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ــاة ــ ــ ــ ــ ــة وفـ ــ ــ ــ ــ ــا«: حالـ ــ ــ ــ ــ »كورونـ
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة  و108 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 108 إصابة 
جديدة بالفــريوس، ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات 

.»1098232
وأوضحت الوزارة أنه »تم تسجيل 108 محلية و0 وافدة«، 
مشرية اىل انه »تم تسجيل حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح 

العدد اإلجاميل للوفيات 10412«.

كـــتـــاب مـــصـــرف لـــبـــنـــان الـــى 
االبــواب  فتح  املــصــارف  جمعية 
ــدداً ــجـ عـــلـــى مــصــراعــيــهــا مـ

اميمة شمس الدين

طوابري الذل عادت

اليزابيت بورن

االسد

)تتمة املانشيت ص12( 

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص 8( 

)التتمة ص 8( 

)التتمة ص 8( 

)التتمة ص12( )التتمة ص12( 

رضوان الذيب

االنتخابات مل تفرز جديدا يســمح بتغيري جذري يف الحياة 
السياســية اللبنانية، واملشــاكل التي حكمت البلد قبل 15 ايار 
انتقلت اىل ما بعده بشــكل اخطر، مع عودة طوابري الذل امام 
محطات الوقود واألفران ورشكات تعبئة الغاز واملواد الغذائية، 
بالتزامــن مع توقف معمل دير عامر الكهربايئ وغالء جنوين 
طال سعر صفيحة البنزين ووصلت اىل حدود ال 600 الف لرية 
باالضافة اىل فقدان السيولة، ومن املتوقع وصول سعر ربطة 
الخبــز اىل 25 الف لرية وســعر رصف الــدوالر اىل 50 الفا اذا 
اســتمرت األمور عىل هذا املنوال. وهذا ما أدى اىل قطع العديد 
مــن طرقات العاصمة واملناطق ليــال، لكنها مل توقف مواكب 
الســيارات االنتخابية«مهللني« بالنرص السوأ طبقة سياسية، 
واالحتفــال بعودة رموزهــا اىل املجلس النيــايب بأدوارهم 
املعروفة، مع تشتت النواب السنة بني قوى مستقلة، والسنيورة 
ومخزومي وريفي واملجتمع املدين ومســتقلني »وبات النواب 
الســنة من دون رأس أو مرجعية« بعد اعتكاف سعد الحريري 
الذي اثبت حضورا يف طرابلس والبقاع وصيدا وعاقب السنيورة 
واملنقلبني عليه يف هذه الدوائر، لكن بريوت الثانية خذلته بعد 
التدخل الســعودي وخطابات املفتي عبد اللطيف دريان. فيام 
ظهر الرئيس ميقايت«الحلقة األضعف«، وهذا قد يحرمه العودة 

اىل الرساي بعد 21 ايار. 
ما جرى يف االنتخابات النيابية، يؤكد ان املشــكلة يف قسم 
كبــري منها، تكمــن يف الناخبني الذين صوتــوا »لجالديهم« 
وطوائفهــم، ومن ثم مامرســة »النق« طوال ال 4 ســنوات 
القادمة، ورغم كل ذلك تبقى »النكهة املميزة« النتخابات 2022 
دخول املجتمع املدين اىل الندوة النياببة بكتلة مقررة قادرة عىل 
تقديم الطعون من خالل 10 نواب يف مشــاريع القوانني، وكل 
االنظار متجهــة اىل أداء نواب املجتمع املدين، وهل يضيفون 
شيئا جديدا للحياة الربملانية ويعيدون للمجلس دوره وحيويته 
املفقودة منذ التســعينات ؟ وهل سيعملون ككتلة منظمة أم 
تأخذهم »شهوات«الســلطة واغراءاتهــا اىل العمل التقليدى 

كنواب »البالط« ؟ 
وعــىل الرغم من ان حزب الله وحلفاءه مل يحققوا االكرثية 
وتراجعوا، فان الفريق االخر املعارض لحزب الله مل ينل االكرثية 
ايضا، واللبنانيون امام اكرثيتني متساويتني، فمن يكون بيضة 
القبان ؟ وهل يســتعيد جنبالط هذا الدور ويساهم يف انتظام 
ســري عمل املؤسســات ؟ أم تتعطل الدولــة ويعم الفراغ يف 
املؤسستني الترشيعية والتنفيذية يف الفرتة املمتدة بني 21 ايار 
وانتخاب رئيس للجمهورية »وتقمص« املشهد العراقي بانتظار 

املُحلّل االقتصادي

مل يكد مير »قطوع« اإلنتخابات عىل ســالم حتى اســتفاق 
اللبنانيــون عىل نار جهنم اإلقتصادية من باب إرتفاع ســعر 
الدوالر يف الســوق الســوداء ومعه إرتفاع ُمطرد يف أسعار 
املحروقات والســلع الغذائية. ففور ارتفاع ســعر الدوالر، قام 
أصحاب املحطات بوقف توزيع املحروقات كذلك قامت رشكات 
تعبئة الغاز بوقف عملها ومعها األفران التي قّننت من إنتاجها 
تاركة وراءها صفوفــا طويلة من املواطنني )تّعدت أحيانًا الـ 
200 مرت يف بعض املناطق( ســواء يف األفران التي اســتمرت 

بتوزيع الخرب أو محطات الوقود التي بقيت مستمرّة يف عملها 
كالعادة.

منصة صريفة التي اضطرّت إىل وقف عملها بسبب عمليات 
املضاربة التي قام بها بعض التجار والصيارفة من خالل رشاء 
الدوالر عىل املنّصة وبيعه يف الســوق السوداء، وبعد تعرّضها 
لوابل من الشــائعات حول توقف العمــل بها وبالتعميم 161، 
عادت اليوم إىل عملها شــبه الطبيعي مع متديد مرصف لبنان 

العمل بالتعميم 161 إىل أخر شهر متّوز. 

لعبة الدوالر... سيناريوهان مطروحان : عملية تصحيحية أو تخّبط سياسي
مافيات تستفيد من رفع سعر الدوالر وُتحّقق أرباًحا طائلة في فارق السعر

ــية  ــ ــة الفرنسـ ــ ــة للحكومـ ــ ــورن رئيسـ ــ ــث بـ ــ ــن إليزابيـ ــ تعييـ
اجتماعيـــــة« »اســـــاءة  رســـــالة  تعتبرهـــــا  واملعارضـــــة 

بعد أكرث من ثالثة أسابيع 
من املامطلــة واملفاوضات، 
عىل أعىل مستوى يف الدولة، 
بورن،  إليزابيث  اختيــار  تم 
والتوظيف  العمــل  وزيــرِة 
واالندماج املهني  يف حكومة 
جان كاستكس السابقة، من 
الجمهورية،  رئيــس  جانب 
مــن أجل بّث روح جديدة يف 

الحياة السياسية.
إذا مل يكن وصول إليزابيث 
»ماتينيــون«  إىل  بــورن 
أن  اعتبار  مفاجــأة، عــىل 
اسمها متداَوٌل منذ أيام، فهذا 
ال يثري الحامسة يف صفوف 

روسيا تستخدم جيا جديدا من أسلحة الليزر في أوكرانيا
ــة جـــــنـــــدي روســــــي ــ ــم ــ ــاك ــ ــح ــ وكــــيــــيــــف تـــــبـــــدأ م

ــاض  ــ ــري ــ ال ــع  ــ مـ ــاقـــش  ــنـ ــنـ سـ  : إيـــــــــران 
ــن ــم ــي ــة ال ــيـ ــضـ ــارات وقـ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ــح الـ ــتـ فـ

األسد: الحرب على املنطقة فكرية وعقائدية 

أنها بدأت  أعلنت روســيا 
اســتخدام جيــل جديد من 
أوكرانيا  الليزر يف  أســلحة 
املســرية،  الطائرات  إلحراق 
وتقول موســكو إنها طورت 
هذه املنظومة املتنقلة لدرجة 
متكنها مــن تعطيل األقامر 
الصناعيــة التــي تدور يف 

مدارات حول العامل.
بوريســوف  يوري  وقال 
املسؤول  الوزراء  نائب رئيس 
العســكري  التطوير  عــن 
-يف مؤمتر مبوســكو أمس 
إن روســيا تقوم  األربعاء- 
بنرش ســالح الليزر بالفعل 
عىل نطاق واســع، وأضاف 
األقامر  تعطيل  يستطيع  أنه 

أعلن عضو لجنة األمن القومي والسياسة 
الخارجية يف مجلس الشــورى اإلســالمي، 
جــواد كرميي قــدويس، أّن وزير الخارجية 
اإليراين، حســني أمري عبد اللهيان، سيلتقي 
نظريه الســعودي فيصل بن فرحان آل سعود، 

يف العاصمة العراقية بغداد قريباً.
وقال قدويس إنّه »تم التوصل إىل اتفاقات 
أولية بني طهران والرياض«، مبيناً أنه »سيتم 

أكد الرئيس السوري، بشار 
وفداً  استقباله  خالل  األسد، 
موريتانّيــاً برئاســة رئيس 
املوريتانية  الصداقــة  لجنة 
النواب  مجلس  يف  السورية 
املصطفــى  املوريتــاين، 
صهيب، أّن الحرب عىل بالده 
هي، »يف األســاس، فكرية 
وعقائدية، وهي أخطر وأشد 
تأثرياً من الحرب العسكرية«.

مجلس النواب الجديد ال يجب أن يكون مركزاً للرصاع 

بــني لوائح املقاومة واملوالني لها واللوائح التي اطلقت 

عىل نفسها التسمية السيادية، بل يجب أن تكون ساحة 

النجمة ســاحة توافق وطني ألن األزمة كبرية جداً يف 

لبنــان، واذا حصل رصاع بني أكرثية وأقلية ســيزداد 

الوضع ســوءاً وستزول الوحدة الوطنية اللبنانية. لقد 

حصــل تغيري يف مجلس النــواب، وهذه عالمة فارقة 

وجيــدة، من خــالل دخول أكرث مــن 10 نواب وأكرث، 

وهنالك قضايا وطنية يجب مناقشتها وايجاد حل لها، 

خاصة املشــكلة االقتصادية واملالية التي يعاين منها 

الشــعب اللبناين. لقد شبعنا خالفات يف لبنان وحروبا 

ورصاعات، ويكفي ان ينظر املسؤول ليوميات املواطن 

اللبناين ليعرف مدى عذاباته وقهره، اضافة اىل الهجرة 

التي افرغت البالد من أدمغتها.

عىل طريق الديار

»الديار«
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ــــــر التفاهمــــــــات املحليــــــــة والخارجيــــــــة  ــــــيناريو العراقــــــــي ينتظــ ــــــــب الســ ــــــادت وتجن ــــــــذل« عــ ــــــر ال »طوابيــ
ــــــــس  ــــــــس املجل ــــــــب رئي ــــــــى نائ ــــــــون عل ــــــــي يتنافس ــــــــع املدن ــــــــار واملجتم ــــــــوات والتي ــــــــة والق ــــــــري للرئاســــــــة الثاني ب
ــان ؟  ــ ــ ــ ــــة القب ــ ــــــي بيضــ ــ ــــع املدن ــ ــ ــــاط أو املجتم ــ ــ ــــون جنب ــ ــ ــــل يك ــ ــ ــــان متوازيتان...فه ــ ــ ــان نيابيت ــ ــ ــ كتلت

الدمار يف اوكرانيا

حــمــاس.. قـــادة  باغتيال  جــديــدة  إسرائيلية  تــهــديــدات 
و»الــــســــلــــطــــة« تــــديــــن قــــــــرار اإلحــــتــــال 
ــرة األعـــــام بــالــقــدس ــة مــســي ــام ــإق ــاح ب ــم ــس ال

اقتحمــت قوات االحتــالل، أمس األربعاء، 
مخيــم جنني وجامعة خضــوري يف مدينة 
طولكــرم، بالضفة الغربية، واشــتبكت مع 
مسلحني يف جنني، وسط ترسيبات إرسائيلية 

بــأن خيار اغتيــال رئيس حركــة املقاومة 
اإلســالمية )حامس( يف قطــاع غزة يحيى 
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مخاوف من »عرقنة« األزمة... والحّل على لسان غوتيريس »حكومة جامعة«
االنتخابات بعد  لتفويض جديد من أجل تأليف حكومة ما  باريس 

محمد بلوط

املخاوف من عرقنة االزمة 
اللبنانيــة بعــد االنتخابات 
النيابيــة ونتائجهــا هــي 
مخاوف جديّة تنذر مبزيد من 
التداعيــات الخطرية يف ظل 
بشكل  نزوال  االنهار  تدحرج 

مضطرد ومخيف.
واذا كان استحقاق انتخاب 
رئيس املجلس واعضاء هيئة 
باعادة  محســوم  املكتــب 
انتخــاب الرئيس بري حكام 
وترتيــب وتظهــري انتخاب 
اعضاء  وباقي  الرئيس  نائب 
هيئة مكتب املجلس يف ضوء 
االتصاالت التــي بورش بها، 
فان املعركة القاسية ستكون 

معركة الحكومة املقبلة يف ظل غياب االكرثية النيابية والتوزع 
الجديد للقوى والكتل السياسية تحت قّبة الربملان.

املعلومات حتى اآلن ال تؤكد ان هنــاك مناخاً وفاقياً داخلياً 
عىل تكوين الحكومة العتيدة، وان هناك كباشا قويا سيشتد يف 

األيام املقبلة عىل هذا االستحقاق املهم.
لكن مثة اشارات ومعطيات ال بد التوقف عندها للتعاطي مع 
جوانب هذا املوضوع، وهي اشــارات سلبية وايجابية متوازنة 
تقريباً، مع العلم ان العامل الخارجي يلعب  دوره يف االستحقاق 
الحكومي كام االستحقاق الرئايس، خصوصا يف ظل الظروف 

التي يعيشها لبنان.
بــرأي املراقبني ان مثة عامال قويا يدفع باتجاه االرساع يف 
تشكيل الحكومة الجديدة يتمثل بالتدهور املتسارع والخطري 
لالوضاع االقتصاديــة واملالية واملعيشــية يف البالد. فبعد 
ســاعات من انتهاء االنتخابات وقبل اعالن النتائج النهائية 
اســتأنف الدوالر قفزاته صعوداً بطريقــة جنونية، وعادت 
الطوابــري امام االفــران ومحطات الوقود وتحولت اســعار 
الســلع واملواد الغذائية اىل كتلة نار بوجه اللبنانيني، فتبددت 
كل الشــعارات االنتخابية، وعاد الناس اىل واقعهم األليم بعد 

الصخب االنتخايب.
يتذكر اللبنانيون جيدا كيف ان زيادة تسعرية »الواتس آب« 
6 سنت قد ألهبت الشارع منذ ثالث سنوات وفجرت انتفاضة 
شــعبية كبرية شــوهتها املداخالت من الداخل والخارج يف 
أيامها االوىل، لكنها احدثت تداعيات شــهدنا بعضا منها يف 

نتائج االنتخابات.
واليوم نحــن ذاهبــون اىل مزيد من االجــراءات الصعبة 
والتقشــفية ومزيد من فلتان الســوق يف غياب اية رقابة او 
قــرارات عالجية، فهل ميكن ان يتحمــل لبنان أزمة حكومية 

طويلة ويعيش يف ظل ما يوصف مبرحلة ترصيف أعامل؟
واىل جانب هــذا العامل الداخيل القوي لترسيع تشــكيل 
الحكومة الجديدة برزت املواقف الدولية بعد ساعات من اعالن 
نتائــج االنتخابات التي رحبت مبجريــات العملية االنتخابية 

ونتائجها، وشددت عىل االرساع بتأليف الحكومة.
وميكن القــول ان االمني العــام لالمم املتحــدة انطونيو 
غوترييــس قد لخص هذه املواقف يف بيانــه الذي قال فيه ان 
العامل »ينتظر بفارغ الصرب ان يشكل اللبنانيون رسيعا حكومة 
جامعة يف بلدهم الغارق يف ازمــة اقتصادية خطرية والذي 

غالبا ما يستغرق تشكيل حكومة جديدة فيه وقتا طويال«.
ولفتت دعوة االدارة االمريكيــة اىل تأليف الحكومة النجاز 
االصالحــات املطلوبــة، دون ان تتطــرق اىل تفعيــل نتائج 

االنتخابات رغم انغامسها يف هذا االستحقاق.
كــام لفت ايضا دعــوة الحكومة الربيطانية اىل تشــكيل 
حكومة وحدة بعد االنتخابات. بينام ركزت فرنسا عىل االرساع 
يف تأليف الحكومــة لتنفيذ االصالحات املنتظرة من اللبنانيني 

ومن االرسة الدولية.
ووفقا لهذه املواقف املعلنة فان هناك دعوة رصيحة لترسيع 
تأليف الحكومة، واشــارة واضحة اىل ان تكون »جامعة« كام 

عرب االمني العام لالمم املتحدة.
اذن، برأي املراقبني، ان هناك عاملني قويني ومهمني يجعالن 

من تأليف حكومة فاعلة وجامعة امرا اولويا، وهام التدهور 
الخطري الذي يشــهده لبنان واملوقف الدويل الذي يبدو انه ال 
يتطابق مع بعض القوى السياسية اللبنانية الداعية اىل قلب 
االولويات واســتحضار وتقديم ملفــات خالفية حادة تنذر 
مبزيد من االنقسامات الحادة يف هذه املرحلة مثل ملف سالح 

حزب الله.
واذا كانــت االدارة االمريكية والغرب وبعض الدول العربية 
ويف مقدمها الســعودية قــد عربوا رصاحــة عن دعمهم 
لحلفائهم يف املعركــة االنتخابية بوجه حــزب الله فانهم 
يدركون خطورة االندفاع يف هذه املعركة اىل اماكن قد تفجر 
املوقف يف لبنان. لذلك من املستبعد ان تقدم عىل مغامرة قد 
تطيح بالنتائج التي تعتربها انها انتزعت االكرثية من الحزب 
النواب  وحلفائه وارست توازنا سياســيا جديدا يف مجلس 

وخارجه.
ومن جهة اخــرى مثة معطيــات ســلبية ال تبعث عىل 
التفاؤل بتشكيل حكومة جديدة قريبا، ولعل ابرزها ما افرزته 
االنتخابات النيابية من نتائج ال تحســم االكرثية لهذا الفريق 
او ذاك، خصوصا مع دخول كتلة وازنة من »القوى التغيريية« 

وبعض املستقلني.
وال يتوقــف ا المر عند هذا الحد، بل ان هناك من يســعى او 
يراهن عىل تشــكيل تكتل نيايب كبري تحت عنــوان »القوى 
السيادية«، ويحاول ان يســتقطب التغيرييني اىل هذا الفريق 

الذي يجسد من الواقع تجديدا لفريق 14 اذار بثوب آخر.
واذا كانت املعطيــات وطبيعة وتنوع القــوى التغيريية ال 
تســمح بنجاح مثل هذه املحاوالت، فان هذا الفريق السيايس 
الذي تقوده »القوات اللبنانية« يتجه اىل تصعيب مهمة تشكيل 
الحكومة من خالل رفض الحكومة الجامعة تحت شعار عدم 

املشاركة بحكومة تضم وزراء من حزب الله.
ويبدو ايضا ان فكرة املجيء بحكومة تكنوقراط صعبة ايضا، 
خصوصا بعد اعالن رئيس التيــار الوطني الحر النائب جربان 
باســيل اول امس رفض مثل هذه الصيغة ال ســيام بعد اجراء 

االنتخابات وتجديد املجلس النيايب.
ال يبدو ان مهمة تشكيل الحكومة ستكون سهلة يف ظل هذا 
االنقســام الحاد يف الداخل، لكن مثة من يعّول عىل مداخالت 
الخارج وتحديدا فرنســا التي كان لها الــدور االبرز بتفويض 

امرييك يف تأليف حكومة الرئيس ميقايت.
ووفقا للمعلومات املتوافرة فان باريس كانت ابلغت جهات 
لبنانية مؤخــرا انها مهتمة باجراء االنتخابات وســالمتها، 
وهي مستعدة بعد ذلك للمســاعدة يف تحقيق االستحقاقات 
الدســتورية االخرى من تأليف الحكومــة اىل انتخاب رئيس 

جديد للبالد.
واذا ما تجدد التفويض االمرييك للرئيس ماكرون، وهذا امر 
متوقع فان باريس ستبارش يف بذل جهد خاص، رغم انشغالها 
يف الظروف والتطورات بحرب اوكرانيــا وتداعياتها، من اجل 

الترسيع يف تشكيل حكومة جديدة يف لبنان.
لن تكــون مهمتها ســهلة، لكن فرنســا ما تــزال تتمتع 
بخصوصية تجعلها تلعب هذا الدور ال سيام انها تحظى بدعم 
دويل وعريب بوجه عام ومنفتحة ومتواصلة مع كل القوى يف 

لبنان مبا يف ذلك حزب الله.

ــــة ــــى خــــّط اإلســــتحقاقات وتواكــــب التفاصيــــل اللبنانّي فرنســــا عل
هيام عيد

الدولية  التعليقــات  تفاعلت 
بإنجــاز  واملرّحبــة  املهنئــة 
ولوحظ  النيابيــة  اإلنتخابــات 
أن بعــض املواقــف حملت أكرث 
من داللة ورســالة وال ســّيام 
من كبار املســؤولني الفرنسيني، 
دعم  مواصلة  عىل  الحرص  عرب 
لبنــان ومســاعدته، وتنفيذ ما 
تّم التوافق عليــه خالل لقاءات 
ماكرون،  إميانويــل  الرئيــس 
مع عــدد من كبار املســؤولني 
رئيس  طليعتهم  ويف  اللبنانيني، 
الحكومة نجيــب ميقايت، الذي 

وىف بوعده للرئيس الفرنيس، الذي شــّدد عليه خالل تكليفه 
عىل رضورة إنجاز اإلنتخابات النيابية يف موعدها الدستوري 
املحّدد، باعتبــار أن باريس تعّول عليهــا، وكان لها أكرث من 

موقف يف هذا الصدد.
ويف غضــون ذلك، بدا واضحاً اإلهتامم الفرنيس بالشــأن 
اللبناين، وخصوصاً اإلستحقاقات الدستورية، وذلك ما تبّدى 
باألمس من خالل بيان وزارة الخارجية الفرنسية، التي دعت 
إىل تشكيل حكومة جديدة، وبأقىص رسعة، يف ظّل الظروف 
الصعبــة التي ميّر بها لبنان. ومن هــذا املنطلق، يُتوّقع وفق 
معلومات ألوساط نيابية مطلعة، بأن تكون هناك زيارة ملوفد 
فرنيس إىل بريوت بعد تشــكيل الحكومة الفرنسية العتيدة، 
وذلك بهدف اإلطــالع عىل الوضع اللبناين ما بعد اإلنتخابات، 
وحّض املسؤولني اللبنانيني عىل متابعة اإلستحقاقات األخرى 

الحكومية والرئاسية.
وكشفت املعلومات أنه ويف ســياق هذه الزيارة، سيتكرر 
تأكيد  مواصلة الدعم اإلنســاين وترتيب مؤمتر للدول املانحة 
واملعنية بالوضع اللبناين، بعد اإلســتحقاق الرئايس، عىل أن 
تصل يف وقٍت ليس ببعيد املســاعدات العاجلة، وال سّيام يف 
الشّقني الصحي واإلجتامعي. ومبعنى آخر، تُضيف املعلومات، 
سيبقى امللف اللبناين يف عهدة فرنسا مع تفويض أمرييك ـ 
غريب، ومؤازرة عربية، وما يســاعد عىل هذه املسألة يكمن 
يف إعــادة انتخاب ماكــرون لوالية جديدة، بــدأت معاملهام 
تظهر من خالل الحكومة الفرنســية املرتقبة، إذ أن الشــأن 

اللبناين، هــو يف أولوية اهتامماتهــا الخارجية، وذلك من 
خالل املتابعة واملواكبة، حتــى أن الرئيس إميانويل ماكرون، 
ويف خضّم معركته اإلنتخابية كان يتابع مجريات الوضع يف 
لبنان عن كثب، وكان مــرصّاً عىل إنجاز الصندوق الفرنيس ـ 
الخليجي، نظراً لحاجة لبنان املاّســة لهذه املساعدات، وعىل 
هذه الخلفية، فإن األيام القادمة ستشهد حراكاً فرنسياً لدفع 
مســرية اإلصالح يف لبنان، بدءاً من استكامل اإلستحقاقات 
الدستورية حكومياً ورئاسياً، ومن ثم الرشوع يف اإلصالحات، 
عىل أن يكون ملاكرون دوراً فاعــالً يف حّض املجتمع الدويل 
ملساعدة لبنان حيث يوليه عناية خاصة، نظراً للقلق واملخاوف 
من زواله وهذه العبارة لطاملا رّددها وزير خارجية فرنسا جان 
إيف لودريان، مبعنى أنه يف حال بقيت األمور يف لبنان عىل 
ما هي عليه دون أي تغيري من املنظومة السياســية، فإن هذا 

البلد سيختفي بفعل اإلنهيارات التي يشهدها.
وتخلص معلومــات املصــادر النيابية، إىل أن الســاحة 
الداخلية ستتلقى بشكل متواصل التعليقات الدولية والعربية 
عىل حصول اإلنتخابات النيابية، ومن ثم أن بعضها ســتحمل 
يف طياتها أكرث من معطى يُبنى عليه للمرحلة املقبلة الحافلة 
باإلســتحقاقات املتبقية حكومياً ورئاســياً، إضافة إىل ما 
يترّسب كيف تلّقفت هذه الدول املهتّمة بالوضع اللبناين نتائج 
اإلنتخابات، وكل ذلك قد يكون منطلقا أساسياً لتحديد املسار 
الذي سيســلكه البلد يف املرحلة املقبلة إن عىل صعيد املسار 
الحكومي أو الرئايس وبالتايل، وهنا األهّم، كيفية الخروج من 

اإلنحدار اإلقتصادي واملايل املتسارع.

ــى... ــ ــف ــ ــش ــ ــت ــ ــس ــ عــــــــون غــــــــــادر امل
ــاً ــ ــن ــ ــئ ــ ــم ــ ــط ــ وبـــــــــــــــري اتــــــــصــــــــل م

اعلن مكتب االعالم يف رئاســة الجمهوريــة أن الرئيس 
ميشــال عون غادر مستشــفى »أوتيل ديــو« صباح أمس، 
وعاد إىل قرص بعبــدا بعد انتهاء الفحوصات الطبية والصور 

الشعاعية التي أجراها. 
وقد اتَّصل بــه رئيس مجلس النواب نبيه بري مطمئناً عىل 

ته. صحَّ

أشادت بتنظيم اإلنتخابات النيابّية
ــة: لــتــعــيــيــن ــّيـ ــسـ ــرنـ ــفـ الـــخـــارجـــّيـــة الـ
حكومة وتشكيل  وزراء  مجلس  رئيس 

اعتربت الخارجية الفرنســية يف بيــان، »أن لبنان اجتاز 
مرحلة مهمة يوم األحد 15 أيار بإجراء االنتخابات الترشيعية 
يف ســياق األزمة الفادحة التي تعانيهــا البالد منذ أكرث من 

سنتني«.
وأشــادت بـ »تنظيم هذه االنتخابات يف موعدها املقرر«، 
آســفة »للحوادث واملخالفــات التي ســّجلتها بعثة مراقبة 
االنتخابات التابعة لالتحاد األورويب، وأملت كشــف حقيقة 

ما جرى«.
وحّضت الخارجية الفرنســية »جميع املسؤولني اللبنانيني 
عىل تعيني رئيس مجلس وزراء من دون تأخري وإىل تشــكيل 
حكومة جديدة ليك تتخذ التدابري الرضورية للنهوض بالبالد 
وليك تقّدم حلول يُعتدُّ بها تلبي تطلعات الســكان، وال سّيام 
باالستناد إىل االتفاق اإلطار املوّقع مع صندوق النقد الدويل«.

وأكدت الخارجية »أن فرنســا ستواصل وقوفها إىل جانب 
الشعب اللبناين«.

برملان التعاون أم اإلنقسام؟
نور نعمه

اظهرت بشــكل واضح نتائج االنتخابات النيابية ان 
برملان 2022 مختلف عن برملان 2018 حيث كان للثنايئ 
توجه  وبالتايل  االكرثية  الحر  الوطني  والتيار  الشيعي 
 .2018 ملا كان عليه يف  النواب سيكون مغايرا  مجلس 
اللبنانية  القوات  ابرزها  املســيحية  املعارضة  وبدخول 
والكتائب فضال عن 12 نائبا مــن التغيرييني يتبني ان 

احتاملني. امام  النيايب  املجلس  هذا 
االزمة  ملعالجة  اولويــة  ان يعطي  االول  االحتــامل 
االقتصادية التي تكبد الدولة والشــعب ازمات ما بعدها 
ازمات حيث بات يستحيل العيش يف لبنان يف ظل هذه 
االزمة االجتامعية الخطرية. ويف هذا الخيار ســيكون 
عــىل النــواب جميعا التعــاون فيام بينهــم للخروج 
بخطة للتعايف االقتصادي واملايل بعيدا عن الشــعارات 

الشعبوية التي ال تخدم احدا بل تزيد الطني بلة. 
النيايب  املجلس  ان يتحول هــذا  الثــاين  واالحتامل 
الجديد اىل ساحة رصاع ســيايس بني فريقني لديهام 
توجهــات مختلفة فتخلق من جديد انقســام عمودي 
عىل غــرار حركــة 14 ّاذار و8 آذار ولكــن بعناوين 
مغايرة. هذا االمر ســيدخل البالد يف معارك سياسية 
قــد تنفجــر احيانــا اىل صدامات يف الشــارع الن 
االحتقان السيايس ال ميكن ان يبقى فقط يف الربملان 
الناس ومنارصي هذين  اىل  امنا ســينتقل  والحكومة 

حتام. سيتقاتالن  اللذين  الفريقني 
اليوم، نقول ان من ســينادي بنزع سالح حزب الله 
فهــو ياخذ البــالد اىل طبقة ادىن مــن الجهنم الذي 
نشــهده حاليا او باالحرى ســتكون ابــواب الجحيم 
فتحت عىل مرصاعيها ولبنــان ال يحتمل اي تجاذبات 
سياســية حادة وال خالفات وال اصطفافات عمودية. 
لقد مــرت البالد يف هذه االجواء بعــد اغتيال الرئيس 
السلبية  التداعيات  ملســنا  وقد  الحريري  رفيق  الشهيد 
لهذا االنقســام وتحول لبنان اىل برج بابل، كل فريق 
يتكلــم بلغته وال يريــد ان يفهم شــجون وتوجهات 

االخر. 
فهل ســيكرر االفرقاء السياســيني الجدد والقدماء 
الخطأ نفســه؟ ام البعض اتعظ من التجارب السابقة 
التي اودت بالبالد اىل الهــالك؟ كال الطرفني مدعوين 
اىل التهدئــة والحوار الذي يجب ان يكون الوســيلة 
الوحيــدة للتوصــل اىل نتائج مفيــدة. ومبعنى اخر، 
الثنايئ الشــيعي والقــوات اللبنانيــة تحديدا عليهام 
النظرة  التباعد يف  رغم  يجدا مســاحة مشــركة  ان 
الجميع  مــن  تطلب  لبنــان  محنة  ولكن  السياســية 
الحكمــة والتأين يف اتخــاذ القــرارت ال االنفعاالت 
وردات الفعل الغاضبة التي ســتصب الزيت عىل النار 

لبنان. من  تبقى  ما  وتحرق 
بل وجودية  امام مرحلــة مصريية ال  اليوم  الوطن 
فاما يــزول لبنان مــن الوجود اما يبقــى مبقاومته 
ومبجلس نيــايب وحكومة تعمالن النقــاذ لبنان من 

املستعصية. االزمة  هذه 

أصابع اللوبي اليهودي في لبنان

نبيه الربجي 

كأنصاف  نأمــل،  كنا 
بــرش دفنــوا أصواتهم، 
صناديق  يف  وعظامهم، 
االقراع، أن يقفل كرنفال 
اقفــال  حــال  النفــاق 
ما  االنتخــايب.  البــازار 
األخرية،  األيــام  أظهرته 
اياها،  الببغائية  باللغــة 
الفضفاضة  وبالشعارات 
وباملواقــف  اياهــا، 

الدونكيشوتية اياها، أن نجوم ساحة النجمة ال ميتلكون 
أي رؤية، أو أي تصور، ملسار، أو آلليات، االنقاذ.

