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«ح ـــرب االرق ـــام» االنتخابي ـــة تن ـــذر «بش ـــلل» سياس ـــي طوي ـــل واالنهي ـــار االقتص ـــادي دون «كواب ـــح»
ب ـــدء ب ـــازار االس ـــتحقاقات الدس ـــتورية  :ال مقايض ـــة بي ـــن رئاس ـــة املجل ـــس واالس ـــتحقاق الحكوم ـــي
اس ـــرائيل «املردوع ـــة» توس ـــط «اليونيفي ـــل» ملن ـــع تط ـــور س ـــوء التقدي ـــر الح ـــدودي ال ـــى مواجه ـــة!
ابراهيم ناصرالدين

حقيقة الديار

ترص القوى السياســية عىل مواصلة خوض حرب االرقام
االنتخابية دون هوادة ،والبالد تغرق يف قعر «الهاوية» وسط
تحذيرات امنية من فوىض مقبلة دون «كوابح» .ال يشء يوحي
بوجود خروج قريــب من «عنق الزجاجة» يف ظل «الكباش»
املتوقع حول كل االســتحقاقات الداهمة ،ما يعزز دخول البالد
يف «شــلل» سيايس عقيم يهدد بفوىض عارمة «برشت» بها
ارسائيل التي كادت تنزلق اىل «ســوء تقدير» حدودي سارعت
اىل تداركه ،فيام خرجت اصوات امريكية تصدرها نائب رئيس
وزير الخارجية الســابق ديفيد هيل تدعو اىل عدم الرهان عىل
امكانية اضعاف حزب الله وفقا لنتائج يوم االحد ،بعدما حصل
الحزب عىل اكرب كتلة شعبية يف البالد .يف هذا الوقت انفجرت
االزمات املعيشــية دفعة واحدة ،عشــية الجلســة الوداعية
للحكومــة ،الخبز ،املحروقات ،الكهرباء ،واالتصاالت ،وانهيار
العملة الوطنية ،لكن االمر ليس مستغربا ،بل هو نتيجة حتمية
لسياسات «الرتقيع» وغياب اسرتاتيجية حل لالزمات املرتاكمة.
ويف مشــهد معتاد «ســأم» اللبنانيون تكراره بسذاجة ،،نفد

ّ
مجلس نواب ال يبشر بالخير
ال خطــة تعاف اقتصادية ،بل تركيز وانشــغال بعدد
النواب الذي نالته كل كتلة.
فــوىض ال مثيل لها عىل صعيد داخل املجلس النيايب
بعد االنتخابات النيابية ورصاع وهمي ع ّمن يكون رئيس
مجلــس النواب املقبل فيام مل نســمع صوتا عن غياب
أدوية الرسطان واالمراض املزمنة.
احتفاالت النــواب أنهم فازوا والدوالر يرتفع جنونيا
والحكومة ال تعالج.
هذا مجلس متاريس ورصاع وفولكلور.
التغيرييون ليس لديهم برنامج ،بل لديهم فكرة التغيري
ونحو أين؟
التغيرييــون نصفهم يحتاجــون اىل خربة وتدريب
ونحو أي اتجاه يكون التغيري.
شــعار مجلس النواب الجديد كله رصاع وحتى االن ال
اتفــاق مع صندوق النقد الدويل من أجل الحصول عىل
 3أو  4مليارات دوالر ملدة  4ســنوات وهذا يجعل الوضع
أفضل.
الذيــن ال يعرفون الفرق بني االســتثامر وبني متلّك
رشكات الدولة هم مصيبة عىل املجلس.
فاملطلــوب  B.O.Tوليس بيــع ممتلكات الدولة كام
يظن البعض .وأكرب انجاز قام به الوزير عيل حمية هو
إعادة اعامر وامناء مرفأ بريوت بالرشاكة وبطريقة الـ
.B.O.T
مجلس نواب هو برج بابل ،يريدون املركزية املوسعة
مع ان لبنان أصبح كانتونات وأكرب اثنني من الكانتونات
هام الطائفة الشيعية والطائفة املسيحية.
ونحــن نتكلم عن الواقع الذي بــرز بعد االنتخابات
النيابية،وبدل التخطيط من قبل الكتل الجديدة للتوافق
عىل الوحدة الوطنية يجري الرصاع عىل رئاسة مجلس
النواب وطبعا سيكون الرئيس نبيه بري ومن يكون نائبه
وهل يكون من القوات اللبنانية أو مستقل؟
كل شغل الكتل تقاسم رئاسة املجلس مع نيابة رئيس
املجلس مع رؤساء الكتل وليس من كتلة قدمت برنامجا
للرأي العام اللبناين بعد انتخابها يك يحصل االســتقرار
والراحة لدى نفوس اللبنانيني.
 324مخالفة ألصول االنتخابات ولقانونه وشكاوى
أمام النيابة املالية عن الرشاوى التي دفعها النواب لرشاء
أصوات.
انها انتخابات خدمات ومال وليست انتخابات برنامج
واضح لكل كتلة ،بل كلها خطابات وتحدّ بني الكتل ومن
ميثّل أكرث من غريه.
هجرة باآلالف حزمــوا حقائبهم وكلهم حزن ،هاجر
اللبنانيون الشباب والشابات والعائالت اىل بلدان أخرى
بعدما أصابهم اليأس من الواقع اللبناين.
خالف عــى الودائع ،خالف عىل تطبيــق القانون
وخالف عىل ما تبقّى من الدولة بعدما رسقوها وأخذوا
أموال الناس.
قانون الكابيتال كونرتول لن تتكلم عنه أي كتلة وهو
يف املجلــس النيايب ينتظــر اقراره وهو هام جدا رشط
اال ميس ودائع الناس يف املصارف واملســؤول األول هي
الدولة والحكومة بالحفاظ عىل أموال الشعب اللبناين.
واملجالس النيابية املرتاكمة والحكومات املرتاكمة مل
تفعل شيئا منذ ترشين األول  2019وحتى االن بل تركت
األمور تنحدر نحو الهاوية.
وفخامة رئيس الجمهورية برشنا قبل سنة وأكرث بأننا
ذاهبون اىل جهنم ولقد دخلنا جهنم ورئيس الجمهورية
مل يفعل شيئا لوقف هذا التدهور ال مع الحكومة وال مع
املجلس النيايب.
ال نرى أمام االعالم اال كتالً تتحدث سطحيا وعن عدد
نوابها وال يتحدثون عن مســتقبل لبنان والربامج التي
أعدوها من أجل اخراج لبنان من جهنم.
مجلس النــواب املقبل هو مجلس برج بابل ومجلس
املتاريس ومجلس سطحي يف نقاشاته.
ولو أقــرت الحكومة اتفاقا مع صندوق النقد الدويل
قبل  3سنوات لكان لبنان اليوم يف نعيم كبري.
ولــو مل يرفض رئيس الجمهورية واملنظومة الحلول
امله ّمة منذ ســنتني ملا وصلنا اىل االنهيار الرهيب الذي
يعيشه الشعب اللبناين فقرا ،وبطالة ،وقهرا وحزنا.
الكتل النيابية ال تعرف أســعار البضائع كم هي غالية
وكان االجدر أن يأيت مجلس نواب تغيرييا بكامله فعىل
األقــل كنا ال نعيش االن رصاع الكتل النيابية وخطاباتها
التافهة.
لكل املســؤولني نقول أنكم ذبحتم وطعنتم الشــعب
اللبناين وأنتم مسؤولون عن تهجري الشعب اللبناين اىل
الخارج واالنهيار الذي حصل يف كل املجاالت.

شارل أيوب
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من طوابري املحطات اىل طوابري االفران ...متى الحل؟

بايـــــــدن يدعـــــــم طلـــــــب الســـــــويد وفنلنـــــــدا اإلنضمـــــــام
للـ«ناتــــــــــــو» وموســــــــــــكو تتوعــــــــــــد بــــــــــــرد مفاجــــــــــــئ

ّ
لبنــان تســلم النشــرة الحمــراء
مــن اإلنتربــول بحــق غصــن

غصن

أعلــن الرئيــس األمرييك جو بايدن دعمــه انضامم فنلندا
والســويد إىل حلف شامل األطليس (ناتو) ،وذلك بعد أن تخىل
البلدان عن حيادهام طويل األمد ،بينام يعمل الحلف عىل تبديد
«مخاوف» تركيا حيال انضامم البلدين لهذا التحالف العسكري.
وأكــد بايدن أن الســويد وفنلندا رشيكتان من قبل للواليات
املتحدة والناتو ولديهام قوة عســكرية ويلبيان كل متطلبات

العضويــة ،مب ّينا أنه بحث مع الجانبــن الحرب يف أوكرانيا
وتعزيز األمن بني ضفتي األطليس.
ورأى الرئيس األمرييك أن فنلندا والســويد ســيجعالن من

تســلم لبنان ،أمس ،نرشة حمراء من اإلنرتبول بحق القطب
الســابق لصناعة الســيارات كارلوس غصن ،بناء عىل مذكرة
التوقيف الدولية التي أصدرتها الســلطات الفرنسية قبل نحو
شهر.
وتسلم النائب العام التمييزي القايض غسان عويدات النرشة
الحمراء من اإلنرتبول بناء عىل مذكرة التوقيف الفرنسية بحق
غصن الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبييش.
وأصــدرت محكمة يف ضاحية نانتــر يف باريس مذكرة
توقيف دولية الشــهر املايض تتعلّق بأكــر من  16.3مليون
دوالر من مدفوعات مشــبوهة بني تحالف رينو ونيسان الذي
كان يرتأسه غصن ورشكة ُعامنية ،وفق املدعني ،يف اتهامات
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عبداللـــــه الثانـــــي :نؤيـــــد انطالقـــــة جديـــــدة للشـــــرق األوســـــط
وقـــــرار ملكـــــي بتقييـــــد اتصـــــاالت األميـــــر حمـــــزة وإقامتـــــه
قــال امللك األردين عبد الله الثــاين إنّ الوجود الرويس يف
جنوب ســوريا «كان يشكل مصدراً للتهدئة» ،مضيفاً أنّ «هذا
الفراغ سيمأله اآلن اإليرانيون ووكالؤهم .ولألسف ،أمامنا هنا
تصعيد محتمل للمشــكالت عىل حدودنا» .جاء ذلك أثناء لقاء
مع برنامج «باتل غراوندز» العسكري ،التابع ملعهد «هوفر» يف
جامعة «ستانفورد» ،والذي يقدمه الجرنال األمرييك املتقاعد
هربرت ماكامسرت.
وأشــار امللك عبد الله إىل جهود بعــض الدول العربية يف
التواصل مع طهران ،وقال« :نحن بالطبع نريد أن يكون الجميع
جزءاً من انطالقة جديدة للرشق األوســط والتقدم إىل األمام،
لكــن لدينا تحديات أمنية».ولفت يف املقابلة التي عرضت ،إىل
أنّ «األردن يعيش يف منطقة صعبة ،وأثبت الزمن أن األردنيني
واألمريكيــن يقفون جنباً إىل جنــب يف مواجهة الرصاعات
املختلفة».
وفيام يتعلق بالقضية الفلسطينية ،أشار إىل حديثه املستمر
مع الرؤســاء األمريكيني وتأكيداته أنّ تجاهل الرشق األوسط
سيعود عىل واشنطن «مبخاطر أكرب» ما مل يكونوا حريصني.
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كأمنا الشعب اللبناين يعيش يف السعادة ويف االزدهار
واالستقرار .كأمنا الشعب اللبناين ليس عنده عمل اال رصاع
فخامة رئيس الجمهورية والوزير جربان باسيل من جهة،
والدكتور ســمري جعجع مــن جه ٍة أخرى .لقد جرب عون
وجعجع الحرب ملدة ســنتني عام  1988وكأنهام نسيا ما
حصــل من دمار وخراب ،وصحيح ان عون بدأ الحرب ضد
القوات ،مع اســتعامل القوات والجيش املدافع والدبابات
يف هذه الحرب التي دمرت املنطقة املسيحية دماراً شامالً.
اليوم نســمع ترصيحات جعجع وباســيل ،فنعتقد ان
ارسائيــل وحامس يقومان بالرصاع بينهام ،وليس حزبني
لبنانيني انتخبهام الشعب اللبناين املعذب واملقهور .املطلوب
وقف هــذه الترصيحات وهذا التشــنج ،وترك املواطنني
يعيشــون هدوءاً نســبياً ،كونهم يعانون طوال النهار من
الغالء والفقر والقهر.
يا جامعة ارحموا الشعب اللبناين وخاصة املسيحيني.

«الديار»

امللك عبدالله واالمري حمزة

طهــران :نعمــل علــى إنتــاج اليورانيــوم املخصــب بنســبة %60
«اســرائيل» تخشــى مــن اتفــاق نــووي قريــب ال يتماشــى مــع شــروطها
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية ،محمد إسالمي،
إنّ بالده ال تنتج الوقود النووي املخصب بنســبة  %20فقط،
بل تعمل أيضاً عىل إنتاج وقود مخصب بنســبة  %60كاشفا
ان ّ «محــاوالت األعــداء للقيام بأعــال تخريب يف قطاع
التكنولوجيــا النووية اإليرانيــة قد حولها إىل الخط األمامي
لجبهة املواجهة».وتطرق إســامي يف حديثه إىل منتوجات
قطاع الصحة واألدوية املشعة ،مشريا اىل التحرك نحو البالزما
العالجيــة ،والفتا إىل الدور املهم جداً للامء الثقيل.
وتابع« :لألســف ،أعداؤنا يحاولــون منعنا من ذلك بحجة

عىل طريق الديار

اإلحت ــال يرف ــض فت ــح تحقي ــق ف ــي مقت ــل
ّ
ش ــيرين أب ــو عاقل ــة والس ــلطة تع ــد الق ــرار
جريم ــــــــة جدي ــــــــدة بح ــــــــق الش ــــــــهيدة

أننا نريد اســتخدامه يف إنتاج الســاح النووي» ،مشرياً إىل
أنّ دخــول بالده مجال التكنولوجيا النووية حال دون تخلفها
يف هذا املجال.

قال املتحدث باسم جيش االحتالل اإلرسائييل أفيخاي أدرعي
إنه ال مجال يف الوقت الحايل لفتح تحقيق بشــأن ظروف قتل
مراسلة الجزيرة شريين أبو عاقلة ضمن قرار من املحكمة العليا
اإلرسائيلية ،والتي تنص عىل عدم فتح تحقيق جنايئ فوري يف
عمليات الجيش اإلرسائييل يف الضفة الغربية  ،يف حني دانت
الخارجية الفلسطينية هذا املوقف وعدّ ته جرمية جديدة تُرتكب
بحق الصحفية الراحلة.
وأضاف أدرعي أن قرارا نهائيا سوف يتخذ بعد انتهاء التحقيق
العمليايت والنظر يف كل املعلومات ذات الصلة.
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ّ
اللبنانية
للمرجعيات
إنذار أميركي
نبيه الربجي
كالم يف بعض األوساط
الديبلوماسية العربية حول
انذار أمرييك اىل مرجعيات
لبنانية كربى :اما أن تقبلوا
بورقة آموس هوكشــتني
كاطار للتفــاوض حول
الحدود البحرية أو ال نفط
وال غاز اىل األبد ،أو  ...وابل
من الصواعــق تنزل عىل
رؤوسكم!
بطبيعة الحال ،الصواعق ،تنزل عىل رؤوسنا أذا ما أخذنا
باالعتبار أن لبنان ،بالتصدعات السياســية والطائفية،
الراهنة ،وبرصاع الكراهيات الــذي يف ذروته اآلن ،وقد
يزداد هوالً بعــد االنتخابات ،مهدد بفوىض أبوكاليبتية ال
أحد يستطيع التكهن اىل أين تنتهي بلبنان وباللبنانيني.
أكرث من اشارة عىل مدى العامني الفائتني اىل مرجعيات
سياســية لبنانية .وزارة الخزانة األمريكية تتعقب هذه
املرجعيات ،وهي متتلــك أدق التفاصيل حول ممتلكاتها،
وثرواتها ،حتى يف أقبية القصور .هذا يعني أن العقوبات
ميكن أن تحولها اىل هياكل عظمية ،وهي التي تبدو ،يف
مقارباتها لألزمات التي ألقت بالرعايا يف أروقة الجحيم،
كام لو أنها ،بأراكيلها ،عىل سطح املريخ.
وكانت ميلينا مريكوري ،النجمــة الهوليودية ووزيرة
الثقافة يف اليونان ،قد وصفت الكولونيالت يف بالدها،
وكيف عاثوا فساداً ،وتنكيالً ،بتامثيل الفحم الحجري...
بذهــول الحظنا كيف أن املراجــع اياها الذت بالصمت
املطبق لدى اعالن رشكة «انرجيان» أن سفينة تابعة لها
ستبدأ ،يف غضون أيام ،بشــفط االغاز من حقل كاريش
يف املنطقة املتنازع عليها بني لبنان و «ارسائيل».
حتامً ،الدولــة املنهكة ،واملفككة ،ال متتلك الحد األدىن
من االمكانات العســكرية ،وال االمكانات الديبلوماسية،
لوقف تنفيذ ذلــك االخرتاق الصارخ للمنطقة االقتصادية
الخالصة ،بعدما الحظت صحيفة «االيكونوميســت» أن
لبنان يتعامل مع هذا امللف املتفجر بعقلية ...السلحفاة!
الرؤوس الحامية تتحكم بالسياســات األمريكية اآلن.
ارسائيل هي الركيزة يف مــا يتعلق بحقول الطاقة رشق
املتوسط ،هذا ما حمل رجب طيب اردوغان عىل استقبال
اسحق هريتسوغ كام لو كان أحد الخلفاء الراشدين.
الهــدف رشاكة الدارة شــبكات الغاز باتجــاه القارة
العجوز عرب األرايض الرتكية ما دامت العالقات األوروبية
ـ الروسية ستبقى يف حال اهتزاز رمبا لعقود.
أين لبنان من كل هذا؟ صحيح أن «ارسائيل» تتشــكل
من جاليات متباعدة ان مل تكن متناقضة ،سوسيولوجياً،
وحضارياً ،وحتى جينياً ،كام أن املنظومة السياسية فيها
عبارة عن شظايا مبعرثة ،ولكن هناك املؤسسة اليهودية
التي متسك باملفاصل األساسية للدولة والتي تحول دون
املس بأي من املقومات االسرتاتيجية لهذه الدولة.
هكذا كان التعامل مع الرثوة الغازية .من يتابع ما كتب
حول هــذا امللف يالحظ أن مثة أدمغــة وضعت الخطط
الالزمة واملجدولة زمنياً ليس فقط يف مجاالت التنقيب،
واالنتاج ،والتسويق ،وامنا أيضاً لتكون «ارسائيل» الالعب
الرئييس عىل املرسح.
ال شــك بوجود أدمغة يف لبنان .مشكلتنا قد تكون يف
ما قاله اســكندر الريايش (الصحايف التائه) «ال نعلم أي
نوع مــن القبعات ،وأي نوع مــن الطرابيش ،نضع عىل
رؤوســنا» .بالتأكيد هناك خفايــا ،ومصالح ،وصفقات
(ومخاوف) ،لدى أركان الطبقة السياســية البقاء امللف
يف الثالجة .وحني يتم اخراجه اىل الضوء تبدأ املناكفات،
وتبدأ املزايدات ،التي تعيده اىل الثالجة ثانية.
هل هي الخيانة؟ وهل هو الخــوف؟ وهل هو منطق
املافيات؟ يف كل األحوال ،املراوحة الراهنة تكشــف مدى
هشاشــة تلك القامات التي تحكمنا ،والتي تدار اقليمياً
ودولياً ،كام تدار الرسوم املتحركة.
يف هذه الحال ،والبالد عبارة عن غابة من الخناجر ،كيف
لـ «حزب الله» ،املحارص من كل حــدب وصوب ،أن يلوح
ألفيف كوخايف بالتعاطي الصاروخــي مع ذلك االخرتاق
الذي يحرم لبنان من مخــزون غازي هائل ،كام من بقعة
جغرافية شاسعة تؤكد القوانني الدولية ملكيته لها؟
االرسائيليون يدركون أن لبنــان الذي يلهث وراء الخبز
واملازوت ،يعيش نوعاً من الحرب األهلية .هكذا يخلو الجو
لهم ليشفطوا غاز لبنان ،ورمبا كل لبنان...

األبــــيــــض  :ال ّ
نـــيـــة لـــرفـــع الـــدع ــم
عــــــــــن أدويـــــــــــــــــــة الـــــــســـــــرطـــــــان
أعلن وزير الصحة العامة فراس األبيــض أنه «طلب إدراج
بند عىل جــدول أعامل مجلس الوزراء اليــوم للموافقة عىل
خمسة وثالثني مليون دوالر شــهريا لدعم الدواء ملدة أربعة
أشهر متتالية ،ما يؤمن إستقرارا يف موضوع تأمني الدواء يف
املرحلة القريبة املقبلة .وشــدد عىل أهمية إقرار هذا البند وإال
يكون لبنان يوجه رسالة سلبية للرشكات العاملية يف الخارج».
كالم األبيض جاء خــال لقاء مطول عقده بعد ظهر امس
يف وزارة الصحة العامة مع ممثيل الجمعيات الداعمة ملرىض
الرسطان ،ورشح فيه بالتفصيل الواقــع الدوايئ والعقبات
املالية التي تتجدد يف كل فرتة وتحول يف شــكل أســايس
ورئييس دون وصول األدوية يف الوقت املناسب .ولفت إىل أن
«املبلغ الشــهري لدعم الدواء واملحدد بخمسة وثالثني مليون
دوالر ليس كافيا ولكنه يحــل مثانني يف املئة من الحاجات،
باعتبــار أن املخصص من هذا املبلغ ألدويــة الرسطان يبلغ
عرشين مليون دوالر يف حني أن الحاجة الكاملة ال تزيد عىل
أربعة وعرشين مليونا تقريبا .لذا ،من املهم مترير قرار الدعم
يف مجلــس الوزراء لتتمثل املعركة التاليــة بتنفيذه من قبل
الجهات املالية املعنية».
من جهة ثانية ،أوضح األبيض ملمثيل الجمعيات االجراءات
التي تتخذها وزارة الصحــة العامة لتأمني الدواء والتي تبقى
مرتبطة بتأمني التمويل املايل ،مشــددا عــى «أال نية عىل
اإلطالق لرفع الدعم .واكد رضورة ترسيخ الرشاكة اإليجابية
والفعالة بني الــوزارة والجمعيات مبا يؤمن مصلحة املريض
وعالجه بالدرجة األوىل ويعزز ما يحتاج إليه من ثقة».
وكان األبيض اســتقبل ،يف مكتبه ،وفدا من الهالل األحمر
القطري برئاســة مدير قطاع اإلغاثــة والتنمية يف الهالل
األحمر القطــري الدكتور محمد صــاح إبراهيم ،وتم خالل
اإلجتامع عرض ملشــاريع التعاون املشــركة لدعم املرىض
واملساهمة يف نهوض القطاع الصحي يف لبنان .وأكد الدكتور
إبراهيم «وقوف قطر إىل جانب لبنان خالل هذه األزمة».
من جهته ،شــكر األبيــض «دولة قطر والهــال األحمر
القطري عىل هذا الدعم ملواجهة التحديات الصحية الراهنة».

ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
ُ
مــعــلــومــات مــقــلــقــة مـــن ب ــروك ــس ــل عـــن ال ــض ــغ ــوط إلرغــــــام لــبــنــان ب ــدم ــج الــنــازحــيــن
ّ
ّ
مسيحية
املارونية ببكركي :أسئلة مصيريّة في ورقة الهواجس...األولويّة ملصالحة
خلوة الرابطة
ابتسام شديد
كانت الفتة الخلــوة التي عقدتها الرابطة
املارونية يوم األربعــاء املايض يف الرصح
البطريــريك ببكريك .ومــا كان الفتا اكرث
هو ترؤس البطريرك الكاردينال مار بشــاره
بطرس الراعي جانبا مــن هذه الخلوة .وهو
استمع إىل الكلمة التي ألقاها رئيس الرابطة
السفري خليل كرم يف حضور أعضاء مجلسها
التنفيذي ورؤسائها السابقني.
ورقة كرم تضمنت عرشة أســئلة والعديد
من النقاط التي تعكس هواجس املســيحيني
ومخاوفهم ،وكيفية التعامل معها .وتناولت
الورقة شكل النظام املســتقبيل الذي يرتاح
اليه املســيحيون ،وكيفيــة محافظة هؤالء
عىل املواقع التي يشغلون يف ظل التحديات الضاغطة عليهم،
واالسس التي يجب أن يبنى عليها العيش الواحد بني املكونات
الطوائفية التي يتشكل منها لبنان.
وتســاءلت الورقة  -كــا علمت «الديار» -عن اســتعداد
املســيحيني إلجراء مقاربة نقدية موضوعية ،ومدى قدرتهم
عىل تحديد الخسائر ووقف االنهيار.
وعلمــت «الديــار» أن الورقة أثارت موضــوع الهجرة من
املناطق النائيــة إىل العاصمة وضواحيهــا ،ومن لبنان إىل
الخارج ،مام يطرح مســألة التجذر يف األرض والصمود يف
الوطن بقوة ،ويدعو إىل وضع خطة عمل شاملة ملعالجة هذه
املســألة التي مل تعد محصورة بطائفة معينة ،بل باللبنانيني
جميعا اىن تعدد توزعهم الديني واملناطقي.

إىل ذلك علــم أن ورقة الرابطة تطرقــت إىل موضوعات
حساســة من مثل الســؤال اذا كان الحل يف استكامل تنفيذ
الطائف وصوال إىل الدولة املدنية .كام الحضور املســيحي يف
أجهزة الدولة العسكرية ،االمنية واالدارية.
وتناولت الورقــة موضوع الحيــاد والتحييد  ،وحرصية
الســاح بيد الدولة  ،وإذا كان ممكنا امتامه عرب إسرتاتيجية
وطنية تحدد مهمة هذا السالح .كام مل تخف الورقة مخاوف
الرابطة من الضغوط الدولية الرغام لبنان عىل القبول بدمج
النازحني الســوريني يف مجتمعه ،وذلك بعد تلقيها معلومات
مقلقة من « بروكسيل» عن هذا املوضوع.
وبعدما دعت الورقة إىل ايالء الدولــة الوضع االقتصادي
ما يســتحق من اولوية ،ولفتــت إىل رضورة تحديث خطة
التعايف ،دعت إىل احرتام االستحقاقات الدستورية املقبلة من

انتخابات رئاســة املجلس نيايب ،إىل تشكيل
الحكومة ،فانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وعلم أن البطريــرك الراعي نوه إىل أهمية
الورقة التي قدمهــا رئيس الرابطة ،والنقاط
الجادة فيها التــي تحتاج إىل متابعة وبحث
معمق .ورأى أن األيدي يجب أن تكون ممدودة
من الجميع باتجاه الجميع لبدء حوار وطني
ينتج إنقاذا يحتاج اليــه اللبنانيون يف هذا
الوضع االستثنايئ.
وهو رحب بالخلــوة ،وأبدى اســتعداده
للتعاون مع الرابطة ،وسائر الهيئات اللبنانية
عىل مســتوى الوطن عموما واملســيحية
خصوصا واملارونيــة تحديدا ،لتجاوز املحنة
التي مل يعرف لبنان مثيال لها يف تاريخه.
وستنرصف الرابطة  ،بعد الخلوة ،وصوغ
املالحظات التي برزت فيها ،إىل وضع تصور
تعمل عىل اساســه إىل االتصال بكل االفرقــاء لبلورة خطة
عملية تكون صالحة للنقاش .
لكن هاجس الرابطة األســاس هو يف إمتــام املصالحة
املسيحية إنطالقا من رضوة املصالحة بني املوارنة.
ومهام يكن من امــر ،وبرصف النظر عــن إمكان تحقيق
النقاط التي اوردتها ورقة الرابطة ،فانها وضعت القطار عىل
السكة ،وبدأت تعمل عىل اساس انها مرجعية مارونية جامعة
بعيدا من االصطفافات السياســية املاثلة يف املشهد اللبناين.
وهي تعد لخطوات تتجاوز املتاريس السياســية املرتفعة بني
القوى املسيحية ،آملة أن ينسحب هذا االمر عىل كامل املشهد
اللبناين.
فهل تستكمل الرابطة املارونية إقالعها الثابت؟

الــــــــوضــــــــع الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــي ...تـــــبـــــايـــــنـــــات وخـــــــــافـــــــــات الــــــــــى الــــعــــلــــن
فادي عيد
أضحت مسألة إعادة انتخاب الرئيس نبيه
بري لوالية جديــدة كرئيس للمجلس النيايب
محسومة ،بحســب معلومات مواكبة ،وإن
امتنع البعض من الكتــل القدمية والجديدة
وســواهم من إعــادة انتخابه مــن جديد
لخلفيات سياســية وشــعبوية ،وأكرث من
اعتبار ميــي عليهم اإلمتناع عــن انتخابه
مجدّ داً ،ولكن ،هناك ما يتخطى انتخاب رئيس
جديد للمجلس ونائبه وهيئة مكتب املجلس،
وذلك ما يتمثــل بالوضع الحكومي وانتخاب
رئيس جديــد للجمهورية ،عــى اعتبار أن
هناك ضجيجاً وخالفات بــدأت تظهر جلياً
حول الشأن الحكومي ألن الحكومة الحالية
ستتح ّول مساء الســبت املقبل إىل حكومة
ترصيف أعامل ،والســؤال املطروح من قبل
الفاعلني يف الداخل والخارج ،هل ســيتم التوافق عىل صيغة
تريض الجميع نظراً لدقّة الوضع وصعوبته أكان سياســياً أو
أمنيــاً ،واألهم إقتصادياً ،بحيث ال ميكــن لبلد منهار مالياً أن
يتح ّمل فراغاً حكومياً ،يف ظل ما يعانيه من أزمات وصعوبات
كثرية.
من هنا ،وبحسب املعلومات نفسها ،ت ّتجه األنظار إىل بعض
الدول املعنية بامللف اللبناين لتامرس ضغوطاتها ودورها يف
ثني بعض األطــراف الذين يعرتضون عىل شــكل الحكومة
التــي ميكن أن تبرص النــور ،أكانت تكنوقــراط أو حكومة
يفصل حكومة عىل
وحدة وطنيــة ،مبعنى أن مثة من بــدأ
ِّ
قياســه ليتمثل بها ،وذلك ،يف الوقت الذي بات فيه واضحاً أن

الناس قالــت كلمتها يف انتخابات األحد املنرصم ،عىل خلفية
املحاصصات والفساد الذي حصل ،وحيث أدّى إىل إفالس البلد،
رصاً عىل املحاصصة يف
ما يعني هل يعقل أن يبقى البعض م ّ
خضم هذه األزمات التي تجتازها الساحة اللبنانية؟.
ويف السياق ،تكشــف املعلومات ،أنه ،وبعدما بدأت تظهر
أجواء التصعيد من قبل بعض األطراف والقوى السياســية،
فــإن األجواء تــي بتدخل بــدأت تظهر معاملــه من قبل
الفرنسيني عرب اتصاالتهم ببعض األطراف اللبنانية ،لحضّ هم
عىل عدم العرقلة يف حال استمرت حكومة ترصيف األعامل،
جه لتشــكيل حكومة
ّ
أو كانــت هناك
مؤشات تفيض بالتو ّ
جديدة ،وهذه اإلتصاالت ستشــمل معظم األطراف ال سيام
«التيار الوطنــي الحر» وقوى أخرى ،عــى اعتبار أن هناك

ّ

استحقاقاً مفصلياً وأساسياً ،أي اإلنتخابات
الرئاســية ،وبعدها لن تقبل باريس والدول
املانحة بأي شــكل من األشكال إال بحكومة
إصالحية ،وهــذا ال نقاش فيه ،ألن له صلة
مبارشة باملؤمتر العام للدول املانحة ،والتي
سيكون لها الدعم األبرز ملساعدة لبنان بعد
اإلنتخابات الرئاسية ،وتشــكيل الحكومة
اإلصالحية.
ولكن ،وبحسب املعلومات ذاتها ،يبقى أيضاً
أن ما يجري مقلــق ومخيف بعد اإلنتخابات
مبــارشة بفعل هــذا اإلرصار عــى فرض
الرشوط لتشــكيل الحكومــة ،ومن معظم
القوى السياســية ،وبعدما كان للتغيرييني
كلمتهم ودورهم وحضورهم يف اإلستحقاق
اإلنتخايب ،وباتوا كتلة نيابية وازنة.
من هنــا ،وأمام هــذه األجواء ،تشــر
املعلومــات ،إىل أن اتصــاالت حثيثة تجري
بعيداً عن األضواء ،ومــن أكرث من مرجعية
سياســية بغية التوصل إىل قواسم مشرتكة حول الحكومة،
وعدم إغراق البلد يف أي خالفات إضافية ،وال سيام بعدما بات
الجميع يف أجواء التغيري وتبدّ ل املعطيات يف الداخل والخارج،
بحيث يُتوقّع يف الســاعات املقبلة أن يكــون هناك أكرث من
مؤش يُستدل منه عىل ما سريســو عليه الوضع الحكومي،
ّ
إن لجهــة بقاء الحكومة كام هي أي حكومة ترصيف أعامل،
أو التوافــق عىل صيغة تــريض الجميع لتقطيــع املرحلة،
والتي ال تتجاوز بضعة أشــهر ،يك ال يقع البلد يف املحظور
ويزداد اإلنقسام الســيايس ،وعىل وجه الخصوص أن يؤدي
هــذا الرصاع إىل مزيد من اإلنهيار اإلقتصــادي الذي بدأ ينذر
باإلنفجار اإلجتامعي.

