«كورونـــــــــــا» :حالتـــــــــــا وفـــــــــــاة
و 119إصابـــــــــــة جديـــــــــــدة

بـــــــــطـــــــــولـــــــــة لــــــبــــــنــــــان
فـــــــــي كـــــــــــرة الـــــــــقـــــــــدم :
ً
الــــعــــهــــد يـــــتـــــوج رسـ ــمـ ــيـ ــا
وفــــــــــوز كــــبــــيــــر لـــلـــســـاحـــل
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السنة الرابعة والثالثون ـ العدد 11878

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس ،حول
مســتجدات فريوس كورونا املستجد ،تسجيل  119إصابة
جديدة بالفــروس ،ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات
.1098432
وأوضحــت الــوزارة أنه «تم تســجيل  119محلية و0
وافدة» ،مشــرة اىل انه «تم تسجيل حالتي وفاة جديدة،
وبذلك يصبح العدد اإلجاميل للوفيات .»10416

www.addiyaronline.com

ّ
ُ
ّ
قضيــــة لبنــــان مســــألة خيــــارات ...ومقبلــــون علــــى تحديــــات كبيــــرة وخطــــرة
Samedi 21 Mai 2022
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 12صفحة

ص
4

اإلختبــــــــار األول بوجــــــــه حــــــــزب اللــــــــه يبــــــــدأ بعــــــــدد األصــــــــوات النتخــــــــاب بــــــــري
ُ ّ
ً ُ ّ
ّ
الــــــــدوالر يحلــــــــق عاليــــــــا ويؤجــــــــج صــــــــراع البقــــــــاء والفوضــــــــى اإلجتماعيــــــــة
ُ
ّ
مبـــــادرة فرنســـــية جديـــــدة  ...هـــــل ينجـــــح ماكـــــرون فـــــي احتـــــواء األزمـــــة هـــــذه املـــــرة؟
حقيقة الديار

لـــبـــنـــان لـــيـــس وطـــنـــا
ّ
طائفية
بــل كــانــتــونــات

ً

ميتــاز لبنان عــن كل الدول العربية باســتثناء
العراق ،بأنه الدولة الشبه الوحيدة التي متارس فيها
االنتخابات النيابيــة ،وصاحبة نظام دميوقراطي،
وانتخاب املجلس النيايب يتم بصورة شبه دميوقراطية
بنسبة .90%
أما حرية االعالم فيه  ،فواســعة جدا واالنتقادات
تشــمل الجميع وتتناوال كبار املسؤولني عىل أعىل
املســتويات ،وإقرار قانون محاكمة املطبوعات كان
إنجازا كبريا للصحافيني.
أما خطــوط التواصل االجتامعــي فاجتازت كل
الحريات ،وبالنســبة لالقتصاد فاالقتصاد اللبناين
حر وله ضامناته وقواعده.
فام الذي يجعل مــن لبنان الوطن أنه غري وطن؟
الجواب هــو أن لبنان مجموعة كانتونات ودويالت
طائفية ،وال ميكن أن يتقدّ م من دون الغاء الطائفية
عىل األقل سياســيا كام نص دســتور الطائف الذي
عارضناه ونعارضــه حتى اآلن ،رغم اعرتاف العامد
عــون به وخضوعه له ،وهو الــذي بقي حتى آخر
لحظــة يف قرص بعبدا وحصلــت الحرب ومل يوقع
عىل دستور الطائف ،اىل أن أقسم اليمني بعد انتخابه
رئيسا للجمهورية بالحفاظ عىل دستور الطائف.
لــوال الهجرة مــن لبنان اىل الخــارج ،وبخاصة
الشبان والصبايا ،لكانت حصلت ثورة كربى اجتاحت
كل يشء وقامت بتغيري النظام الطائفي ،لكن يف كل
مــرة تجتمع فئة من الشــعب اللبناين تنادي بإلغاء
الطائفية ،تقوم فئة املنظومة الفاســدة خوفا عىل
مصالحها ،من تحويل الثورة اىل ثورة ضد الطائفية،
فتتحول اىل ثورة طائفية ومذهبية.
يف عهد بشــارة الخوري مل يكــن هناك طائفية،
وعهد فؤاد شــهاب مل يكن فيــه طائفية ،والفرتة
التي امتدت من انشاء لبنان منذ عام  1920حتى عام
 1964عــاش لبنان من دون مرض الطائفية ،وتقدم
كثريا حتى أصبح من أشــهر دول الرشق األوســط
عــى صعيد الدميوقراطية ،يف حني مل نكن نشــهد
يف الدول العربية كلها اال انقالبات عســكرية تطيح
األنظمة نظاما تلو نظام.
لن يتقدم لبنان لســببني :أوال ألن النظام طائفي،
والثاين هو عدم وجود ضمري عند املســؤولني ممن
حكموا لبنان وليسوا كلهم ،بل بنسبة  70%فاسدون.
حصل تغيري يف انتخــاب املجلس النيايب الجديد،
ودخل اليه نواب تغيرييون ،لكنهم ال ميلكون برنامجا
كامال أو واضحا عن التغيري الذي يريدونه.
لكن الفارق السيايس الذي حصل هو مجرد دخول
نواب تغيرييــن اىل املجلس النيايب ،خصوصا ممن
ينادون باملجتمع املدين وبرضب الفساد ،وكلهم لهم
تاريــخ نظيف وأصحاب ضمري ،وانتخبهم الشــعب
اللبناين وخرقوا أكرب لوائح وزعامات طائفية كربى
حتى وصلوا اىل قبة املجلس النيايب ،ونراهن عليهم
بأن يكونوا تغيرييني بكل معنى الكلمة.
وانتخاب التغيرييني هو إشــارة هامة جدا وبداية
يف االنتخابات املقبلة ليك ينتخب الشــعب اللبناين
مزيــدا من نواب التغيري ،وعندئذ يبدأ اإلصالح فعليا.
ان لبنــان ليس وطنا ،بل نطاق ضامن للفكر الحر،
وميتــاز بتاريخه الطويل عن كل الدول العربية بأنه
دميوقراطــي ،فيام بقية الدول ما عدا العراق تقريبا
تعيش دكتاتورية قاتلة ألرواح شعوبها ومثل الغنم
يقودونهــم .هذا عدا الســجون اململوءة يف الدول
العربيــة حيث التعذيب .أما لبنان فغري ذلك.
يك يحصل تقدم يف لبنــان يجب الغاء الطائفية
السياسية أوال ،والغاؤها نهائيا الحقاً.
كام يحتاج لبنان اىل انتخاب مجلس الشيوخ الذي
نص عليه دســتور الطائف ،ومل يتم تنفيذ هذا القرار
الدستوري املهم جدا.
نقول للشــعب اللبناين انتفض ،وال تقبل بعد اليوم
فســادا ،وال تقبل بعد اليوم قضاء مرتهناً ،بل طالب
بقضــاء مســتقل يجعل العدالة يف لبنان أساســا
لتعاطي الناس بني بعضهــم بعضا ولعالقة الدولة
مع املواطنني.