اذاً، كرنفــال النفاق يبقى مفتوحــاً عىل مرصاعيه. ال 
بأس أن مييض لبنان، وأن مييض اللبنانيون، اىل ما بعد، 
ما بعد جهنم. املشــكلة أن الله نفسه مل يقل لنا، وبالرغم 
ما أنزل علينا من كالم، ماذا بعد جهنم. ما رأي أســاقفة 
الغيب الذين يفاجئوننا، غالبــاً، بأنهم يعلمون، أكرث مام 

يعلم الله، ما يف عامل الغيب، وما بعد عامل الغيب ..
الكل أيديهــم فارغة. أوراقهم فارغــة. ال أحد قال لنا 
»أيها الناخبون البؤســاء، من هنا نبدأ واىل هنا ننتهي«. 
بارونــات التغيري الذين بعضهم وصلــوا عرب دهاليز الـ 
NGO›S ودخلوا، للتو، يف ورشــة الجــدل، من كل وادي 
عصا، وكلمة من هون وكلمــة من هون، وقد يحتاجون 
اىل والية كاملة ليعرفوا من أين تبدأ الخطوة األوىل وسط 

تلك األدغال.
اذاً، الســقوط أكرث فأكرث يف »الليلــة البيزنطية«. ال 
اتفاق عىل أي يش، وال رؤية مشــركة ألي يشء. حقبة 
أخرى من التفاهة املدمرة، ومــن املراوحة املدمرة. خبري 
يف صندوق النقــد الدويل قال لزميل له ســابق »اذا ما 
اســتمرت الفوىض هكذا يف بلورة السياسات أو يف سن 
الترشيعــات، فقد نضطر اىل اســتكامل املفاوضات يف 

العامل اآلخر!«.
بلبلة برملانيــة هائلة، دون أن نتوقــع هبوط رئيس 
حكومة مــن املدخنة )لتعدد املداخــن(، ودون أن توقع 
ظهور رجل آخــر يف القرص الجمهــوري. ديبلومايس 
مــرصي عتيق قال لنا »مل أعد أخــى عليكم من عرقنة 

لبنان وامنا من ميننة لبنان«.
أضاف »ان قصة العراق أكــرب بكثري من قصة الرصاع 
الســعودية وايران. االرسائيليون، وبالتنســيق مع  بني 
األمريكيني، لــن يقبلوا بقيــام دولة مؤثــرة اقتصادياً 
وعسكرياً يف هذه املنطقة. يف رؤوسهم تقطيع أوصال 
بالد الرافدين بتصنيع األزمة تلو األخرى هناك. العراقيون 
املنشــغلون يف املســاجالت العبثية غافلــون. البلدان 
االقليمية مل تكتشــف حتى اآلن مدى التداعيات الكارثية 

لتجزئة العراق طائفياً، واثنياً، عليها«.
تجربــة اليمن أمامنا، املوزاييــك الطائفي أكرث قابلية 
لالنفجار من املوزاييــك القبيل. هذا ما يراه الديبلومايس 
املرصي العتيق »ال أشك يف أنك تابعت الترصيحات األخرية 
لديفيد شينكر، الناطق باسم اللويب اليهودي يف الواليات 
املتحدة. لديكم منظومة سياسية قد ال تجد لها مثيالً حتى 
يف بالد الواق واق. فعلت كل ما خططت ارسائيل لتفعله 
يف لبنان. أن تحّول هذا البلد الرائع اىل حطام ســيايس، 

وحطام اقتصادي، واألهم اىل حطام سوسيولوجي«.
يف رأيه »أننا هنا يف القاهرة قــد نكون األكرث ادراكاً 
ملا يجول يف رؤوس االرسائيليني، وكيف يعملون لتحقيق 
ذلك وبكل الوســائل. ال تتصور مدى نشاط، ومدى تأثري، 
أصابع اللويب اليهودي يف لبنان. لدينا معلومات وأسامء 
صادمة، وهي ال تنتمي اىل فريق واحد أو اىل فئة واحدة، 

وهنا الطامة الكربى!!«.
يستغرب كيف أن بلداناً عربية واقليمية احرفت اللعب 
الجيوســيايس عــىل األرض اللبنانية متهــد، بقصد أو 
بغري قصد، لتحويل لبنــان اىل حطام دموي ايضاً، وتبعاً 

للنموذج اليمني..
ما هو تصــوره للبنان، يف ضوء االنتخابات النيابية 
األخــرية ؟ بعد ضحكة مريــرة يقــول »الحقيقة أن 
الخارجية املرصية  القانونيني يف وزارة  املستشــارين 
ال يــرون يف قانــون االنتخاب عندكــم مجرد صورة 
بل  فحســب،  رسيالية  كدولــة  لبنان  عــن  رسيالية 
هم يعتــربون أنه ميثــل ذروة الهرطقة السياســية 

الدستورية«. والهرطقة 
املستشــارون يرون »أالّ عالقة بني هذا القانون ومبدأ 
تداول الســلطة كقاعدة فلســفية للدميقراطية، لتبدو 
مهمته يف انتاج طوائــف تقاتل بعضها البعض من أجل 

بقاء باشوات هذه الطوائف عىل أرائكهم الفاخرة«.
كلمتــه األخرية »يف الظــروف الراهنــة، أعتقد أنكم 
تعلمون أالّ أحد يستطيع أن يفعل شيئاً من أجلكم. عملية 
االنقاذ منوطة بكــم وحدكم، ولكن ...«. هذه الـ »ولكن« 

القاتلة !

ــّيـــة: نــدعــو ــالـ ...الـــخـــارجـــّيـــة اإليـــطـ
اإلصـــاحـــات ــذ  تــنــّف حــكــومــة  لتشكيل 

رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدويل اإليطالية يف بيان، 
بـ »إجراء انتخابات يف لبنان األحــد املايض كام كان مقررا 

ومن دون أي حوادث أمنية«.
 وقالت: »إن االنتخابات هي مجرد نقطة انطالق واآلن أصبح 
من الرضوري تشــكيل حكومة برسعــة لتنفيذ اإلصالحات 
وإعادة إطــالق االقتصاد، مؤكدة أن إيطاليا ســتواصل دعم 

لبنان«.

رشدي : اإلنتخابات ربح حقيقي للبنان
غرّدت املنســقة املقيمة لألمم املتحدة يف لبنان ومنسقة 
الشؤون اإلنسانية نجاة رشــدي عرب حسابها عىل »توير«: 
»االنتخابات النيابية هي مكسب كبري لشعب لبنان! فنتائجها 
ليست مكســًبا فرديًا أو مكسًبا لحزب ســيايس ما، بل ربح 
حقيقي للبنان. آمــل أن يؤدي ذلك إىل مكاســب إصالحية 
قّيمة وإىل مستقبل أفضل لشــعب، كام أمتنى أن يؤدي إىل 
اســتقطاب األدمغة من جديد مقابل اآلثــار الفادحة لهجرة 

األدمغة التي شهدها«.

لـــُأســـر دوالر  مـــايـــيـــن   4 حــــّجــــار: 
ــج »أمــــــان« ــامـ ــرنـ ــن بـ ــ املـــســـتـــفـــيـــدة م

أعلن وزير الشــؤون االجتامعية هكتور حجار عن »هبة 
ماليــة بقيمة 4 ماليني دوالر أمرييك لألرس املســتفيدة من 

برنامج »أمان«.
واوضــح أن »املفاوضات بني الحكومــة اللبنانية ممثلة 
بالوزير حجار وفريق من وزارة املالية ورئاسة مجلس الوزراء 
مع مجموعة البنك الدويل ادت إىل الحصول عىل هبة بقيمة 
4 ماليني دوالر أمرييك ســتخصص لألرس املســتفيدة من 

برنامج« أمان«.

ــم ــســّل ــم ت ــ ــي ــ ــراه ــ ــام: اب ــ ــعـ ــ األمـــــــن الـ
ــعــة مــن ســوريــا خــاطــفــي مــفــّرج األرب

اعلنت املديرية العامة لألمن العام يف بيان، انه »يف إطار 
املتابعة الدقيقــة لقضية خطف جوزيف مفرج وتحريره من 
قبل الســلطات األمنية السورية وتوقيف الخاطفني، أسفرت 
املســاعي املبذولة التي قام بها املدير العام لألمن العام اللواء 
عباس ابراهيم مع هذه الســلطات إىل اســتالم الخاطفني 
األربعة. وبعد مراجعــة النيابة العامة التمييزية، أشــارت 
بتســليمهم إىل مديريــة املخابرات إلســتكامل التحقيقات 

معهم«.
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ــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لبنانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سياسـ

ــــان فــــي »الفوضــــى«: ــــة مــــن »دعســــة ناقصــــة« ُتدخــــل لبن ــــس قلق  باري
ــــات ــــة لنتائــــج االنتخاب ــــة القــــراءات الخاطئ  تحــــرك ديبلوماســــي لعقلن
الريــــاض تتبّنــــى مقاربــــات متطّرفــــة.. وفرنســــا تبحــــث عــــن »تســــوية«

 هــــل تهــــّب ريــــاح التغييــــر علــــى الرئاســــة والنيابــــة أو تتــــم التســــوية؟
ــــر! ــــا مــــع التغيي ــــف: أن ــــو بأصــــوات هزيلة..وخل ــــري راجــــع ول ــــارز : ب  مصــــدر ب
ــــر حظــــاً؟ ــــن األوف ــــف فم ــــي وخل ــــن بوصعــــب وحاصبان ــــة الرئاســــة تتأرجــــح بي نياب

ابراهيم نارص الدين 

اذا اســتمر االنشغال »التافه« بعدد االصوات واحصائها من 
قبل السياســيني يف حرب »بيــي اقوى من بيك«خصوصا بني 
الكتل املســيحية، فان البالد ذاهبة حتــا نحو االنفجار يف 
»الشارع« هذه املرة، وليس اىل اي مكان آخر، كا حذرت مصادر 
امنية لـ »الديار« تتخوف من حالة االســتعصاء الســيايس 
الــذي افرزته صناديق االقرتاع حيث خرس حزب الله وحلفاؤه 
االكرثية النيابية، دون ان يربح »خصومه« هذه االكرثية. واذا 
كانــت القوى االمنية قد نجحت يف حاية العملية االنتخابية 
فلــن تكون قادرة عىل حاية البلد من التداعيات اذا مل تحصل 
عمليــة »ترميم« رسيعة للواقع املنقســم بحدة عىل عناوين 

شديد الخطورة. 
حالة االســتعصاء »والكربجة« غري املســبوقة يف البالد 
ســتؤدي اىل اختبارات قاسية جدا يف االستحقاقات الداهمة، 
اولها تشكيل حكومة جديدة، واالنتخابات الرئاسية التي باتت 
عىل »االبواب«، اما انتخاب نبيه بري رئيســا للمجلس النيايب 
فحاصل دون »عقبات« سواء حصل عىل امليثاقية او مل يحصل 
عليها فاالمر ســيان... هذه الخالصة السياســية »القامتة« 
تتزامن مع انهيار اقتصادي دون »كوابح« ســيؤدي حتا اىل 
غرق »املركب« بالجميع، وهو ما تتخوف منه باريس، كا نقل 
زوار الســفارة الفرنسية عن السفرية آن غريو التي طلبت من 
ادارتها املركزية يف الخارجية الفرنســية التحرك رسيعا اتجاه 
»الرشكاء« يف واشــنطن والرياض للمســاعدة يف »تنفيس« 
اجواء االحتقان غري املســبوقة، الن االستثار الخاطئ لنتائج 
االنتخابات سيؤدي اىل فوىض غري محدودة، ولهذا تركز االدارة 
الفرنسية عىل محاولة »عقلنة« خصوم حزب الله يف الداخل 
والخارج من خالل الدعوة للتعامل بواقعية شديدة مع النتائج. 
ووفقا للنظرية الفرنســية، ال يجب رفع ســقف الضغوط 
او الــرشوط عىل الحزب يف هــذه املرحلة، بل تعزيز التواصل 
للوصول اىل »قواســم« مشــرتكة لتامــني »الهبوط اآلمن« 
لالستحقاقات الرئيسية يف البالد، الن الجميع االن بات رشيكا 

واقعيا يف اعادة انتاج السلطة التي يجب ان تكون وفق صيغة 
»رابــح – رابح« للجميع، وتركــز عىل وضع »خارطة طريق« 
تســاعد عىل اســتعادة البالد عافيتها اقتصاديا، كيال تسقط 
البالد يف »رشنقة العرقنة« حيث يسود الشلل السيايس هناك 
بعــد انتخابات ترشيعية اعطت كل القوى حق »الفيتو« وبات 

االستقرار االمني مهددا.
ووفقا للمعلومات، يتبنى الفرنسيون سياسة عقالنية، وال 
يرون ابدا ان طرح مســألة سالح حزب الله اولوية، االن، النه 
مــادة متفجرة، وال ميكن مقاربته من زاوية جديدة خصوصا 
ان موازيــن القــوى النيابية ال تســمح بذلك، فضال عن كون 
املســالة مرتبطة بتفاهات خارجية غري متوافرة االن. ويف 
هذا الســياق، يقدم الفرنسيون انفسهم »وسيطا« مقبوال لدى 
الحزب حيث مل تنقطع قط االتصاالت الديبلوماسية معه، وذلك 
يف ســياق اعداد مقاربات مقبولة مــن قبل الجميع يف هذه 

املرحلة الدقيقة.
وبحســب زوار الســفارة، اصيب الفرنسيون »بالهلع« بعد 
ســاع التقييم السعودي االويل للنتائج، فالسفرية الفرنسية 
ســمعت من نظريها الوليد البخاري كالما ال ميت اىل الواقع 
بصلة، فهو قال رصاحة ان ما حصل »انتفاضة لبنانية واضحة 
ضد إيران، كا حصل يف العراق، وهذا يشــري بوضوح اىل ان 
مواجهة املرشوع اإليراين باتت حقيقة ملموســة يف لبنان، 
ويجب البناء عليها لتغيري الوقائع«! هذا الكالم اثار قلقا جديا 
يف باريس التي ســارع مسؤولوها اىل تقديم نصائح برضورة 
التأين يف قراءة املشــهد، والرتكيز عىل اعادة النظر مبقاربة 
الحالة الســنية يف لبنان، والعمل عىل مللمة »الترشذم« القائم 
حاليا تحت مظلة واضحة املعامل، الن االنقســام الحايل الذي 
كشفت عنه نتائج االنتخابات، مقلق جدا، فغياب تيار املستقبل 
مل يؤد اىل بروز قوى معتدلة ترث »شــارعه«، والدليل سقوط 
معظــم »املتمردين« عىل قراره، ونجاح شــخصيات متطرفة، 
فيا بدا واضحا تاثري »النفوذ« الســوري، خصوصا يف عكار، 
طبعا بحســب التقييم الفرنيس الذي نصح االدارة السعودية 
برضورة اعادة التفكري مليا باالسرتاتيجية املتبعة عىل الساحة 

اللبنانية الن النتائج ستكون 
ســيئة جدا اذا تــم التعامل 
مع االنتخابــات من منطلق 
غياب  يف  وذلــك  االنتصار، 
قيادة ســنية وازنة ميكنها 
رشيحة  عــىل  الســيطرة 
واسعة باتت »تائهة« وتبحث 
عن »حضن« يتلقفها، مقابل 
استفزاز قوى وازنة مل تخرس 

ايا من قواها الفعلية. 
نفســه،  الســياق  ويف 
النهايئ  التقييم  وبانتظــار 
يرى  للمشــهد،  االمــرييك 
اســتمرار  ان  الفرنســيون 
االقتصاديــة  الضغــوط 

االمريكية مل يعد مجديا يف هذه املرحلة، وترغب فرنسا مبراجعة 
امريكية تؤدي اىل تخفيف تدريجي لهذه االســرتاتيجية التي 
انتهــت مفاعيلها مع نتائج االنتخابات التي مل »تكرس« حزب 
الله وتخرجه من املعادلة السياسية، وبرايهم يجب االقرار عىل 
الرغــم من الرتاجعات انه ما يزال »الرقم« الصعب الذي يصعب 
تجاوزه، واالستمرار االن بالوترية نفسها من الضغوط سيعني 
حكا سقوط لبنان يف املجهول. ولهذا سيعمل الفرنسيون عىل 
»عقلنة« السياســة االمريكية مبا يتيح الوصل اىل تفاهات 
حول االستحقاقات الكربى التي تحتاج اىل تفاهات بني جميع 
القوى، بعيدا عن الضغط او االستفزاز الذي سيؤدي حكا اىل 

نتائج عكسية. 
وبانتظــار ما ستســفر عنه الجهود الفرنســية، عربت 
مصــادر سياســية بارزة، عــن قلقها من ضعــف التاثري 
الفرنيس يف كل من الرياض وواشــنطن، ولذلك ترى ان عىل 
القوى اللبنانية مســؤولية »عقلنة« خطابها واالنتقال اىل 
مرحلة »التســوية« النقاذ ما ميكن انقاذه، فجردة الحساب 
باتــت رضورية من قبل الجميع  ملنــع االنهيار، فاالكرثية 

النيابية الســابقة مطالبة باجراء مراجعة جدية الســباب 

الرتاجــع غري املرتبط فقط بالهجمة غري املســبوقة دعائيا 

وماليــا عليها من قبل خصومها يف الداخل والخارج، ولهذا 

ال يكفــي القــول ان البقاء عىل »قيد الحيــاة« نتيجة جيدة 

امام محاولة االغتيال السيايس، حسب تقييم التيار الوطني 

الحر، وليس كافيا بالطبع »االحتفال« بعدم حصول خرق يف 

الكتلة الشيعية كا »يتغنى« »الثنايئ«، النها مل تكن مهددة 

اصال، فاملراجعة رضورية للكثري من السياســات الداخلية، 

وكذلك الخيارات االنتخابية، وكيفية ادارة املعركة التي كانت 

كـ »الفضيحة« يف عدد من الدوائر. 

يف املقابــل، يجب ان يتوقف الفريق املناوئ لحزب الله مليا 

عنــد النتائج غري الحاســمة التي مل متنحــه القدرة او القوة 

الالزمة ملواصلة هجومه السيايس العايل السقف الذي وظفه 

يف الدعاية االنتخابية، االن انتهت »الســكرة وجاءت الفكرة«، 

تقول تلك االوساط التي تتخوف من حالة انكار للواقع قد تؤدي 

اىل »دعسة« ناقصة يف توقيت خاطئ قد يؤدي اىل دخول البلد 

يف فوىض قد تصعب »مللمتها« هذه املرة. 

جويل بو يونس

اىل ما بعد 15 ايار تتوجه كل االنظار، فصفحة استحقاق 
انتخابــات 2022 طويت مع ما انتجته صناديق االقرتاع من 
برملان جديد هــو عبارة »عن خلطة عجيبة غريبة« متكنت 
فيها قوى التغيري من فرض نفســها عىل املعادلة الحزبية 
فتلــّون املجلس وضاع حابــل االكرثية بنابل االقلية ، فبات 
مــن الصعب تحديد وجهة الخيارات املقبلة واملشــهد الذي 
سرتســو عليه االســتحقاقات املقبلة ويف مقدمها رئاسة 
مجلس النواب ونيابة الرئاسة قبل الوصول اىل االستحقاق 
الحكومــي. فهل تهب رياح التغيري ايضا عىل من تربع عىل 
عــرش الربملان لســنوات طوال فيعود بري رئيســا ملجلس 

النواب او يغيب يف الوالية الســابعة؟  
سياســيا ، يبــدو ان وضع الرئيس بري اليوم ال يشــبه 
ابدا االمس، فاســتاذ الربملان »مش مرتاح« لعدد االصوات 
التي قد يحوزها ، وعىل عكس كل الســنوات السابقة، بري 
ليس ضامنا الكرثية اصوات تؤمن له فوزا مريحا«، فال98 
صوتــا التي حازها عام 2018 لــن يتمكن من حصدها يف 
برملان 2022 وســط موجة االعرتاضات عىل اعادة انتخابه 
مــن دون ان يعني ذلك ابدا ان الرئيــس بري لن يتمكن من 
حصد مرة جديــدة لقب »رئيس مجلس النواب«، كا يجزم 

للديار.  بارز  مصدر 
قــراءة  لبعض املواقــف التي مل تتظهــر جميعها بعد ، 
يظهر انه حتى اللحظة ال تزال اكرب كتلتني مســيحيتني عىل 
موقفها الســابق ، فمصادر القوات اكدت للديار التزامها 

مبا اعلنته ســابقا من انها لن تنتخب بري رئيســا وتشري 
املعلومــات هنــا اىل ان تكتل الجمهورية القوية ســيعقد 

اجتاعا اليوم لحســم املوقف من الرئاسة والنيابة. 
كا القوات هكذا التيار الوطني الحر الذي كان رئيســه 
جربان باســيل قد اعلنها رصاحة عشــية االنتخابات بان ال 
يشء يوجب تســمية بري رئيسا ملجلس النواب.هذا املوقف 
جددت التأكيد عليه مصــادر نيابية مطلعة عىل جو التيار 
ما يؤرش اىل ان التيار لن يســمي بري وقد يرتك يف النهاية 
الحريــة العضاء التكتل التخاذ القرار الذي يرونه مناســبا 

عدمها.  او  التسمية  تجاه 
وفيا واضحا بدا موقف الكتائب الداعية للتغيري، فرئيس 
تيار املردة سليان فرنجية كان واضحا باالمس عندما سأل 
: يف مرشــح غري الرئيس بري؟مــا يؤرش بوضوح اىل ان 
فرنجية يتجه لتســمية بري متاما كرئيس الحزب التقدمي 
االشــرتايك وليد جنبالط الحليف التاريخي لربي واملرجح 

للربملان.  رئيسا  به  يسري  ان 
تبقى العني عىل قوى التغيري من الوجوه الجديدة والبالغ 
عددهــا 14 يف برملان 2022 فعىل الرغــم من ان غالبيتها 
ضد اعادة انتخاب بري فقد عملت الديار ان اجتاعا عقدته 
مساء امس للتداول يف هذا املوضوع واتخاذ موقف موحد. 
امــا النائب نعمت افرام الذي علم انه يتجه لتكوين كتلة 
يرتأســها ســتتضح معاملها يف االيام املقبلة،  فهو اكد يف 
اتصال مع الديار بانه مل ينتخب يف الســابق بري رئيســا 

ملجلس النواب وهو ســيكرر الخطوة نفسها اليوم. 
عىل اي حــال تجزم مصادر متابعة بان ال بديل عن بري 

ولو ان الوصول مرة جديدة 
سيكون  الربملان  لرئاســة 
هذه املــرة باصوات هزيلة، 
راجع  :«بري  بالقول  لتختم 

ضئيلة«!  باصوات  ولو 
باالنتظار ســؤال يطرح 
: مــاذا عن نيابة رئاســة 

النواب؟  مجلس 
هنــا مل تتضــح الصورة 
بعدما علم ان 3 اساء بدأت 
تخــرج اىل دائــرة الضوء 
االورثودوكيس  من  كل  هي 

الياس بوصعب وملحم خلف الذي قيل ان الرئيس بري يعمل 
لالتيان به والقوايت غســان حاصباين ، 3 اســاء اضيف 
لها امس اســم الياس اصطفان بعدما اصدر النائب ميشال 
ضاهــر بيانا يعلن فيه: انه انطالقا من ان هذا املوقع يجب 
أن يبقــى يف البقاع، فدعمي ســيكون إلبــن زحلة النائب 
الياس اســطفان إذا تم ترشيحه من قبل كتلته أما يف حال 
مل يتم ترشــيح نائب زحلة لهذا املوقع، فأفّضل دعم النائب 
الصديق الياس ابو صعب ملا ميلكه من استقاللية يف اتخاذ 

ضاهر.  ختم  قراراته«، 
وفيا ارتأى النائب اليــاس بوصعب عدم التعليق راهنا، 
ويف وقــت اكد  حاصبــاين باتصال مع الديار بان ال يشء 
مطروحا رســيا بعــد ، اكتفى النائب اليــاس اصطفان 

بالقول :«ما يقرره تكتل الجمهورية القوية اســري به«. 

اما عىل خط التغيري، فعلق ملحم خلف باتصال مع الديار 
عىل ما يدور حول اسمه بشان نيابة رئاسة مجلس النواب 
والعمــل عىل االتيان به من قبــل الرئيس بري الذي دعمه 
ســابقا بنقابة املحامني ويعتــربه »وديعته« ، بالقول : مل 

اترشــح ومش طارح حايل وال طالب والية. 
 وردا عىل سؤال عا اذا كان سينتخب بري رئيسا بتسوية 

تقوده لنيابة الرئاســة قال :« انا مع التغيري«!  
باالنتظــار ، ماذا عن االســتحقاق الحكومي وهل يعود 
ميقــايت رئيســا ايضا مجددا له بعدما ابــدى اللواء ريفي 
اســتعداده لرتؤس الحكومة املقبلة؟ عىل هذا السؤال تختم 
اوســاط سياسية بالقول :« لوقتا بنشوف بكري نحسم من 
االن«مــع ارجحيــة لعودة ميقــايت واال حكومة ترصيف 
اعــال طويلة املدى لتعــذر االتفاق عىل بديل جاهز يكون 

توافقيا!   اسمه 

رئاسة املجلس »غير ُمعّقدة« والقلق يحيط باإلستحقاق الرئاسي
فادي عيد 

بدا جلياً أن اإلتصاالت التي جرت يف الســاعات املاضية 
مــن معظــم األطــراف السياســية والحزبيــة أّدت إىل 
التهدئــة، تجّنبــاً ألي فتنة أو حــروب عبثية يف املناطق 
بفعــل ما جرى بعــد اإلنتخابات، وحيــث كاد يؤّدي يف 
بعــض املناطق إىل ما ال تُحمد عقبــاه، لوال حكمة بعض 
الزعامات والقيادات السياســية والحزبية، إىل اإلجراءات 
التــي اتُّخــذت من قيادة الجيش لضبط الوضع، ال ســيا 
يف املناطــق البالغة الحساســية والدقة، من هنا، وبعدما 
بات الجميع مقتنعاً بالفوز وبالخســارة، فاملعلومات التي 
تكشــفها مصادر سياســية مواكبة لألجواء السياســية 
املرتبطة باإلســتحقاقات املقبلة، بدأت تشــري إىل الرتكيز 
عىل انتخابات رئاســة املجلس النيايب، ونائبه، إىل هيئة 
مكتب املجلس، وعلم يف هذا الســياق، أن تشــاوراً حصل 
بــني الحلفــاء واملســتقلّني والتغيرييني، مــن أجل بلورة 
تفاهم ســيايس جامــع، يك ال يتحّول هذا اإلســتحقاق 
إىل مواقف ومزايــدات، وبالتايل، رضب صيغة التوازنات 
القامئــة يف البلــد، بحيــث بات يف حكــم املؤكد إعادة 
بعض القوى السياســية، والتي خاضــت اإلنتخابات ضد 
»الثنايئ الشــيعي«، إىل إعادة انتخــاب الرئيس نبيه بري 
لواليــة جديدة، وال ســيا الحزب التقدمي اإلشــرتايك 
و«اللقاء الدميقراطــي«، وذلك، حفاظاً عىل وحدة الصف 
يف البلــد، وعدم الدخول يف متاهــات ومزايدات، مبعزل 
عن كل اإلعتبارات السياســية أو الخالفــات والتباينات، 
وحيث يجب اإلعــرتاف بامليثاقية، عىل اعتبار أن »الثنايئ 
الشــيعي« لديــه مرشــحه، بعدما حاز عــىل األكرثية 

طائفته. أبناء  من  الساحقة 
من هذا املنطلق، فإن اســتحقاق انتخاب رئاسة املجلس 

ومن خالل القراءة السياســية واملعطيات واملعلومات، لن 
يكــون معّقــداً أو مثة صعوبات تحيط بــه، إمنا املخاوف 
والقلــق يكمنان يف كيفيــة التوّصل إىل توافق عىل رئيس 
الجمهوريــة العتيد داخلياً، ومن الطبيعي دولياً، عىل اعتبار 
أنــه مل يســبق أن انُتخب رئيس إال بتغطيــة من العواصم 
الكــربى، ولهــذه الغاية، مثة حراك ســيبدأ يف وقت ليس 
ببعيــد، وتحديداً بعد انتخاب رئيــس للمجلس النيايب، ليبدأ 
الحديــث جدياً حول امللــف الرئايس، يف حني أن الهواجس 
الحقيقيــة، والتي بدأت تخيِّم عــىل البلد تتمّثل مبا يحصل 
عىل املســارين املايل واإلقتصادي، يف ظــل انهيار العملة 
الوطنية وغياب الســيولة، إىل ما يتصل بالكهرباء وقطاع 
املحروقات، ما قد يؤدي إىل اهتزازات يف الشارع ونقمة، 
نظــراً إىل انهيار مرافق ومؤّسســات لهــا صلة مبارشة 
بالحيــاة اليوميــة للنــاس، أكان عىل صعيــد الرغيف أو 
املحروقــات، ويف ظل غياب للمعالجات مع شــلل حكومي 
وانحدار مؤّسســايت، ونفاد املخــزون النفطي والغذايئ، 
وحيث ليس يف األفق من أي مساعدات دولية للبنان، سوى 
مــا يصل منها للمؤّسســات الصحية واإلجتاعية، ولكنها 
ال تفــي بالغرض املطلوب أمام هول ما يجري عىل األرض، 

بدأ يؤّسس إىل واقع مجهول. والذي 
ويف املحصلــة، دخل لبنــان يف حقبــة بالغة الدقة، 
وتنذر بتصعيد ســيايس وانقســامات، إىل ما قد يحصل 
مــن تحــّركات مطلبية، رمبا تتخطى ذلــك إىل صدامات 
وفــوىض، وقد باتت اللعبــة مفتوحة يف هذا اإلطار عىل 
أي تطــورات وأحــداث قد تندلع، يف ظــل ما يجري عىل 

مسبوقة. غري  أزمات  من  األرض 
ويف موازاة ذلــك، فإن األيام املقبلة قد تبلور املشــهد 
الســيايس مــا بعد اإلنتخابات، ولكــن، ويف حال مل تكن 
هناك من معالجات رسيعة للقضايا الحياتية واملعيشــية، 

فإن البلــد يّتجه نحو كارثة حقيقية.