ً

ّ
األمنية
رئيس الجمهورية عــرض وسليم األوض ــاع

تلقى إتصاال من الكاظمي م ــي ــق ــات ــي :ال تــــــزال اإلدارة تــزخــر
ً
مهنئا بنجاح االنتخابات بكفاءات قــادرة على إعــادة الثقة بها

رئيــس
يــرأس
الجمهوريــة العــاد
ميشال عون يف الثانية
والنصــف بعــد ظهر
اليوم ،الجلسة األخرية
ملجلس الــوزراء قبل ان
تدخل الحكومة مرحلة
ترصيف االعــال مع
بداية الواليــة الجديدة
ملجلس النــواب املنبثقة
عن االنتخابات النيابية
(دااليت ونهرا)
		
التــي متت يــوم االحد عون مستقبالً سليم
املــايض .وســينظر
عىل الرئيس أن يضاعف جهوده يف الفرتة
يف
األخرية
جلســته
مجلــس الوزراء يف
املتبقية من عهده لوقف النزف االقتصادي
شــؤونا
تتناول
بندا
132
جدول اعامل من
واملايل ،والتصدي ملعاناة املواطنني يف ظل
وغريها.
وتربوية
مالية ووظيفية
االجرام املتامدي والتالعب بأسعار رصف
ظهر
قبل
اســتقبل
عون
الرئيــس
وكان
اللرية .وقد وجدت لدى رئيس الجمهورية
أمس ،وزير الدفاع الوطني موريس ســليم
تفهام كبريا لثورة املواطنني عىل الوضع،
واجرى معه جولة افــق تناولت األوضاع
وحرصا عىل معالجة التدهور املتسارع».
العامــة يف البالد واإلجــواء األمنية التي
وأمل رحمــه من املجلــس املنتخب أن
رافقــت االنتخابــات النيابية يــوم االحد
املايض يف ضوء اإلجــراءات التي اتخذها «يضع االنقسامات واالصطفافات جانبا،
الجيش لتوفري املناخات املالمئة ملامرســة وأن ينــرف فــورا إىل إقــرار القوانني
املواطنني واجبهــم الوطني ،والتدابري التي الخاصة باالصالحات االقتصادية واملالية،
اتخذت ملعالجة بعض الحوادث الفردية التي وتقديــم األولويات التــي ينتظرها الناس
ســجلت عىل هامش العملية االنتخابية .عىل ما عداها .كام أمل يف تشكيل حكومة
كذلك تطرق البحث اىل أوضاع العسكريني جديدة مقتدرة تســتطيع جبه التحديات
واإلجراءات الواجب اتخاذها لتمكينهم من وتواكب انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
اىل ذلــك ،ابرق رئيــس الجمهورية اىل
مواجهة األوضاع االقتصادية الصعبة يف
البالد واملواضيع الواردة عىل جدول اعامل رئيس دولة االمارات العربية املتحدة الشيخ
محمد بن زايد آل ســلطان آل نهيان مهنئا
مجلس الوزراء غدا حول هذه املسألة.
واســتقبل الرئيس عون النائب السابق بتسلمه رئاســة دولة االمارات ،متمنيا له
اميل رحمه ،وعــرض معه آلخر التطورات التوفيق يف مســؤولياته الجديدة «ملا فيه
يف البالد وملرحلــة ما بعــد االنتخابات خري الشــعب االمارايت الشقيق ورفاهيته
وازدهاره».
النيابية.
ونوه الرئيس عون بـ «العالقات األخوية
بعــد اللقــاء ،قال رحمــه يف ترصيح
«جرى عرض لالوضــاع العامة يف البالد التي تربط بني لبنان ودولة االمارات متطلعا
يف أعقاب االنتخابــات النيابية .ومتنيت اىل تطورها يف املجاالت كافة».

التقى رئيــس مجلس الوزراء
نجيــب ميقــايت ،يف الرسايا
الحكوميــة ،رئيــس نقابــة
مستوردي السيارات املستعملة
يف لبنان اييل قــزي عىل رأس
وفد مــن النقابــة ،وتم خالل
اللقاء البحث يف شؤون القطاع
واملصاعب التي تواجهه.
وأعلن قزي انــه نقل للرئيس
مشــاكل القطــاع وهواجس
النقابة ،وقال« :القطاع ال ميكنه
(دااليت ونهرا)
		
أن يتحمــل الغــاء الحاصــل ،ميقايت مستقبالً مشمويش
وانه بحاجة اىل خطة شــاملة
اإلداري املعاون لها».
القطاعات
كل
واســراتيجية بإمكانها تسيري
كام أعطى ميقايت توجيهاته «بوجوب اتخاذ
االقتصادية املنتجة».
اإلجراءات الرامية لتمكــن الهيئة من مبارشة
الخدمة
مجلس
رئيسة
من
وتســلم ميقايت،
عملها».
األعامل
عن
تقريرا
مشــمويش
املدنية نرسين
وأجــرى الرئيس ميقايت إتصــاال ببطريرك
املنجــزة بشــأن التصاريح عن الذمــة املالية الروم امللكيني الكاثوليك يوسف العبيس ،وقدم
واملصالــح موضوع القانون رقــم  189تاريخ له التعازي بوفاة والدته.
 2020/10/16وملخصا عنه.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى
وقد أثنى رئيس الحكومة عىل «العمل املتقن الكاظمي أكد وقوف بــاده «الدائم إىل جانب
الذي قامت به رئيســة مجلس الخدمة املدنية لبنان يف أزمته».
يف ضوء اإلمكانات املحدودة للمجلس يف ظل
وأشار املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء
الظروف الراهنة» ،معتربا «أن إنجاز هذا العمل يف بيان تلقته وكالة األنباء العراقية (واع) ،اىل
اإلصالحي يأيت ضمن إطار تنفيذ االسرتاتيجية أن «الكاظمي قدم يف اتصــال هاتفي ،تهانيه
الوطنية ملكافحة الفساد ويف سبيل النهوض إىل ميقايت ،مبناســبة نجاح إجراء االنتخابات
باالدارة العامــة وتعزيز الشــفافية وتفعيل الترشيعية اللبنانية».
املساءلة».
وأكــد الكاظمي «مســاندة العــراق للبنان
وقال« :ال تزال اإلدارة اللبنانية تزخر بكفاءات حكومة وشــعبا وتطلعاته لرتسيخ االستقرار
قادرة عىل إعادة الثقــة بها وتفعيل أدائها يك وهو يحقق هذه الخطــوة الدميقراطية املعربة
تكون كام نريدها إدارة حديثة متطورة ،تشكل عن إرادة الشــعب اللبناين ،وتطلعاته لرتسيخ
ركيزة للحكم الرشيد وأداة فاعلة ،تلبي حاجات االســتقرار ،وبناء الدولة ،وتحقيــق التنمية
الدولة واملجتمع .وقد طلبت من رئيسة املجلس املســتدامة» ،مشــددا عىل «عمــق العالقات
االستمرار باستالم التصاريح عن الذمة املالية الثنائية بني البلدين الشقيقني ،وأهمية التعاون
واملصالح موضوع القانــون رقم  ،2020/189املشــرك يف مختلف املجاالت» ،مؤكدا «وقوف
تبعا لعدم وضع النظام الداخيل للهيئة الوطنية العــراق الدائم إىل جانب لبنــان يف أزمته ،من
ملكافحة الفساد املشكلة مبوجب املرسوم رقم أجل تعزيز أمن املنطقة ،وتحقيق إرادة شعوبها
 8742تاريخ  2022/1/28وعدم تعيني الجهاز املحبة للسالم».

يترأس اليوم الجلسة األخيرة للحكومة
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أنانية ّ
وتكبر وسوء إدارة  :أسباب خسارة  8آذار ملقاعد كانت شبه محسومة

محمد علوش

سقطت األكرثية الواضحة
مــن يد قــوى الثامــن من
آذار والتيــار الوطنــي الحر،
والتدقيــق الكامــل بالنتائج
واألرقام والنسب يقدم صورة
واضحة عن األســباب التي
أوصلت اىل هذه الخســارة،
ولو أن البعض يعترب األكرثية
محفوظــة مبا يخص النقاط
االســراتيجية التــي تتعلق
بالسالح عىل ســبيل املثال،
حيث عند طــرح ملف يتعلق
بالسالح عىل املجلس النيايب
ســتظهر اكرثيــة واضحة
تؤيده.
تُثبــت أرقام األصوات التفضيلية أن فريق  8آذار
هو األكرث متثيالً عىل املســتوى الشعبي ،لكن ذلك
ال يُرتجم بعدد النواب بســبب القانون االنتخايب
املســخ الذي جرت االنتخابات عىل أساسه ،والذي
يُتيح ملرشــح ميثل  100صــوت من الوصول اىل
النــدوة الربملانية ،وآخر ميثــل اآلالف وال يصل،
فهــذا الفريق خرس وجوهاً بــارزة جداً مثل اييل
الفرزيل وطالل ارســان وفيصل كرامي ،وخرس
بدوائر ميتلك فيها وجوداً قوياً ،فام هي األســباب
خست  8آذار والوطني الحر؟
األساســية التي ّ
يف هــذا اإلطار ،ميكن الحديــث عن مجموعة
مــن األســباب التي قــادت إىل خســارة قوى
الثامن مــن آذار و»التيار الوطني الحر» األكرثية
النيابية الواضحة ،أبرزها عىل مســتوى الساحة

املســيحية تراجع التيار عىل املســتوى الشعبي
بأرقــام كبرية جداً ،بالرغم مــن النتائج التي كان
قد حققهــا يف عدد النواب ،وهو ما يعود الفضل
فيه بشــكل أســايس اىل حزب الله الذي أهداه 4
مقاعد بشكل كامل ،والحزب القومي الذي كان له
الفضل بوصول نائبني يف الشامل الثالثة وعكار،
باإلضافة إىل ســوء إدارة املعركة اإلنتخابية يف
بعض الدوائر ،ال ســيام صيــدا جزين ،حيث كان
من املمكن أن يقود تشكيل الئحة موحدة إىل فوز
مبقعديــن أو  3مقاعد نيابيــة ،ففي هذه الدائرة
بالتحديد رضبت أنانية زياد أسود حظوظ الفريق
السيايس بالحصول عىل مقعد ،فال ابراهيم عازار
وال الئحــة التيار كانا ميلكان حليفاً ســنياً بارزاً
لذلك سقط الجميع يف فخ الحواصل.
من ناحية أخرى ،ال ميكن تجاهل أن هذا الفريق

تعرض إىل ما يشــبه الرضبة
القاضيــة من جانب «الحزب
التقدمي اإلشرتايك» ،متثلت
بشــكل أســايس يف تجيري
الحــزب أصواته إىل الالئحة
املنافســة يف دائرة الجنوب
الثالثــة ،بالرغم من التفاهم
معه عىل اسم املرشح الدرزي
مروان خري الدين ،بينام فيام
لو كان «اإلشرتايك» قد التزم
باالتفــاق كان من املمكن أال
يكون هناك أي خرق يف هذه
الدائــرة ،وهو االمر نفســه
الذي حصل يف دائرة الشوف
عاليــه حيث تم إقصاء طالل
أرسالن ملصلحة مارك ضو.
عىل صعيد متصل ،ال ينبغي
تجاهــل مجموعة من املعطيــات التي تصب يف
االتجاه نفســه ،وهي ســاهمت بشكل كبري يف
فشــل هذا الفريق بالحفاظ عىل األكرثية ،أبرزها
األسامء اإلســتفزازية التي تضمنتها لوائحه يف
بعــض الدوائر ،وعدم الذهاب إىل إبرام تفاهامت
مع شــخصيات مستقلة كان من املمكن أن تساعد
يف رفع عدد األصوات التي تنالها اللوائح يف دوائر
أخرى ،األمر الذي فتح الباب أمام الشخصيات التي
متثل القوى التغيريية باإلستفادة من هذا الواقع.
إذ كان ميكن لهذا الفريق عدم تخوين كل القوى
التغيريية وإبرام االتفاقات معها وتب ّني مرشحني
ميثلون التغيري ويضخون حياة جديدة يف الدوائر،
وهو ما مل يحصل بســبب الفهم الخاطىء لطبيعة
املرحلة ومزاج الناخبني.

هل خدمت مقاطعــــــة الحريري «الثورة» وأوصلت رموزها الى البرملان ؟
هيام عيد
طــي صفحة اإلنتخابات
مع
ّ
وبدء مشــهد سيايس جديد ،ال
تزال ترددات اليــوم اإلنتخايب
ّ
الطويــل
محط نقــاش وبحث
مع ّمق لــدى األحزاب والتيارات
الكبرية وذلك انطالقاً من الرتكيز
عىل دراسة نقاط الضعف كام
القــوة التي دفعــت إىل ظهور
نتائج غري متوقعة وقد فاجأت
غالبيــة هذه األطراف وأدت إىل
رســم خارطة سياسية جديدة
للمجلس النيــايب الذي يجتمع
أيام معــدودة ،ملقاربة
خــال ٍ
اإلســتحقاق األول أمام النواب
الجــدد والقدامــى ،واملتمثّل
بانتخــاب رئيس ٍ للمجلس
ونائب لــه .وعليه فإن
ٍ
ســيناريوهات هذه املقاربة تبــدو مفتوحة عىل
أكرث من احتامل بحســب مــا تتوقع مصادر نيابية
مخرضمــة ،إذ ترى أن الصورة ما زالت ضبابية حتى
الســاعة بانتظار تبلور اإلتجاهات النهائية لقوى
ثالثة ،يتشــكّل منها الربملــان اليوم ،وهي الكتلتني
الكبريتني األساســيتني ،والكتلة الثالثة واملتنوعة
والتي
تضم املســتقلني والتغيرييني وممثيل املجتمع
ّ
املدين.
ويف الوقت الذي تنشــغل فيه الكتل النيابية كافة
بتحديــد موقفها من الخيارات املطروحة نيابياً عىل
صعيد اإلستحقاق األول املذكور ،تشري هذه املصادر
ٍ
إىل أن األيام القليلة املاضية ،قد حملت
مؤرشات تدل

عىل أن التواصل ما بني األطراف السياسية والحزبية
«التقليديــة» و «التغيرييني» ،مل يكن معدوماً وعىل
قاعدة «كلن يعني كلن» ،وذلك بداللة مبادرة اإلنفتاح
الواضحة من قبل قيادات عدة عىل التعاون ومدّ اليد
للحوار وتوحيد الجهــود من أجل العمل
بتناغم يف
ٍ
السنوات األربع املقبلة يف املجلس النيايب .وتكشف
يف هذا الســياق ،عن أن كل األطراف السياســية قد
باتت داخل قاعة املجلس النيايب ومن دون اســتثناء
وذلك ســواء من خالل ممثلــن عنها أو عرب حلفاء
لهــا أو عرب وجوه جديدة تدخل الربملان للمرة األوىل
دعم مبارش أو غري مبارش من جهات
وحصلــت عىل ٍ
سياســية ،كام هي الحال بالنسبة لنواب العاصمة
الجــدد ،الذيــن تقاطعت طروحاتهــم وعناوينهم
اإلنتخابية مع رشيحة كبرية من الشــارع الس ّني،

كانت تتجه إىل مقاطعة عملية
اإلقرتاع ،إنطالقاً من قرار رئيس
تيار «املستقبل» سعد الحريري
مبقاطعة اإلســتحقاق النيايب
وتعليق مشــاركته يف الحياة
السياسية يف املرحلة الراهنة.
وعليــه ،تكشــف املصادر
النيابيــة املخرضمة عن أن قرار
املقاطعة ،قد ســاهم يف خلط
األوراق عىل نطاقٍ واســع يف
العديد مــن الدوائر اإلنتخابية،
وبالتايل وبطريقة غري مبارشة،
فإن جمهور ت ّيار «املستقبل» بات
معنياً باإلســتحقاق ،وذلك يف
ضوء عمليات ترشّ ح شخصيات
عــدة تدور يف فلــك الحريرية
السياســية إىل اإلنتخابــات،
علــاً أن أكرث من دعوة قد ُوجهت إىل هذا الجمهور
للمشاركة وعدم مقاطعة اإلنتخابات ،وهو ما يبدو
أنه قــد تحقق وذلك بنتيجة النتائج التي ظهرت يف
اإلنتخابات يف مناطق عدة بقاعاً وجنوباً وشــاالً
كام يف العاصمة ،وفق ما تشــر املصادر نفســها.
ولذا تُضيف املصادر النيابية ،فإن قرار املقاطعة من
جهة واســتنفار الناخبني يف البيئة الس ّنية من قبل
قيادات ومرجعيات روحية وسياســية ،انتهت إىل
حصول مشاركة ولو بنسبة متدنية ،وبالتايل كانت
النتائج الحالية ،ومل يحالف الحظ الشخصيات التي
خرقت القرار وبادرت إىل الرتشّ ح ،وكانت عملية فوز
وجوه جديدة من املجتمع املدين وبشــكلٍ خاص يف
العاصمة.
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حجــــــار بحث مع عــــــون نتائــــــج مؤتمر بروكســــــل
وهبــــــة البنك الدولــــــي لـ «أمان» مع بــــــري وميقاتي

زار وزيــر الشــؤون
االجتامعيــة هكتــور حجار
رئيــس الجمهوريــة العامد
ميشــال عون يف قرص بعبدا،
وأطلــع الرئيس عــون عىل
نتائج املؤمتــر الذي عقد يف
بروكسل حول دعم «مستقبل
سوريا واملنطقة» والذي تناول
خصوصــا أوضــاع النازحني
الســوريني يف عدد من الدول
املجاورة لسوريا ومنها لبنان.
واكــد حجــار ان «موقف
(دااليت ونهرا)
		
لبنــان كان واضحــا خــال عون مجتمعاً مع حجار
املؤمتر لجهة رضورة تسهيل
هذا امللف ،اضافة اىل برامج وزارة الشــؤون
عمليــة إعــادة النازحني اىل
بالدهم وعدم قدرة لبنان عىل تحمل املزيد من االجتامعية وخاصة برامج الدعم اإلجتامعي.
كــا أطلع الرئيس بري عــى اجواء زيارة
التداعيات السلبية التي سببها النزوح السوري
وزراء الشــؤون اإلجتامعية العرب اىل لبنان
عىل مختلف القطاعات يف البالد».
ووضــع حجــار الرئيس عــون يف أجواء يف الثاين والثالث والرابع من حزيران املقبل.
والتقى ايضــا التقى رئيس مجلس الوزراء
املداوالت التــي دارت خالل املؤمتر واللقاءات
الجانبية التي عقدها مع عدد من املشــاركني نجيب ميقــايت ،يف الرسايا الحكومية ،وقال
حجار« :بحثت مع ميقايت يف املشــاريع التي
فيه.
وزار حجــار رئيس مجلس النواب نبيه بري قامت بها وزارة الشؤون خالل األشهر الثامنية
يف مقر الرئاسة الثانية يف عني التينة ،وأطلعه املاضية وســلمته جردة بها .وبحثنا أيضا يف
عــى نتائج مؤمتر بروكســل حول النازحني هبــة البنك الدويل التــي تبلغ  4ماليني دوالر
واملوقف اللبنــاين الرســمي املتكامل حول والتي ستخصص لربنامج «أمان».

الــحــلــبــي م ــن عــيــن الــتــيــنــة  :بــحــثــنــا ف ــي توفير
اإلعـــتـــمـــادات امل ــال ـ ّـي ــة املــطــلــوبــة لــــ «الــتــربــيــة»
اســتقبل رئيــس مجلس
النــواب نبيه بــري يف مقر
الرئاسة الثانية يف عني التينة،
وزير الرتبية والتعليم العايل
عباس الحلبــي ،وكان عرض
لألوضــاع العامة وشــؤونا
تربويــة وأوضــاع الجامعة
اللبنانية.
بعــد اللقاء ،قــال الحلبي:
«هنــأت الرئيس بــري عىل
اإلنتخابــات النيابيــة .كام
نهنــىء الحكومــة اللبنانية بري مستقبالً
عــى إنجازها بنجــاح هذا
اإلســتحقاق الدســتوري الهام الذي يبرش
بإعادة تكوين الســلطة ،ومبــا يبرش ايضا
مبرحلة جديدة نأمــل ايضا أن تكون مرحلة
اســتقرار وإنقاذ وإعــادة نهوض» ،مضيفا
«بحثنــا أيضا يف ملفات عديدة أبرزها وأولها
ملفات الجامعة اللبنانية ،وليك نسهل مترير
املراسيم املعدة للجلسة األخرية ملجلس الوزراء
التي ســتعقد اليوم .كــا بحثنا يف رضورة
توفــر اإلعتامدات املاليــة املطلوبة لوزارة
الرتبية والتعليــم العايل والجامعة اللبنانية
وخاصة ملفات واعتــادات متصلة بوزارة
الرتبيــة وبدالت النقل وتوفري املســتلزمات
اللوجســتية واألتعاب يف الهيئات التعليمية
لتمكينهــا من إجراء اإلمتحانات الرســمية،

		
الحلبي

(حسن ابراهيم)

وبالنســبة للجامعة اللبنانية لتمكينها من
اإلســتمرار ومواجهة األعباء التي تزداد يوما
بعد يوم لجهة صيانة املباين ولجهة األساتذة
واملتعاقدين ،وكالعادة كان اللقاء مثمرا».
وعرض أوضاع الصناعيني ومطالبهم خالل
استقباله رئيس جمعية الصناعيني اللبنانيني
سليم الزعني وأعضاء هيئة مكتب الجمعية.
كام اســتقبل رئيس املجلــس ،املدير العام
للصنــدوق الوطنــي للضــان اإلجتامعي
الدكتور محمد كريك ورئيس االتحاد العاميل
العام بشارة األسمر.
وبعد الظهر ،استقبل الرئيس بري وفدا من
عشرية النمريي يف منطقة الزهراين برئاسة
محمــد النمريي (ابو أميــن) ،مهنئا بإنجاز
االنتخابات النيابية.

جــــعــــجــــع  :نــــحــــن الــــكــــتــــلــــة األكـــــــبـــــــر...
ّ
ولــــــــن نــــســــمــــي بــــــــري لـــــرئـــــاســـــة املـــجـــلـــس

ّ
ـرائيلية»
اجتمــــاع ثالثــــي فــــي رأس الناقــــورة تنــــاول االعتــــداءات «اإلســـ

الــــجــــيــــش  :إعــــــــــــادة تــــأكــــيــــد االلــــــــتــــــــزام بــــــالــــــقــــــرار 1701
الــيــونــيــفــيــل  :وضــعــنــا عـــامـــات عــلــى ن ــق ــاط عــلــى ال ــخ ــط األزرق
صدر عــن قيادة الجيش  -مديريــة التوجيه،
البيــان اآليت« :عقد أمس اجتامع ثاليث يف رأس
الناقورة برئاســة قائد قوة األمم املتحدة املؤقتة
يف لبنــان ورئيس البعثة اللــواء ارولدو الثارو،
وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناين برئاســة
منســق الحكومة اللبنانية لدى قوة األمم املتحدة
العميد منري شــحاده .وتطرق الجانب اللبناين إىل
االعتداءات اإلرسائيلية اليومية واملتكررة للسيادة
اللبنانية براً وبحراً وجواً ،وأعاد تأكيد التزام لبنان
بالقرار  1701ومندرجاته كافة.
كذلك ،شــدد الجانــب اللبنــاين عىل رضورة
انســحاب العدو اإلرسائييل من األرايض اللبنانية
املحتلة كافة ومنها :مزارع شبعا وتالل كفرشوبا
والقســم الشاميل املحتل من بلدة الغجر والنقاط
ال  17املعتربة كخرق دائم».
وكانت أعلنــت اليونيفيل يف بيان ،أنه «بعد أن
ترأس االجتامع الثاليث األول له ،أعرب رئيس بعثة

اليونيفيــل وقائدها العام اللواء أرولدو الثارو عن
أمله يف أن يستخدم املنتدى لتجاوز إلقاء البيانات
اىل التأكيد عىل إيجاد الحلول».
كالم رئيس بعثة اليونيفيل جاء خالل االجتامع
الــذي عقد ،مع كبــار ضباط الجيــش اللبناين
والجيــش اإلرسائييل ،ولفــت البيان اىل أنه «من
خــال اتباع نهج عميل وبراغاميت ،أشــار اللواء
الثــارو اىل ان هدفه يتمثل يف الوصول إىل نتائج
بناءة من خالل الهيــكل الثاليث وآليات االرتباط
والتنســيق األخرى التي تضطلع بها اليونيفيل».
وتوجه اىل الحارضيــن يف االجتامع بالقول:
«لقــد أكد مجلس األمن عىل أهمية اآللية الثالثية
كأداة حيويــة لنزع فتيل التوترات وتجنب ســوء
التقديــر .ونحن يف هذه الغرفة مســؤولون عن
تحقيق ذلك .سيتطلب القيام بذلك محادثات بناءة
والبحث عن حلول مربحة للجانبني».
وأوضح البيان أن «القضايا التي نوقشت شملت

الحوادث عــى طول الخــط األزرق ،وانتهاكات
املجــال الجــوي ،والخروقات الجســيمة لوقف
األعامل العدائيــة يف انتهاك لقرار مجلس األمن
الــدويل  .1701كام دعا اللواء الثارو األطراف إىل
امليض يف وضع عالمات عىل النقاط الواقعة عىل
طول الخط األزرق التي تم االتفاق عليها سابقا».
وذكر البيــان بأن «اآللية الثالثيــة لليونيفيل
تأسســت مبارشة بعد حرب عام  2006لتنســيق
انســحاب الجيش اإلرسائييل مــن جنوب لبنان
وتســليمه ،عرب اليونيفيل ،إىل القوات املســلحة
اللبنانيــة .وقد تطــورت إىل منتدى ملســاعدة
القوات املســلحة اللبنانيــة والجيش اإلرسائييل
عىل التوصل إىل اتفاقات عملية بشــأن القضايا
الخالفية ،وبناء الثقة بني األطراف .وقد أثبتت هذه
االجتامعــات أنها رضورية إلدارة النزاع والحفاظ
عىل االســتقرار الذي ساد عىل طول الخط األزرق
منذ عام .2006

اصــدرت هيئة اإلرشاف عىل اإلنتخابات النيابية
بيانــا تقومييا ملجريات العمليــة اإلنتخابية ،جاء
فيــه« :بعد انتهاء عمليات اإلقرتاع وصدور النتائج
النهائيــة ،وتقوميا ملجريــات العملية اإلنتخابية
يف مراحلهــا كافة ،رصــدت هيئة اإلرشاف عىل
اإلنتخابــات من خالل التقاريــر التي تزودها بها
غرفة العمليات ما ييل:
أوال :بالنســبة لعــدم التقيد بفــرة الصمتاإلنتخايب :لحظت الهيئة التزاما مقبوال يف مختلف
مراحل العمليــة اإلنتخابية التي جرت يف الخارج
بتاريــخ  2022/5/6و 2022/5/8وانتخابــات
املوظفني من قبل وســائل اإلعالم واإلعالن كافة
واملرشحني واللوائح ال سيام لجهة التقيد مبوجبات
فــرة الصمت اإلنتخايب  ،وهالهــا ما حصل يوم
اإلقــراع الواقع فيه  2022/5/15من الكم الهائل
مــن املخالفات املرتكبة من وســائل اإلعالم كافة
واملرشــحني واللوائح والجهات السياسية ال سيام
بالنســبة ملوجبات الصمت اإلنتخايب ما استدعى
تدخــات مبارشة مــن رئيســها وأعضائها عرب

اإلتصــاالت الهاتفية ،دون جدوى ،وما دفع الهيئة
إىل إصــدار بيــان عاجل للتقيد بأحــكام الصمت
اإلنتخايب ،ويف مجريات املراقبة املذكورة ،رصدت
الهيئة  324مخالفة تتعلق بالصمت اإلنتخايب.
ثانيا :بالنســبة لظاهرة املال اإلنتخايب ورشاءاألصــوات :رصدت الهيئة بعــض مخالفات رشاء
األصوات عرب شــكاوى وردتها بهذا الخصوص من
املرشــحني واللوائح والجهات السياسية وغريها
وعرب إخبارات أحالتها ،بعد دراســتها ،إىل النيابة
العامة املختصة وفقا لألصول.
ثالثا :بالنسبة لخطاب الكراهية وإثارة النعراتالطائفية :رصدت الهيئة ارتفاعا يف حدة الخطاب
اإلنتخــايب والســيايس بني املرشــحني واللوائح
واألحزاب السياسية وما يتم تداوله من املتنافسني
عىل مواقــع التواصل اإلجتامعــي وكلام اقرتبنا
مــن موعد اإلنتخابات ،كانــت تزداد حدة الخطاب
التخوينــي والتخويفــي والرتهيبــي والتهديدي
والتهوييل شــدا للعصب وإثارة النعرات الطائفية
األمر الذي يشــكل تشــويها للعملية اإلنتخابية

ويعكس ضعــف اإللتزام بالقوانني املرعية اإلجراء
ويخالف اإلعالن الصــادر عن هيئة اإلرشاف بهذا
الخصوص رقم  11تاريخ  20222/5/5بالقســم
األخري منــه لجهة وجوب التقيــد بأحكام املادة
 74من قانــون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم
.2017/44
رابعــا :رصد التقاريــر املحليــة واإلقليميةوالدولية :تعلن الهيئة أنها تتابع دراســة التقارير
التــي تصدرها هيئــات املجتمع املــدين بنتيجة
مراقبتها مجريــات العملية اإلنتخابية التي تقوم
بعملها اســتنادا اىل اعتامدها بصورة رسمية من
قبل الهيئة ،كذلك األمر بالنســبة للتقاريرالصادرة
عن املنظــات اإلقليمية والدوليــة ،التي اقرتنت
طلباتها للمشاركة يف مراقبة اإلنتخابات مبوافقة
الهيئــة وحصول مندوبيها عىل التصاريح الالزمة
التــي تخولهم القيام بأعامل املراقبة ،وســتتوىل
الهيئــة نرش النتائج كلهــا التي تتوصل إليها عىل
صفحتها اإللكرتونيــة عمال بقانون الوصول إىل
املعلومات تعزيزا ملبدأ الشفافية.

