية األسواق والسلع 
الوطنية وأخذ قــرارات مصريية بخصوص 
معامل الكهرباء والعروض الدولية املختلفة 
التي تسعى لتأمني بنية تحتية إنقاذية وسط 

كارثة مدوية تنتظر لبنان.
والعــني عى الهيــكل املتداعي بشــدة، 
وفرصة اإلنقاذ متر مرَّ الســحاب، والقضية 
قضية وجود وطــن ال قضية قوى وأحزاب 

شخصية«. ومصالح  وزواريب 

ــراء  ــاجـ ــا بـ ــت بـــوعـــدهـ ــ ــاري: الـــحـــكـــومـــة وفـ ــ ــكـ ــ املـ
ــعــض الـــشـــوائـــب الــحــاصــلــة ــم ب ــ االنـــتـــخـــابـــات رغ

قدم وزير اإلعالم املهندس 
زيــاد املــكاري، يف مؤمتر 
صحايف عقــده يف مكتبه 
للمسار  الوزارة،  تقييام  يف 
االنتخابية،  للعمليــة  العام 
يف حضــور املديــر العــام 
للوزارة الدكتور حسان فلحه، 
الوطنية  »الوكالــة  مديــر 
لالعــالم« زيــاد حرفوش، 
واملنشورات  الدراسات  مدير 
العامة  واملديرة  ماجد  خرض 
لتلفزيون لبنان فيفيان لبس.
»ان  املــكاري  ورأى 

االنتخابات النيابيــة التي حصلت هي انجاز 
كبري للحكومة اللبنانية، فهي انجزتها بشكل 
جيد جدا بوسائل محدودة ويف ظل وضع غري 
سوي يف البالد، اضافة اىل الوضع السيايس 

املتشنج«.
واذا بــارك للبنانيني والفائزيــن بالعملية 
االنتخابية، شــكر الوسائل االعالمية من دون 
اســتثناء عى التغطية الجيدة التي قامت بها، 
ولفت اىل انه » يف 21 ايار ســتكون الحكومة 
مســتقيلة وتصبح حكومة تريف اعامل«، 
وقال: »نتمنى ان تتشكل حكومة جديدة، رغم 
التغيري الجدي يف التوازنات يف مجلس النواب 
وعى االرض،  ونتمنى عى الجميع التعاون من 
اجل مصلحة البالد، وتحديدا من النواب الجدد«.

واوضح »ان األكرثيــة ما زالت غامضة«، 
وقال: »كوزراء، سنستمر يف القيام مبهامنا. 
وكــام تعلمون ان مجلس الــوزراء ال يجتمع 
يف هذه املرحلة، وعى النواب الجدد تســهيل 
عملية تأليف الحكومة للرضورة، الننا ال منلك 
تــرف الوقت، اذ هناك مفاوضات مع صندوق 

النقد الــدويل، اضافة اىل أمور اخرى كثرية، 
لذلك نتمنى عى الجميع أخذ كل هذه املواضيع 

بعني االعتبار«.
ورأى وزير االعــالم ان االنتخابات نجحت 
يف مل شمل اللبنانيني، اي املغرتبني واملقيمني.

رأينا ذلك مــن خالل كثافة اقرتاع املغرتبني، 
نعلم ان لديهم الكثري من املالحظات عى قانون 
االنتخاب امنا هذا انتصار كبري للدميوقراطية يف 
لبنان. بعض األقطاب ســقطت وبعضها نجح، 
وملن سقطوا نقول، ان عليهم ان يحللوا ويعيدوا 
النظــر يف أدائهم. ونتمنــى عى النواب الجدد 
املساهمة يف نهوض البالد التي مل تعد تحتمل«.

واكد ان »الحكومة وفت بوعدها وحصلت 
االنتخابــات رغم بعض الشــوائب، وهذا امر 

يسجل لرئيس الحكومة والوزراء جميعا«.
واشــار اىل وجود جدول اعامل لجلســة 
مجلس الوزراء االخرية يوم الخميس »امنا مل 
نتسلمه بعد«، الفتا اىل ان« موضوع التعيينات 
ليس أولويــة، وليس من الرضوري ان تكون 
هناك تعيينات. ويف حال كانت هناك تعيينات 

سيعلن عن املوضوع«.

ــؤكــد ــَج اإلنـــتـــخـــابـــاِت ت ــائـ ــتـ ــاري: نـ ــ ــخ ــ ــب ــ ال
ــِب َمــــْنــــِطــــِق الــــدولــــِة ــيـ ــلـ ــغـ حــتــمــيــة َتـ

غرد السفري السعودي يف لبنان وليد البخاري عرب »تويرت«: »إنَّ 

نتائَج اإلنتخاباِت النيابّيِة اللُّبنانية تؤكُّد حتمّيَة تَغليِب َمْنِطِق الدولِة 

َويلَِة املَُعطِّلَِة للحياِة السياســّيِة واالستقراِر  عى عبثيَِّة فوائِض الدُّ

يف لبنان«.

الــــــبــــــزري: حــــالــــة ايـــجـــابـــيـــة فـــــي املــجــلــس 
ــي لـــصـــنـــع الـــتـــغـــيـــيـــر الـــحـــقـــيـــقـــي ــ ــاب ــ ــي ــ ــن ــ ال

و اصل النائب املنتخب الدكتور عبد الرحمن 
البــزري تقبل التهاين بالفــوز باالنتخابات 
النيابيــة، حيث توافــدت إىل دارته يف صيدا 
حشــود غفرية وعدد من الفاعليات اللبنانية 
والجنوبيــة وخصوصا مــن منطقة صيدا 
وجزيــن، ممثيل القوى واألحــزاب اللبنانية 
والفلسطينية، رجال دين، وفود من منظامت 
املجتمــع املــدين واألهيل والنقــايب، وفد 
مخاتــري مدينة صيدا ومــن مناطق الجوار، 
وفود من روابط العائالت من صيدا والجوار، 
وشخصيات سياســية، عدد من اإلعالميني، 

وفود شــعبية وشــبابية من صيدا والجوار 
والجنوب ومنطقة جزين التي قدمت التهاين 

للدكتور البزري عى النجاح يف االنتخابات.
كام تلقى البزري سلســلة من اإلتصاالت 

للتهنئة بالفوز.
وأكد البزري »أهمية تشكيل حالة ايجابية 
يف املجلــس النيايب لصنع التغيري الحقيقي، 
الــذي يحقق مطالب الناس ويســتعيد الدور 
للمواطنــني الذيــن عانوا خالل الســنوات 
املاضية جــراء الضائقة االقتصادية وهيمنة 
 املنظومــة الحاكمة عى مقــدرات البالد«.

هاشم : االنتخابات كشفت عيوب بقانون االنتخابات
 رأى عضو كتلــة »التنمية والتحرير« 
النائب الدكتور قاسم هاشم يف تريح، 
ان »االنتخابات كشــفت عيوب وخطورة 
االستمرار بقانون انتخابات يحمل الكثري 
من العيوب والذي يســاهم يف هدم بنيان 
التحريض  بزيــادة  مبســاهمته  الوطن 
والشحن الطائفي. لذلك فأوىل االولويات 
قانون انتخابات عري التزاما بالدستور 
ووثيقــة الوفاق الوطنــي، هذا يف املبدأ  
وما هــو مطلوب تفاهم مكونات املجلس 
الجديد عى معالجة قضايا الناس ووضع 
خطــة االنقــاذ التي اصبحــت اكرث من 
رضورة يف ظــل تفاقم االزمات الحياتية 
وعدم قدرة اللبنانيني عى تأمني متطلبات 
الحيــاة اليومية من اجــل حياة كرمية 
وهذه مســؤولية املجلس الجديد الختيار 
حكومــة قادرة عــى اتخــاذ القرارات 

االنقاذيــة ومبتابعة ومواكبة دقيقة يك 
الوضع  ال تستمر سياســة املامطلة الن 
املهرتىء مل يعــد يحتمل اي تاخري للبدء 

باملعالجات«.
أضاف: »الن االنتخابات انتهت اىل هذه 
النتائــج فالتعاطي يجب ان يكون التزاما 
بالقانون والدســتور. ومنطــق التفاهم 

الوطني«. االستقرار  يحفظ  الذي 
كام شــكر هاشــم  أبناء الجنوب عى 
»وفائهم للمبادىء والقيم التي ضحوا بها 
من أجل سيادة واستقالل لبنان الحقيقي 
بتحريــر أرضــه وحاميــة يف مواجهة 
مشاريع العدو االرسائييل فاتت اصواتهم 
يف صناديق االقرتاع تاكيدا عى التزامهم. 
وهذا ما يجعلنا ملتزمني بقضايا شــعبنا 
ومنحازين ملصالحه ومدافعني عنها اينام 

كانت«.
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فهد الباشا

1ـ مــا كان للحزب »القومــي« أن يحصد، يف االنتخابات، االّ ما 
كان قد زرع قبلها، وال سيم منذ تخلّيه، يف لبنان، عّم متليه عليه 
حقيقتــه وعقيدته. واضح أّن خســارته املدّوية يف االنتخابات ما 
كانــت »لتتحّقق«عىل هذا النحو الفاجع لو مل يســبق له أن خرس 
نفسه الخســارة التي مل يشعر بدويّها، يف داخله، مسؤولون فيه 
شــغلتهم اهتممات وهموم هي غري التي تشغل املعنيني بالقيامة 
مــن »قرب التاريخ«. ولقد ظهر ذلــك جلّياً مذ ارتىض »هؤالء«، يف 
ادارات الحزب املتعاقبة، الخروج به عن »محوره الطبيعي«، وحرفه 
عن هويته الجهادية، وطمســهم العالمة الفارقة يف هذه الهوية. 
يأمل الثابتون عىل االميان ان تكون نتائج االنتخابات االخرية بداية 
لصحــوة،  لصحــوة من نوع اخر. صحوة ينتــج عنها، اوال، جردة 
حســاب دقيقة، ال تحتمل أي خطأ يف تحديد مسؤولية ويف تعيني 

املسؤولني عن هذا الغياب، عن كل هذا الخراب.
2ـ تشــري جهات مراقبة اىل أن صلوات مراجع دينية مشفوعة 
بتوجيهــات خارجيــة قد تركت أثرا كبريا عــىل نتائج االنتخابات 
النيابية. االمر الذي يؤكّد، مرة بعد أخرى، أنّنا باقون يف مكان اقامتنا 
بالظلــمت، ما بقينا بعيديــن عن فصل الدين عن الدولة وعن منع 
رجال الدين من التّدخل بشــؤون السياسة والقضاء، وعن التصدي 

لخطوطهم الحمر يحمون بها من اوصلونا اىل جهنم الحمرا.
3ـ ما ازدهر فساد السياسيني يف البالد وساد االّ بخنوع أتباعهم 
وخضوعهم اذالء لسادة أذاّلء،  االّ بتقاعس دعاة النهوض بالحياة، 

وتراجعهم،  يف كسٍل جهادي، اىل مراتب األدعياء.
4ـ باســتثناء اضــاءات ال تطرد ظالما، فــاّن االبرز يف نتائج 
انتخابات االحد املايض هو هذا الفوز الكبري للكثريين، يف غري فريق، 

من ُمَتَعّهدي توسيع الطريق اىل جهّنم.

كلمات في زمن الغربة

هيام عيد

ترتــدي النتائــج الرســمية لإلنتخابات 
النيابيــة ، طابعاً يــكاد يكون مصريياً وفق 
أوســاط سياســية مطلعة حيــث أن هذا 
اللبنانية  اإلســتحقاق قد وضع الســاحة 
أمــام منعطف طرق، تتعدد فيــه الخيارات 
والتوجهــات، ولكن الســبيل إىل اإلصالح 
واإلنقاذ هي واحدة وتنطلق من أرضية توافق 
عــىل العناوين املالية واإلقتصادية بالدرجة 
األوىل وعىل تطبيق القانون بالدرجة الثانية 
ومقاربة امللف امللّح واألسايس، وهو العمل 
عىل لجم اإلنهيار املســتمر للعملة الوطنية 
والحّد مــن تداعياته عىل الواقع اإلجتمعي 
كــم الخدمايت بالدرجة الثالثة. لكن الثابت 
وبحسب هذه األوســاط أن املجلس النيايب 
املنتخب يوم األحد املايض، قد شــهد تغيرياً 

بــارزاً يف توّزع القوى السياســية فيه مــن خالل الكتل 
والوجــوه الجديدة التي دخلت إىل الربملان من جهة والقوى 
والرمــوز التي خرجت منه من جهة أخرى، علمً أن موازين 
القوى قد لحظت تحوالً ملصلحة قوى املعارضة التي شكلت 
املفاجأة األساسية فيها ، عملية فوز مرّشحي قوى التغيري 
واملجتمع املدين، والذين سيكونون يف نقطة وسطى ما بني 

القوى السياسية التقليدية.
وعــىل الرغم مــن أن نواة الكتلــة النيابيــة »املدنية 
والتغيريية«، ال تتعدى عتبة العرشة نواب ، فإن األوســاط 

السياسية، ترى أنها ستكون مبثابة بيضة القبان، يف لحظة 
القرار واملواجهة بني فريقني أساســيني يف املجلس النيايب 
يف املرحلة املقبلة، وذلك حيال امللفات ذات الطابع السيايس 
كم املايل املرتقبة، من دون إغفال اإلســتحقاقات الداهمة 
من انتخاب الرئيس نبيه بري لرئاســة املجلس النيايب إىل 

تأليف الحكومة املقبلة.
 وبالتايل تشدد األوساط نفسها، عىل رضورة اإلرساع يف 
هذا اإلطار ألن ما من جهة سياســية وإىل أي فريق انتمت، 
متلك ترف الوقت واإلنشــغال بالتحديات واملواجهة وأحياناً 
املزايدات كم كان يحصل يف السابق، مّم ساهم يف استمرار 

السيناريو الحايل والذي ال يقوم سوى عىل 
املزيد من التدهور والتقاعس عن أي إصالح 
أو هيكلة للقطاعات واملرافق األساســية 

املؤثرة يف املشهد اإلقتصادي.
وبرأي هذه األوساط، وبعد طّي صفحة 
اإلنتخابــات ومــا حملته مــن مفاجآت 
اليوم  العنوان  وتطورات وتحوالت، بــات 
واإلمتحان أمام القوى التي طرحت التغيري 
كعنوان وشعاٍر إنتخايب، والتي تالقت يف 
بعض العناوين مع القوى السياســية ، أن 
تبقى مرتبطة بالشعارات التي رفعتها لجهة 
رفض التحالف مع األحزاب والشــخصيات 
السياســية التقليدية، والبقاء يف موقع 
وسطي بعيداً عن التجاذبات واإلصطفافات 
السياســية الحادة. ولذا فإن األوســاط 
السياســية املطلعة، تعترب أنه لهذه الكتلة 
التغيرييــة كم للكتلة املعارضة التقليدية 
وكم للكتل املوالية، أدواراً مختلفاً يف املجلس النيايب الجديد، 
خصوصاً بعدما برز بوضوح أن اإلتجاهات واملزاج الشــعبي 
قــد تبدل والنتيجة ظهرت عــرب الوجوه الجديدة التي فازت 
يف اإلنتخابــات، وبالتايل، فإن الــرأي العام يرتقب النتائج 
العملية لخياراته السياســية األخرية ولن يعطي املزيد من 
الفرص ألي فريق سيايس أو غري سيايس، من أجل املحاولة 
أو الفشل، بل إن الواقع الصعب ال يحتمل إالّ الخيارات املفيدة 
والتي تضمن للمجتمع أن يقلب صفحة اإلنهيار ويبدأ مسرية 

التعايف بشكٍل جدي وليس بالكالم والوعود والشعارات.

ــن اإلصــطــفــافــات الــتــقــلــيــديــة ــي ــوى الــتــغــيــيــر فـــي مــوقــع وســطــي ب ــ كــتــلــة ق

دموع االسمر

نــام فيصل كرامــي نائبا 
واســتيقظ صباح امس نائبا 
ســابقا، هذا ما تردده اوساط 
بالنتائج  طرابلســية فوجئت 
النهائيــة النتخابــات الدائرة 
الشــملية الثانيــة طرابلس 

املنية والضنية.
انتخابــات هــذه الدائــرة 
جذري  شبه  انقالبا  شــكلت 
للطبقة السياسة يف طرابلس 
تغريت  والضنيــة.  واملنيــة 
وجــوه تقليدية وحلت وجوه 
جديدة بعضهــا كان مفاجأة 
كالنائــب املنتخــب ايهــاب 
مطر الــذي مل يكن له تجارب 
سياسية ســابقة يف املدينة 

وهو اىت من مغرتبه االســرتايل مرشحا عن املقعد 
الســني لطرابلس، وكان اول مــن رفع صوره يف 
ســاحات املدينة وشوارعها، وهو اسم مغمور يف 
االوســاط السياسية والشعبية وكان الفتا ترؤسه 
لالئحــة »التغيري الحقيقي« متحالفا مع الجمعة 
االســالمية واثار تساؤالت ان يرتأس شاب حديث 
العمل الســيايس لالئحة فيها امني عام الجمعة 
االســالمية عزام االيويب، وحمل معه اىل الندوة 
الربملانيــة النائب املنتخب عن املقعد العلوي فراس 

السلوم. 
التغيري الذي حصل يف هذه الدائرة كان بنســبة 
٩٩،٩٩٪ اي عرشة وجــوه جديدة حلت يف مقاعد 

الدائرة باســتثناء املقعد 11 الذي عــاد اليه جهاد 
الصمد. 

ويف طرابلس فاز بصعوبة نجل النائب الســابق 
محمد كبارة كريم كبارة الذي بقي اســمه يتأرجح 
بينــه وبني امــني عام الجمعة االســالمية عزام 
االيــويب حتى فجر امس. فيــم حل الدكتور رامي 
فتــح محل فيصل كرامي بفارق بســيط ال يتجاوز 
48 صوتــا. االمر الذي اســتدعى كرامي اىل اصدار 
بيان اكد فيه اللجوء اىل القضاء العادة الفرز معتربا 

ان تالعبا ما حصل باالرقام ورمبا خضع للتزوير.
وتحدثت مصادر عن »قبة باط« رفعت من الرئيس 
ميقايت تجاه الالئحة التي رعاها متحالفا مع كبارة 
وتعتقد اوساط طرابلسية ان الرئيس ميقايت تجاهل 

الالئحة  لهذه  الدعــم  دعوات 
كتلته  اعضــاء  عــن  وتخىل 
كالنائب عيل درويش واملرشح 
ســليمن عبيد ومرشح املقعد 
االرثوذكــي قيــر خالط 
وهي مقاعد كانت محســوبة 
مــن كتلته، ورمبــا كان هذا 
التغــايض امليقــايت ملصلحة 
الئحــة تحالف ريفي والقوات 
اللبنانيــة. اضافة اىل تحريك 
الصفدي ملاكينته دون ضجيج 
لصالح الئحة ريفي – القوات. 