الكاظمي هنأ بري 
بإنجاز االنتخابات

تلقى رئيس مجلــس النواب نبيه 
بري  اتصال تهنئة من رئيس الحكومة 
العراقية  مصطفى الكاظمي بإنجاز 

االنتخابات النيابية.
وابلــغ الكاظمــي الرئيــس بري 
»إســتمرار العراق وفقا لطلب دولته 
يف الســابق مد لبنان بكميات الفيول 

الخاصة بكهرباء لبنان«.

الخوري بحث مع سفير 
أوستراليا ملف املرفأ 

ومسار التحقيقات
تابــع وزير العدل القايض هرني 
الخوري مع ســفري أوسرتاليا لدى 
بارنــز خالل لقاء يف  أندرو  لبنان 
مكتبــه يف الوزارة، جملة مواضيع 
وأوســرتاليا  لبنان  بني  مشــرتكة 
لبنان  يف  العامة  التطــورات  منها 
التعاون  اىل  باإلضافة  واملنطقــة، 
الثنــايئ بــني البلديــن يف املجال 

القضايئ.
اىل مســار  البحث  تطــرق  كا 
إنفجــار  ملــف  يف  التحقيقــات 
مرفــأ بــريوت وما آلــت اليه هذه 

لتحقيقات. ا

االنتخابّية السجاالت  كافة  لوقف  للمقاومة«:   »الوفاء 
والتوّجه نحو مباشرة اإلهتمام العملي للنهوض بالبلد

دعــت كتلــة »الوفــاء للمقاومــة« 
يف بيــان اثــر أول جلســة تعقدها بعد 
اإلعالن الرســمي عن نتائج االنتخابات 
القوى والتيارات والجهات  النيابية، »كل 
السياسية املتنافسة إىل وقف السجاالت 
االنتخابية والتوجــه فورا نحو مبارشة 
االهتــام العمــي للنهــوض بالوضع 
البائــس للمواطنــني وبالوضع املرتدي 
للدولة وملؤسساتها التي هشمتها األزمة 
االقتصاديــة لغايات ومآرب سياســية 
أرادت أن تســتهدف الخيــارات الوطنية 
للبنانيني ومل تتورع عن التالعب بســعر 
وكلفة  والدواء  وبالغذاء  الوطنية  العملة 
العيش وشــل اإلدارة مــن أجل الضغط 
لتبديــل تلك الخيــارات أو التخي عنها، 
وتســويق خيــارات انهزاميــة مموهة 
تتناقــض مع املصالــح الوطنية للبنان 

عموما«. واللبنانيني 
وجرى التداول بـــ »فصول ومحطات 
العمليــة االنتخابية، وتــم التوقف عند 
اإليجابيات والســلبيات التــي تخللتها، 
فأكدت الكتلــة رضورة التوجه الهادىء 
القانون  لتطويــر  الدائم  واملوضوعــي 
واألداء االنتخــايب من أجــل أن يتحقق 
التعبري الواقعي عن إرادة املواطنني مع ما 
يتطلبه ذلك من جهد ترشيعي ولوجستي 

وإداري وإعالمي«.
وأعربت الكتلة عن »ارتياحها واعتزازها 

بالثقة الغالية التي منحها شــعبنا الويف 
ألعضائهــا النواب الذيــن أعيد انتخابهم 
لهــذه الــدورة وللفائزين الجــدد الذين 
انضمــوا إىل الكتلة من أجل املشــاركة 
يف مهامهــا وفعالياتهــا«، متوجهة بـ 
»أســمى آيات الشــكر ألهلنــا الرشفاء 
والغيــارى، ولعوائل الشــهداء واألرسى 
املحررين والجرحى، ولألصوات الصادقة 
التي منحوها ملرشحينا ولحلفائنا يف كل 
املناطــق اللبنانية والدوائــر االنتخابية، 
ســواء يف العاصمة بريوت أو يف بعبدا 
والجبل والجنوب أو يف البقاع والشال«.

وإذ هنــأت الكتلة »كل الزمالء النواب 
الذيــن حازوا ثقة النــاس لتمثيلهم يف 
املجلــس النيــايب«، أعلنت »مــد يدها 
للتعــاون اإليجــايب ضمن إطــار رؤية 
وقواعد مشــرتكة تحقــق مصالح عليا 
للبــالد عرب دفع بعض املخاطر أو تحقيق 

املكتسبات«. عدد من 
وجــددت التزامهــا »العمــل من أجل 
مصلحة لبنان الســيد الحر املقاوم ومن 
أجل صــون كرامة اللبنانيني وإعادة بناء 
دولتهــم التي تحرتمهم وتقوم بواجباتها 
إزاءهم عــىل صعيد توفري األمن والغذاء 
والصحــة والتعليم والعمــل والتنمية«، 
متعهــدة بأن »تلتزم سياســة حزب الله 
وتوجيهات األمني العام الســيد حســن 

نرص الله يف كل مواقفها وأدائها«.

ــضــغــوط: ــيــن بــتــخــفــيــف ال ــركــي ــون االمــي ــب ــطــال ــون ي ــســي ــرن ــف ال
ــر« وحــــان وقـــت »الــهــبــوط اآلمــــن«! ــس ــك ــه لـــم »ي ــل حـــزب ال
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 نصراللـــــه لجمهـــــور املقاومـــــة: كفيتـــــم ووفيتـــــم.. وأّمنتـــــم شـــــبكة األمـــــان السياســـــّية والشـــــعبّية للمقاومـــــة وســـــاحها
حجـــــم األزمـــــات املوجـــــودة بالبلـــــد ال يســـــتطيع فريـــــق وحـــــده عاجهـــــا.. وأكبـــــر عمليـــــة نهـــــب هـــــي نهـــــب ودائـــــع اللبنانييـــــن

أطل األمني العام لحزب الله الســيد حسن نرص 
الله، عرب شاشــة قناة »املنــار« امس، متحدثا عن 
االنتخابات النيابيــة التي جرت يف الخامس عرش 
من الجاري، وعن النتائج التي ترتبت عليها وبعض 

األمور املتعلقة بها.
وشــكر بالدرجة األوىل عوائل وأمهات الشهداء، 
والرجال وكبار السن من الشيوخ والنساء واملرىض، 
ومجاهدي املقاومة، إضافة إىل املاكينات االنتخابية 
التي عملت طوال األشهر تحضرياً لالنتخابات، عىل 
»اإلقبــال الكبري ومنقطع النظري، وخصوصاً الذين 
أعطوا أصواتهم للمقاومة وحلفائها وأصدقائها يف 

كل لبنان«.
كام رّحب السيد نرص الله بالنواب الجدد الفائزين 
يف هذه االنتخابات، وقال: »إّن كوادر املقاومة كانوا 
يــؤدون دورين يف آٍن معــاً، األول يف إنجاح يوم 
االنتخــاب، والثاين يف البقاء عىل جاهزية لحامية 
لبنــان«، داعياً إىل »تهدئة الســجاالت اإلعالمية« 
يف البالد«، مضيفا »أّن الحضور الشــعبي الكبري، 

ونتيجة االنتخابات، وكذلك املهرجانات التي سبقت 
االنتخابات والنتائج التي حصلت عليها لوائح األمل 
والوفاء، تعطي رسالة واضحة وقوية حول التمسك 
باملقاومة وسالح املقاومة واملعادلة الذهبية والدولة 
العادلة، واإلصالحات والســلم األهيل، والرشاكة 
والتعــاون وأولوية معالجــة األزمات االجتامعية 

واالقتصادية«.
وفيــام اعترب أّن »ال أحد يســتطيع االدعاء بأنه 
ميتلــك األكرثية يف املجلس النيايب املقبل«، أكد أنه 
»قد تكون املصلحة يف لبنان هي عدم حصول فريق 
معني عىل أكرثية نيابية«، مشرياً إىل أنّه »ال يستطيع 
أي فريــق أن يدعــي أن األغلبية يف هذا الفريق أو 
ذاك الفريق، بل نحن أمام كتل سياسية ومستقلني«، 
ومؤكــدا »أّن املقاومة وحلفاءهــا وأصدقاءها لهم 

حضور قوي يف املجلس النيايب«.
وبالنســبة إىل عدم مشــاركة »تيار املستقبل« 
والرئيــس ســعد الحريــري يف االنتخابات، رأى 
السيد نرص الله أّن األمر »يحتاج إىل مقاربة هادئة 

وموضوعية ومسؤولية ويبنى عليها«.
وتناول الســيد نرص الله، قضية ودائع اللبنانيني 
يف املصارف، وقــال: »إّن أكرب عملية نهب ورسقة 
يف تاريــخ لبنان هي رسقة أموال املودعني من قبل 
أغلب املصارف واإلدارة األمريكية«، معتربا  »أّن حجم 
األزمات املوجودة يف البلد املالية والنقدية والحياتية 
والبطالة، وارتفاع سعر الدوالر وهبوط سعر اللرية 
اللبنانية، ال يســتطيع فريق أن يعالجها وحده حتى 

لو حصل عىل أكرثية يف الربملان«.
وامــل الســيد نرصالله »ان يــأيت يوم ويصبح 
لدينا قانون انتخايب عــادل ومنصف ويعرب بحق 
عن خيارات الشــعب اللبناين، متوجهاً اىل الحلفاء 
الذيــن مل يحالفهم الفوز نحنا منثلهم ونحن معهم 
واىل جانبهــم ونكمل يف خدمة شــعبنا وقضيتنا، 
وســنعمل عىل كل ما وعدنا به وســنحرض اکرث 
سواء يف حضورنا بالدولة او بامكاناتنا الذاتية ولن 
نبخل بيشء وخصوصا عىل الناس التي مل تبخل ال 

بالصوت وال بالدم«.

اســتهل األمني العام لحزب اللــه كلمته بالعنوان األول وهو 
شــكر كل الذين شــاركوا باالنتخابات، خصوًصا الذين أعطوا 
أصواتهم للمقـــاومة وحلفائها وأصدقائها ولعوائل الشهداء 
وخاصة أمهات الشــهداء،  والشكر الخاص للجرحى الذين مل 
متنعهم جراحهم أن يأتوا إىل صناديق االقرتاع لإلدالء بأصواتهم، 
وكذلــك لكبار الســن واملرىض الذيــن مل مينعهم مرضهم من 
الحضور عىل الكريس لالدالء بصوته، ولكل األجهزة الرسمية 
واملســؤولني والقوى األمنية والقضاة الذين ساهموا يف ادارة 
العملية االنتخابية، واىل النائبني الســابقني نواف املوســوي 
والعميد الوليد سكرية اللذين أمضيا يف كتلة الوفاء للمقـاومة 
دورات متالحقة وكان لهام دورهام الكبري واملميز، مضيًفا »أن 
اللسان عاجز عن شكركم... والشكر لله الذي قدم لهذا البلد وهذه 
املقـــاومة أناسا هم أرشف الناس، كام توجه بالشكر للنائب 
أنــور جمعة عىل مــا بذله من أقىص الجهود يف خدمة الناس 
واملقـــاومة ومل يقرص، ورحب باالخوة الجدد يف كتلة الوفاء 
للمقـــاومة ينال الصلح وملحم الحجريي ورائد برو ورامي أبو 

حمدان«.

{ التمسك باملعادلة الذهبية {
اضاف »أقول لهذا الجمهور الويف لقد أمنتم شــبكة األمان 
السياســية والشــعبية املطلوبة للمقاومة وسالحها مقابل 
االســتهداف املعلن والواضح. هذا ما أنجزمتوه بارك الله بكم، 
معتــرًا أنه رغم كل التهديد والتهويل لتخاف الناس وتراجع مل 
يؤد اىل نتيجــة، والحضور الكبري يف املهرجانات الثالثة كان 
جوابًا، والحضور الكبري يوم االقرتاع كان جوابًا.. والنتائج التي 
صــدرت كانت جوابًا أيًضا«. واعتــر »أن هذا االنجاز يأيت بعد 
هجمة اعالمية ونفسية كبرية علينا وعىل حلفاء املقــــاومة 
والضغوط االقتصادية وافتعال األزمات«، الفًتا »اىل أن النتائج 
الكبرية تعطي رسائل قوية حول التمسك باملقــاومة واملعادلة 
الذهبية والدولة العادلة والقادرة واالصالحات والســلم األهيل 
والعيش الواحد وأولوية معالجة األزمات الحياتية واالقتصادية«.

{ ودائع اللبنانيني يف املصارف {
وتناول السيد نرص الله، قضية ودائع اللبنانيني يف املصارف، 
وقال: »من العام 2019 كان مثة ضخ يومي وإنفاق أموال هائلة 
وكتبة بسبعمئة دوالر عن املقالة الواحدة، وضغوط اقتصادية 
ومالية، وقد اعرتف شينكر بأن االمريكيني هم من افتعل االزمة 
املالية«، واصفا ما حصل بأنه »اكر عملية نهب حصلت بتاريخ 
لبنان قامت بها غالبية املصارف واالدارة االمريكية«، مشددا عىل 

أنها »مصيبة كبرية«.
ورأى »أن حجــم األزمات املوجودة بالبلــد املالية والنقدية 
واالقتصادية والحياتية والبطالة، وارتفاع سعر الدوالر وهبوط 
ســعر اللرية اللبنانية، ال يستطيع فريق وحده عالجها حتى لو 
حصل عىل األكرثية، واليــوم نحن أمام مجموعة كتل نيابية 
وقوى سياسية ونواب جدد ونواب مستقلني. قد تكون مصلحة 
لبنان والشعب اللبناين هي يف ما حصل. أال يحصل هذا الفريق 
عــىل أكرثيــة وال ذاك، إذ ال يوجد فريق ســيايس اليوم بالبلد 
يســتطيع االدعاء أن األغلبية النيابية معه، واىل اآلن كل الناس 

املعترين واملحرتمني واملوضوعيني مل يّدع أحد هذا االدعاء«.
وقــال األمني العــام لحزب الله: »إن مــا حصل بخصوص 
االنتخابــات والطائفة الســنية الكرمية موضــوع مهم جًدا 
ويحتاج اىل مقاربة هادئة ومســؤولة ودقيقة يبنى عليها«، 

مضيفا »كفيتوا ووفيتوا واللــه يبارك فيكم ويجزيكم خري... 
بيض الله وجوهم يف الدنيا واآلخرة«.

{ موضوع املقاومة {
واشــار »اىل أن ما حصل يف مــا يتعلق مبوضوع املقاومة 
هو انتصار كبري نفتخر ونعتز به خصوًصا عندما نرى ظروف 
املعركة وما استخدم وما انفق فيها. كام رأى أنه عندما ال تكون 
األكرثيــة عند أحد يعني الكل مســؤول وال يجوز ألحد التخيل 
عن املســؤولية. أهون يشء املعارضة والتنظري وال كلفة لها«، 
داعًيا »إىل تهدئة السجاالت السياسية. ومثة أطراف تقبض مثن 
رصاخها. انتهت االنتخابات وكل ما يجب أن يقال بعد االنتخابات 

قيل أيًضا«.
وجدد دعوته »لتهدئة الســجاالت االعالمية والسياســية، 
قائال: »ان الســجال لن يؤدي اىل نتيجة ســوى توتري البلد وال 
يســاعد عىل معالجة االوضاع القامئة، واملطلوب ان يهدأ البلد 
واعطاء االولوية للملفات التي كانت قبل االنتخابات والتي هي 
موضع آالم الناس وهذا ال يعالج اال بالرشاكة والتعاون مبعزل 
عن الخصومة، كام دعا اىل الرشاكة والتعاون حتى من موقع 

االختالف«.

{ أزمة الوقود والغذاء {
وحول أزمة الوقود والغذاء يف البلد، اعتر الســيد نرص الله 
»أن العامل كله ذاهب اىل أزمة الوقود الذي ارتفع سعره، والقمح 
ارتفع ســعره وهناك أمور قد تنقطع من األســواق، نستطيع 
أن نســاجل لســنوات واذا تعتقدون أننا بدفاعنا عن املقاومة 
وسالحها سنكل أو منل ونستسلم فهذه خياالت لكن السجاالت 
ال توصــل اىل مــكان«، الفًتا »اىل أن هــذه التجربة التي مرت 

فيهــا عر كثرية والكل يجري مراجعة ألدائه العميل وتحلفاته 
وخطابه وأدائه«.

فيام أضاف أنه »انكشفت األكاذيب قبل االنتخابات، إذ كانت 
التهمة لكل فريقنا السيايس وبنسبة أعىل للتيار الوطني الحر 
وبنســبة أقل لحزب الله وحركة أمل بأن فريقنا ال يريد اجراء 
االنتخابات«، كاشــفا »لو أن فريقنا مــا كان يرغب يف إجراء 

االنتخابات ملا حصلت«. 
وتابــع »اما الكذبة الثانية فهي اجــراء االنتخابات يف ظل 
الســـالح. عام 2005 وعام 2009 اجريــت انتخابات وأخذتم 
االنتخابات يف ظل الســـالح واليوم عام 2022 أنتم تحتفلون 
بنتائج انتخابات يف ظل السالح. أما آن لهذه الكذبة وهذا الكذاب 
أن يخجل؟«، متسائال عن »الفرح الذي أصاب الفريق اآلخر وبأنه 

املنترص مع أنه يف ظل السالح«.
ويف ما خص كذبة االحتالل االيراين، قال الســيد نرص الله: 
»رأينا الســفرية األمريكية تجول عىل مراكز االقرتاع والسفارة 
االمريكية تشــكل لوائح والسفري السعودي كان أنشط ماكينة 
انتخابيــة يف لبنان«، معترًا »أن االزمات ال تعالج اال من خالل 
الرشاكــة والتعاون مبعزل من الخصومات.. فلنذهب اىل نقاط 

االتفاق والتعاون«.
وتابع: أين هو االحتالل االيراين يف حني أنكم فزتم وما شاء 

الله«.

{ قانون االنتخاب {
وقال الســيد نرص الله: »أن أصوات الئحة األمل والوفاء يف 
بعلبــك الهرمل والجنوب الثالثــة ويف الزهراين صيدا وصور 
ومرشح الثنايئ يف زحلة سجلوا أكرث من نص مليون صوت«، 
متســائالً: »هل أنت الذي ليس لديك سوى كم الف صوت تتكلم 

باسم الشعب اللبناين؟«
وتساءل الســيد نرص الله ايضا« أنه بعد االنتخابات هل من 
أحد يحمل أكر نســبة باملسؤولية عن األزمات الحالية ويأخذ 
دعاًم من الســفارات ويشكل لوائح ويدعمها يف كل لبنان ومل 
يحّصل اال نائبني أو ثالثة يخرج ليقول إن الشعب اللبناين لفظ 

املقاومة يف االنتخابات... ما هذه الوقاحة؟!«
وأردف »ميكــن القــول ان عدد النــواب ألي جهة يعر عن 
الخيارات الشــعبية واالرادة الشــعبية يف حالة واحدة هي أن 
يكون قانون االنتخاب عىل أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة 
وخارج القيد الطائفي وبتمثيل نســبي وشباب وصبايا الـ18 

ينتخبون«.
واشار »اىل أن توزيع الدوائر تم بهذا الشكل غري العلمي ألنها 
تقص وتلزق وفق مصالح بعض الزعامء السياسيني«، الفًتا »اىل 
أن املغالطة هي الخلط بني الحجم الشــعبي وعدد النواب. وهذا 
يف لبنان غري صحيح ألن النظام االنتخايب والسيايس طائفي 
واألســوأ أن الدوائر االنتخابية ال تقسم عىل معيار علمي بل ال 

معيار يف التوزيع«.
وعــاود الســيد نرص الله وشــكر كل النــاس وكل االعالم 
واملؤسسات االعالمية سيام االعالم العادل واملنصف ألن بعض 
االعالم كان اعالًما ظاملًا ومفرتياً، وشــكر أيًضا لفرق االنشاد 

والشعراء.
وقال: »مبعزل عام ســتؤول اليه االســتحقاقات القادمة 
ســنعمل عىل كل ما وعدنا به وسنحرض أكرث ونكون مًعا من 
خالل وجودنا بالدولة أو من خالل مؤسساتنا الذاتية كام كان 
الحال منذ 40 عاًما لن نبخل بيشء خصوًصا عىل الذين مل يبخلوا 

علينا بيشء«.
كــام لفت اىل أن »أصدقاءنــا الذين مل يوفقوا للفوز املوقف 
الســليم هو ما أعلنتموه واملقعد النيايب هو أحد مواقع النضال 
وليــس كل الجبهة. اعتروا أننــا وبقية أصدقائنا الذي نجحوا 
منثلكــم واىل جانبكم ومعا نخدم شــعبنا وقضيتنا«، مؤكدا 
»العمــل بكل مــا وعدنا به، واعدا بالحضــور بجدية أكر من 

السابق، وبالتعاون مع الكتل األخرى«.
ودعا الســيد نرص اللــه »كل املنارصين اىل عدم اإلحتفاالت 
ومظاهــر الفرح ألن هناك طرقات أو أحيــاء أو مدنا مجاورة 
الذهاب اليها بهذه الطريقة سيشــكل اســتفزاًزا ونحن نريد 
الهدوء«، محذًرا »من إطالق النار يف الهواء«، ومشــّدًدا »عىل 
تطبيــق قرار الحزب يف فصــل أي أخ يثبت إقدامه عىل إطالق 

النار ألنه محرم رشًعا.« 
وأردف »قيل يل ان مجموعات تتجمع عىل الدراجات النارية 
وســتحتفل بعد الخطاب، وأنا أطلب رجاء أن يكتفوا.. محل ما 
انتوا مجمعني تنشدون نشيد أو شعار وانتهى املوضوع وال داعي 

الزعاج الناس«.
وتابع »إنه يف هذين اليومني رأيت مسريات منسوبة لحركة 
أمل وحزب الله فيها مقنعني يحملون الســالح ويجب النظر من 
يخرتقها الطـالق النار؟«، مشريًا »اىل أن شعار »شيعة شيعة« 
غري مناسب ال لحزب الله وال لحركة أمل وال للشيعة يف لبنان.. 
ما معنى هذا الشــعار؟، مع فخرنا أننا شــيعة ولكن أي شعار 

استفزازي يجب ان ننهى عنه ونتجنبه«. 
وختم األمني لحزب الله بالقول: »لكل الناس مجدًدا مشكورين 
اللسان يعجز عن شكركم كفيتوا ووفيتوا آجركم الله وحفظكم 

أنتم أهل الوفاء والصدق واالخالص والجود.«

ــــــوب  ــــــل والجن ــــــك الهرم ــــــي بعلب ــــــاء ف ــــــل والوف ــــــة األم { أصــــــوات الئح
ــــــي  ــــــي ف ــــح الثنائ ــــور ومرشــ ــــدا وصــ ــ ــــــي صي ــــــي الزهران ــــة وف ــ الثالث
ــــــس  ــــــذي لي ــــــت ال ــــــون صــــــوت.. أن ــــــص ملي ــــــن ن ــــــر م ــــــوا أكث ــــــة طلع زحل
ــــــي؟ ــــــم باســــــم الشــــــعب اللبنان ــــــف صــــــوت تتكل ــــــك ســــــوى كــــــم ال لدي

ــح  ــ ــ ــع والقم ــ ــ ــود ارتف ــ ــ ــة.. الوق ــ ــ ــــى أزم ــ ــب ال ــ ــه ذاهــ ــ ــ ــم كل ــ ــ { العال
ــواق... ــ ــ ــن األس ــ ــ ــع م ــ ــ ــد تنقط ــ ــ ــور ق ــ ــ ــاك أم ــ ــ ــعره وهن ــ ــ ــع س ــ ــ ارتف

الســــــنية  والطائفــــــة  االنتخابــــــات  بخصــــــوص  حصــــــل  مــــــا   }
هادئــــــة  مقاربــــــة  الــــــى  ويحتــــــاج  جــــــًدا  مهــــــم  موضــــــوع 
هــــــو  الســــــليم  املوقــــــف  يوفقــــــوا  لــــــم  الذيــــــن  ألصدقائنــــــا   }
مــــــا أعلنتمــــــوه واملقعــــــد النيابــــــي هــــــو أحــــــد مواقــــــع النضــــــال 

شارك في االجتماع الوزاري بشأن »األمن الغذائي العاملي« في نيويورك
ــــــــــــــــــــام إلنشــــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــــن الع ــــــــــــــــــــادرة األمي ــــــــــــــــــــا مب ــــــــــــــــــــد دعمن ــــــــــــــــــــب: نؤّك  بوحبي
ــذاء ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــول الغ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة لألزم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتجابة دولّي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة اســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مجموع

قال وزيــر الخارجية واملغرتبني عبداللــه بو حبيب خالل 
االجتامع الوزاري يف شــأن »األمن الغذايئ العاملي« يف االمم 
املتحدة يف نيويورك امس: »نلتقي اليوم يف مرحلة حرجة متر 
بها اإلنسانية، حيث ان ماليني من الناس حول العامل يكافحون 
من أجل وضع الطعام عىل مائدتهم. لذلك، نشــكركم لعقد هذا 
االجتامع الــوزاري املهم حول األمن الغذايئ العاملي - نداء من 

أجل العمل يف التوقيت املناسب.
أضاف »الوضع رهيب،276 مليون انســان يواجهون انعدام 
األمن الغذايئ الحاد، و48.9 مليون انسان عىل حافة املجاعة. 

هذه أرقام مخيفة وتزداد ســوءا كل يوم. كذلك، أســعار املواد 
الغذائيــة ترتفع بحدة، ووصلت اىل معّدلها األعىل إطالقا يف 
آذار 2022. ويتزامــن ذلك مع مواجهة العامل ألزمات متعددة، 
من جائحة كورونا، اىل التغري املناخي، والرصاعات والحروب. 
هذه التحديات أصابت العامل النامي بشــكل أسايس، وفاقمت 
صعوبــات هذا العامل، خصوصــا ان معظم دول العامل النامي 
تعاين من املخاطر العالية او سبق ووقعت يف مشقة الديون. 
يف أجــزاء عّدة من العامل، انعدام األمن الغذايئ أعاد اىل الوراء 
سنوات من التقّدم يف تحقيق أهداف التطور املستدام، وفاقمت 

الحاجات االنسانية، وتسّببت بإضطرابات اجتامعية.«
وتابع »لألسف، بالدي مل تسلم مام وصفته آنفا. لبنان، الذي 
باألساس يواجه تحديات غري مسبوقة ترّضر بصورة حادة من 
انعــدام األمن الغذايئ. فوفقا لرنامج األغذية العاملي، ارتفعت 
أسعار املواد الغذائية يف لبنان بصورة إجاملية بنسبة %1000 
منذ بدء أزمة لبنان اإلقتصادية، وبلغ التضخم نسبة 215% يف 

شباط 2022.«
وقال بــو حبيب: »يف خضم هذا الواقع القاتم، فان عواقب 
الرصاع الجاري يف اوروبا، مصحوبة مع دمار اهراءات القمح 
األكــر يف لبنان الناتج عن انفجار مرفأ بريوت يف آب 2020، 
أّدت اىل تفاقم األزمة. ففي الواقع، ان الدمار الكبري الذي تسبب 
به انفجار مرفأ بريوت حد من تدفق املواد الغذائية ما أّدى اىل 
ارتفاع اســعار هذه املواد لتصبح بعيدة عن متناول الكثري. كام 
وأن الرصاع يف أوروبا تحديات جديدة عىل واقع لبنان الصعب، 
خصوصــا ان لبنان يتصدر الئحة الدول التي تعتمد عىل القمح 
األوكراين. فإن حاجة لبنان الشهرية تقدر بـ50,000 طن من 
القمح، كــام ان لبنان يعتمد عىل الواردات لتأمني حوايل %85 

من حاجاته الغذائية.«
أضاف »اتخذت الحكومة اجراءات عملية لتخفيف وطأة هذه 
املشــكلة: فنحن نتخذ الخطوات لتحفيز زيادة االنتاج املحيل 
ونعمل عىل تأمني اتفاقات مع عدد من الدول إلســترياد القمح 
بأســعار مقبولة. معلوم من الجميــع ان هذه األزمة العاملية 
تتطلب حلول عىل املســتوى العاملي وليس فقط عىل املستوى 

الوطني. علينا أال ندق ناقوس خطر انعدام األمن الغذايئ فقط، 
بــل علينا ان نترصف برسعــة، وحزم وبصورة جامعية. لهذه 
الغايــة، انضممنا اىل »خارطة الطريق لألمن الغذايئ - النداء 

من أجل العمل« ونشكركم عىل هذه املبادرة.«   
وتابــع »نؤكد مجددا دعمنا مبادرة األمني العام إلنشــاء 
مجموعــة اســتجابة دولية لألزمة حول الغــذاء، الطاقة 
واملال. وانطالقا من امياننا بهذه املبادرة، صاغ لبنان مرشوع 
قــرار تحت عنوان »حالة انعدام األمن الغذايئ العاملي« ليتم 
تبنيــه من قبــل الجمعية العامة األســبوع املقبل. وأود ان 
أشــكر الواليات املتحدة األمريكية ملشــاركتها يف املجموعة 
األساســية اىل جانب 20 دولة أخــرى. ان نص القرار حاز 
حتى تاريخه عىل الرعاية املشــرتكة ألكرث من 80 دولة من 
الــدول األعضاء، وهو يتضمن خطوات عملية. مجّدداً، نغتنم 
الفرصــة لدعوة الجميع لتبني مــرشوع القرار بغية اظهار 
أننــا كمجتمــع دويل مّتحدون يف مواجهــة انعدام األمن 

العامل.« الجوع حول  الغذايئ ومحاربة 
وختــم بو حبيب كلمته بالقــول: »ان هذه املنظمة الكرمية 
أُنشئت ملواجهة أزمات كالتي منر بها حالياً، حيث يجب أن نعمل 
جميعاً ســويّاً بروح التعّدديــة، والتعاون، والتضامن ملعالجة 

التحديات املهّمة التي يواجهها عاملنا اليوم.«

ــــــــة ــ ــ ــــــــــى نتيجـــ ــ ــــــــؤد الـــ ــ ــ ـــ ــــــــم يُ ــ ــ ــــــــع.. لـــ ــ ــ ــــــــاس وتتراجـــ ــ ــ ــــــــاف النـــ ــ ــ ــــــــل لتخـــ ــ ــ ــــــــد والتهويـــ ــ ــ ــــــــم كل التهديـــ ــ ــ رغـــ
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ــات الــكــتــل الــنــيــابــّيــة سياسّية ــراع... وحــســاب ــ ــت ــ ــال صــنــاديــق اإلق ــف ــع إق الــتــحــالــفــات اإلنــتــخــابــّيــة انــتــهــت م
دوليل بشعالين

بعد انتخاب املجلس النيايب الجديد املؤلّف من 128 نائباً، 
من أقّل من نصف الناخبني اللبنانيني، بدأت القوى واألحزاب 
وقوى  املعارضني  املســتقلنّي  النّواب  عن  فضالً  السياسية، 
التغيري بإجراء حســاباتها لتشــكيل الكتل النيابية، يك ال 
تبقى متشــّعبة وباملفّرق وال »كلمة وازِنة« لها يف املجلس 
الجديد. وإذ تشــري املعلومــات اىل أّن األكرثية الحالية مل 
تعد يف الربملان الجديد »األكرثية املقّررة«، إذ ينقصها عدداً 
من املقاعد النيابية لُتصبــح كذلك، أملحت اىل أنّه لن يكون 
هناك أكرثية لدى الفريق اآلخر أيضاً. ففريق 14 آذار وقوى 
التغيرييني، يف حال اجتمعوا  اب  املعارضة املســتقلّة والنوَّ
معاً يف حلف نيايب واحد يُشــكّلون »أكرثية جديدة«، غري 
أّن هذا األمر مســتبعد جــّداً، األمر الــذي يُبقي »األكرثية 
الحالية«، »أكرثية«، وإن كانت ســتجد بعض الصعوبة يف 
أن تكون »مقّررة«، عىل ما كانت عليه، وذلك نظراً لتشــّتت 

الجديدة. السياسية  والوجوه  النيابية  الكتل  بقية 
التحالفات  أّن  مصــادر سياســية مطّلعــة أوضحــت 
اإلنتخابيــة التي شــهدتها اإلنتخابات األخــرية يف لبنان 
والخــارج، والتي جمعت أحياناً بني أخصام سياســيني يف 
الئحة إنتخابية واحــدة، أو يف الئحتني أو أكرث، مع تجيري 
األصوات لبعضهــا البعض، هي تحالفات ظرفية، انتهت مع 
إقفال صناديق اإلقــراع. أّما الهدف منها فبدا واضحاً، وهو 
الحصول عىل مقعد نيايب يف هذه الدائرة أو تلك. ولكن بعد 
أن »راحت السكرة وإجت الفكرة« بعد اإلنتخابات، فإّن عدداً 
كبــرياً من هذه التحالفات ال ُيكن أن يصمد ويتواصل داخل 

النّواب العتبارات سياسية عّدة.  مجلس 
والحزب  اللبنانية«،  »القــّوات  التحالــف بني  بأّن  وقالت 
التقّدمي اإلشرايك، عىل سبيل املثال، والذي أكسب الطرفني 
مقاعد نيابية يف الجبل، من الصعب أن يســتمّر يف مجلس 
النّواب. واألمر نفســه بالنســبة للتّيار الوطني الحّر الذي 
تحالف مع بعض املرشــحني يف بعض الدوائر مثل املرشح 

الفائز عن املقعد األرثوذكيس ســجيع عطية يف عكّار الذي 

رسعان ما أعلن أنّه نائب مستقّل مدعوم معنوياً من عصام 

الحّر«، بعد  الوطني  فارس، ولن يكون ضمن كتلة »التّيــار 

أن اعتقد البعض أنّه قد ينضّم اليها. فيام يُتوقَّع أن تتوّســع 

كتلة »التّيار« من خالل انضامم نّواب جدد وســابقني عّدة 

اليها. كذلك فإن »التّيار« ال يتوافق سياسياً اليوم مع »حركة 

أمل«، وقد بدا ذلــك واضحاً من خالل عدم تحالفهام الفعيل 

إنتخابيــاً يف جّزين، ما أّدى اىل خســارتهام لثالثة مقاعد 

للمرشــحني أمل أبو زيد، وزياد أسود، وإبراهيم عازار، فيام 

لو كان تحالفهام قامئاً لكانا حصدا جميع هذه املقاعد. 