شارل أيوب

نور نعمة
تبــدأ والية املجلس النيــايب الجديد يف  22ايار ،ويظهر اول
اختبار ما اذا كان هذا املجلس ســيتخذ مســار املواجهة بوجه
حزب الله عرب عدد االصوات التي ســتنتخب نبيه بري لرئاسة
املجلــس النيايب وعدد االصوات التــي لن تنتخب بري .ذلك ان
النائبني نعمة افرام وميشــال معوض و»الكتائب» و»القوات
اللبنانية» لن يص ّوتوا لربي ،امنا نواب «الثورة» قد ينقســمون
يف وجهــة التصويــت ،ولذلك الجميع يرتقــب كيفية توزيع
اصوات النواب يف جلســة انتخاب بري .وحتى اللحظة عادت
صيغــة «ال غالب وال مغلــوب» اىل الربملان اللبناين ،مبا ان ال
فريق سياســيا ميتلك االغلبية ،امنا الحقا سيكشف استحقاق
انتخاب رئيــس املجلس النيايب التوجه املعاكس لحزب الله ام
املتاميش مع املقاومة ،ومن هي االكرثية التي ســرجح كفة
الخط السيايس.
ويف سياق متصل ويف وقت تسعى «القوى التغيريية» اىل
تشكيل كتلة نيابية واحدة ،نفى نواب املجتمع املدين ان يكون

(تتمة املانشيت ص)12

االزمات املعيشية تتفاقم

ّ
ـيبرانية
بوتي ـ ـ ـ ـ ــن :روس ـ ـ ـ ـ ــيا تتع ـ ـ ـ ـ ـ ّـرض لح ـ ـ ـ ـ ــرب س ـ ـ ـ ـ ـ
ّ
عمليتهـــــــــــا فـــــــــــي أوكرانيـــــــــــا
منـــــــــــذ بـــــــــــدء

أعلــن الرئيــس الرويس
فالدميري بوتني أن روســيا
تتعــرض لـ«حرب يف املجال
السيرباين» منذ بدء عمليتها
العســكرية يف أوكرانيا يف
 24شباط املايض.
ورصح بوتــن ،يف كلمة
ألقاها يف مســتهل اجتامع
ملجلس األمن الرويس امس:
«ســنبحث مجموعــة من
املســائل املتعلقــة بحامية
املنظومــات املعلوماتيــة
ورشكات االتصــال وضامن
اســتمرارية عملها بشــكل
واثــق واإلجــراءات الرامية