اإلنتخابية» ّ :
ّ
ّ
كم هائل من املخالفات يوم االقتراع
العملية
«هيئة اإلشراف على

جعجع مرتئسـاً اجتامع تكتل «الجمهورية القوية»
أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمري
جعجع ان «النــواب الجدد ،ابتداء من االحد
املقبــل ،مســؤولون بااليفــاء بتعهداتهم
االنتخابية وااللتــزام بها اذ ال يجوز «نروح
مبنطق مــا خلونا» ،داعيا «النواب املنتخبني
الســياديني والتغيرييــن واالصالحيــن
واملجتمع املدين اىل التنسيق سويا ألن الهدف
من الدخــول اىل الربملان التغيري الفعيل من
اجل تحسني واقع اللبنانيني».
موقــف جعجــع أطلقه من املقــر العام
للحــزب يف معراب ،عقــب االجتامع األول
لتكتل «الجمهورية القوية» بعد االنتخابات
النيابيــة ،وقال« :املعركة االنتخابية خيضت
عىل اســاس اذا كان حزب اللــه وحلفاؤه
باستطاعتهم الحفاظ عىل االكرثية النيابية،
وحاول الطرفــان قبل االنتخابات التأكيد أن
ال تغيري يف النتيجة وان االكرثية ســتبقى
معهام ،ولكن أتت النتيجة مدوية بخســارة
الحزب والتيــار لالكرثية النيابية ،النه عىل
املســتوى العام انتقلت هــذه االكرثية اىل
مكان آخر ،ليس بالرضورة اىل حزب او جهة
معينــة ،بل اىل مجموعــة تكتالت واحزاب
تتوافق جميعها ضد املســار الذي ســاد يف
الســابق وضد وضعية حزب الله وسالحه
وموضوع السيادة والفساد».
وتابــع« :من أبرز املفارقــات التي يجب
التوقــف عندهــا هي :املفارقــة االوىل ان
كرثا من رموز النظام الســوري وحزب الله
«طاروا» يف هذه االنتخابات ولو انهم كانوا
يســوقون دامئا ملنطق وجود تنظيم مسلح
خارج الدولــة اللبنانية ،بدءا من املري طالل

ارســان وايــي الفرزيل وفيصــل كرامي
واســعد حردان ووئام وهاب ،فيام املفارقة
الثانية كانت خروج الحزب القومي السوري
وحزب البعث من اللعبة ما يؤكد ان الشــعب
اللبنــاين «اذا بدو يف يثبــت موقفو» .اما
املفارقــة الثالثة ،فتمثلت يف تدين نســبة
االقرتاع يف بيئة حــزب الله مقارنة بالعام
 ،2018بالرغــم من كل حمالت التعبئة التي
قام بها مســؤولو الحزب مع تدخل مبارش
المينه العام السيد حسن نرصالله».
أردف« :مل أكــن أرغــب يف التطــرق إىل
هــذه املواضيع ،إال من بــاب التوضيح ،لكن
تيار الكذب والتشــويه والخداع «ما بيرتكك
مرتــاح» ،فلجهة مســألة الكتلة األكرب يف
املجلــس النيايب ،أنصح رئيس التيار الوطني
الحر جربان باســيل باآليت« :لو كنت مكانك
الخرتت الطابق الـ  17تحت األرض يك اجلس
فيه» ،مضيفــا «نحن أكرب كتلة يف املجلس
وسنتح ّمل مسؤوليتنا عىل هذا األساس .يف
املطلــق« ،القوات» لديهــا كتلة من  19نائبا
مقابل  18للتيار ،هذا يف حال حسبنا محمد
يحيى معه .أما يف التفاصيل ،فالقوات نالت
بأقــل تقدير  200ألف صوت تفضييل مقابل
 130ألفا للتيار».
ويف ما يتعلق بـ «رئاســة مجلس النواب،
وهو محور الحياة السياسية يف لبنان» ،قال
جعجع« :لدى القــوات مواصفات واضحة
جــدا لرئيس مجلس النــواب ال تنطبق عىل
الرئيــس نبيــه بري الن مامرســاته خالل
الســنوات املاضية مختلفة عن املواصفات
التي نريدها .لذلك ،لن نصوت له».
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ً
ُ
إتصاالت ليال بين بعض األحزاب ونواب التغيير للتشاور في االستحقاقات املرتقبة
ّ
الحكومية فتحت على مصراعيها ...واالتجاه نحو تنشيط تصريف األعمال
املعركة

صونيا رزق

مع إقرتاب موعد اإلســتحقاقات الهامة
كإنتخــاب رئيس جديد للمجلــس النيايب
ونائبــه ،وتكليف رئيس جديــد للحكومة،
تبدو االيام القليلة املقبلة هامة سياســياً،
ترافقها الهواجس من إمكان حصول خضّ ة
سياســية او توتر يف الشــارع اللبناين،
عىل خلفية عدم االتفــاق عىل هوية َمن
ســيرتأس عروش هذه االستحقاقات ،كام
تجري العادة يف لبنان حيث يسود التناحر
فريقي النــزاع ،اللذين اعادا
والخالف بني
ّ
االنقســام من جديد وعىل مستوى كبري،
منذ بــدء مرحلة االســتحقاق االنتخايب
ليرتجم بقوة ليلة صــدور النتائج ،وبروز
فريق نال نســبة اكرب من التصويت ،ليعيد
الســاحة اللبنانية اىل ما يشــبه ساحة
الترشذم بــن فريقــي  8و  14آذار ،لكن
املشــهد االكــر واقعية بات بــن محور
املامنعة وبعض احزاب  14آذار واملستقلني
والحراك املدين.
اىل ذلــك افيــد بــأنّ اتصاالت جــرت ليالً بــن بعض
االحــزاب التي فــازت يف االنتخابــات النيابيــة ،ونواب
التغيــر واملســتقلني والحــراك املدين ،للتشــاور وتبادل
االراء والتواصل والتنســيق حول االســتحقاقات املرتقبة،
خصوصــاً انتخابــات رئاســة املجلس النيــايب ،وتاليف
الحكومة الجديــدة ،وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وعــى الخــط الحكومي الــذي يتوق الرئيــس نجيب
ميقــايت للعودة اليه ،مــن باب الــراي الحكومي ونيل

التكليف ،وليس البقاء ضمــن فرتة ترصيف االعامل ،لكن
يبش بالخري،
ّ
املعلومات تشــر اىل انّ الوضع السيايس ال
اذ مــن املتوقع عودة التناحر الحكومــي قريباً ،بني رئيس
الجمهورية ميشــال عــون والرئيس ميقــايت حول امللف
الحكومي ،ومحاولة تأجيل اإلستشــارات النيابية لتكليف
رئيس ملجلس الوزراء ،تحت حجة عدم اإلتفاق عىل اسمه،
إضافــة اىل رفض رئيــس «التيار الوطنــي الحر» جربان
باســيل ،عودة ميقايت لتــ ّويل الحكومــة الجديدة ،مع
التحضري لــروط تعجيزية وفق املصــادر ،التي إعتربت
يف ظل كل ما ســيحدث من خالفات مرتقبة ،بأنّ حكومة

ترصيف االعامل ســتطول مهمتها كثرياً،
معتربة بأنّ العيص السياســية ســتكون
عديــدة ،متوقعــة مرحلــة صعبــة من
االنقسامات.
ويف هــذا الســياق ال تبــدو املوافقة
جامعــة عىل الرئيــس ميقايت يك يتوىل
الحكومــة الجديدة ،فالبعــض يقول يف
العلن يشء ،بينــا يف الكواليس تختلف
املواقف والعكس صحيح.
ونقلت املصــادر املواكبة للوضع النيايب
الجديــد ،بأنّ محور املامنعــة غري موافق
مبعظم احزابه عىل عــودة ميقايت ،فيام
تيــار «املردة» اعلن عىل لســان رئيســه
الوزير السابق ســليامن فرنجية ،موافقته
عىل تويل ميقايت للحكومة الجديدة ،فيام
رئيس «التيار» جربان باســيل قالها بالفم
املآلن» لســنا مع عودته» ،يف ظل رشوط
يضعهــا االخري يف حال وافق عىل ميقايت
رئيساً ملجلس الوزراء من جديد.
اما رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب
محمد رعد ،فقد رأى بأنّ غياب حكومة الوحدة الوطنية عن
الســاحة اللبنانية يعني اخذ لبنان نحو الهاوية ،والعنوان
يُفهم من الرسالة التي اطلقها يف إتجاه الفريق الخصم.
يف غضون ذلك يبدو الفريــق االخر الذي يضّ م «القوات
اللبنانية» والحزب «التقدمي االشــرايك» والشــخصيات
املستقلة واملجتمع املدين ،غري مؤيد لحكومة الوحدة ،النّ
التجارب أثبتت فشــلها ،فيام املطلوب وزراء للعمل بشكل
متواصــل ،عناوين معركتهــم الحكومية» االصالح اوالً «،
يك تتحقق بعض املساعدات العربية والدولية.

ّ
النيابية ّ
حركت املطالبة الستقالة القيادتين
خسارة الحزب القومي في اإلنتخابات
االبــتــعــاد عــن فكر ســعــاده بقيادة «ث ــورة ثانية» سبقه إليها «الــحــراك الشعبي»
كامل ذبيان
مل يفز اي مرشــح للحزب الســوري القومي االجتامعي
بجناحيــه يف االنتخابات النيابية ،وهــو يخرج من مجلس
النواب بعد ان متثل فيه اثر اتفاق الطائف بكتلة من ستة نواب
يف العام  ،1992ليرتاجع عددها اىل خمسة يف 1996واربعة
يف العام  2000فثالثة يف العــام  2005اىل اثنني يف العام
 2009ثم ثالثة يف العام  2018بضم النائب ألبري منصور اىل
النائبني اسعد حردان وسليم سعاده بعد ان حل منصور مكان
النائب الســابق مروان فارس دون ترشــيح قومي ووافقت
قيادة الحزب عىل ما رسم لها.
وشكلت خسارة الحزب القومي ملقاعده ،ازمة جديدة داخل
التنظيمني االول برئاســة حردان الذي خــر مقعده الذي
يشــغله منذ ثالثني عاما والثاين برئاسة ربيع نبات الذي مل
يحرز مرشــحوه االربعة اي فوز ،اذ بدأت االسئلة تطرح يف
صفوف التنظيمني وبني القوميني االجتامعيني خارجهام حول
من يتحمل املســؤولية عن النكسة السياســية التي اصابت
الحــزب القومي فرتاجعت اصوات املقرتعني له من حواىل 23
الف صوت  2018اىل نصفهم ( )11621ملرشــحي الفريقني
فلم يســتجب القوميون لقرارات قياديت التنظيمني ويشاركوا
يف االنتخابــات التي قاطعوها وفق معلومات مصادر حزيبة
متابعة يف كل الدوائر ســواء التي ترشح فيها قوميون او ال
اذ كشــفت املصادر عن ان الكثري من القوميني وغالبيتهم من
الشــباب والطالب او من يتحدرون من عائالت قومية منحوا
اصواتهم ملرشــحي «التغيري» وفق الوصف الجديد ملن سموا
انفسهم «ثوار» اذ توقف مســؤولون يف الجناحني امام هذه
الظاهرة.
وتســبب االنشــقاق يف تلقي الحزب القومي صفعة يف
االنتخابات وكانت رضورية لهام وفق قوميني غري منحازين

ملركــزي الحزب يف الروشــة (نبات) والبناء او الربيســتول
(حردان) عل النتائج التي حصل عليها املرشحون من الطرفني
تكون مدخال للتفكري والتوجه نحو الغاء االنقسام الذي وضع
القوميني مبواجهة بعضهم كام حصل يف الكورة التي خرس
فيها املرشحان ســليم سعاده ووليد العازار ،فتشتت االصوات
يبنهام اضافة اىل وقــوف قوميني عىل الحياد وعدم حامس
املواطنني النتخاب اي منهام.
ولن مير فشــل الجناحــن يف االنتخابات دون املســاءلة
واملحاســبة اذ بدأ حــراك يف داخلهام يدعــو قيادتيهام اىل
االســتقالة وانترشت عىل مواقع التواصل االجتامعي دعوات
ايضا اىل اســتقالة حردان وبنات حيث يعاين التنظيامن من
ازمات داخلهام بدأت بعد انتخابات  13ايلول  2020وكشــفت
مامرســاتهام بأنهام يف االداء نفسه من خالل قبضة فرد او
افراد عىل الحزبني يسيطرون عىل قرارهام وهذا ما بدأ يالقي
معارضــة يف تنظيم حردان الذي قدم عدد من اعضاء املجلس

ّ
املـــــكـــــاري ت ــف ــق ــد أرشــــيــــف «تـــلـــفـــزيـــون ل ــب ــن ــان»:
ّ
الــجــهــد املـــبـــذول لــلــحــفــاظ عــلــى تــاريــخــنــا ال يثمن

االعىل استقاالتهم بعد االنتخابات الحزبية التي اجراها مؤخرا
ومل تعرض عىل املجلس االعىل بعد حيث يعرتض املستقيلون
عىل اعادة انتخاب حردان رئيســا للحزب والذي بعد خسارته
يف االنتخابات النيابية وقبلها يف الحزبية ستضعه يف موقف
صعب جدا وال ميكنه تربير وجوده عىل رأس الحزب بأنه امن
له الحضور النيايب والسيايس الذي مل يفد الحزب ابدا بل ارض
به وهو ما يتداول به القوميــون الذين مل يعرفوا من نوابهم
اية فعالية يف طرح القوانني ومتابعة اعامل اللجان وتوسيع
القاعدة الشــعبية للحزب التي تراجعت يف العديد من املناطق
لتتقدم فيها االحزاب الطائفية وتظهر يف الســنوات الخمس
االخرية حركة شعبية يف املجتمع باسامء متعددة مل يتقدمها
الحزب اال بعض القوميني الذين شــاركوا يف الحراك الذي بدأ
يف  17ترشين االول  2019ليقطف الثورة «يساريون» وافراد
يف  14اذار.
ويضع قوميــون اجتامعيون ومنهم مــن كان يف موقع
القرار يف الحزب خسارة االنتخابات بانها نتيجة تراكم اخطاء
ومامرســات وعدم املحاسبة ووضع اليد من قبل حردان عىل
الحزب الذي كان يف صفوفه من ايده ومىش معه وســايره
ومل يعرتض عىل مامرســاته التي له رشكاء فيها يف اضعاف
الحزب ورشذمته وانحرافه عن عقيدته وابتعاده عن املجتمع
وقضاياه ،حيث كشف االنخراط بالسلطة الرسمية سواء يف
مجلس النواب او الحكومة مــن ان الحزب ابتعد عن ما اراده
مؤسسه انطون سعاده الذي قاد ثورة ضد النظام اللبناين يف
 4متوز  1949ومهد لها بنداءات للشــعب اللبناين ليثور معه
عىل الطبقة السياسية الفاســدة ،فأصدر بالغا للثورة التي
مل تنجح واعدم قائدها ســعاده بعد  24ســاعة عىل اعتقاله
ويكون هو من اطلق الثورة يف لبنان وســاها باالوىل وكان
عىل حزبه ان يقود هو الثورة الثانية بعد فشل االنتخابات الن
اصالح النظام من الداخل صعب بســبب تجذر الطائفية يف
املجتمع.

حــمـ ّـيــه :ظــاهــرة التطبيقات اإللــكــتــرونـ ّـيــة تشكل
منافسة غير مشروعة لسائقي السيارات العمومية

جنبالط :أسبوع على اغتيال أبو عاقلة
..ولم ّ
تتحرك الهيئات املحلية والدولية
غ ّرد رئيس الحزب التقدمي االشــرايك وليد جنبالط عرب
حســابه عىل «تويرت»« :باالمس يف اوكرانيا قرروا محاكمة
جندي رويس يف تهمة ارتكاب جرمية حرب ويف هذا السياق
ِ
مل
ميض اسبوع عىل اغتيال رشين ابو عاقلة من قبل الجيش
االرسائييل يف فلسطني وما زالت الهيئات املحلية والدولية مل
تتحرك».

ّ
شـــيـــا
ابـــــراهـــــيـــــم بــــحــــث مــــــع
ّ
ّ
الـــداخـــلـــيـــة
الـــــتـــــطـــــورات
فـــــي

ابراهيم مستقبالً السفرية األمريكيّة

اســتقبل املدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم يف
مكتبه صباح امس ،ســفرية الواليــات املتحدة األمريكية يف
لبنان دورويث شــيا ،وقد تم البحــث يف آخر التطورات عىل
الساحة الداخلية.

مشيخة العقل واملجلس املذهبي:
لــجــمــع الــشــمــل وتــحــصــيــن املجتمع
صدر عن املكتب االعالمي ملشيخة العقل واملجلس املذهبي
ما يأيت« :تهيب مشــيخة العقل واملجلــس املذهبي باخواننا
وابنائنــا جميعا عــدم التعرض بعضنا لبعض عرب وســائل
التواصل االجتامعي باإلساءات او التعليقات املضادة ،والرتفع
عن املنازالت الكالمية التي ال تجدي نفعا ،يف وقت نحن احوج
ما نكون اىل تغليب لغة العقــل والحكمة عىل لغة االنفعال
واالرتجال ،واالنطالق معا مبحبة واحــرام لتجاوز مرحلة
االنتخابــات األخرية ،والعمل الجاد لجمع الشــمل وتحصني
املجتمع .هذه هي رســالتنا التــي مل نبدلها يوما ولن نتخىل
عنها ،آملني ممن ساءهم االمر تفهم الواقع وسحب إساءاتهم
التي ال تليق مبجتمعنا التوحيدي وحضورنا الوطني».

ً
جانبا
بــقــرادونــيــان  :لــنــتــرك خــافــاتــنــا
ّ
ونــــوظــــف ج ــهـــودنـــا إلنـ ــقـ ــاذ ال ــوط ــن

غرد األمني العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان
عرب حسابه عىل «تويرت» « :بعد إنتخاب مجلس نواب جديد ،
دعونا نرتك خالفاتنا جان ًبا ونوظّف جهودنا إلنقاذ الوطن….
قد نختلف عىل نقاط ونتفق عىل أخرى …،فلننب مســتقبل
البلد عىل النقاط املشرتكة».

وفــــد مـــن حــــزب الـــلـــه زار سعد
ً ً
والــبــزري مهنئا بفوزهما النيابي

وفد حزب الله والبزري

زار وفد من حزب الله برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ
زيد ضاهر وضم عضو لجنة العالقات محمد القشوري ،األمني
العام لـ «التنظيم الشــعبي النارصي» النائب أســامة سعد،
مهنئا بفــوزه باالنتخابات النيابية ،يف حضور شــخصيات
وعدد من كوادر التنظيم.
كام وزار الوفد للغاية نفسها ،النائب املنتخب الدكتور عبد
الرحمن البــزري يف منزله يف صيــدا ،يف حضور فعاليات
وشــخصيات ،متمنيا لــه التوفيق يف خدمــة الصيداويني
ومدينتهم».
من جهة أخرى ،طلب البزري من أنصاره ومحبيه ،إزالة كل
الصور والالفتات التي وضعت خالل فرتة اإلنتخابات ،شاكرا
لهم دعمهم ومحبتهم.

ّ
«جمعية أولياء الطالب في الخارج»:
لن نقف مكتوفين على إقفال الحسابات

املكاري يجول يف األقسام

تفقد وزير االعالم زياد املكاري أرشــيف
تلفزيــون لبنان يف مبنى ايفوار يف ســن
الفيل ،ترافقــه مديرة التلفزيــون فيفيان
لبــس ومدير االرشــيف عثــان مجذوب
ومستشــارة الوزير للشؤون الفرنكوفونية
اليسار نداف وفريق العمل.
عقــب جولة يف كل االقســام واالطالع
عىل وضع االرشيف وطريقة العمل ،اطلع
املكاري عىل بعض االفالم القدمية املتعلقة
باالخبــار والربامج ،حيث هنأ القيمني عىل
هذا االرشيف «الذين حافظوا عليه يف أحلك
الظروف».
وقال« :رسرت باملجــيء اىل هذا املكان
املتألق الذي يخــزن كل ذاكرة لبنان والرشق
االوســط ،وذهلت بالجهد املبذول من أجل
حاميــة كام الحفــاظ عىل هــذه الذاكرة

الوطنية التي تعترب ثــروة ال تقدر بثمن»،
مضيفــا «مل أصــدق ما شــاهدته والجهد
املبــذول للحفاظ عىل هذا االرشــيف ،ولن
تصدقــوا ما ســيتحقق بعــد الربوتوكول
الذي وقعناه مع الســفارة الفرنسية لحفظ
ورقمنة تاريخنا ،وارشــيفنا هــو الوحيد
الذي يؤمن لنا مســتقبال زاهرا يف بلد مير
اآلن يف أصعب الظروف».
وختــم «انا مــرور وفخــور بجميع
املوظفــن الذين أنقذوا هذا االرشــيف يف
أحلــك الظروف التي مرت عــى لبنان ،من
املطر والنار والحــرب والرسقة ،فهؤالء ال
ميكننــا ان نوفيهم حقهــم يف وقت تهدم
كثري من الثقافــات يف املنطقة ،يف العراق
وسوريا وافغانستان كام يف لبنان ،ودامئا
كان هناك بطل يحمي متحفا وذاكرة».

حميه يرتأس االجتامع

عقد وزير األشغال العامة والنقل عيل
حميــه ،اجتامعا مع ممثيل الســائقني
العموميني املعرتضني عىل عمل املنصات
االلكرتونية لنقــل الركاب ،تناول ظاهرة
املنصــات والتطبيقــات االلكرتونيــة
املحليــة والدوليــة لتأمــن خدمة نقل
الــركاب مقابل عمولة بواســطة اليات
خصوصيــة كالســيارات والدراجــات
النارية وما شابه.
واشــار حميه اىل ان «هذه الظاهرة
تشــكل منافســة غري مرشوعة وتلحق
رضرا بســائقي الســيارات العمومية
ومالكيهــا املخولني حرصا مبامرســة
مهنــة النقــل العــام للــركاب وفقا
لقانــون الســر واالنظمــة املعمول
بها يف مامرســة املهنــة» ،ولفت اىل

انــه «ال مانع من االعتــاد عىل هكذا
تطبيقــات ومنصات ،بل نشــجع عليها
ملواكبــة التطــورات العاملية ،امنا يجب
ان يكــون ذلك ضمــن رشوط محددة
االلتزام بتشــغيل الســيارات العمومية
والســائقني العموميــن الحائزيــن
الرتاخيص الصادرة عن وزارة االشغال
العامة والنقل».
واعلــن أن «وزارة االشــغال تتواصل
مــع وزارة الداخلية والبلديــات التخاذ
اإلجــراءات الالزمة ملنع هــذه املخالفات
ومراقبة هذه املنصات ملنعها من مامرسة
اعاملها خارج النطاق القانوين ،والسامح
فقط بتشــغيل الســيارات والســائقني
العموميــن الحائزيــن الرتاخيص وفقا
لألصول».

قالــت «الجمعية اللبنانية ألوليــاء الطالب يف الجامعات
األجنبية» ،يف بيان« :مل تلبــث االنتخابات النيابية ان تقفل
موســمها «الكرنفايل» ،حتى عمــدت «منظومة» املصارف
اىل تصعيــد هجمتها عىل اولياء الطــاب واملودعني ،فعمد
«بنك لبنان واملهجر» اىل اقفال عدد كبري من حسابات اولياء
الطالب يف الجامعات األجنبية القفال الباب مســبقا عىل أي
طلبات تحويل مســتحقة ألهايل الطالب عرب هذه املصارف
وفقا للقانون .»283
ولفتت الجمعية اىل انها «كانت حذرت من ان تسليم مجلس
النواب بكل كتله الوازنــة «رقبة» أولياء الطالب و الطالب اىل
«املنظومة الرتهيبية املرصفيــة» عرب تعديل القانون الذي أقر
وحذف املادة  670عقوبات سيؤدي اىل عدم التزام هذه املنظامت
املالية الخارجة عىل القانون والدستور تنفيذ هذا القانون».
وحذرت الجمعية «املصارف املذكورة من انها لن تقف مكتوفة
امام ما يجــري» ،ودعت األهــايل اىل ان «يكونوا عىل أهبة
اإلســتعداد للتحرك يف اتجاه املصارف املذكورة وال سيام «بنك
لبنان واملهجر» يف املناطق وامام الفروع الرئيسية يف بريوت
يف األيام املقبلة» ،ودعت ايضا «األهايل اىل التحرك قانونيا ملنع
من امتهن دوس القوانني والدستور من امليض يف ظلمه».
وهنأت «الطالب وأولياءهم بالســقوط املــدوي الثنني من
«ممثيل حزب املصارف» ،واعتربت «هذا السقوط نتيجة حتمية
لسلوكهام يف حق اولياء الطالب والطالب واملودعني عموما».