أّما النّواب الســّنة الذيــن فازوا يف بــريوت مثل فؤاد 

بدر  ونبيل  الحــوت وعدنان طرابلــيس  املخزومي ومحمد 

وســواهم، ويف طرابلس مثل أحمد الخــري وأرشف ريفي 

وعبد الكريم كّبــارة وجهاد الصمد وآخرين، ويف صيدا مثل 

يُشكّلوا معاً كتلة  البزري، فلن  الرحمن  أسامة ســعد وعبد 

سنّية، عىل ما أكّدت املصادر نفسها، سيام وأّن كاّلً من هذه 

الشــخصيات يطمح لرؤس كتلة برملانيــة، ولوراثة رئيس 

الحكومة األســبق ســعد الحريري، ولهذا سيتوّزعون عىل 

بقية الكتل أو ينضّمون اىل بعضها. كام سيقوم نائبا صيدا 

بتشكيل كتلة وطنية مصّغرة، ومن املمكن أن ينضّم املرشح 

الحّر«.  الوطني  »التّيار  الفائز محمد يحيى اىل تكّتل 

أّن  املعارضني، أشارت اىل  بالنّواب املستقلّني  وفيام يتعلّق 

وضعهم مشــابه للنّواب السّنة، فمن غري املمكن أن يُشكّلوا 

كتلــة نيابية معارضة، بل ســيتحالف كّل منهم مع الفريق 

الســيايس األقرب اليــه. كذلك األمر بالنســبة ملجموعات 
املجتمع املدين، والتي اتت عىل أســاس خلق لويب تغيريي 
يف املجلــس النيايب الجديد يكون قــادراً عىل قلب املعادلة 
وإحداث التغيري املنشــود، َفِهي لن تتوّحد يف كتلة واحدة، 
بحســب رأي املصادر عينهــا، والدليل أنّها تنافســت فيام 
بينهــا عىل لوائح عّدة، ومل تجتمع يف لوائح موّحدة بهدف 
إســقاط اللوائح الحزبية، سيام وأّن لكّل منها وجهات نظر 

مختلفة.  سياسية 
ووســط هذه التقســيامت التي مل تظهر معاملها بشكل 
نهــايئ بعد اىل حني بــدء والية املجلس النيــايب الجديد، 
وانتخاب رئيسه، بدأ الكالم عن نوع الحكومة التي يجب أن 
تُشكِّل الســتكامل املهمة اإلنقاذية لحكومة الرئيس نجيب 
البلدية  اإلنتخابات  اســتحقاقي  وملواكبة  الحالية،  ميقايت 
واإلختيارية والرئاســية. وتجد املصادر عينها، أنّه مع تعّدد 
ووصول  مواقفها،  واختــالف  الجديدة،  النيابيــة  الوجوه 
نّواب من جامعة إسقاط »كلّن يعني كلّن« قد ال تؤيِّد عودة 
رئيس الحكومة الحايل اىل الرساي الحكومي، بل ستسّمي 
خالل اإلستشــارات النيابية شخصية مستقلّة. وهذا األمر 
يجعل حظوظ الرئيس ميقــايت متدنّية، فيام عدم التوافق 
عىل إسم ُسّني لتشــكيل الحكومة الجديدة من شأنه إبقاء 
ميقايت عىل رأس حكومة ترصيف األعامل ألشــهر عّدة قد 
تطول اىل حني موعد اإلستحقاق الرئايس يف ترشين األول 

املقبل. 
النيايب  وأبدت املصادر خشــيتها من عدم توافق املجلس 
الجديد ال عىل إسم رئيس الحكومة الخلف مليقايت، وال عىل 
نــوع الحكومة وال عىل وزرائها، وصــوالً اىل عدم التوافق 
عىل إســم رئيس الجمهورية الجديد، ما من شــأنه متديد 
األزمــة اإلقتصاديــة واملالية يف البالد، وقــد بدأت بوادر 
االرتفاع  اإلنتخابية من خالل  العملية  انتهاء  تصاعدها فور 
الجنوين الجديد لســعر رصف الدوالر األمرييك يف السوق 
الســوداء وتخطّيــه الثالثني ألف لــرية لبنانية يف غضون 
يومني، وســط عدم قدرة املواطن اللبناين عىل تحّمل املزيد 

اليومية. تداعياتها عىل حياته  من 

ــقــيــب املــحــامــيــن ــن ــات ل ــاعـ ــمـ ــتـ ــاءات واجـ ــ ــق ــ ل فرنجّيه : لن نعطي تنازالت على حساب كرامتنا
هيئة  من  بدعوة 
النقابية  الطــوارئ 
املؤلفــة من النقباء 
كســبار  نــارض 
رشف  أبــو  ورشف 
ياســني،  وعــارف 
املهن  نقباء  اجتمع 
بريوت  يف  الحــرة 
وطرابلس مع رئيس 
املصارف  جمعيــة 
رؤســاء  وبعــض 
يف  اإلدارة  مجالس 
عدد مــن املصارف، 

يف بيت املحامي ويف حضور عدد من 
املستشارين للبحث يف السبل اآليلة إىل 
الخروج من األزمــة املرصفية وودائع 

املواطنني والنقابات عىل حد سواء. 
العملية  الحلــول  يف  البحــث  وتم 
إيداع  قبول  لجهة  وخصوصاً  الرسيعة 
الشــيكات يف الحســابات املرصفية، 
وعدم فرض عموالت، ومسألة العروض 
واإليداعات الفعلية، ومسألة البطاقات 
املرصفية، والحسابات الجارية بالعملة 
األجنبيــة واللبنانية. وســوف تجيب 
الطروحات  هذه  عىل  املصارف  جمعية 
يوم اإلثنني. وسوف تُستكمل املباحثات 
إليجاد الحلول العملية لودائع املودعني 
القانونية  بالتحــركات  البــدء  قبــل 
والنقابية عىل األرض يف حال فشــل 

املفاوضات.
املدعي  املحامني استقبل  وكان نقيب 
العــام املايل يف لبنــان القايض عيل 
ابراهيم، وجرى البحث يف عدة مواضيع 

تتعلق بالرســوم والغرامات، ومنها ما 
يتعلّق بصندوق تعاضد القضاة.

بعدها، اســتقبل عــرشات املحامني 
وعالــج معهــم املشــاكل والنزاعات 
املتعلقــة باملحاكم واألقالم والســجل 

التجاري، والصحة.
الذي  املهم  اإلجتــامع  حضور  وقبل 
يضــم نقباء املهــن الحرة ورؤســاء 
مجالس إدارة املصارف واللجنة املكلّفة 
بحامية حقوق املودعني، اجتمع كسبار 
مع النائب الســابق اسامعيل سكرية، 
الــذي دعاه إىل حضــور املؤمتر الذي 
سيعقد يف قاعة عصام فارس بتاريخ 
31 ايار الجاري، وقدم له كتابه بعنوان 
»الصحة ... حق وكرامة«. ويف حضور 

املحامية عزيزة صقر رعد. 
كام استقبل رئيس لجنة الالمركزية 
املحامي  املحامني  نقابــة  يف  اإلدارية 
فادي بــركات الذي نّســق وإياه ملف 
املؤمتــر الــذي ســوف يعقــد بهذا 

الخصوص.

تيار  رئيس  شكر 
ســليامن  »املرده« 
من  »كل  فرنجيــه 
اىل  ووقف  ســاعد 
جانبنــا يف هــذه 
االنتخابية  املعركة 
بظــل  الغريبــة 
ارتضيناه  قانــون 
اعادة  يجــب  ولكن 
هناك  الن  به  النظر 
ارقاما  حصــد  من 
اىل  يصل  ومل  كبرية 
وصل  فيام  الربملان 

اشخاص بأصوات ضئيلة«.
وأكد خالل مؤمتر صحايف، انه »يف 
قضاء زغرتا حصــل تراجع وخرق من 
املجتمع املــدين ونحن ال نعتربهم من 
االخصام امنــا نصيحتي لهم برضورة 
رشوط  غري  ومن  بواقعيــة  التعاطي 

تضيق عليهم هامش املناورة«.
ولفت اىل اننا »اشتغلنا عىل العقول 
البطون«،  عــىل  اشــتغل  غرينا  فيام 
مشــرياً اىل ان »النــاس تريد أن تأكل 
وتعيش«، داعيــا اىل »تعاون الجميع 
النهاض البلد مــن نكبته«، معتربا ان 
»ما نلمســه من خالل الترصيحات ال 
يطمنئ لذا مــن الرضوري التوجه اىل 
وعىل  البلد  النقــاذ  واالنفتاح  املرونة 
التعاطي  عدم  السياســية  القوى  كل 

بسلبية«.
واكد ردا عىل سؤال ان« كل انتخابات 
رئاســية لها ظروفهــا وموقفنا كان 

دامئا ان يتلك الرئيس حيثية«.

واوضح قائــال:« مل اقفل بايب يف 
وجه احد ولن نفرض انفسنا عىل احد 
كــام لن نعطي تنازالت عىل حســاب 
كرامتنــا«، مشــريا إىل أن »ال عالقة 
لنتائج اإلنتخابات النيابية باإلنتخابات 
من  تقرر  الظروف  ان  كام  الرئاســية 

سيكون رئيسا للجمهورية«.
ان  ان »مــن يقول  ورأى فرنجيــه 
االنتخابات مرت من دون شــوائب هو 
وفرضت  انتهــت  ولكنها  خطــأ  عىل 
الحوار  وجــو  جديدا،  نــواب  مجلس 
أنه  بالحل«، مشريا إىل  والتفاهم يأيت 
»يف حال دخلنا يف التجاذبات سيقف 
البلد، وإن مل يتعاون الجميع قد تصبح 

هناك مشكلة«.
الجميع مراجعة  قائال: »عىل  وختم 
نفســه اين أخطأ واين أصاب«، مؤكدا 
اننا« بحياتنا مل نعمل اال مصلحة اهلنا 
اال  يؤدي  املتوتر ال  والجــو  ومناطقنا 

اىل مشاكل«.

خالل اجتامع النقباء

ــة لــجــنــبــاط: ــّيـ ــوابـ ــرون فـــي بــرقــيــة جـ ــ ــاك ــ م
الــعــاقــات لــتــطــويــر  ــّي  عــل ــاد  ــم االعــت يمكنكم 

تلقى رئيس الحزب التقدمي االشــرايك وليد جنبالط برقيــة جوابية من الرئيس 
الفرنيس ايانويل ماكرون، شــكره فيها عىل تهنئته بالفوز ملرة ثانية يف انتخابات 
الرئاسة الفرنسية، وهذا نصها: »لقد تلّقيت رسالتك، وأود أن أشكركم بحرارة وأؤكد لكم 
أنني قرأتها باهتامم كبري. لقد أظهر الفرنســيون من خالل تجديد ثقتهم يب، التزامهم 
باستعادة السيطرة عىل مصرينا كأّمة وحياتنا كمواطنني، وهذه نقطة إنطالق لعرص 
فرنيس وأورويب ودويل جديد، وفًقا لقيمنا املتمثلة يف التطور. كام يكنكم االعتامد 
عيّل ملواصلة تطوير العالقات الوطيدة التي تجمع الشعبني الفرنيس واللبناين، واللذين 
يرتبط مصريهام بشكل مســتمر من خالل أوارص التاريخ والعقل والروح والثقافة. 

سيدي الرئيس، تفضلوا بقبول أنبل مشاعر الصداقة«.

ــي لــلــمــجــلــس الـــجـــديـــد: ــاتـ ــتـ ــسـ ــبـ ــد الـ ــ ــري ــ ف
ــون الــــــــزواح املـــدنـــي ــ ــان ــ ــد اقــــتــــراح ق ــي ــأي ــت ل

وجه النائب فريد البســتايت نداء اىل مجلس النواب الجديــد، داعيا إياه اىل »تأييد 
اقراح قانون الــزواج املدين االختياري الذي كان قد تقدم بــه بتاريخ 2019/7/25 

ليكون مدخل العبور اىل الدولة املدنية«.

ــال ــضــ ــ ــن ــ ال فــــــي  ــر  ــ ــم ــ ــت ــ ــس ــ ُم  : الـــــــقـــــــواس 
توجه محمد شاكر القواس، بالتحية والشكر اىل كل الذين وقفوا اىل جانبه بقلوبهم 
وعقولهم واصواتهم، كام اثنى عــىل اداء زمالئه يف الئحة »معا لصيدا وجزين« حيث 
خضنا املنافسة االنتخابية من منطلقاتنا وقناعاتنا الوطنية التي ال تبديل وال تغيري فيها. 
واكــد القواس »ان هذه االنتخابات محطة صارت وراءنا وعلينا ان نســتخلص 
منها العرب والدروس للمرحلة القادمة، وعىل الحلفاء ان يجروا مراجعة شــاملة 
ونقد ذايت بّناء ملســار هذا االستحقاق الذي، لالســف، كانت االخطاء كبرية يف 
عمليــة مقاربته عىل الرغم من انني اول من نبه اىل ان املســار املتبع ســيوصل 
اىل النتيجة التي وصلنا اليها«، مشــددا عىل انني »مســتمر يف النظال من اجل 
التالقــي والوحــدة، ويف الوقوف اىل جانــب قضايا ابناء مدينتــي صيدا الذين 
يختزنون من الكرامة واملحبة والوطنية الصادقة ما ال تقوى عليه كل الشــعارات 
العابرة، وســتكون دامئا قضيتي هي قضية وصل ما انقطع وفق نهج مستمر من 

العمــل الدائم مع حلفايئ يف جزين والجنوب ولبنان«.

فرنجيه يلفي كلمته

تلّقى إتصاالت تهنئة من سفراء عرب
صــــوتــــه رفـــــــــــع  الــــــشــــــعــــــب   : املــــــــــولــــــــــوي 
»كـــــــــرمـــــــــال لـــــبـــــنـــــان ومــــــنــــــع االنــــــهــــــيــــــار«

عرض مع ميقاتي الوضع األمني
قــــــــائــــــــد الــــــجــــــيــــــش بــــــحــــــث مـــــــــع شـــــّيـــــا
ــي الــــبــــلــــديــــن ــ ــشـ ــ ــيـ ــ ــن جـ ــ ــ ــي ــ ــ الـــــــتـــــــعـــــــاون ب

القايض  والبلديات  الداخليــة  وزير  غرد 
»توير«:  عىل  حســابه  عرب  مولوي  بسام 
»ها وقد مر االســتحقاق… الشــعب رفع 
صوته »كرمال لبنــان« وبناء الدولة ومنع 
انهيار املؤسســات وتثبيت الهوية العربية 
ًة  قــوال وفعال. ليكــن هم املواطنــني همَّ
لنهضــة بّناءة. فجٌر جديــد بدت مالمحه 
وسيســتكمل لوطــن أفضل. شــكراً لكل 

القلب«. بتكربوا  ولبناين.  لبنانية 
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مــن جهة ثانيــة، تلقى وزيــر الداخلية 
اتصــاالت تهنئة عــىل إنجــاز  االنتخابات 
النيابية، مــن كل من ســفري دولة الكويت 
عبد العال القناعي، سفري دولة قطر إبراهيم 
اململكة  الســهالوي، وسفري  العزيز  بن عبد 
األردنية الهاشــمية وليد الحديد، الذين اثنوا 

عىل الجهود التي بذلت إلنجاح االستحقاق.

العامد  الجيش  قائــد  زار 
جوزاف عون، رئيس مجلس 
ميقايت  نجيــب  الــوزراء 
الحكومــي،  الــرساي  يف 
الوضع  يف  معــه  وبحــث 
املؤسســة  ومطالب  االمني 

العسكرية.
وكان قائد الجيش استقبل 
يف مكتبه يف الريزة، السفرية 
دورويث  لبنان  يف  األمريكية 
عالقات  البحث  وتناول  شيا، 

التعاون بني جييش البلدين.
قائد الجيش مستقبالً السفرية األمريكيّة

الصراع املسيحي يستعّر بين »القوات« و>التيار الوطني« مع »تقارب« الحصص النيابّية
األســد للقاء  حــزيــران  خــال  ــام  أي لثاثة  وفــد  رأس  على  ســوريــا  ــزور  ي قــد  باسيل 

عيل ضاحي

انجلــت صــورة املعركة 
املجلس  وإفــرز  االنتخابية 
برملان  عكس  وعىل  النيايب 
اربعــة مكونــات    ،2018
كبرية: اوالً: تحالف حزب الله 
الوطني  والتيار  امل  وحركة 
آذار،   8 يف  وحلفائهم  الحر 
»القوات«  تحالــف  وثانياً: 
ارشف  واللواء  و«االحــرار« 
املتمردين«  و«النواب  ريفي 
الحريري  سعد  الرئيس  عىل 
ووليد  ســليامن  )محمــد 
البعريني« وغريهام، وبعض 
الحــراك  يف  »املموهــني« 
املــدين. وثالثــاً: تحالــف 
الحــراك املــدين الفعــيل، 

ورابعاً املســتقلون من مختلــف الطوائف )فريد 
الخازن، نعمة افرام، اسامة ســعد، عبد الرحمن 

البزري، وغريهم(.
هــذه »الخلطــة« النيابية والتــي مل تعط اي 
مكون سيايس وحزيب اغلبية مطلقة او مريحة، 
ستدفع اىل تسوية داخلية من جهة واىل تسوية 
خارجية من جهة اخــرى لتغطية مترير انتخاب 
رئيس مجلس نواب للربملــان الجديد )يرجح بقاء 
الرئيــس نبيه بري( لوالية ثامنة، وفق اوســاط 
قيادية بارزة يف »الثنايئ الشــيعي«، مع الحديث 
عن سياسة مد اليد من »الثنايئ« اىل كل مكونات 
الربملــان وممن ليس لديهم اجنــدات خارجية او 

امريكية او صهيونية ضد املقاومة.
يف املقابــل ارتفعــت حــاموة الخطــاب بني 
»القوات« و«التيار الوطني الحر« قبل االنتخابات، 
وبعد صدور النتائــج يف اليومني املاضيني، والتي 
كتلتي ســمري جعجع وجربان  تقارباً بني  افرزت 

باسيل.
وعالوة عن اســتحقاق الرئاسة االوىل املؤجل، 
هناك استحقاق داهم وهو رئاسة املجلس النيايب 
الجديــد رغم اعالن كل من باســيل وجعجع عدم 

انتخاب بري لوالية ثامنة.
ويف انتظار التســويات والتحالفات بني الكتل، 
يبدو ان باسيل ســيقود حركة داخلية وخارجية  
ودبلوماســية، متهيــداً للتحضري لالســتحقاق 

هــذه  ومــن  الرئــايس، 
التقارب  انجاز  التحضريات 

مع القيادة السورية.
اكد  باســيل  ان  ورغــم 
اســبوع  يف إطاللــة قبل 
تقريباً انه لن يزور ســوريا 
تكشف  رئايس،  كمرشــح 
اجواء  عىل  مطلعة  اوساط 
الحر«،  الوطنــي  »التيــار 
ان اتصــاالت جــرت منذ 3 
قياديني  وفدين  بني  اسابيع 
الوطني  »التيــار  يثــالن 
»البعــث  وحــزب  الحــر« 
االشــرايك« يف  العــريب 
»التيار«  بني  وكذلك  سوريا، 
يف  الســورية  والســفارة 
والســفارة  و«التيار«  لبنان 

اللبنانية يف سوريا.
وتشري االوســاط اىل انه جرى االتفاق املبديئ 
خالل االتصاالت، عىل زيارة باسيل )كرئيس كتلة 
نيابية كبــرية ورئيس حزب مســيحي ووطني( 
اىل ســوريا لثالثة ايام يف حزيران املقبل وعىل 
رأس وفد حزيب كبري. ويضــم الوفد لجاناً عديدة 

واختصاصات كثرية.
ومن جهة ثانية سيكون للزيارة طابع سيايس 
الذي  ورســمي، حيث ســيتصدر جدول االعامل 
يجري درسه بني الطرفني ملف النازحني والتعاون 
املشــرك، وكذلك لقاء بني الرئيس السوري بشار 
االسد والنائب جربان باســيل، ولقاءات سياسية 

ودبلوماسية اخرى.
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ـــر ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــع املري ـــ ـــ ـــ ــــــى الواق ـــ ـــ ـــ ـــودة ال ـــ ـــ ـــ ـــ ـــات: الع ـــ ـــ ـــ ـــ ـــد االنتخاب ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــس بع ـــ ـــ ـــ طرابل
دموع األسمر 

انتهت االنتخابات النيابية،  
وانتهت معهــا مرحلة لتبدأ 
مرحلــة جديدة مــن الحياة 
السياسية يف البالد، اما يف 
طرابلس، فهي عىل موعد مع 
وجوه جديــدة تحت املراقبة 
الشــعبية، لكــن تنتظرهم 
ملفات  من  موروثــة  اثقال 
وقضايــا ابرزها ملف زورق 

املوت وتبعاته.
ويبدو ان املعارك االنتخابية 
انتهــت، وانتهت معها بضع 
لتدخل  الكهرباء  ساعات من 
املدينــة والبالد مــن جديد 
دخلت  كام  الشاملة،  العتمة 
البــالد مرحلــة جديدة من 

التالعب بسعر رصف الدوالر صعودا، وانهيارا نحو 
الهاويــة بدءا من مالمح ازمة محروقات بعد قفزة 
غري طبيعية يف اســعارها، وعــودة االزدحام اىل 
محطات البنزين، ومالمح ازمة طحني ورغيف خبز، 
وارتفاع متصاعد يف اســعار املواد الغذائية والسلع 

االستهالكية...
مخاوف شتى لدى املواطنني يف املدينة التي طوت 
االنتخابات يوم امس عىل وقع ازيز الرصاص الذي 

حصد اكرث من عرش اصابات بالرصاص العشوايئ.
وبدا ان الطرابلســيني يرتقبــون انطالق الدورة 
الربملانية بالوجوه الجديدة، خاصة اولئك القادمني 
من ســاحات الحراك الشعبي فهل يستطيع هؤالء 

ايجاد الحلول ملدينتهم؟
هناك يف االوســاط الطرابلســية من اعترب ان 
النواب الجدد تحت التجربة، وانهم عىل املحك وبني 
اياديهم ملف الكهرباء كأولوية خدماتية لطرابلس 

الغارقة بالعتمة.

شعبية  اوســاط  وتلفت 
اىل ان طرابلــس تحتاج اىل 
تضافــر جهود النواب الجدد 
كافــة، والرهان كبري عليهم 
خاصــة  الوجــوه الجديدة 
التي دخلت الحياة السياسية 
الخطوة  ولعل  االوىل،  للمرة 
التــي بــادر اليهــا النائب 
املنتخب كريــم كبارة بزيارة 
فنج  رامي  املنتخــب  النائب 
والتــي كانت الفتــة للنظر، 
فيها ما يعلــق عليها اآلمال 
الجدد  النواب  تعاون بني  من 
وحمل امللفات الطرابلســية 
امللحــة من كهربــاء وامناء 
وتنفيذ املشاريع العالقة يف 
االدراج من املنطقة الحرة اىل 
املعرض الدويل واملرفأ وتأمني 

فرص عمل للشباب.
كام كانت الفتة الزيارة التي قام بها النائب املنتخب 
جهــاد الصمد، لقريبه النائــب املنتخب عبد العزيز 
الصمد وتلقي التهاين معا بعد قطيعة طويلة بينهام.

لعل يف هــذه الخطوات ما يبــرش بنهج جديد 
للمبــارشة باطالق املشــاريع التنمويــة للدائرة 
الشــاملية الثانية، بعيدا عن التجاذبات السياسية 
والخالفات التي تعرقل مشاريع النهوض باملنطقة.

ميقاتي التقى وزيري اإلعالم والسياحة
 ســـــــــــــــفير قطـــــــــــــــر: نحـــــــــــــــن علـــــــــــــــى مســـــــــــــــتوى واحـــــــــــــــد
لبنـــــــــــــــان فـــــــــــــــي  الجهـــــــــــــــات  كّل  مـــــــــــــــن 

اســتقبل رئيــس مجلس 
الــوزراء نجيب ميقايت، يف 
ســفري  الحكومية،  الرسايا 
قطــر إبراهيم بن عبد العزيز 
الســهالوي الــذي قال بعد 
الرئيس  اىل  »نقلــت  اللقاء: 
لنجاح  التهنئــة  ميقــايت 
العملية االنتخابية، وان دولة 
دامئا  وترحب  رحبــت  قطر 
بإجراء العمليــة االنتخابية 
ونأمل  الشــقيق،  لبنان  يف 
ان تؤدي هــذه العملية  إىل 
التوافــق العام الســتكامل 
االنتخابية  االســتحقاقات 

األخرى«.
وعن نتائــج االنتخابات، قال: »هذه نتائج 
الدميوقراطية، ودولة قطر  لطاملا كانت  عىل 

مستوى واحد من كل األطراف يف لبنان«.
واجتمــع ميقايت مع وزيــر االعالم زياد 
املــكاري الذي بحث معه يف شــؤون وزارة 

اإلعالم. 
كام اجتمع مع وزير الســياحة وليد نصار 
الــذي قال: »هنأت ميقايت عىل امتام العملية 

االنتخابيــة بنجاح، وبحثنا يف االولويات يف  
فرتة ترصيف األعامل«.

اســتكامل  بشــأن  ســؤال  عــىل  وردا 
الدســتورية، قال نصار: »ان   االستحقاقات 
االفرقاء السياســيني واعون لحقيقة الوضع 
الحــايل، وتشــكيل حكومة أمــر رضوري 
وأســايس للجميع، وان شاء الله يتم التوافق 
عــىل انتخاب رئيــس ملجلس النــواب وتتم 

االستحقاقات الدستورية يف أوانها«. 