يف هذه الدائرة خرس اضافة 
اىل فيصــل كرامــي كل من 
النائبني سامي فتفت وعثمن 
علم الدين كــم خرس النائب 
السابق مصطفى علوش الذي 
فاز من الئحته احمد الخري عن 
مقعــد املنية وعبد العزيز الصمد عن مقعد الضنية 

وهم مقربان من احمد الحريري. 
وللمــرة االوىل تخرتق القوات اللبنانية طرابلس 

بنائب هو الياس الخوري من بوابة اللواء ريفي. 
اما الفائز باملقعد االرثوذكي مرشح مغمور فاق 
التوقعات وهــو جميل عبود الذي فاز ب 8٥ صوتا 

وهو مقرب من حزب الكتائب. 
ال تخفي مصادر طرابلسية ان املال االنتخايب كان 
الناخب االول يف املدينة وان القوات اللبنانية رصفت 
ماال بال ســقف وبالدوالر االمرييك حسب مفاتيح 
انتخابية محلية، عدا عن خدمات ومساعدات قدمها 

مكتبه يف املدينة.

انتخابات 2022 : تحول كبير في املشهد السياسي الطرابلسي
ــي صــــــــرف بــــــا ســـــــقـــــــف... »قـــــبـــــة بــــــاط«  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ املــــــــــال اإلنـ
ــي« ــ ــف ــ ـــ »قـــــــــــوات - ري ــ ــل ــ ل ــدي  ــ ــفـ ــ ــصـ ــ الـ ــــي ودعـــــــــم  ــات ــ ــق ــ ــي ــ ــن م ــ ــ م

انطاكية وســائر املرشق  القى بطريــرك 
للروم امللكيــني الكاثوليك يوســف العبي 
املشــاركباعمل الجمعيــة العمومية ملجلس 
كنائس الرشق االوســط املنعقــد بدعوة من 
بابا الكنيســة القبطية االرثوذوكسية البابا 
توارضوس الثاين وبحضور رؤســاء كنائس 
الرشق االوســط كلمة اشار فيها اىل معاناة 

املسيحيني يف الرشق االوسط.
وقال : »نجتمع ونحن عىل مشارف االحتفال 
باليوبيل الذهبّي للمجلس الذي رأى النور عام 
1٩74 والذي انضّمت إليه العائلة الكاثوليكّية 
بكّل كنائسها سنة 1٩٩0 بتشجيع وبركة من 
البابــا القّديس يوحّنا بولس الثاين الذي وجد 
يف انضممنا إىل املجلس انطالقة ممّيزة نحو 

وحدة الكنائس يف الرشق األوسط«.
وتابع :«بالطبع ليســت الكنيسة مسؤولة 
وحدهــا عن إيجــاد حلول ملوضــوع هجرة 
املسيحّيني وغريه. ال يســع الكنيسة أن تحّل 
مــكان الدولة، إّنا ميكنها املســاعدة مبّد يد 
العون عــن طريق املؤّسســات التابعة لها: 
اجتمعّية - تربويّة - صّحية - التشجيع عىل 
التمّسك باألرض - تحسني استثمر األوقاف«.

وقــال :«نجتمع اليوم والعامل يتغرّي بوترية 
ومبســتجّدات رسيعة منها الحــرب املدّمرة 
بني روســيا وأوكرانيا التي سوف ترتك ذيوالً 
ســلبّية عىل السالم يف العامل وعىل األوضاع 
االقتصاديّة واألمن الغذايّئ والعالقات الدولّية. 

يف حني ال يزال الرشق األوسط يعاين توتّرات 
متنّقلة، من القضّية الفلسطينّية التي مل تجد 
بعــد حالًّ عادالً، ومدينة القدس التي تشــهد 
أعــمل عنف متارس عىل املؤمنني مســلمني 
ومســيحّيني ملنعهم من ممرسة شعائرهم 
الدينّية بحّرية وســالم. إىل ســورية التي مل 
تنته مأســاتها بعد والتي تعاين األمّرين من 
العقوبــات الجائرة املفروضة عليها ومن عدم 
رغبة بعض الدول الكــربى النافذة يف إعادة 
الســالم إليها وإعادة إعمرها. إىل لبنان الذي 
ميــّر بأخطر األزمات يف تاريخه املعارص أّدت 
إىل بلــوغ األوضاع فيــه إىل حافة االنهيار 
َدين، عّل االنتخاباِت  وبات وجوده وكيانه مهدَّ
النيابّية التي حصلت باألمس تشكّل انطالقة 
ملسرية تعاٍف رسيعة وناجعة. بالرغم من هذه 
األزمات املصرييّة املهّددة لوجودنا يف الرشق 
األوسط ال مكان للخوف واليأس يف قاموسنا 
نحن أبناء القيامة والرجاء. إنّا راســخون يف 
هذه املنطقة من العامل ال نرىض عنها بديالً«.

وتابــع : عيون الناس شــاخصة إلينا نحن 
الذين هنا يف هذه الجمعّية املباركة رؤســاَء 
كنائس ومســؤولني يف منظّمت، ينتظرون 
مّنا الوحــدة والتضامن، ينتظرون الكثري من 
األعمل والقليل مــن الكالم. انعقاد جمعّيتنا 
حدٌث بحّد ذاته يجمعنا واملســيح يف الوسط. 
ال نخاف من املستقبل. يف وحدتنا قّوة وتعزية 

ويف ترشذمنا ضياع ويأس«.

العبســــــي : ال نخــــــاف من املســــــتقبل ففــــــي وحدتنا
قــــــوة وتعزيــــــة وفــــــي تشــــــرذمنا ضيــــــاع ويأس

استقبل مرتوبوليت 
وتوابعهــا  بــريوت 
املطــران الياس عوده 
بعد ظهر امس، سفري 
الســعودية  اململكة 
بخــاري  يف  وليــد 
زيارة معايدة بالفصح 
املجيد،وكانت مناسبة 
األوضاع  يف  للتباحث 

الراهنة.

ــاري ــ ــخـ ــ ــع بـ ــ ــ عـــــــــــوده عـــــــــرض االوضـــــــــــــــاع مـ

عوده مع بخاري

توجهت النائبة الدكتــورة عناية عز الدين 
إىل أهايل دائرة صــور الزهراين بالقول: »ما 
خاب الظــن بانتمئكم وما كان االنتصار من 
دون حضوركــم، فكم كنتم دامئا أبناء الصدر 
األوفيــاء، ها أنتم تؤكدون مجددا ثباتكم عىل 
الخط وصونكم لهذا النهج الذي نا بتضحيات 
جسام. شــكرا لكم عىل منحي والزمالء يف 
الالئحة أصواتكم الكرمية والرشيفة. وعدي 
وعهدي أن أكون خري ممثلة لكم مع علمي بثقل 

املســؤولية والتفويض، فإن وفاءكم وثقتكم 
أكــرب من أن تقدر«. أضافت: »معا سنســتمر 
من أجل استكمل مسار التنمية والتحرير الذي 
بدأنــاه برعاية وإرشاف ومتابعة الرئيس نبيه 
بري من أجــل الوصول إىل حلم اإلمام املغيب 
الســيد موىس الصدر وحلمنا جميعا، الدولة 
القوية والعادلة. معا ســنبقى من أجل لبنان 
والجنوب، من أجلكم ومن أجل اإلنسان« ومعا 
سنستمر الستكمل مسار التنمية والتحرير.

عناية عــــــز الدين الــــــى أهالي صــــــور الزهراني : 
معاً سنســــــتمر الســــــتكمال مســــــار التنمية والتحرير

حيت »الحملة االهلية لنرة فلسطني وقضايا 
االمة« يف بيان اثر اجتمعها الدوري يف قاعة 
املركز الصحي االجتمعي التابع لبلدية الغبريي، 
روح املفتي الشهيد الشيخ حسن خالد يف الذكرى 
33 الستشهاده وروح اإلعالمية الشهيدة شريين 
أبو عاقلة. كم حيت »من ســاهم يف اسقاط 
اتفاقية 17 أيار 1٩83 واالنتفاضة الفلسطينية 

املستمرة.
بداية، قال منســق عام الحملة معن بشور: 
»نلتقي اليوم يف هذا الرح االجتمعي الصحي 
يف الضاحيــة الجنوبية عىل مقربة من املكان 
الذي انطلقت منــه أول تظاهرة ضد اتفاق 17 
ايار املشــؤوم عام 1٩83. ونخصص اجتمعنا 
األســبوعي اليوم لتكريم احد رواد اسقاط هذا 
االتفاق النائب الســابق املناضل والرمز الوطني 
والقومي االســتاذ زاهر الخطيب الذي ال ينىس 
الوطنيــون يف لبنان واألمــة العربية موقفه 
الرافــض لالتفاق مع زميلــه املناضل والرمز 

العرويب االستاذ نجاح واكيم«.
أضاف: »من خــالل املناضل الخطيب نوجه 
التحية أيضا، لســمحة املفتي الشهيد الشيخ 

حسن خالد الذي ساهم من خالل الصالة الحاشدة 
يف عيد األضحى املبارك مع سمحة االمام الشيخ 
محمد مهدي شمس الدين وسمحة شيخ العقل 
محمد ابو شقرا، يف تعبئة الشعب اللبناين ضد 
الحكم الفئوي واالتفاق املشؤوم والذي تم اغتياله 
أيضا بعد 6 سنوات يف 16 أيار يف تفجري غادر«.

وتابــع: »هناك 17 أيار يف العديد من أقطارنا 
بعضهــا معلن وبعضها تحت الطاولة، لكن كل 
يشء يشري اىل ان هذا الكيان الغاصب الذي قام 
قبل 74 سنة عىل انقاض نكبة فلسطني، يعاين 
اليوم ارتباطات تيش اىل أن نكبة زواله ليســت 
بعيدة. وقد رأينا حجم التحول الشــعبي العاملي 
ضد الكيان إثر جرمية اغتيال االعالمية الشهيدة 
شريين ابو عاقلة، وبعد التعرض لجنازتها التي 
جاءت تعبريا عن وحدة الشعب الفلسطيني بكل 

مكوناته«.
بــدوره، قال الخطيب: »أنتــم وأمثالكم ايها 
الرشفاء، باســمكم رفضت يف ايار اتفاق الذل 
والعار، وباســمكم قاتلــت يف الطائف اللغاء 
الطائفية السياسية التي ال تعرف دينا وال قيم 

وال مكارم االخالق«.

الحملــــــة األهلية لنصرة فلســــــطين : إســــــقاط اتفاق 
17 أيــــــار دعــــــوة الســــــقاط كل اتفاقــــــات التطبيع 

»األمل  نواب الئحة  استقبل 
والوفــاء« املنتخبني يف دائرة 
بعلبك الهرمل، حســني الحاج 
حســن، غازي زعيــرت، عيل 
املقــداد، إبراهيم املوســوي، 
إيهــاب حمدة، ينــال صلح، 
ملحم الحجريي، وسامر التوم، 
وفــود املهنئني يف قاعة مركز 
اإلمام الخمينــي الثقايف يف 
بعلبك، وقد غــاب عن الحفل 

النائب جميل السيد.

{ الحاج حسن {

وتحــدث رئيس تكتل بعلبك 
الهرمل النائب الحاج حســن، 
»أتوجه باسمي وباسم  فقال: 

زماليئ الفائزين يف الئحة األمل والوفاء يف انتخابات 
عــام 2022 بالتحية والتقدير والشــكر والعرفان 
والجميل أوال إىل االحبة واألهل يف محافظة  بعلبك 
الهرمل، إىل كل طفل وشاب ورجل وامراة، إىل علمء 
الدين مسيحيني ومســلمني، إىل كل فئات املجتمع 
وأطيافــه، وإىل كل الناخبــني، وخصوصا املرىض 
منهــم الذي أتوا إىل صناديق االقرتاع، أو من هم يف 
ســن متقدمة خرجوا إىل أقالم االقرتاع، إىل عوائل 
الشهداء والجرحى واألرسى واملجاهدين، اىل قيادات 
األحــزاب حركة أمل، التيار الوطنــي والحر، حزب 
البعث العريب االشــرتايك، الحزب السوري القومي 
االجتمعي، و حزب الله، إىل كل عائالت وعشــائر 
منطقة بعلبك الهرمل، إىل كل املقامات والتشكيالت 
الحزبية التي شاركت يف املاكينات االنتخابية، وإىل 
األحزاب املنضوية واملؤيدة لهذه الالئحة، وإىل وكل 
الذين عملوا عىل مدار الشهور املاضية، ووصلوا الليل 
والنهار، نساء ورجاال، شيوخا وشبابنا، حتى نحقق 
النتيجة التي حققناها، والشــكر أوال  لله عز وجل 
الذي وفقنا يف زمــن االنتصارات، وأبعدنا عن زمن 
الهزائم، الشــكر لله الذي أنعم علينا بقيادة حكيمة 
وشــعب عظيم ومعطاء ومضحي، والشكر لله الذي 
وفقنا بالنجاح يف االنتخابات ونعمة اإلميان واليقني 
والتــوكل عىل الله وتوفيقه، وعىل االنتصارات التي 
من الله علينا بها يف ساحات القتال، ونعمة انتصار 

االنتخابات هي من النعم التي نشــكر الله ونحمده 
عليها، والشكر لكم يا أهل املقاومة والوفاء والعطاء 

واالنتصارات منصورين دامئا  يف كل الساحات«.
وأضاف: »اليوم تســتقبلوننا أنتم ولسنا نحن من 
يستقبلكم يف حفل انتصاركم أنتم، وفوزكم أنتم، ويف 
هــذا اإلحتفال لالنتصار الكبري  واالكيد، وهناك من 
يريد أن يوهم الناس، ولكن االنتصار حصل باألرقام، 
فهناك من له 4 ســنوات واكرث يعمل باإلعالم ليك 
»يزغزغ ويسمم« الجو، ويبث الشائعات واألكاذيب 
واألضاليل، والحمالت االعالمية مل تتوقف. شــنكر 
وكيلكم ومسؤول كم يا فالن وفالن قال منذ أيام أن 
أمريكا هي التي صنعت االنهيار االقتصادي لتضغط 
عــىل جمهور وبيئة حزب الله وحلفاء حزب الله«. 

وتابــع: »اعــرتف شــنكر مهنــدس االنهيار 
االقتصادي وغريه من املســؤولني بأنهم عملوا عىل 
ضغــط اقتصادي وإعالمي وســيايس ومحاولة 
رشاء اصــوات وذمم بأموال مل تــأت عرب البنوك 
أتــت بالطائــرات، وألنهم مل يعــد لديهم أي حياء، 
يتوىل توزيعها ســفراء باملبارش حتى يؤثروا عىل 
االنتخابات، وخاصــة ليؤثروا عليكم أنتم، فجاءت 
نســبة االقــرتاع العامة يف بعلبــك الهرمل، رغم 
الضغط السيايس واإلعالمي واالقتصادي واملعييش 
ومحاولــة رشاء الذمم، جــاءت بحدود ٥٥ ٪ ولكن 
النســبه عند الثنايئ الوطنــي هي 63 ٪ وهي أعىل 

نسبة يف لبنان، يف كل الدوائر«. 

 واردف: »فخورون أن نقول 
لك يا ســمحة الســيد حسن 
نرالله ويا دولة الرئيس نبيه 
بري عندكم يف بعلبك الهرمل 
يف  رجال  عندكــم  إنجــاز، 
امليدان قدموا تضحيات ودماء 
التضحيات  يوم  كل  ويقدمون 
من أجل لبنان ووحدته وكرامته 
وحريته واستقالله، لكل لبنان 
وسنته  ومسيحييه  مبسلميه 
وعلوييه،  ودروزه  وشــيعته 
ولــكل لبنان وكل املناطق وكل 

الطوائف«.
وقال: »هناك الئحة أعطيت 
تسمية أكرب بكثري من حجمها، 
ضخــت ودفعــت الكثري من 
األمــوال، ونالت عند ناخبي الثنايئ الوطني 1 ٪، هذا 

يعني أن كل أموالكم ال تشرتي عندنا أحد«. 
وتابع: »ردا عىل الذين يقولون أن حزب الله تراجع، 
نقول لهم أن نســبة االقرتاع عنــد الثنايئ الوطني 
تقدمــت 3 نقاط عم كانت عليــه، ففي انتخابات 
2018 كانت النســبة 60 ٪، وأصبحت 63 ٪ ســنة 
2022، رغم كل الضغط والضائقة االقتصادية، ورغم 
انهيار الدولــة وخدماتها. منطقتنا فيها الكثري من 
نقاط الضعــف إنائيا وخدماتياً، نحن ال ننكر ذلك، 
عملنا الكثري لتأمني وتحسني الخدمات يف املنطقة، 
وبقي الكثري لنقوم به، ولكن منطقتنا مبســلميها 

ومسيحييها تفرِّق كثريا يف املوقف السيايس«. 
وختم الحاج حسن: »إذا كنتم يا سفارات، وخاصة 
السفارة األمريكية، تعتقدون أنكم بالجوع والحرمان 
والضغط والعقوبات وبكل وسائلكم غري املرشوعة 
تســتطيعون التأثــري عىل خيارات النــاس، فأنتم 
مخطئــون، وها هي خيارات الناس بنســبة اقرتاع 
بلغت 63 ٪ عند الثنايئ الوطني و٥٥ ٪ كنسبة عامة، 
فألف مربوك ألهلنا يف بعلبك الهرمل، نحن ممتنون 

وشاكرون لكم وألف مربوك لكم النر«.
وقدمت والدة الشــهيدين حسام ويحيى الزركيل 
والجريحني أحمد وعيل، درع شــكر وتقدير إىل كل 
من النائب الدكتور حســني الحاج حســن ومسؤول 
منطقة البقاع يف« حزب الله« الدكتور حسني النمر.

ــاء« املــنــتــخــبــيــن فـــي بعلبك  ــ ــوف ــ ــنـــواب »األمـــــل وال ــال لـ ــب ــق ــل اســت حــف
بــالــضــغــط أنـــكـــم  ــعــتــقــدون  ت ــارات  ــ ــف يـــا ســ ــم  ــت كــن إذا   : الـــحـــاج حــســن 
ــاس فـــأنـــتـــم مــخــطــئــون ــ ــن ــ ــعــون الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى خــــيــــارات ال ــطــي ــســت ت

خالل الحفل
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صدر عن حاكم مرصف لبنان 
رياض سالمة، ما ييل: »خالًفا 
لكل األخبار التي تتناولها وسائل 
التواصل  ووســائل  اإلعــالم 
مرصف  توقف  عن  االجتامعي 
لبنان قريًبا عن العمل بالتعميم 
1٦1، يؤكد حاكم مرصف لبنان 
االستمرار  رياض سالمة عىل 
يف تطبيــق التعميم 1٦1 إىل 

زمن غري محّدد.
لبنان  مرصف  حاكم  واصدر 
حمل  اعالما  ســالمة  رياض 
الرقم 148 موجها اىل املصارف 

الرصافة  ومؤسســات  املالية  واملؤسســات 
والوســاطة املالية والجمهــور، حذر فيه من 

»رشاء وحيازة واســتعامل الرموز غري القابلة 
 Sayrafa وذلك عىل منصة .»NFT لالســتبدال

كاملعتاد من دون أي تعديل«.