5

سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
«الــحــصــار الــســعــودي» مــســتــمـ ّـر بــا هــــوادة عــلــى «زعــيــم املستقبل»
ّ
ّ
ّ
«غـــــــب الــــطــــلــــب» ؟
«مــــخــــفــــيــــة» لـــلـــحـــريـــري
نـــيـــابـــيـــة
ك ــت ــل ــة

عيل ضاحي

ال تــزال نتائج االنتخابات
النيابيــة وال ســيام عىل
الساحة السنية وخصوصاً
يف عكار وطرابلس وبريوت
تحت «املجهر» الســني ،قبل
اللبنــاين والوطني ،وفق ما
تؤكد اوساط سنية واسعة
اإلطالع عىل هذا امللف.
وتشري االوســاط اىل ان
انتخابــات  15ايار من العام
 ، 2022سرتســم مستقبل
الطائفة الســنية للسنوات
املقبلة.
فلم يعــد هناك من متثيل
حرصي للســنة ،ومل يعد الرئيس ســعد الحريري
«الناطق االوحد» باســمهم او يختــر التمثيل
السني به وبكتلته.
بل اصبح هناك له رشكاء من «اللقاء التشاوري»
الذي يضم «ســنة  8آذار» ،وسيعاد تشكيله قريباً
وسيضم وفق املعلومات شخصيات سنية ستشكل
«صدمــة ايجابية» ،ورغم تلقيه رضبة قاســية
بخروج فيصل كرامي من الربملان.
كام ظهرت كتلة مستقلة وموزعة بني «الجامعة
االســامية» و»االحباش» واللــواء ارشف ريفي،
والنائبني اسامة سعد وعبد الرحمن البزري وكذلك
عدد من نواب الحراك او «التغيرييني».
وتؤكد االوســاط نفســها ،ان الطائفة السنية
يف لبنــان اثبتت انها خرجت مــن لبوس التطرف
وامتحان داعش والنرصة والســلفيني وخصوصاً
يف طرابلس .حيث فشل الســلفيون يف الوصول
اىل مجلــس النواب ،كــا كان البديل عن ســعد
الحريري و»املستقبل»« ،نواباً تغيرييني ومستقلني
ومعتدلني» .وليس متطرفني .وبالتايل اثبت السنة
وعيهــم ونضجهــم وان بامكانهــم الخروج من
البوتقة والصورة النمطية.
وتكشف االوساط ان الحريري وتيار «املستقبل»

مل يقاطعــوا االنتخابــات فعلياً وعــى االرض
وعىل خالف ما اعلن الحريــري ،فان االمني العام
لـ»املســتقبل» احمد الحريري ارشف «شخصياً»
عىل االنتخابــات من عــكار اىل املنية وطرابلس
وبريوت الثانية وصيدا.
وتشــر اىل ان االرقام وسجالت الداخلية ،تؤكد
الســنة تجاوزت الـ 23يف املئة
ان نسبة املقرتعني ُ
يف كل لبنان كمعدل وسطي ،بينام كانت يف العام
 28 ،2018يف املئــة ،اي ان الـ 5يف املئة من الذين
قاطعوا ســنياً  ،فعلوا ذلك نتيحة االحباط الشعبي
والسيايس واالقتصادي واملايل وهذه النسبة ايضاً
قاطعت يف مختلف الطوائف الســباب معيشــية
واجتامعية.
وتؤكد االوساط ان هناك حديثا جديا يف صفوف
«املســتقبل» عن كتلة «مخفيــة» للحريري بني 6
و 8نواب «مضمونني» وهم نواة «نواب املســتقبل
الســابقني» والكتلة املســتقلة الحاليــة .وهم
ســيكونون «غب الطلب» عند عودة الحريري اىل
لبنان عندما تسنح «اللحظة االقليمية والدولية».
وتكشــف االوســاط نفســها ،ان موعد عودة
الحريري بات مرتبطاً بتشــكيل الحكومة ويرتدد
ان تأليفها لن يكون ســهالً ،وهو صحيح انه ليس
مرشحاً لتويل رئاســتها ،لكنه لن يفرط يف كونه

«ناخباً سنيا» َ
اول يف رئاسة
الحكومــة ،وســيكون له
دور يف تأليفهــا مع وجود
«بيئة حاضنة» ومؤيدة له،
وكذلك وجود كتلة نيابية ال
يســتهان بها وسيعلن عنها
عند «الرضورة».
وتؤكــد ان اصــوات
والســنة
«املســتقبل»
ُ
والعشــائر السنية وبضغط
سعودي مبارش ومن السفري
وليــد البخاري ،ســاهمت
يف ايصال مرشــحي سمري
جعجع يف طرابلس وبريوت
االوىل وجزيــن وكذلــك
السنة يف
ساهمت اصوات ُ
رفــع حواصل لوائــح وليد
جنبالط واوصلت بعض مرشــحيه يف الشــوف
واقليم الخروب والبقاع الغريب.
وتشــر اىل ان الحريري وعرب مســاهمته يف
«افشال» الرئيس فؤاد الســنيورة ولوائحه وكذلك
ضامن وصــول كتلة ســنية مؤيدة لــه «تحت
الطاولة» ،يؤكد انه «الرقم السني الصعب» ،وانه لن
ينكفىء وال يزال موجوداً .ورســالته هذه موجهة
اىل النائب جربان باسيل وحزب الله قبل السعودية
والسنيورة وخصومه الذين سعوا اىل وراثته.
وعىل املقلب السعودي ومع اســتمرار الحملة
االعالمية والسياســية من االعالم السعودي وال
ســيام جريدة «عــكاظ» عليه وعــى «معاونيه
الخمســة» ،تؤكد االوساط ان الحريري رفض قبل
االنتخابات اكــر من مرة التجاوب مع وســطاء
لبنانيني موفدين من الســعودية لدعوة جامهريه
اىل التصويت ،كــا رفض االجابة عىل اتصال من
السفري السعودي وكام رفض «عرضاً سعودياً» قُد ّم
له للمشاركة يف االنتخابات.
وتشــر اىل ان «الغضب الســعودي» مستمر
و»الحصار متواصل» من السعودية عىل الحريري
وقد يكون هناك «اجراء سعودي» جديد ضده ،يف
فرتة ليست ببعيدة!

وزيـــــــــــــــــر الـــــــــــــــزراعـــــــــــــــة :نـــــــحـــــــن أمـــــــــــــــــام مـــــــرحـــــــلـــــــة جـــــــديـــــــدة
قــــــوامــــــهــــــا األمـــــــــــــن الـــــبـــــيـــــئـــــي واالجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي واإلقـــــــتـــــــصـــــــادي
اســتقبل وزيــر الزراعة
الدكتور عباس الحاج حسن،
النائب وليــد البعريني عىل
رأس وفد مــن اتحاد بلديات
عــكار ورؤســاء بلديــات
وفعاليــات عكاريــة ،يف
حضــور رئيــس مصلحة
الزراعــة يف املنطقة ،حيث
تطرق البحث حول مواضيع
زراعيــة متعــددة مختصة
يف امنــاء الشــال .وكان
البعريني تقدم بشكوى ضد
كل من يثبت تورطه يف قطع
االشــجار املعمرة يف عكار،
والتي يحدث فيهــا مجزرة
بيئية تســتهدف اشــجار خالل اللقاء
ترتاوح اعامرها بني  200اىل
 300سنة.
وأكد الحاج حســن خــال اللقــاء أن «عكار
بالنســبة الينا امنا هي قلب الوطن والجرح الذي
يزف منذ زمــن بعيــد  ،ان كان حرمانا وان كان
باإلمناء غري املتوازن ،شــأنه يف ذلك شأن بعلبك
الهرمــل واملناطق التي حتــى اآلن محرومة ،وأن

يزيد الحرمان من خالل قطع األشــجار التي هي
متثل لنا الرئــة الحقيقية لهذا الوطــن هذا أمر
غري مســموح» ،وقال« :مربوك لكل النواب الذين
نجحــوا يف هذا العرس االنتخــايب ،وأيضاً الوفد
املرافق ان كان رئيس االتحاد أو أعضاء أو رؤساء

نـــبـــيـــل بـــــــدر والــــــحــــــوت مــــــن دار الــــفــــتــــوى:
نـــمـــد يــــدنــــا لـــلـــصـــادقـــيـــن فـــــي بــــنــــاء املــجــتــمــع
اســتقبل مفتــي الجمهوريــة اللبنانية
الشــيخ عبد اللطيف دريان يف دار الفتوى
النائــب املنتخــب نبيل بدر الــذي قال بعد
اللقاء« :تــم التداول يف شــؤون لبنان ال
ســيام العاصمة بريوت ،من كافة النواحي
السياســية واالقتصاديــة والحياتيــة
والخدماتية .واطلعنــا املفتي عىل برنامج
عملنا لتحقيــق ما وعدنا بــه أهل بريوت
الذيــن أعطونا ثقتهــم لتمثليهم يف الندوة
الربملانية ،وهــذا ال يطبق إال بتضافر جهود
كل النواب الفائزين ،ووضعناه بجو املبادرة
التي قمنا فيها مع النــواب الفائزين الذين
يشاركونا الهوى السيايس واالنتامء العريب
للنهوض بلبنان وخدمة أهله».
وختم «من منــر دار الفتوى مند يدنا اىل
كل من يؤيد انتامء لبنان العريب ،عىل أسس

وركائز وطنية ســليمة ،تحافظ عىل هويته
العربية وتعيد الثقة به ليعود منارة الرشق».
واســتقبل مفتــي الجمهوريــة ،النائب
املنتخب عامد الحوت وعضو املجلس الرشعي
اإلسالمي األعىل مصطفى خري.
بعــد اللقاء ،قــال الحــوت« :االنتخابات
انتهت ويدنا اليــوم مفتوحة لكل املخلصني
والصادقني يف عملية بنــاء املجتمع وتأمني
حقوق الناس ،وبالتايل نحــن اليوم خرجنا
من املنافســة وذاهبون نحو التعاون مع كل
الصادقني واىل تنفيذ مرشوع لخدمة وطننا
وبناء مجتمعنا».
وكان مفتي الجمهورية التقى سفري لبنان
يف املغــرب زياد عطا الله ،وتــم التداول يف
األوضــاع العامة ،ونقل لــه تحيات الجالية
اللبنانية يف املغرب.

تـ ــوقـ ــيـ ــف اشـــــخـــــاص ملـــشـــاركـــتـــهـــم ب ــم ــس ــي ــرات
ج ــاب ــت الــضــاحــيــة وأطـــلـــقـــوا شــــعــــارات مــذهــبـ ّـيــة

صدر عن قيــادة الجيش
ـ مديرية التوجيــه البيان
اآليت« :أوقفــت دوريــة
من مديريــة املخابرات يف
منطقة املرشفيــة  -بعبدا
املدعو (ش.ر) من الجنسية
الجزائريــة ،ويف منطقــة
حي السلم  -بعبدا املواطنني
(ح.م) و (ع.ن) ،ملشاركتهم
يف مســرات الدراجــات
النارية التي جابت الضاحية
الجنوبية وأطلقت شعارات مذهبية وطائفية.
وأقــدم األول عىل إطالق النــار أثناء تلك
املسريات بتاريخي  16و  ،2022/5/17إضافة
إىل تعاطــي املخدرات واإلتجار باألســلحة

واملشــاركة يف أحــداث الطيونــة ،وضُ بط
بحوزته مسدســن حربيني وذخائر حربية.
كام ضبط بحوزة الثالث مسدس حريب.
ســلمت املضبوطات وبورش التحقيق مع
املوقوفني بإرشاف القضاء املختص».

البلديات واستمعت اىل هذا
املطلب املحــق ،وانا من هنا
أطالــب املعنيني األمنيني ان
كان املؤسســة العسكرية
أو القوى األمنيــة ،باتخاذ
كل االجــراءات الالزمــة
بالتنسيق مع وزارة الزراعة
والبلديــات املوجودة ،حتى
يصار اىل محاسبة كل من
تخول وتســول له نفسه أن
يقطع هذه االشجار املعمرة
التي تزيد عــن  200و300
سنة ،وطبعا يجب التنسيق
الفوري واملبــارش يف هذا
املوضوع مع وزارة البيئة».
ووعد الحاج حســن أن
«يكون هنــاك تحرك رسيع
إن كان عــر املدعني العامني
البيئيــن أو غري ذلك ،ألن هذا األمــر يتكرر ان كان
يف عكار أو يف جرود بعلبك الهرمل أو يف الجنوب
اللبناين أو يف جبل لبنان» ،كاشــفا عن «التأسيس
ملرحلة جديدة عنوانها حفــظ األمن ،ان كان األمن
البيئي او األمن االقتصادي او األمن االجتامعي».

ريــفــي :لــن يحصل ب ــري عــلــى النصف
أعلن النائب املنتخب اللــواء أرشف ريفي« ،أنّ هناك تفكرياً
بتشــكيل جبهة ســيادية تضم  3مكونات أساسية ،السني
عرب جمع البيت الواحد ،القوات اللبنانية كمك ّون مســيحي،
واالشرتايك كمكون درزي» ،موضحاً «أن الثوار بحال تحالف
مع القوات وحــزب الكتائب وكل القوى الســيادية مبنطق
وطني».
ورأى ريفــي يف مقابلة تلفزيونيــة« ،أن مطالبة الرئيس
عون بالتدقيق الجنــايئ كالم ّية ،ولفــت إىل أنّه يريد فتح
ملفات الفســاد لرضب أخصامه وأنا التقيتــه مرة وقلت له
«بلش بصهــرك» وأقدم له امللفات ،مضيفــاً «التيار الوطني
الحر» فاسد كبري وحزب الله الفاسد األكرب».
وتوجه ريفي إىل فيصل كرامــي قائالً« :أنت صديق ومن
غري املقبول أن يكون لديك عالقــة مع حزب الله» ،وأعلن أنّه
سيكون والقوات جبهة واحدة» ،مضيفا «بدأنا بتغيري الواقع
من خــال هذه االنتخابات ولن يحصل الرئيس نبيه بري عىل
النصف ،وســنضع ورقة بيضاء ولن نعطي رشعية للسلطة
التي أوصلتنا إىل واقعنا الحايل».
وعن طرح اسمه لرئاســة الحكومة ،قال« :مل أتحدث مع
أحد ،ومل أُبلّغ من أحد ومل أطرح املوضوع مع أحد».

ً
اتصل بجنبالط مهنئا والتقى شخصيات

أبــــــي املــــنــــى :ل ــت ــض ــاف ــر ال ــج ــه ــود
ً
فــي املــجــلــس الــجــديــد إن ــق ــاذا للوطن
أجرى شــيخ العقل لطائفة املوحدين الدروز الشيخ سامي
ايب املنى ،اتصاال هاتفيا برئيس الحزب التقدمي االشــرايك
وليد جنبالط مهنئا «بانتصاره املميز يف االنتخابات النيابية»،
ومعربا عن «اعتــزاز الجبل بقيادته الحكيمــة» ،وداعياً اىل
«التعاون والعمل معاً لجمع الشمل وتثبيت وحدة الجبل».
كــا أمل يف «تضافر الجهود يف املجلــس النيايب الجديد
النقاذ الوطن ،واالنطالق مبسرية التغيري نحو االفضل».
واستقبل شيخ العقل يف دار الطائفة  -بريوت ،عميد كلية اآلداب
والعلوماالنسانيةيفجامعةالجنانالدكتورهاشمااليويب،يرافقه
الدكتورصالحزهرالدينوجرىعرضقضاياتربويةوأدبيةعامة.
كام استقبل العالّمة الباحث الشيخ محمد بادياين ،وتناول
البحث قضايا اسالمية عامة.
ومن زواره ايضا ،نجال الراحل عصمت صعب عضو املجلس
املذهبي السابق ،مروان وكريم صعب.
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ُ
 10م ــاي ــي ــن دوالر مــــن الــــصــــنــــدوق امل ــخ ــص ــص
لــدعــم جــهــود الــتــأهــيــل الــبــيــئــي وإدارة الــنــفــايــات

خالل التوقيع

تم يف وزارة البيئة ،توقيع اتفاقية «برنامج
ّ
التأهيل البيئي امللح وإدارة النفايات يف بريوت»
بني البنك الدويل ممثــاً باملدير االقليمي يف
الرشق االوسط ساروج كومار جاه وبرنامج
األمم املتحدة اإلمنايئ ممثالً باملمثلة املقيمة
للربنامج ميالين هاونشتاين ،يف حضور وزير
البيئة نارص ياســن ،وذلك مبنحة قيمتها 10
ماليني دوالر ستم ّول من الصندوق االئتامين
ُخصص للبنان ،وهو صندوق ائتامين متعدد
امل َّ
املانحني أنشــئ يف كانون األول  2020عقب
إطالق إطار اإلصالح والتعايف وإعادة اإلعامر
لجمع املنح وتنســيق التمويل ،دعامً للتعايف
االجتامعــي واالقتصــادي لفئات الســكان
واملؤسسات املترضرة من انفجار مرفأ بريوت
يوم  4آب .2020
سيساعد «برنامج التأهيل البيئي امللح وإدارة
النفايــات يف بريوت» عــى إدارة الردميات
املل ّوثة باالسبســتوس والناتجة عن املباين

املترضرة وعىل التخلص منها .كام ســيعمل
عىل إعــادة تأهيل البنيــة التحتية للنفايات
الصلبــة املترضرة ،وتقديم املســاعدة الفنية
لتشغيلها عىل نحو مستدام ،من خالل إعادة
تأهيل منشــأتني ملعالجة النفايــات الصلبة
تعرضتا ألرضار من جراء انفجار مرفأ بريوت
وهام معمل فرز النفايات الصلبة يف الكرنتينا
ومعمل التسبيخ يف الكورال لتحويل النفايات
إىل سامد.
وســيدعم املرشوع أيضاً تحسني النظام
العام إلدارة النفايــات يف بريوت من خالل
تنفيذ مشاريع منوذجية يف مواقع مختارة
تأثرت باالنفجــار لتطبيــق إدارة متكاملة
للنفايــات الصلبة ،تشــمل فــرز النفايات
الصلبــة وجمعهــا ونقلهــا ومعالجتها.
وستشارك املجتمعات املحلية يف اختيار هذه
املشــاريع النموذجية ،ويف تصميم أساليب
املعالجة ،وتقييم أدائها.

كــلــوديــن عــون للفتيات فــي ثــانــويــة بعلبك وزحــلــة:
ً
عليكن أن تتمكن علميا وتتمتعن باستقاللية اقتصادية

كلودين عون والفتيات

زارت رئيســة الهيئة الوطنية لشــؤون
املــرأة اللبنانيــة كلودين عــون ترافقها
عضــو املكتــب التنفيــذي يف الهيئــة
غــادة جنبــاط وفريق عمل مــن الهيئة
واليونيسف ومرشــدات من وزارة الرتبية
والتعليم العــايل ،ثانوية جودت رســتم
حيدر الرســمية دورس -بعلبك ،يف إطار
اســتكامل سلســلة الجوالت عىل املدارس
الثانوية الرســمية ضمن مرشوع «فتيات
متمكنــات وقــادرات :التعليــم للجميع»،
املنفذ من قبل الهيئــة بالتعاون مع وزارة
الرتبيــة والتعليم العايل وبالتشــارك مع
اليونيسف.
وخاطبت عــون الفتيات قائلة« :يف ظل
الظروف الصحيــة واالقتصادية التي منر
بها ،ارتفعت نســبة الترسب املدريس يف
كل املناطــق اللبنانية ،وهذا األمر يشــكل
تداعيات سلبية عىل الفرد وعىل مستقبله،
فالتعليــم هو األســاس ملكافحــة الفقر،
ويســاهم يف التمكــن الــذايت واملعنوي
ليتمكــن الفرد من مواجهة أي شــكل من

اشــكال العنف الذي ميكن ان يتعرض له.
وتعترب بعــض الفتيات أن الــزواج املبكر
هو الحــل ،اال أن الزواج هــو بداية لحياة
ومســؤوليات جديدة .وقبــل القيام بهذه
الخطوة عليكن أن تتمكــن علميا وتتمتعن
باســتقاللية اقتصاديــة ،ألنكــن إن مل
تهتمن بأنفســكن لن تتمكن من االهتامم
بعائالتكن».
وخــال اللقاء ،أقيمت جلســة توعوية
متحورت حول الوقاية من العنف ،أشكاله
وتداعياته وبعض الرســائل األساســية
وإرشادات للوقاية ،وتم عرض فيديوهات
عن االبتزاز االلكرتوين والتحرش الجنيس
والزواج املبكر.
بعدها تم توزيع مجموعة لوازم خاصة
للفتيا ت .
كام زارت عون والوفد املرافق ثانوية زحلة
الرسمية ،وتوجهت للفتيات مؤكدة أن «العلم
هو األساس لكســب الثقة بالنفس وللتقدم
معنويا ونفســيا وثقافيا وهــو يعطي قوة
ذاتية ملواجهة التحديات».

األمـــــــن الـــــعـــــام :بـــــدء تـــســـويـــة اوضــــــــاع الـــعـــرب
ُ
واألجــــانــــب املــخــالــفــيــن الــراغــبــيــن فـــي املـــغـــادرة

صدر عن املديرية العامة
لألمن العــام البيان اآليت:
«إلحاقا ببياناتها الســابقة
املتعلقــة بأوضــاع الرعايا
العرب واألجانب املقيمني يف
لبنان وبنظام الكفالة ،تعلن
املديرية العامة لألمن العام
عن البدء بتســوية أوضاع
املخالفــن منهــم لنظــام
اإلقامة الراغبــن باملغادرة
إعتبارا مــن تاريخه ولغاية
 ،2022/12/31وفقا ملا ييل:
-1إىل جانب إمكان التقدم
مبهلة للســفر لدى دائرة العالقات العامة أو
املراكز اإلقليمية ،يســمح مبغــادرة الرعايا
العــرب واألجانب املخالفني لنظــام اإلقامة
مهــا بلغت مــدة مخالفتهم عــر الدوائر
واملراكــز الحدودية ،بعد تســوية وضعهم
لدى هذه الدوائر واملراكز واســتيفاء الرسوم
املتوجبة عليهم لغاية تاريخ مغادرتهم ،رشط
حيازتهم اإلقامة األصلية ،تضاف إليها إجازة
عمل أو بــراءة ذمة صالحة صادرة عن وزارة
العمل ،يف ما خص حامــي اقامات العمل،
باستثناء الرعايا املرصيني املعفيني من موجب

تقديم هذا املســتند .أما بالنسبة إىل حاميل
اإلقامات املجانيــة (مجاملة ســنوية من
دون رســوم مهام كان نوعها) فيسمح لهم
باملغادرة مجانا عرب الدوائر واملراكز الحدودية
مهام كانت مدة املخالفة رشط حيازة اإلقامة
األصلية.
 -2يستمر العمل يف التعليامت
 -3تقبل طلبات نقل الكفالة للرعايا العرب
واألجانب مهام بلغ عدد التنازالت الســابقة،
حتى ولو انتهت مهلة الـ 15يوما عىل تنظيم
التنازل والتعهد».
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مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

نــكــســة الـ ــحـ ــزب ال ــق ــوم ــي فـ ــي الــــــكــــــورة ...م ــس ــؤول ــي ــة مـ ــن ؟
جهاد نافع
خرس الحــزب الســوري
القومي االجتامعي مقعده يف
الكورة ،فمن يتحمل مسؤولية
هذه الخسارة؟
هل هي مســؤولية االدارة
الحزبية بشقيها؟ ام مسؤولية
املرشحني سليم سعاده ووليد
العازار؟ أم مسؤولية الحلفاء؟
ال يختلف اثنان ان خســارة
املقعد يف الكورة  -كام خسارة
املقاعــد يف املناطــق كافة -
هي نتيجة حتمية لالنقســام
الحزيب الذي ارخــى باثقاله
الســلبية عىل الصف الحزيب
املنقســم ،وترك تــرددات يف
االوساط الشــعبية املحيطة
بالحزب.
وليــس هينا ان يخــر الحزب مقعده يف بيئته
الطبيعية التاريخيــة الكورة التي عرفت دامئا انها
والحــزب توأمان ال ينفصالن ،وهي منطقة الوالدة
لقادة قوميني تاريخيني منذ عهد التأسيس االول.
ترشح النائب سليم سعاده معلنا انه ليس مرشح
جناح ،امنا هو مرشــح القوميني االجتامعيني يف
الكورة ،وترشــح الدكتور وليد العــازار بقرار من
رئاسة الحزب (الروشة).
جرت محاوالت القناع احدهام باالنسحاب لالخر،
باءت املحاوالت بالفشل ،وترد مصادر حزبية الفشل
اىل عدة اسباب ابرزها:
اوال ،ان الرتشيح يســتند اىل رافعة ،من اثنتني،

اما رافعة الوزير سليامن فرنجيه ،واما رافعة التيار
الوطني الحر ،وكالهام حليفان للحزب.
متسك رئيس تيار املردة سليامن فرنجيه بحليفه
التاريخي ســليم سعاده ،كونه ال يستند اىل حيثية
حزبية وحسب ،وامنا اىل حيثية شعبية تعترب قيمة
مضافة لشخصه.
حاول املرشح وليد العازار اقناع فرنجيه بالتحالف
وطرح نفســه بديال لســعاده ،لكن فرنجيه أرص
متمســكا باملرشح سعاده ،مؤكدا انه ال يتخىل عن
حلفائه التاريخيني.
بدوره أرص الدكتور وليد العازار عىل االســتمرار
يف ترشــحه رغم نصائح أسديت اليه لالنسحاب،
باعتبار ان فرص فوز سعاده باملقعد اكرب من فرصه،
وتبلغ العازار متنيــات قوميني بالتضحية للحفاظ

ّ
ّ
اإليطالية
العامليــــــة والســــــفارة
منظمــــــة الصحــــــة
ّ
اتفاقية لتعزيــــــز الرعاية في املستشــــــفيات
وقعتــــــا

عىل املقعــد وتغليب املصلحة
القوميــة فــوق كل مصلحة
اخرى ،كون الرشذمة ستؤدي
اىل خســارة املقعد يف معركة
رشســة ومبواجهة القوات
اللبنانية..
آثر العازار مواصلة ترشحه
متحالفــا مع التيــار الوطني
الحر وتجاوب مع رشوط التيار
مشاركا يف حفل اعالن التيار
ملرشحيه يف املناطق اللبنانية
كافة.
ويــرى مصــدر قومي ان
العازار تحــول اىل رقم يؤمن
الحاصل لالئحة التيار الوطني
الحــر ،وهو كان مــدركا ان
اصواته لن توصله اىل الندوة
الربملانية..
مصادر قومية حملت مســؤولية خسارة مقعد
الكــورة اىل االدارة الحزبيــة يف (الروشــة) التي
اساءت التقدير وكان يفرتض بها ان تغلب املصلحة
القومية وترتفع فوق االنقســام ملصلحة النهضة
القومية ،لكنها آثرت املكابرة واملواجهة وهي ضمنا
تدرك انها ستخرس املقعد.
وتضيف املصادر لعل هذه الخسارة املدوية للحزب
يف عرينه تشكل صدمة للقيادات الحزبية تستفيد
منهــا يف اجراء نقــد ذايت ومراجعة موضوعية،
وفتــح باب الحوار العــادة اللحمة اىل الحزب قبل
فوات االوان واال فان هذه الخســارة ســتكون لها
انعكاســات اخطر عىل الواقع الحزيب العام وعىل
موقعه بني الناس.

ّ
ال ــخ ــط ــي ــب  ً :ل ــي ــل ــت ــزم ال ـ ًـس ــي ــاس ــي ــونً
خـــــــطـــــــابـــــــا ّوطـــــــنـــــــيـــــــا مـــــعـــــتـــــدال
غ ــي ــر مـــتـــشـــنـــج ..يــجــمــع وال ي ــف ـ ّـرق

خالل اللقاء

خالل التوقيع
وقّعــت ممثلة منظمة الصحة العاملية يف
لبنان الدكتورة إميان الشــنقيطي والسفرية
اإليطالية يف بريوت نيكوليتا بومبارديريي،
يف الســفارة اإليطالية يف بريوت ،اتفاقية
بقيمة  1.616.000يورو.
يساهم هذا املرشوع يف دعم تعزيز أنظمة
الصحــة العامة إذ يتمحــور حول ركيزتني
أساسيتني .ترتكز األوىل عىل تحسني القدرة
التنظيميــة للحكومة من حيث الوصول إىل
أدويــة عالية الجودة وتعميــم نظام الرمز
الرشيطي الصيدالين واعتامده عىل املستوى
الوطنــي .أما الركيزة الثانيــة ،فتهدف إىل
تعزيز قدرة املستشــفيات العامة عىل تقديم
خدمــات عالية الجودة ،وذلك من خالل دعم
قدراتها الرعائية يف حاالت الطوارئ.
واكــدت الشـــــنقيطي «ينــدرج هذا
التمويل يف اطار الدعم املستمر الذي تقدمه
الحكومــة االيطالية للنظــام الصحي يف
لبنان .تبقى منظمــة الصحة العاملية وفية
لشــعارها أن الصحة يجب أن تكون متاحة
للجميع «.
رصحت بومبارديريي« :يشــكل
بدورهاّ ،

تعزيــز نظام الصحــة العامة وتحســن
جودة الخدمــات الصحية مثلني رئيســن
الســراتيجيتنا يف هذا القطاع يف لبنان «.
وأفــادت مديرة الوكالة اإليطالية للتعاون
والتنميــة يف بريوت أليســاندرا بريمايت:
«بالنســبة إىل التعــاون اإليطــايل ،تُعترب
الصحة ركيزة أساســية للتنمية االجتامعية
واالقتصادية للشــعوب .ولذلك ،نويل أهمية
بالغة للوصول إىل األدوية والرعاية الصحية
خصوصــا يف ظل الظروف الراهنة الصعبة
التي مير بها لبنان».
لطاملا كانت الحكومة اإليطالية ســباقة
يف دعم الشــعب اللبنــاين من خالل تقديم
مســاهامت ســخية لتعزيز النظام الصحي
ســواء عىل صعيــد بناء القــدرات والبنية
التحتية أو من حيث تحسني جودة الرعاية ،ال
سيام الرعاية الصحية يف حاالت الطوارئ.
ويف هذا اإلطار ،قدمت الحكومة اإليطالية
هبــة طارئة كنايــة عن أدويــة رسطان
سلّمت إىل
لألطفال بقيمة  500.000يوروُ ،
وزارة الصحــة اللبنانية عرب منظمة الصحة
العاملية.

اســتقبل نائب رئيس املجلس اإلســامي الشيعي األعىل
العالمة الشــيخ عيل الخطيــب يف مقر املجلس ظهر امس،
رئيس الجمعية الخريية العاملية يوسف بيضون يرافقه مدير
الجمعية محمد حامدة واملستشار عباس بلوط ،وأطلع الوفد
عــى أوضاع الجمعية يف هذه الظروف االقتصادية ومعاناة
االهــل وأفراد الهيئة التعليمية ،جــراء التدهور االقتصادي،
وجــرى التباحث يف تطورات االوضاع العامة يف لبنان.
ورأى الخطيب أن «التدهور اإلقتصادي بلغ حدا خطرا ينذر
بعواقب وخيمة يصعب تحمل تداعياتها االجتامعية» ،مشددا
عىل رضورة أن «يتحمل السياســيون املسؤولية الوطنية يف
تهدئة االجواء الســياسية بعد انجاز االستحقاق االنتخايب،
واالقالع عن السجاالت واملناكفات ،فيلتزموا الخطاب الوطني
املعتدل غري املتشنج الذي يجمع وال يفرق».
وطالب الخطيب السياســيني بالتفاهــم« ،النجاز حلول
تخرج لبنان من األزمات املســتفحلة ،وال سيام أن اللبنانيني
محكومون بالتوافق والرشكة يف تحمل املسؤولية الوطنية».