(التتمة ص)12

مــن زار الدول االفريقية مؤخــرا أو يعيش يف افريقيا،
يكتشف متاما أن الدول االفريقية تقدم ادوية مرض معالجة
الرسطان شبه مجاناً.
فيام يف لبنان ميوت فيه املواطن الن دواء الرسطان غري
موجود أو ألن دواء الرسطان أسعاره غالية جدا وال يستطيع
املريض وأهله تأمني أسعاره.
انه من املعيب والالشــفقة والكارثة الصحية أن ميوت
املريض مبرض الرسطــان وهو يتعذب النه غري قادر عىل
رشاء الدواء هذا ان كان موجودا ،لكنه غري موجود يف هذه
املرحلة من االنهيار يف لبنان.

«الديار»

ماكــــرون كشــــف عــــن تشــــكيلة
حكومتـــه ..ســ ّـيدة علـــى رأســـها
بوتني يلقي كلمته خالل اجتامع مجلس األمن الرويس

وزراء أوروبــا يبحثــون فــي بروكســل وتورينــو دعــم أوكرانيــا
ّ
عامليــة تلــوح فــي األفــق
وســط تحذيــرات مــن أزمــة غــذاء

بحــث وزراء دول االتحاد
األورويب يف بروكســل
تداعيات الحرب الروســية
عــى أوكرانيا مــن ناحية
االقتصاد واألمــن الغذايئ،
كام يُعقد اجتامع يف تورينو
ملناقشة سبل دعم كييف يف
هذه الحرب.
ويأيت اجتامع بروكســل
الذي يعقده مجلس الشؤون
الخارجيــة األورويب عــى
مستوى وزراء التنمية وسط
تحذيرات من أزمة غذاء عاملية
تلوح يف األفق.
واتهم يوخن فالســبارت

(التتمة ص)12

عىل طريق الديار

الوزراء االوروبيون يف تورينو

روســـيا :الواليـــات املتحـــدة تفتعـــل مجاعـــة فـــي ســـوريا
شددتروسياعىلعدمرشعيةالعقوباتاألمريكيةواألوروبية
املفروضة عىل ســوريا ،وحملت الواليات املتحدة املسؤولية عن
افتعال مجاعة يف هذا البلد.
وأشــار نائب مندوب روسيا الدائم لدى األمم املتحدة ،دميرتي
بوليانســي ،خالل اجتامع عقده مجلــس األمن الدويل امس
بشأن الوضع اإلنساين يف سوريا ،إىل أن األمم املتحدة «ال تزال
تحــاول رصف النظر عن قضية التأثري املدمر للعقوبات أحادية
الجانــب املفروضة من قبل االتحاد األورويب والواليات املتحدة
يف اقتصاد سوريا وتقديم دعم إنساين دويل إىل هذا البلد».
وشــدد عىل أن الســوريني العاديني نتيجــة لذلك يظلون
«رهينة محرومني من الوصــول ليس إىل مواردهم النفطية
فحسب بل وإىل مزارعهم التي كانت يف السابق تغذي املنطقة

بأكملها».
وتابــع« :تعمــل واشــنطن التــي تحتل هــذه األرايض
الســورية ،منذ مدى وقت طويل عىل افتعال مجاعة بتعمد
يف البالد التــي متتعت يف املايض باكتفاء ذايت من الناحية
الغذائية».
وأشــار بوليانســي إىل أن الرتخيص الصادر عن الخزانة
األمريكية يف  12ايار والذي يعطي الضوء األخرض لالستثامر
األجنبي يف شــال غرب وشامل رشق سوريا ،ميثل بالفعل
«رشعنة لرسقة واشــنطن القمح السوري من رشق الفرات».

(التتمة ص)8

تداعيات اغتيال الشهيدة شيرين بو عاقلة
ّ
مــشــروع قــانــون لــحــل «الكنيست» ..
لــيــبــيــد :مــن الــســابــق نــعــي الحكومة

رعب يجتاح العالم من «جدري القرود»..
ورصد حاالت في كندا وفرنسا وأوستراليا..
وتخ ــ ّـوف م ـــن ظه ـــوره ف ـــي لبن ـــان!!!