ميقايت مستقبالً نصار                                  )دااليت ونهرا(

 لبنـــــــــــــــان والَكْعـــــــــــــــُك امُلَملَّـــــــــــــــُح...!
ُ
 كالس: إنتخابـــــــــــــــات

ــا..! ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاَب أبوهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارِك وغـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مُّ املعـ
ُ
 أ

ْ
ــَرت ــ ــ ــ ــ ــ ــ َحَضـ

ــامــج األغـــذيـــة أطلعا ــرن ب ــة ومــديــر  ــزراعـ الـ ــر  ــ  وزي
الغذائي األمــن  تعزيز  خطة  على  وسليم  ميقاتي 

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج 
كالس تعليقا عىل االنتخابات النيابية:  »تَكرثُ 
يف كُلِّ املََواسِم االنتخابيَّة اللبنانية الَتعليقات 
واإلرتقابــات  والتنظــريات  ُوالَتحليــالُت 
والتنبؤات والَتوقعات والترْبيجات والَتبصريات  
اُر الجملة يف  والهلوســات التي يُطلُِقهــا تُجَّ
أســواق اإلحصاء وخرباُء إسرتاتيجيُّون عىل 
بَْســطاِت الِحســِبِة وباحثون متخصصون 
اِر الشــهادات،  وبعض ُمنتِحيل األلقاب وتُجَّ
والذين واللوايت تَْنَحِفُل بها وسائل االعالم من 
خالل إسِتضافاٍت حوارية ونقاشات ُمَعلََّبة أو 

»ضيف الُصدفة« او«الكالم املَُعلَّب«.
و«الَشــْتِم املُعلَّب« و »الرأي املُسَبِق الَدفعِ«، 
وكلّهم يَتحّدثُون بثقٍة ونَفَخِة َصدٍر وتَْعرميَِة 
كَتَفنْيِ وَعبَسِة حاجبنِي وزأرٍِة قاطبني و كَرْشٍَة 
ِة ِمنكََبنِي عاّم يطيُب لُهُم  تَسميُته  َحْدَقَتنْيِ وَشدَّ
_املعارك«، وهــم يف الغالب من الفئاِت  » #أُمِّ
َدورها،  ــِس  سُّ ِس َمطرحها وتَحُّ ِبتلَمُّ الباِدئِِة 
عىل شاكلة سياســّيني وإعالمينّي ومحلِّلني 
صنَي وغريِ  وإْحتَصاصيني ومنظِّرين وُمتخصِّ
ــِبعيِّ الكاِر  يف تســويِق  اْل ُمسَّ عارفني و ُجهَّ

الِحْقِد األصفــر...!.«، مضيفا »كلُّهم قبضوا 
ِة  أتعــاب جيوبهم بحســب تســعرية منصَّ
ضامئرهم املنتهية الصالحيــة و ترََبَّعوا  أَْن 
لوا وتََنبَّأوا وتَّوّقعوا،  ثوا وَفصَّ يَْجَتِهدوا...َفَتَحدَّ
_املعــارك« بعَد َوْهِم  عاّم سُتســِفُر  عنه »أمُّ
إطالِق فضيحة جديدة أو الكشف عن فضيحٍة 
ُمَخبَّأَة ، وهم ليســوا سوى أدوات ُمَوظَّفٍة أو 
جاهزة َغبَّ الطلب ليلِبسوا رداَء التنظري اللييل 
والتبصــري الَنْجمي ويــؤّدون مهامتهم يف 
التضليل والتشــويه والتشويش...والجمهور 

هو دامئا الضحية...!«.
وتابــع: »َغريَ أَنَّ أحداً َمــْن نُُجوِم الَتنجيِم 
والَتْفصيِل والرَتْكيِب لَْم يَْذكُْر، َولَْو عىل سبيِل 
َرْفعِ الَعَتــِب والَتعــاُدِل  الَتصنيِفيِّ ، َمْن هو 
د  »#ابو_املعارِك«؟ الــكُلُّ يتكلم ويهذي ويَُحدِّ
أخطار »أم املعــارك« ودقة حالتها بكثري من 
الُعنُجهيَّة واإلدعائّيــة  والَعْبِس واإلضطراِب 
والَخــْوِف عىل املصري، وكأنّــُه القابُض عىل 
اِر ســاَعِة الزمن!«،  ِمفتــاحِ الَقَدر وحاِمُل َدوَّ
سائال »هل املعارُِك اإلنتخابّيُة لقيطٌة ؟ ِبَحْيُث 

ُل أَبوها..!؟«. ها ويَُجهَّ أَنَّها تُْنَسُب اىل أُمِّ

زار وزيــر الزراعة عباس 
برنامج  الحاج حسن وممثل 
العامليــة عبدالله  األغذيــة 
مجلس  رئيــس  الــوردات، 
الوزراء نجيــب ميقايت يف 
الرسايا الحكومية، وتم خالل 
اللقــاء البحــث يف الخطة 
االســرتاتيجية لتعزيز األمن 

الغذايئ يف لبنان. 
بعد اللقــاء، قال الوردات: 
»أطلعنا ميقايت عىل الخطة 
اإلســرتاتيجية لتعزيز األمن 
الغــذايئ يف لبنان. ومن أهم 
الطــرق لتفــادي موضوع 

انعــدام األمن الغــذايئ يف لبنان هي التوجه 
لزيادة االرايض واملحاصيل الزراعية خصوصا 
القمح والشــعري والحبوب«، مضيفا »يعمل 
وزير الزراعة مشكورا عىل هذا املجال، ونحن 
نحاول ان نســاعد فنيا وتقنيا وبتمويل بعض 
املشــاريع الصغرية او بتمويل وضع الخطة 
االسرتاتيجية لزيادة الرقعة املزروعة بالنسبة 
للقمــح، وهذا لن يكون بني يوم وليلة، وهناك 
عمل كبري ســيتم. لكــن الخطة التي وضعها 
معــايل الوزير، ونحن نشــد عــىل يده يف 
خصوصها، ستوصلنا اىل الهدف املنشود بأن 
يكون هناك زيادة انتاج محيل للقمح والشعري 

والحبوب«.
من جهته، أعلن الحاج حسن »كنا يف زيارة 
مع وزير الدفاع ليكــون هناك رشكة ثالثية 
بني املنظمة وبني وزارة الدفاع، قيادة الجيش 
ووزارة الزراعــة. لقد أطلعنا ميقايت عىل هذا 
األمر وطأمن اللبنانيني ان الخطة لن تعود اىل 
الــوراء وأننا ذاهبون حتى النهاية، شــاء من 
شاء وأىب من اىب، الن القمح بالنسبة لنا هو 

الطوق األســايس والحقيقي الذي  ميكن من 
خالله ان نبني اقتصادا بعيدا من الريعية. لن 
نصل إىل مئة يف املئة، ولكن فلنبدأ ب 15 يف 

املئة خري لنا ألننا تأخرنا كثريا«.
وكان الحاج حســن والــوردات زارا وزير 
الدفاع الوطني موريس ســليم، وجرى عرض 
لخطــة وزارة الزراعة يف زيادة املســاحات 
املزروعــة بالقمح واإلنتاجية من اجل تكوين 

قاعدة بيانات.
يُذكر ان مديرية الشؤون الجغرافية وضعت 
خطــة عمل إلنجاز املــرشوع باإلعتامد عىل 
تحليل الصور الفضائية املصورة حديثا خالل 
أيار الجاري، عىل ان يجري تنفيذ اعامل رصد 

طوبوغرايف لألرايض املزروعة قمحا.
 ومــن املقرر ان يتم االنتهاء من العمل قبل 
بدء موســم الحصاد نهايــة حزيران املقبل. 
علــامً ان األرايض املزروعة بالقمح تشــمل 
محافظات عكار، البقاع، بعلبك الهرمل، لبنان 
الشــاميل، النبطية والجنوب، ومقدرة بنحو 

500 الف دونم.

سليم مستقبالً الحاج حسن والوردات

ــــــر ــ ــ ــ ــــــــن خطـــ ــ ــ ــــــــعب مـــ ــ ــ ــــــاذ الشـــ ــ ــ ــ ــــــازن: إلنقـــ ــ ــ ــ  الخـــ
ــــيء ــ ــ ــ ــ ــ ــوت البطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة واملـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالس واملجاعـ ــ ــ ــ ــ ــ اإلفـ

هنأ عميــد املجلس العام املــاروين الوزير 
الســابق وديع الخازن، يف بيان »النواب الجدد 
كــام اللبنانّيني عموًمــا، ُمقيمني ومنترشين، 
باإلســتحقاق الدميقراطي، معتربا أن »املجلس 
النيايب الجديد يرتفع فوق أنقاض أضخم انهيار 
مايل عرفه لبنان، َوَضَعُه يف مصاف الدول األكرث 
فقرًا ومديونية، وهو يسعى إىل أن ينهض اليوم 
من رُكام اإلنفجار الزلزال الذي رضب قلب بريوت 
وحصد من أبنائها الشهداء والجرحى واملنكوبني«.

ومتنى »أن يكون هذا اإلستحقاق الدميقراطي 
فاتحة طريق إنقاذ وخالص ونهوض، وأن تُطوى 
صفحة اإلنقسامات إىل غري رجعة. وأن تنتظم 
الحياة السياســية ويغلب منطق العيش الواحد 

والتضامن عىل التباعد والعــداوات، وأن تعود 
مصلحة لبنان لرتتفــع فوق كل مصلحة، وأن 
تحتّل أزمته االقتصادية واملالية وامللفات الحياتية 
واالجتامعية األولوية، وأن تتســارع خطوات 

اإلنقاذ«.
وختم »املُهم اليوم، بعد هدوء املشهد اإلنتخايب، 
أالّ يتأخر تشكيل الحكومة الجديدة القادرة عىل 
اإلنتاج والعمل، وأن يُستكمل املسار الدميقراطي 
فُتنّجز محطّته النهائية والحاسمة بسالم وأمان 
مــن خالل إنتخاب رئيــس جديد للجمهورية، 
والفوز بثقة املجتمع الدويل الصديق الذي ينتظر 
مّد يد املساعدة للشعب اللبناين وإنقاذه من خطر 

اإلفالس واملجاعة ومستنقع املوت البطيء«.

للفنانين التطبيقي  املــرســوم   املــرتــضــى: 
ــوزراء الجمعة ال سيوقع في جلسة مجلس 

املرتىض وزواره

أعلــن وزير الثقافــة القايض محمد وســام املرتىض، أن 
»املرســوم التطبيقي للفنانني يف لبنان سيوقع خالل جلسة 

مجلس الوزراء املقررة يوم الجمعة املقبل«.
وكان املرتــىض التقــى يف مكتبه يف قرص الصنائع، نقيب 
املمثلني يف لبنان نعمة بدوي، يرافقه الفنان السيناميئ شوقي 

متى، لالطالع عىل آخر املستجدات املتعلقة باملرسوم.

النـــتـــخـــاب ــب  ــوجــ ــ م ال  ــل:  ــيـ ــلـ خـ ــي  ــ ــ  أب
ــس الــــنــــواب ــلـ ــجـ بـــــــري لــــرئــــاســــة مـ

ذكــر عضو تكتل »لبنان القوي« النائب ســيزار أيب خليل، 
»اننا مل ننكر يوما ان رئيس »الحزب التقدمي االشرتايك« وليد 
جنبــالط، هو الزعيم االول للــدروز ولكن هناك فرقاء اخرون 
لديهم متثيلهم الدرزي ايضا واعرتف بانه نجح بعدم الســامح 
باخرتاق اسوار املختارة«، الفتاً إىل أن »تكتلنا اليوم ينطلق من 

21 نائبا ورايحني عىل زيادة«.
وأكــد يف حديث تلفزيوين، أنــه »ال موجب النتخاب بري 

لرئاسة مجلس النواب وهذا موقفنا اليوم وعليه اجامع«.

 الـــــــــبـــــــــزري: لـــــــن نــــــكــــــون جـــــــــزءاً

مــــــــن االنـــــــقـــــــســـــــام الــــســــيــــاســــي
أشــار النائب املنتخب عن دائرة الجنوب االوىل عبد الرحمن 
البزري، إىل »اننــا توقعنا أن تكون نتائج االنتخابات إيجابية 
واملكون الســني اندفع لإلقرتاع لتثبيت موقفه، وما تحقق يف 
صيدا انجاز كبري وتصــدي دميقراطي له طابع إيجايب وبعد 

االنتخابات سنبدأ مبرحلة جديدة لبناء الدولة«.
وأكد يف حديث تلفزيوين، »اننا لن نكون جزءاً من االنقسام 
السيايس ومش محســوبني عىل حدا، ومرشوعنا إعادة بناء 
الدولــة وما رح نقــول مش قادرين أو ما خلونا«، موضحاً أنه 
»علينــا أن نؤمن بأن التغيري هو تراكمي ومن مل ينتخب يقول 
اآلن »يا ريت انتخبت«، وأي قرار تتخذه حكومة نجيب ميقايت 

اآلن هو مخالف للدستور«.
وشدد البزري، عىل »أن يدعو الرئيس ميشال عون، لتشكيل 
حكومــة جديدة بأرسع وقت وعــىل الجميع أن يحرتم نتائج 

االنتخابات«.

ــى عــدم ــدعــو الـ ــزب الــلــه: ن ــ  »أمــــل« وح
الــنــاريــة بـــالـــدراجـــات  ــرات  مــســي تنظيم 

ذكــر املكتب الســيايس لـ »حركة أمل« وحــزب الله، »اننا 
نتفهم مشــاعر منارصينا بعد كل التحريض والشحن ومننت 
لكل مظاهر الفــرح واالبتهاج بنتائج هذه االنتخابات«، ودعا 
اىل »عدم تنظيم مســريات بالدراجــات النارية احتفاال كيال 
يأخــذ بعض املوتورين االمــور اىل أماكن تعكر صفو النجاح 

االنتخايب«.
وأشــاروا إىل أن »االســتحقاق االنتخايب مىض واملطلوب 
اليوم عودة الجميع ملنطق الحوار والتالقي للخروج من الواقع 
االقتصادي الخانق«، مضيفني: »يربآن بجمهورهام عدم القيام 
بــأي ترصف او تحرك قد يوضع يف خانة اســتفزاز منارصي 

جهات أخرى«.
وحثــوا األجهــزة األمنية عىل »ضبط ظاهــرة اطالق النار 
وتوقيف املخالفني اىل اي جهة انتموا، كذلك توقيف الذين اطلقوا 
النار يف الساعات املاضية عىل منارصي حركة امل وحزب الله«.

ــة ــّي ــن: شـــعـــب عـــنـــدو كــم ــ ــديـ ــ ــقـــي الـ  تـ
ــة ــ ــي دول ــن ــب ــدو ي ــ ــن الـــحـــقـــد كـــيـــف بـ ــ م

غــرد رئيس حزب »الوفاق الوطني« بــالل تقي الدين عىل 
حســابه عرب »تويرت«: »شعب عندو كمية كبرية من هالحقد، 

كيف بدو يبني دولة ويحارب الفساد؟؟

هنأت بنجاح العملّية االنتخابية
ــجــاز إن يــنــعــكــس  الــفــســطــيــنــيــة أمـــلـــت ان  ــل  ــصــائ ــف  ال
ــاع الــالجــئــيــن ــ ــاق إيــجــابــاً عــلــى أوضـ ــحــق هـــذا االســت

هنــأت قيــادة فصائل منظمــة التحرير 
اللبناين  »الشــعب  لبنان  الفلســطينية يف 
الشــقيق بإنجاز اإلستحقاق الوطني ونجاح 
اإلنتخابــات النيابية مبا يخدم املصلحة العليا 
للجمهورية اللبنانية ومؤسساتها الوطنية«.

وتقّدمت يف بيان »بخالص التهاين لرئيس 
العامد ميشــال عــون ورئيس  الجمهورية 
الحكومــة نجيب ميقــايت ورئيس مجلس 
النواب نبيه بري، ولألحزاب والقوى السياسية 
يف لبنــان وللنواب كافة الذيــن فازوا بهذه 
اإلنتخابات، من خالل العملية الدميوقراطية 

التي شهدها لبنان يوم األحد املايض«.

وأملت »أن يتعاىف لبنان الشــقيق من كل 
واإلجتامعية  واإلقتصادية  السياسية  أزماته 
مبا يصون الوحدة الوطنية والعيش املشــرتك 
والكريم للشــعب اللبناين، وأن ينعم بالتقّدم 
واإلزدهار، وأن ينعكس إنجاز هذا اإلستحقاق 
بشــكل إيجــايب عــىل أوضــاع الالجئني 
الفلسطينيني يف لبنان، حيث ان لبنان كان وما 
زال عىل الدوام يؤدي دورا أساســيا ومركزيا 
يف دعم القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا 
الفلســطيني الوطنية والثابتة، غري القابلة 
للتــرصف يف جامعة الــدول العربية واألمم 
املتحدة ويف كل املؤمترات واملحافل الدولية«.

ترأس اإلجتماع الدوري ملجلس التعليم العالي
ــث مــــــــع نــــوكــــس ــ ــ ــح ــ ــ ــة ب ــ ــ ــي ــ ــ ــرب ــ ــ ــت ــ ــ  وزيـــــــــــــر ال
ــا ــ ــي ــ ــان ــ ــط ــ ــري ــ مـــــشـــــاركـــــتـــــه بــــمــــؤتــــمــــر فـــــــي ب

الحلبي  مع السفري العراقي والوفد املرافق

اجتمع وزير الرتبية والتعليم العايل عباس 
الحلبي مع مديــر املجلس الثقايف الربيطاين 
يف لبنان ديفيد نوكس، وتناول البحث التحضري 
ملشــاركة الحلبي يف املؤمتر الــدويل لوزراء 
الرتبية املزمع عقده قي لندن األســبوع املقبل 
،واملواضيع التي تهم لبنان مثل اســتمرار دعم 
التعليم والحوافز والتعــاون لتطوير املناهج 
الرتبوية وتوســيع إطار املــدارس الدامجة 
وتعليم النازحني، باإلضافة إىل مواضيع تتعلق 
باملساعدة يف تطبيق الخطة الخمسية للوزارة . 
ثــم تــرأس الحلبــي اإلجتــامع الدوري 
ملجلــس التعليم العــايل يف حضور األعضاء 
واملستشارين والخرباء. وتم البحث يف جدول 
األعامل. واطلع مجلــس التعليم العايل عىل 
مجمل التوصيات الصــادرة حول ملف كلية 
والعلوم  التكنولوجيا  الهندســة يف جامعة 
 ،)ULF(  التطبيقيــة اللبنانيــة الفرنســية
واستمع إىل مداخالت أعضاء مجلس التعليم 
العايل ونقيب املهندســني يف بريوت عارف 
ياسني وأعضاء لجنة مزاولة مهنة الهندسة. 
واجتمع االحلبي مع سفري العراق يف لبنان 

حيدر شــياع الرباك عــىل رأس وفد، وتناول 
البحث سري العملية الدراسية للطلبة العراقيني 
الدارســني يف الجامعــات اللبنانية وتذليل 
الصعوبــات التي تواجههم لجهة تســهيل 
وترسيــع إنجاز املعادالت بحســب األصول 

اإلدارية واألنظمة املتبعة.
وكشف الوزير عن إختبار برنامج معلومايت 
لتســهيل هذه العمليات اإلدارية وترسيعها، 
مرتبــط بــكل الجامعات يف لبنــان، واعدا 

باإلعالن عنه فور انتهاء التجارب العملية«.
 ثم اســتقبل الحلبي رئيس بلدية الغبريي 
املهندس معن الخليل عىل رأس وفد من البلدية. 
وتنــاول البحث أوضاع املــدارس والثانويات 
الرســمية يف النطاق البلــدي والعمل القائم 
بــني البلدية وإدارات هذه املــدارس للحفاظ 
عىل مســتواها املتميــز وتأمني ما ميكن من 
حاجاتهــا. كام كان بحــث يف إمكان إيجاد 
متويــل لبناء مدارس رســمية جديدة لتلبية 

الحاجة امللحة الستقبال التالمذة .
ثم استقبل رئيس بلدية دير الحرف إييل أبو 

جودة وبحث معه يف شؤون تربوية .

ــة هــبــة مـــن قــطــر الــــى الــجــيــش ــّيـ ــذائـ مـــــواد غـ

من املطار

أعلنت قيادة الجيــش- مديرية التوجيه، أن 
»الجيش اللبناين تسلم يف مطار بريوت الدويل 

حــواىل 70 طناً من املواد الغذائية، مقّدمة هبة 
من أمري قطر متيم بن حمد آل ثاين إىل الجيش«.



اميمة شمس الدين

اكــد د. فــادي قانصو، مدير األبحــاث يف اتحاد 
أســواق املال العريب يف حديث للديار أن كتاب حاكم 
مرصف لبنان رياض سالمة األخري اىل رئيس جمعية 
املصارف ســليم صفري واملتعلّق مبوضوع احتياطي 
املصارف االلزامــي يف العملة االجنبية يف مرصف 
لبنان والذي يطرح خيار تسديد موجودات املصارف 
املودعة بالدوالر لدى مرصف لبنان، باللرية اللبنانية، 
قد فتح املعركة عىل مرصاعيها بني جميعة املصارف 

ومرصف لبنان أمام دعاوى قضائية بني الطرفني.
مشرياً اىل انه يف تفاصيل الكتاب، أوضح الحاكم 
لجمعية املصارف أن مرصف لبنان يتمتع بصالحية 
تحديد نســب االحتياطي االلزامــي املفروضة عىل 
املصارف وقد أوَجب عىل هذا االســاس عىل املصارف 
تكوين احتياطي إلزامــي نقدي باللرية وايداعه يف 
حســابات مفتوحة لديه. كام أفاد أنه يعود ملرصف 
لبنان وفقاً للسياسة النقدية واملرصفية املعتمدة من 
قبله، حق تحديد حجم ورشوط تسليفات املصارف. 
كام وأنه باســتثناء نص املــادة 69 من قانون النقد 
والتسليف الذي يفرض عىل مرصف لبنان أن يُبقي يف 
موجوداته نسبة من الذهب ومن العمالت االجنبية 

حفاظاً عىل سالمة تغطية النقد اللبناين.
واوضــح قانصو ان هــذا القانون مل يفرض عىل 
مرصف لبنان موجب االحتفاظ بأي نسبة كاحتياط 
عىل موجودات املصارف املودعة لديه )من احتياطي 
وودائــع وتوظيفــات إلزاميــة(. وبالتايل، ميكن 
ملرصف لبنان اســتعامل هذه األموال طاملا أنه يتقّيد 
بالنســبتني موضوع املادة 69 املذكورة، وطاملا أن هذا 
االســتعامل يبقى يف إطــار تحقيق مهام مرصف 
لبنان وفقاً للصالحيات املعطاة له مبوجب القوانني 
املرعية اإلجراء، السيام يف املادة 70 من قانون النقد 
والتســليف التي توِجب عىل مرصف لبنان املحافظة 
عىل االستقرار االقتصادي وعىل سالمة النقد بهدف 

تأمني منو اقتصادي واجتامعي دائم.
ورأى قانصــو ان كّل هــذا صحيح من وجهة نظر 

قانونيــة، ولكــن رشط أن يكون قد تّم ذلك عىل نحو 
نظامي وبناًء عىل الترشيعات القانونية واملراســيم 
الحكوميــة الالزمة، دون استنســابية يف عملية 
االقراض ويف اســتنزاف هذه االحتياطيات. وهو ما 
يقع هنا يف ســياق التربير الفاضح من قبل مرصف 
لبنان لقيامه باستنزاف االحتياطي االلزامي للمصارف، 
ُمتذّرعاً بقانون النقد والتسليف، وبحّجة استخدام تلك 

األموال بهدف املحافظة عىل االستقرار النقدي.
ولفــت قانصو انــه يف املقابل، يضيف الكتاب أن 
األمــوال التي يتّم توظيفها مــن قبل املصارف يف 
مرصف لبنان، وإن بشــكل إلزامي، والتي تصبح من 
ضمن موجوداته، تبقــى ديناً لصالح هذه املصارف 
بذّمة مرصف لبنان الذي سيتوىل إعادتها للمصارف 
عند اســتحقاقها. لذلك، وباســتثناء ما تنص عليه 
القوانــني العامة، ويف ظّل غيــاب أي نص قانوين 
واضح يحدد طريقة تســديد أموال املصارف املودعة 
أو املوظفــة لدى مرصف لبنان، ميكن ملرصف لبنان، 
وبغية تســديد قيمة هذه االموال، عند استحقاقها، 
اىل املصــارف املعنية: إّما تســديد املبالغ املتوجبة 
عليه بالشكل والخصائص ذاتها التي قامت املصارف 
بتوظيفها لديه وذلك اسرتشــاداً مببدأ توازي الصيغ 
واالصــول وبأحكام املادتــني 745 و761 من قانون 
املوجبات والعقود، وإما التسديد باللرية اللبنانية وفقاً 
لسعر رصف اللرية اللبنانية مقابل الدوالر األمرييك، 

تاركاً املجال هنا مفتوحاً أمام تحديد سعر الرصف.

وســأل قانصو هل املقصود هنــا بإعادة أموال 
االحتياطــي االلزامي وفق قاعــدة توازي األصول 
والصيغ، خيار مرصف لبنان إعادة هذه األموال من 
خالل الشــيكات أو التحويالت الداخلية وليس من 
خالل الســيولة النقدية؟ وماذا عن ســعر الرصف 
الذي قد يّتبعه يف عملية تسديد هذه األموال باللرية؟ 
هل ســيكون عىل أساس سعر الرصف الرسمي عند 
1,500 لــرية أو وفقاً لســعر رصف تحّدده منصة 

صريفة أقل من سعر رصف السوق؟
ورأى قانصــو انه يف كلتــي الحالتني، فإن هذا 
الكتاب من جانب مرصف لبنان يتضّمن، أوالً، تربيراً 
قانونياً الســتنزاف ما ال يقّل عن 50 مليار دوالر من 
احتياطيــات مرصف لبنان، دون حســيب أو رقيب، 
وبحّجة دعم االســتقرار النقدي عىل مدى عقود من 
الزمن متخوفاً أن يرتافق هذا التربير مع قاعدة »عفا 

الله عاّم مىض.
واعتــرب ان الكتاب ميهد بشــكل واضح لعملية 
ليلــرة الودائع بالعمالت األجنبية، وذلك وفق ما ورد 
أساســاً يف خطة التعــايف املطروحة والتي ال تعد 
املودعني باستعادة أموالهم وال تضع أي أطر لإلفراج 
عــن ودائعهم مســتقبالً، بل متعن يف القضاء عىل 
مــا تبّقى من حقــوق للمودعني، يف وقت تلمح إىل 
حامية كل مودع يف كل بنك يف حدود وديعة تصل إىل 
100,000 دوالر فقط، يف حني تنوي الخطة تحويل 
باقي الودائع إىل حصص ملكية أو حذف جزء منها، 
كــام تحويل جزء من ودائــع العمالت األجنبية إىل 
اللرية اللبنانية بأسعار رصف ليست تبعاً لسعر سوق 
القطع. معترباً ان هذا مؤرش خطري جداً إذ يحمل يف 
طياته اقتطاعاً ممنهنجاً من ودائع اللبنانيني، يرتافق 
مــع عملية ضّخ كتل ضخمة من اللرية اللبنانية من 
شأنها أن تساهم يف مزيد من االنهيارات عىل صعيد 
ســعر الرصف، ناهيك عن فقــدان الثقة يف النظام 
املايل ككّل، بشقيه النقدي واملرصيف، وبالتايل عزل 
لبنان عن النظام املايل العاملي، الســيام وأن سالمة 
القطاع املايل لها تأثري ملحوظ عىل املخاطر السيادية 

وبالتايل عىل أي تصنيف سيادي محتمل للبنان.

رشا يوسف

اكدت رئيسة ومدير عام هيئة ادارة السري 
واالليات واملركبات يف الدكوانة هدى ســلوم 
يف حديــث للديار ان دوائــر امليكانيك تفتح 
ابوابها يومني يف االسبوع النجاز املعامالت 
واحتامل ان تضيف يوما اخر هذا االســبوع 
بســبب تراكم هذه املعامالت والزحمة التي 
تشــهدها بعد توقف بسبب ارضاب املوظفني 

يف الدكوانة .
واكدت ســلوم ان العمل يف دوائر امليكانيك 
يسري بشكل طبيعي اضافة اىل تسهيل معامالت 
املواطنني عرب وسائل الدفع االلكرتونية بوب 
فينناس واو ام يت خصوصا ان بعض املواطنني 
مل يتمكنوا من دفع رســومهم خالل السنتني 
املاضيتني بســبب جائحــة كورونا واحجام 
املواطنني عىل التخالط الكثيف الذي تشــهده 

امليكانيك .
ويف هــذا االطار ذكّرت رشكة بوب فينانس 
وكيل ويســرتن يونيــون يف لبنان املواطنني 
الراغبني يف االستفادة من متديد العمل بإفادة 
املعاينة امليكانيكية بإمكانية تســديد رسوم 
الســري املتوجبة عىل الســيارات السياحية 
والدراجات النارية يف كافة مراكزها املنترشة 

عىل األرايض.
اما الئحة املســتندات املطلوبة لدفع رسوم 

امليكانيك عرب بوب فينانس، فهي كالتايل:
• نسخة عن دفرت السيارة

• النسخة األصلية عن عقد الضامن اإللزامي
)Vignette( إيصال التأمني اإللزامي األصيل •

• معاينة امليكانيك األصلية
من املعلوم ان املواطنني عانوا االمرين خالل 
الفــرتة املاضية لدفع رســوم امليكانيك اولها 
جائحة كورونا وثانيهــا االنهيار املايل الذي 
انعكس عىل اوضــاع املوظفني الذين طالبوا 

بتحســني اوضاعهم املاديــة خصوصا بعد 
ارتفاع ســعر صفيحة البنزين اىل مستويات 
قياسية وتطورات سعر رصف الدوالر فعمدوا 
اىل التوقــف عن العمــل احيانا او تخصيص 
يومني للعمل يف االســبوع اضافة اىل توقف 
العمل يف دوائر املعاينة امليكانيكية يف بعض 
الفرتات وارضابات اتحاد النقل الربي للحصول 
عىل حقوق الســائقني ،كل ذلك ادى اىل تأخر 
املواطنــني يف. دفع ما يتوجــب عليهم من 
رســوم مع قيام قوى االمــن الداخيل احيانا 
بأقامة حواجز للتدقيق يف رســوم الســري 
وحجز مركبــات املواطنني يف حال مل يدفعوا 

هذه الرسوم .
وذكر بعــض املواطنني ان بعض املعامالت 
يف امليكانيــك مل يتم العمل بها الســباب غري 
معروفــة كتجديد رخص القيادة وتســجيل 

السيارات الجديدة .
رئيس االتحاد العاميل العام الدكتور بشارة 
االســمر ذكر ان معاناة املوظفني يف امليكانيك 
هي كمعانــاة بقية املوظفــني العاملني يف 
القطــاع العام اوال بســبب عدم توفر االوراق 
والحرب وغريها من القرطاســية مامادى اىل 
تاخر العمل يف امليكانيك وقد متكنا من خالل 
االتصاالت من تامني 4 مليارات لرية لتســيري 
هذا املرفق الحيوي من احتياطي املوازنة وثانيا 
االوضاع املعيشية التي بات يعيشها املوظفون 
مع فقدان القوة الرشائية للرية اللبنانية وتاكل 
رواتب املوظفني وقد سعينا لتحسني اوضاعهم 
خصوصــا عندما تعلم ان اهم راتب ال يتجاوز 
املليــون و600 الف لــرية اضافة اىل انهم ما 
يزالون يقبضون تعويض النقل عىل الســاس 
24 الــف لرية بينام بقية االدارات بات تعويض 
النقــل 64 الف لرية ونحن اليوم نطالب ب150 
الف لرية لذلك تم االتفاق عىل تامني يومي عمل 
لتسيري هذا املرفق الحيوي الذي يؤمن مداخيل 

للخزينة اللبنانية.