تلف مكتب مكافحة املخــدرات اإلقليمي -
صيدا يف وحدة الرشطة القضائية أمس ،كميات
من املخــدرات املضبوطة ،وذلك يف بؤرة قرب
معمل فرز النفايات يف صيدا بناء عىل إشــارة
القضاء املختــص ،وبحضور كل من :املحامي
العام االســتئنايف يف الجنوب القايض رهيف
رمضان ،رئيس قسم املباحث الجنائية العامة
العقيد مــارون الخوند ،رئيس مكتب مكافحة
املخدرات اإلقليمي يف صيدا املقدم هيثم سويد،

رئيس مفرزة صيدا املركزية يف الجامرك الرائد
عمر غاريوس ،والرائد يارس زيتون أحد ضباط
شــعبة العالقات العامة ،ورئيس قلم النيابة
العامة التمييزية رميون قزحيا.
أمــا املخدرات املضبوطة التي تم تلفها فهي
عىل الشكل التايل269،900 :كلغ من حشيشة
الكيف 8 ،طن و/923،35/كلغ من املواد األولية
التي تســتعمل صناعــة الكبتاغون وتحتوي
عىل».»PHENYL ACETIC ACID

إطـــاق إصــــدار «روســيــا بــوصــلــة الــعــالــم الــجــديــد»

املـ ــرتـ ــضـ ــى  :لــــعــــودة الـ ــخـ ــطـ ــاب اإلن ــت ــخ ــاب ــي
ً
لــوتــيــرتــه الــطــبــيــعـ ّـيــة إحــتــرامــا إلرادة املــواطــنــيــن

شدد وزير الثقافة القايض
محمد وســام املرتىض ،عىل
أن «دفاع أي أمة عن نفســها
تجــاه العــدوان والعنرصية
واالحتــال ،هو دفــاع عن
البــر أجمعني ،إذ ليس لعرق
أن يحســب نفســه عىل هذه
الكرة األرضية األول أو األوحد
أو األنقى ،وأن يستعمل أشنع
أنواع اإلبادة لفرض اغتصابه
كام فعلت النازية وكام يفعل املرتىض يلقي كلمته
الصهاينة».
املواطنــن .لبنان لنا كلنا وال ينقذه ســوى
كالم املرتــى جاء خالل
كلمــة لــه يف البيت الــرويس ،يف حضور تضافرنــا يف العمــل اإليجــايب املبني عىل
الســفري الكســندر روداكوف وحشــد من التفاهــم واالتحاد ،ال عــى صخب الحناجر
الفاعليات ،ملناســبة اطالق االصدار الخاص التــي تلهِب األســاع وال تفيض إىل نتيجة.
«روســيا بوصلة العامل الجديد» ،يف اجواء علينــا ان نجعــل من التعاون وســيلة ومن
االحتفال مبناســبة عيد االنتصار الرويس ،إنقــاذ لبنان واللبنانيــن غاية ،ومن حامية
حيث تطرق يف مســــتهل كالمه لشجاعة أنفسنا بأنفســنا ،ومنع أحالم االعتدا ِء عىل
الشــعب الــرويس يف الدفاع عــن وطنه حقوقنا وكراماتِنا هدفا أعىل ،ليك
نســتحق
َ
ومواجهتــه احادية القطب الواحد ،وأكد ان هذا الوطن».
وختم املرتــى« :يف ظل املعاين الوارفة
«املقاومة التي حمتهــا بيئتها ومنارصوها
عىل امتداد الوطن ســوف تستمر يف حامية لذكرى االنتصار عىل النازية ،نؤكد تشــبثَنا
لبنان ،وســوف تتعاون مــع القوى الجديدة مببــادئ التالقــي بني الشــعوب ،واحرتام
الوطنية والحرة التي افرزتها االنتخابات ،لعل مصالحها املتبادلــة .كام نؤكد حرصنا عىل
ُ
تحفظ متانة العالقات بني روسيا االتحادية ولبنان،
هذا التعاون يقودنا إىل كلمة ســواء
وال سيام عىل صعيد التعاون الثقايف ،ونهنئ
الحارض وتبني املستقبل».
أضاف «الخطاب االنتخايب ينبغي أن يعود الشــعب الرويس يف هذه املناسبة ،مثمنني
إىل الوترية الطبيعيــة احرتاما إلرادة جميع تضحياته التي أنقذت العامل».

ً

ّ
اإلسبانية افتتحت مشروعا في عرب الوزاني
الكتيبة

ّ
األمنية :
«املــرابــطــون» للجيش واألجــهــزة
أنـــتـــم الـــصـــوت الــتــفــضــيــلــي الــصــحــيــح

توجهت حركة النارصيني املســتقلني -املرابطون يف بيان،
بالشكر إىل الجيش واألجهزة األمنية كافة ،واكدت أن «األجهزة
األمنية أنقذت هذه الطبقة السياســية املهيمنة ،من جنونهم
اإلنتخايب املذهبي الطائفي».
ووقالت»:أنتم يا رجالنا الذهب العتيق ،أنتم الحاصل الوطني
والصوت التفضيــي الصحيح ،أنتم قرشــنا األبيض بيومنا
األسود اليوم».

«رابـــــــطـــــــة الــــــثــــــانــــــوي» شـــــكـــــرت األســــــــاتــــــــذة عــــلــــى تــلــبــيــتــهــم
«الـــــــــنـــــــــداء الـــــوطـــــنـــــي وإنــــــــجــــــــاح االســـــتـــــحـــــقـــــاق اإلنـــــتـــــخـــــابـــــي»
حيت رابطة اساتذة التعليم
الثانوي يف بيان« ،األســاتذة
الذين لبــوا النــداء الوطني،
وســاهموا يف انجاح العملية
االنتخابيــة ،عــى الرغم من
ظروفهم االجتامعية الصعبة،
وما رافق إدارة االنتخابات من
بعض الشوائب التي تعرض لها
األساتذة».
وســجلت الرابطــة بعض
املالحظات اآلتية:
«أوال -لقد كان ملفتا غياب
التنظيم يف بعض املحافظات،
من ناحية اســتالم الصناديق
وتســليمها ،مام أحدث الكثري
من الفوىض والبلبلة ،إضافة
إىل سوء التعاطي مع املكلفني
من األساتذة.
ثانيا -غياب التدريب الفعيل
لرؤساء األقالم عىل النظام االنتخايب النسبي ،كام
جرت العادة لتاليف األخطاء.
ثالثــا -غياب الحامية األمنية للعديد من الزمالء
الذين تعرضوا للمضايقات يف أقالم االقرتاع يف أثناء
العملية االنتخابيــة وبعد انتهاء الفرز ،ومنهم من
أُ
عتدي عليه من القوى األمنية عند اســتالم مراكز
َ
االقرتاع.
رابعا -عدم مراعاة مكان سكن األساتذة الذين تم
تكليفهم مبناطق بعيــدة ،حيث تكبدوا من خاللها
مشقة وتعبا وإرهاقا وحوادث والتعدي عىل بعضهم
من قبل املتفلتني عىل الطرقات؛ ما أدى إىل دخولهم
إىل املستشفيات.

ُ
مـــكـــتـــب مـــكـــافـــحـــة املـــــــخـــــــدرات فـــــي ص ــي ــدا
ّ
ُ
ّ
كـــمـــيـــة مـــــن املــــــــخــــــــدرات امل ــض ــب ــوط ــة
تـــلـــف

هذه الشــوائب هي برســم املعنيني عن العملية
االنتخابية ،فهل بتنا نحتاج للمطالبة بأماننا الجسدي
بعد أن فقدنا أمننا االجتامعي واالقتصادي؟».
وتابعت «بعد انجاز االستحقاق االنتخايب أصبح
من الرضوري ،تذكري الحكومة مبا نسته أو تناسته،
وعليها اإلرساع ب:
 -1رصف املســتحقات االنتخابية لألساتذة التي
ُوعدوا برصفها فورا من وزي َري املالية والداخلية.
 -2رصف مستحقات األساتذة لجهة بدل النقل
الذي مل يُرصف منذ  4أشــهر ،فعىل الحكومة إعادة
النظــر بقيمتها التي رفضناها ســابقا أمام وزير
الرتبيــة ونرفضها اليوم أمام الجميع ،بعد أن أصبح
سعر صفيحة البنزين عىل عتبة الـ  600.000ل.ل.

 -3معالجــة تســديد
رسوم االستشــفاء والطبابة
لألســاتذة عىل السعر املعتمد
باملستشفيات ،إىل حني إقرار
املوازنــة الحكومــة وزيادة
موازنــة تعاونيــة موظفي
الدولة؛ فاالستشــفاء أصبح
محرما عىل الكثري من املوظفني
األســاتذة ،وملن استطاع إليه
سبيال.
 -4رصف كامل مستحقات
الحوافــز ( )$90املتأخــرة
لألســاتذة التي فقدت قيمتها
الفعلية عن األشهر السابقة.
رصف املســاعدة
-5
االجتامعيــة (نصف املعاش x
 )2املجدولة مبنتصف الشهر،
ألن ارتفاع سعر رصف الدوالر
قىض عىل قيمتها».
ودعــت الرابطة «كل من نال ثقــة الناس وفاز
بالندوة الربملانيــة  2026-2022إعــادة االعتبار
للتعليم الرسمي واسرتداد حقوق األساتذة ،وتحسني
أوضاعهم االجتامعية والصحية».
كــا ودعــت «الجهــات الرســمية إىل تحمل
مســؤولياتهم تجاه األســاتذة ،ووقــف اإلعدام
الجامعي الذي يتعرض له القطاع العام بعد سلسلة
من األزمات والحصار املفروض عىل الشعب اللبناين
وسوء اإلدارة الرسمية» ،كذك دعت «الهيئات النقابية
لتوحيد الجهود من أجل العمل عىل تصحيح الرواتب
واألجور لألســاتذة املالك واملتعاقدين واملســتعان
بهم».

افتتحت وحدة التعاون املدين العســكري
يف القطــاع الرشقــي يف اليونيفيل وقوات
حفظ السالم من الكتيبة االسبانية ،مرشوع
تحسني عملية ضخ املياه لبلدة عرب الوزاين
خصوصا يف أوقــات الضائقة االقتصادية
التــي متر بهــا البالد ،ممــوال بالكامل من
اسبانيا.
وشكر قائد القطاع الرشقي الجرنال رامون
أرمادا فاســكيس رئيس بلدية عرب الوزاين
أحمد محمد عىل تسهيل تنفيذ هذا املرشوع،
مشــددا عىل اســتمرار الكتيبة االسبانية

بتقديم املساعدة يف املجال البيطري.
وذكر بيــان لليونيفيل ،أن «املرشوع الذي
تضمــن تركيــب مضختي ميــاه جديدتني،
ســيعمل عىل تحســن ضخ املياه الصالحة
للرشب لســكان البلدة ،ومتت املصادقة عليه
من قبل رشكة مياه جنوب لبنان» ،مؤكدا أن
«اململكة االسبانية مدركة للوضع يف لبنان،
ومركزة عىل تقديم مســاعداتها عىل تلبية
االحتياجات األساســية للشــعب اللبناين.
ويعتــر هذا املرشوع دليــا عىل العالقات
الوطيدة بني اليونيفيل والشعب اللبناين».

تــــوقــــيــــف  2مـــــن أفــــــــــراد عــــصــــابــــة ل ــس ــرق ــة
أغـــــطـــــيـــــة مـــــــجـــــــاري الـــــــصـــــــرف الـــصـــحـــي
أعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخيل
ـ شــعبة العالقات العامــة يف بالغ لها انه:
«حصلــت يف اآلونة األخــرة عمليات رسقة
عديــدة ألغطيــة مجاري الــرف الصحي
والدّ عامات الحديدية من ورش قيد اإلنشــاء
يف عد ٍد من مناطق محافظة الشّ امل.
عىل أثــر ذلك ،كثّفت القطعــات
املختصة
ّ
يف شــعبة املعلومات يف قوى األمن الداخيل
إجراءاتها امليدانية واالستعالمية لتحديد هوية
الفاعلني وتوقيفهم .وبنتيجة التحريّات ،تبني
أن الفاعلني يستخدمون آلية «فان» لون أزرق
لتنفيــذ عملياتهم ،وقد متكّنــت من تحديد
كل من :م.
هويات أفراد العصابة ،ومن بينهم ّ
ب( .مواليد عام  ،1996سوري الجنس ّية) ،ش.
ش( .مواليد عام  ،1996سوري الجنس ّية)
بتاريــخ  ،2022/5/4وبعد عملية مراقبة

دقيقة ،رصدتهام إحدى دوريات الشّ عبة عىل
مــن «الفان» املذكور يف املنية ،أثناء قيامهام
برسقة دعامات حديدية من بناء قيد اإلنشاء،
فعملت عــى توقيفهام ،وضبــط «الفان»،
واملرسوقات ،وهاتفَني خلويَني.
بالتحقيق معهام ،اعرتفا مبا نُســب إليهام
السقة ،إضاف ًة إىل قيامهام
لجهة تنفيذهام ّ
برسقة أكرث مــن « /250/دعامة حديدية»
من ورش بناء يف شــكا ،وسلعاتا ،عىل منت
«الفان» الذي ضبــط بحوزتهام .كام اعرتفا
برسقة العديد من أغطية املجاري .تم تســليم
املرسوقات اىل مالكها.
أجري املقتىض القانــوين حيال املوقوفَني
وأودعا مع اآلل ّية املضبوطة املرجع املعني ،بناء
عىل إشــارة القضاء املختص ،والعمل مستمر
لتوقيف باقي املتورطني».
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ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

هــــــل ّ
يمرر مجلــــــس الوزراء اليــــــوم مرســــــوم تعيين مجلــــــس ادارة جديد
للضمــــــان بمــــــن حضــــــر او يكتفــــــي بتعديــــــات املجلــــــس الحالــــــي ؟
جوزف فرح
القــرار الذي اصدره وزيــر العمل مصطفى بريم
باســتمرار عمل مجلــس االدارة الحايل للصندوق
الوطنــي للضامن االجتامعــي بأعضائه الحاليني
بســبب عدم متكنه من تأليف مجلس جديد لغياب
التوافــق الســيايس عليه خلص بهــذا القرار اىل
نتيجتني جديدتني االوىل استمرار االعضاء الحاليني
يف مامرســة دورهم اىل حني تعيــن بدالء منهم
والثانية تحديد نصاب جلسة الضامن بعدد حضور
االعضــاء العاملني فعليا وتتخــذ القرارات بأغلبية
اصــوات الحارضين بعد ان اصبــح عدد االعضاء
١٥عضوا من اصل ٢٦بفعل االســتقالة او الوفاة او
التغيب االداري من دون سبب.
ولكن مع تعيني جلسة اخرية ملجلس الوزراء اليوم
فان بعض املعنيني يرجح ان يتم تعيني مجلس ادارة
جديد للضامن مبن حرض وســط ارصار وزير وزير
العمل مصطفى بريم عىل تعيني مجلس ادارة جديد
يضمتعينيممثيلالدولةوممثيلالهيئاتاالقتصادية
االكــر متثيال بعد ان تأخــر االتحاد العاميل العام
يف انتخاب ممثليه اىل مجلس االدارة الســباب غري
معروفة (جدول اعامل الجلسة الوزارية يتطرق اىل
الخطة االنقاذية للضامن) رغم ان وزير العمل كان
قد وجه كتابا اىل الهيئات واالتحاد العاميل النتخاب
ممثليهم يف مجلس االدارة فســارعت الهيئات اىل
تسمية ممثليها وهم :عن جمعية الصناعيني هاين
ابــو جوده احمد حطيط عن جمعيات التجار ،تجار
بريوت منري طبارة تجار صيدا عىل الرشيف عن املهن
الحرة الدكتور حسن خنسا نقابات املهن الحرة رشبل
فــراح عن جمعية املصارف فادي خلف عن جمعية
رشكات التامني عبده خــوري عن نقابات اصحاب
الحــرف حني وهبي عن نقابــات اصحاب الفنادق
واملطاعم واملالهي ودور السينام السينام خالد نزها.
امــا ممثيل الدولة فهم :مــروان الزعني ،فادي
محســن  ،خالد العياش ،جورج نجار ،عيل زعيرت،
انطــوان حــداد .ويبقى ممثيل االتحــاد العاميل
وعددهم  ١٠بانتظار انتخابهم من املجلس التنفيذي
لالتحاد .
ويحاول بريم تفعيل مجلس االدارة اما عرب تعيني
مجلس ادارة جديد او اعتامد النصاب مبن حرض من
االعضاء الفاعلني.
وكان الوزيــر بــرم قد اصدر قــرارا مدد والية
املجلس الحايل ومبامرســة أعامله إىل حني صدور
مراســيم تعيني بديل عنهم .وقــرر ايضاً أن يعتمد
نصاب االجتامعات احتســاب الغالبية املطلقة من

املوجودين فعليا.
ويف ما ييل نص القرار:
«إن وزير العمل ،بناء عىل املرســوم الرقم 8376
تاريخ ( 2021/9/10تشكيل الحكومة) ،بناء عىل
مــروع القانون املوضوع موضع التنفيذ مبوجب
املرســوم الرقــم  13955تاريــخ 1963/09/26
وتعديالته (قانون الضامن االجتامعي) ال ســيام
املــادة الثانية منه ،بناء عىل قــرار مجلس الوزراء
الرقــم  199تاريــخ   2008/3/18الذي وافق عىل
متديد والية مجلس إدارة الصندوق الوطني للضامن
االجتامعي وهيئة مكتبه إىل حني تعيينهام أصوالً،
وحيــث أنه منذ العــام  2008وحتى تاريخه ال زال
مجلس اإلدارة مستمراً بســبب تع ّذر تعيني أعضاء
جــدد بدالً من املنتهية واليتهــم ،وقد تناقص عدد
أعضاء هذا املجلس بفعل الوفاة واالستقالة والتغيب
اإلرادي من دون ســبب بحيث أصبح العدد الفعيل
ألعضاء املجلس  ،15بنــا ًء عىل كتاب مجلس إدارة
الصنــدوق الوطني للضــان االجتامعي رقم 538
تاريــخ  2021/9/16مؤلف مع ملحقاته من 190
صفحــة يرشح فيهــا أوضاع الصنــدوق الوطني
للضامن االجتامعي ومشاكله وأزماته ،وهي مشاكل
جــادة تنذر بعواقب وخيمــة ليس أقلها توقّف هذا
القطاع عن تقديــم خدماته للمضمونني ،بناء عىل
كتاب وزير العمل رقم  3/1392تاريخ 2021/11/3
الذي انطلق من قاعدة استمرارية عمل املرفق العام
وأجاز ملجلــس إدارة الصنــدوق الوطني للضامن
االجتامعي عقد اجتامعات مختلطة (حضورياً وعن
بعد ملن يتع ّذر عليه الحضور) ،بناء عىل كتاب وزير
العمل الرقم  3/1392تاريخ  2022/4/19الذي عاد

وأكد عىل استمرارية انعقاد جلسات مجلس اإلدارة
حضوريــاً وعن بعد عىل ضوء الرأي االستشــاري
لديوان املحاســبة ،بناء عىل كتاب وزير العمل الرقم
 3/1595تاريــخ  2022/4/28املوجه إىل مجلس
الــوزراء ويعرض فيه الخطــة اإلنقاذية للضندوق
الوطني للضامن االجتامعي متضمنة وجوب تعيني
مجلس اإلدارة ومرفقاً بالخطة مشــاريع مراسيم
التعيني التي استغرق جمع مرشحي الهيئات األكرث
متثيالً للعامل وأصحاب العمل نحو الســبعة أشهر
ابتدأت مع توجيه الدعوة مبوجب كتاب وزير العمل
الرقم  3/ 1186تاريخ ،2021/9/24
وحيــث أن مجلس الوزراء مل يوافق عىل تصديق
نتائج انتخاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني
يعي مندويب الدولة يف هذا
للضامن االجتامعي ومل ّ
املجلس ،ومل يوافق عىل املراسيم ذات الصلة ،وحيث
أن من املستحيل استمرار مجلس اإلدارة يف ظل هذا
النقــص يف عدد أعضائه بحيث أصبح تأمني نصاب
الجلســة يحتاج إىل معجزة والتوافق عىل القرارات
يحتاج إىل أكــر من ذلك ،لذا ومنعاً من تعطل هذه
املؤسسة ،وعمالً مببدأ استمرارية املرفق العام وإىل
حني تعيني مجلس إدارة جديد ،يقرر ما يأيت:
املــادة األوىل :يســتمر أعضاء مجلــس اإلدارة
مبامرســة أعاملهم إىل حني صدور مراسيم تعيني
بديل عنهم.
املادة الثانية :يحدد نصاب جلســة مجلس اإلدارة
وفق عــدد األعضاء العاملني فعلياً ،وتتخذ القرارات
بأغلبية أصوات الحارضين.
املادة الثالثة :يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ
حيث تدعو الحاجة.

َ
«املهن ّ
الحرة» يبحثان في استعادة أموال املو ِدعين
«جمعية املصارف» و

ب واحــــ ٍد ...ملواجهة الفريق الــذي صــرف األمــوال
صفير ِ :كــانــا فــي ق ــار ٍ
اجتمع وفد من جمعية
مصارف لبنان برئاســة
الدكتور ســليم صفري مع
نقبــاء املِ َهــن الحرة يف
بــروت وطرابلس للبحث
ســبل الخــروج من
يف ُ
األزمة املرصفية واستعادة
أموال املودعني والنقابات.
والتقى املجتمعون عىل
حق املودعني يف استعادة
ّ
أموالهــم كام عــى مبدأ
اإلنصاف واملحاسبة.
وشــدّ د صفــر عىل
رضورة تضافــر الجهود
ملواجهــة الفريــق الذي
رصف األمــوال والعمــل
حد:
للوصول إىل الهدف املو ّ
فاملصــارف واملو ِدعني يف اجتامع النقابات الحرة مع صفري
قــارب واح ٍد ويجب العمل
ٍ
التــي تراكمها املصارف املركزية يجب أن تكون من
ليستعيد املو ِدع حقوقه.
وأشــار املجتمعون إىل مســؤولية الدولة يف مسؤولية الدولة وليس القطاع الخاص كام يحصل
تحمل خســائر مرصف لبنان ،فاملصارف مسؤولة ،يف لبنان.
ّ
كام متّت اإلشــارة خالل االجتامع إىل أن لبنان،
وبحسب املامرســات املالية الدولية ،عن الخسائر
الناتجــة عن قروضها للقطــاع الخاص ومتويلها وبحســب ثالث رشكات دوليــة متخصصة ومن
للدولة عرب سندات الخزينة ،فيام وبحسب صندوق ضمنهــا رشكة «ســبيكرتوم» الرنويجية ،يكتنز
النقد الدويل (دراســة 72/05/WP( :إن الخسائر ثروة نفطية تُقــدَّ ر اليوم بقيمة  354مليار دوالر

وقــد تصــل إىل تريليون
دوالر .وهذه القيمة قادرة
عىل تغطيــة كل الودائع
ولو بعد سنوات.
من جهتهم ،شدد نقباء
املهــن الحرة عىل رضورة
الدفع نحو إقــرار قانون
اإلثــراء غــر املــروع
ملوظفي الدولة واملعرضني
سياسياً  PEPsكام متابعة
التحويــات التي خرجت
مــن لبنان بعد  17ترشين
األول .2019
وطلــب املجتمعــون
من وفــد الجمعية العمل
عــى إيجاد حلول رسيعة
لتوقف بعض املصارف عن
قبول الشــيكات وتعطّل
العمــل ببطاقات االئتامن
والحدّ من االستنســابية ،كــا إيجاد حلول متكّن
النقابات من اســتعامل أموال صناديقها املودَعة
لدى املصارف.
واتفقــوا عىل اســتكامل اللقاءات للوصول إىل
حد وهو حاميــة الودائع أوالً ،ومن ثم
الهــدف املو ّ
الحفاظ عــى القطاع املــريف الحيوي إلعادة
إطالق عجلة النمو.

الجمعة  20أيار 2022

عــــــون اطلع من حبيب على خطة مصرف االســــــكان
ً
الحاليــــــة وآلية صرف القروض بــــــدءا من  20حزيران

اطلــع رئيــس
الجمهوريــة العامد
ميشــال عــون من
الرئيــس املدير العام
ملــرف اإلســكان
أنطــوان حبيب عىل
برنامــج املرصف يف
إعطاء قروض طويلة
األمــد لرشاء أو ترميم
مســكن وتركيــب
(دااليت ونهرا)
		
الطاقة الشمسية يف عون مجتمعاً مع حبيب
املنازل.
اإللكــروين  Online Aplicationيك نوفّــر
لقد
اللقاء:
بعد
حبيب
وقال
مبقابلة
فنا
رش
ت
عىل أصحــاب الطلبات عناء التنقّل من مكان
ّ
فخامــة الرئيس وأطلعناه عىل خطة مرصف إقامتهم إىل مق ّر املؤسسة.
اإلســكان الحالية التي مبوجبها
ســنؤ ّم20ن } بروتوكول تعاون مع «الطاقة» }
القروض للشــعب اللبناين اعتبــاراً من
وكشف عن «بروتوكول تعاون سيتم توقيعه
حزيــران املقبل ،ومتنينا عليــه التدخل لدى
السلطات الكويتية لإلفراج عن قرض الصندوق األســبوع املقبل بني مرصف اإلسكان ووزارة
العــريب للتنمية االقتصاديــة واالجتامعية الطاقة يتعلق بقروض الطاقة الشمس ّية».
وعــا إذا كانت هنــاك من رشوط خاصة
البالغ  50مليون دينار كويتي ،يك نســتطيع
تلبية جميع الطلبات من قروض الســكن أو للحصول عىل هذه القــروض ،أوضح حبيب
أن «رشط الحصــول عىل القرض هو أن يكون
الطاقة الشمسية.
خصص القروض لذوي الدخل مجموع دخل األرسة ال يقل عن  6ماليني لرية
وأضاف :س ُت َّ
املحدود واملتوســط يف القــرى وفق النظام وليــــس دخل الفَرد ،وذلك لــرشاء مسكن
املعمول به يف مرصف اإلســكان .مع اإلشارة بقيمة مليار لرية عىل مدى  30ســنة بفائدة
إىل أن املرصف سيتلقى الطلبات عرب التطبيق  5يف املئة.

الــــخــــبــــز يـــــبـــــاع فــــــي الــــــســــــوق الــــــســــــوداء
 ...واألفــــــــــــــــــران واملــــــخــــــابــــــز ت ــع ــت ــص ــم
نفّذ اتحاد نقابات االفران واملخابز يف لبنان
برئاسة عيل ابراهيم اعتصاما ظهراً امام وزارة
االقتصــاد والتجارة يف حضور رئيس االتحاد
العاميل العام بشارة االسمر ورؤساء نقابات
االفران رياض السيد ،انطوان سيف وحشد من
اصحاب االفران واملخابز من مختلف املناطق،
احتجاجــا عىل عدم توفــر الطحني املدعوم
وإلعــادة النظر بتعرفة الرغيف يف ظل كلفة
انتاج الرغيف  .والتقى ابراهيم وزير االقتصاد
والتجارة أمني سالم وعرض معه للواقع الذي
مير به القطاع ،ال ســيام توقف عدد كبري من
االفران عن انتاج الخبز بســبب نفاد الطحني
لديه ،فاكد سالم انه سيطرح االمر يف جلسة
مجلس الوزراء غداً التخاذ القرار املناسب.

} ابراهيم }

وبعد اللقاء ،القى ابراهيم كلمة اعترب فيها
ان «للرغيف رمزية مقدسة النه يتعلق بلقمة
عيــش الفقري» ،الفتاً إىل أنــه اجتمع بوزير
االقتصاد «الستيضاح بعض االمور التي جئنا
مــن اجلها علام ان الوزيــر مل يألو جهدا يف
موضــوع تأمني القمح ولكن الحل ليس عنده
بــل عند رئيس الحكومــة .وابلغته ان الناس
ال ميكنهــا االنتظار اىل الغد حيث ســيطرح
امللف عىل جلســة مجلس الوزراء كونها تقف
بالطوابري امام االفران وقد تحصل مشــاكل،
كذلك األفران ليســت مضطرة عىل العمل يف
ظل هكذا جو .يجب تأمني القمح اليوم قبل الغد
ّ
وعىل رئيس الحكومة االيعاز اىل مرصف لبنان
بفتــح االعتامدات املاليــة الالزمة للمطاحن
املتوقفــة عن العمل .يتغنى البعض بان هناك
 40الــف طن من القمــح يف اربع مطاحن،
لكنها ال تغطــي حاجة لبنان وهناك مطاحن
كربى متوقفة عن العمل تغطي حاجة الجنوب
والبقاع».
وطالــب بـ «رضورة اعادة النظر يف جدول
اســعار الخبز ،الن متغريات كثرية طرأت عىل
اســعار العنارص الداخلة يف صناعة الرغيف
وننتظر صدورها اليوم» ،مشرياً اىل أن «االزمة
ليست ازمة اســــعار وان االفران تعمل عىل
مدار الســاعة وال نقبل بــاذالل الناس بازمة
ناتجة عن عدم اكرتاث املسؤولني بهذا القطاع
الغذايئ االسايس».