(ص )12

(ص )8

اإلعالن عن تشــكيلة الحكومة الفرنس ّية الجديدةاإلعالن
عن تشكيلة الحكومة الفرنس ّية الجديدة اإلعالن عن تشكيلة
الح اإلعالن عن تشــكيلة الحكومة الفرنس ّية الجديدةكومة
الفرنس ّية الجديدة

(التتمة ص)8

ّ
ُ
الدفاعات الجويّة السورية تصدت ألهداف معادية

دمــــشــــق :أهـــــــداف ت ــرك ــي ــا فــي
شـ ــمـ ــال الــــبــــاد اس ــت ــع ــم ــاريّ ــة
تصدت وســائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الســوري
ألهداف معادية يف ســاء ريف دمشــق الجنويب ،وأسقطت
عدداً من الصواريخ املعادية.
عىلصعيدآخر،قالتوزارةالخارجيةالسورية،يفبياناصدرته
امس،إنّ «الترصيحاتالرخيصةلرئيسالنظامالرتيكحولإنشاء
منطقة آمنة يف شــال سوريا تكشف األالعيب العدوانية التي
يرسمها هذا النظام ضد سوريا ووحدة أرضها وشعبها».
ووصفت وزارة الخارجية ما يقوم به إردوغان والســلطات
الرتكية «باملســاومات الدنيئة ،التي تُظهر انعدام الحدّ األدىن
من الفهم السيايس واألخالقي للتعامل مع األزمة يف سوريا».
وأكّدت وزارة الخارجية أنّ «إنشاء مثل هذه املنطقة ال يهدف
إطالقــاً إىل حامية املناطق الحدودية بني ســوريا وتركيا»،
كاشــف ًة أنّ «الهدف األسايس استعامري ،ويهدف إىل إنشاء
بؤرة متفجرة تســاعد بشكل أســايس عىل تنفيذ املخططات
اإلرهابية املوجهة ضدّ الشعب السوري».
وشــددت الخارجية عىل أنّ «حكومة الجمهورية العربية
الســورية تؤكد رفضها املطلق ملثل هــذه األالعيب» ،وطالبت
جت بنفســها يف متويل
«الدول يف املنطقة وخارجها ،التي ز ّ
هذه املشــاريع اإلجرامية والدعايــة لها ،إىل التوقّف فوراً عن
دعم النظام الرتيك لتحقيق أوهامه الشيطانية».
وطالب البيان املجتمع الدويل «بعدم مساومة إردوغان عىل
أرايض دول الغري ،بغية تحقيق أهداف قصرية النظر تكون آثارها
كارثية عىل األمن والســلم واالســتقرار يف املنطقة والعامل»،
مؤكداً أنّ ســوريا «ســتواجه هذه املؤامــرة الجديدة القدمية
مبختلف الوسائل املرشوعة ،دفاعاً عن شعبها ووحدة أراضيها».

واشنطن ترفع العقوبات املفروضة
ُ
ّ
بالتورط في اإلرهاب
على متهمين

أكد مكتب مراقبة األصول األجنبية بوزارة الخزانة األمريكية،
رفع أســاء عدة أشــخاص من قامئة العقوبــات املتعلقة
بادعاءات تورطهم يف اإلرهاب.
وجاء يف بيان« :يتعلق األمر ،عىل وجه الخصوص ،مبواطن
رويس يدعى عليســخاب كيبيكوف ،والذي ولد يف داغستان،
مشريا إىل أنه معروف بأسامء أخرى مبا يف ذلك أبو محمد».
وأشار البيان أيضا ،إىل «رفع العقوبات عن أفراد من سوريا
والسعودية والصومال وإندونيسيا وكندا».
ومل تقدم وزارة الخزانة األمريكية أي تفسري لهذا القرار.
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ثقافة الدولة ال ثقافة الباريزيانا