»املركزي« : التعميم ١٦١  مستمر الى زمن غير محّدد

أعلن وزير الصناعة جورج بوشــكيان أن 
»اللبنانيــن أثبتوا تعلّقهــم بالحرية والروح 
الدميقراطيــة يف العمليــة االنتخابية التي 
حصلــت قبل يومن«، وأوضــح يف بيان أن 
»النتائج بّينت أن ال غالب وال مغلوب، مشــّدداً 
عىل وجوب إعادة التمّســك بشــعار » وطني 

دامئاً عىل حق«.
وأشار إىل أن »مجلس النواب الجديد مطالب 
بإظهــار الوحدة الوطنية التي تشــكل عامل 
ثقة وإعادة بناء الدولة بكافة مؤسســاتها، 
كون املجلــس هو أّم الســلطات«. وأضاف: 
نحــن مدعوون اىل العمل الترشيعي املتواصل 
الســتلحاق ما يستدعي اســتلحاقه من سّن 

قوانن جديدة وتعديل قوانن موجودة.
وأكد أن فــوزه يف املقعد النيايب يف قضاء 
زحلــة هو انتصــار لجميع أبنــاء القضاء. 
وقال: أعرب عن شــكري وتقديري لكّل ناخب 

محضني ثقته. كام أعرب عن احرتامي للذين مل 
ينتخبوين. نحن نريد العمل يف ورشة زحلية 
- بقاعيــة جامعة المنــاء قضائنا ومدينتنا 
وانتشارنا وتواصلنا مع سائر املناطق. أهنىء 
أيضــاً النــواب الفائزين يف زحلــة. وأمّد يد 
التعاون إليهم لنعمل ســوياً من أجل مصلحة 

زحلة.
وختم: كام يســتحق الثناء محافظ البقاع 
والنائب العام االســتئنايف يف البقاع ورئيس 
لجنــة القيد وقادة األجهزة والعنارص األمنية 
الذيــن تولوا وأشــــرفوا وأمنوا ســالمة 
االنتخابات يف زحلة. اشــكر أيضاّ رؤســاء 
األقالم والكتبة ومندوبينا وجميع املنارصين 
وأعضاء املاكينة االنتخابية. الشكر واالحرتام 
ملطارنة املدينة وكهنتها وشيوخها عىل تعميم 
جّو االخاء والهدوء، وذلك برعاية سيدة زحلة 

وبركاتها.

ــون ــبـ ــالـ ــطـ مـ زحـــــلـــــة  نـــــــــواب   : بــــوشــــكــــيــــان 
بــــالــــعــــمــــل املــــــــوّحــــــــد إلنـــــــمـــــــاء الــــقــــضــــاء

قفــزت أســعار القمح إىل 
مســتوى قيايس، اإلثنن، بعد 
قــرار الهند حظر تصديره، يف 
وقت تشــهد البالد موجة حّر 

أرضّت باملحاصيل.
وارتفع ســعر القمح، الذي 
يعّد سلعة غذائية رئيسية، إىل 
435 يورو )453 دوالراً( للطّن 
الواحــد، مع افتتاح الســوق 

األوروبية اليوم.
ويوم السبت الفائت، أعلنت 
الهنــد، ثاين أكرب منتج للقمح 
يف العامل، حظر تصدير القمح 
بدون إذن حكومّي خاص بسبب 

تراجع إنتاجها جراء موجات الحّر الشديد.
وقالت نيودلهي، التي تعّهدت بتزويد الدول 
الفقــرية التي كانت تعتمد عىل الصادرات من 
أوكرانيــا بالقمح، إنّها »تريــد ضامن األمن 
الغذايئ لسكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار 

نسمة«.
وانتقد وزراء الزراعة يف مجموعة السبع، 
خالل اجتامع يف شــتوتغارت بأملانيا السبت 
الفائت، قرار الهند الذي يأيت يف وقت تشــهد 
أســواق القمح العاملية توتراً كبرياً جراء النزاع 

يف أوكرانيا.
وأعلنــت مرص مــن جهتها أنهــا »تجري 
محادثات مع مســؤولن يف الهند للحصول 
عىل إعفاء من قرار الهند حظر تصدير القمح«.

ومن شــأن هذا القــرار أن يؤّدي إىل تفاقم 
أزمة إمدادات الحبوب عىل املســتوى العاملي، 
ال ســيام عقب األزمة يف أوكرانيا وتأثرياتها 
عىل سوق القمح يف البلدان العربية والعامل.

ويعود الرقم القيايس الســابق إىل 13 أيار 
، حيث بلغ ســعر طــّن القمح 422 يورو عند 
االفتتاح، يف ضوء التوقعات العاملية األمريكية 
الجديــدة بانخفاض إنتــاج القمح األوكراين 

مبقدار الثلث لعام 2023-2022.
وارتفع سعر القمح منذ أشهر إىل مستويات 
غري مسبوقة يف األسواق العاملية، وزاد سعره 
بنســبة 40% خالل ثالثة أشهر فقط، بينام 
تشهد الســوق توتراً شــديداً بسبب مخاطر 
الجفــاف يف جنوب الواليــات املتحدة وغرب 

أوروبا.

قـــيـــاســـّيـــاًبـــــعـــــد قــــــــــــرار الـــــهـــــنـــــد حـــــظـــــر تــــصــــديــــره ــراً  ــ ــ ــع ــ ــ س ــل  ــ ــّج ــ ــس ــ ي ــح  ــ ــم ــ ــق ــ ال  ...

أكد املدير التنفيــذي لرشكة الغاز الوطنية 
اإليرانيــة، مجيد تشــكني، أن الرشكة تدرس 

تصدير الغاز إىل أوروبا.
وقال تشــكني يف ترصيــح عىل هامش 
فعاليــات املعرض الــدويل للنفــط والغاز 
والبرتوكيامويــات يف طهــران، إن »الرشكة 
مل تتوصــل إىل نتائج ملوضــوع تصدير الغاز 
إىل أوروبــا، غري أن إيران لطاملا تتابع تطوير 

دبلوماسية الطاقة والتوسع باألسواق«.
مــن جهة ثانية، أكــد أّن »عقد توريد الغاز 
اإليراين إىل العراق ســينتهي العام املقبل، وأن 

الطرفن قيد صياغة عقد جديد«.
وأشار إىل أن الجانبن قد أبرما مذكرة تفاهم 
حول زيادة صادرات الغاز يف األسابيع األخرية، 
وعىل أساسها تم زيادة تدفقات الغاز بحسب 
حاجة العراق، وبحسب املذكرة أكد أّن »العراق 

سيسدد ديونه إىل إيران يف أيار الجاري«.
وأضــاف تشــكني أّن »الديــون اإليرانية 
املستحقة عىل العراق تبلغ 1.٦ مليار دوالر«.

وقبل أيام، أعلن وزير الكهرباء العراقي عادل 
كريــم أنّه تم التوصــل إىل اتفاق مع الجانب 
اإليراين عىل تزويد العراق بخمســن مليون 
مرت مكعب يومياً من الغاز خالل أشهر الصيف 
األربعــة، الفتاً إىل أن العراق سيســتورد يف 
الشــتاء ما بن عرشة مالين وعرشين مليون 

مرت مكعب من الغاز اإليراين يومياً.
وأوضح كريــم أن إيران وافقت عىل تزويد 
العراق بالغاز لكن بــرشوط، وقال إن العراق 
مديــن إليران مببلــغ 1,٦92 مليار دوالر عن 
مســتحقات الغاز، مشرياً إىل أن إقرار قانون 
الدعم الطارئ ســيمكن العراق من دفع ديون 

الغاز اعتباراً من مطلع حزيران املقبل. 

ــر الــــغــــاز إلـــــى أوروبـــــــا ــديـ ــصـ إيــــــــران تـــــــدرس تـ

اكدت صحيفة »دير شــبيغل« األملانية أّن 
الحظــر الغريب املفروض عىل نفط روســيا 
يهدد رشق أملانيا بعواقب اقتصادية، وتلفت إلة 
أّن مصفــاة »PCK« ميكن أن تصبح الضحية 

األملانية األوىل لألزمة يف أوكرانيا.
أفادت صحيفة »دير شــبيغل« األملانية بأّن 
الحظر املفروض عــىل النفط الرويس يهدد 
رشق أملانيــا بعواقب اقتصاديــة، معتربًة أّن 
مصفــاة »PCK« ميكــن أن تصبح الضحية 

األملانية األوىل لألزمة األوكرانية.
وإّن »مستقبل الرشق )األملاين( عىل الصعيد 
االقتصادي واالجتامعي والسيايس يتقرر يف 
شوديت، حيث توجد مصفاة نفط هناك تتلقى 
املواد الخام حرصياً من روسيا عرب خط أنابيب 
دروجبا املعرض للخطر بســبب خطط فرض 

حظر نفطي«.
وأضافت الصحيفة  أّن »مصفاة PCK ميكن 
أن تكــون الضحية األملانية األوىل لألزمة يف 

أوكرانيا«.
وتابعــت: »كان األمر قبــل ذلك يدور حول 

كيفية مســاعدة الحكومة األملانية ألوكرانيا، 
يف حــن أّن تأثري األزمة عىل الحياة اليومية 

لألملان كان ميكن التحكم فيه نسبياً«.
وأردفت قولها: »يف شويدت، الوضع مختلف 
اآلن، حيــث ميكن أن يكون لألزمة األوكرانية 
عواقب وجودية عىل مدينة يبلغ عدد سكانها 
30000 نســمة، وهنا تبدأ نقطة تحول أخرى 

يف الرشق مرة أخرى«.
ويشــار  إىل أّن »9 سيارات من بن كل 10 
يف برلــن وبراندنبورغ تعمل بالبنزين ووقود 
الديزل من مصنع شــويدت، الذي يوفر الوقود 
أيضا للمطار املحيل«، مشريًة إىل أنه »كان من 
املحتمــل أن يتخذ زعامء املناطق الرشقية من 
أملانيا قراراً مختلفاً حيال فرض الحظر املحتمل 

عىل النفط الرويس لو كان األمر بأيديهم«.
 وأن »هناك عدم تأييد لخطوات الحكومة تجاه 
أوكرانيــا يف الرشق، عىل عكس الجزء الغريب 
من البالد متاماً، حيث تشري استطالعات الرأي 
إىل أّن غالبية األملان الرشقين ال يؤيدون توريد 

األسلحة إىل كييف«. 

ــروســــي ــ ــط ال ــفـ ــنـ ــى الـ ــلـ ــر املـــــفـــــروض عـ ــظـ ــحـ الـ
ــاديـــة ــتـــصـ ــب اقـ ــ ــواق ــ ــع ــ ــا ب ــ ــي ــ ــان ــ ــدد شــــــرق أمل ــ ــه ــ ي

تراس رئيس مجلس الوزراء 
نجيــب ميقــايت اجتامعــاً 
قبــل ظهر امــس يف الرساي 
يف  للبحث  ُخصص  الحكومي 
موضوع األمن الغذايئ وزراعة 

القمح.
االجتامع وزير  شــارك يف 
الزراعة عباس الحاج حســن، 
وزيــر االقتصاد والتجارة أمن 
لــوزارة  املديرالعام  ســالم، 
املدير  لحــود،  لويس  الزراعة 
العام لــوزارة االقتصاد محمد 
الحبوب  أبو حيدر، مدير دائرة 
السكري جرجس  والشــمندر 
مؤسســة  رئيس  بربــاري، 

األبحــاث الزراعيــة إبراهيــم حــاوي، وعدد من 
املستشارين.

وقال  ســالم إثر اللقاء: ُخصص االجتامع للبحث 
يف موضــوع القمح واملرشوع الــذي نعمل عليه 
بالتنســيق بن وزاريت الزراعة واالقتصاد من اجل 
مســتقبل القمح يف لبنــان. للبنان امكانات والنية 
لزيادة اإلنتاج املحيل من القمح الطري الذي يُستعمل 

لصناعة الخبز.
أضــاف: اجتامعنا اليوم هــو لطرح خطة عمل، 
وهناك تنســيق تام بن وزاريت الزراعة واالقتصاد 
بشــأن هذه الخطة لرضورتها يف ما يتعلق باألمن 
الغذايئ واألمن الوطني، وأهم ما ســيصدر عن هذا 
االتفــاق هو انه ســيؤدي اىل توازن بن اســترياد 
القمح واإلنتاج املحيل، وســنخفف من االســترياد 
بنســب معينة وعىل فــرتات زمنية مع رفع اإلنتاج 
املحيل، واذا اتُبعت هذه الخطة بشكل جدي وُدعمت 
من الدولة ومن الحكومات املتعاقبة فســنتمكن من 

تخفيف االسترياد بنسبة 15 يف املئة.
وقــال: إن أهمية الخطة تكمــن يف دعم املزارع 
اللبناين ودعم االنتــاج الوطني الزراعي، فالزراعة 
اللبنانيــة جزء ال يتجزأ من قيامة ونهضة االقتصاد 
الوطني اللبناين. وستتابع هذه الخطة بشكل جدي 
ورسيع، وسيعلن عن تفاصيلها يف مؤمتر صحايف 

الحق.
وعــن كمية القمــح املوجودة اآلن يف الســوق 
اللبنانية قال: بدأنا منذ يومن نسمع بأن هناك تخّوفاً 

من نقص يف مــادة القمح، وأريد ان أطمنئ اىل أن 
آخــر دفعة فتحت كاعتــامد من مرصف لبنان حّرر 
منها تقريباً نحو 21 مليون دوالر لدعم نحو 45 الف 
طن من القمح، واملوجــود اآلن يف لبنان ما يقارب 

40 الف طن.
وتابع: يف اجتامعنا اليوم كانت رســالة الرئيس 
ميقــايت واضحــة جداً، وهي ترشــيد هذا القطاع 
حفاظاً عــىل لقمة عيش املواطــن وربطة الخبز 
خصوصــاً، وطلب منا بكل وضــوح إدارة موضوع 
القمح وتصويب الدعم اكرث فأكرث وبشــكل قاطع  
لربطة الخبز. لقد منــح صندوق النقد لبنان قرضاً 
للقمــح يلزمه شــــهرين ليصبح قيــد التنفيذ، اذ 
يتوجــب  عىل  مجلس النــواب الجديد ان يقرّه مام 
يســمح للبنان بامليض قدًما به، وللوصول اىل هذا 
القرض هناك فرتة شهرين تقريًبا، ولقد طأمننا دولة 
الرئيس اىل أن الدعم مستمر ولن يُرَفع، وطلب ترشيد 
الدعم ليكون موّجهاً لربطة الخبز تحديداً، وسنصدر 
يف األيام املقبلة بعض القرارات لنكفل ونضمن بأن 

ربطة الخبز لن تنقطع وسيحافظ عىل  سعرها.

{ وزير الزراعة {

أما الحاج حســن فقال: اجتامع اليوم لنؤكد ما تم 
االتفــاق عليه يف الســابق من خطة لنهضة قطاع 
القمــح، بداية بالزراعة وصــوالً اىل عملية التتبع 
والحصــاد ورشاء القمــح وكل الكميات املوجودة 
مــن قبل وزارة االقتصاد مــن خالل تعّهد الحكومة 
اللبنانية بأن يكون هذا األمر واضحاً ال لُبس فيه. تأيت 

هذه الخطوة يف إطار التحضري 
الوزراء  يوم  لجلســة مجلس 
الخميس املقبل وســيصار اىل 
أن يكــون هناك قرار واضح من 
الحكومــة اللبنانية تلتزم فيه 
مجدداً بأن تكون راعية لقطاع 
القمــح وزراعتــه وصوالً اىل 
التسميد والرّي التكمييل وإنتهاء 

بالحصاد بكل مندرجاته.
واعترب انــه »ال ميكن اليوم 
الحديــث عن نهضــة لقطاع 
القمح ما مل يكن هناك ســعر 
محدد مرتبط بالســعر العاملي، 
وهذا ما أكدنــا عليه مع وزير 
االقتصاد. وستكون لنا إطاللة 
أخرى إعالمية لوضع كل الخطة أمام اإلعالم والرأي 

العام اللبناين«.
وتابــع: ما يعانيه لبنان اليوم هو أزمة اقتصادية 
خانقــة، وال شــك يف أن قطــاع الزراعة اليوم هو 
يف طور النهضة التــي تعتمد عىل الهيئات املانحة 
والقوى الداخلية والدولية، وسيكون لنا رشاكة مع 
هــذه الدول والهيئــات املانحة، فال ميكن لنا زراعة 
القمح مبــردود إنتاجي حقيقي، اذا مل تتوافر بذور 
مؤصلة وتســميد وتتبع، وإرشــاد زراعي حقيقي 
وجدوى اقتصادية لهذه الزراعات، ولطاملا تغنينا بأن 
سهولنا من سهل عكار ومرجعيون والبقاع الشاميل 

واالوسط والغريب كانت سهول روما.
أضــاف: نحن نتحدث عن إنتاج 15 و20 باملئة من 
الحاجــات، ورمبا لن نصل اىل اكتفاء ذايت يف املدى 
املنظور، ولكن نخفف أقله عىل الدولة اللبنانية رشاء 
القمح، وهذا ما تم التوافق عليه مع الرئيس ميقايت.
وردا عىل سؤال عن  العملية االنتخابية، هّنأ وزير 
الزراعــة »اللبنانين والحكومة اللبنانية عىل امتام 
هذه العملية الدميوقراطية الحقيقية وكل َمن فازوا 
بها«، وقال: هذه صورة لبنان التعددي املنفتح، وحن 
تنتهي االنتخابات نبدأ مجدداً يف بناء الدولة العرصية 
املدنية التي يندرج يف إطارها جميع اللبنانين ضمن 

منطوق الدولة والقضاء مستقل.
واجتمــع الرئيس ميقايت مع نائب رئيس مجلس 
الوزراء ســعاده الشــامي، ثم مع وزير املال يوسف 

الخليل. 

مـــــيـــــقـــــاتـــــي فــــــــي اجــــــتــــــمــــــاع »األمــــــــــــــــن الــــــــغــــــــذائــــــــي« :
ــز ــخــب ــة ال ــطـ ــربـ ــــه لـ ــده مــــوجَّ ــ ــي ــ ــرش ــ ــّر... وت ــ ــم ــ ــت ــ ــس ــ ــح م ــمـ ــقـ ــم الـ ــ ــ دع

ميقايت مرتئساً االجتامع

شــهدت أســعار املحروقات ارتفاعاً كبرياً امس، 
وفق جدول تركيب األسعار الصادر عن وزارة الطاقة 
واملياه - املديرية العامة للنفط، وأصبحت عىل النحو 

اآليت: 
- بنزين 95 أوكتان: 542000 لرية لبنانّية، بزيادة 

35000 لرية.
- بنزين 98 أوكتان 552000 لرية لبنانّية، بزيادة 

34000 لرية.
- املــازوت: ٦15000 لرية لبنانّية، بزيادة 1٦000 

لرية.

{ ابو شقرا {

و أكد ممثل موزعي املحروقات فادي ابو شــقرا 
»ان املوزعن واملحطات يعانون من شــح يف مادة 
البنزين من قبــل يوم االنتخابات النيابية«، وقال:« 
نحــن تحملنا وأخذنا االمر عــىل عاتقنا ومل نقفل 
املحطات واســتمررنا يف تسليم املادة اىل املواطنن 
يف فرتة االنتخابات مع اننا مل نســتلم مادة البنزين 

من الرشكات املستوردة منذ الجمعة املايض«.