جوزف فرح   

كانه كتب عىل هذا املواطن عدم االسرتاحة 
»واخــذ نفس »بــل توالد ازمات معيشــية 
واجتامعيــة بحيــث ال يعرف مــن اين يرد 
الرضبــات التي توجه اليه بعــد ان اعتقد ان 
االنتخابات النيابية ستكون اسرتاحة اللتقاط 
االنفاس ولكن كان هناك »مايسرتو »ال يهداء 
وال يكل حتى انه حرض االجواء لتصعيد نقدي 
ومعييش متوعــدا بازمات يا محىل االزمات 
السابقة  حتى ان رئيس االتحاد العاميل العام 
بشارة االسمر تحدث عن غرف سوداء :فارتفع 
الدوالر اىل ما فوق ال30 وارتفعت معه اسعار 
املــواد الغذائية والتموينية وطارت اســعار 
البنزين اىل حدود غري مقبولة وعاد االزدحام 
امام االفران بحجة عدم توفر الطحني يف ظل 
توقع استقالة الحكومة يوم السبت املقبل بعد 
الجلســة االخرية لها يوم الجمعة غدا وعدم 

امكتنية املحاســبة  هذا اذا وجدت وغياب كيل ملصلحة حامية 
املستهلك واال كيف نقرس ازمة البنزين املستجدة رغم ان عضو 

نقابة اصحاب املحطات جورج براكس طامن بوجود كميات من 

البنزين تكفي حاجة االســواق ووجود بواخر يف عرض البحر 

واال كيف نفــرس هذا االرتفاع غري املربر للعملة الخرضاء رغم 

اســتمرار العمل بصريفة مرصف لبنان ورغم 
اســتمرار العمل بتعاميم مرصف لبنان التي 

متنع املضاربات وتحد من ارتفاع الدوالر.
صحيــح ان االجواء تشــاؤمية بعد انتهاء 
العملية االنتخابية وصحيح ان الحكومة باتت 
حكومة ترصيف االعامل وان الوقت  لتشكيل 
حكومة جديدة يحب ان يكون رسيعا للمبارشة 
باالصالحات وتطبيق االتفاق مع صندوق النقد 
الدويل وصحيح ان السياســيني مل يرتوا من 
استمرار تجاذباتهم رغم املعاناة التي يعيشها 
املواطــن اال ان كل ذلــك ال يربر اعــادة توالد 
االزمات بهذا الشكل غري املقبول حتى ان رئيس 
الحكومة نجيب ميقايت بدا متشــامئا اىل ما 
تسري اليها االمور وذلك خالل اللقاء الذي تم مع 
قيادة االتحاد العاميل العام التي جاءت تطالبه 

بزيادة تعويض النقل اىل 150 الف لرية .
مــن املؤكــد ان هذا املايســرتو الذي قلب 
االوضاع النقدية واالقتصادية راسا عىل عقب 
مــا زال ميارس هوايته يف تعذيب الناس وافقارهم وتهجريهم 

فهل يتقي الله؟
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االسمر طالب ميقاتي باجتماع لجنة املؤشر
ليرة الــف   150 الــى  النقل  بــدل  ــادة  وزيـ

محروقات

دوالرات

ميكانيك

اســتقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت رئيس االتحاد 
العاميل العام الدكتور بشاره األسمر عىل رأس وفد. وقال األسمر: 
»لقاؤنا مع الرئيس هو لشكره عىل امتام االستحقاق الدستوري 
الذي أىت ضمن اإلطار الذي يتمناه كل الشعب اللبناين، وعرب  فيه 

عن هواجسه وطموحاته وأمانيه. 
أضاف: »بحثنا أيضا يف واقع بدل النقل والتقدميات االجتامعية 
يف ظل االرتفاع الصاروخي يف سعر رصف الدوالر. وهذا االرتفاع 
يجري ويخطط له يف الغرف الســوداء الخضاع الشعب اللبناين 
وافقاره أكرث فأكرث، واال فام هو مربر ارتفاع سعر رصف الدوالر 
بعد يومني من االنتخابات بهذا الشكل الجنوين؟ طبعا، هذا يدخل 

ضمن إطار التالعب واكامل املؤامرة عىل الشعب اللبناين«.
وتابع: »نحن يف الحركة العاملية مل يعد يف امكاننا اإلستمرار 
بهذا الواقع، لذلك طالبنا باعادة تفعيل لجنة املؤرش لدراسة واقع 
األجور والحد األدىن لألجور يف القطاعني العام والخاص، اضافة 
اىل التقدميات االجتامعية وبدل النقل، وطلبنا بأن يكون بدل النقل 
اليومي نحو 150 الف لرية لبنانية، وبزيادة التقدميات االجتامعية 
واملنح املدرسية والتقدميات الصحية. هذه أمور بحثت وأشار دولة 
الرئيــس اىل التحضري لعقد اجتــامع رسيع وعاجل مع االتحاد 
العاميل العام والهيئات االقتصادية والوزراء املعنيني لتقرير هذه 
األمور وأولها بدل النقل«. وأعلن انه تم البحث أيضا »يف ما يطرح 
عن تعيينات يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي، وطالبنا 
بأن يصار اىل التمهل يف هذا الشأن، يف إنتظار ان يرفع االتحاد 
العاميل العام أســامء مندوبيه، وهذا يفرتض اطارا قانونيا يف 
االتحاد العاميل العام، يبدأ بانتخاب هؤالء املندوبني الذين سيمثلون 
االتحــاد يف الصندوق. ان كل الهيئات، مبا فيها االتحاد العاميل 
العام، يفرتض ان تسمي مندوبيها يف الضامن االجتامعي، وهذا 

أمر يفرتض بعض الوقت لتنفيذه«.
وقال: »نرص يف هذه املرحلة عىل زيادة بدل النقل حتى يتمكن 
العامل يف القطاعني العام والخاص من مامرسة عمله اليومي، 
عدا عملية الرقابة، يف ظل التفلت الكبري  يف األســعار، ونحن 
نتجه اىل الهاوية. يف املبدأ، كنا ننتظر بصيص نور بعد االنتخابات، 
ولكن ما نراه هو تســارع يف االنهيار يجب وقفه، وكل مسؤول 
يجب أن يعي مسؤولياته ويترصف ضمن هذا اإلطار، مع تفعيل 
مبدأ الرقابة الشاملة عىل األسعار، من اسعار املحروقات والسلع 
األساسية والدواء والطحني، خصوصا واننا بتنا نسمع يف اليومني 

املاضيني بامكان ارتفاع أسعار الخبز يف ظل انقطاع الطحني«.

أعلن حاكم مرصف لبنان رياض سالمة يف بيان، أن »املجلس 
املركزي قد وافق عىل متديد مفاعيل التعميم االسايس رقم 161 

لغاية نهاية شهر متوز 2022 قابل للتجديد«.
كام أكد أن »التعاطي بــاألوارق النقدية بالدوالر األمرييك 
مقابل األوارق النقدية باللرية اللبنانية مســتمر مع املصارف 

.»Sayrafa من دون سقف محّدد عىل سعر منّصة

ميقايت مستقبال وفد االتحاد العاميل

ـــول  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــّدد مفع ـــ ـــ ـــ ـــ ـــان يم ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــرف لبن ـــ ـــ ـــ مص
ــوز ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى تمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــم 161 حتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التعميـ

قانصو

 »مايســـــترو« مســـــتمر بالتالعـــــب وتوالـــــد االزمـــــات النقديـــــة واملعيشـــــية والحكومـــــة غائبـــــة
دوالر متفلـــــت وازمـــــة محروقـــــات غيـــــر مبـــــررة ونقـــــص فـــــي الطحيـــــن لرفـــــع ســـــعر الخبـــــز

عـــــودة طوابيـــــر البنزيـــــن ... والطحيـــــن اليـــــام معـــــدودة
عادت الطوابري من السيارات تقف امام محطات املحروقات 
يف ظــل الحديث عن شــح  يف مــادة البنزين وعــدم توافر 

االعتامدات الالزمة الستريادها.
 وصباحا اصطفت السيارات يف طوابري فيام اقفلت محطات 

ابوابها. 
من جانبه، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات املحروقات 
الدكتــور جــورج الرباكس »البنزين متوافر يف مســتودعات 
الــرشكات ويف بواخر يف البحر«. واكد اننا« لســنا يف أزمة 
محروقات يف لبنان، ألن املوضوع متعلق ببعض التأخري بانجاز 
معامالت رصف الدوالر للرشكات املســتوردة من قبل املصارف 

وفقا ملنصة صريفة ويجب ان يحل املوضوع رسيعا«. 
وأضــاف أن » الــرشكات توزع البنزيــن بكميات محدودة 
وبعض املحطات انقطعت من املواد بســبب تأخر تســليمها 

مادة البنزين«.
ويف الســياق، أشــار الرباكس إىل أن »أســعار املحروقات 
مرتبطة بســعر النفط عاملياَ وسعر رصف الدوالر الذي ال قدرة 
عــىل ضبطه«. وقال: هناك تأخري يف تحويل االموال للرشكات 

املستوردة ويجب ايجاد حل للموضوع يف الساعات املقبلة.
ويف معلومــات إن الرشكات املســتوردة للنفط لن تســلّم 
املحروقات إىل املحطات قبل صدور الجدول الجديد لألســعار 

برشط رفع ســعر صفيحة البنزيــن 11 ألف لرية واملازوت 46 
ألف لرية.

أكّد نقيب األفران يف جبل لبنان انطوان ســيف أن »االفران 
ال متتلــك كمية كبرية مــن الطحني وهي ال تكفي إال أياماً عدة 

بحسب حجم الفرن وكمية استهالكه«.
وقال وقعنا يف األزمة و6 مطاحن متوقفة عن العمل بسبب 

عدم دفع مثن القمح يف االهراءات.
ويف السياق،اكد سيف »وجود أزمة طحني بسبب عدم تسديد 
مرصف لبنان مثن القمح املوجود يف بعض املطاحن التي ترفض 
التســليم قبل فتح االعتامدات للمستوردين يف الخارج واملقدر 
مثنها بـ 8 مالينب دوالر، ويشــري اىل ان »املطلوب من مرصف 
لبنان االرساع يف تســديد هذه االموال للرشكات املســتوردة 
للقمــح«، مطالباً الحكومــة ووزارة االقتصاد بـ »اإلرساع يف 
توقيع االتفاق مع البنك الدويل القراض لبنان 150 مليون دوالر 
الســترياد القمح ووضع آلية الدفع واالسترياد موضع التنفيذ، 
ووزيــر االقتصاد والتجارة امني ســالم وعد بإجراء اتصاالته 

لتحقيق هذا املطلب«. 
ويشــدّد ســيف عىل أن »قطاع األفران يعاين من مصاعب 
ومشــاكل كثرية واألوضاع فيه ليســت بخري بعد فقدان مادة 
الطحني وارتفاع سعر رصف الدوالر وسعر املازوت مام ادى اىل 

ارتفاع الكلفة التشغيلية لالفران، بالتايل نطالب بإعادة النظر 

يف ســعر ربطة الخبز«، مبديا خشــيته من ان يصبح »مصري 

هــذا القطاع كمصري قطاع املحروقــات«، وطالباً من »جميع 

املســؤولني العمل عىل إيجاد الحّل املناسب لتأمني الطحني يف 

أرسع وقت ممكن«. 

ــة ــي ــب ـــع بـــالـــعـــمـــالت االجــن ــ ـــودائ ــ ــة لـــيـــلـــرة ال ــي ــل ــعــم ــد ل ــه ــم  قـــانـــصـــو : ي
 كتاب مصرف لبنان الى جمعية املصارف فتح االبواب على مصراعيها مجددا
اللبنانية الليرة  الى  االجنبية  بالعملة  لديه  املصارف  احتياطي  تحويل  حول 

ــا ــهـ ــالـ ــمـ ــت اعـ ــ ــف ــ ــان ــ ــت ــ دوائــــــــــر املـــيـــكـــانـــيـــك اس
والحبر للقرطاسية  لــيــرة  ــيــارات  مــل  4 تــأمــيــن   بــعــد 

ــومــيــن فـــي االســبــوع  ــار : نــعــمــل ي ــ ــدي ــ ـــ »ال ســلــوم لـ
ــالت ــامـ ــعـ ــاً النــــجــــاز املـ ــ ــث ــ ــال ــ وســـنـــضـــيـــف يــــومــــاً ث

أعلنــت »هيئــة إدارة الســري واالليات 
واملركبــات«، يف بيــاٍن عن »فتــح أبواب 
الكشــف امليكانيــي لكافــة االليات يف 
الدكوانة، وذلك نهــاري الخميس والجمعة 
مــن االســبوع الحايل عــىل أن يتم ايداع 
املقبل االقســام  االثنني  املعامــالت يــوم 

املختصة يف مصلحة تســجيل الســيارات 
واالليات الســتكاملها لدى موظفي الهيئة 
دون امكانية اســتيفاء الرسوم عىل يصدر 
بيان الحق حول عمل يومي الثلثاء واألربعاء 
من االسبوع القادم تبعا لتوافر املستلزمات 

إيصاالت ومازوت«. الالزمة من 

فتح ابواب الكشف امليكانيكي في الدكوانة
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الخميس 19 أيار 2022

وفيـــــــــــات

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.

ــنطن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي واشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعودي فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاع السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر الدفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــب وزيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نائـ

لــحــم بـــيـــت  غـــربـــي  أراٍض  عـــلـــى  تــســتــولــي  االحــــتــــال  قــــــوات 

كشف مسؤوالن أمريكيان 
نائب  أن  »أكسيوس«  ملوقع 
وزير الدفاع السعودي خالد 
يزور واشنطن  سلامن،  بن 
أمنية  محادثــات  إلجــراء 
البيت  مســؤويل  كبار  مع 

والبنتاغون. األبيض 
األمرييك إن  وقال املوقع 
هذه الزيارة تأيت يف الوقت 
الذي تحــاول فيه الواليات 
العالقات  تحســن  املتحدة 
مــع الســعودية، ودفــع 
لزيادة  الخليجية  اململكــة 
إنتــاج النفط، قبــل زيارة 
الرئيــس بايدن املرتقبة إىل 
الرشق األوســط يف نهاية 

شهر متوز.
بن ســلامن،  وكان خالد 
الشقيق األصغر لويل العهد، 

ســفريا للمملكة يف واشــنطن عندما ُقتل الصحفي جامل 
خاشــقجي عــام 2018، وترك املنصب بعد عدة أشــهر من 

الدفاع. الحادث، وعن نائبا لوزير 
ورصح املتحدث باســم البيت األبيض ملوقع »أكســيوس« 
بأن بن ســلامن موجود يف واشنطن عىل رأس وفد سعودي 
للقاء لجنة التخطيط االســراتيجي املشــرك بن الواليات 

والسعودية. املتحدة 
وأشار املتحدث إىل أنه سيلتقي مع مستشار األمن القومي 
جيك ســوليفان، ملناقشــة القضايا الثنائيــة والتطورات 
اإلقليميــة، ال ســيام املتعلقة بهدنة اليمــن، والحرب يف 

أوكرانيا.
وكان موقع »ذا إنرسبت« قال السبت، إن مدير املخابرات 
املركزيــة األمريكية )يس.آي.إيــه( وليام برينز، التقى ويل 
العهد الســعودي األمري محمد بن ســلامن، يف مدينة جدة، 

خالل جولة إقليمية الشــهر املايض، لكن هذا االجتامع كان 
رسيا وغري اعتيادي.

ووفقا لثالثة مصادر تحدث معهم املوقع، فإن اللقاء وقتها 
كان ميثل أحدث محاولة من مســؤولن رفيعي املستوى يف 
الواليات املتحدة، ملناشــدة السعودية بشأن النفط، والنقاش 
بشأن املشريات السعودية لألسلحة الصينية، واإلفراج عن 

املعتقلن. أبرز 
وخــالل »اللقاء الرسي«، جدد برينز طلب الواليات املتحدة 
زيادة السعودية إلنتاج النفط، لكن اململكة أعلنت، األسبوع 
املــايض، أنها ســتلتزم بخطتها اإلنتاجيــة، رافضة الطلب 

األمرييك مرة أخرى.
وقــال مصدر مقرب من املخابرات األمريكية إن لقاء برينر 
مــع ويل العهد الســعودي كان محاولــة إلصالح العالقة 
املرشوخة بن محمد بن ســلامن وكبار املسؤولن يف إدارة 

بايدن.

االحتالل  قــوات  أخطرت 
عىل  باالستيالء  اإلرسائييل، 
40 دومناً زراعياً يف قرية واد 

فوكن غريب بيت لحم.
وأفــاد رئيــس املجلــس 
القــروي إبراهيــم الحروب 
»قوات  بأّن  »وفــا«،  لوكالة 
االحتالل أخطرت باالستيالء 
عــىل 40 دومنــاً مزروعة 
بأشــجار الزيتون، منها 10 
للمواطن  تعــود  دومنــات 
أخرى  و30  الحروب،  عثامن 

لعائلتي سكر وعطية«.
وقــال الحــروب إّن هذه 
الدومنات تقــع يف منطقة 
وادي  »أبو ســياج« غــرب 
فوكــن، وقد ُمنــع الدخول 
إليها واســتصالحها، بحجة 

أنها »أمالك دولة«.
ـ 5 من  وكانت ســلطات االحتــالل اإلرسائييل أعلنــت، يف ال
أيار، االستيالء عىل 22 ألف دونم من أرايض بلدة السواحرة الرشقية 

والنبي موىس جنويب أريحا، تحت مسمى »محمية طبيعية«.
وأشــار رئيس لجنة الدفاع عن أرايض الســواحرة، يونس 
جعفر، حينها، أّن هذا املخطط قديم جديد، ويقيض باالستيالء 
عىل أرايض املواطنــن املمتدة من منطقة النبي موىس حتى 

الخان األحمر ومنطقة الســواحرة رشقي القدس، مضيفاً أّن 
»هذا اإلعالن يأيت يف ســياق املخطط االســتيطاين املعروف 

.»)E1( باسم مخطط
يشار إىل أّن االحتالل وافق عىل بناء 4500 وحدة استيطانية 
جديدة، منذ أيام، يف الضفة الغربية املحتلة، وبناء املستوطنات 
يــأيت ضمــن مرشوع االحتالل لالســتيالء عــىل األرايض 
الفلســطينية، بهدف بناء مســتوطنات عىل أنقاض القرى 

والبلدات الفلسطينية.

الــــــيــــــمــــــن: مـــــبـــــاحـــــثـــــات تـــــمـــــديـــــد الــــــهــــــدنــــــة مـــســـتـــمـــرة
الســارية يف اليمن ملدة شهرين«، مشدداً عىل أنه »عىل األطراف 
امليض قدماً يف تنفيذ جميع عنارص الهدنة بالتوازي لخفض أثر 

أكد املبعوث الخاص لألمن العام لألمم املتحدة، هانس غروندبرغ، 
أّن مباحثات متديد الهدنة مستمرة، وهناك تفهم واضح من األطراف 
اليمنية حول فوائدها عىل اليمنين، مشرياً إىل التواصل مع األطراف 

ملناقشة فتح الطرق املعلقة يف محافظة تعز. 
وقال غروندبرغ، يف مؤمتر صحايف عرب الفيديو عقب جلسة 
مغلقة ملجلس األمن الدويل، إّن »مباحثات متديد الهدنة مستمرة، 
موضحاً أنها قابلة للتمديد يف حال اتفاق األطراف، مؤكداً رغبتهم 

يف ذلك«.
واستقبل مطار صنعاء الدويل يف اليمن، أمس االثنن، أول رحلة 
تجارية منذ بدء الهدنة التي مل يتبقَّ من أيامها ســوى 14 يوماً. 
ــب البعوث األممي، بانطالق الرحلة التجارية منذ حواىل 6  ورحَّ
سنوات ضمن تنفيذ اتفاق الهدنة، مشدداً عىل بذل جهوداً مكّثفة 
لدعم األطراف يف »الوفاء بجميع االلتزامات التي تعهدوا بها عند 

اتفاقهم عىل الهدنة«.
وكان غروندبرغ دعا، منذ أيام، يف ختام زيارته التي استمرت 
يومن إىل عــدن إىل »االلتزام بتنفيذ كافة بنود الهدنة األممية 

وتيسري  املدنين،  الحرب عىل 
حرية الحركة والتنقل لألفراد 

والسلع«.
ويف الـ 7 من أيار،  قال عضو 
املكتب الســيايس يف حركة 
»أنصار الله«، عيل القحوم، إّن 
مل  الســعودي  »التحالــف 
يلتــزم الهدنة، واســتمر يف 
مؤكداً  وخروقاتــه«،  غاراته 
أّن »الســعودية ليست جادة، 
الهدنة  يف  املراوغة  ومتارس 
املعلنة«، الفتاً إىل أّن »األمرييك 
املوجود يف البحر األحمر، هو 

من يقرر ولس السعودية«.

ـــــــــــــــرائيل« ـــــــــــــــع »إس ـــــــــــــــع م ـــــــــــــــم التطبي ـــــــــــــــون تجري ـــــــــــــــرار قان ـــــــــــــــرك إلق ـــــــــــــــر: تح الجزائ
تحرّك نــواب يف الربملان الجزائري إلحياء 

مــرشوع قانــون لتجريــم التطبيــع مع 

»إرسائيل«.

وحصلت عىل املرشوع الذي اقرحته الكتلة 

الربملانيــة لحركة »مجتمع الســلم«، والذي 

قــّدم تزامناً مع ذكرى النكبة الفلســطينية 

الـ 74.

أّن  للمقــرح  األوىل  املــادة  يف  وورد 

الهدف من القانــون هو تجريم التطبيع مع 

»إرسائيــل«، وجاء يف عرض أســبابه أنّه 

يســعى إىل تحصن املوقف التاريخي للدولة 

للتطبيع. الرافض  الجزائرية 

وذكرت مواد املقــرح أنّه »مُينع التعامل 

أو إقامــة أي اتصــاالت أو عالقات أو فتح 

مكاتب متثيل من أي نوع وعىل أي مســتوى 

كان مع الكيــان الصهيوين، بطرٍق مبارشة 

أو غري مبارشة«.

كام مُينع عىل كل شخص أن »يعقد بالذات 

أو بالوكالــة اتفاقاً مع هيئات أو أشــخاص 

مقيمــن يف األرض املحتلــة، أو منتمــن 

إليهــا بجنســياتهم أو يعملون لحســابها 

أو ملصلحتهــا، متــى كان موضوع االتفاق 

صفقات تجاريــة أو عمليات مالية، أو أّي تعامٍل 

آخر أياً كانت طبيعته«.

ومُينع أيضاً السفر من »إرسائيل« وإليها وإقامة 

اتصــاالت ولقــاءات مع الهيئات واألشــخاص، 

كام مُينع دخول أو اســتقبال حاميل الجنســية 

اإلرسائيليــة يف الجزائــر أو مقــّرات البعثــات 

له. الدبلوماسية والفروع التابعة 

ومُتنع كذلك املشــاركة يف أي نشاط يقام يف 

»إرسائيل«، ســواًء كان سياســياً أو أكادميياً أو 

اقتصاديــاً أو ثقافياً أو فنيــاً أو رياضياً، تنظمه 

جهات رسمية أو غري رسمية.

كــام مينع املقــرح مســتخدمي اإلنرنت أو 

وســائط االتصال اإللكــروين التعامل والتعاقد 

مع املواقع أو الخدمات اإللكرونية املنشــأة يف 

»إرسائيل« أو التابعة لها.

ـــــا ـــــي أوكراني ـــــزر ف ـــــدا مـــــن أســـــلحة اللي ـــــا جدي روســـــيا تســـــتخدم جي

ــســة لــلــحــكــومــة الــفــرنــســيــة  ــي ــورن رئ ــ تــعــيــيــن إلــيــزابــيــث بـ

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

الصناعية حتى 1500 كيلومر فوق سطح األرض.
وتحدث بوريســوف عن تجربة للســالح، قال إنها أجريت 
الثالثاء وأسفرت عن إحراق طائرة مسرية عىل بعد 5 كيلومرات 

يف غضون 5 ثوان.
وحن ســئل إن كان هذا السالح يستخدم يف الحرب الدائرة 
يف أوكرانيا، قال بوريسوف »نعم، النمــاذج األوىل تســتخدم 

هناك بالفعل«، وأضاف أن السالح يسمى »زاديرا«.
وكان الرئيــس الــرويس فالدميري بوتن كشــف -قبل 4 
سنوات- عن معلومات قليلة بشأن أسلحة الليزر، التي بــدأت 
مبنظومة »برييســفيت« التي أطلق عليها هذا االســم نسبة 
للراهب األرثوذكيس املحارب من العصور الوســطى »ألكسندر 

برييسفيت« الذي لقي حتــفه يف معركة طاحـنة.
وتبقي موســكو تفاصيل أســلحة الليــزر تحت غطاء من 

الرسية.
غــري أنــه يف أيار من العــام املــايض، رصح وزير الدفاع 
الرويس سريغي شويغو يف مقابلة بأن الجيش الرويس اخترب 
»برييســفيت« يف سوريا ضمن أســلحة أخرى، وأنه يواصل 

استخدامه هناك.

{ منظومة زاديرا {
ومل تنــرش معلومات تذكر عن الجيل الجديد »زاديرا«، إال أن 
اإلعــالم الرويس قال يف 2017 إن الهيئة النووية الروســية 
)روساتوم( ساعدت عىل إنتاجه ضمن برنامج لصناعة أسلحة 

تعتمد عىل مبادئ فيزيائية جديدة.
وقال بوريســوف »يجري بالفعــل إمداد قوات )الصواريخ( 
بأعداد كبرية منه، وبإمكانه أن يعطل جميع أنظمة اســتطالع 
األقامر االصطناعية التابعة لعدو محتمل يف مدارات تصل إىل 
1500 كيلومــر، مام يؤدي إىل تعطلها أثناء التحليق بســبب 
استخدام أشــعة الليزر«. وأضاف أن الجيل الجديد من أسلحة 
الليــزر أكرث قوة، وميكنه أن يســبب تدمــريا حراريا ألجهزة 

مختلفة.

{ استسالم ألف جندي أوكراين {
أعلنت روســيا استســالم نحــو ألف جنــدي أوكراين من 
املحارصين داخل مجمع آزوفستال الصناعي مبدينة ماريوبول 
منذ االثنن، وبثت تسجيال مصورا قالت إنه يظهر نقل املقاتلن 
املستســلمن إىل مستشفى يف منطقة دونيتسك االنفصالية 

رشقي أوكرانيا.
وقالــت وزارة الدفــاع الروســية إن الجنــود األوكرانين 
املتحصنن داخل مجمع آزوفســتال الضخم لصناعة الصلب، 
واصلوا االستسالم للقوات الروسية، وإن عدد املستسلمن بلغ 
993 جنديا منذ االثنن املايض، بينام تلتزم كييف الصمت بشأن 

مصري هؤالء الجنود.
وبثت وزارة الدفاع الروســية أمس األربعاء تسجيال مصورا 

قالت إنه يظهر املقاتلن الذين استســلموا وهم يتلقون العالج 
والرعايــة الطبية يف مستشــفى ببلدة نوفوازوفيســك يف 

»جمهورية دونيتسك«.

{ القادة مل يستسلموا {
وأعلن دينيس بوشيلن رئيــس ما يســمى »جمـــهوريــة 
دونيتســك« أن مصري املســلحن واملقاتلن األوكرانين الذين 

استسلموا يف مجمع آزوفستال ستحدده املحكمة.
ونقلت وســائل إعالم محلية عن بوشــيلن قوله إن قادة 

القوات األوكرانية يف آزوفستال مل يستسلموا بعد.
وكانت وســائل إعالم روسية أفادت بأن قوافل مكونة من 
8 حافــالت أقلت دفعــة جديدة من القــوات األوكرانية التي 
استســلمت يف مجمع آزوفســتال وغادرت مدينة ماريوبول 

جنوب رشق أوكرانيا الثالثاء.
من جهته، قال الرئيس األوكراين فولودميري زيلينســيك إن 
روســيا شــّنت غارات عىل عدة مدن للتغطية عىل ما سامها 
»سلســلة إخفاقات جيشها يف الرشق والجنوب«، مشريا إىل 
تواصل إجالء املقاتلن من املنطقة الصناعية آزوفســتال يف 
ماريوبول »تحت إرشاف ضباط جيشــنا واســتخباراتنا وأهم 
الوســطاء الدولين«. يف تلك األثناء، اتهم فاديم بويتشــينكو 
عمــدة مدينة ماريوبــول القوات االنفصالية يف دونيتســك 

بالتخطيط لهدم مجمع آزوفستال.
وأضاف بويتشينكو أن القوات الروســية دمــرت القســـم 
األكرب من املدينة وأحرقتها بسبب ما وصفه بالوحشية والكره 

والغضب الرويس عىل ماريوبول، وفق تعبريه.
مــن جانبه، قال املتحدث باســم وزارة الدفاع األوكرانية إن 
الســلطات املختصة قامت بكل ما تستطيع إلخراج قواتها من 
مجمع آزوفستال وإن األولوية اآلن هي للحفاظ عىل حياتهم.

{ محاكمة يف كييف {
يف غضــون ذلــك، انعقدت محكمة يف كييــف أمش لبدء 
جلسات االستامع يف أول محاكمة لجندي رويس بتهم ارتكاب 
جرائم حرب منذ بدء الحرب الروسية عىل أوكرانيا يف 24 شباط 
املايض. وأقر الجندي فاديم شيشيامرين )21 عاما( الذي اتهمه 
االدعاء األوكراين بقتل مدين، بأنه مذنب واعرف بكل الوقائع 

التي نسبت إليه.
ويقول االدعاء إن شيشيامرين -وهو قائد دبــابة اعتقــلته 
الســلطات األوكرانيــة- قتل مدنيا يبلــغ 62 عاما يف قرية 

تشوباخيفكا شامل رشقي أوكرانيا يف 28 شباط املايض.
 وإذا أدانتــه املحكمة فقد تصل عقوبته إىل الســجن مدى 

الحياة.
وتتهم كييف القوات الروســية بارتكاب فظائع ضد املدنين 
خالل الحرب، وقالت إنها رصدت أكرث من 10 آالف جرمية حرب 
محتملة، لكن روســيا تنفي اســتهداف املدنين أو التورط يف 
جرائم حرب وتتهم كييف بتلفيق تلك االتهامات لتشويه سمعة 

قواتها.

املعارضة.عىل العكس متاماً.أوالً، إن »تعين امرأة هو، بال شّك، 

النقطة اإليجابية الوحيدة يف هذا القرار«، بالنسبة إىل البعض، 

لكن االتحاد اليساري رأى أن التعين هو »رسالة سوء معاملة، 

اجتامعياً وبيئياً«.

مل ينتظر جان لوك ميلينشــون اإلعالَن الرسمي حتى يسخر 

من التعين، متســائالً : »هل ســتكون ميينية أم ميينية؟ ال 

أحد يريد الوظيفة. إنها مهمة مرحلية«، عارضاً عىل رئيســة 

الحكومة الجديدة »مناقشــة عامة« . بالنسبة إىل زعيم اتحاد 

اليسار، فإن املتوقَّع ملا هو ُمقبل هو »موسم جديد من اإلساءة 

االجتامعية: هناك احتامل أن يقوم الفرنســيون بإقالة بورن 

واتخاذ خيار آخر مع ترشيحها ملنصب رئيس الوزراء«.

وأعرب األمن العام للحزب الشــيوعي، فابيان روسيل، عن 

خشــيته أن يكون ماكرون وجد يف بــورن مارغريت تاترش 

جديدة، و«هذا نبأ سّيئ بالتأكيد لألُجراء والعامل«.

عىل الجانب اآلخر من الطيف السيايس، أي اليمن املتطرف، 

مل تُستقَبل بورن بإيجابية.

يف رأي رئيس التجمع الوطني املتطرف، جوردان باريال، فإن 

ماكرون أقفل عىل نفسه عرب اتخاذه خياَر رئيسة تكنوقراطية.

وبالنســبة إىل مارين لوبن، زعيمــة التجمع الوطني، فإن 

بورن قد تكون املرأة الوحيدة يف اليسار، التي وافقت عىل تنفيذ 

إصالح التقاعد يف سن الـ65.

وقالــت إنه »عرب تعيــن إليزابيث بورن رئيســة للوزراء، 

يُظهــر إميانويل ماكرون عدم قدرته عىل التوّحد، ورغبَته يف 

متابعة سياسته القامئة عىل االزدراء وتفكيك الدولة والتدمري 

االجتامعــي واالبتزاز الرضيبي والراخي«، بينام رأى املتطرف 

اليميني، إيريك زميور، أن عام 2022 ســيكون عام االستسالم 

لليســار. وقال إن »ماكرون يعّن رئيســة وزراء يســارية. 

ميلينشون يوّحد اليسار.لوبن تغازل اليسار.نحن فقط نقاوم، 

ونؤكد أننا الحركة الشعبية الكربى لليمن«.

أّما اليمن التقليدي، فيبدو أكرث انقســاماً من أي وقت مىض 

يف مواجهة تعين بورن.وامتدحت فالريي بيكريس »مســار 

االلتزام الرضوري لتصبح بورن رئيسة الوزراء الثانية لبلدنا«، 

بينام رأى خصمها السابق، إيريك سيويت، أن »ماكرون بدأ من 

اليسار، وسينتهي يف اليسار«.

 ووصف التعين بأنه »إذالل ملن اعتقد أنه ســيّتبع سياســة 

ميينية«.

ــة وعــقــائــديــة  ــري ــك ــى املــنــطــقــة ف ــرب عــل ــحـ األســـــد: الـ

وأشــار األسد إىل أّن الشعب املوريتاين، عىل الرغم من البعد 
الجغــرايف لبالده، وعرب مراحل متعددة من التاريخ، فإنه ظل 

دامئاً مرتبطاً ومتمسكاً بهويته وانتامئه العربيَّن.
وخــالل اللقاء، جــرى الحديث عن األوضاع يف الســاحة 
العربية، والدور األسايس للشعوب يف استقرار هذه املنطقة، 

عرب محافظتها عىل هويتها ومتسكها بها.