نبيه الربجي

بعيداً عن أي هوى ،وألنها
ســاعة لبنان ،وأهل لبنان،
هكــذا قرأنا كلمة الســيد
حســن نرصاللــه لقارعي
الطبول :دعوا جانباً ثقافة
الباريزيانــا (وراقصــات
الباريزيانــا ،وطرابيــش
الباريزيانــا) ،ولندخــل
بتشــابك األيدي يف ثقافة
الدولة ...
ال نعتقد أن مثة قوة سياســية ،أو حزبية ،أكرث من حزب
الله معنية بالتحليل الدقيق ،والبانورامي ،ملسار االنتخابات
النيابية ،وصوالً اىل حد تغيري أســلوب (وفلسفة) التعاطي
مع الطبقة السياسية يف ادارتها املافياوية للجمهورية ،أو
ملا تبقى من الجمهورية.
ال نعتقــد أيضاً ،بل نكاد نجــزم ،أن الحملة الرهيبة ضد
الحــزب ،داخليــاً وخارجياً ،والتي ال نظــر لها يف تاريخ
األحزاب (وحــركات املقاومة) ،ســتتوقف هنا ألن الكثري
مام شــاهدناه يرتبط بأجندات اقليمية ودولية بذلت جهوداً
هائلة لتصفية حســاباتها مع الحزب يف صناديق االقرتاع.
ال داعي للتأكيد ،أو لالشــارة ،بأن هناك قوى سياســية
مدينة بوجودها ،ســواء كان الوجــود الطارئ أم الوجود
التاريخــي ،لألســاطيل وللقناصــل ،دون اغفال دور املال
(وعىل عينك يا تاجر) لتعويم حاالت بعينها لتكون كاألذرع
الخشبية لهذا البالط أو لذاك البالط.
شــئنا أم أبينــا ،لبنان صناعة فرنســية قبل أن يحاول
الرئيس كميل شــمعون تحويلــه اىل صنيعة أمريكية غداة
غروب األمرباطوريتني الربيطانية والفرنسية عىل ضفاف
السويس عام .1956
لــن ندخل يف التفاصيل املتشــابكة .لكــن الواضح أن
الــدور األمرييك ،وقــد أظهرت ذلــك الترصيحات األخرية
لديفيد شــينكر ،تقاطع مع دور املؤسسة السياسية ،ودور
املؤسســة الدينية عندنا يف تقويــض البنية االقتصادية،
والبنية املالية للدولة من أجل اثارة السخط (املربمج بدقة)
ضــد حزب الله .بالتايل عزلــه ،لوقوفه يف وجه «صفقة
القرن» التي مل يرتدد امللياردير النيويوريك بالقول انها «تعيد
الله اىل الرشق األوسط» .
هــل كان باســتطاعة دونالد ترامــب أن يحدث كل ذلك
الخــراب لو مل تكن األوليغاشــيا الحاكمة قد حكمت لبنان
مبنطق املغارة ال مبنطق الدولة .
السيد أعلن مد يده اىل اآلخرين ،سواء كانوا حملة الخناجر
أم حملــة الفؤوس .البــاد ،وبالدرجة األوىل ،بحاجة اىل
اخامد الحرائق الطائفية التي المست االنفجار .وكان هناك
وال يزال من يعدّ لهذا االنفجار ...
مد اليــد قوبل ،يف الحال ،باســتمرار التعبئة الغرائزية
واالرصار عــى التعامــل مع حزب الله كعــدو خارجي ال
كظاهرة اســتثنائية اضطلعت بذلك الدور األسطوري ان يف
الجنوب أو يف سفوح السلسلة الرشقية.
الحــزب كان أمــام حســابات معقدة مثلــا كان أمام
احتامالت خطرة .متى توقــف «االرسائيليون» عن التهديد
والوعيد ؟ الجرنال افرايم سنيه قال « لن نرتك كلباً ينبح يف
بريوت» أن يجعل من مدينتنا هريوشيام الرشق األوسط...
هل يــرر ذلك التغايض عن األهوال التي ارتكبها ،وعىل
مدى ســنوات ،ذلك الكونسورسيوم السيايس ،ليصل قطار
الفساد «ساملاً» اىل محطته األخرية وتسقط حجارة الهيكل
عــى «الناس اليل تحت» وليس عىل «الناس اليل فوق» ؟
حــزب الله يدرك أن األيــدي الخارجية ما زالت تدفع يف
اتجاه الرصاع الداخيل ،والفوىض الداخلية ،وحتى االنفجار
الداخيل .املنطق الدســتوري ،كــا املنطق التاريخي ،يقول
ان الرشعية تســتمد من أهل الشــارع ،ومن أهل االشرتاع
(والحــزب ممثــل يف املجلس النيايب) ،ال مــن الحكومة
كسلطة اجرائية أو كسلطة تنفيذية.
من هنا متنينا عىل الســيد نرصالله االمتناع عن املشاركة
يف الحكومة العتيدة ،أياً كان شــكل هذه الحكومة ،وليقم
اآلخــرون باملعجزات التي وعدوا بها ،وان كانت امكانات أي
من هؤالء ال تتجاوز امكانات البطة العرجاء.
وليكن رئيس الجمهوريــة ،بالصالحيات الفولكلورية،
مــن أولئك اآلخرين .ال مجال عندنــا لألخذ بنظرية فالريي
جيســكار ـ ديســتان «رئيس مريض بفرنســا ومريض
بالفرنســيني» .عندنا مرىض القبيلة أو مرىض الطائفة...
حــزب الله املعارض ،والثائــر يف وجه ذلك الطراز اآلخر
مــن الرببرية ،هذا مــا تريده أكرثية الذين مــا زالوا عند
قناعاتهم بأن «ارسائيل» ،وكام وصفها ادوار سعيد «القنبلة
الجرثوميــة تحت ثيابنا» .ولتكن رضبــة املعول ال رضبة
الفــأس يف صناعة دولة ال نريدها صنيعة ألي كان...