} االسمر }

جب االســمر من «تســارع
من جهته ،تع ّ
االنهيار بعــد انتهاء االنتخابــات النيابية»،
معترباً أن «يجب االســتفادة من اعادة تجديد

بايدن يدعم طلب السويد وفنلندا اإلنضمام للـ«ناتو» وموسكو تتوعد برد مفاجئ

(تتمة ص)1
الحلف أكرث قوة بالنظر لتجربتهام الدميقراطية.
وقبل ســاعات من أول جولة يقوم بها يف آســيا منذ توليه
منصبه ،اجتمع بايدن مع رئيســة وزراء الســويد ماغدالينا
أندرسون والرئيس الفنلندي ساويل نينيستو يف البيت األبيض
ملناقشة طلبيهام االنضامم لحلف األطليس.
وقال جيك سوليفان ،مستشار األمن القومي بالبيت األبيض،
«هذا حدث تاريخي ،لحظة فاصلة يف األمن األورويب .دولتان
تلتزمان الحياد منذ زمن بعيد ستنضامن إىل أقوى حلف دفاعي
يف العامل».
يشار إىل أن بايدن جعل من توحيد أوروبا يف مواجهة الحرب
الروسية عىل أوكرانيا أولوية قصوى.
من جهته قال الرئيس الفنلندي نينيستو إن القوات املسلحة
الفنلندية هي من بني األقوى يف أوروبا ،مشــرا إىل أن بالده
تأخــذ مخاوف الجانب الرتيك عىل محمــل الجد .وأضاف أن
حكومتــه تتعامل مع «اإلرهاب» بجدية وتدينه بكل أشــكاله
وتواجهه.
أما رئيســة الوزراء الســويدية فقالت إن انضاممنا سيعزز
أمن وقوة الناتو بسبب قدراتنا ،وأضافت «تصدينا معا للعدوان
الرويس وقدمنا دعام مل يسبق له مثيل ألوكرانيا».

} تدخّل وتداعيات }

وأمس األول األربعاء ،قدّ مت فنلندا والسويد طلبي انضاممها
لحلــف شــال األطليس ،بعد أن تســبب التدخل الرويس يف
أوكرانيا يف تحول كبري يف سياســات الحياد العســكري التي
انتهجها البلدان عىل مدى عقود.
واســتقبلت الدول األعضاء طل َبي فنلندا والســويد بحفاوة،
باســتثناء تركيا التــي أبدت اعرتاضها .ومل يتمكن الســفراء
املجتمعــون يف بروكســل من التوصــل إىل توافق عىل بدء
مفاوضات االنضامم رسميا.

وكان األمني العام للحلف ينس ستولتنربغ قد تع ّهد بأن تكون
عملية االنضامم «رسيعة وسلسة» ،لكن موقف تركيا يستدعي
االستجابة لهواجسها قبل امليض قدما يف املفاوضات.

} موقف تركيا }

وأمس الخميــس ،أعلن الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان
أنه «مصمم» عىل التصدي لطلب فنلندا والسويد االنضامم إىل
حلف شامل األطليس ،واصفا السويد بأنها «وكر لإلرهابيني».
وقال أمام تجمع للشــباب مبناســبة اليوم العاملي للشباب
«نحن مصممون عىل اإلبقاء عىل موقفنا ،لقد أبلغنا أصدقاءنا
بأننا سنقول ال لفنلندا والسويد الراغبتني يف االنضامم إىل حلف
الناتو وسنستمر عىل هذا النهج».
وأضاف «الســويد وفنلندا هــا الدولتان اللتــان تؤويان
اإلرهابيني ،حزب العامل الكردســتاين ووحدات حامية الشعب
الكردية».وحزب العامل الكردســتاين مصنف منظمة إرهابية
من قبل أنقرة والواليات املتحدة واالتحاد األورويب.
وقال «إننا قلقون للغاية بشأن هذين البلدين خاصة السويد
التي تعد بؤرة لإلرهاب ووكرا لإلرهابيني» .وأشار أردوغان إىل
قاعدة اإلجامع داخل حلف شــال األطليس «إذا رفضت دولة
االنضامم فال ميكن (للدول األخرى) قبوله».

} تبديد املخاوف }

من جهته ،أعلن األمني العام لحلف شامل األطليس ستولتنربغ
أن التحالف العســكري يعمل عىل تبديد «املخاوف» التي أعربت
عنها تركيا بشأن طلبي السويد وفنلندا االنضامم إليه.
وقال ســتولتنربغ -خالل مؤمتر يف كوبنهاغن« -بالتأكيد
نتعامل مع املخاوف التي أعربت عنها تركيا» من أجل التوصل إىل
«اتفاق بشأن طريقة امليض قدما» ،وذلك بعدما عارضت أنقرة
طلبي البلدين اإلســكندنافيني عىل خلفية ما اعتربته تساهال
من قبلهام حيال مجموعات كردية.
ولفت ســتولتنربغ إىل أنه يوجد «ســجل طويل للناتو يف
النجاح يف تجاوز الخالفات» .وأضاف «أنا متأكد متاما من أننا

ســنتمكن من االتفاق عىل هذه املسألة» ،معربا عن ثقته بأن
الحلف سيتوصل إىل «قرار رسيع» بشأن طلبي السويد وفنلندا.

} ترحيب أملاين }

من جانبه ،رحب املستشــار األملاين أوالف شولتز باالنضامم
املخطط له لكل من فنلندا والســويد بحلف شــال األطليس
(ناتو).
وقال شولتز أمس الخميس يف بيان حكومي بالربملان األملاين
«بوندســتاغ» بالعاصمة برلني «أقول بدون أي تردد ،صديقايت
وأصدقــايئ األعزاء ،إنكم مرحب بكم من القلب ،معكم بجانبنا
يصري الناتو وتصري أوروبا أقوى وأكرث أمنا».
وأضاف املستشار األملاين أن هجوم روسيا عىل أوكرانيا دفع
كثريا من الدول األخرى بأوروبا إلعادة التفكري من جديد بشأن
أمنها ،الفتا إىل أن دوال كثريا زادت منذ ذلك الحني اســتثامراتها
بشكل واضح يف دفاعها.

} توعد رويس }

وتوعدت املتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
بــأن الرد الرويس عىل قرار فنلندا االنضامم إىل حلف شــال
األطليس سيكون مفاجئا.
وقالت زاخاروفا يف إيجازها الصحفي األسبوعي مبوسكو
إن هذا الرد ســيكون يف شــكل تدابري عســكرية ،وسيرتك
للعسكريني الروس يف املقام األول.
كام نقلت وكالة «تاس» الروسية ترصيحات لرئيسة مجلس
االتحــاد الرويس فالنتينا ماتفيينكــو أكدت فيها ضامن أمن
روسيا رغم انضامم فنلندا والسويد إىل الناتو.
وحذرت املســؤولة الروســية من أن ر ّد بالدها عىل انضامم
البلدين إىل الحلف سيكون متناسبا عسكريا مع حضور الحلف
داخل أرايض البلدين ،من دون تقديم مزيد من التوضيح.
وتابعت أن عضوية فنلندا والســويد يف الناتو ستؤثر تأثريا
سلبيا عىل سياسات أوروبا ولن تؤمن استقرار القارة ،ال سيام
أن القرار اتخذ بضغوط غربية من الواليات املتحدة ودول الحلف.

الســلطة والبدء بحل االزمات ،وما نراه اليوم
ازمات يف :املحروقات ،الخبز ،املواد الغذائية،
وازمة ادوية ،وغدا هناك اعتصام امام مجلس
الوزراء ملرىض الرسطان بسبب رفع الدعم عن
ادويتهم».
وسأل «ما املطلوب؟ ابادة للشعب اللبناين؟
املطلوب تهجري الطالب والشعب؟ نحن بحاجة
اىل معالجة مســؤولة تبدأ بوقف املناكفات
السياســية ،وتبادل االتهامات والجلوس اىل
طاولة للبدء بحوار لحل كل هذه املشاكل».
مغربــل :هذا وحذر رئيــس اتحاد نقابات
العامل واملســتخدمني يف محافظة النبطية
حســن وهبي مغربل من «ازمة رغيف بسبب
عدم استرياد القمح وفتح االعتامدات من قبل
مــرف لبنان .نعيش يف بلــد االزمات ،من
الخبز اىل البنزيــن والطبابة والدواء والقمح
والطحني ،وال من يعري أهمية لسامع رصخات
املحرومني والفقراء واملعدمني».
واضاف «يتالعبون بســعر الدوالر وال من
يردعهم ،وتزداد هموم املواطنني واملسؤولون
يتفرجون» ،متســائال« :مــن يردع كارتيالت
النفــط ومن يرفع أســعار البنزين .املوظف
واملعلم ال يستطيع التوجه اىل عمله الن راتبه
بات يساوي مثن صفيحتي بنزين».
وطالب الحكومة قبــل ان تصبح حكومة
ترصيف االعامل بان «تــردع املخلني باالمن
الغــذايئ ،النه من الكبائــر واملحرمات املس
بلقمة عيش املواطن بحجة غالء األسعار تحت
عنــوان ارتفاع الدوالر ،هناك أصحاب متاجر
ومحطات اغتنوا عىل حساب الفقراء».

} سعر جديد }

حــدّ دت وزارة االقتصاد والتجارة أســعار
ربطة الخبز كاآليت:
ربطة الخبز الصغــرة وزن  ٣٨٨غراما بـ
 ٨٠٠٠لرية.
ربطــة الخبز الوســط وزن  ٨٥٥غراما بـ
 13000لرية.
ربطة الخبز الكبــرة وزن  ١٠٩٥غراما بـ
 ١٦٠٠٠لرية.
وأوضحــت الوزارة يف بيــان أن «االرتفاع
الكبري يف أســعار املحروقات ح ّتم التسعرية
الجــــديدة كونها تؤثّر مبــــارش ًة يف سعر
انتاج الطحــــن ويف كلفة انتاج ربطــــة
الخبــز وكلفة النقل ،اىل جانب ارتفاع ســعر
القمح يف االســواق العامليــة نتيجة االزمة
االوكرانية».

ّ
لبنــان تســلم النشــرة الحمــراء
مــن اإلنتربــول بحــق غصــن

(تتمة ص)1
نفاها غصن.
وسيحدد عويدات يف غضون األيام املقبلة أو مطلع األسبوع
املقبل موعدا الســتدعاء غصن واســتجوابه ،حسبام ذكرت
«فرانس برس».
وميكن لعويدات ،أن يصدر مذكرة توقيف فورية بحق غصن
ويبلغ الســلطات الفرنســية بذلك ،ويطلب منها إيداعه ملفه
القضايئ مع طلب االســرداد ،أو أن يقرر تركه بســند إقامة
امللف الفرنيس ويتخذ القرار
ومنعه من الســفر إىل حني ورود
ّ
النهايئ.
وال ميكــن لإلنرتبول إصدار أوامــر اعتقال أو الرشوع يف
تحقيقــات أو مالحقات ،لكن ميكن للمحاكم الدولية أو للدول
األعضاء طلب نــر «النرشة الحمراء» ،فيام ال تبيح القوانني
اللبنانية تسليم املواطنني لدولة أجنبية ملحاكمتهم.
ويقيــم رجل األعامل الذي يحمل الجنســيات الفرنســية
واللبنانيــة والربازيلية يف لبنــان منذ كانون األول  ،2019إثر
فراره املثري للجدل من اليابان ،حيث كان ينتظر املحاكمة عقب
توقيفه عام .2018
وقــال غصن إنه فر نظرا إىل عدم اعتقاده بإمكان حصوله
عــى محاكمــة عادلة يف طوكيو ،كام اتهم رشكة نيســان
بالتواطؤ مع املدعني لتوقيفه نظرا إىل سعيه لتعميق التحالف
بني الرشكة اليابانية ورينو.
ويف  ،2020أصــدر اإلنرتبول مذكــرة توقيف بحق غصن
وأبلغت بريوت بأن غصن فار من العدالة من اليابان ومطلوب
من سلطات طوكيو للمحاكمة.
ومل تقدم السلطات اللبنانية التي ال ترتبط مبعاهدة لتسليم
املطلوبني مع اليابان ،عىل توقيفه.
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تتمــات ــــ عربيــات

عبداللــه الثانــي :نؤيــد انطالقــة جديــدة للشــرق األوســط
وقــرار ملكــي بتقييــد اتصــاالت األميــر حمــزة وإقامتــه
(تتمة ص)1
ولذلك ،يجب حل القضية الفلسطينية.
وشــدد عىل أنْ ال بديل عــن حل القضية
الفلسطينية ،قائالً« :مهام أقيمت عالقات بني
الــدول العربية وإرسائيل ،إذا مل تحل القضية
الفلســطينية ،فهذا من منظورنا كمن يخطو
خطوتني إىل األمام وخطوتني إىل الخلف».
كذلك ،أكّــد أنّ الجميــع يف اإلقليم حالياً
يســعون للنظــر إىل النصــف املمتلئ من
الكــوب للميض قدماً ،مشــراً إىل التحديات
التي يواجهها اليمن ،والقلق بشــأن الكارثة
اإلنسانية يف لبنان.

} قرار مليك بشأن األمري حمزة }

عــى صعيد آخــر ،أعلن الديــوان املليك
األردين تقييد اتصاالت األمري حمزة وإقامته
وتحركاتــه ،إذ أكد امللك عبد الله الثاين أن أخاه
األمري اســتنفد كل فرص العودة إىل رشــده
وااللتزام بســرة األرسة ،فضال عن تجاهله
الوقائع وتالعبه بالحقائق.
ويف بيان صادر مساء أمس الخميس ،قال
الديوان إن اإلرادة امللكية السامية وافقت عىل
توصية املجلس املشكل مبوجب قانون األرسة
املالكة بتقييد اتصاالت األمري حمزة وإقامته
وتحركاتــه ،والتي رفعها املجلس إىل امللك عبد
الله الثاين منذ  23كانون األول املايض.
وجاء يف رسالة وجهها امللك عبد الله الثاين
إىل الشعب األردين أنه «تم التأكد من أن األمري
حمزة يعيش يف وهم يرى فيه نفســه وصيا
عىل اإلرث الهاشمي».
وقــال امللك األردين إنــه «مارس ضبط
النفس مــع أخيه حمــزة ،ومارس أقىص

درجات التســامح معــه عىل أمل أن ينضج
لكن ظنه خاب».
وذكــر امللك أنه بعد الكشــف عن تفاصيل
قضيــة «الفتنة» العام املايض اختار التعامل
مــع أخيه األمري حمزة يف إطار العائلة ،عىل
أمــل أن يدرك خطأه ويعــود إىل صوابه ()..
لكن ،وبعد عام ونيف استنفد خاللها كل فرص
العودة إىل رشده وااللتزام بسرية األرسة.

} خيبة }

وأوضــح امللك أنه خلص إىل نتيجة مخيبة
مفادهــا أن األمري حمزة لن يغري ما هو عليه،
وتابع قائال ترســخت هذه القناعة لدي بعد
كل فعل وكل كلمة من أخي الصغري الذي كنت
أنظر إليه دامئا نظرة األب البنه.
وأضاف أنه تأكــد أن األمري حمزة يتعرض
لحملة اســتهداف ممنهجة من مؤسساتنا،
وعكست مخاطباته املتكررة حالة إنكار الواقع
الذي يعيشه ،ورفضه تحمل أي مسؤولية عن
أفعاله.
وقال امللــك عبد الله الثاين إن األمري حمزة
حــاول فرض احتكاك عىل نشــامى الحرس
املليك صبيحة عيــد الفطر ،يف مؤرش عىل
سعيه إلشعال األزمات ،حسب البيان.
ويف  4نيسان من العام املايض أعلن األردن
عن تحقيقات أولية أظهرت تورط األمري حمزة
مع جهات خارجية ،يف محاولة لزعزعة أمن
البالد وتجييش املواطنني ضد الدولة ،وهو ما
نفاه األمري.
وقبيــل ذلك بيوم واحــد اعتقلت األجهزة
األمنية املختلفة رئيس الديوان املليك السابق
باســم عوض اللــه وآخريــن يف إطار تلك
التحقيقات.

طهران :نعمل على إنتاج اليورانيوم املخصب بنسبة %60
«اسرائيل» تخشى من اتفاق نووي قريب ال يتماشى مع شروطها
(تتمة ص)1
نــر دفوري ،اول من امــس  ،إنّ وزير األمن
اإلرسائييل بني غانتس قدّ م موعد ســفره اىل
الواليات املتحدة .وأضــاف دفوري ،رداً عىل
ســؤال حول أســباب زيارة غانتس العاجلة
لواشنطن« :األجواء يف إرسائيل تشري إىل أنّ
األمريكيني قد يوقّعون يف القريب عىل اتفاق
مــع اإليرانيني» ،الفتاً إىل «خشــية إرسائيل
من حدوث هذا األمــر مع رشوط غري جيدة
إلرسائيل».
وتابع« :لذلك رأينا يف إرسائيل إطالق هذه
الحملة ،ســواء ســفر غانتس اىل الواليات
املتحدة أم الكشــف عن أنّ سالح الجو يتدرب
عــى الهجوم بشــكل كامل عىل املنشــآت
النووية يف إيران».
وعلّــق أيضاً عىل الصورة التي تظهر قائد
املنطقة الوسطى األمرييك ،الذي وصل اىل
«إرسائيل» للقيــام بزيارة ،من داخل مركز
القيــادة يف مبنــى وزارة األمن حيث تدار
الحــرب ،أو مناورة الحرب من هناك ،قائالً:
«شاهد هناك املناورة املشرتكة التي تنفذها
اآلن الطائــرات الحربية كجــزء من إظهار
التعــاون الوطيد نحو الخارج بني الواليات
املتحدة وإرسائيل يف هذا املوضوع».
وأكــد أنّ «االتجــاه يف إرسائيل اآلن هو
مامرســة الكثــر من الضغــط حتى عىل
األمريكيني» ،مشرياً إىل أنّه «إذا كنتم ذاهبون
نحو االتفاق فال تهرولوا إليه ،بل قوموا بذلك
من خــال اإلدراك والرتتيب ليكــون اتفاقاً

وفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
رئيس مجلس النواب
اعضاء مجلس النواب
ينعون مبزيــد االىس زميلهم
املأسوف عليه

النائب والوزير السابق
محمد عبد الحميد
بيضون
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حسناً وألطول مدة».
ُم ّ
وكانــت وســائل إعــام إرسائيلية قالت
الثالثــاء املــايض  ،إنّ «الجبهــة اإليرانية
تزداد ســخونة» ،مشــر ًة إىل أنّ «الواليات
املتحدة ستشــارك ،للمــرة األوىل أيضاً ،يف
مناورة الهجوم التي ســيجريها سالح الجو
اإلرسائييل».
وقالت «القناة الـــ »13اإلرسائلية« :نعم،
شــاهدنا من ُ
قبل يف الهجــوم الذي مل ينفَّذ
قبل عقــد ،محاكا ًة من جانب ســاح الجو
اإلرسائييل لهجوم عىل إيران ،لك ّن ما سيجري
هذه املرة مغاير .بعد أســبوعني سيخرج كثري
مــن الطائرات الحربية اإلرسائيلية غرباً ،من
أجل محاكاة هجوم عىل إيران خالل شــهر
الحرب اإلرسائييل».
بدورها ،قالت مراســلة شــؤون سياسية
يف قناة «كان» اإلرسائيلية ،غييل كوهني ،إنّ
«إرسائيل والخليج قلقــان جداً من املراوحة
بكل ما يتعلق باملفاوضات مع إيران».
وأضافت« :هــم ال يعرفون ما هو وضع
املفاوضــات النوويــة حاليــاً ،وإذا كانت
الواليــات املتحدة تنــوي يف نهاية املطاف
االستجابة ولو بشكل جزيئ للطلب اإليراين
بإزالــة حرس الثورة مــن قامئة منظامت
اإلرهاب ...لذلك خرج وزير األمن لسلســلة
لقاءات يف واشــنطن» .وتابعت« :سيلتقي
وزيــر األمن مع مستشــار األمن القومي
جيك ســوليفان الذي التقى أمس نائب وزير
األمن الســعودي الذي كان قلقاً من كل ما
يتعلق بإيران».

روســـــــــــــــيا تنفـــــــــــــــي اســـــــــــــــتخدام منظومـــــــــــــــة «أس »300
ضـــــــــــــــد الطائـــــــــــــــرات اإلســـــــــــــــرائيلية فـــــــــــــــي ســـــــــــــــوريا

أعلــن نائب وزير الخارجية الــرويس ميخائيل
بوغدانــوف ،أمــس الخميــس ،أنّ التقارير حول
استخدام روسيا منظومة «أس  »300ضد الطائرات
اإلرسائيلية يف سوريا «كاذبة».
وعلّــق بوغدانوف عــى هذه التقاريــر قائالً:
«بالطبــع ،ال أعتقد ذلك ،لكن من الرضوري توضيح
ذلك مع زمالئنا العســكريني .أعتقد أن هذه األخبار
كاذبة متاماً».
كذلك ،أعلن بوغدانوف أنّ موســكو «ســتحاول
إقناع تركيا بفتح املجال الجوي للطائرات لتطري إىل
ســوريا» ،الفتاً إىل أنّ «إغــاق األجواء يعوق عمل

القواعد الروسية يف سوريا».
وختم بوغدانوف بالقــول« :االتصاالت جارية.
نعتقد أنّ رشكاءنا األتراك سيتخذون القرار الصحيح».
يذكر أنّ وسائل إعالم إرسائيلية زعمت أنّ روسيا
أطلقــت صاروخاً مــن بطاريــة «أس  »300ضدّ
املقاتــات اإلرسائيلية خــال العدوان األخري عىل
مصياف يف سوريا.
وكانت وزارة الدفاع الروسية كشفت أنّ مقاتالت
«أف  »16إرسائيلية أطلقت  22صاروخاً عىل مواقع
ملركز البحوث العلمية السورية يف مصياف وميناء
بانيــاس ،حيث جــرى التصدي لهــا ،وتدمري 16

اإلحتــال يرفــض فتــح تحقيــق في مقتل شــيرين أبو عاقلة
ّ
والس ــلطة تع ــد الق ــرار جريم ــة جدي ــدة بح ــق الش ــهيدة
(تتمة ص)1
من جهة اخرى ،اتهمــت وزارة الخارجية
الفلســطينية عرب بيــان الجيش اإلرسائييل
بتجاهــل عرشات الشــهادات الحية واألدلة
ونتائــج الترشيح وغريها مــن القرائن التي
تدين جيش االحتالل .وح ّملت الوزارة الحكومة
اإلرسائيلية املســؤولية الكاملة واملبارشة عن
جرمية اغتيال شــرين أبو عاقلة ،محذرة من
مغ ّبة املحاوالت اإلرسائيلية الهادفة إىل إغالق
امللف ،إذ عدّ ت ذلك جرمية جديدة تُرتكب بحق
أبو عاقلة.
وأكدت الوزارة أن إرسائيل ستفشل هذه املرة
يف التهرب من تحمل املسؤولية واإلفالت من
العقاب ،ال ســيام أن القضية أصبحت تحظى
باهتامم دويل ،وإرسائيل ليست الالعب الوحيد
فيها ،وإن كانت سابقا دفنت مئات من جرامئها
من دون أي تحقيقات من جانبها.

} شبهات جنائية }

وكان املحلل العسكري لصحيفة «هآرتس»
عاموس هرئيــل قال إن الجيش اإلرسائييل ال
ينوي فتح تحقيق يف مالبسات مقتل الزميلة
شــرين أبو عاقلة بدعوى عدم وجود شبهات
جنائية ،وليك ال تنشب خالفات يف املؤسسة
العسكرية واملجتمع اإلرسائييل.
وأشــار تقريــر الصحيفــة إىل أن النائب
العسكري اإلرسائييل كان قد أصدر يف أواخر
االنتفاضة الفلسطينية الثانية تعليامت بشأن
رضورة فتح تحقيق يف ظروف مقتل مدنيني
فلســطينيني بنريان إرسائيليــة إذا مل يكونوا
مسلحني.غري أن النائب الحايل ميتنع عن ذلك
كــا يبدو -لتفــادي أي انتقادات من جانباليمني أو إثارة خالفات داخل الجيش ،وفق ما
جاء يف صحيفة «هآرتس».
يف سياق مواز ،قال وزير الخارجية الهولندي
فوبكه هويكسرتا بعد لقائه نظريه اإلرسائييل
يائري لبيد يف القدس إن مقتل شريين أبو عاقلة
وهي تزاول مهنتها مقلق جدا ،ودعا إىل تحقيق
كامل وشامل وشفاف.
كام طلب وزير خارجية هولندا خالل لقائه
نظريه الفلسطيني رياض املاليك برام الله من
اإلرسائيليني والفلسطينيني العمل معا للتدقيق
يف كل املالبســات املتعلقة باغتيال صحفية

الجزيرة ،مضيفا أن التحقيق املدقق هو الوحيد
الذي سيكتب له النجاح.
وقال هويكسرتا «أظهرت الوفاة املأساوية
لصحفية الجزيرة شريين أبو عاقلة األسبوع
املايض أن الصحافة نفســها قد تقع ضحية
العنف ،وهذا أمــر يدمي القلب وغري مقبول،
ومن الطبيعي أن يقود إىل تولّد انفعاالت وردود
وأفعال قوية».
وتابــع بالقول «ويف هذا اإلطــار ،أود أن
أطلب من الطرفني أن يدرسا بجد الظروف التي
تســمح بنوع من التعاون وفق هدف مشرتك
هو تجلية الحقيقة والتدقيق يف كل الزوايا».

} الخصم والحكم }

من جهته ،أكد وزير الخارجية الفلسطيني
أن من الصعب القبول مبشاركة «إرسائيل» يف
التحقيق بعد اغتيالها شريين أبو عاقلة قائال»:
«إنه ملن العســر إن مل يكن من املســتحيل أن
نقبل بإرسائيل طرفا يف مسار التحقيق ،ألننا
نتهمها أصال بأنها هي التي قتلت شــرين أبو
عاقلــة ،ومن املحال أن تكون إرسائيل الخصم
والحكم يف جرمية ارتكبتها هي».
وطالب املفوض األورويب املكلف بسياسة
الجوار والتوســع أوليفر فارهيليي بتحقيق
مســتقل وشامل يف مالبسات مقتل الزميلة
شريين أبو عاقلة .ورأى فارهيليي أن من غري
املقبول اســتهداف الصحفيني أثناء تأديتهم
عملهــم ،مطالبا بوجوب «تأمني الســامة
والحامية للصحفيــن الذين يغطون حاالت
النزاع يف جميع األوقات».
كام تابع بالقول إن «االتحاد األورويب متأثر
باألحداث التي وقعــت خالل موكب الجنازة،
وهو يدين هذا االستخدام غري املتناسب للقوة
وهذا السلوك غري الالئق».
وقــد وصل وزير الدفــاع اإلرسائييل بيني
غانتس إىل الواليات املتحدة حيث يلتقي عددا
من املسؤولني ،بينهم وزير الدفاع لويد أوسنت.
وتتصــدر عملية اغتيال الزميلة شــرين أبو
وقمع قوات رشطة اإلحتالل لتشــييع
عاقلة
ُ
جنازتها يف القدس املحتلــة املباحثات التي
يجريها غانتس يف واشنطن .وكانت اإلذاعة
اإلٍرسائيليــة أكدت أن املســؤولني األمريكيني
يطالبون الحكومــة اإلرسائيلية بتوضيحات
بشأن قضية أبو عاقلة.

مـــصـــر  :إحـــــبـــــاط هــــجــــوم إرهــــــابــــــي عــنــيــف

ال ــي ــان ــص ــي ــب الـــوطـــنـــي الــلــبــنــانــي

جرى مساء امس سحب اليانصيب الوطني االصدار التاسع
عرش وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:
* جوائز الغالفات:
ـ يربح  100000ل.ل .كل غالف ينتهي بالرقم476 :ـ 787
* الجوائز العادية:
ـ تربح  10000ل.ل .كل ورقة تنتهي بالرقم4 :
ـ تربح  20000ل.ل .كل ورقة تنتهي بالرقم04 :
ـ تربح  30000ل.ل .كل ورقة تنتهي بالرقم172 :
ـ تربح 75.000ل.ل كل ورقة تنتهي بالرقم8908 :
ـ تربح  100000ل.ل .كل ورقة تنتهي بالرقم7307 :
ـ تربح  200000ل.ل .الورقة التي تحمل الرقم4624 :
ـ تربح  500000ل.ل .الورقة التي تحمل الرقم1558 :
ـ تربح 1.000.000ل.ل .الورقة التي تحمل الرقم-58759 :
66416 -43236 -09461 -36182 -21944
ـ تربح 2.000.000ل.ل .الورقة التي تحمل الرقم27458 :
ـ تربح 5.000.000ل.ل .الورقة التي تحمل الرقم25059 :
ـ تربــح 110.000.000ل.ل .الورقة التــي تحمل الرقم:
06417
ـ تربــح  220.000.000ل .ل الورقة التــي تحمل الرقم:
11226

نـــــتـــــائـــــج الـــــلـــــوتـــــو الـــلـــبـــنـــانـــي

جرى مساء امس سحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم 2006
وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت:
االرقام الرابحة 30 -19-14-9-7-1 :الرقم االضايف41 :
* املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة
عدد الشبكات الرابحة :ال يشء
* املرتبة الثانية ال يشء
* املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة181825760 :ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة 22 :شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة7355716 :ل.ل.
* املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة181825760 :ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة1032 :شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة156808 :ل.ل.
* املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجاملية حسب املرتبة456704000 :ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة14272 :شبكة
ـ الجائزة لكل شبكة 32000 :ل.ل.
* املبالغ املرتاكمة للمرتبة االوىل واملرتاكمة اىل الســحب
املقبل5778646394 :ل.ل

نــــــــــــــــتــــــــــــــــائــــــــــــــــج زيــــــــــــــــد

جرى مســاء امس سحب زيد رقم  2006وجاءت النتيجة
كاآليت:
الرقم الرابح35975 :
* الجائزة االوىل75000000 :ل.ل.
عدد االوراق الرابحة :ورقتان
الجائزة االفرادية37500000 :ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم5975 :
الجائزة االفرادية 900000 :ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم975 :
الجائزة االفرادية 90000 :ل.ل.
* االوراق التي تنتهي بالرقم75 :
الجائزة االفرادية 8000 :ل.ل.