أضاف أبو شــقرا:«فوجئنا اليوم بارتفاع ســعر 
صفيحة البنزين 35000 لرية مع العلم ان الرشكات 
مل تســلم ايضا  امس املحروقات للمحطات بسبب 
املشكلة مع املصارف ومرصف لبنان بتحويل االموال 

عىل سعر صريفة«.
وناشد أبو شــقرا الحكومة ورئيسها واملعنين، 
»التحــرك الرسيع قبــل فوات لحل املشــكلة ألن 
املواطن مل يعد يحتمــل املزيد من االزمات والعودة 

اىل الطوابري«.
{ الرباكس {

مــن جهــة اخــرى رأى عضو نقابــة اصحاب 
املحطات جورج الرباكس، تعليقا عىل ارتفاع اسعار 
املحروقــات، أّن »نهايــة فرتة الربد والشــتاء التي 
تشــهد تراجع الطلب عىل مــادة املازوت للتدفئة و 
بداية فرتة الصيف التي يزداد فيها الطلب عىل مادة 
البنزين للتنقل بالســيارات، كام ان مبارشة تخفيف 
القيود عــىل الحجر الصحــي يف الصن، وتوجه 
الــدول االوروبية اىل اقــرار مقاطعة رشاء النفط 
الرويس لعدم املســاهمة يف متويل الحرب، وطلب 

السويد االنضامم اىل حلف الناتو عىل رغم معارضة 
روسيا وشبح الحرب يف اوكرانيا، مع ما يتبعها من 
انعكاســات سلبية عىل توافر الكميات النفطية يف 
االســواق، باالضافة اىل عوامل كثرية اخرى، تدفع 
باســعار النفط اىل االرتفاع بحيث تخطى ســعر 

الربنت الـ 114 دوالرا«.
وأضاف الرباكس: » لهذا الوضع انعكاســه عىل 
اســعار النفط يف لبنان بحيث ارتفع سعر صفيحة 
البنزين 35 الف لرية لتصبح 542 الفا نتيجة ارتفاع 
ســعر كيلوليرت البنزين املســتورد مام يفوق الـ 
38 دوالرا، واحتســاب ســعر الدوالر وفقاً ملنصة 
صريفــة 23200 بدالً من 22٦00 لرية، أي بزيادة 
٦00 لــرية للدوالر الواحد وما يقارب 12000 لرية 
من اصل 35 الفا. اما يف ما يتعلق باملازوت الديزل، 
فحدد ســعر الصفيحة بـــ ٦15 الف لرية بزيادة 
1٦000 لرية، واحتســب سعر رصف الدوالر وفقاً 
للسوق املوازية بزيادة 1274 لرية، أي من 27012 
اىل 28287 لرية، اما قارورة الغاز فارتفعت 1٦000 

لرية لتصبح 375 الفاً«. 

ــرة... ــيـ لـ ــف  ــ أل  ١٦ واملـــــــازوت   35 ــن  ــزي ــن ــب ال صــفــيــحــة  ــاع  ــ ــف ــ ارت
للمحطات املـــحـــروقـــات  تــســلــم  لـــم  الـــشـــركـــات   : مــســتــغــربــاً  شــقــرا  ــو  ــ اب
ــة ــل حــصــول ازمـ ــب ــت .. ولــحــل املــشــكــلــة ق ــفــائ ــوم الــجــمــعــة ال ــ ــذ ي مــن

قبــل اســتحقاق 15 أيــار، 
انتهــت املفاوضات مع صندوق 
الجانبان  واتفــق  الدويل  النقد 
املفاوضــان عــىل الربنامــج 
يف انتظــار أن توافــق عليــه 
الحكومــة اللبنانيــة ومجلس 
إدارة الصندوق... ويف ما يخّص 
األوىل، مــن املقــّرر أن يلتئــم 
مجلس الوزراء بعد غد الخميس، 
ويُرتقــب أن يبحث يف الربنامج 
املذكور قبــل أن يصبح حكومة 
ترصيف أعامل اعتباراً من اإلثنن 

املقبل.  
الدكتور  االقتصــادي  الخبري 
ســمري ضاهــر الــذي يواكب 

تفاصيــل املفاوضات،  يذكّر بالرشوط املســبقة 
التي ســيوافق عليها مجلس اإلدارة، والقوانن التي 
يجب أن يقّرها مجلس النواب وهي: قانون الرسية 
املرصفية، قانون الـ«كابيتال كونرتول«، ومرشوع 
قانون موازنة العام 2022. تُضاف إىل قانون إطار 

إعــادة هيكلة القطــاع املرصيف، وإذا مل تتقّدم به 
الحكومــة كمرشوع قانون الخميس املقبل، مُيكن 
عندئــٍذ ألحد النــواب أن يطرحه كاقرتاح قانون أو 

ر. ل مكرَّ عدد من النواب كاقرتاح معجَّ
ويقول: إنها الــرشوط األّولية املطلوبة متهيداً 
لتطبيق برنامج الدعم، والكرة اآلن يف ملعب مجلس 

النواب... حتى لو دخلت البالد يف 
مرحلة الفراغ الحكومي ال سمح 
الله، ميكــن ملجلس النواب إقرار 
القوانن املشــار إليها، وبقدر ما 
يرّسع يف إقرارها بقدر ما يعّجل 
صنــدوق النقــد يف اإلفراج عن 
الدفعــة األوىل من املســاعدات 
3 مليــارات  البالغــة  املاليــة  
دوالر عىل مدى 4 ســنوات مدة 

الربنامج...   
موافقة  عنــد  أنه  ويوضــح 
مجلــس إدارة صندوق النقد عىل 
الربنامــج تصبــح اإلصالحات 
حينهــا من مســؤولية اإلدارات 
العامة يف الدولة اللبنانية، وعىل 
ســبيل املثال ال الحرص: إعادة هيكلة القطاع العام، 

نظام تعويض نهاية الخدمة...إلخ.
ويشّدد يف السياق عىل وجوب »أال تتوقف عجلة 
اإلصالحات التي تشــكّل العمــود الفقري التفاق 

صندوق النقد...«. 

ــعــب املــجــلــس الــنــيــابــي الـــجـــديـــد.. ــل شـــــروط صـــنـــدوق الــنــقــد فـــي م

 نفذ األطباء املقيمون واملتمرنون يف جامعة البلمند )مستشفى القديس 
جاورجيوس الجامعي الروم، مستشــفى جبل لبنان، مستشفى كليمنصو( 
وقفــة إعتصامية يف حرم الجامعة يف الدكوانــة إعرتاضا عىل »األجور 
املتدنيــة و األوضاع املرتدية يف ظل الظروف اإلقتصادية القاحلة التي مير 

فيها لبنان«. 
ووفق بيان، طالب األطباء املتمرنون يف اإلختصاصات الطبية والجراحية 
كافة، بـ«تحســن األجور التي مل تعد تســمح لهم بتأمن أدىن مستويات 
الحيــاة الكرمية«،  واعرتضوا عىل »صعوبة مزاولة عملهم اليومي الطبي 

ومتابعة إهتاممهم باملرىض«.
وطالبوا عميد كلية الطب الدكتور ســامي عزار ورئيس الجامعة الدكتور 
اليــاس وراق بـ«النظر يف أوضاعهم املعيشــية واألجور املتدنّية باملقارنة 
مع ســاعات عملهم الطويلة واألوضــاع اإلقتصادية املرتدية، علام بأنهم 
يتقاضون أدىن مســتوى من األجور مقارنًة بزمالئهم املقيمن واملتمرنن 

يف جامعات ومستشفيات لبنان األخرى«. 

ــد  ــنـ ــمـ ــلـ ــبـ ــن فــــــي جــــامــــعــــة الـ ــ ــي ــ ــرن ــ ــم ــ ــت ــ اعـــــتـــــصـــــام الطــــــبــــــاء م
ــة« ــ ــي ــ ــدن ــ ــت ــ إعــــــتــــــراضــــــاً عــــلــــى عــــــــدم تـــحـــســـيـــن »األجـــــــــــــور امل

االعتصام يف باحة الجامعة
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الصهيوني الحلم  نهاية  سيناريو  عن  يتحدث  للموساد  السابق  الرئيس 

أوروبــيــيــن جــاســوســيــن  عــمــل  حـــول  ــدة  جــدي تفاصيل  تكشف  طــهــران 

حــذر رئيــس املوســاد 
بشأن  باردو،  تامري  السابق، 
مســتقبل إرسائيــل، قائال 
إن إرسائيــل يجب أن تجري 
مناقشة صعبة حول الكيفية 
التي تريد بها حل ســيطرتها 
املســتمرة منــذ عقود عىل 

ماليني الفلسطينيني.
وســأل باردو الذي ترأس 
املوساد من عام 2011 حتى 
2016، يف نــدوة جامعية: 
»ماذا سيحدث هنا يف غضون 
30 عامــا؟ اإلجابة ليســت 
أن  إلرسائيل  ميكن  واضحة. 
تقرر دولة واحدة. فمن غري 
شــخص  يوافق  أن  املعقول 
العيش بدون حقوق  ما عىل 

يف اإلقليــم الــذي يقيم فيه. ميكننا أن نقــرر أننا نريد دولة 
واحدة«، مشريا إىل أنه »بالنسبة للبعض ستكون نهاية الحلم 

الصهيوين، وبالنسبة للبعض ستكون مبثابة تحقيق حلم«.

وشدد عىل »أننا لســنا وحدنا يف هذه املنطقة، ونعتقد أن 
أحــد الجانبني ســيهرب.. لقد رأينا طــوال 74 عاما أن هذا لن 
يحدث«، مضيفا: »ماذا نريــد، دولة يهودية دميقراطية ذات 
أغلبية راسخة؟ أم نوعا مختلفا من الدولة نحن فيه أقلية؟«.

اإليراين  التلفزيــون  أكد 
أّن الجاسوســني األوروبيني 
اللذيــن تــم توقيفهام من 
قبــل وزارة األمــن يحمالن 

الجنسية الفرنسية.
التلفزيــون  وأضــاف 
حول  لــه  توضيحــات  يف 
أنّهام »سيدة  الجاسوســني 
ورجــل دخال إيــران بفيزا 
مــن  قادمــني  ســياحية 
توقيفهام  وتم  أســطنبول، 
وهام يف طريقهام إىل املطار 
بعد 10 أيام من إقامتهام يف 

إيران«.
التلفزيــون  وبحســب 
اإليراين، اجتمع الجاسوسان 
مع عدد من األشخاص الذين 
احتجاجــات  يف  شــاركوا 

املعلمني، بهدف »حرف االحتجاجات عن مسارها«.
وقال املتحــدث باســم وزارة الخارجية اإليرانية ســعيد 

خطيــب زاده، إّن عىل »الدول األوروبية، وال ســيام بريطانيا 
والسويد، الكف عن إرسال جواسيس إىل إيران وعدم استغالل 

اإليرانيني املقيمني يف هذه الدول«.

ــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد: متانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن زايـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء ابـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد لقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان بعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد اللهيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عبـ
ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــداء املنطقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل أعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــب أمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــران تخيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــط بالجيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الروابـ

ــز ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي تعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء القتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــترطون إنهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــون يشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحوثيـ

أكّــد وزيــر الخارجيــة 
اإليــراين حســني أمري عبد 
الرئيس  لقائه  اللهيان،بعــد 
الجديــد لإلمــارات العربية 
املتحــدة محمد بــن زايد، أّن 
»دفء العالقــات بني الدول 
الجارة يبّث اليأس يف نفوس 

أعداء املنطقة«.
وكتب أمري عبد اللهيان يف 
»تويرت« : »فتح صفحة جديدة 
يف عالقــات الجمهوريــة 
اإلســالمية اإليرانية ودولة 

اإلمارات العربية املتحدة«.
وأردف: »نشــّد عىل أيدي 
دفء  بحــرارة.  جرياننــا 
العالقات بــني الجريان يبث 

اليأس يف نفوس أعداء املنطقة«.
والتقى أمري عبد اللهيــان الرئيس الجديد لدولة اإلمارات،  
يف أبــو ظبي، مقدمــاً التعازي بوفاة رئيس اإلمارات خليفة 

بن زايد.

 وتباحــث أمري عبــد اللهيان مع الرئيس الجديد يف عدد من 

القضايا ذات االهتامم املشــرتك، وناقش الطرفان حل مشاكل 

الرعايا اإليرانيني املقيمني يف اإلمارات وتسهيل أمورهم.

»أنصار  جامعة  اشــرتطت 
الله« الحوثية يف اليمن، إنهاء 
القتال يف مدينــة تعز، ورفع 
املواقــع من الجانبني، ليك يتم 

فتح الطرقات.
»تويرت«،  يف  حسابه  وعىل 
قــال القيــادي يف جامعــة 
»أنصــار الله« الحوثية، محمد 

عيل الحويث، يجب
يف تعز:«

1- انهاء القتال.
2- رفع املواقع من الجانبني.

3- فتح الطرقات بعدها.
هذا متــاح اذا وافقوا عليه، 
مــن الصباح نبــدأ الخطوة إن 

شاء الله«.
ومــن جهتها، طالبــت الحكومة اليمنية 
املعرتف بهــا دوليا املجتمع الــدويل واألمم 

املتحــدة بالضغط عىل حركــة »أنصار الله« 

)الحوثيني( لرفع الحصار بشكل فوري وغري 

مرشوط عن مدينة تعز.  الــــــســــــويــــــد تــــــوقــــــع طـــــلـــــب انــــــضــــــمــــــام الــــــــــى الــــنــــاتــــو 
تركيا لتحفظات  حــل  إليــجــاد  ــة  ــي أوروب ودعـــوة  القضية  تناقش  فنلندا 

وزراء  يناقــش 
والدفــاع  الخارجيــة 
بــدول االتحاد األورويب 
يف اجتــامع دوري يف 
بروكســل مســتجدات 
حــرب روســيا عــىل 
أوكرانيــا، وســط جدل 
انضامم  بشأن  متصاعد 
فنلندا والسويد إىل حلف 
شامل األطليس )الناتو( 
عىل  تركيا  تحفــظ  بعد 

الخطوة.
يتبادل  أن  املقرر  ومن 

الوزراء األوروبيون اآلراء مع األمني العام لحلف شامل األطليس 
ينس ستولتنربغ ووزير الدفاع األوكراين أوليكيس ريزنيكوف 

الذي ينضم إىل االجتامع عرب تقنية الفيديو.
وقد أعلنت دول الشــامل األورويب الثالث األعضاء يف حلف 
الناتو، الرنويج الدامنارك وآيسلندا أنها ستوفر للسويد وفنلندا 

تأمينات أمنية.
وقالت وزيرة خارجية الرنويج إن عضوية الســويد وفنلندا 
يف الناتو تعزز السياســة الدفاعية واألمنية لدول الشــامل 
األورويب. وأضافت نريد ضامن عملية قبول رسيعة لعضوية 

السويد وفنلندا يف الناتو ودعمهام باملرحلة االنتقالية.
من جهتها قالت رئيســة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون 
إن بالدها ســتقدم طلبا رسميا لالنضامم لحلف الناتو منهية 
بذلك قرنني من الحياد، ومشرية إىل أن سفري بالدها لدى حلف 

الناتو سيتوىل تقديم هذا الطلب قريبا.
وكان أفيد أن رئيســة وزراء السويد ووزيرة خارجيتها وقعتا 

عــىل طلــب االنضامم 
للناتــو، يف حــني بــدأ 
الربملان الفنلندي نقاشــا 
لوثيقــة قدمتها اللجنة 
الربملان  يف  السياســية 
بشــأن قضية االنضامم 

للحلف األطليس.
يف املقابل أعلنت وزارة 
الروســية  الخارجيــة 
طرد دبلوماســيني اثنني 
لدى  لبعثة فنلندا  تابعني 
موســكو، وقــال وزير 
الــرويس  الخارجيــة 
سريغي الفروف، إن بالده حذرت من توسع حلف الناتو رشقا، 

مشددا عىل أن النهاية لن تكون جيدة ألحد.
ويف الوقت ذاته أشار الفروف إىل أن انضامم فلندا والسويد 
إىل الحلف لن يشــكل اختالفا كبريا، فالدولتان -وفق وصفه- 

شاركتا منذ فرتة طويلة يف مناورات مع الحلف.
دعوة أوروبية من جهة أخرى، أعرب املمثل األعىل للسياسة 
الخارجيــة واألمنية لالتحاد األورويب جوزيب بوريل عن أمله 
يف أن يتمكن حلف شــامل األطلــيس )الناتو( من إيجاد حل 
العرتاضات وتحفظات تركيا بشــأن انضامم السويد وفنلندا 

إىل الناتو.
وأوضح بوريل -يف ترصيح قبيل مشــاركته باجتامع وزراء 
دفاع دول االتحاد األورويب أن الوزراء سيقدمون الدعم الالزم 

لعضوية السويد وفنلندا يف الناتو.
وأضاف أن وزراء دفاع االتحاد األورويب سيناقشــون أيضا 

آخر املستجدات الحاصلة يف أوكرانيا.

عـــــــــــــدواً واشــــــــنــــــــطــــــــن  نـــــــــــــرى  ال  »طـــــــــــالـــــــــــبـــــــــــان«: 
قال وزير الداخلية يف حكومة »طالبان«، رساج الدين حقاين، 

إّن الحركة »ال تعترب الواليات املتحدة عدواً«.
وأوضــح حقاين، يف مقابلة مع قناة »يس إن إن« األمريكية، 
أّن حركة »طالبان« تريد إقامة عالقات جيدة مع الواليات املتحدة 

واملجتمع الدويل يف املستقبل.
وأضــاف: »ال نرى الواليات املتحدة عدواً حالياً، لكن األفغانيني 
لديهم بعض التحفظات بشــأن نيات واشنطن«، مشدداً عىل أّن 
ألفغانســتان الحق املرشوع يف الدفاع عن حريتها وفقاً للقانون 

الدويل.
وأشــار إىل أن »طالبان« تحرتم االتفاقية املوقعة مع الواليات 
املتحدة يف العام 2020 يف الدوحة، والتي تتضمن االلتزام بعدم 
السامح يف أن تكون أفغانستان مالذاً للذين يستهدفون األمريكيني.

خالل رحلته إلى كوريا الجنوبية..
الســـالح املنزوعـــة  املنطقـــة  زيـــارة  يـــدرس  بايـــدن 

قالــت مصــادر يف الحكومــة الكورية 
الجنوبية، إن ســيئول وواشــنطن تدرسان 
تنظيــم زيارة للرئيس األمرييك جو بايدن إىل 
املنطقة منزوعة السالح شديدة التحصني بني 
الكوريتني. ومن املقــرر أن يزور بايدن كوريا 
الجنوبية يف الفرتة من 20 إىل 22 ايار إلجراء 
لقــاء قمة مع الرئيس، يون ســيوك يول، ثم 
يتوجه إىل طوكيو يف يوم 22 من الشهر نفسه 
للمشاركة يف اجتامع »كواد« الرباعي األمني، 

مع قادة أسرتاليا والهند واليابان.
وأظهرت كوريا الشاملية بوادر استعدادها 
إلجراء تجربة نووية مؤخرا، مام يلفت االنتباه 
إىل أن بايدن قد يوجه أثناء زيارته لهذه املنطقة 
رســالة تدعو بيونغ يانــغ إىل االمتناع عن 

»االستفزازات«.
ويرى مراقبون أنه إذا تم تحقيق هذه الزيارة، 
ميكن أن تكون مبثابة فرصة لبايدن للحصول 
عىل فهم أفضل لواقع األمن يف شــبه الجزيرة 
الكورية، والتأكيد مجــددا عىل التضامن يف 
التحالف بني سيئول وواشنطن، وسط مخاوف 

بشأن تجربة نووية محتملة لبيونغ يانغ.
وزار العديد من الرؤساء األمريكيني السابقني 
الزائرين لكوريا الجنوبية، هذه املنطقة منزوعة 

السالح الفاصلة بني الكوريتني.
وكان الرئيس األســبق رونالد ريغان قد زار 
هــذه املنطقة كأول رئيس أمرييك لها يف عام 

1983، ثم زارها الرئيس األسبق بيل كلينتون يف 
عام 1993، والرئيس األسبق جورج دبليو بوش 
يف عام 2002، والرئيس األســبق باراك أوباما 

يف عام 2012.
ويف هــذه املنطقة، التقــى كل من الرئيس 
األمرييك الســابق دونالد ترامــب، والرئيس 
الكوري الجنويب السابق، مون جيه إن، والزعيم 
الكوري الشاميل، كيم جونغ أون، يف حزيران 

عام 2019.
ومن جهة أخرى، قد يزور بايدن خالل رحلته 
إىل كوريــا الجنوبية قاعدة »كامب هامفريز، 
األمريكية يف مدينة بيونغ تياك الواقعة عىل 
بعــد 70 كيلومرتا جنوب العاصمة ســيئول، 
لتشــجيع الجنود األمريكيني املتمركزين يف 

كوريا الجنوبية.