وشــدد الرئيس الســوري عىل أهمية الزيارات املتبادلة بن 

الوفود الربملانية والشــعبية، واستثامر نتائجها عرب تحويلها 

إىل أفكار وآليات عمل تقرّب بن الشعوب، وتخدم مصالحها.

ونّوه أعضاء الوفد مبواقف سوريا والتزامها القضايا العربية، 

وأشــاروا إىل املكانة الخاصة لســوريا لدى كل املوريتانين، 

مؤكدين »االســتمرار يف الوقوف إىل جانب الشعب السوري 

يف وجه الحرب اإلرهابية التي يتعرض لها، والتي مل تستهدفه 

فقط، وإمنا كل الشعوب املتمسكة بعروبتها«.
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ــة ــ ــوب ــ ــب ــ اعــــــــــانــــــــــات  م
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الخميس 19 أيار 2022

ــعــام 2022 ــي الـــجـــودو ل نــتــائــج بــطــولــة لــبــنــان الــعــامــة لــلــكــبــار ف

وســط االجراءات االحرتازية الالزمة للوقاية من فريوس  
كوفيــد 19، نظم االتحاد اللبناين للجودو وفروعه يف القاعة 
املقفلة لنادي بودا ادما،  املقــر املؤقت لالتحاد، بطولة لبنان 
العامة للكبار لعام 2022 يف الجودو وذلك تحت  ارشاف رئيس 
االتحاد فرنسوا سعاده واملستشــارين حنا اروادي وانطونيو 

سعادة.
اشــرتك  يف هذه البطولــة 72 العبا ينتمــون اىل االندية 
التالية: الجيش اللبناين، بوشيدو دوجو  املينا طرابلس، مون 
السال عني سعاده، الربج الريايض بعلبك، املرمييني، الوطني  
الحازميــة، بيت مري، غولدن بادي، الســيس الريايض، مار 

روكز القليعات، وبودا ادما.
حكــم  املباريات عدد مــن الحكام الدوليني واالســيويني 
والوطنيني: كلود ساروفيم، روين خوام،  اندره مشلب، شارل 
دانيال، وانطونيو سعادة وحكام الطاولة يارا طربيه نديم عبد  

الجليل وليو جو خوام.
املباريات اهايل املشــاركني واقربائهم واصدقائهم  حرض  

وعدد من محبي ومشجعي هذه اللعبة.
بدأت  املباريات بالنشــيد الوطني اللبناين اعلن بعده رئيس 
االتحاد باسم اللجنة االدارية  افتتاح هذه البطولة ومن ثم بدات 

املنافسات، وقد اسفرت النتائج الفنية النهائية عن  التايل :
-60  كلغ

1-  مهدي امهز – الربج بعلبك 
2-  ريان ايب رسكيس – بودا ادما 

3-  طالل العرييض – الجيش اللبناين 
3-  مايكل كمون – بودا ادما 

-66  كلغ
1-  جيفري زلعوم – بودا ادما 
2-  وليد خوري – مون السال 

3-  كبفن كمون – بودا 
3-  رضا سعد – الجيش اللبناين

-73  كلغ

1-  جو حداد – بودا ادما 
2-  عمر النوار – بودا ادما

3-  عبد الرزاق قدور –غولدن بادي
3-  رشاد العينايت – الجيش اللبناين

-81  كلغ
1-  غدي موىس – بودا ادما 

2-  كريستوفر عازار – بودا ادما 
3-  وسيم املواس – الجيش اللبناين 
3-  احمد النعامن – الجيش اللبناين 

-90  كلغ
1-  الياس الحداد – بودا ادما 

2-  اندرياس مشلب – بودا ادما 
3-  خالد دقو – الجيش اللبناين 

3-  ابراهيم قدور –االوملبي
-100  كلغ

1-  ربيع بدر – بودا ادما 
2-  محمد الحالين – الجيش اللبناين

3-  جاد عقيقي – املرمييني
3-  جهاد عريضة – الوطني الحازمية

+100  كلغ
1-شادي  غلمية – مون السال 
2-  دومينيك مطر – بودا ادما 

3-  عيل رمضان – الجيش اللبناين
3-  كريستيان قزي – بودا ادما

ترتيب  االندية:
بودا  ادما 

مون  السال
الربج

الجيش  اللبناين
ويف  نهاية املباريات تسلم الفائزون امليداليات والشهادات 

من قبل رئيس واعضاء االتحاد.

.. وفئة أخرى

صورة تذكارية

تتويج إحدى الفئات

أبطال عىل منصة التتويج

ــا؟ ــ ــ أوروب ــال  ــطـ أبـ ــهــائــي دوري  ــن ل ــد  ــدريـ مـ ــال  ــ ريـ يــســتــعــد  ــف  ــي ك

السلة األميركية : باتلر يقود ميامي لحسم املواجهة األولى ضد سلتيكس

بدأ نادي ريال مدريد اإلسباين  استعداداته للمباراة النهائية 
من دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول اإلنكليزي.

ويواجه ريال مدريد نظريه ليفربول، يوم  28 أيار الجاري، 
عىل ملعب ســتاد دي فرانس يف العاصمة الفرنسية باريس، 

يف املباراة  النهائية من دوري أبطال أوروبا.
وقالت صحيفة »ماركا«  اإلسبانية إن نادي ريال مدريد بدأ 
بالفعل استعداداته لخوض املباراة، بعدما قام  بحجز الفندق 

الذي سيقيم فيه قبل انطالقها.
ووفقا للصحيفة اإلســبانية، فقد قــام  نادي ريال مدريد 
بحجز فندق »أوبرج دي جو دو بامل« يف بلدية شانتيه شاميل  

فرنسا.
الفندق يعترب قريبا للغاية من قلعة  شانتيه ومطار شارل 
ديغول، ويبعد نصف ســاعة فقط عن ملعب ستاد دي فرانس 

الذي يستضيف  املباراة النهائية.
وأوضحت الصحيفــة أن الفندق محاط  باملناظر الخرضاء، 
وتوجد به 92 غرفة، ويبلغ ســعر اإلقامة يف الغرفة الواحدة 

نحو 500  يورو يوميا.
ويشــتمل الفندق عىل العديد من الخدمــات،  مثل صاالت 
األلعاب الرياضية، غــري أن أبرزها أماكن للعب الغولف وكذلك 

لركوب الخيل.

وقد ميثل هذا الجانب الرتفيهي عنرصا  مهام لالعبي الفريق 
املليك قبل املباراة النهائية، ال ســيام بعد املوسم الطويل الذي  

تُوج فيه الفريق بلقبي كأس السوبر والدوري يف إسبانيا.
يُذكر أن ريال مدريد يســعى للفــوز  ببطولة دوري أبطال 
أوروبا للمرة الـ14 يف تاريخه، واألوىل بعد غياب اســتمر 4 

سنوات  منذ الحصول عىل اللقب يف 2018.

قاد  جيمي باتلر فريقه ميامي هيت إىل حســم املواجهة 
األوىل يف الدور النهــايئ للمنطقة  الرشقية يف دوري كرة 
الســلة األمرييك للمحرتفني أمام ضيفه بوسطن سلتيكس 

118-107  بتسجيله 41 نقطة.
وساهم  باتلر بشــكل كبري يف العودة القوية مليامي يف 
الشــوط الثاين من املباراة خصوصا يف  الربع الثالث الذي 
كســبه 39-14 بعدما فرض الضيوف أفضليتهم يف الشوط 

األول بفارق  مثاين نقاط )54-62(.
وحقق  باتلر تســع متابعات مع خمس متريرات حاسمة 
واربع رسقــات، وأضاف البديل تايلر هــريو 18  نقطة مع 

مثاين متابعات، وغايب فنسنت 17 نقطة.
وعلق  باتلــر عىل أدائه الرائع قائــال »كان يتعني علينا 
الرد، وهذا ما غريَّ األمــور.  كان يجب أن نلعب بقوة. بذلنا 
الكثــري من الجهــد. لقد كانت مبــاراة مرهقة ضد هؤالء  
الالعبني )ســلتيكس(. وســيكون األمر كذلك يف كل مرة 

فيها«. نلتقي 
وأضاف  »جعلنا املباراة ســهلة وبســيطة واستفدنا من 
أخطائهم. هذا ما تغري يف الشوط  الثاين. مل أغري أي يشء. 
التســجيل  الصحيحة.  بالطريقة  الســلة  واصلت لعب كرة 

عندما  أكون متاحا، والتمرير للزميل غري املراقب«.
وحــاول  ســلتيكس الــذي تأثــر بغيــاب ماركــوس 
سامرت بســبب االصابة وآل هورفورد بســبب بروتوكول  
»كوفيــد-19«، تدارك املوقف يف الربــع األخري حيث دخله 
متخلفا بفــارق 17  نقطة )76-93(، لكن دون جدوى رغم 

حسمه يف صالحه 25-31.
ورضب  جايســون تاتوم بقوة يف الشوط األول بتسجيله 
21 نقطة يف أعىل غلة له يف الربعني  األولني يف مســريته 
بتســجيل  اكتفى  لكنه  اإلقصائية،  األدوار  االحرتافيــة يف 
رميتــني  حرتني فقط يف الربع الثالث قبل أن يضيفه ســت 
نقــاط يف الربع األخــري منهيا املباراة  أفضل مســجل يف 
صفوف سلتيكس برصيد 29 نقطة مع مثاين متابعات وست 

متريرات حاسمة.
وأضاف  جايلن بــراون »دابل دابل« للخارس مع 24 نقطة 
و10 متابعات، وروبرت وليامس  18 نقطة مع تسع متابعات 

والبديل بايتون بريتشارد 18 نقطة.

 { »فقدنا رباطة جأشنا« {
وشهدت  املباراة هجامت مرتدة من الفريقني وصل عددها 
اىل 20 بينها 12 مليامي هيت منها تســع  يف الشوط الثاين 

مقابل مثاين هجامت مرتدة لسلتيكس.
وتألــق  نجم هيت بــام أديبايو، صاحــب 10 نقاط فقط 
يف املبــاراة، يف الهجامت املرتــدة بتصديه ألربع  محاوالت 

للضيوف.
يف  املقابــل، قال مــدرب ميامي هيت إريك سبويلســرتا 
»الالعبون أصيبوا بخيبة أمل حقا  يف نهاية الشــوط األول، 
بالكاد كنت بحاجة إىل قول أي يشء. كان الجميع محبطني 

حًقا  من تركيزنا وجهودنا الدفاعية«.
وأشاد  سبويلسرتا الذي افتقد فريقه خدمات نجمه اآلخر 
كايل الوري املصــاب، بباتلر قائال:  »لقد ألهم جيمي الجميع 
يف الربــع الثالث. يف كل مرة عندما كنا بحاجة إىل  التحكم 
أو تسجيل رميات حاســمة، أو اتخاذ القرار الصحيح، كانت 

بصامت أصابع جيمي  عليها«.
يف  املقابــل، أعرب مدرب ســلتيكس إميــي أودوكا عن 

استيائه لخسارة فريقه بعد كسبه ثالثة  ارباع يف املباراة.
وقال  أودوكا الذي جرد فريقــه ميلوويك باكس ونجمه 
العمالق اليونــاين يانيس أنتيتوكومنبو من  اللقب يف نصف 
النهايئ )ربع نهايئ الدوري( »لقد فقدنا رباطة جأشــنا يف 
الربع  الثالث. من الصعب العودة يف النتيجة بعد خســارتنا 
الربع الثالث 14-39 واكتفائنا  بتســجيل محاولتني من أصل 
15. كان للياقــة البدنية دور كبري يف حســم النتيجة. لقد  
فرضوا إرادتهم. يف الربع األخــري، قلصنا الفارق إىل مثاين 
نقاط وتسع نقاط، لكنهم  زادوا من كثافتهم مرة أخرى. هذا 

ما صنع الفارق«.
وتقام  املباراة الثانية يف ميامي أيضا اليوم الخميس.

ويتجــدد  اللقاء بني ميامي وبوســطن يف إعادة لنهايئ 
املنطقة الرشقية لعام 2020 عندما حســم هيت  السلســة 
4-2 يف طريقــه اىل النهايئ الذي خرسه ضد لوس أنجلس 

ليكرز.

فريق ريال مدريد

ــيــة؟ األوروب األمــم  لـــدوري  بلجيكا  تستعد  كيف  الــضــاربــة..  بالقوة 
بلجيــكا  ستســتعيد  
خوض  قبل  الضاربة  قوتها 
األمــم  دوري  منافســات 
األوروبيــة لكــرة القــدم 

حزيران  املقبل.
واســتعادت  بلجيكا أبرز 
املدرب  إعــالن  مع  نجومها 
روبرتو مارتينيز تشكيلة من 
32 العبا لخوض 4  مباريات 

يف دوري األمم األوروبية.
وكان  مارتينيز فضل منح 
األساســيني  العبيه  بعض 
راحة يف آخــر توقف دويل 
وبوركينا  أيرلندا   واجه  حني 
فاســو وديا واســتغل تلك 
الالعبني  ملنــح  املناســبة 
اآلخرين فرصة املشاركة قبل  
العامل 2022  خــوض كأس 

يف قطر.
لكن  العديد من الالعبني البارزين مثل تيبوا كورتوا حارس 
ريال مدريد وكيفن دي بروين نجم  مانشسرت سيتي وروميلو 
لوكاكو مهاجم تشــيليس وإيدن هازارد جنــاح ريال مدريد، 
تعافوا  اآلن من اإلصابة وانضموا للتشــكيلة ملواجهة هولندا 

وبولندا وويلز.
وتســتضيف  بلجيكا جارتها هولندا يف بروكسل يف الثالث 
من حزيران املقبل، و بولنــدا يف الثامن  من حزيران، قبل أن 
تتوجــه إىل ويلز يف 11 حزيران وبولندا يف وارســو يف 14 

حزيران.
وقال  مارتينيز يف مؤمتر صحايف: »يف املعســكر األخري 
حاولت تجربة العبني أقل خــربة  وكانت التجربة مفيدة جدا 

ملعرفة الكثري عن قدراتنا«.

وتابع:  »ســنخوض مباريات رســمية قوية، سنلعب 4 

مباريات يف غضون 14 يوما وهو يشء مل نقم  به من قبل«.

وأوضح  مارتينيز أن الرباعي ميتلك خربة كبرية للتعامل مع 

مباريات صعبة ومتتالية، مشريا  إىل أنه عمل مع املجموعة 

لـ6 سنوات وأكرث.

وتم  اســتبعاد املهاجمني كريســتيان بنتيــيك وديفوك 

أوريجي، بينام حصل جريميي دوكو عــىل  املزيد من الوقت 

ملواصلة التعايف من إصابة.

وتلتقي  بلجيكا، التي فقدت مؤخرا املركز األول يف تصنيف 

االتحاد الدويل )الفيفا(  للمنتخبات، مع كندا واملغرب وكرواتيا 

يف املجموعة السادسة يف نهائيات كأس العامل  يف ترشين 

الثاين كانون األول.

منتخب بلجيكا

املنافسة؟ ليفاندوفسكي  حسم  هل   .. ــي  األوروبـ الذهبي  الــحــذاء 

ليفاندوفسكي مستقبل  تــفــضــح  مــيــونــيــخ  بــايــرن  ــس  مــاب ــة  غــرف

قمصانهم بتجميد  أنديتهم  كرمتهم  أساطير   5 مــارادونــا..  أبرزهم 

مع  اقرتاب املوســم الكروي يف أوروبا مــن نهايته، يبدأ 
الحديث عن هويــة الفائز بجائزة  الحــذاء الذهبي، كأفضل 

هداف يف الدوريات األوروبية.
ويتم  منح جائزة الحذاء الذهبي ألفضل هداف يف دوريات 
الدرجة األوىل يف أوروبا بناء عىل  عدد النقاط، حيث يعادل 
الهدف يف الدوريات األوروبية الـــ5 الكربى نقطتني، ويف  
الدوريات التي تحتــل املراكز مــن 6 إىل 22 نقطة ونصف، 
وصوال إىل نقطــة واحدة لكل هدف  يف الدوريات األدىن من 

ذلك يف الرتتيب.
ويف  الوقت الحايل يتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسيك، 
نجم هجوم بايــرن ميونيخ، صدارة الرتتيب برصيد 70 نقطة  
بتســجيله 35 هدفا يف الدوري األملــاين، ويبدو عىل أعتاب 
الحصول عىل جائزة الكرة  الذهبية للعام الثاين عىل التوايل، 

يف ظل الفارق الشاسع بينه وبني أقرب مالحقيه.
ويتقاســم  املركز الثــاين كل من كريم بنزميــا نجم ريال 
مدريد اإلسباين، وتشريو إميوبييل مهاجم التسيو  اإليطايل، 
ولكل منهام 54 نقطة )27 هدفا(، مام يعني أنهام يحتاجان 
لتســجيل 9 أهداف  لتجاوز ليفاندوفسيك، مع تبقي مباراة 

واحدة لكليهام.
جدير  بالذكر أن منافســات الدوري األملاين اختتمت مطلع 
األســبوع الحايل، بحصول ليفاندوفسيك  عىل لقب الهداف 
للمرة السابعة يف تاريخه، ليكون أكرث الالعبني حصوال عىل 
اللقب يف  تاريخ املسابقة، بالتساوي مع جريد مولر أسطورة 

بايرن ميونيخ.
ويف  املركــز الرابع يأيت كيليان مبايب، نجم باريس ســان 
جريمان الشاب، برصيد 50 نقطة )25  هدفا(، مع تبقي مباراة 
واحدة يف الدوري الفرنيس الذي حسم الفريق البارييس لقبه  

بالفعل.

وخلــف  مبايب يأيت أوهي أومويفانو العب النجم األحمر 
الرصيب الذي جمع 49.5 نقطــة )33  هدفا(، يليه باتريك 
شيك، الذي ســجل 24 هدفا )48 نقطة( مع باير ليفركوزن 
يف الدوري  األملاين، متســاويا مع وســام بن يدر، العب 
موناكــو، الذي أحرز نفس العدد مــن األهداف  يف الدوري 

الفرنيس.
كذلك  سجل دوشان فالهوفيتش 24 هدفا )48 نقطة( مع 
كل من يوفنتوس وفيورنتينا يف النسخة  الحالية من الدوري 

اإليطايل.
ويتقاســم  املرصي محمــد صالح، نجم هجــوم ليفربول 
اإلنكليزي، املركز التاســع مع الرنوجــي إيرلينغ  هاالند العب 
بوروســيا دورمتوند األملاين، برصيد 44 نقطة )22 هدفا( لكل 

منهام.
لكن  صالح، هداف الدوري اإلنكليزي، ميلك فرصة التفوق 
عىل هاالند إذا ما سجل أهدافا  جديدة يف آخر مباراة لفريقه 

يف الربميريليغ هذا املوسم أمام ولفرهامبتون.

شهدت  يف الساعات القليلة املاضية تطورات جديدة بشأن 

انتقال البولندي روبرت ليفاندوفسيك  مهاجم بايرن ميونيخ 

إىل برشلونة.

ويسعى  برشلونة لتدعيم خط هجومه قبل املوسم الكروي 

الجديد، حيث وجاء اهتامم برشــلونة  الكبري مبهاجم بايرن 

ميونيخ بعد قرب رحيله عن صفــوف البافاري يف املريكاتو 

الصيفي املقبل.

وافتقد  برشلونة للهداف  الحاســم هذا املوسم بعد رحيل 

ليونيل مييس املفاجئ يف الصيف  املايض، إىل جانب أنطوان 

غريزمان وقبله لويس سواريز.

{ بايرن ميونيخ يهدد برشلونة {
وكشــف  الصحايف األملاين الشهري كريســتيان فالك عن 

تطورات جديدة بشأن انتقال ليفاندوفسيك  إىل برشلونة.
وقال  فالك: »ليفاندوفسيك كانت لديه مكاملة هاتفية يف 
غرفة املالبس، كان يتحدث  بالبولندية لكن زمالءه ســمعوه 

يقول -برشلونة برشلونة«.
ويبدو  أن برشــلونة يقرتب أكرث مــن أي وقت مىض من 
التعاقد مع املهاجم البولنــدي يف املريكاتو  الصيفي القادم، 
السيام وأن تشايف هرينانديز مدرب الفريق الكاتالوين يبحث 
عن منافســة  يف جميع املراكز كام ذكر يف مؤمتر صحايف 

سابق.
جدير  بالذكر أن برشــلونة ضمن التأهل إىل دوري أبطال 
أوروبا والسوبر اإلسباين بعد أن ضمن  وصافة جدول ترتيب 
الدوري اإلســباين يف الجولة املاضية بتعادل أتلتيكو مدريد  

)الثالث( وإشبيلية )الرابع(.

تلجأ  أندية كرة القدم لعدة وسائل من أجل تكريم أساطريها 
ووضعهم يف مكانة أعىل من باقي  الالعبني والنجوم.

وتتنوع  تلك الوســائل بني إطالق أســامء األساطري عىل 
املالعب أو املدرجات، أو تدشــني متاثيل  لهم، أو تجميد أرقام 
قمصانهم وعدم منحها لالعبني آخرين بعدهم، وهي مامرسة 

ممنوعة  يف عدة دوريات أبرزها الدوري اإلسباين.
ويف  ما ييل أشــهر 5 العبني تم تجميد قمصانهم تكرميا 

لهم.

{ دييغو  مارادونا {
خاض  األســطورة األرجنتيني رحلة احرتافية حافلة يف 
أوروبا واألرجنتــني، غري أن فرتته مع  نابويل اإليطايل كانت 

األشهر واألطول واألكرث أيقونية ونجاحا.
ولعب  مارادونا مع نابويل بني عامي 1984 و1991 مرتديا 
القميص رقم »10«، الذي  قرر نادي الجنوب اإليطايل تجميده 

يف عام 2000 تكرميا له.
وكان  مارادونا قاد نابويل لتحقيق 5 ألقاب محلية وقارية، 
أبرزها لقبــاه الوحيدان يف  الــدوري اإليطايل عامي 1987 

و1990.
وبعد  وفاة النجم الســابق يف ترشيــن الثاين 2020، قرر 
نابويل إطالق اسمه عىل ملعبه، الذي  كان يحمل اسم »سان 

باولو«.

{ باولو  مالديني {
يعد  املدافع اإليطايل الســابق أحد أشهر الالعبني القالئل 
الذين قضوا مســريتهم بالكامل يف  ناد واحــد، حيث دافع 
عن ألوان ميالن اإليطــايل منذ مطلع مثانينات القرن املايض  

وحتى اعتزاله يف 2009.
ومبارشة  بعد اعتزاله، قرر نادي ميالن تجميد القميص رقم 
»3« الذي كان يرتديه  مالديني الذي شــارك يف أكرث من 900 
مباراة مع »الروسونريي« مبختلف  املسابقات، حصد خاللها 

25 لقبا محليا وقاريا.

مالديني  يشغل حاليا منصب مدير االسرتاتيجية والتطوير 
الريايض يف نادي ميالن منذ عام 2018،  بعد نقل ملكيته إىل 

صندوق »إليوت« األمرييك لالستثامر.

{ فرانكو  باريزي {
ما  حدث مــع مالديني مل يكن ســابقة يف ميالن، حيث 
قرر النادي اإليطايل تكريم أســطورته  فرانكو باريزي بنفس 

الطريقة يف العام التايل العتزاله.
وكان  باريزي أيضا الالعبني القالئل الذين قضوا مسريتهم 
بالكامل يف ناد واحد، حيث لعب يف  ميالن طوال مســريته 
)1977-1997(، ونال جائزته بتجميد القميص رقم »6« الذي  

كان يرتديه مع »الروسونريي«.

{ يوهان  كرويف {
يف  عام 2007 قررت إدارة نادي أياكس أمسرتدام الهولندي 
تقديم هديــة مميزة إىل يوهــان  كرويف أســطورة الكرة 
الهولندية وأحد أساطري النادي كالعب ومدرب مبناسبة عيد 

ميالده  الـ60.
وقــررت  إدارة أياكس يف ذلك العــام تجميد القميص رقم 
»14« الذي كان يرتديه  األسطورة الهولندي مع الفريق، وهي 
خطوة درس برشلونة القيام بها لكنه تراجع عنها  لتعارضها 
مع لوائح الدوري اإلســباين، كام أن النجم الهولندي سبق له 

حمل أرقام أخرى  مع البارسا.

{ مارك  فيفيان فوي {
كان  مــارك فيفيان فوي بطل الحالة األشــهر بني وفيات 
املالعب، حيث انهار الالعب  الكامريوين السابق أثناء مواجهة 
منتخب بــالده لكولومبيا يف نصف نهايئ كأس القارات  عام 
2003 يف فرنسا، وتويف بسبب سكتة قلبية، وكشف ترشيح 

الجثة عن حدوث تضخم له يف  عضلة القلب.
يف  ذلك الوقت كان فوي العبا يف صفوف مانشسرت سيتي 

اإلنكليزي، الذي قرر تجميد رقمه مع الفريق  »23«.

ليفاندوفسيك



1ـ حسني االمام، ديك
2ـ سمعان الدويهي

3ـ نيل، تعمر، زاولت
4ـ روما، راسني، هو

5ـ يحن، لوار، ايطو، هوبر
6ـ آن، نحــاس، خدشــه، 

سانيو
7ـ قــار، بديــن، تأحون، 

يسب

8ـ تر، عمتك، كساين، اي

9ـ تعاونه، األريج، كهن

10ـ لنب أمه، مل، نهالن

11ـ قمة، ملوها، واترلو

12ـ نا، فريا، نيسان، بيان

13ـ أنتــوين كوين، مالِه، 

حت

11
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 عموديا: 

 عموديا:

من مثانية حروف:    االبراج 

   دولة افريقية

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق   
توفيق يوسف عواد

اخترب معلوماتك

1ـ عاصمة أوروبية. 

2ـ ما يتألأل من األشياء. 

3ـ تتابَع ملعان الربق.

4ـ يحّيده عن. 

5ـ أحد األنبياء. 

1ـ دولة أوروبية. 

2ـ َسيفي.

3ـ مــن أعظم شــعراء 

روما القدمية.

4ـ للمنادى، يخّصني. 

5ـ نقيض أكرثها. 

عامل كيميــايئ فرنيس راحل. إشــتهر بابحاثه يف 

قانون النسب الثابتة. كان االبن الثاين لصيدالين، وعمل 

كمساعد لوالده. رفض عرض لنابوليون بأن يرتأس إنتاج 

سكر العنب، باملادة التي إكتشفها. 

إسمه مؤلف من تسعة حروف. إذا جمعت: 

5+2+6+9+7- فريق كرة قدم برتغايل.

6+2+8+7- كاتب فرنيس راحل. 

9+5+2+8- تقّبل وتلثم.

1+7+3- شجر مثمر. 

9+7+6- مدينة فرنسية. 

8+2+6- حائط يلقب بالعظيم يف الصني. 

4+1- غري ناضج.

1ـ ما إســم حاملة الطائرات الفرنسية التي زارت مرفأ 

بريوت االثنني يف العارش من نيســان عام 2000 وأمضت 

خمسة أيام؟ 

ـــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما إســم الدولة التي تقع يف جزر االنتيل وتلّقب بـَ 

الجمهورية السوداء؟

ـــــــــــــــــــــــــ

3ـ يف أية ســنة حصلت أول إمرأة عىل رخصة قيادة 

طائرة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــ

4ـ أين يقع أكرب سور مرجاين يف العامل، ِعلام بأن ثاين 

أكرب سور مرجاين يف العامل يقع يف مدغشقر؟

ـــــــــــــــــــــــــ

5ـ يف أية عاصمة أوروبية ُعرَض أول رشيط لرســوم 

متحركة ناطقة، وذلك يف العام 1922 يف سينام الحمراء؟

ـــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إســم الطيور العمالقة، ذات األجنحة الطويلة، 

ولها القدرة عىل أن تعرب املحيط خالل ستة أيام، وطعامها 

الطبيعي هو األسامك؟ 

ـــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما إســم رئيس زامبيا الذي تويف يف بريطانيا عام 

2014 ولّقب بـِ ملك الكوبرا؟ 

ـــــــــــــــــــــــــ

8ـ ما إســم امللك االنكليزي الذي ولد يف فرنسا وتويف 

عام 1400 يف بريطانيا، وابتكر واســتعمل منديل الجيب 

ألول مرة؟

1ـ حسن، ياقوت، قنا
2ـ سمري حنا، علامن

3ـ يعلون، رتابة
4ـ نا، رون، فو

5ـ انت الحب، نادين
6ـ الح، وادعهم، ري

7ـ املراسيم، هالك
8ـ مدرار، نتأ

9ـ أو، كلموين

10ـ مي زيادة، الهنّي
11ـ هاين شاكر، اس

12ـ ديو، طه حسني، أم
13ـ لهو، واحهونا
14ـ كاتو، سنن، ال

15ـ ها، يكاتبه
16ـ ويّن، هرني
17ـ بيسان، الح

18ـ رويب، كونت

؟ من هو
من هي؟

1ـ والدهــم، بــارش العمل، 
أحّل. 

2ـ للتمني، ســاَل، أقطن يف 
املكان. 

3ـ مدينــة عربيــة، أحــد 
الشهور. 

4ـ االســم الثاين لشــاعر 
إقرتبنا  اىل،  تنحــاز  برتغايل، 

من. 
5ـ يصلــح العمــل، يقرض 

املال، أفصل يف األمر. 
بارييس،  ملهى  َصــْدر،  6ـ 

بسَط يده. 
7ـ مصّمــامن عىل، راقصة 

لبنانية معتزلة. 
أوثــان  مــن  نقــّص،  8ـ 

الجاهلية. 
9ـ فنان مــري، نفخ يف 

نومه، ُعمر، نهر أورويب. 
أمــرييك راحل،  10ـ ممثل 

َرّف. 
نوتة موسيقية، عملة  11ـ 

يونانية. 
12ـ وزير لبناين راحل، طعَن 

بالرمح. 
13ـ بلــدة يف البقاع، حرف 

جزم، أنفع.  
14ـ كأس، َصفــر بفيــه، 

متبخرتا يف امليش.
15ـ خاَدعوا وخانوا.

إضطرَم،  الجرس،  قرَع  16ـ 
قام مقام. 

17ـ يسندونه. 
18ـ ملكة جامل لبنان سابقا 

صاحبة الصورة.

1ـ الطبيــب الجــّراح، 
اعطــايئ باليشء، شــَق 

وحفر األرض.
2ـ مغن وممثل كندي من 
أصل عريب، من األمراض. 

3ـ االســم الثاين ألديب 
فرنــيس راحل، يحمله كل 

شخص. 
بصــوت  تكلّمــت  4ـ 
نصب،  حــرف  منخفض، 

سببا وعذرا لـِ.
5ـ رئيس وزراء بريطاين 

راحل، فريق كرة أورويب. 
رأيه،  يف  متصلّــب  6ـ 
نســكّن من الرعب، مدينة 

يف رسي لنكا. 
7ـ مرشد، فنان واذاعي 

لبناين، حرف جر.

8ـ منزل، مــن األلوان، 
نصلح البناء، ضجراً. 

9ـ أكبــل، بريــة، مقر 
حكومي، متأمل.

اليشء  يأخــذون  10ـ 
من، وحدات أساســية يف 
، ضمري  الحية  الكائنــات 

متصل.
الوالديــن،  أحــد  11ـ 
تهّيأ للحملــة يف الحرب، 
جامعــة، ثقب االبــرة، ، 

ماركة صابون، نحرك. 
12ـ إنتســَبت، عاصمة 

أمريكية. 
13ـ دولــة أمريكيــة، 
نهــر أورويب، عطاء، قمر 

مكتمل.