التقى غوتيريش ونظيره التركي ومسؤولين

بوحبيب شــــــارك في اإلجتمــــــاع الوزاري
ُ
حول األمــــــن الغذائي ومنتــــــدى الهجرة

شــارك وزير الخارجية واملغرتبني الدكتور عبد الله بو حبيب
يف فعاليات اإلجتامع الوزاري الذي دعت إليه الواليات املتحدة
بعنــوان «الدعوة للعمل من أجل األمــن الغذايئ العاملي» الذي
ترأسه وزير الخارجية االمرييك انطوين بلنكن بتاريخ  18ايار
 2022يف مقــر االمم املتحده يف نيويورك ،وفعاليات «املنتدى
الدويل األول الســتعراض الهجرة» الــذي عقد يف مقر االمم
املتحده يف نيويورك ايضا يف  19ايار .2022
وكان له اجتامعات عديدة عىل هامش تواجده يف نيويورك،
حيث التقى كل من األمني العام لألمم املتحدة الســيد أنطونيو
غوترييش ،ووكيلة األمني العام لشــؤون السياســية وبناء
السالم السيدة روز ماري دي كارلو.
كــا والتقى وزير خارجيه تركيــا مولود أوغلو ،ومفوضة
االتحاد االورويب للشؤون الداخلية ييلفا جوهانسون ،واملندوب
الدائم لروســيا لدى االمم املتحده الســفري فاسييل نيبينزيا،
وجرى نقاش مسائل التعاون الثنائية واملواضيع ذات اإلهتامم
املشــرك املطروحة أمام األمم املتحدة املتعلقة بالديبلوماسية
متعددة األطراف.

ّ
النيابية»
«نأسف للخروق في اإلنتخابات

ّ
خارجيــــــة فرنســــــا  :ندعو الى تشــــــكيل
حكومــــــة جديــــــدة فــــــي أســــــرع وقت

أكّــدت وزارة الخارجة الفرنســية ،يف بيان« ،أننا نأســف
للخروق التي الحظتها بعثة مراقبة االنتخابات التابعة لالتحاد
األورويب» ،مطالبة بإلقاء الضوء عىل املخالفات التي شهدتها
االنتخابات النيابية اللبنانية.
ولفتــت إىل أنّ «خطورة األزمة التــي مير بها لبنان ،تدعو
التخاذ إجراءات عاجلة» .ودعت «السلطات اللبنانية إىل تعيني
رئيس للوزراء ،وتشكيل حكومة جديدة يف أرسع وقت ممكن،
مــن أجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة النتعاش البالد اقتصاديا ،ال
سيام عىل أســاس االتفاق املوقع مع صندوق النقد الدويل»،
مؤكدة وقوف باريس إىل جانب الشعب اللبناين.

ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة

ّ
ّ
األرثــوذكــســيــة تــجــددت
مــعــركــة املــتــن «ال غــالــب وال م ــغ ــل ــوب» ...زعــامــة املـ ـ ّـر
ً
ّ
ّ
«الكتائــــــب» لم تحقق التســــــونامي« ..القــــــوات» تقدمت« ..الوطني الحر» خســــــر نائبا
ابتسام شديد
نتائــج املعركــة اإلنتخابيــة خالفــت
التوقعــات يف الكثري من الدوائر ،لكنها يف
املنت الشــايل كانت متوقعة مع تسجيل
بعــض املفارقات عــن إنتخابــات العام
 ،٢٠١٨ففي دائرة املنت تنافســت األحزاب
السياسية والقوى والزعامات مع املجتمع
املدين برضاوة ،بخالف الدورات الســابقة
للفوز بالحواصــل التي توزعت ،كام قالت
اإلحصــاءات ،مبعدل نائبني لكل الئحة ،اي
مقعديــن لالئحة «التيــار الوطني الحر»
واثنني لـ «القوات» ومقعدين لـ «الكتائب»
وآخرين لتحالف املر و «الطاشناق».
قراءة األرقام تظهر ان اإلنتخابات جاءت
مخيبــة آلمال الوطني الحــر الذي حافظ
عــى مقعديــن للنائبني اليــاس بو صعب
وابراهيم كنعان وخرس مرشــحه الحزيب
الذي رفــده بأصوات التياريــن املتنيني ،
ومل تكن أحســن حاال بالنســبة اىل حزب
«الكتائــب» إذ ســجلت األرقام تراجعا يف
شــعبيته وأصواتــه التفضيليــة ،كام مل
يتمكــن من الوصول اىل حاصل ثالث.
ك ّرســت إنتخابات « ٢٠٢٢القوات» العبا
أساســيا عىل الســاحة املتنية ،حيــث كان الرابح األكرب