يريفـــــــــــــــان.. احتجاجـــــــــــــــات مناهضـــــــــــــــة للحكومـــــــــــــــة
اعتقلــت الرشطة يف أرمينيا، ما يقرب من 
300 من أنصار املعارضة الذين حاولوا إغالق 
الشــوارع يف العاصمة يريفان، التي تشهد 

احتجاجات مناهضة للحكومة منذ شهر.
وحــاول املئات من أنصار املعارضة، إغالق 

الشوارع يف وسط يريفان.
وقالــت إدارة الرشطــة األرمنية إن »286 
شخصا خالفوا املطالب القانونية للموظفني 
املكلفني بإنفاذ القانون اعتقلوا لفرتة وجيزة«.
يذكر أن أحزاب املعارضة تنظم منذ منتصف 
نيســان املايض مسريات للمطالبة باستقالة 
رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، بسبب النزاع 

مع أذربيجان حول منطقة قره باغ.
واتهمــت أحــزاب املعارضة باشــينيان 
بالتخطيــط للتنازل لباكو عــن أجزاء من 
قــره باغ ال تزال تحت الســيطرة األرمنية. 
أرمينيا  اللــدودان،  الخصامن  هذا وخــاض 
وأذربيجــان، حربني - يف عــام 2020 ويف 
تســعينيات القرن املايض - عىل منطقة قره 

باغ  الجبلية املتنازع عليها منذ فرتة طويلة.
وأودى القتال الذي استمر ستة أسابيع يف 
خريف 2020 بحياة أكرث من 6500 شــخص 
وانتهى باتفاق وقف إطالق النار بوســاطة 

روسية.

»السنة والكرد« للتحالف مع غريه.
وكتب زيباري يف تغريدة عىل تويرت أول من أمس  أن »العراق 
يف مأزق سيايس وأمني خطري«، مضيفا »فشل للرئاسات يف 
تجنب الحالة بســبب مصالحها النفعية، ورفض االستحقاق 
االنتخايب، وانجرار القضاء إىل قرارات منحازة«، وأشار إىل أن 

»املترضر هو املواطن أمنيا واقتصاديا«.
ولفت زيباري إىل أن »املظاهرات واالحتجاجات الشــبابية 
والشــعبية قادمة قريًبا ضد االنسداد السيايس واالقتصادي 
والفشــل وتجويع الشــعب وعدم احرتام إرادة الشــعب يف 

اختياراته االنتخابية«.
مــن جهتها دعت الهيئة التنســيقية ملا تعــرف بفصائل 
املقاومة الشيعية الفرقاء السياسيني لالحتكام إىل لغة العقل 
والقانون، وقالت يف بيان إنه »يف الوقت الذي مير به العراق 
بل والعامل أجمع مبراحل خطرية تنذر بعواقب وخيمة ال يعلم 
بحقيقتهــا إال الله، فمن حرب عاملية تلوح يف األفق إىل خطر 
الجفــاف الذي بانت آثاره وغريهــا كثري، نرى بوضوح حجم 
االختالف الســيايس الحاصل يف البالد، والذي أخذ يتصاعد 
عىل عكس مــا كنا نأمله من الفواعل السياســية املتصدية 

السياسية«. للعملية 
وأضافــت الهيئة »فال اتفاقــات، وال تنازالت، بني األطراف 
السياســية، بل هناك تشــبث باملواقف، ونخىش أن هذا األمر 
ســينعكس عىل املجتمع العراقي بســبب التشدد غري املعهود، 
مام يســتوجب االحتكام إىل املنطق والعقل واملرونة يف طرح 

األفكار واملبادرات للخروج من األزمة«.
وكان الصــدر قال يف بيان »بقي لنــا خيار ال بد أن نجربه، 
وهــو التحول إىل املعارضة الوطنية ملدة ال تقل عن 30 يوما«، 
موضحا أن ســبب اتخاذه هذا القــرار يعود إىل ازدياد التكالب 
عليه من الداخل والخارج وعىل فكرة تشــكيل حكومة أغلبية 
وطنيــة، دون تســمية أي جهة. وأضــاف الصدر »إن نجحت 
األطــراف والكتل الربملانية مبا فيها من ترشفنا بالتحالف معها 
يف تشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب فبها ونعمت، وإال فلنا 

قرار آخر نعلنه يف حينها«، دون تفاصيل.

{ مبادرة املستقلني {
وكان نواب مستقلون وحركات ناشئة طرحوا األحد املايض 
مبادرة لتشكيل الحكومة يف بيان أعلنوه خالل مؤمتر صحفي 

عقد يف مقر مجلس النواب بالعاصمة بغداد، عرب تشــكيلهم 
كتلــة نيابية تدعو الكتل السياســية املعنية إىل التكتل معها 
لتشــكيل الكتلة األكرث عددا يف مجلس النواب دون اشرتاطات 

مسبقة.
وأضــاف البيان أنه »بعد تكليف كتلة املســتقلني والحركات 
الناشــئة من قبل رئيس الجمهورية املنتخب لرتشيح شخص 
رئيس مجلس الوزراء تتوىل الكتلة ترشيح شخصيات مستقلة 
دون إمالءات وضغوط من الكتل السياســية األخرى، وتتوىل 
الكتلة الداعمة متكينه من اختيار التشــكيلة الحكومية التي 
تتصف بالحــد األعىل من الكفاءة والخــربة والنزاهة ووفقا 
لالســتحقاق االنتخايب وضامن متثيــل األقليات، كام تتوىل 
دعم برنامجه االنتخايب املتضمن إجراء اإلصالحات السياسية 

واالقتصادية ومكافحة الفساد املايل واإلداري«.
ورحب اإلطار التنســيقي الشــيعي يف بيان مببادرة النواب 
املستقلني، وقال إنها تقرتب كثريا من بنود مبادرته التي أعلنها 
يف الثالــث من أيار الجاري و »بالخصوص الرؤى املتقاربة يف 

تشكيل الكتلة األكرب وحفظ حق األغلبية«.
وأضاف اإلطــار يف بيانه »نعلن التزامنا بتكليف مرّشــح 
محايد كفء يضطلع بتشــكيل الحكومة إلنهاء حالة االنسداد 
الســيايس«، داعيا الكتل السياســّية للتفاعل اإليجايب مع ما 

أعلنه املستقلّون والحركات الناشئة.

{ ردود فعل {
وتباينــت ردود الفعــل العراقيــة عىل منصــات التواصل 
االجتامعي، إذ رجح مراقبون ومتخصصون يف الشأن العراقي 
خروج أتباع الصدر يف احتجاجات شــعبية بغية قلب الطاولة 
عىل اإلطار التنسيقي، مشريين إىل أن قرارات القضاء العراقي 
األخرية خاصــة رفض قانون األمن الغذايئ املقدم من الربملان 

ستجرب الصدر عىل اللجوء للشارع.
فقــد اعترب الباحث العراقي كتاب امليزان أن بيان الصدر هذه 
املرة كان غاضبا ومختلفا وأغلق فيه كل أبواب الحوار والتوافق، 

ووضع أسسا جديدة لقواعد اللعبة السياسية.
من جهته اعترب الكاتب سعد الكناين يف تغريدة عىل تويرت، 
أن مبادرة النواب املستقلني ستعّقد املشهد السيايس يف العراق، 
ألن 90% منهم يعملون تحت عباءة اإلطار التنســيقي والباقني 
مــع التيار الصدري. أما الكاتب عمــر حبيب فرأى يف تغريدة 
عىل تويرت أن العراق أمام مفرتق طرق، محذرا من أن التصعيد 
قادم عىل كل األصعدة، وأول موجاته سترضب كل أدوات اإلطار 

التنسيقي املبارشة وغري املبارشة.

بعد وصولها لطريق مسدود... دعوات بالعراق لحل أزمة 
تشكيل الحكومة وتوقعات بنزول أنصار الصدر للشارع

)تتمة ص1( 

وفيـــــــــــات

يَا أَيَُّتَها النَّْفُس الُْمطَْمِئنَُّة اْرِجِعي 
إِىَل َربِِّك َراِضَيًة َمرِْضيًَّة َفاْدُخيِل يِف 

ِعَباِدي َواْدُخيِل َجنَِّتي
مبزيد مــن األىس والتســليم 

بقضاء الله ومشيئته 
ننعــي فقيدنا الغــايل املرحوم 

الوزير والنائب السابق املرحوم

الدكتور
محمد عبد

الحميد بيضون
 والدته املرحومة مشعل فارس

 زوجته نرسين الخالدي
أوالده: جهاد، روان ود. نور

عــيل  املهنــدس  أشــقاؤه: 
واملرحومــني د. عفيف واألســتاذ 

رشيد
زوجة  نازك  الحاجة  شقيقاته: 
املرحــوم عيل حراجــيل، الحاجة 
عفيفة زوجة املرحوم محمد رمال، 
أمرية زوجة د. حسني زغيب، فاطمة 
زوجة املرحوم رياض الريس، إميان 

زوجة السيد أحمد أسعد
ســيصىّل عىل جثامنه الطاهر 
بعــد صــالة الظهر من يــوم غد 
الخميس الواقع يف 19 أيار 2022م 
حيث ســيوارى الــرثى يف جبانة 
بلدته شــحور يف متام الســاعة 

الواحدة ظهراً.
وتقبل التعازي يوم االحد املوافق 
فيــه 22 أيــار 2022م يف جمعية 
التخصص والتوجيه العلمي الجناح 
من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى 

الساعة السادسة مساًء.
الخالدي،  بيضون،  ال  االسفون 
فــارس، الخليــل، زغيب، اســعد، 
حراجــيل، رمــال، الريس وعموم 

اهايل بلدة شحور. 

رئيس مجلس النواب
اعضاء مجلس النواب

ينعــون مبزيــد االىس زميلهم 
املأسوف عليه

النائب والوزير السابق 
محمد عبد

الحميد بيضون
املنتقل اىل رحمته تعاىل الثلثاء 

17 ايار 2022.

رئيس رابطة النواب السابقني
اعضاء رابطة النواب السابقني

ينعون مبزيد االىس زميلهم 

الوزير والنائب السابق 
المغفور له محمد

عبد الحميد بيضون
ويتقدمون مــن عائلته وذويه 

بأصدق التعازي
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االربعاء 18 ايار 2022

اليوم ليغ  يوروبا  نهائي  تلخص  رقماً   25 رينجرز..  ضد  فرانكفورت 

مسيرته في  مدرب  أفضل  يختار  رونالدو  فيرغوسون..  أو  زيدان  ليس 

سيتي مانشستر  جنة  من  للخروج  املرشحون  فريق..  نصف  من  أكثر 

تنتظــر  جامهري كرة القدم أول مباراة نهائية يف 
البطوالت األوروبية خالل املوســم الحايل،  وهي 

مباراة نهايئ الدوري األورويب 2022.
ويواجــه  آينرتاخت فرانكفــورت األملاين نظريه 
غالسكو رينجرز االسكتلندي، اليوم األربعاء،  عىل 
ملعب رامون سانشــيز بيزخوان يف إشبيلية، يف 
املباراة النهائية من بطولة الدوري  األورويب ملوسم 

.2022-2021
املباراة  ســتكون محاطة بالعديــد من األرقام 
االســتثنائية، والتــي ميكن تلخيــص أبرزها عرب 

التقرير  التايل.

 { نهائيات  الدوري األورويب 
السابقة {

املباراة  ستكون النهايئ رقم 13 يف تاريخ الدوري 
األورويب، منذ تعديل نظام املسابقة، حيث  شهدت 
املباريات النهائية الـ12 السابقة تسجيل 36 هدفا، 

مبعدل 3 أهداف كل مباراة.
وكان  أكــرب فوز يف املباريــات النهائية الـ12 
الســابقة مــن نصيب تشــيليس، عندما فاز عىل  
أرســنال بنتيجة 4-1 يف نهــايئ إنكليزي خالص 

بنسخة 2019-2018.
وباإلضافة  إىل نهايئ تشــيليس وأرسنال، كان 
أكرب عدد من األهداف تشهده مباراة نهائية للبطولة 
5  أهداف، عندما فاز إشبيلية اإلسباين عىل دنيربو 
برتوفسك األوكراين 3-2 يف 2015،  وبنفس النتيجة 

عىل إنرت ميالن اإليطايل يف 2020.
وشــهدت  املباريات النهائية الســابقة للبطولة 
مشــاركة 9 فرق إسبانية و7 فرق إنجليزية، دون أن  

يشارك أي فريق من أملانيا أو اسكتلندا.
وهذه  هي املرة األوىل التي يبلغ فيها فريق أملاين 
أو اسكتلندي نهايئ البطولة، لريتفع  عدد جنسيات 

األندية التي بلغت النهايئ إىل 9 جنسيات.

 { أبطال  الدوري األورويب {
وفاز  إشــبيلية بجميع املباريــات الـ4 النهائية 
التي خاضها يف البطولة، وكان أحدثها يف  2020، 
ليتفوق عــىل أتلتيكو مدريد اإلســباين الذي فاز 
باللقــب يف جميــع املباريات  النهائيــة الـ3 التي 

خاضها بالبطولة.
وســيكون فرانكفورت ورينجرز الفريقني رقمي 
17 و18  يف قامئــة الفــرق التي خاضت النهايئ ، 
والفائز منهام سيكون سابع فريق فقط يتوج بلقب  

البطولة.
الفائزون  الســابقون بلقب البطولة ينتمون لـ3 

اتحادات وطنية فقط، بواقع 8 ألقاب لفرق إسبانيا،  
و3 للفرق اإلنكليزية، ولقب واحد لفرق الربتغال.

وهــذه  هــي املرة األوىل منذ نهــايئ 2017 بني 
مانشســرت يونايتد اإلنكليــزي وأياكس الهولندي  
التي يشــهد فيها نهايئ البطولة فريقني يشاركان 

يف النهايئ للمرة األوىل.

 { معجزة  تنتظر فرانكفورت 
ورينجرز {

إذا  تُوج فرانكفورت باللقب، سيصبح ثالث فريق 
يحرز لقب البطولــة دون التعرض ألي هزمية يف  

مسريته باألدوار املختلفة للبطولة.
وسبق  فرانكفورت إىل هذا اإلنجاز فريقان، هام 
تشيليس اإلنكليزي يف موسم 2018-2019، عندما  
تُوج باللقب من خالل 12 انتصارا و3 تعادالت، وتبعه 
فياريال اإلسباين يف املوسم  املايض بإحراز اللقب 

عرب 11 انتصارا و3 تعادالت.
يف  املقابل، ُمني رينجرز بـ5 هزائم حتى اآلن، ما 
يعني أنه يف حالة تتويجه باللقب  سيكون قد ُمني 
بهزميتني أكرث من عدد الهزائم التي مني بها أي فريق 

سابق توج باللقب.
ويعترب  إشبيلية هو البطل الوحيد الذي مني بأكرث 
مــن هزميتني يف طريقــه للقب، حيث تعرض لـ3  

هزائم يف موسم 2014-2013.

 { البطاقات  والركالت واألهداف 
العكسية {

أحــرز  البلجييك روميلو لوكاكو الهدف العكيس 
الوحيــد يف تاريخ املباريــات النهائية من  الدوري 
األورويب، ليمنح إشبيلية الفوز عىل فريقه السابق 

إنرت ميالن يف نهايئ نسخة  2020-2019.
شــهدت  املباريات النهائية الســابقة للبطولة 
احتساب 3 رضبات جزاء فقط، وتم تسجيلها جميعا  
عن طريق أوســكار كاردوزو لفريــق بنفيكا يف 
مواجهة تشيليس بنهايئ 2013، والبلجييك  إيدين 
هازارد لتشــيليس أمام أرسنال يف 2019، ولوكاكو 

إلنرت يف مواجهة إشبيلية عام  2020 .
وحســمت  ركالت الرتجيــح النهايئ مرتني يف 
الدوري األورويب، حيث فاز إشبيلية عىل بنفيكا 2-4  
بعد التعادل السلبي يف 2014 بتورينو، وفاز فياريال 
عىل مانشســرت يونايتد 11-10 بعد  تعادلهام 1-1 
يف نهايئ املوسم املايض مبدينة دانسك البولندية.

وكان  النهــايئ اآلخر الذي بلغ الوقت اإلضايف قد 
ُحســم لصالح أتلتيكو مدريد اإلسباين عىل  فولهام 

اإلنكليزي 2-1 يف 2010.

 { أبرز  الالعبني {
7 العبني  ســبق لهم التســجيل مرتني يف شباك 
املنافس باملباريات النهائية للدوري األورويب، وهم  
)دييجو فورالن ألتلتيكو مدريد يف 2010، ورادميل 
فالــكاو ألتلتيكو أيضــا يف 2012،  وكارلوس باكا 
إلشــبيلية يف 2015، وكويك إلشبيلية يف 2016، 
وأنطــوان غريزمــان ألتلتيكــو  مدريد يف 2018، 
وهــازارد لتشــيليس يف 2019، ولــوك دي يونغ 

إلشبيلية يف 2020 .
فالكاو  هو الالعب الوحيد الذي هز الشــباك يف 
مباراتني نهائيتني للبطولة، حيث أحرز هدف  الفوز 
لبورتو يف نهايئ 2011، ثم سجل هدفا ألتلتيكو يف 
نهــايئ 2012، وهو الالعب  الوحيد أيضا الذي توج 
بجائزة أفضل العب يف النهايئ ملرتني وذلك يف نفس 

العامني.
يريمي  بينو هو أصغر العب يشــارك يف الطرف 
الفائز باملباراة النهائية للبطولة، حيث خاض  نهايئ 
املوســم الســابق مع فياريال وعمره وقتها هو 18 

عاما و218 يوما.
راؤول  ألبيول هو أكرب العب يشــارك يف الطرف 
الفائز باملباراة النهائية للبطولة، حيث خاض  نهايئ 
املوســم الســابق مع فياريال وعمره وقتها هو 35 

عاما و265 يوما.