نــــــــــــتــــــــــــائــــــــــــج يــــــــومــــــــيــــــــة

نائ ــــــــب وزي ــــــــر الدف ــــــــاع الس ــــــــعودي
يلتق ــــــــي وزي ــــــــر الدف ــــــــاع األميرك ــــــــي

أعلن نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلامن أنه التقى
وزيــر الدفاع األمرييك لويد أوســن ملراجعة الرشاكة وبحث
التعاون العسكري بني البلدين ،بتوجيهات من ويل العهد محمد
بن سلامن.
وقــال خالد بن ســلامن يف تغريدة عــى «تويرت» أرفقها
بصورة تجمعه بأوســن عىل هامش اجتامع لجنة التخطيط
االسرتاتيجي املشرتك بني السعودية والواليات املتحدة« :التقيت
لويد أوسنت بتوجيهات من سمو ويل العهد (محمد بن سلامن»
ملراجعة الرشكة الســعودية األمريكية والتعاون العســكري
االسرتاتيجي املستمر بني البلدين الصديقني».

صاروخاً منها.
ويف ســياق آخر ،أعلن بوغدانوف أنّ موســكو
«تنتظر موقف أكرث موضوعية من «إرسائيل» بشأن
الرصاع يف أوكرانيا» ،مشرياً إىل أنّ موسكو أصيبت
بـ»خيبة أمل» من الترصيحات املعادية لروسيا التي
أطلقها عدد من املســؤولني اإلرسائيليني ،والتي «ال
تتوافق مع طبيعة العالقات الودية» بني الطرفني.
وتشــهد العالقات الروســية اإلرسائيلية توتراً
ملحوظاً بعد زعم كبار املسؤولني اإلرسائيليني ،مبن
فيهم وزير خارجية االحتالل يائري البيد ،أنّ روسيا
«ارتكبت جرائم حرب يف أوكرانيا».

جرى مســاء امس ســحب «يومية» رقم  1228وجاءت
النتيجة كاآليت:
* يومية ثالثة411 :
* يومية اربعة5897 :
* يومية خمسة36244 :

أحبطت األجهزة األمنية بوزارة الداخلية يف
مرص مبنطقة التلول شــال سيناء ،محاولة
أحد العنارص اإلرهابية تنفيذ عملية انتحارية
ضد أفراد الكمني.
وتبادلت معه إطــاق النريان مام أدى إىل

مرصعه والعثور بحوزته عىل حزام ناســف –
 2قنبلة يدوية – سالح آيل –  4خزينة خاصة
به – عدد  112طلقة من ذات العيار ،وتم اتخاذ
اإلجراءات القانونية وتتوىل نيابة أمن الدولة
العليا التحقيق.

«بسبب خطأ في التشخيص» ..االحتالل «اإلسرائيلي» يعترض ّ
مسيرة لقواته

أفادت وســائل إعالم إرسائيلية ،بدوي صفارات اإلنذار يف
الجليل ،زاعم ًة أنّ ذلك «بســبب دخول طائرة من دون طيار من
األرايض اللبنانيــة» ،وأنّ «القبــة الحديدية اعرتضت الطائرة
تبي بعد ذلك ،بحسب اإلعالم اإلرسائييل،
وأســقطتها» .لكن ّ
أنّ «إطــاق صفارات اإلنذار هو نتيجة تشــخيص خاطئ أدّى
إىل انطالق صواريخ القبــة الحديدية» .وذكرت املعلومات أنّ
«االحتــال تراجع عن روايتني خالل دقائق» ،مشــراً إىل أنّه
«أطلق النريان باتجاه مســرة تابعة له ،ودوت الصفارات ،وتم
استدعاء ســاح الجو».وأضافت أنّ «ما حدث اليوم يشري إىل
فشل الرقيب العسكري لدى جيش االحتالل».
وقبــل يومني ،أعلن «جيش» االحتالل اإلرسائييل إســقاط
مســرة تابعة لحزب اللــه عربت من األرايض اللبنانية
طائرة
ّ
نحو األرايض الفلسطينية املحتلة.

يــأيت ذلك عقب بدء االحتالل اإلرسائييل ،يف  8أيار ،املناورة
األكرب يف تاريخ الكيان ،بحســب إعالم إرسائييل ،واســمها
«مركبات النار» .وتحايك هذه املناورة حرباً متعدّ دة الســاحات
وهجامت صاروخية من جبهات مختلفة .وكانت املناورة مق ّررة
السنة الفائتة ،لك ّنها ألغيت بسبب اندالع معركة «سيف القدس»
مع غزة ،ويتوقّع أن تســتم ّر ملدّ ة شهر ،بنا ًء عىل ما كان مق ّرراً
السنة املاضية .ويف شباط من العام الجاري ،اعرتف االحتالل
«حسان» التي أطلقتها
املسية
اإلرسائييل بفشــله يف إسقاط
ّ
ّ
املقاومة اإلسالمية يف لبنان نحو أرايض فلسطني املحتلة.
وأكــدت املقاومة أنّ الطائــرة حلقت « 40دقيقة يف مهمة
اســتطالعية ،امتدت عىل طول  70كم ،يف فلسطني» ،مضيف ًة
أنّها عادت «ســاملة عىل الرغم من كل محاوالت العدو املتعددة
واملتتالية إلسقاطها».

طــــــهــــــران  :الــــفــــرنــــســــيــــان املــــعــــتــــقــــان لـــيـــســـا س ــائ ــح ــي ــن
قال وزيــر األمن اإليراين ،إســاعيل خطيب ،إن املعتقلني
الفرنســيني اللذيــن اعتقلتهام وزارة املخابرات مؤخرا ليســا
سائحني.
وأشــار يف ترصيح ،بحســب مراســلنا يف طهران ،إىل
أنــه «حصلنا عىل معلومات عنهــا قبل دخولهام األرايض
اإليرانيــة وراقبناهــا عن كثب منــذ لحظة وصولهام إىل
البــاد» ،مضيفا أنــه «مبجرد وصولهام عقــدا اجتامعات
تنظيميــة مع عدد من الجامعات والتنظيامت غري القانونية

التي كانت لديها سوابق أمنية».
وأوضح أنه «بحســب الوثائق املتوفرة ،سعى الفرنسيان إىل
إقامة عالقة تنظيمية بني الجامعات غري القانونية واملخربة،
من أجل تحقيق أهداف الجامعات املعارضة وأجهزة التجســس
الخارجيــة يف غطاء تحــركات نقابية ،وارتبط بعض عنارص
الجامعات غري الرشعيــة بجامعات إرهابية معروفة وبعض
الجواســيس يف الخارج ،وسيتم نرش املزيد من املعلومات عن
هذه القضية قريبا».
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نصف نهائي بطولة لبنان في كرة السلة

ّ
نــــــــــادي بــــــيــــــروت تــــــقــــــدم الــــحــــكــــمــــة ()0-1
بــــــعــــــد فـــــــــــــــوزه الـــــكـــــبـــــيـــــر ()57-83

تقدّ م نادي بريوت ()0-1
عىل نادي الحكمة يف اطار
الدور نصف النهايئ لبطولة
«أكس اكس ال ايرنجي» بكرة
الســلة بعد فوزه ()57-83
يف املبــاراة التي جرت عىل
ملعب بلدية الشياح املعتمد
مــن الفريق الفائــز .ومنذ
بدايــة اللقاء فــرض نادي
بريوت ايقاعه بشكل واضح
ونجح يف تس ّيد املباراة من
البداية حتى النهاية وظهر
االنسجام بني العبيه وعىل من مباراة بريوت والحكمة
رأســهم العبهــم التونيس
(.)57-83( )43-69
صالح املاجــري الذي برهن
وكان املاجري افضل مســجل يف الفريق
انه العب كبــر وان صفقة ض ّمه اىل النادي
الفائز بـــ  18نقطــة يليه القائــد هايك
البريويت كانت «رضبة معلم».
جل
واثبت العبو نادي بريوت انهم سيذهبون كوكجيان ( 14نقطة) .ولدى الحكمة س ّ
بعيداً جداً يف البطولة عرب تشــكيلة مؤلفة جاكسون ( 22نقطة).
قاد املبــاراة الحكام الدوليون رباح نجيم
من القوة الضاربــة قادرة عىل احراز اللقب
وبول سق ّيم وزياد طنوس.
وجمع لقبي البطولة والكأس معاً.
وســيلتقي الفريقان يف املباراة الثانية
وتف ّوق العبــو الفريق الفائــز هجوماً
ودفاعاً وسط أداء عادي للنادي األخرض الذي عند الســاعة الخامسة من عرص األحد عىل
ضم اىل صفوفه األمرييك دواين جاكسون .ملعب انطوان شــويري ســتاديوم  -نادي
ّ
وجاءت نتيجــة األرباع ( )30-47( )16-28غزير.

الــســائــق ال ــي ــاس الــدهــنــي وم ــاح ــه رونــــي مـ ــارون
أنــهــيــا تــحــضــيــراتــهــمــا ل ـــ «رالـــــي أنــتــيــب» الــفــرنــســي

أنهــى الســائق الياس
الدهنــي ومالحــه روين
مــارون تحضرياتهــا
للمشــاركة يف رايل «أنتيب
كــوت دازور» الــدويل
الفرنيس الشهري يف نسخته
الـ  57عىل منت سيارة»رينو
كليو رايل  « 5والذي سيقام
عىل مدى ثالثة أيام يف 20
و  21و  22ايار الجاري.
ويندرج الســباق ضمن
اطــار الجولــة الثالثة من
بطولة فرنسا للراليات عىل
طرقات اسفلتية.
ومنــذ وصولهــا اىل
جنوب فرنســا األســبوع
الفائــت ،اســتأنف الدهني
ومالحه مارون تحضرياتهام السائق الدهني ومالحه مارون عشية انطالق السباق
التــي انطلقــت يف لبنان
اســتعداداً للمشــاركة يف
السباق الفرنيس الذي تبلغ
مسافته االجاملية 664.95
كلم منها  15مرحلة خاصة
للرسعة طولها  210.95كلم.
سيشارك يف السباق 116
سائق من ســبع دول وهي
فرنسا ،بلجيكا ،لوكسمبور،
ايطاليا ،بريطانيا ،تشــيكيا
ولبنان.
ويقــول الدهنــي
لخــوض
«جاهــزون
منافســات رايل األنتيــب
ونأمــل خرياً .لقــد أجرينا
التجارب عىل مدى يومني.
انا ومالحــي يف جهوزية الدهني ومارون يشاركان يف رايل أنتيب
تامة .أود ان أشــكر أهيل
يف  3فئات وهي فئــة «رايل  »5وفئة «كليو
عــى دعمهــم الالمحدود
والشكر الكبري اىل شقيقتي ليا التي تواكبني ترويف» وفئة «كليو ترويف جونيور»والشكر
لحظــة بلحظــة بديناميكيتها عــر انجاز اىل الرعاة وعىل رأســهم «ميد لوجستكس
األمور االدارية بكافة جوانبها يف مشاركايت سريفيســيز» و «موتول» واىل فريق «آي ام
بالســباقات يف لبنان والخارج .ســأنافس يت» الذي انتمي اليه.

حــــــــدث تـــــاريـــــخـــــي فــــــي كــــــــأس الـــــعـــــالـــــم..
 6حـــــــكـــــــمـــــــات وغــــــــــيــــــــــاب «الـــــــــــــــــــروس»

أعلن االتحاد الدويل لكــرة القدم (فيفا)،
أمس الخميس ،قامئة الحكام التي ســتدير
منافسات كأس العامل .2022
تقام النسخة القادمة من البطولة يف قطر
خالل الفرتة من  21ترشيــن الثاين إىل 18
كانون األول املقبل.
لن يكون املونديال املقبل اســتثنائيا عىل
مستوى إقامته ألول مرة يف الشتاء ،بل لقرار
(فيفا) باالستعانة بالعنرص النسايئ.
ســيكون مونديال قطر أول نســخة يف
تاريخ كأس العامل التي تعني فيها لجنة الحكام
 3حكامت من السيدات و 3مساعدات لهن.

وقع اختيار (فيفا) عىل الفرنسية ستيفاين
فرابارت والرواندية ســاليام موكاســانغا،
واليابانية يوشيمي ياماشيتا ،مع املساعدات
الربازيلية نويزا باك واملكسيكية كارين دياز
ميدينا واألمريكية كاثرين نيسبيت.
وتشــمل القامئة اإلجاملية االســتعانة
بـ 36حكام للســاحة ،و 69حكام مساعدا،
إضافة إىل  24حكام يف غرفة تقنية الفيديو.
يف املقابل ،اســتبعد االتحاد الدويل لكرة
القــدم ،الحكام الروس ،يف ظــل العقوبات
الدولية املوقعة عىل بالدهم يف كافة املجاالت
نتيجة العملية العسكرية يف أوكرانيا.

تــيــن ه ــاغ يــبــدأ ثـــورة يــونــايــتــد أمـــام كــريــســتــال بــاالس
وصــل الهولنــدي إريك تني هــاج املدير
الفني الجديد ملانشســر يونايتد ،للعاصمة
اإلنكليزية لندن ،ملتابعة لقاء فريقه الجديد
مع كريستال باالس.
ويستضيف فريق كريســتال باالس ،يوم
األحد ،مانشسرت يونايتد يف إطار الجولة 38
واألخرية للدوري االنكليزي املمتاز يف ملعب
سيلهورست بارك.
وأوضحــت صحيفــة «ديــي ميــل»
الربيطانية يف تقرير لها أن تني هاج حرض
بصحبة فان دير غاغ املدرب املساعد له ،حيث
ينتظــر أن يتواجدا يف لقــاء باالس ملتابعة
الفريق عن قرب من أرض امللعب ألول مرة.
وينتظــر كذلك أن يجتمــع تني هاغ مع
العبي مانشسرت يونايتد ،لكن سيبقى املدرب
األملاين رالف رانغنيك هو من سيتوىل تدريب
الفريق يف لقاء األحد.
علامً بــأن هناك عنرصا آخــر ينتظر أن
ينضم لجهاز املدرب تني هاغ ،وهو ســتيف

ماكالرين ،املدرب املســاعد الســابق للسري
أليكس فريغوســون يف أولد ترافورد ،وذلك
بعد اجتامع تني هاغ ومساعده مع ماكالرين
األسبوع املايض.
ويرتبط تني هاغ بعالقة عمل سابقة مع
ماكالرين البالــغ من العمر  61عاماً ،والذي
عمل معه املــدرب الهولندي كمســاعد يف
فريق تونتي أنكشــيده خالل موسم -2008
.2009
يذكر أن تني هاغ أمامه مهمة إعادة بناء
فريق مانشســر يونايتد مــن جديد خالل
الصيــف املقبل ،حيث ســتتم عمليات البيع
والرشاء لتدعيم صفوف الفريق.
وعاىن مانشسرت يونايتد من الفشل يف
التتويج بأي لقب عىل مدار آخر  5ســنوات
وتحديداً مــن  2017إىل  ،2022حيث كانت
آخر ألقابه ثنائيــة الدوري األورويب «يوربا
ليغ» وكأس رابطة املحرتفني اإلنكليزية يف
.2017

10

ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
أمـــيـــن عـــــام االتــــحــــاد اآلســــيــــوي لــلــســامــبــو املـــحـــامـــي فـــرنـــســـوا ســــعــــادة :
ســنــســتــضــيــف بـــطـــولـــة آسـ ــيـ ــا وأوقـ ــيـ ــانـ ــيـ ــا بـــيـــن  1و 5حـــــزيـــــران املــقــبــل
ومــــــشــــــاركــــــة كـــثـــيـــفـــة لــــريــــاضــــيــــيــــن مــــــن اكـــــثـــــر مــــــن  20دولــــــة

املحامي فرنسوا سعادة يلقي كلمة يف افتتاح بطولة آسيا

يســتضيف االتحاد اللبناين للجــودو وفروعه
بطولــة آســيا واوقيانيا يف الســامبو بني  1و5
حزيــران املقبل تحــت ارشاف االتحاد اآلســيوي
للســامبو .والبطولة القاريــة مخصصة لجميع
الفئات العمرية للكبار والناشئني للذكور واالناث.
ويقول رئيس االتحاد اللبناين للجودو وفروعه
وامني عام االتحاد اآلســيوي للســامبو (الذي
يشــغل منصبه اآلســيوي منذ  12سنة) وعضو
اللجنــة التنفيذيــة للجنــة األوملبيــة املحامي
فرنسوا سعادة «ألول مرة يف لبنان سيستضيف
لبنان بطولة آســيا وأوقيانيا يف السامبو اوائل
شــهر حزيران املقبل لجميع الفئات العمرية من
كبار وناشئني (ذكور واناث) .ورياضة السامبو
من اصــل رويس أبرصت النــور يف عرشينيات
القرن الفائت ويُســمح فيها باللكامت والركالت
ورضبات الفخذ واســتخدام املرفقني والركبتني.
ويرتــدي مامرس الســامبو زياً مســتوحى من

كالّس وجلخ وموالييف وسعادة

الجودو واحذية تتناسب مع الزي الرسمي».
وتابع قائالً «سيشارك اكرث من  500العب والعبة
من  21دولة يف البطولة القارية .والدول املشاركة
هي لبنــان ،األردن ،ايران ،العراق ،كازاخســتان،
بنغالدش ،كوريا الجنوبية ،كريغيزستان ،ماليزيا،
منغوليا ،فلسطني ،باكستان ،الفيليبني ،سنغافورة،
سوريا ،تركامنستان ،طاجاكستان ،اوزباكستان،
اليمن ،اوسرتاليا ونيوزيلندا .ووفد كازاخستان هو
األكرب ( 92شخص) .وسيحرض البطولة مسؤولون
كبار يف مقدمتهم رئيس االتحاد اآلسيوي أملجون
موالييف (من اوزباكستان) الذي سبق وزار لبنان
منذ فرتة بحيث اطلعناه عىل التحضريات املتعلقة
بالبطولة وابدى اعجابه بها».
وتابع ســعادة «مرة جديدة يستضيف االتحاد
اللبنــاين للجودو وفروعه حدثــاً دولياً جديداً بعد
بطولة آسيا للجودو للناشئني الذي استضافها لبنان
يف اواخر العام الفائت ولقيت الصدى االيجايب».

واشار ســعادة اىل انه تم تشكيل كافة اللجان
العاملــة يف بطولة آســيا للســامبو وان لبنان
سيشارك بـ  37العب والعبة يف مسابقتي السامبو
والكومبات سامبو وانخرطوا يف تدربيات مكثفة
منذ فرتة مشرياً اىل ان اتحاد الجودو يعمل النجاح
هذا االستحقاق الريايض الكبري».
وكشف ســعادة ان دورة حكام دولية للسامبو
ســتقام يف  28و 29و 30أيــار الجــاري عىل ان
تنطلق تصفيات البطولــة القارية يف  1حزيران.
وســيقام حفل االفتتاح الرســمي يف  2حزيران
بحضور الفاعيات الرسمية والعسكرية والرياضية
والعائلة الرياضية وعشاق الرياضة».
جه سعادة الشكر اىل كل من سيساهم يف
وو ّ
انجاح البطولة عىل كافة األصعدة موجهاً التحية
واالمتنان اىل رجــال الصحافة واالعالم ملواكبتهم
اخبار اتحــاد الجــودو وفروعه وبطولة آســيا
واوقيانيا يف السامبو».

صـــراع الجولـــة األخيـــرة ..التاريـــخ يتـــوج مانشســـتر ســـيتي بطـــا للـــدوري اإلنكليـــزي
تتجــه األنظار صوب الــدوري اإلنكليزي
املمتاز ،يف أمســية كروية يوم األحد املقبل،
ملتابعة جولة الحسم الـ 38واألخرية من عمر
املسابقة.
وتأجل الحسم حتى الجولة الختامية ،بعد
أن اقتنص ليفربول فــوزا صعبا ومثينا عىل
ســاومثبتون يف الجولــة  ،37ليبقي رصاع
الصدارة واللقب مع مانشســر سيتي حتى
الرمق األخري.
وتضاعفت اإلثارة يف سباق الفريقني نحو
اللقب هذا املوسم حيث اقترص الفارق بينهام
عىل نقطة واحدة قبل مباريات الجولة األخرية
ـ لتصبح املرة الثالثة التي يصل فيها الرصاع فريق مانشسرت سيتي
بينهام عىل اللقــب إىل الجولة الختامية بعد
انطلق يف موسم .1993-1992
موسمي  2014-2013و .2019-2018
وعىل مدار الـ 29موسام املاضية من البطولة،
وأشــارت تقارير صحافيــة إنكليزية ،إىل أن
رابطة الــدوري اإلنكليزي لكرة القدم اســتعدت شهد الدوري اإلنكليزي استمرار الرصاع عىل اللقب
بشكل خاص لهذا املوقف من خالل تجهيز نسخة إىل الجولة األخرية يف  8مواســم ،وكان الحســم
طبق األصل مــن كأس البطولة لتكون حارضة يف فيها جميعا من نصيب الفريق الذي وصل للمباراة
ملعب مانشسرت سيتي ،وأخرى يف معقل ليفربول األخــرة وهو يف الصــدارة ما يعنــي أن التاريخ
يف ظل إقامة مباريــات الجولة األخرية يف نفس يقف يف صف مانشسرت سيتي قبل نهاية املوسم
التوقيــت وأحقية كل طــرف يف االحتفال بكأس الحايل.
البطولة بني جامهــره عقب صفارة النهاية ،حال
} الجولة األخرية
التتويج.
يف الدوري اإلنكليزي }
ويصطحــب بعض مســؤويل الرابطة الكأس
كان ملانشسرت سيتي وجاره مانشسرت يونايتد
األصلية إىل ملعب االتحاد يف مدينة مانشســر،
حيث يســتضيف سيتي حامل اللقب نظريه أستون نصيب األسد يف املرات الـ 8السابقة حيث فاز كل
فيال فيام يصطحب مســؤولون آخرون بالرابطة منهام باللقب  3مــرات بحفاظه عىل التفوق أمام
الكأس األخرى إىل اســتاد آنفيلد ،حيث يستضيف منافسه يف الجولة األخرية.
يف موسم  1995-1994وصل بالكبرين الجولة
ليفربول فريق ولفرهامبتون.
ويتصدر مانشسرت سيتي جدول ترتيب الدوري األخرية برصيد  89نقطة متفوقا عىل مانشســر
اإلنكليزي برصيــد  90نقطة وبفارق نقطة واحدة يونايتد بفارق نقطتني ،وخرس أمام ليفربول 2-1
أمــام ليفربول ،قبل جولة إســدال الســتار عىل لكنه فاز باللقب لتعادل «الشــياطني الحمر» مع
النســخة الـ 30من البطولة بنظامها الحايل الذي وست هام .1-1

ويف نســخة  ،1996-1995خــاض
مانشســر يونايتد الجولــة األخرية وهو
املتصــدر برصيد  79نقطة بفــارق نقطتني
أمام نيوكاســل ،وفاز باللقب إثر فوزه عىل
ميدلســره  0-3وتعادل منافسه املبارش مع
توتنهام .1-1
ويف  1999 -1998وصــل مان يونايتد
للجولة األخرية متصــدرا برصيد  76نقطة
بفــارق نقطة واحدة أمام أرســنال ،وأحرز
اللقب بالفوز عىل توتنهام  1-2رغم انتصار
«الغانرز» أيضا عىل أستون فيال .0-1
ويف موسم  ،2008-2007بلغ مانشسرت
يونايتد الجولة األخرية متصدرا بـ 84نقطة
وبفارق األهداف ( 17هدفا) أمام تشــيليس،
وتوج باللقــب بالفوز عىل ويغــان  0-2وتعادل
«البلوز» مع بولتون .1-1
ويف  ،2010-2009وصــل تشــيليس للجولة
األخرية متصدرا بـ 83نقطة وبفارق نقطة واحدة
أمام مانشســر يونايتــد ،وأحرز اللقــب بالفوز
الكاسح  0-8عىل ويغان رغم انتصار «الشياطني»
عىل ستوك سيتي برباعية دون رد.
ويف  ،2012-2011خــاض ســيتي الجولــة
األخرية متصدرا بـــ 86نقطة وبفارق األهداف (8
أهداف) أمام مانشسرت يونايتد ،وأحرز اللقب بفوزه
الدرامي  2-3عىل كوينز بــارك رينجرز رغم تغلب
يونايتد عىل سندرالند .0-1
ويف  ،2014-2013بلغ مانشسرت سيتي الجولة
األخرية متصدرا بـ 83نقطة وبفارق نقطتني أمام
ليفربول ،وتوج باللقب من خالل الفوز عىل وست
هام  0-2وانتصار «الريدز» عىل نيوكاسل .1-2
وأخريا يف موســم  ،2019-2018وصل سيتي
إىل الجولة األخرية متصدرا بـ 95نقطة مقابل 94
نقطة لليفربول ،وأحرز اللقب بالفوز عىل برايتون
 1-4وانتصار ليفربول عىل ولفرهامبتون .0-2

ليفرب ـــول وولفرهامبت ـــون 12 ..س ـــنة ب ـــا خس ـــارة تبق ـــي حل ـــم الري ـــدز ف ـــي ال ـــدوري
يلتقي ليفربول األحد مــع ولفرهامبتون
مبلعب أنفيلــد رود يف الجولة  38واألخرية
من عمر الدوري اإلنكليزي املمتاز الذي يأمل
الريدز يف إحرازه.
وميتلك ليفربول  89نقطة يف ترتيب فرق
الــدوري املمتاز بفارق نقطــة عن املتصدر
مانشسرت ســيتي مام يجعل فرص التتويج
باللقــب متاحة للريدز حــال حققوا الفوز
وخــر أو تعادل السيتيســنز يف مواجهة
أستون فيال.
وبالنظــر ملواجهات ليفربول والولفز يف
آخر  12سنة ،ســنجد أن الفريقني التقوا  10ليفربول
مرات منذ عــام  2010يف الدوري اإلنكليزي
األول  2010بنتيجة  0-1يف األنفيلد.
املمتاز كلها انتهت لصالــح ليفربول ،بينام
بعدها التقى الفريقان  10مرات يف الدوري فاز
كان آخر انتصار للولفز عىل الريدز يعود إىل كانون

بها ليفربــول  0-3و 1-2و 0-3و 0-2و0-2
و 0-1و 1-2و 0-4و 0-1و.0-1
وتســبب هبوط فريق ولفرهامبتون من
 2012إىل  2018يف توقف مباريات الفريقني
خالل تلك الفرتة.
وبعيداً عن لقب الدوري اإلنكليزي املمتاز،
تبقى املبــاراة مهمة ملحمــد صالح مهاجم
ليفربول للحفاظ عىل تصدره لرتتيب هدايف
الدوري بنهاية املوسم برصيد  22هدفاً ،علامً
بأن املو سجل هدفني يف الولفز خالل انتصار
ليفربول  0-2و 0-4يف  2018و.2020
يذكــر أن ليفربول قد حســم لقاء الدور
األول مع الولفز بشــق األنفــس بفوز 0-1
يوم  4كانــون األول املايض بهدف للبلجييك
ديفوك أوريجي يف الدقيقة األخرية.

ص ــف ــق ــات ريــــــال مـــــدريـــــد ..رد صــــــادم مــــن أن ــش ــي ــل ــوت ــي بـــشـــأن مــبــابــي
صدم كارلو أنشيلويت مدرب ريال مدريد ،كيليان
مبايب نجم باريس ســان جريمــان الذي ربطته
تقارير باالنتقال لفريق العاصمة اإلسبانية.
وما زال كيليــان مبايب مهاجم باريس ســان
جريمان مل يحســم مســتقبله بعد رغم التقارير
الصحفية اإلسبانية التي ربطته باالنتقال إىل ريال
مدريد.
وقال أنشيلويت رداً عن ســؤال حول اهتاممه
األكرب ،هل الفوز بدوري أبطال أوروبا أم ضم مبايب:
«أنا أفكــر فقط يف نهايئ دوري أبطــال أوروبا،
املدريدستا  -جمهور ريال مدريد  -متحمسون أكرث
لنهايئ دوري أبطال أوروبــا ويفكرون يف اللقب
الـ 14وال أكرث من هذا».
وأكمل« :ال أحد يسألني عن مبايب ،ألين ال أذهب
إىل الشارع ،أذهب ملقر التدريبات يف فالديبيباس،
بسياريت ثم أعود للمنزل ،أقابل الناس يف مطاعم

مدريد الجميلة ،ويسألوين عن النهايئ».

ْ} نهايئ دوري أبطال أوروبا }

أنشــيلويت تطرق يف الحديــث خالل املؤمتر
الصحايف آلخر مبــاراة يف املوســم املحيل ،عن
مواجهة ليفربول يف نهــايئ دوري أبطال أوروبا
املقرر لها  28أيــار الجاري ،مؤكداً أنه ال يشــعر
بالرعب من ليفربول.
ويقول أنشــيلويت« :ال أشعر بالخوف والرعب،
هناك قلق ،ولكن حني يأيت هذا القلق اســتمتع به،
أنا سعيد بالتحضري للمباراة النهائية».
ورفض أنشــيلويت أن يفكــر بتوديع نجومه
جاريث بيل ومارسيلو وإيسكو آالركون الذي يتوقع
رحيلهم بنهاية املوســم الحايل ،خالل لقاء نهايئ
دوري أبطــال أوروبا ،مؤكداً أن تركيزه ال ينصب إال
عىل التحضري للقاء.
وأقر مدرب تشيليس السابق بأن فريقه حصل

عىل راحة أكرب من ليفربول ،بسبب انتهاء مباريات
فريقه الجمعة قبل يومني من ليفربول ،وبســبب
تنافــس الريدز مع مانشســر ســيتي عىل لقب
الــدوري اإلنكليزي املمتاز ،لكنه شــدد عىل أنه ال
يفكر يف هذا األمر.