هذا الرقــم ،باملقابل ســجل الوطني الحر
تراجعــا دراماتيكيا يف تصويته وســادت
البلبلة يف صفوف مرشــحيه نتيجة حرب
االخوة ،بعد ان دعمت القيادة الحزبية ادي
معلوف ،ومتكن مرشــحو التيار من الفوز
بحيثياتهــم الخاصة نظرا ملا لدى بو صعب
وكنعان من رصيد متني.
النائب املنتخب ميشــال الياس املر متكن
من تســجيل رقم يف املعادلة املتنية ،وأثبت
ان عائلة املر ال تزال املرجعية األرثوذكسية
ومتســك املفاتيــح اإلنتخابية ورؤســاء
البلديات والفاعليات.
معركــة املنت انتهــت اىل أنها معركة ال
غالــب وال مغلوب ،مع انهــا صنفت بأنها
أم املعــارك وحصلت فيها خضات انتخابية،
فــكان مقعد النائب الياس بو صعب مهددا
برتاجع األصوات ،فيام سادت حرب أعصاب
يف عمليــة فــرز األصوات التــي انتهت
بفــوز النائب هاغــوب بقرادونيان ،حيث
ســجل مرشــح الئحة «نحو الدولة» جاد
غصــن رقام كبريا عىل الرغم من الضغوط
وخوضــه املعركة باللحم الحي يف منطقة
األقوياء املتنيني وســقط بفارق  ٨٨صوتا،
كام فاز رازي الحاج عىل الئحة «القوات»،
لتســجل «القوات» ألول مرة يف املنت نائبني.

ً
ً
ّ
املجتمــــــع املدني ســــــجل «ســــــكورا» عاليــــــا ولم يصل
يف املــن  ،اذ حصــل النائب املنتخــب ملحم الريايش عىل
 ١٥٢٥٤حيــث مل ينل يف الســابق أي مرشــح قوايت مثل

ً
ً
ُ
بــــري رئ ــي ــس ــا وخ ــل ــف ن ــائ ــب ــا لـــه  .....مــعــركــة مــحــتــدمــة لــتــقــاســم الــلــجــان
ّ ُ ّ
ّ
املــيــثــاقــيــة املــســيــحــيــة م ــؤم ــن ــة لــجــلــســة اإلن ــت ــخ ــاب « ....ال ــغ ــل ــط مــمــنــوع»
ميشال نرص
اكدت الســاعات املاضية ،ان كل ما
تــم تداوله من معلومــات وتحليالت
وتوقعات بــن اللبنانيني حول انفجار
االزمــات بعد االســتحقاق قد صدق
فعال ،فعاد القديم اىل قدمه واألزمات
اىل قواعدهــا  ،وابريــق زيت الدعم
العالق يف «زلعوم الحكومة املودعة»
واملنرصفة اىل ترصيف االعامل لفرتة
غري معــروف مداهــا الزمني ،فيام
تنهمــك القوى السياســية يف قراءة
وتحليــل نتائج االنتخابــات النيابية،
للبنــاء عليهــا يف خــوض معركة
الرئاسة االوىل.
وسط هذا الصخب  ،وخالفا لالعتقاد
الســائد بان املعركة السياسية االوىل
ستكون معركة رئاسة املجلس  ،تؤكد
مصــادر مواكبة «لالكرثية» الجديدة
ان اتصــاالت جرت فيــا بني بعض
اطرافهــا لخوض معركة نيابة رئاســة املجلس ورؤســاء
واعضــاء اللجان النيابية ،خصوصا ان بقاء «ابو مصطفى»
ممســكا «مبطرقة» املجلس محســوم ،سواء بارادة دولية
امنــت الغطاء الالزم ،او بحكــم االمر الواقع يف ظل غياب
اي منافــس  ،رغم ان الجلــوس اىل كريس عني التينة هذه
املرة لن يكون باالكرثية التي اعتادها «االســتيذ»  ،دون ان
يفسد ذلك يف الود قضية.
وتتابــع املصادر بــان املواقف التــي اطلقت من اطراف
اعلنــت فيها عدم رغبتهــا يف التجديد لرئيس املجلس  ،هي
لــزوم مــا ال يلزم  ،اال يف حال توحد املســيحيون مفقدين
االنتخــاب نكهته امليثاقية وهذا االمر مســتبعد ،اذ علم ان
كتلــة «القوات اللبنانية» ستشــارك بورقة بيضاء ،كام ان