 { أبرز  املدربني {
أصبح  اإليطايل ماوريسيو ساري أكرب مدرب سنا 
يتوج بلقب البطولة عندما قاد تشــيليس للقب يف  

2019 وعمره وقتها 60 عاما و139 يوما.
الربتغايل  أندري فيــاش بواش هو أصغر مدرب 
سنا يتوج بلقب البطولة، عندما قاد بورتو للقب يف  

2011، وعمره وقتها 33 عاما و213 يوما.
اإلســباين  أوناي إميري هو أكرث من توج بلقب 
الدوري األورويب )4 مرات(، حيث قاد إشبيلية للقب  
يف 3 نسخ متتالية من 2014 إىل 2016، ثم فياريال 
للقب يف 2021، علام بأنه قاد  أرسنال أيضا لنهايئ 

2019 وخرس أمام تشيليس.
وتوج  األرجنتيني دييغو سيميوين باللقب مرتني 
مــع أتلتيكو مدريد يف 2012 و2018، فيام مل  يفز 

أي مدرب آخر باللقب أكرث من مرة واحدة.
ويتطلــع  كل من النمســاوي أوليفر غليســر، 
املديــر الفني لفرانكفــورت، والهولندي جيوفاين 
فان  برونكهورســت، مدرب رينجرز، إىل أن يصبح 
أول مــدرب من بالده يتوج بطــال للدوري  األورو
يب.                                                                                                                                                             

لعب  كريستيانو رونالدو نجم مانشسرت يونايتد، 
عىل مدار مشواره تحت قيادة مجموعة من أفضل  

املدربني، ولكن الدون اختار أفضل من دربه.
وقبــل  أن يخوض رونالــدو تجربة، مع مدرب 
جديد، وهو الهولندي إريك تني هاغ، الذي ســيقود  
مانشســرت يونايتد، بعد نهاية املوسم، أعادت نرش 
صحفية مانشسرت إيفيننغ نيوز،  ترصيحات قدمية 

لرونالدو، عن أفضل مدرب يف مسريته.
أليكس  ودرب رونالدو يف مشــواره الســري 
فريغوســون  الذي حوله من العب برتغايل واعد 
قادم من سبورتنغ لشبونة يف صيف 2003، إىل 
أفضل  العب يف العامل يف 2008، حني كان ميثل 

األوىل. الفرتة  يف  يونايتد  مانشسرت 
بعدهــا  تــدرب رونالدو يف ريــال مدريد خالل 
الفرتة مــن 2009 إىل 2018 مع مجموعة من أهم  
املدربني يف العامل أبرزهم مواطنه جوزيه مورينيو 
واإليطايل كارلو أنشيلويت  واإلسباين رفائيل بنيتيز 

والفرنيس زين الدين زيدان.
ويف  يوفنتوس تدرب الدون مع ماســيمليانو 
أليغري، وماوريســيو ســاري وأندريا بريلو، ثم 
يف  يونايتــد، يف الفــرتة الثانية عمل مع مدربه 
الحــايل رالف رانغنيك وقبله الروجي أويل غونار  

سولشــاير.ولكن  رونالدو اختار مواطنه جوزيه 

مورينيــو، الذي قاده يف ريال مدريد من 2010 إىل 

2013،  كأفضل مدرب عمل معه خالل مشواره، وذلك 

من خالل ترصيحات أدىل بها يف عام 2018.

ويقــول  رونالدو: »العمل مع مورينيو مجدداً؟ ملا 

ال؟، ســأضعه عىل القمة، قلت ذلك  مراراً، قلت من 

قبــل أين لعبت مع مدربــني عظامء، ولكن جوزيه 

مورينيــو، كان مفكراً  كبرياً يحلل األمور، يدخل يف 

كل تفصيلة«.

 { ماذا  قدم كريستيانو رونالدو 

مع جوزيه مورينيو؟ {
بالنظر  إىل أرقام كريستيانو رونالدو التهديفية 
عىل مدار مشــواره التدريبي سنجد أنه تحول  بعد 
عملــه مع مورينيو، إىل أفضــل هداف يف تاريخ 
النــادي املليك. قبل  العمل مع مورينيو كان أفضل 
رصيــد تهديفي يف تاريخ رونالدو الوصول إىل 42 
هدفاً يف  موسم 2007-2008، الذي شهد تتويجه 
أفضل العبي العامل ألول مرة يف مشــواره، بعدها  

تراجعت أرقامه إىل 26 و33 هدفاً، يف املوسم.
ولكن  يف موســمه األول مــع مورينيو وصل 
رونالدو إىل 53 هدفاً، كأعىل رصيد يف تاريخه مع  
زيــادة أدواره ومهامه الهجومية، ثم وصل إىل 60 
هدفاً يف املوســم التايل 2011-2012،  ثم 55 هدفاً 
يف موســم 2012-2013 الذي شهد عودته للفوز 
بجائزة أفضل العبي العامل بعد  4 سنوات من هيمنة 

ليونيل مييس.
ورغم  أن رونالدو حقق رقمه القيايس يف األهداف 
ملوسم واحد مع كارلو أنشيلويت يف موسم  2014-

2015 بتسجيل 61 هدفاً لكن يبقى مورينيو هو من 
حول رونالدو لهداف ال يرحم.

ازداد  عدد الالعبني املرشــحني الرحيل عن 
مانشسرت سيتي بنهاية املوسم الحايل، وكان 
من  بينهم الجزائري رياض محرز نجم الفريق.
ورغم  أن محرز نجح يف تســجيل 24 هدفاً 
كأفضل هدايف مان ســيتي هذا املوســم يف 
كافة البطوالت، إال  أن اســمه مطروح بقوة 
للرحيل للرحيــل يف قامئة طويلة تضم عدد 

كبري من العبي الخط  األمامي.

 { أول  صفقة يف عهد بيب 
غوارديوال {

وكشفت  صحيفة »دييل ميل« الربيطانية 
يف تقرير لها أمس الثالثاء إن إلكاي غوندوغان  
أول صفقة تعاقد معها مانشســرت سيتي يف 

صيف 2016، عند قدوم اإلســباين بيب غوارديوال  
لقيادة الفريق سريحل بنهاية املوسم الحايل.

ووفقا  للصحيفــة فغوندوغان عليه البحث عن 
فريق جديد لالنتقال إليه هذا الصيف، رغم أن عقده  

ينتهي يف صيف العام املقبل.
ومل  يكن غوندوغان عنرصا أساســيا يف املوسم 
الحايل للمدرب بيــب غوارديوال، وتراجع دوره من  
األمام للوسط قليالً يف ظل وجود كوكبة من العبي 
الصفــوة يف الخطوط األمامية  للســاموي، مام 
جعل مشــاركاته تتقلص إىل 20 مباراة )بالتشكيل 

األسايس( فقط من أصل 42  شارك بها.
ويف  حال نجح غوندوغان يف الفوز مع مانشسرت 
سيتي بالدوري األحد املقبل، سيكون الالعب  األملاين 
األنجح يف تاريخ الدوري اإلنكليزي املمتاز بتحقيق 

4 ألقاب دوري مع مان  ســيتي أولها يف 2018 ثم 
2019 و2021 ثم العام الحايل 2022.

اسم  مانشسرت ســيتي ارتبط مؤخراً بالهولندي 
فرينيك دي يونغ والفرنــيس بول بوغبا، من أجل  
إعادة تنشيط الفريق يف مركز خط الوسط بالعبني 

أصغر سنا من غوندوغان )31 عاما(.
عنرص  الســن أيضا كان له دورا يف تقارير رحيل 
محرز )31 عاما( رغم كونه هداف سيتي األول  هذا 
املوسم لكرب سنه ، وقدوم إيرلينغ هاالند وتواجد فيل 
فودين وجاك غريليش. ومل  يفاتح الســيتي محرز 
يف مســألة تجديد عقده، وسط اهتامم فرق عديدة 

بالتعاقد معه، عىل  رأسها باريس سان جريمان.

 { سرتلينغ  وخيسوس {
وما  ينطبق عىل محرز وغوندوغان يف مســألة 

الســن ال ينطبق عىل ثنايئ الفريق الهجومي 
رحيم  ســرتلينغ وغابريل خيسوس، لكنهام 

مرشحان للرحيل
ولقد  ارتبط اســم الثنــايئ باالنتقال إىل 
أرســنال اإلنكليزي يف ظــل حاجة الفريق 
لالعبني  هجوميني، بعــد رحيل بيري إميريك 
أوباميانــغ واقرتاب ألكســندر الكازيت من 
الرحيــل،  باإلضافة لصعوبة مشــاركتهام 
بشكل أسايس يف سيتي خالل الفرتة املقبلة، 

بعد التعاقد  مع هاالند.
وبعيداً  عن هؤالء فإن الربازييل فريناندينيو، 
قائد الســاموي، تقرر رحيله بنهاية املوسم  
الحايل، بعد مسرية حافلة مع الفريق بدأت يف 
عام 2013 وشــهدت تحقيق نجاحات محلية  
مذهلة. قامئة  الذين سيخرجون من جنة مان سيتي 
شهدت كذلك تواجد اسم الربتغايل بريناردو سيلفا،  
الــذي أعلــن بيب غوارديوال مدربــه، أنه كان يريد 
الرحيل عن فريق مدينة مانشســرت الصيف  املايض 
لكنــه أقنعه بالبقاء. لكن  غوارديوال كذلك أكد أنه ال 
ميكنه إجبار ســيلفا أو أي العب آخر عىل البقاء يف 
ملعب  االتحاد، مام يعزز فرص رحيله هذا الصيف.

ســيلفا  من جانبــه، كان يريد الرحيل عن ملعب 
االتحاد ليس ألســباب فنية، ولكن ألسباب عائلية،  

يف ظل عدم شعوره بالسعادة بعيداً عن عائلته.
ولنفس  األمر املتعلق بقلة فرص املشاركة ينتظر 
أن يرحل املدافع الهولندي ناثان أيك عن مان  سيتي 
بنهاية املوسم الحايل، كونه املدافع رقم 4 يف الفريق 

خلف روبني دياز وإميريك  البوريت وجون ستونز.

غالسكو رينجرز

رونالدو

العبو مانشسرت سيتي

أينرتاخت فرانكفورت

الثانية الــدرجــة  إلــى  الصفاء   : لبنان   بطولة 
للمرة األولى في تاريخه بخسارته أمام الحكمة

»األبطال«.. نهائي  قبل  مدريد  ريال  يقلق   سر 
الترجيح؟ ركــات  في  ليفربول  يخسر  ال  ملــاذا 

 هـــــداف الـــــــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي املـــمـــتـــاز ..
صــاح؟ يغيب  عندما  ليفربول  يفعل  ــاذا  مـ

لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي.. عـــــن  تـــــنـــــازل   ال 
ــه بــايــرن ــع ســاحــه فــي وجـ ــرف بــرشــلــونــة ي

هبط فريــق الصفاء الول 
مــرة يف تاريخه اىل مصاف 
الثانية لكرة  الدرجــة  أندية 
أمس  خســارته  بعد  القدم، 
الثالثــاء أمام فريق الحكمة 
)0-1(، يف األسبوع العارش 
من التصفيــة  واألخــري 
النهائيــة لألنديــة األواخر 
للدرجة  اللبناين  الدوري  يف 
-2021 للموســم  االوىل 

مجمع  ملعب  عــىل   ،2022
فؤاد شهاب يف جونية.

هدف  سار  بوكونتا  سجل 
اللقاء الوحيــد يف الدقيقة 

90+6، لريفــع الحكمة رصيده اىل 27 نقطة 
يف املركز الثالث من سداســية الهبوط، بينام 
تراجــع الصفاء اىل املركــز قبل األخري بـ22 

نقطة.
قــاد املباراة الحكــم محمد عيىس وعاونه 
محمد رمال وعيل املقداد وسامر السيد قاسم 

حكامً رابعاً وراقبها حسن مرواين.
عىل ملعب أمني عبد النور يف بحمدون، فاز 
اإلخاء األهيل عاليه عىل سبورتينغ الريايض 

برباعيــة نظيفة، ليحافــظ عىل مقعده يف 
الدرجة األوىل بعدما رفع رصيده اىل 25 نقطة 
يف املركز الرابع من سداســية الهبوط، بينام 
تجمد رصيد سبورتينغ عند 11 نقطة يف املركز 

األخري.
سجل األهداف هادي مايض )38(، دينيس 

تيتيه )45، 73( وسعيد سعد )85(.
قاد املباراة الحكم حســني ابو يحيا وعاونه 
احمد الحســيني وتيســري بدر والشيخ أحمد 

عالء الدين حكامً رابعاً.

يبــدو  أن نــادي ليفربول 
اإلنكليــزي ميتلك رسا جعله 
يف  منافســيه  عىل  يتفوق 
ركالت الرتجيح  خالل املوسم 

الحايل.
وتــوج  ليفربــول  بلقب 
اإلنكليــزي   االتحــاد  كأس 
2022، السبت املايض، عقب 
الفوز عىل تشيليس بركالت 
الوقتني   نهاية  بعد  الرتجيح، 
األصــيل واإلضايف بالتعادل 

السلبي بدون أهداف.
الذي  الثاين  اللقــب  كان 
يحصده ليفربول يف املوسم 

الحــايل، بعد تتويجه ببطولــة كأس رابطة  
املحرتفــني اإلنكليزية، بركالت الرتجيح أيضا، 

وعىل حساب نفس املنافس، تشيليس.
التفوق  الواضح الذي يحظى به ليفربول يف 
ركالت الرتجيح، دفع البعض لســؤال األملاين 
يورغــن  كلوب، املدير الفني للفريق، عن الرس 

وراء ذلك، وجاءت إجابته واضحة.
وقال  كلوب يف ترصيحات نقلتها شــبكة  
»ESPN«: »نحــن نعمل مع رشكة من 4 أفراد، 

.»neuro11 اسمها
وأوضح:  »لقــد تواصلوا معنا منذ عامني، 
أعتقد أنني كنت عىل دراية بهم، وكان أحدهم  

متخصصا يف علم األعصاب«.

وأضــاف:  »أخربين قائال: »ميكننا التدريب 

عىل تســديد ركالت الرتجيح، فقلت له إن  ذلك 

يبدو مشوقا وطلبته عىل الفور«.

وأتم:  »هو شاب أملاين، تقابلنا وعملنا معا، 

وهــذه البطولة لهم كــام كانت بطولة كأس  

رابطــة املحرتفني«.وســيكون  ليفربول يف 

حاجة إىل هذا التفــوق يوم 28 أيار الجاري، 

عندمــا يواجــه ريال مدريد  اإلســباين، يف 

العاصمة الفرنسية باريس، يف نهايئ دوري 

أبطــال أوروبا 2022، وهي املبــاراة  التي قد 

تُحسم بركالت الرتجيح أيضا حال التعادل.

صعب  املرصي محمد صالح، نجم ليفربول، 
من مهمة مدربــه األملاين يورغن كلوب، قبل 
مباراته  ضد ساومثبتون يف الدوري اإلنكليزي.

ويبــدو  أن غياب صالح، هــداف الدوري 
اإلنكليزي حتى اآلن، ال يؤثر بشــكل كبري عىل 
نتائــج  ليفربول يف املوســم الحايل، حيث 
يقدم الفريق األحمر مســتويات مميزة حتى 

يف غيابه.
وغــاب  صالح عن مباراتني فقط لليفربول 
يف الدوري اإلنكليزي املمتاز، بسبب مشاركته 
مــع  منتخب مرص يف كأس أمم أفريقيا، لكن 
ليفربول حسمهام لصالحه بنتيجة 3-0 عىل  
برينتفــورد، و3-1 ضد كريســتال باالس يف 

الجولتني الـ22 والـ23.
ولنفس  الســبب، غاب صــالح عن مباراة 
رشوســربي تاون، يف الدور الثالث من كأس 
االتحاد اإلنكليزي،  والتي حســمها ليفربول 

لصالحه بنتيجة 1-4.
صالح  غاب أيضا عن مبارايت ليفربول ضد 
أرسنال، يف ذهاب وإياب الدور نصف النهايئ 
مــن بطولة  كأس رابطة املحرتفني اإلنكليزية 
بســبب كأس أمم أفريقيا، ونجح »الريدز« يف  

الفوز باملباراة الثانية 2-0، بعد التعادل السلبي 
يف املباراة األوىل.

وبعيدا  عــن أمم أفريقيا، قرر كلوب إراحة 
صــالح يف 3 مباريــات يف كأس رابطــة 
املحرتفني، فاز  ليفربول بها جميعا، وذلك عىل 
حساب نوريتش سيتي 3-0 يف الدور الثالث، 
وبريســتون 2-0  يف الدور الرابع، كام تعادل 
مع ليســرت يف ربع النهــايئ، قبل أن ينترص 

بركالت الرتجيح.
كلوب  أراح صالح أيضا يف 3 مباريات بكأس 
االتحاد، وفاز بها ليفربول جميعا، عىل حساب  
كارديف سيتي 3-1 يف الدور الرابع، ونوريتش 
ســيتي 2-1 يف الــدور الخامس، ونوتنغهام  

فورست 1-0 يف الدور ربع النهايئ.
وبشكل  عام، غاب محمد صالح عن ليفربول 
يف 11 مباراة خالل املوسم الحايل، نجح  »الريدز« 
يف الفوز بـ9 منها بشــكل مبارش، وتعادل يف 

مباراتني حسم أحدهام  بركالت الرتجيح.
يُذكــر  أن محمد صــالح هو هداف الدوري 
اإلنكليزي يف املوسم الحايل برصيد 22 هدفا، 
بفــارق هدف  أمام الكوري الجنويب ســون 

هيونغ مني نجم توتنهام هوتسبري.

اتخذت  إدارة نادي برشلونة 
خطوة جديدة، يف مفاوضات 
التعاقد مع املهاجم املخرضم 
روبرت  ليفاندوفســيك، من 

بايرن ميونيخ األملاين.
وأعلن  نادي بايرن ميونيخ 
التنفيذي  رئيسه  مؤخراً عرب 
أوليفر كان، أن ليفاندوفسيك 
سيســتكمل عقده مع بايرن 
الذي ينتهي  يف صيف 2023، 
وأن النادي لن ينقاد ملحاوالت 

إجباره عىل بيعه.
صحيفة  »موندو ديبورتيفو« اإلســبانية 
كشــفت، يف تقرير لها أمس الثالثاء، أن إدارة  
البارسا مل تتأثر بإعالن بايرن عدم بيع »ليفا«، 
وذلــك من خالل ترتيب ملــف  لرشاء الالعب 
يتضمن تقديم عرض بقيمة 30 مليون يورو، 
ميكن رفعها إىل 35 مليون يورو  كحد أقىص.

ويف  اإلطار نفســه، قرر برشــلونة إدراج 
الهولندي ممفيس ديباي يف الصفقة يك ميثل 
عنرص  إغراء للبايرن الذي ســيبحث بدوره عن 
بديل لليفاندوفسيك، باإلضافة إىل أن تواجده  
ســيقلص من املبلغ املطلــوب من بايرن لبيع 

ليفاندوفسيك.
وبهذا  قرر برشــلونة اســتخدام سالحه 
املعتــاد يف الســنوات األخــرية، عن طريق 

التلويح بالصفقــات  التبادلية، لعدم وجود 
الســيولة املالية الكافية. ويرتبط  ديباي مع 
برشــلونة بعقد ينتهي يف صيف عام 2023، 
خاصة أن قيمة الالعب الســوقية تبلغ  45 

مليون يورو.
علامً  بأن ليفاندوفســيك ورغم كرب سنه، 
33 عاماً، فإنه تألق بشــدة يف الفرتة األخرية 
بتســجيل  55 هدفــاً يف 47 مباراة املوســم 
املايض، ثم املوســم املــايض 48 هدفاً يف 40 
مباراة  وأخرياً هذا املوســم 50 هدفاً يف فقط 

46 مباراة.
ليفاندوفســيك،  من جانبه، أكد رغبته يف 
االنتقال لربشــلونة من خــالل تنازله عن 6 
ماليني يورو من  راتبه، ليحصل عىل 16 مليون 
يورو، بدالً من 22 مليون يورو »راتبه الحايل«.