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(

تالقــي بعض محاوالتــك الخالقة نجاحا 

كبريا، تابع طريقك من دون اكرتاث للصعوبات. 

تعيش نفسية الرابح فتسيطر عىل لعبة الحظ.

ال تتفــرج عىل ما يجــري أمام عينيك وأنت 

مكتوف اليدين يف هذه املرحلة. عليك باعتامد 

ردة الفعل القوية والرسيعة عند اللزوم. 

أنت محبوب من املحيطني بك بســبب مرحك 

الدائم وابتســامتك املنعشة، فحافظ عىل هذه 

الصفة الحســنة. افعل ما تشاء ولكن ال ترهق 

نفسك.

رصاع بني رغباتك ومصالحك. عليك أن تتخذ 

القرار املناســب من دون انتظار، لكن يبدو أنك 

ال تستطيع الرتكيز، فاعمل بنصيحة الحبيب.

أنــت هادئ وحكيم ولكنــك تتعذب بصمت 

بسبب مسألة شــخصية خاصة. فكر بعمق 

فتكتشف الحلول املناسبة ألنك تعرف الطريق 

جيدا. 

اخرج بنشــاط عن اطــار ايامك الروتينية. 

أنت موعود بالنجاح، وأيام بّناءة عىل الصعيد 

العميل. عالقاتك االجتامعية ستكون ممتازة. 

تســعى إىل قطف مثــار النجاح يف مجال 

عملك، وسيجدونك قاسيا بعض اليشء. تلتقي 

بصديق قديم كنت أهملته ويعود الود بينكام.

ال صعاب تذكــر يف الطريق فابق محافظا 

عىل سياســتك الحالية الجيــدة. تنال النجاح 

وتقدير املحيطني بك عىل العمل الذي تقوم به. 

عليك أن تستثمر عالقاتك الجديدة الناجحة 

مــع اآلخرين لتعزيز موقعك العميل. عاطفيا، 

جلسة رومنســية هادئة اىل جانب الرشيك 

تشعرك بالسعادة. 

ال ترتك املجال ملنافسيك الخبثاء ليتمكنوا من 

مجاراتك يف عملك املتقدم، بل حاول أن تحافظ 

عىل الفارق املميز الذي حققته لنفسك. 

كن متفائــال بالرغم من الصعاب التي متر 

بها يف هذه املرحلة. العنف يعقد األمور. ال تدع 

حسد الناس يقلقك أو يؤثر يف نشاطك. 

ال تغدق كثريا من الهبات الثمينة عىل شخص 

ال يستأهل كل هذا، خصوصا يف مروفك ألن 

األيام املقبلة رمبا قد تكون غري مريحة. 
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التسوية االمريكية - الفرنسية – االيرانية- السعودية الكربى 
يف املنطقــة مع معلومات عن مبادرة فرنســية قريبة إلنتاج 

تسوية مقبولة من الجميع.
ولتفادي السيناريو العراقي وحسب مصادر مطلعة وعليمة، 
فان االتصاالت بدأت القناع باســيل بحضور الجلســة النياببة 
النتخاب رئيس للمجلس النيايب التي يرتأســها بري كونه أكرب 
االعضاء ســنا وتأمني النصاب للجلسة يف حال قررت القوات 
اللبنانية والعديد من نواب املجتمع املدين واملستقلني والكتائب 
مقاطعة الجلسة، وحسب املتابعني ألجواء االتصاالت الجارية 
التي افضت اىل حضور ٥٨ نائبا لجلسة انتخاب رئيس املجلس، 
ميثلون الثنايئ الشــيعي واالشــرتايك واملشاريع االسالمية 
واملردة والجامعة االسالمية والطاشناق ونواب من املستقلني 
واملجتمــع املدين، وهؤالء يشــكلون ٥٨ نائبا، وهذا ما يتطلب 
حضــور نواب التيار لتأمني النصاب، لكن الالفت اعالن النائب 
اسامة سعد التصويت ضد عودة الرئيس بري لرئاسة املجلس ؟ 
فيام انقشاع الصورة ينتظر بلورة االتصاالت يف األيام القادمة، 
خصوصا أن الوزير باســيل مل يقفل األبواب امام الحلول طالبا 
دعم بري الســناد موقع نائب رئيس املجلس النيايب اىل الياس 
ايب صعــب بعد امتعاضه من املعلومــات عن فتح بري ابواب 
االتصــاالت مع نواب املجتمع املدين الســناد هذا املوقع مللحم 
خلف مقابل حضورهم الجلســة، مع العلم ان القوات اللبنانية 
فتحت«البازار« الســناد هذا املوقع ايضا اىل غسان حاصباين، 
وحسب املطلعني، فان االتصاالت مل تخرج عن املبادئ السابقة 
»مرقــي ملرقلــك«، واذا تعرثت االتصــاالت الداخلية فحضور 
القوات يتطلب تدخال من الرياض، و«تأشرية مرور« للمستقلني 
من واشــنطن، مع اتصاالت امريكية ايرانية فرنسية سعودية 
لفــرض انتظام عمل املجلس النيايب وهذا الســيناريو املتقدم 
سريى النور قريبا، علام ان انتخاب رئيس املجلس يلزمه نصاب 
من ٦٥ نائبا، والفوز من الدورة االوىل يكون باالكرثية املطلقة 
ويف حــال تعرث الوصول اىل االكرثية يف الدورة االوىل تجري 
دورة ثانية والفوز باالكرثية املطلقة أيضا، ويف حال عدم الفوز 
ايضا تجري دورة ثالثة والفوز عندئذ باالكرثية النسبية، وهذا 

ما يؤكد فوز بري يف رئاسة املجلس لدورة جديدة 

{٣٦٥ الف صوت تفضيي لنواب حزب الله  {
بعــد انتهاء االنتخابــات وضجيج الخطابات الشــعبوية 

واملســريات واحتفاالت النرص والكالم الرسمي عن االنجازات، 
فان الوقائع امليدانية تؤكد ان نسبة املشاركة يف هذه االنتخابات 
كانت االدىن منذ االســتقالل رغم حجم االنفاق املايل وتجاوزه 
مئات ماليني الدوالرات وما فوق من كل القوى، وطالت عمليات 
رشاء األصوات اكرث من 20٪ من املقرتعني يف كل املناطق واذا 
أضيف اليهم اصوات املغرتبني، فان نســبة املشاركة الحقيقية 
من اللبنانيني املقيمني ال تتعدى ال 1٥ ٪ فقط جراء النقمة عىل 
فساد الطبقة السياسية التي عادت مبعظم رموزها، واملجلس 
الجديد ليس باستطاعته معالجة االزمات واالنفجار االجتامعي 

مسألة وقت فقط؟
بعيدا عن املزايــدات واألرصار القوايت عىل االنتصار متهيدا 
لطرح أحقية وصول سمري جعجع اىل بعبدا، فان املطلعني عىل 
نتائــج االنتخابات يؤكدون انها مل تحقق متطلبات واشــنطن 
والرياض باســقاط حزب الله والغــاء التيار الوطني الحر وما 
ميثله من غطاء مسيحي للحزب، وجاءت النتائج لتعطي نواب 
حــزب الله ٣٦٥ الف صوت تفضيي وبتقدم وصل اىل ٣0 الف 
صــوت تفضيي عن انتخابات 201٨ دون حســاب االصوات 
التفضيليــة التي وزعها حزب الله عىل الحلفاء يف كل املناطق، 
وقــد نال النائب محمد رعد ٥0 الف صوت تفضيي بينام بعض 
الفائزيــن يف لوائح خصومه فازوا مبئات االصوات وهذا يعني 
ان االكرثية الشعبية الحقيقية ميلكها حزب الله، باالضافة اىل 
فوزه مبقعدين جديدين يف بعلبك وجبيل ونيل العالمة الكاملة 
يف املقاعد الشــيعية مع حركة أمل، وبقيت الساحة الشيعية 
محصنة نيابيا وال تعاين االنقســامات. رغم ان طبيعة قانون 
االنتخابات النســبي بالصوت التفضيي سمح لخصوم الحزب 
بالفــوز يف بعلبك والجنوب الثالثة، وهذا أمر متوقع وطبيعي 
ويدحض كل األصوات التي تحدثت عن ضغوطات مارسها حزب 

الله يف مناطقه.
كام ان »الحملة« ضد التيار الوطني منذ ســنتني بشــتى 
االجراءات اثبتت فشــلها، وجاءت النتائج لتعطي التيار القوة 
الوازنــة والراجحــة يف قلب جبل لبنان املســيحي والكورة 
وبرشي »املعقل االســايس لجعجع« وعكار، فيام خســارة 
جزيــن حصلــت نتيجة املناكفات بني بــري والتيار الوطني 
والخالفات داخل التيار وســوء املاكينــة االنتخابية، ورغم 
ذلك، حافظ التيار عىل موقعه داخل الســاحة املسيحية مع 
تقــدم القوات اللبنانية ونيلها النســبة االكرب من االصوات 
املســيحية، كام ان الدخول السعودي الرصيح اىل جانب 1٤ 
اذار رفع نســبة التصويت الســني لهــذه القوى، باالضافة 

اىل اقــرتاع املغرتبــني يف الخارج الــذي لعب دورا هاما يف 
اسقاط حلفاء الحزب وتحديدا يف الشوف وعاليه، والجميع 
يعــرف جيدا انعــدام تكافؤ الفرص بني حــزب الله وكافة 
االطــراف السياســية االخرى يف الخليــج وامريكا ومعظم 
الــدول االوروبيــة، حتى ان حزب الله طلــب من منارصيه 
عدم التصويت يف دول عديدة اذا كان ذلك يشــكل خطرا عىل 
وجودهم ومعيشــتهم، اما الذين يتباهون ان حزب الله فقد 
االكرثية، فهم يدركون ان االكرثية الســابقة مل تكن أكرثية 
واقعية، وهذا االمر ينطبق عىل أي اكرثية ميكن ان تتشــكل، 
ومع غياب االحــزاب والربامج، فان أي اكرثية تبقى أكرثية 
متحركــة وغري ثابتة وهــذا ما حصل يف إنتخابات 2009 و 
201٨، ويبقى البارز حســب املطلعني، تبخر كل االموال التي 
صبت للعب داخل الطائفة الشــيعية وشــيطنتها، وجاءت 
النتائج لتؤكد متســك بيئة املقاومة وتحديدا يف الســاحة 

الشــيعية باملقاومة كخيار سيايس لحامية البلد.

{ تقدم املجتمع املدين درزيا {
مفاجــأة االنتخابات النيابية كانت يف عاليه والشــوف مع 
تقدم كبري ملرشحي املجتمع املدين يف كل االقالم الدرزية وكل 
القرى عىل حســاب جنبالط وارسالن ووهاب، وطرق النائب 
مارك ضو«نجم شباك االقالم« ابواب املختارة وخلدة والجاهلية 
متقدما عىل تيمور جنبالط واكرم شــهيب، وشــكل ظاهرة 
شبابية مع تفوقه درزيا يف عاليه ونيله ٦٥00 صوت تفضيي 
درزي، و٥٤00 صوت تفضيي مســيحي وبنسب مرتفعة يف 
»املغرتبات«، فيام انتــزع فراس حمدان مقعد حاصبيا بعد ان 
اعطته معظم القرى الدرزية اصواتها يف مواجهة مروان خري 
الدين الذي تعرض لحمالت مع ادارة ســيئة لحملته »االعالمية 
ونومه عىل حرير« الدعم االشرتايك الذي مل يأت قط، وتدخلت 
»العناية االلهية« النقاذ فيصل الصايغ االشــرتايك يف بريوت 
الثانية من«براثن« الناشطة زينة املنذر بعد ان لعبت »الكسور« 

ضدها.
وبحسب املطلعني عىل االجواء الدرزية، فان تراجع األصوات 
االشرتاكية درزيا بلغ يف عاليه 2٥ ٪، ويف الشوف 1٨ ٪، وامتد 

هذا الرتاجع اىل املنت االعىل وراشيا.
وقد نالت لوائح املجتمع املدين ال ٥ يف الشوف وعاليه ٥2 الف 
صوت تفضيي، منهم ٤2 الف صوت تفضيي لالئحة »توحدنا 
للتغيــري« وحصلوا عىل »٣,٦« حواصــل، ولو كانوا موحدين 
لفازوا ب٤ حواصل ونســبة الكسور املرتفعة اعطتهم الحاصل 

الخامس واسقطوا جورج عدوان ونزيه متى وضمنوا فوز غادة 
عيد وزويا جريديني.

اما بالنسبة ألرسالن الذي تقدم يف االقالم اللبنانية وتراجع 
يف صناديق املغرتبني، فقد لعبت اصوات الكتائب والناقمني عىل 
التيار الوطني يف عاليه دورا رئيســيا يف اسقاطه حيث صبت 
االصوات التفضيلية لهؤالء جميعا ملارك ضو بقرار مدروس بني 
قوى املجتمع املدين، كام عاىن ارسالن من ماكينة غري منظمة 

وعشوائية وعدم االلتزام بالقرارات العليا.
اما وهاب فأصيــب بخلل واضح يف االقالم الدرزية اعرتف 
به شــخصيا، مع تفوق يف اقليم الخروب حيث صبت اصوات 
العروبيني والنارصيني اىل جانبه، اىل جانب دعم جمهور حزب 
الله، لكــن معضلة وهاب تنحرص يف اســرتاتيجية جنبالط 
االنتخابية يف املعركة وحرصها درزيا، وتخليه عن املرشــحني 
املســيحيني لتأمني النجــاح لحامدة باالضافــة اىل ماكينة 
انتخابية منظمة اســتطاعت اعطاء نســبة من اصوات اقليم 
الخروب الســنية لحامدة مبعدل1000صوت ضمنت له الفوز، 
ورغــم ذلك حصل وهاب عــىل 10,٥00 صوت تفضيي وجاء 
االول يف الئحته وأمن فوز فريد البستاين وغسان عطالله يف 
لعبة الكســور، لكن الخالفات التي عصفت يف عملية تشكيل 
الالئحــة حتى اللحظات االخرية ســاهمت يف اضعافها، لكن 
املطلعني الدروز يعزون احد أسباب خسارة ارسالن ووهاب اىل 
مســايرتهام لجنبالط »ببالش« وخسارة جمهورهم املعارض 
لسياسات رئيس االشرتايك ولجوء هؤالء اىل املجتمع املدين .

والالفت يف االنتخابات ان جنبالط خرس للمرة االوىل نصف 
مقاعد الشوف، ويبقى البارز ايضا حصول التيار الوطني الحر 

عىل ٣ مقاعد.
لكن كل ذلــك، ال يحجب مطلقا، النقمة الكامنة لدى فئة 
كبرية من الشــباب الدرزي عىل االوضاع القامئة، ترجموها 
يف صناديــق االقرتاع ضــد القوى االساســية يف الجبل، 
وشــكلوا ماكينة منظمة وضعوا فيها كل خرباتهم العلمية 
و درســوا االصوات بدقة، واســتطاعوا مقارعة زعامات 
التاريخية بامكانات متواضعة، وســيكون  الجبل واحزابه 
للنتائج شأن كبري عىل صعيد خارطة توزيع القوى الدرزية 
اذا مل تراجــع القوى السياســية حســاباتها، خصوصا ان 
هؤالء الشــباب اســتطاعوا هز«الهيبة« والتأسيس لحياة 
سياســية جديدة، علام ان املجتمع املدين نال يف انتخابات 
201٨ اعىل نسبة من االصوات يف االقالم الدرزية تجاوزت 

٨000 صوت.

التطبيقــات غري الرشعية عادت إىل عملها غري القانوين من 
خالل رفع األسعار بشكٍل يخالف الواقع اإلقتصادي ولكن ُمربّر 
مبنطق الربح واملضاربة. فإرتفاع سعر رصف الدوالر خالل يومي 
الســبت واألحد يف وقت كان فيه البلد ُمقفال، يطرح عالمات 
إســتفهام عن األســواق التي تعمل يف هذا الوقت وإذا ما كانت 

هذه األسواق وهمية وبالتايل األسعار التي تنتج منها وهمية.
بعض الخرباء عزوا إرتفاع ســعر رصف الدوالر إىل أســباب 
سياســية، والبعض االخر إىل الطلب الكبري عىل الدوالر الناتج 
من املال اإلنتخايب وهذا صحيح. إال أنه هناك عوامل أخرى عىل 
رأســها املضاربة التي وحدها ترُبّر إرتفاع الســعر بهذه الحّدة 
يف فــرتة قصرية ال تتجاوز اليومني. وبالتايل أين هي األجهزة 

الرقابية واألمنية من هذا النشاط غري القانوين؟
يف الوقت الذي تســتمر فيه األحزاب والقوى السياســية 
يف اإلحتفــال بانتصاراتها يف اإلنتخابات النيابية ويف الوقت 
الذي تناســت فيه الوعود التي أطلقتها حول تأمني عيش كريم 
للناخبني، ها هي تســتمر يف تلّقي التهاين وترصد إلحتفاالت 
بالنرص تُشــبه اإلحتفال بعيد اإلســتقالل مع بّثها لخطابات 
طائفية وانقســامية تُحايك أجواء الفرتة التي سبقت الحرب 

األهلية يف سبعينات القرن املايض.

أمــا وزراء الحكومة فها هــم يحتفلون بإنجازاتهم بتوقيع 
قــروض مع البنك الدويل لرشاء القمح متناســني أن هذا أكرب 
دليل عىل فشل سياسات كل الحكومات التي تعاقبت عىل الحكم 
منذ الطائف وحتى يومنا هذا! العار العار عىل سلطة ال تستطيع 
تأمني عيش كريم لشعب يرزح تحت أعباء أزمة قاتلة وقد أصبح 

مبعظمه فقريًا!
املطلــوب اليوم مــن الحكومة تشــديد الرقابة عىل تجار 
األزمــات. أين الرقابة عىل التجار والصيارفة؟ أين الرقابة عىل 
املســتوردين؟ ملاذا ترشيع رسقة املواطن؟ أال توجد املحروقات 
يف خزانات املستوردين ومحطات الوقود؟ أال يوجد الطحني يف 
مســتودعات األفران؟ بئس هذا الزمن الذي تتفّرج فيه السلطة 

عىل شعبها الجائع.
أمــا املجلس الحايل الذي مل تنتــه واليته حتى اليوم، ملاذا ال 
يُقــّر قانون كابيتال كونرتول يحايك معاناة املواطنني ويحفظ 
حقوق املودعني؟ مــاذا ينتظر هذا املجلس؟ أال يعلم أن املعارك 
السياسية القادمة ستكون طاحنة وقد تُؤخر العمل الترشيعي 
اإلصالحــي؟ إنــه يعلم ولكن ال قدرة له عــىل ذلك ألنه رهينة 
اإلصطفافات السياســية والتي تحــول دون تفضيل مصلحة 

املواطن عىل املصلحة الحزبية.
قانون الكابيتال كونرتول هو رضورة اليوم أكرث من أي يوٍم 
مــى، لكن ليس بالصيغة التي طُــِرح بها. فالتجار يقومون 

برشاء الدوالرات يف السوق اللبناين ويُحّولون هذه األموال إىل 
الخــارج دون أن يكون هناك من ضامنة أن هذه األموال عادت 
إىل لبنان عىل شكل بضائع! أيًضا يقوم املصدرون بإبقاء مثن 
البضائع املصّدرة يف حساباتهم يف الخارج وهم الذي يأخذون 
الدوالر املحّي لرشاء املواد األولية. أليس من العدل إلزامهم إعادة 
الدوالرات التي أخذوها من الســوق اللبناين إىل لبنان؟ هذا ما 
يجب ضبطه وليس تحاويل أهاٍل ألوالدهم الذين يدرســون يف 

جامعات يف الخارج!
إنها جهّنم بكل أبعادها، ولألســف نحزن عند رؤية مواطنني 
يعيشون أتعس مراحل حياتهم، يحتفلون بفوز نواب يف املجلس 
النيايب! إنه ملوقف صعب هذا الدفاع املســتميت عن ســلطة مل 

تستطع الحفاظ عىل أدىن حقوق اإلنسان لهذا املواطن.
هناك سيناريوهان يطاالن املرحلة املقبلة:

الســيناريو األول )إحتامل ضئيل( ينّص عىل أن إرتفاع سعر 
رصف الــدوالر هو عملية تصحيحيــة لدوالر ُمتوّقع أن يكون 
سعره بني ٤0 و٥0 ألف لرية لبنانية عىل أن يقوم بعدها املرصف 
املركزي بالحفاظ عىل هذا املســتوى بالتوازي مع اإلصالحات 

املُتفق عليها مع صندوق النقد الدويل.
الســيناريو الثاين )األكرث إحتاماًل( ينّص عىل أن ما يحصل 
هــو الفوىض وأن املواطن مــرتوك ملصريه يف املرحلة املقبلة. 
هذا املصري قد يكون طوابق سفىل يف جهّنم ياُلمس فيها سعر 

رصف الدوالر مســتويات عالية جًدا، وتتخطى فيها صفيحة 
البنزين وعبوة الغــاز... املليون لرية. هذا الوضع قد نصل إليه 
رسيًعــا يف ظــل التطور الرسيع ملجريات األمور التي تشــري 
إىل فقدان الســيطرة، خصوًصا أن رفع األســعار مينع ضمنًيا 

إنخفاض الدوالر تحت طائلة خسارة التجار واملضاربني!
مافيات التجار والرصافني متنع إنخفاض الدوالر وال مصلحة 
لها يف إنخفاضه وهذه حقيقة ال ميكن ألحد نكرانها! فاملعروف 
أنــه وعند وصول الدوالر يف كانون األول من العام املايض إىل 
مســتويات ٣٣ ألف لرية للدوالر الواحد، كان التجار يســعرون 
الســلع والبضائع عىل ســعر دوالر يوازي ٣٥ ألف لرية. وعند 
إنخفاض سعر رصف الدوالر مقابل اللرية إىل 20 ألف لرية بعد 
تعميم مرصف لبنان 1٦1، أبقى التجار ســعر رصف الدوالر يف 
مبيعاتهم عىل مستوى ٣٣ ألف لرية. ويكفي النظر إىل حسابات 
هــؤالء ملعرفة فظاعة مــا يرتكبونه بحق الشــعب اللبناين. 
واألصعــب يف األمر أنه ومع عودة الدوالر إىل اإلرتفاع، ها هم 
يرفعون ســعر رصف دوالر املبيعات إىل مستويات تالمس الـ 

٣7 ألف لرية!
إذا املســار الذي تتجه إليه األمور حالًيا هو مسار كاريث وقد 
يتحّول إىل غضب شعبي عارم تعم معه الفوىض يف كل لبنان. 
فيا أصحاب املعايل والسعادة، رأفة بالشعب، قوموا بوضع حّد 

لهذا املسار الكاريث.

يف هذا االجتامع مناقشــة القضايا الثنائية، وفتح السفارات، 

والبحث يف القضايا اإلقليمية، وخصوصاً األزمة اليمنية«.

وكان املتحدث باســم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده قال 

إنّــه »مل يحدث أي تطــور جديد عىل صعيد املفاوضات بني إيران 

والســعودية«. وبنّي خطيب زاده أنه »عىل غرار سائر املفاوضات 

من هذا القبيل، هناك قضايا عديدة طرحت يف املفاوضات السابقة 

ومنها النهج واملستوى الذي سيتم عىل أساسه مواصلة الحوار، 

وهو ما وضع جدول أعامل البلدين للمرحلة املســتقبلية«. ويف 

الـ2٣ من نيسانالفائت، كشفت وكالة »نور نيوز« اإليرانية، انعقاد 

الجولة الخامسة من املباحثات بني كبار مندويب إيران والسعودية 

يف العراق، مؤكدة أّن«مسؤويل البلديْن رسموا رؤية أكرث وضوحاً 

الستئناف العالقات بني إيران والسعودية«.

وبعد انعقادها، أشــاد املتحدث باســم لجنة األمن القومي 

والسياســة الخارجية يف مجلس الشــورى اإليراين، محمود 

عباس زاده مشــكيني، بجولة الحوار، ووصفها بـ«اإليجابية 

والبّنــاءة جداً«، معّقباً بأنــه »إذا متّتعت الدول املهمة، كإيران 

والســعودية وتركيا، بعالقات جيدة )فيــام بينها(، ميكن أن 

تتحول منطقة غريب آسيا إىل كتلة قّوية«.

وقال مشكيني إّن إيران »ترغب يف أخذ زمام املبادرة يف تعزيز 

العالقــات بني دول املنطقــة وأداء دور حكيم، من دون النظر 

إىل الخلف«، مقّدراً جهود »ســلطنة ُعامن والعراق يف توفري 

األرضية املالمئة لبدء املحادثات بني إيران والسعودية«.
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الســنوار، ومحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح 
العســكري للحركــة، ما زال قامئا. وأطلقــت قوات االحتالل 
الرصاص الحي وقنابل الصوت داخل الحرم الجامعي يف مدينة 
طولكرم، ونرشت وســائل إعالم فلسطينية صورا، قالت إنها 

القتحام قوات من الجيش اإلرسائيي للجامعة.
ونقلــت وكالة األنباء واملعلومات الفلســطينية )وفا( عن 
مصادر أمنيــة ومحلية أن قوات كبرية من الجيش اإلرسائيي 
اقتحمت املخيم، ونرشت قناصتها عىل عدد من أسطح املنازل، 

وسط تحليق مكثف لطائرات االستطالع يف سامء املخيم.
وأضافت املصادر ذاتها أن القوات اإلرسائيلية اعتقلت الشاب 
أسيد تركامن بعد أن داهمت منزل ذويه، قبل أن تنسحب الحقا، 
وســط مخاوف من وجود كامئن لقــوات خاصة من الجيش 

اإلرسائيي.
ومبوازاة ذلك، أفاد نادي األسري الفلسطيني بأن قوات االحتالل 
شــنت فجر أمــس األربعاء حملة مداهــامت واقتحامات يف 
مناطق مختلفة بالضفة املحتلة، تخللها اعتقال 17 فلسطينيا. 
ووفق نادي األسري، فقد متركزت االعتقاالت مبحافظتي الخليل 
وجنني، واستهدفت باألساس مجموعة من األرسى املحررين.

من جهته، قال املتحدث باسم جيش االحتالل أفيخاي أدرعي 
إن قواته قامت بأعامل عســكرية العتقال مطلوبني أمنيني يف 

مناطق الضفة، من بينها وادي برقني قرب مخيم جنني.

{ السلطة تحذر {
وقد حذرت الرئاســة الفلسطينية من تداعيات االقتحامات 

اإلرسائيلية للمسجد األقىص ومخيم جنني، وأكدت أن السياسة 
اإلرسائيلية التصعيدية بحق الفلســطينيني، من قتل واعتقال 

واقتحامات، تعمل عىل تفجري األوضاع.
ومن جهتها،  دانت الخارجية الفلســطينية قرار وزير األمن 
الداخي اإلرسائيي السامح بإقامة مسرية األعالم يف القدس، 
وعّدتــه أمرا اســتفزازيا وعدوانيا وجــزءا ال يتجزأ من حرب 

االحتالل املفتوحة ضد القدس ومواطنيها ومقدساتها.
جــاء ذلك عقب قرار وزير األمــن الداخي اإلرسائيي عومر 
بارليف إجراء »مســرية األعالم« التي ينظمها املســتوطنون 
يف القدس املحتلة مبناســبة يوم ســقوطها -حسب التقويم 
العربي- يف مسارها االعتيادي، وأنه سيسمح للمشاركني فيها 
يوم 29 من الشــهر الجاري بالوصول إىل باب العامود، مرورا 
بالحي اإلسالمي يف البلدة القدمية، ومن ثم إىل حائط الرباق.

كام أدانت الخارجية الفلسطينية اقتحامات جيش االحتالل 
املتكررة للضفة الغربية، وقالت إنها دليل قاطع عىل أن الحكومة 

اإلرسائيلية الحالية هي حكومة استيطان ومستوطنني.
ووصفت الخارجية يف بيانها سياسات الحكومة اإلرسائيلية 
املعلنــة وخطواتهــا العملية بالعنرصية واملعادية للســالم، 
وأشــارت إىل أنها تهدف لتقويض أي حل للرصاع عىل أســاس 

مبدأ حل الدولتني.
وانتقــدت الخارجية ترصيحات رئيــس الوزراء اإلرسائيي 
نفتــايل بينيت، ووصفتها باملعادية للشــعب الفلســطيني، 
وتحــرّض علنا عــىل مزيد من عمليات القتــل خارج القانون 

واإلعدامات امليدانية.
كام أدانت وزارة الخارجية الفلســطينية ترصيحات رئيس 

منظمة لهافا اليهودية بشأن هدم وتفكيك قبة الصخرة وبناء 
الهيكل املزعوم يف باحات األقىص.

وطالبت الوزارة مجلس األمن بتحمل مســؤولياته، ونددت 
بدعوات رئيس املنظمة لحشــد أوســع القتحام األقىص األحد 

املقبل، والبدء باستهداف قبة الصخرة حسب ادعائه.

{ تهديد باالغتيال {
من جهــة أخرى، نقلت هيئة البــث اإلرسائيلية عن جيش 
االحتالل أن خيار اغتيال القياديني يف حامس يحيى الســنوار 

ومحمد الضيف ال يزال مطروحا.
وقالت القناة اإلرسائيلية إن الجيش يرى أن اغتيال الســنوار 
والضيف ما زال خيارا مطروحا، لكن يجب األخذ يف الحســبان 
أن ذلك ســيؤدي إىل ردود فعل عىل جميع الجبهات، دون مزيد 

من التفاصيل.
ونقلت عن مســؤولني يف جيش االحتالل قولهم إن حامس 
قلقة من التصعيد يف غزة، وتســعى إلثارة الوضع يف الضفة 

ولكن إىل حد معني، وفق البيان.
وتعليقــا عىل التهديــدات اإلرسائيلية، قــال طاهر النونو 
املستشــار اإلعالمي لرئيس املكتب السيايس لحركة حامس إن 
رئيس املكتب إسامعيل هنية وّجه رسائل واضحة إىل قادة دول 
يف املنطقة حذر فيها من استئناف االحتالل سياسة االغتياالت 
بحق قيادات املقاومة الفلســطينية، وما سيرتتب عىل ذلك من 

نتائج.
وأضاف أن ردود الفعل عىل أي عملية اغتيال ستكون كبرية، 

وال يستطيع أحد تقدير مداها أو تبعاتها.
ودعا الدول التي خاطبها إىل »نقل الرســالة للعدو، وتحذير 

قيادته من العواقب املرتتبة عىل تنفيذ تهديداته اإلجرامية«.

{ مشعل يحذر من اقتحامات جديدة لألقىص{
مــن جهة أخرى، حّذر رئيس حركــة حامس بالخارج خالد 
مشعل الثالثاء من نوايا إرسائيلية القتحامات جديدة للمسجد 

األقىص مبدينة القدس خالل أعياد يهودية مقبلة.
وقال مشــعل، يف مقابلة متلفزة عىل قناة األقىص )تابعة 
لحــامس(: إن األجندة الصهيونية )باقتحام األقىص( ما زالت 
قامئة، وأنّبه شــعبنا إىل أن املعركة مل تنتِه بعد، وهناك توقع 

القتحامات يف أعيادهم املقبلة. 
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