} غاريث بايل }

وعن غاريــث بايل الذي بات عىل حافة الرحيل
عن النادي بعد  9سنوات« :عقده انتهى ،هل سيلعب
ضد بيتيس أم ال فهذا غري مهم ،بيل أصبح جزء من
تاريخ النادي ،وسيبقى يف ذاكرة تاريخ مدريد».
وســجل بايل أهدافاً غاية يف األهمية مع ريال
مدريد يف فــرة الوالية األوىل ألنشــيلويت ثم يف
عهد الفرنيس زين الدين زيدان فيام بعد ،أولهم هدف
الفوز  1-2عىل برشلونة يف نهايئ كأس ملك إسبانيا
 ،2014يف الدقيقة  85مبجهود فردي رائع بعد تجاوز
مارك بارترا مدافع البارسا برسعته الفائقة.
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اعداد  :فيليب شامس

؟

من هو
من هي؟

مــؤرخ وأديب وصحايف لبناين راحل .من دعاة تعليم

املرأة ،واشتهر مبســاندته لقضايا املرأة العربية بوجه

عام .أصدر مجلة  ،وتويف سنة 1959

إسمه مؤلف من  12حرفا ،إذا جمعت:

 -9+4+10+4+8دولة عربية.

 -5+11+5+10+8دولة عربية.

 -3+7+2+5دولة أوروبية.

 -9+5+11+6بلدة يف الجنوب.
 -11+4+7+1بلدة يف الجنوب.
 -8+1+12من أنواع ِ
الشعر.
 -10+3برئ.

افقيا:

الحل السابق

عموديا:

1ـ العب كــرة مرضب
أمــريك معتزل فاز بـ 14
بطولة كربى ،دا َوى.
2ـ العبة تنــس أملانية
معتزلة فازت بـِ  22لقب،
من حلويات الوالدة.
3ـ مفكّر وأديب لبناين
راحــل لق َّب بفيلســوف
الفريكة.
4ـ خصب ،مضجِ ر ،ألقى
القبض عىل وأخ َذ.
5ـ شدّ يت وق ّويت ،خالف
بحري ،إســم مطار مدينة
البندقية.
وش،
َ
أصلح العمل،
6ـ
َ
فريق كرة مرصي ،صخْر.
7ـ دولة أوروبيةِ ،
الصق

النســب ،بســط يده ،غري
متعلم.
8ـ العبة تنس سويرسية
فازت بعدة بطوالت عاملية،
جل ضعيف.
ر ُ
9ـ مدينــة ووالية يف
ــج ودلّع،
املكســيك ،غ ّن َ
مرض ،يخصها.
َ
10ـ خشــ َن صوتــه،
سكنَ ،من األلقاب.
11ـ سقي ،وزير خارجية
لبناين راحل ،خدّ ه.
12ـ الطعــام ،بطولــة
دولية يف التنس.
13ـ غــر ناقص ،رتبة
عســكرية ،وزير لبناين
راحل.

الحل السابق

1ـ شاعر عبايس ،شاهدكَ .
2ـ يكتمل ،أهجم ،ف ّتاكا.
3ـ أول رئيس يف فرنســا،
يلعب ويلهو ،مدينة ايرانية.
4ـ بواخــر ،يقفــزان ،من
الحبوب.
5ـ أحــد الشــهور ،أمــرة
بريطانية راحلة.
6ـ مقهور ،نعتمد عىل.
7ـ ّ
زك ،وجهــة نظري يف
األمر ،العب كرة إنكليزي.
8ـ ممثــل بريطاين ويلزي
راحل ،إختربَ.
َ
9ـ
جــة ،أحد
أســكت بالح ّ
الفصول.
10ـ شــاعر جاهيل ،عشب
يابس.

افقيا:

عموديا:

اآليس ،نفحي ،بعج
1ـ
ّ

8ـ دار ،نييل ،نر ّمم ،سأماً

3ـ كلوديل ،إسم

10ـ يتناولون ،خاليا ،نا

9ـ أق ّيد ،دو ،رساي ،موجوع

2ـ بول أنكا ،كولريا

4ـ همست ،يك ،مربّراً

5ـ ماكميالن ،ريال مدريد
6ـ عنيد ،نرفأ ،كاندي

وب ،يد ،ســم ،فا،
11ـ أمّ ،

نهز

7ـ دليل ،وحيد جالل ،عن

12ـ انتمت ،برازيليا

13ـ كوبا ،دانوب ،جدا ،بدر

االبراج

الحمل
( 21آذار  20 -نيسان)

األعامل املربمة يف هــذه الفرتة تكون ثابتة

1ـ أبوهم ،بدأ ،أفكّ
2ـ لو ،ماع ،أقيم
3ـ االسكندرية ،آب
4ـ سا ،متيل ،دنونا
5ـ ينكّ  ،يدين ،أبت
6ـ كلكل ،ليدو ،مد
7ـ ناويان ،لوليتا
8ـ نروي ،و ّد
فح ،سن ،بو
9ـ حكيمّ ،

الجوزاء
( 22أيار  21 -حزيران)
احذر الحسد من أقرب املقربني اليك والخبثاء.

الثور
( 21نيسان  21 -أيار)
ن املــروع الجديد الذي عــرض عليك
تــ ّ
ودبلوماسيا لتكسب تأييد األصدقاء والزمالء.

الرسطان
( 22حزيران  23 -متوز)
الخلــود اىل الراحــة واالبتعــاد عن أجواء

ستســيطر عىل وضعك ســيطرة تامة .هناك الضجيج رضورة هذا اليوم ،فأنت قلق ألسباب
امكانية لعالقة ممتازة مع شخص رائع.

عدة .االنفراج املايل يعطيك أمال بالتقدم.

االسد
( 24متوز  23 -آب)

العذراء
( 24آب  23 -أيلول)

سوفتبتعدالغيومامللبدةعنحياتكالعاطفية

املســألة التي تشــغلك يف هذه اآلونة هي

وســتكون أيامك املقبلة كلها سعادة .مساعدة مادية فقط .ال تفصح عام يدور يف رأسك ألي
قيمة من األصدقاء يف النواحي العملية.

كان .املكان الجيد يف العائلة هو بني يديك أنت.

امليزان
( 24أيلول  22 -ت)1

العقرب
( 23ت21-1ت)2

حظك هذه اآلونة أفضل من السابق والحياة

تتأثــر كثريا باملظاهــر ،فحاذر الوقوع يف

االجتامعية تتكيف بسهولة مع املتغريات التي األخطاء .الفلك يوجهك نحو اتجاهات ايجابية
رس حول مشاريعك .لألهداف النبيلة الكثرية التي تصبو اليها.
طرأت عىل حياتك .احفظ ال ّ

القوس
(22ت 21 - 2ك)1

الجدي
(22ك 20 - 1ك)2

معنوياتك محلقة هذه الفرتة .ستجد الفرص

مناسبة اجتامعية سارة تتألق وتلمع فيها.

الجيدة طريقها اليك ،بدأت الغيوم تنجيل وبهذا نجــاح كبري يف العمل وتقدير وتشــجيع من
سرتتاح من العناء الذي تحملته طويال.

املدراء .ظروف ممتازة للمقبلني عىل الزواج.

الدلو
( 21ك 19 - 2شباط)

الحوت
( 20شباط  20 -آذار)

ستميض مرحلة لطيفة وستسنح لك الفرص

شخصيتك تتفتح ويتاح لك أن تربز .ستعرف

للقاء شخص يهمك أمره كثريا .اعجاب وتقدير ،النجاح والتغيــر اىل األفضل يف اهتامماتك،
ومكافأة نتيجة جهدك املتواصل ونشاطك.

10ـ يول برايرن ،رسب
11ـ ري ،دراخام
زج
12ـ بيار الجم ّيلّ ،
13ـ عرسال ،مل ،أفيد
14ـ جام ،مكا ،مياال
15ـ دالسوا
16ـ رن ،أج ،ناب
17ـ يدعمونه
18ـ دينا عازار

اخترب معلوماتك
1ـ مــا إســم الفنان الــذي ُيعترب أحد أشــهر قدامى
موسيقيي العرب ،برع يف الغناء والعزف عىل العود .ناد َم
ثالثة خلفاء ،ولق َّب بـِ النديم.؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ من كان أول رئيس لجامعة الدول العربية التي تألفت
يف  22آذار 1945؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ ما القاسم املشرتك الذي يجمع الدول التالية :الكويت
ـ باناما ـ تونس ـ جيبويت ـ غواتيامال ـ لوكسمبورغ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ ما اســم الدولة التي تقع يف شامل أوروبا ،وتلقّب
بـِ أرض منتصف الليل؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ ما اسم اليوبيل الذي يُطلق عىل االحتفال لـِ  27سنة
زواج؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قيل بان ســوبرمان وصل اىل األرض
6ـ يف أية ســنة َ
من الفضاء الخارجــي ،وهبط يف مدينة ميرتوبوليس،
وسكان هذه املدينة يعت ّزون ويفتخرون بذلك؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ ما إسم الدولة العربية التي لقّبت بـِ أرض الكنانة؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ من هي املمثلة املرصية التي ولدت يف القاهرة سنة
 ،1949وإسمها األصيل سهري محمد عبد السالم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9ـ ما إســم املدينة الفرنسية التي فيها هُز َم نابوليون
الثالث أمام أملانيا يف العام 1870؟

2 1

1

4

3

5

2
3
4
5
عموديا:

افقيا:
1ـ أغنية ملاجدة الرومي.
2ـ إقتصــدوا وادَّخروا
املال.
3ـ أوجعني كالمه.
4ـ عا ِميل بلطف ورقّة.
5ـ إحــداث األرضار
واتالف العمل.

1ـ حيــوان يعيش عل
األشجار عادة.
جل ضعيف.
2ـ ر ُ
3ـ من أسامء الكركدن.
4ـ ِد َعتنا وسكينتنا.
5ـ مؤازرة ودعم.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ رصبيا.

1ـ صوفيا.

2ـ وقامي.

2ـ رقراق.

3ـ فرجيل.

3ـ باج.

4ـ يا ،يل.

4ـ مييله.

5ـ أقلّها.

5ـ إيل ّيا.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ إسمها جان دارك.
2ـ هايتي.
3ـ عام 1908
4ـ يف رشقي أوسرتاليا.
5ـ يف برلني ـ سينام الحمرا.
6ـ القطرس.
7ـ مايكل ساتا.
8ـ امللك ريتشارد الثاين .

من خمسة حروف:

وتعطيمردوداحسنا.ستشعربالجرأةوالشجاعة ،مؤخــرا فالحظ اىل جانبك .عليك أن تكون لبقا
ولكن حذار من فرض أفكارك الجريئة.

11ـ حــرف جــر ،العائش،
البحر.
12ـ االســم الثاين للشاعر
االيطايل دانتي ،االســم الثاين
لشاعرة وكاتبة سورية.
شــتم ،مســار ،من
13ـ
َ
حلويات الوالدة ،خدعَ.
14ـ ممثل مــري راحل،
عاصمة أوروبية.
15ـ لالستدراك،
إنحرف ،أهل
َ
الزمان الواحد.
16ـ أشا َر وأومأ إىل ،ماركة
سيارات.
تحب.
17ـ ع َتبنا عىل،
ّ
18ـ االســم األول ملطــرب
وملحن لبنــاين راحل صاحب
الصورة ،تُح ّركهُ .

جوزف بروست

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

وأيضا يف أجوائك االجتامعية والعاطفية.

قضاء لبناين
االرجنتني
استثامر
احتفال
إختبار
االسكا
بنسلفانيا
جرائد
جنة
جاكلني
جانيت
جورجيت
دراخام
دفة
روزايل
روماريو
سنة
ساسني
سلوى
سامهر
سيارة
طفل
طروب
غوادلوب
غرور
غامبيا
غوتنربغ
غليل
فقرة
فنار
فوج
قراصنة
كولورادو

SUDOKU

كتاب
منتخب
مباراة
مومباسا
ناجي

نداء
نانيس
هديل
وجدان
وجوه.

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

الحل السابق
موزامبيق
الحل السابق
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تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

«طوابيـــــر الـــــذل» عـــــادت وتجنـــــب الســـــيناريو العراقـــــي ينتظـــــر التفاهمـــــات املحليـــــة والخارجيـــــة
الطحــن املدعوم ،ما ادى اىل ازمة رغيــف ،امتدت الطوابري،
فحلــت ص)1
(تتمة
االز
مة بعد رفع ســعر ربطة الخبز ،واليوم ال ازمة .وكذلك اختفت
الطوابــر عن محطات املحروقات بعــد الظهر اثر رفع جديد
لالسعار.
اما الكهرباء فال تزال «غائبة» والتخبط سيد املوقف ،وليس
لدى وزير الطاقة اال التعلق «بحبال الهواء» مع وعود السفرية
االمريكية دورويث شــيا التي باتت اقــرب اىل «الوهم» بدعم
بالدها الســتجرار الغاز والكهرباء مــن االردن ومرص ،فيام
البنك الدويل مســتمر بوضع املزيد من الرشوط قبل التمويل،
ويف طليعتها ،رفع التعرفة ،وتشكيل الهيئة الناظمة وهو امر
غري متيرس االن ،يف ظل «الكباش» السيايس حولها.اما وزير
االتصــاالت فدق ناقوس الخطــر الن «االنهيار» حتمي ،اذا مل
تتم رفع تعرفة االتصاالت ،هدد باالستقالة اذا مل تتم املوافقة
عىل مرسومني اعدهام لزيادة االسعار يف «اوجريو» ورشكتي
الخلوي ،،لكن املرسومني لن يعرضا اليوم يف جلسة الحكومة
الختامية ،وســتبقى الزيادة املقرتحة عىل اســعار االنرتنت
بضعفني ،وعىل اسعار الخلوي وفق سعر دوالر منصة صريفة،
معلقتني بانتظار االنهيار الكبري.

} ال مقايضة }

اذا ،ويف غيــاب اي بارقــة امل بخروج قريــب من النفق
املظلم اقتصاديا ،ال يبدو املشــهد السيايس اقل قتامة ،فالقوى
السياســية بدات تالمس امللف الحكومي بحذر من خالل فتح
«بازار» هوية رئيس الحكومة املقبل وشــكل الحكومة ،ومثة
اجواء سلبية توحي بان «الشلل» سيكون عنوان املرحلة املقبلة،
اذا ما استمرت «السقوف العالية» عىل حالها مع قدرة كل القوى
عىل التعطيل املتبادل ،ويف هذا السياق ،لفتت مصادر سياسية
بارزة اىل ان عمليات «جس النبض» التي بدات باعادة طرح اسم
نواف سالم لرئاسة الحكومة تشري اىل ان هذه العملية ستكون
شــاقة للغاية يف ظل محاوالت سعودية -امريكية لالستثامر
يف نتائج االنتخابات ،لكن قريبا جدا ســيصطدمون بالوقائع
التي ال تســمح بتحقيق «انتصار» سيايس ال تستحقه القوى
املحســوبة عليهام .واول «الغيث» «رسائل» واضحة من قبل
قوى االغلبية السابقة ملن يعينهم االمر بانه ال «مقايضة» بني
انتخاب نبيه بري رئيسا للمجلس النيايب وبني رئاسة الحكومة
املقبلة ،ومجرد ربط االســتحقاقني «ســخيف» وال يتسق مع
الواقــع ،فعودة بري مضمونــة وال تحتاج لنقاش ،واالطراف
االخرى تحتاج «الثنايئ الشــيعي» لتويل منصب نائب رئيس
املجلس حيث الرصاع عىل اشــده بني القوات اللبنانية والتيار
الوطنــي الحر لتويل هــذا املنصب من خالل النائبني الياس بو
صعب ،او غســان حاصباين ،اما اذا وصلت «مناورة» الطرفني
اىل حدود غري مقبولة ،فســيكون «الباب» مرشعا امام تويل
النائب عن قوى «التغيري» خلف للمنصب.

} «رشوط» ميقايت؟ }

اما الحكومة «فقصة» اخرى ،وهي ترتبط باحتامل حصول
فراغ رئايس طويل االمد ،ويف هذه الحال قد يكون االبقاء عىل
حكومة ترصيف االعامل برئاسة الرئيس نجيب ميقايت «اهون
الرشور» ،مع العلم ان االخري مل يفصح بعد عن نواياه الحقيقة
ازاء احتامل قبوله بتشــكيل حكومة جديدة ،يف ظل ترسيبات
ممنهجة عن رشوط مســبقة لديــه يف مقدمتها تفاهامت
جدية عىل «خارطة طريق» تسمح له باالنجاز بعدما اقترصت

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

انجــازات حكومته الحالية عىل اجــراء االنتخابات النيابية،
وهو ال يرغب يف ادارة «التفليسة» وامنا البدء يف الخروج من
«النفق» وهو امر يبدو صعبا من خالل التعقيدات السياســية
التي انتجتها االنتخابات.

} رصاع «االرقام» :حزب الله اوال }

يف هــذا الوقت ويف ظل الرصاع عىل التمثيل الشــعبي من
خالل االرقام االنتخابية ،اظهرت النتائج الرسمية ان حزب الله
األ ّول شــعبياً بحصول مرشحيه عىل أعىل نسبة من األصوات
التفضيل ّيــة ،تليه قوى «التغيــر» فيام حلت القوات اللبنانية
اوىل يف التمثيل املســيحي مع تســجيل تراجع واضح للتيار
الوطني الحر مقارنة بنتائج العام .2018
فقد ارتفع عدد الناخبني الذين شــاركوا يف انتخابات 2022
إىل  1951683مــن  1862103عــام  .2018وتؤكّد األرقام أن
حزب الله هو األكرث شعبي ًة بحصول نوابه عىل  347ألفاً و171
صوتاً تفضيلياً بزيادة  3951صوتاً عن عدد األصوات التي حصل
عليها يف  .2018اما قوى «التغيري» فهي الكتلة األكرث شعبية
بعد حزب الله ،إذ اقرتع  330ألفاً و 527ناخباً للوائح الـ  24التي
شــكّلتها هذه القوى يف مختلف الدوائر اللبنانية من ضمنها
الئحة النائبني أسامة سعد وعبد الرحمن البزري..

} «التيار» يرتاجع }

مســيحيا ،سجل تراجع كبري يف شــعبية التيار الوطني
الحــر الذي حصل يف  2018عــى  276ألفاً و 610أصوات،
فيــا نال يف هذه الدورة  116ألفــاً و 665صوتا ،اما حزب
القوات اللبنان ّية فقد حل يف املرتبة األوىل مسيحياً بحصول
مرشحيه عىل  171ألفاً و 683صوتاً تفضيلياً يف مقابل 162
حل الحزب التقدمي
ألفــاً و 78صوتاً عام  .2018مــن جهته ّ
االشرتايك يف املرتبة الخامسة وطنياً بعد «القوات» ،وحصل
مرشحوه الدروز والســني بالل عبدالله عىل  66ألفاً و131
صوتــاً تفضيليــاً .أما عىل الصعيد الســني ،فكانت جمعية
املشــاريع الخريية الكتلة الســنية األكرث شعبية وحلّت يف
املرتبة الســابعة يف لبنان بحصول مرشــحيها عىل  23ألفاً
و 112صوتاً ،تليها الجامعة اإلسالمية التي حصدت  19ألفاً
و 978صوتاً تفضيلياً.

} جعجع :ال لربي }

ومقابل هذه االرقــام املوثقة من قبل وزارة الداخلية ،التأم
تكتل الجمهورية القوية للمرة االوىل بحلّته الجديدة مبشاركة
 19نائبــا من بينهم رئيس حزب الوطنيني االحرار النائب كميل
شمعون .وبعد االجتامع ،أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية»
سمري جعجع أنّ «نتيجة اإلنتخابات كانت مد ّوية وهي خسارة
«حزب الله» و»التيار الوطني الحر» للثنائية» ،مشــراً إىل أنّ
التكتالت التــي أنتجتها االنتخابات متفقــة أقله عىل نقاط
أساســية رئيسية هي الســيادة ووجود سالح خارج الجيش
اللبنــاين وموضــوع الفســاد.؟!.ولفت إىل أنّ «لدى القوات
مواصفــات واضحة جداً لرئيس مجلس النواب ال تنطبق عىل
الرئيس نبيه ب ّري.

} هيل يتوقع «الشلل» }

من جهته دعا مســاعد وزير الخارجية االمريكية الســابق
ديفيــد هيــل اىل التخيل عن وهم يفيد بــان تقليص حضور
حزب الله الربملاين وتحالفاته يقلل من قوته .وكتب يف موقع
«ويلســون سينرت» ان نفوذ حزب الله يف االنتخابات والربملان
هو مجرد نتيجة ثانوية مفيدة لهيكل سلطته ،مرجحا حصول
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شــلل سيايس يف لبنان بعد نتائج يوم االحد .واعترب هيل بان
املكاســب التي حققتها املعارضة املســيحية املناهضة لحزب
الله مثرية لإلعجاب ولكنها مل تكن كافية لها لتوجيه املشــهد
الســيايس .وقال» استحوذت كتلة حزب الله  -أمل عىل جميع
املقاعد الشــيعية البالغ عددها  ،27مــا أعطى هذا الفصيل
تأثرياً حاســاً يف الخيارات السياسية املقبلة .واشار هيل اىل
ان املعارضة املسيحية القوية قد تطالب باستبعاد حزب الله من
الحكومة كرشط ملشــاركتها فيها أو التصويت عىل الثقة لكن
ميكــن لحزب الله وحلفائه مقاطعة التصويت عىل الثقة ألي
حكومة يعتربونها غري ممثلة مام يشل العملية برمتها...ويف
اقرار واضح بالعجز الدويل االقليمي عن ايجاد الحلول ،اوضح
هيــل بانه يف لحظات الخالف الداخيل الحاد يتطلع العديد من
اللبنانيني إىل الجهات الفاعلة اإلقليمية والدولية للتدخل .ومع
ذلك ،فإن الالعبني األجانب عىل األرجح إما راضون عن الشــلل
اللبناين أو غري راغبني يف تســويات ،أو يواجهون مشكلة يف
ربط النقاط بني الديناميات اللبنانية ومشاكل الرشق األوسط
األوسع .وقال ان الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون قد يسعى
إىل الحــوار بني اللبنانيني حول صيــغ جديدة جريئة للحكم.
ولفت اىل إن السياسة األمريكية الحالية املتمثلة ببناء الجيش
والقوى األمنية كقوى استقرار والحب الشديد لجعل اإلعانات
املاليــة مرشوطة باإلصالح هو أفضــل ما ميكن أن تقوم به
واشنطن يف ظل الظروف الراهنة؟!

} ارسائيل ترجح «الفوىض» }

يف هــذا الوقــت ،ويف اوىل القــراءات االرسائيلية لنتائج
االنتخابات الترشيعية ،لفت املعهد»القدس للشــؤون العامة
والسياســية» اىل إنّ االنتخابات يف بالد األرز أدّت لشللٍ شبه
تا ٍّم يف املنظومة السياســ ّية اللبنان ّيــة ،ولفتت اىل ان نتائج
االنتخابات س ُتســا ِ
هم إىل حدٍّ كبريٍ يف تأجيج حالة الفوىض
الوطن ّية يف لبنان ،والتح ّول رســم ًيا إىل دول ٍة ِ
فاشــل ٍة بسبب
يئ.
الوضع
ّ
االقتصادي الصعب واالستثنا ّ

} قوة حزب الله؟ }

ولفت املعهد اىل إنّ حزب الله مل يُحا ِفظ عىل قوتّه فقط ،بل
ين مبعاقبة حزب
زادها ،اما التوق ّعات بأنْ يقوم الجمهور اللبنا ّ
الله بسبب الوضع
االقتصادي الصعب منذ العام  2019وبسبب
ّ
ين ال يؤمن
تفجري مرفأ بريوت ،فقد تالشــت الن الناخب اللبنا ّ
بأنّ حزب الله هو الذي قام بتفجري املرفا ،ولذلك عىل القادة يف
ارسائيل ان ال ينتظروا انتفاض ًة شعب ّي ًة ضدّ حزب الله ال اليوم
وال غدً ا ،واذا كان الخارس األكرب يف املعسكر
املسيحي هو جربان
ّ
باسيل ،وق ّوة سمري جعجع والكتائب ازدادت ،لكن يبقى املفتاح
ني فقط..
ّ
الحل براي الكاتب لدى املعسكر ُ
الس ّ

} الحرب املقبلة؟ }

وخلص املعهــد إىل القول إنّ نتائــج االنتخابات يف لبنان
مقلقة جدً ا بالنســبة إلرسائيل ،ليس فقط بســبب ازدياد ق ّوة
حــزب الله فقط ،بل ألنّ الحزب وضع اآلن نُصب عينيه الحرب
مع إرسائيل ،متوق ًعا أنّ تندلع الحرب القادمة بســبب الخالف
عىل املياه اإلقليم ّية ،وهي ســتبدأ من مواقع البحث عن الغاز
املتوسط.
يف البحر األبيض
ّ

} ارسائيل «مردوعة» }

يف هذا الوقت ،سارعت قيادة قوات االحتالل االرسائييل اىل
تفعيل «الخط الســاخن» مع قــوات «اليونيفيل « العاملة يف
الجنوب لتجنــب حصول فهم خاطىء للتطورات عىل الجبهة
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الشــالية بعدما ساد االرباك خالل الساعات القليلة املاضية
يف املنطقة التي تشــهد مناورة ضخمة تستمر لشهر كامل.
ووفقا ملعلومات «الديار» حرص الجانب االرسائييل عىل توجيه
«رسائل» تهدئة اىل الجانب اللبناين وخصوصا حزب الله بعدم
وجــود اي نوايا تصعيدية عىل طول الجبهة ،بعدما تم تفعيل
نظام القبة الحديدية ،يف الجليل األعىل شامل فلسطني املحتلة،
بسبب ما وصفته صحيفة «هارتس» بـ»خطأ يف التشخيص»،
وقــد نُرشت مقاطع فيديو إلطــاق صواريخ اعرتاضية ضد
مســرة لحزب اللــه ،اخرتقت األجواء
هــدف قيل إنه طائرة
ّ
الشاملية يف فلســطني املحتلة ،تبني الحقا انه مجرد رد فعل
متوتر نتيجة خطأ يف التشــخيص ،ادى اىل اطالق مقاتالت
ارسائيلية صواريخ اعرتاضية دون وجود هدف محدد .ووفقا
ملصــادر مطلعة يعكس هذا االجراء حجــم التوتر االرسائييل
يف ظل اعالن االمني العام لحزب الله الســيد حســن نرصالله
عن اســتنفار تنفذه املقاومــة للرد عىل اي «تهور» ارسائييل،
ولهذا كان االرسائيليــون حريصني عىل ابالغ القوات الدولية
بعدم وجود اي نوايا تصعيدية خوفا من فهم خاطىء من قبل
الطرف اآلخر ،ميكن ان يؤدي اىل اشــتباك ال ترغب به ارسائيل
«املردوعة» بفعل توازن الردع القائم.

} تدريبات يف قربص }

ويف ســياق متصل كشفت صحيفة «ارسائيل اليوم»انه يف
اطار التدريبات التــي تحايك حربا عىل كل الجبهات تتضمن
املناورة العسكرية اإلرسائيلية ،إضافة إىل مناوريت فرقة 162
و 98التــي تحايك اقتحاماً برياً عميقاً يف لبنان ،مناورة قوات
لفرقة املظليني املختارة التي تنفذ يف قربص يك تدرب القوات
عىل العمل يف منطقة غري معروفة تشبه منطقة ما يف لبنان.

} حل ازمة الرغيف؟ }

معيشــيا ،وبعدما اختفت الطوابريعن محطات الوقود بعد
زيادة االسعار وافراج الرشكاتعن مخزونها،ستغيب«الطوابري»
عن االفران ،مبدئيا اليوم ،بعدما رفع ســعر ربطة الخبز ،حيث
حدّ دت وزارة االقتصاد والتجارة االسعار كاآليت  :ربطة الخبز
الصغرية وزن  ٣٨٨غراما بـ ٨٠٠٠لرية .ربطة الخبز الوســط
وزن  ٨٥٥غرامــا بـ ١٣٠٠٠لرية  .ربطــة الخبز الكبرية وزن
 ١٠٩٥غرامــا بـ ١٦٠٠٠لرية .وأوضحــت الوزارة يف بيان أن
«االرتفاع الكبري يف أسعار املحروقات ح ّتم التسعرية الجديدة
كونها تؤثّر مبارش ًة يف ســعر انتاج الطحني ويف كلفة انتاج
ربطة الخبز وكلفة النقل ،اىل جانب ارتفاع ســعر القمح يف
االسواق العاملية نتيجة االزمة االوكرانية».وكان اتحاد نقابات
االفران واملخابز يف لبنان برئاســة عيل ابراهيم نفذ اعتصاما
ظهــر امس امام وزارة االقتصــاد والتجارة يف حضور رئيس
االتحاد العاميل العام بشــارة االسمر احتجاجا عىل عدم توفر
الطحــن املدعوم وإلعادة النظر بتعرفة الرغيف يف ظل كلفة
انتاج الرغيف .والتقــى ابراهيم وزير االقتصاد والتجارة أمني
سالم وعرض معه للواقع الذي مير به القطاع ،ال سيام توقف
عدد كبري من االفران عن انتاج الخبز بسبب نفاد الطحني لديه،
فاكد ســام انه سيطرح االمر يف جلسة مجلس الوزراء اليوم
التخاذ القرار املناســب .واكد نقيــب أصحاب األفران يف جبل
لبنان أنطوان سيف أنّ «أزمة الخبز حقيقية وسببها قلة وجود
الطحني لدى املطاحن بسبب عدم دفع مرصف لبنان املستحقات
للموردين يف الخارج» .وأشــار إىل أن «البواخر أفرغت سابقاً
من دون دفع مثن القمح ،واملطاحن ال ميكنها تســليم الطحني
اذا مل يتم الدفع».
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