من مباراة الحكمة والصفاء

فريق ليفربول



1ـ برتراند راسل، دك
2ـ رونالد ريغان

3ـ تناول، مشنوا، آر
4ـ رائد، محيا، كيلو

5ـ املياه، لفيف، الكامل
6ـ ود، جلويس، عال، كتب
7ـ ترهات، رومل، مكنسة
8ـ وي، نروج، أم درمان، آب

9ـ لغديد، بال، نيلة

10ـ الريبال، بناين، أم

11ـ تنبو، الوروار، تألقت

12ـ بد، نيل، بريستول

13ـ األرجنتني، نديم سامل

11
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 عموديا: 

 عموديا:

من سبعة حروف:    االبراج 

 عاصمة افريقية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق   أحمد فتحي 

اخترب معلوماتك

1ـ أَسد شديد. 

2ـ صار الوقت، سِئَم. 

3ـ االســم األول لرئيس 

وزراء هندي راحل. 

4ـ جميال أنيقا. 

5ـ مؤّهلون للبحث فنيا 

عن أسباب األرضار. 

1ـ يُطلق يف الجو.

2ـ مالئم ومواِفق لـِ. 

3ـ جّص. 

4ـ قبيحا بشعا.

5ـ متعاهــدون عــى 

التنارص. 

أديب وصحفي ودبلومــايس لبناين راحل. له العديد 

من املؤلفات الروائية والقصصية والشــعرية، واعتربت 

رواياته من  أفضل الروايات العربية. 

إسمه مؤلف من 13 حرفا. إذا جمعت: 

13+4+8+12+6- رئيس وزراء هندي راحل. 

10+5+6+13- رتبة عسكرية. 

9+4+12+1- ماركة سيارات. 

12+8+2+13- من األلوان.  

7+12+2- مدينة يف جنوب السودان.

11+3+6- ُمخلِص. 

13+5- قرَع الباب. 

1ـ ما إســم النّحــات الفرنيس الذي إشــتهر بتمثال 

األحصنة املجّنحة يف التويلري بباريس؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ من هو املناضل واألديب الذي أّسَس دولة، ولّقَب بـِ 

القائد األعظم؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ يف أية سنة إفتتَح مطار امللك خالد، يف السعودية، 

الذي هو من أكرَب مطارات العامل؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ كــم تعادل بالكيلو غرام وحــدة الوزن االنكليزية 

الهندردويت؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ ما إســم النائب اللبناين الراحــل الذي انتخَب بدل 

شقيقه املتويف عن محافظة جبل لبنان سنة 1945؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إسم الطائر الطويل الُعنق والجناحني والساقني، 

ويُلّقب بـِ إبن املاء؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ يف أية ســنة بدأ ارسال االذاعة الربيطانية يب يب 

يس؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إســم اليوبيل الذي يُحتفل فيه لدى مرور ســبع 

سنوات عى الزواج؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ـ يف أية سنة بُدئ يف لبنان باعطاء الشهادات املهنية 

الرسمية، ِعلام بأنه كان أولها الفندقية والسياحة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ بيرت أوتول، تال
2ـ رونالد ريغان

3ـ تالئم، دلبتا
4ـ ريو دي جانريو
5ـ أول، الرتدي، بج
6ـ نس، مهو، بادن

7ـ مح، رس جبال
8ـ ريشيليو، الوين

9ـ أصناف، مأل، رين

10ـ رسو، يعلم، بول
11ـ أكفل، دينا

12ـ أمر، اربد
13ـ دياال، كامن، ري

14ـ كارولينا، يتيم
15ـ سنن، أسس

16ـ مكة، يالتا
17ـ آت، املقَول
18ـ لبلبة، تلم

؟ من هو
من هي؟

1ـ جيد، حجر كريم، مدينة 
مرصية.

2ـ فنان لبناين راحل، بلدة 
يف الشوف. 

عى  عمٌل  يرتفعــون،  3ـ 
وترية واحدة. 

4ـ ضمري متصل، من أغزر 
أنهر فرنســا، إسم اطلَق عى 

بوذا. 
5ـ أغنية ألم كلثوم، مجلة 

لبنانية. 
6ـ أمرَض الُحّب، ســاملَهم، 

سقي. 
7ـ تصــدر عن الرئاســة، 

ميتة سوء. 
8ـ عــني غزيرة الدمع، برَز 

وظهَر. 

9ـ حرف عطف، حّدثوين. 

10ـ أديبــة لبنانية راحلة، 

الَسهل. 

11ـ مطــرب مرصي، أصل 

البناء. 

12ـ مرفــأ هنــدي، أديب 

مرصي راحل، قصَد املكان. 

13ـ لعب ومرح، قابلونا. 

الحلويــات  مــن  14ـ 

املشهورة، رشائع، للنفي. 

15ـ ضمري متصل، يراسلُه.

16ـ ُدّر، من ملوك فرنسا. 

17ـ من أقدم مدن فلسطني، 

باَن من بعيد.   

18ـ ممثلة ومغنية مرصية 

صاحبة الصورة، لقب غريب.

1ـ فنــان وملحن مرصي 

راحل نجل مخرج مشــهور، 

ذكر الدجاجة.

2ـ نائب لبناين راحل. 

عالجت  تبني،  سحاب،  3ـ 

ومارست العمل. 

أوروبيــة،  4ـ عاصمــة 

ضمري  راحل،  فرنيس  شاعر 

منفصل. 

5ـ يشتاق اىل، نهر أورويب، 

بلدة يف الشامل، فهد. 

6ـ أمــرية بريطانية، من 

رشكة  خمشــُه،  املعــادن، 

إلكرتونيات يابانية. 

7ـ مادة تطى بها السفن، 

سمني، تسعلون، يشتم. 

8ـ أصل، شــقيقة والدك، 

ألَبسني ثوبا، للتفسري. 

9ـ تســاعده، العبري، أخربَ 

بالغيب. 

لبنانيــة  طبخــة  10ـ 

شارِب  ســئَم،  مشــهورة، 

وريّان. 

11ـ أعى الجَبل، إلتقطوها 

عــن األرض، معركة خاضها 

نابوليون. 

12ـ فيلــم أخرجــه جاك 

مارتــان، عاصمــة جزيرة 

يونانية، أحد الشهور، بالغ. 

راحل،  أمرييك  ممثل  13ـ 

عاصمة ملديف، رسيع. 

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

الحدود كلمة غري موجودة يف قاموسك 

اليــوم. تنتقل مــن الصامت اىل الناقد يف 

ثــوان قليلة. ضــع نظاما جيــدا واضحا 

 . تك لترصفا

ال تفكــر كثريا بأمــور ثانوية ألنه حان 

الوقــت لتقرر مســتقبلك. ال تهتم للنتائج 

اذا كنــت تخــرس أو تربح املهــم أن تلعب 

ما.  ورقة 

مال وربح يف طريقهــام اليك. ال تبتعد 

كثــريا عن الجو الذي أنت فيــه حاليا لئال 

تصبح وحيدا. األقارب بحاجة اىل الرعاية 

والحّب. 

فكــر مرتــني امام عرض مغــر وجميل 

اىل  الشــّك. تضطر  لدرجة  يعرض عليــك 

التدخــل مــع شــخصية نافــذة من أجل 

عزيز. صديق  مساعدة 

حســاباتك بحاجة اىل اعادة نظر. ابتعد 

التشــاؤم مــا أمكن وكــن متفائال،  عن 

انفراجا واســعا  املقبلة ستشــهد  فاأليام 

الحياتية.  امورك  يف 

تشــعر اليوم بثقة كبرية يف نفســك. ال 

شــك انك كريــم يف توزيــع النصائح بال 

لكل سؤال  الشايف  الجواب  مقابل، وعندك 

اآلخرين.  من  عليك  يطرح 

أنــت مركز اهتامم الجميــع لكنك تبتعد 

وال تريــد أن ترى الحقيقــة. افتح عينيك 

جيــدا فرتى ان الشــعاع يطــل من خلف 

 . لغيوم ا

وعليك  اليشء  بعض  اندفاعيا  ســتكون 

التفكــري مليا بهــدوء قبل االقدام عى أي 

عمــل. عاطفيا، عالقــة تأخذ حجام أكرب 

تستحّق.  مام 

ال تطلــب من اآلخرين أمورا كثرية تكون 

فــوق طاقاتهم. عالقــة عاطفية جديدة 

الثقة اىل نفسك بعد حرمان  كفيلة باعادة 

 . يل طو

أنت محــّب للمغامرة والســفر والتنقل 

من مكان اىل آخر. باســتطاعتك الرشوع 

بعمل مســتقبيل هام بعيد املــدى يتطلب 

والصرب.  الدقة 

عالقــة عاطفية قدمية ســوف تتجدد 

فجــأة. أفــكار ناجحة حققهــا وال تخف 

مالية  وأرباح  دعوات،  أمامك  العوائق.  من 

حصولها. ممكن 

ستســنح لك الفرصة لتنفيذ ما خططت 

له قبل مدة بعيــدة. األبراج تعدك بالتقدم 

والنجــاح، فحــاول أن تنفــذ كل أعاملك 

املؤخرة.  املهمة 

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(

إستنبول
األصمعي
البحرتي

اقسام
اسبانيا

الربتغال
استقالل

أشعب
تنزانيا

جورجينا
ديجون

دعبل
دواال

دفاتر
درويش

دردار
رسب
سوط
سلمى
سينام
شعور

غانا
غرينادا
غفران

غد
غسق

غواتيامال
غش

غضنفر
كزبرة
كوخ
كلمة

كرتون
كنار
كف

كمباال
كولورادو

موسكوفا
ماجدة

منسفيلد
نريويب
وجدان.

الحل السابق

الحل السابق

  سورينام

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــر من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ فيلم قمر الليل. 

2ـ املطربة فتحية أحمد. 

3ـ أغنية يا مسهرين. 

4ـ مطار ليوناردو دافنيش. 

5ـ ُجزر مالديف. 

6ـ قرب رافينا. 

7ـ يف بوليفيا. 

8ـ يف املغرب ـ طنجة. 

9ـ ُجزر فيجي.

1ـ أرواد. 

2ـ عازور. 

3ـ يس، يد. 

4ـ الدنا. 

5ـ دينار.  

1ـ أعياد. 

2ـ راسيل. 

3ـ وز، دن. 

4ـ أوينا. 

5ـ دردار.
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ـــ املعيشية ـ االقــتــصــاديــة  لــأزمــة  قــريــب  انتهى مــفــعــولــه... مــؤشــرات النــفــجــار  االنــتــخــابــات  »مــورفــيــن« 
ــي« ــ ــح ــ ــي ــ ــس ــ امل ــل  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ »الـ ــان  ــ ــ ــازع ــ ــ ــن ــ ــ ــت ــ ــ ي »الـــــــــــقـــــــــــوات«  و  الـــــــحـــــــر«  ــي  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــوطـ ــ ــ »الـ
ــح ــريـ ــة فــــي مـــهـــّب الـ ــاســ ــ ــرئ ــ ــاق ال ــقـ ـــحـ ـــت ــة انــــطــــلــــق... واس ــومـ ــكـ ــحـ ــل الـ ــكـ ــلـــى شـ ــراع عـ ــ ــصـ ــ الـ

ــدف »األســـــلـــــحـــــة غـــربـــيـــة« ــ ــه ــ ــت ــ ــس ــ ــو ت ــ ــكـ ــ ــوسـ ــ ــل الــــــغــــــرب »مــــســــؤولــــيــــة الـــــــحـــــــرب« ومـ ــ ــّم ــ ــح ــ ــن ي ــ ــي ــ ــوت ــ ب
كـــبـــيـــرا اخـــــتـــــافـــــا  ــل  ــ ــك ــ ــش ــ ي لـــــــن  الفـــــــــــــــروف:  ُدّر...  »الـــــــنـــــــاتـــــــو«  الـــــــــى  ــدا  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــنـ ــ وفـ الـــــســـــويـــــد 

ــا لـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق الـــــــعـــــــدالـــــــة ــ ــ ــيـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــريـ ــ ــ تـــــــصـــــــاعـــــــد الــــــــــــــدعــــــــــــــوات بــــــــبــــــــرملــــــــان بـ
ــة ــل ــاق ع أبــــــو  شـــيـــريـــن  بـــاغـــتـــيـــال  ــق  ــي ــق ــح ــت ــل ل آي«  ــي  ــ بـ »إف  الـــــــ  ــو  ــ ــدع ــ ت بـــالـــكـــونـــغـــرس  ــة  ــ ــالـ ــ رسـ
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

االربعاء 18 أيار 2022

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

مادة البنزين من الرشكات املســتوردة منذ الجمعة املايض«. 
وناشــد الحكومة ورئيســها واملعنيني »التحرك الرسيع لحل 
املشكلة ألن املواطن مل يعد يحتمل املزيد من االزمات والعودة 

الطوابري«. اىل 
من جهته، شــدد نقيب مستوردي االدوية كريم جبارة، عىل 
وجــوب ان »تتخذ الحكومة قرارا يوم الخميس، لتفادي الفراغ 
الــدوايئ وفتح إعتامدات«، الفًتا إىل أّن »بعض ادوية الرسطان 
التي ال يتخطى ســعرها 100$ رفع الدعم عنها، يف حني بقي 

الدعم عىل الدواء الجرنيك االرخص«.
أما نقيب الصيادلة جو سلوم، فدعا اىل »تحرك امام مجلس 
النــواب واىل مؤمتر مانحني للحصول عىل ادوية واعالن حالة 

طوارىء دوائية«.

 { رصاع عىل شكل الحكومة؟ {
وكام هو واضح فان كل ما ســبق يحتم تشــكيل حكومة 
بــأرسع وقت ممكن تســارع للبت بخطــة النهوض وتوقيع 

اتفاق مع صندوق النقد الدويل، اال ان مصادر سياسية واسعة 
االطالع اســتبعدت حصول ذلك قريبا، معتربة ان »االنقسامات 
واالصطفافــات داخل املجلس النيايب الجديد تجعل من الصعب 
جدا الوصول اىل تفاهامت وتسويات سواء بخصوص الحكومة 
او رئاسة الجمهورية او التعيينات او غريها من االستحقاقات 
املطروحــة حاليا او املقبلــة«. وقالت املصادر لـــ »الديار«: 
»فيام يدفع حزب الله لتشــكيل حكومة وحدة وطنية، يرفض 
حزب »القوات« وغريه كثري من القوى الســري بهكذا حكومة، 
ويدفعون باتجاه حكومة من املستقلني او االخصائيني، ما يعني 
ان االتفاق عىل شــكل الحكومة سيشــهد شد حبال، فام بالك 

تقاسم الحصص الوزارية؟!«
وبات محسوما التوجه العادة انتخاب رئيس املجلس النيايب 
الحــايل نبيــه بري لدورة جديدة، علام ان مــا يتم العمل عليه 
بحسب مصادر »الثنايئ الشيعي«، »تأمني أكرب عدد ممكن من 
النواب الذين سيصوتون له وبخاصة لجهة املكون املسيحي من 
دون ان تتضح حتى الساعة القرارات النهائية للكتل«. واضافت 
املصــادر يف حديث لـــ »الديار«: »اما اؤلئــك الذين يكابرون 
ويرفعون السقف يف هذا امللف سيضطرون لخفضه عاجال او 

آجال... فهل اســتطاعوا ان يخرقوا »الثنايئ« ولو بنائب شيعي 
واحد يك يطرحوه بديال عن الرئيس بري؟«.

ومل تستبعد املصادر اال تتشكل حكومة حتى موعد االستحقاق 
الرئايس، »ما يعني وضع كل االستحقاقات سلة واحدة، وحلها 
باطار تســوية كبرية االرجح ستتطلب تدخل الخارج، ولعل ما 
نخشــاه ان نذهب ابعد من ذلك ويصبح هناك من يدفع باتجاه 

ان تشمل التسوية نظاما جديدا للبنان«.
أمــا مبلف رئاســة الجمهورية، فاعتــربت املصادر ان هذا 
االستحقاق بات يف مهب الريح خاصة يف ظل الرصاع العوين 
القوايت عىل تناتش االكرثية املســيحية بعدما بات واضحا ان 
حصتيهام شــبه متساويتني لجهة التمثيل املسيحي، ما يؤدي 
تلقائيا اىل تضاؤل حظوظ رئيس »املردة« سليامن فرنجية مع 
تراجع عدد النواب املحســوبني عليه اىل 1 ويف افضل االحوال 

2 اذا انضم اليه احد الحلفاء.

{ رىض خارجي عىل نتائج االنتخابات؟ {
وبقدر ما ينشــغل اللبنانيون بتحليــل النتائج التي أفرزتها 
صناديــق االقرتاع، بقدر ما تنهمك الدوائــر العربية والدولية 

مبحاولــة تحديد حجم حزب الله وحلفائه يف املجلس الجديد. 
ويف هــذا االطــار، تحدثت مصادر عىل متــاس مع عدد من 
الدوائر الغربيــة لـ »الديار« عن »مؤرشات مريحة لجهة عدم 
اســتحواذ الحزب عىل االكرثية«، الفتة اىل انها »تراقب بدقة 
كيفية تشــكيل التكتالت الجديدة وتأثريها عىل مسار ومصري 

االستحقاقات املقبلة«.
وكان األمــني العام لألمم املتحــدة أنطونيو غوترييش هنأ 
اللبنانيني عىل اإلنتخابات النيابية، مشريًا إىل أنه »ينتظر بفارغ 
الصرب أن تشــكل رسيًعا حكومة جامعة يف بلدهم الغارق يف 
أزمة إقتصادية خطرية والذي غالًبا ما يستغرق تشكيل حكومة 

جديدة فيه وقًتا طويال«.
وبعد تقرير الدي باملخالفات التي شابت العملية االنتخابية، 
أشــارت بعثة االتحــاد االورويب ملراقبــة االنتخابات اىل أن 
»مامرســات رشاء األصوات أثــرت يف حرية اختيار الناخبني 
وأدت اىل غيــاب تكافؤ الفرص«. وافادت انه »طغى عىل ھذه 
االنتخابات مامرســات واســعة النطاق من رشاء األصوات، 
والزبائنية شوھت مبدأ تكافؤ الفرص وأثرت بشكل كبیر عىل 

خیارات الناخبین«.

وشجع الفاشية الجديدة، وفق تعبريه.
وأضــاف - خــالل اجتامع حكومي خــاص بتطوير قطاع 
الطاقة- أن دول االتحاد األورويب تفرض عقوبات عىل روسيا 

بضغط أمرييك، وأن ذلك سيؤدي إىل اإلرضار باقتصاداتها.
وحــذر الرئيس الرويس من أن تخيل األوروبيني عن الطاقة 
الروســية سيجعل أوروبا املنطقة األعىل تكلفة ملوارد الطاقة 

يف العامل لفرتة طويلة.
ومنذ بدء الهجوم الرويس عىل أوكرانيا يف 24 شباط املايض، 
تســعى الدول الـ27 األعضــاء يف االتحاد األورويب إىل تقليل 
اعتامدهــا عىل الوقود الرويس، لكنها فشــلت حتى اآلن يف 

االتفاق عىل وقف رشاء النفط الرويس تدريجيا.
وتعيــق املجر حاليا مرشوع حظــر النفط الرويس، بعد أن 
أدركت بودابســت أن وقف رشاء النفط الرويس ســيكلفها ما 

بني 15 و18 مليار دوالر.
ومنذ تســلم بوتني السلطة يف روسيا مطلع القرن 21، تعُد 
الســلطات بإحداث تغيريات لتمكني البــالد من التخلص من 
اعتامدها الشديد عىل صادرات النفط والغاز وتطوير قطاعات 

اقتصادية أخرى، وال تزال هذه الوعود حربا عىل ورق.

{ ذريعة وتدابري {
ويف ترصيحات مامثلة، قال سكرتري مجلس األمن القومي 
الرويس نيكوالي باتروشيف إن أوكرانيا أصبحت مجرد ذريعة 

للغرب من أجل شن حرب غري معلنة ضد روسيا.
وأضاف أن بالده اضطرت لبدء العملية العســكرية الخاصة 
بوصف ذلك إجراء اســتباقيا قرسيا، وأن مستوى التهديد ألمن 

روسيا بلغ درجة التهديد الوجودي.
وذكر باتروشيف أن نّيات شن هذه الحرب أضمرت قبل فرتة 
طويلة من شباط 2022، وكان من املمكن تنفيذها بغض النظر 

عن التدابري الروسية.

{ تطورات ميدانية {
وأعلنت وزارة الدفاع الروســية اســتهداف شحنات أسلحة 

أمريكية وأوروبية قرب مدينة لفيف )غريب أوكرانيا(.
وأعلنت الســلطات االنفصالية يف دونيتسك املوالية لروسيا 
أنها أطلقت عملية عسكرية لتدمري دفاعات الجيش األوكراين 

يف بلدة بيسيك املتاخمة ملطار دونيتسك.
ونرشت قوات دونيتســك صورا قالت إنها لعملية استهداف 
دفاعات محصنة اســتطاعت القوات األوكرانية تشييدها عىل 

مدى 8 سنوات.
ويتهــم االنفصاليون الجيش األوكراين باســتهداف أحياء 

سكنية يف مدينة دونيتسك انطالقا من هذه البلدة.
ويف مصنــع آزوفســتال مباريوبول، أعلنــت وزارة الدفاع 
الروســية أن أكرث من 260 عسكريا أوكرانيا استسلموا، بينهم 

51 مصابا بجروح خطرية.
وبثــت الوزارة صــورا قالت إنها لعملية استســالم الجنود 
األوكرانيني الذين كانوا محارصين داخل املجمع الصناعي ألكرث 

من 80 يوما، مبن فيهم عنارص كتيبة آزوف القومية.
وأضافت الوزارة يف بيان أنها ستقدم العناية الطبية الالزمة 

للجرحى يف مستشفى مدينة نوفوازوفسك الخاضعة لسيطرة 
االنفصاليني املوالني لروسيا.

وأعلنت موســكو السيطرة عىل مدينة ماريوبول الساحلية 
اإلسرتاتيجية الشــهر املايض بعد حصار استمر أسابيع، لكن 
مئات الجنود األوكرانيني ظلوا يف أنفاق تحت املجمع الصناعي 

الشاسع، وتحارصهم القوات الروسية.

{ تطورات وإجراءات {
وكانت وزارة الدفاع األوكرانية أعلنت يف وقت ســابق إجالء 
264 مقاتال أوكرانيا إىل مناطق خاضعة للســيطرة الروسية، 

بينهم 53 مصابا »بجروح بالغة«.
وخالل اإلعالن عــن تطورات األحداث صباح أمس الثالثاء، 
قالت الوزارة إنه »ســيتم تنفيذ إجــراءات تبادل إلعادة هؤالء 

األبطال األوكرانيني يف أرسع وقت«.
وأضافــت أنه بالنســبة للمحارصين يف آزوفســتال فإن 
كييــف »تبذل كل ما هو رضوري إلنقاذهم«، لكن مع األســف 
فإن أوكرانيا حاليا ال تســتطيع فك )حصار( آزوفستال بالسبل 

العسكرية«.
وأشــادت الوزارة بجهودهم يف املعــارك األكرب التي أعقبت 
حرب روسيا عىل أوكرانيا يف 24 شباط املايض وأدت إىل مقتل 

اآلالف وتهجري املاليني.
وقالــت »بفضل املدافعني عن ماريوبــول، حصلت أوكرانيا 
عىل الوقت الرضوري لتجميع االحتياط وإعادة تجميع وتعبئة 

القوات والحصول عىل مساعدة من الحلفاء«.

{ دفاع ومكاسب {
وقال الجيش األوكراين إن الدفاع عن املجمع الصناعي أسهم 
يف تأخــري انتقــال 20 ألف جنــدي رويس إىل مناطق أخرى 
من أوكرانيا، ومنع روســيا من الســيطرة برسعة عىل مدينة 

زاباروجيا.
ورغــم موارد جارتها العمالقة، فإن أوكرانيا متكنت من صد 
الجيــش الرويس لفرتة أطول مام كان يتوقعه كثريون، بفضل 

اإلمدادات العسكرية واألموال من حلفائها الغربيني.
وبعد تطويق العاصمة كييف يف األســابيع األوىل للحرب، 
ركزت موســكو جهودها بشــكل متزايد عىل منطقة دونباس 

الرشقية، املحاذية لروسيا.
ويقول املسؤولون األوكرانيون إن القوات الروسية تنسحب 
من محيط خاركيف )ثاين أكرب مدن البالد( إلعادة االنتشار يف 
دونباس. وأعلنت كييف االثنني استعادة السيطرة عىل املنطقة 

الحدودية فيها.

{ فريق تحقيق {
ويف تطورات متصلة، أعلن املدعي العام للمحكمة الجنائية 
الدوليــة كريم خان أمس الثالثاء نــرش فريق من 42 محققا 
وخبريا يف أوكرانيا، ويعد هو األكرب الذي يرســل عىل األرض 

للتحقيق يف جرائم ارتكبت خالل التدخل الرويس.
وقال كريم خان يف بيان »أؤكد أن مكتبي أرسل فريقا مؤلفا 
من 42 محققا وخبريا يف الجنايات وموظفي مســاندة آخرين 
إىل أوكرانيا«، موضحا أنها »أكرب بعثة من حيث العدد تم نرشها 

حتى اآلن يف منطقة دفعة واحدة«.
وفتح املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التي تأسست 

عام 2002 تحقيقا للنظر يف أفظع الجرائم املرتكبة يف العامل، 
يف الثالث من آذار املايض، بشأن ادعاءات بحصول جرائم حرب 
وجرائــم ضد اإلنســانية يف أوكرانيا بعدما حصل عىل الضوء 

األخرض من نحو 40 دولة أعضاء.

{ طلبات فنلندا والسويد لإلنضامم اىل الناتو{
عىل صعيد آخر، صّدق الربملان الفنلندي بأغلبية ساحقة عىل 
طلــب انضامم البالد إىل حلف شــامل األطليس )ناتو(، وذلك 
عقب توقيع الســويد عىل طلب مامثل، وبينام يستقبل الرئيس 
األمرييك الخميس رئيســة وزراء الســويد والرئيس الفنلندي 

حّذرت موسكو من توّسع الناتو رشقا.
ويف وقت ســابق أمــس الثالثاء صّوت الربملــان الفنلندي 
بغالبية كربى بلغت أكرث من 95%، وذلك يتيح إرســال الرتشيح 

الرسمي لهذا البلد إىل مقر الحلف.
ويف ختام جلســة برملانية استمرت يومني، اعتمد مرشوع 
انضامم البالد إىل الحلف األطليس بغالبية 188 صوتا مقابل 8 
ومن دون امتناع أي عضو عن التصويت، حسب نتيجة االقرتاع.
وكان الرئيس الفنلندي ســاويل نينيســتو ورئيسة الوزراء 
الفنلندية ســانا مارين أعلنا األحــد رغبتهام يف تقديم طلب 

انضامم للناتو.
ويتعني حاليا أن يقوم نينيستو بتوقيع الطلب لتسليمه، مع 

وثيقة سويدية مامثلة، يف مقر الناتو يف بروكسل.

{ وثيقة {
وأمــس الثالثاء، وّقعــت كل من رئيســة وزراء ماغدالينا 
أندرسون ووزيرة الخارجية السويد آن ليندي عىل وثيقة طلب 

انضامم البالد إىل حلف شامل األطليس.
وقالت الوزيرة إن التقدم بطلب االنضامم إىل الناتو يعّد أفضل 

خطوة ملصلحة السويد.
وبهذه الخطوة ستتخىل الدولتان عن تقليد استمر عىل مدار 

وقت طويل، متثل يف عدم االنضامم إىل أحالف عسكرية.
وستبدأ إجراءات االنضامم عندما تقدم هلسنيك وستوكهومل 
طلبيهــام إىل مقر الناتو يف بروكســل، وإلمتام هذه الخطوة 

يتعني موافقة كل أعضاء الحلف )30 دولة(.

{ دعم أملاين {
ويف ســياق متصل بهذه التطورات، قال املستشــار األملاين 
أوالف شولتز إن برلني »ستعمل عىل تقوية اتصاالتنا العسكرية 

مع السويد وفنلندا وتثق بدعم تركيا النضاممهام للناتو«.
كام أكد شولتز »سنعمل عىل ترسيع التصديق عىل انضامم 

السويد وفنلندا إىل الناتو«.
ويف تعليقها عىل هــذه التطورات، تتوقع وزيرة الخارجية 
األملانيــة أنالينا بريبوك انضامم فنلندا والســويد برسعة إىل 

الناتو، عىل الرغم من مخاوف تركيا املستمرة.
وقالت بريبوك أمس الثالثــاء خالل اجتامعها مع نظريتها 
الدامناركية جيبي كوفود يف برلني »أنا واثقة للغاية من انضامم 
فنلندا والسويد برسعة، ألن الجميع يدركون جيدا أن هذه لحظة 
حاسمة. هذه لحظة تاريخية، لكن يف وضع مأساوي للغاية«.
وعن مســألة الضامنات األمنية املحتملة لفنلندا والســويد 
تجاه روسيا خالل إجراءات االنضامم، قالت بريبوك إن الحكومة 
األملانية والعديد من دول الناتو األخرى تخطط إلجراءات تصديق 

رسيعة، موضحة أن هذا يقلل من وقت املرحلة االنتقالية.
وتابعت »إذا اســتمرت هذه املرحلة مــدة أطول قليال، ألنها 
لن تكون مجرد يوم واحد، فســنوفر جميع الضامنات األمنية 

املناسبة«.

{ مسائل عالقة {
وذكــرت بريبوك أنها أحيطــت علام بأنه ال تزال هناك بعض 
األشــياء العالقة لدى الجانب الرتيك، موضحة أن هذه األمور 

قيد املناقشة اآلن.
وأشارت الوزيرة إىل أن روسيا هي التي دفعت فنلندا والسويد 
إىل االنضامم للناتو، وقالت »يف هذه اللحظة يتعني علينا نحن 
األوروبيــني والدميوقراطيني أن نقف إىل جانبهام، وهذا يقّوي 
يف الوقت نفســه أمننا«، مضيفة أنه بالنظر إىل هذا التفاهم 
املشرتك »فأنا واثقة للغاية من أن االنضامم سيكون رسيعا«.

وكانــت وزارة الخارجية الســويدية أعلنت االثنني أن ليندي 
ونظريها الفنلندي بيكا هافيستو سيزوران تركيا، لبحث مسألة 

انضامم بلديهام إىل الناتو.

{ تحفظ واستقبال {
ويــوم الجمعــة املايض أعرب الرئيــس الرتيك رجب طيب 
أردوغــان عن تحفظ بالده عىل انضامم الســويد وفنلندا إىل 

الناتو.
وقــال الرئيس أردوغان إن الســويد وفنلندا ال تبديان موقفا 
رصيحا ضد التنظيــامت اإلرهابية، وال ميكن ألنقرة املوافقة 

عىل انضاممهام إىل الناتو يف هذه املرحلة.
وعن الزيارة املزمعة لوفدين من فنلندا والســويد إىل أنقرة، 
قــال الرئيس أردوغان إنــه ال داعي لهذه الزيارة إن كان الهدف 

منها إقناع تركيا بقبول انضامم البلدين إىل الناتو.
من جانبه، يســتقبل الرئيــس األمرييك جو بايدن الخميس 
رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون والرئيس الفنلندي 
ســاويل نينيستو يف البيت األبيض كام أعلنت الناطقة باسمه 

كارين جان-بيار يف بيان أمس.
وقالت الناطقة »ســيبحثون ترشــيحي فنلندا والســويد 
لالنضامم إىل حلف شــامل األطليس، واألمن األورويب وكذلك 

الدعم ألوكرانيا« يف ظل الهجوم الرويس عليها.

{ موقف روسيا {
ويف رّدها عىل هذه التطورات، قال وزير الخارجية الرويس 
سريغي الفروف يف مؤمتر صحفي إن بالده حذرت من توسع 

حلف الناتو رشقا.
وأشار الفروف إىل أن انضامم فنلندا والسويد إىل الحلف لن 
يشــكل اختالفا كبريا يف ظل مشاركتهام منذ مدة طويلة يف 

مناورات مع الحلف.
يأيت ذلــك يف حني أعلنت وزارة الخارجية الروســية طرد 

ديبلوماسينْي فنلنديني تابعني لبعثة فنلندا لدى موسكو.
وقالــت الوزارة -يف بيان لها- إن طــرد املوظَفنْي جاء ردة 
فعل عىل الترصفــات الفنلندية وما وصفته بالطرد غري املربر 

»ملوظفي السفارة الروسية يف هلسنيك من فنلندا«.
وأكدت الخارجية الروســية أن موسكو استدعت السفري 
الفنلنــدي لديهــا وقدمت له احتجاجا شــديد اللهجة بهذا 

الشأن.

»أندريــه كارســون« النائب عن والية إنديانــا و »لو كوريا« 
النائب عن واليــة كاليفورنيا، تطالــب الخارجية األمريكية 
أيضــا بالتحقق مام إذا كان مقتل صحفية تحمل الجنســية 
األمريكية يف األرايض الفلســطينية املحتلــة ينتهك أيا من 

القوانني األمريكية.
وتحمل الراحلة شــريين أبو عاقلة الجنسية األمريكية إىل 

الفلسطينية. جانب جنسيتها 
مبوازاة ذلك، ويف بريطانيا، قالت وزيرة الشؤون األفريقية 
بــوزارة الخارجية فييك فورد إن حكومتها أصيبت بالصدمة 
مــن اغتيال الصحفية شــريين أبو عاقلــة، وأوضحت فورد 
أمــام مجلس العموم )الربملــان( أن لندن طلبت إجراء تحقيق 
مســتقل فيام حدث مع مراسلة الجزيرة. كام طالبت الوزيرة 
برضورة إجراء تحقيقات شــاملة وشفافة يف مقتل عدد من 
الفلســطينيني عىل أيدي قوات األمن اإلرسائيلية يف األسابيع 

األخرية.

وشــارك آالف الفلســطينيني الجمعة املايض يف تشييع 
شــريين أبو عاقلــة التي قتلــت برصــاص االحتالل لدى 
اســتعدادها لتغطية اقتحام القوات اإلرسائيلية مخيم جنني 
شــاميل الضفة الغربية األربعاء املــايض، رغم أنها كانت 
ترتدي ســرتة واقية من الرصاص وعليها شــعار »صحافة« 

وخوذة واقية.
وعنــد إخراج النعش من املستشــفى الفرنيس يف القدس 
الرشقية اقتحمت رشطة االحتالل باحة املستشفى، وحاولت 
تفريق حشــد كان املشاركون فيه يهتفون ويلوحون باألعالم 

الفلسطينية.

{ إلهان عمر {
ويف ســياق متصل، قالت عضــو مجلس النواب األمرييك 
إلهــان عمر إن هناك الكثري الذي ميكن للحكومة األمريكية أن 
تقوم به يف قضية شــريين أبو عاقلة، وأضافت يف مقابلة 
مع الجزيرة أنهم يودون التأكد من املحاســبة واملســاءلة يف 

قضية الصحفية الراحلة.
وقالــت إلهان عمــر يف املقابلة إن من بني أهم األمور التي 

يجــب عىل الحكومة األمريكيــة القيام بها يف قضية اغتيال 
شــريين أبو عاقلة، فتح تحقيق مستقل وإرسال محققني من 

الواليات املتحدة.
ويف وقت ســابق، طالبت ســفرية الواليــات املتحدة لدى 
األمــم املتحدة لينــدا توماس غرينفيلــد بتحقيق العدالة يف 
قضية الزميلة شريين أبو عاقلة. وجاء ترصيح الدبلوماسية 
األمريكيــة خالل كلمة لها يف حفل تخريج بجامعة كولومبيا 

يف نيويورك أقيم أمس االثنني.

{ الربملان الربيطاين {
بــدوره، انتقد النائب العــاميل يف الربملان الربيطاين أندي 
سلوتر رد حكومة بالده عىل اغتيال الزميلة شريين أبوعاقلة، 
وسأل سلوتر وزيرة الشؤون األفريقية بالخارجية الربيطانية 
عــام إذا كانــت حكومتها ســتنضم إىل التحقيق يف اغتيال 

شريين من قبل املحكمة الجنائية الدولية.
ودعا كريســن بالنت النائب يف الربملــان الربيطاين عن 
حــزب املحافظني ومدير مركز العدالة الدويل للفلســطينيني 
دعــا حكومة بالده إىل تعزيز املحاســبة إلرسائيل، وأوضح 

بالنت خالل ســؤال للمعارضة يف جلســة للربملان بشــأن 
اغتيال مراسلة الجزيرة شريين أبو عاقلة أن إرسائيل »متارس 

انتهاكات فضيعة ووحشية منذ 55 عاما«.
وقالــت عضو مجلس العمــوم الربيطاين ليىل موران يف 
مقابلــة مــع الجزيرة من لندن إن أقل مــا ميكن أن تقوم به 
الحكومــة الربيطانيــة اآلن هو االعرتاف بدولة فلســطني. 
وأضافــت أنه يجب التصدي لالضطهــاد اإلرسائييل املمنهج 

. للفلسطينيني

{ األمم املتحدة {
ويف مقر األمم املتحدة بنيويورك، قال ســتيفان دوجاريك 
املتحدث باســم األمني العام لألمم املتحــدة إن إجراء تحقيق 
مســتقل يف مقتل الزميلة شريين أبو عاقلة يتطلب موافقة 

جميع األطراف املعنية.
وأعــرب دوجاريك مجددا عن صدمــة املنظمة الدولية إزاء 
اعتداء قوات االحتالل عىل موكب تشــييع مراســلة الجزيرة 
شــريين أبو عاقلة، وصور االقتحام اإلرسائييل للمستشــفى 

الفرنيس يف القدس.

شارل ايوب رئيس التحرير العام

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى 

مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول قسم الرياضة جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com
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