اتصــاالت تجري مع التيــار الوطني الحر توصال اىل اتفاق
بالحد االدىن ،رغم ان مرينا الشــالوحي لن تقاطع جلســة
االنتخاب ولن تقايض نيابة الرئاسة بالرئاسة ،امنا االرجح
الســر يف خيار ترك القرار لكل نائب كام درج سابقا،علام
ان الجمهــور الربتقايل ال يحبذ الخيار االخري.
وتســتدرك املصادر بان اجواء الســفارات الغربية وكذلك
الخليجية متحمســة جدا لبقاء ابــو مطصفى يف موقعه،
ملا ميثلــه من اهمية ورضورة لضبط اداء املجلس والتوازن
الســيايس خصوصا يف الفرتة املقبلة  ،حيث تشــر معظم
التقاريــر اىل ان االمور تتجه نحــو الكثري من التعقيد عىل
كافة املســتويات ،حيث ستكون لعبة الشارع حلبة ساحة
النجمــة ،مع نجاح «قوى التغيري» يف التكتل حول القضايا
االساســية ،وســط الرتجيحات ببقاء الحكومة امليقاتية

األميركية زار املسؤولين بحضور ّ
ّ
شيا
قائد القيادة الوســــــطى

ُ
ّ
نـــــنـــــوه بــــدعــــم ومـــــســـــانـــــدة الـــــقـــــوى ال ــع ــس ــك ــريّ ــة
عــــــون :
كــــوريــــا  :نــــؤكــــد اســــتــــمــــرارنــــا دعــــــم الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي
جــال القائد الجديد للقيادة
الوســطى األمريكية الجرنال
مايــكل كوريال عىل رأس وفد
ضم كبار الضبــاط بحضور
السفرية االمريكية يف بريوت
دورويث شيا ،عىل املسؤولني
اللبنانيــن ،حيث اكد كوريال
«اســتمرار الدعــم األمرييك
للجيــش اللبناين لتمكينه من
القيام بدوره يف حفظ االمن».

} يف قرص بعبدا }

واســتهل كوريــا والوفد
املرافــق جولته ،بزيارة رئيس
(دااليت ونهرا)
			
الجمهورية العامد ميشــال عون مجتمعا مع املوفد االمرييك برئاسة كوريال
عــون يف قرص بعبدا ،وتناول
وتم خالل اللقاء عرض عالقات التعاون العســكري بني لبنان
حيث
واللبناين،
األمرييك
الجيشــن
البحث التعاون القائم بني
والواليــات املتحدة واملســاعدات االمريكية للجيش اللبناين.
اللبناين
للجيش
األمرييك
الدعم
اســتمرار
اكد الجرنال كوريال
كــا تم التوقيع عىل اتفاقية تعاون يف املجال العســكري
لبنان.
يف
واالستقرار
االمن
حفظ
يف
بدوره
لتمكينه من القيام
بــن الحكومة اللبنانية وحكومــة الواليات املتحدة .ووقع
ومتنى الرئيس عون للجرنال األمرييك «التوفيق يف مهامته االتفاقية عن الجانب اللبناين ســليم وعن الجانب االمرييك
الجديدة ،ال ســيام وانها تشمل  21دولة يف منطقة هي األقل السفرية شيا.
اســتقرارا» ،منوها ب»الدور الذي يلعبه الجيش األمرييك يف
وأعــرب وزيــر الدفاع عن شــكره «للتعــاون القائم بني
مساندة القوى العسكرية اللبنانية».
الجيشــن اللبناين واالمرييك يف مختلف املجاالت ،السيام
وخالل اللقاء ،تحدثت الســفرية شــيا عن أهمية استئناف منهــا التجهيز والتدريــب والدعم اللوجســتي ،فضال عن
املفاوضات لرتسيم الحدود البحرية الجنوبية ،فأعرب الرئيس املساعدات التي تقدمها الواليات املتحدة االمريكية للمؤسسة
عون عن تقديره ل»الجهد الذي قام به الوسيط األمرييك اموس العســكرية خصوصا يف هذه الظروف الصعبة التي متر بها
هوكشتاين للتوصل اىل حل يف موضوع الرتسيم» ،متمنيا ان البالد».
وأكد الجانب االمــريك «مواصلة دعم الجيش» ،منوها بـ
«يعاود مساعيه خصوصا بعدما تم انجاز االنتخابات النيابية».
«الكفاءة العالية التي يتمتع بها ،والدور الذي يقوم به يف حفظ
} يف عني التينة }
االمن واالستقرار وحامية الحدود».
والتقــى املوفد األمرييك رئيس مجلس النواب نبيه بري يف
} عند قائد الجيش }
مقر الرئاسة الثانية يف عني التينة.
والتقى القائد الجديد للقيادة الوســطى االمريكية بحضور
} عند وزير الدفاع }
شــيا ،قائد الجيش العامد جوزاف عون يف مكتبه يف الريزة،
والتقى املوفد االمرييك وزير الدفاع الوطني موريس سليم ،وتناول البحث عالقات التعاون بني جييش البلدين.

لترصيــف االعامل  ،ما يعني شــلال
وفراغا كامال.
اما فيام خص معركة نائب الرئيس
 ،فــان حظوظ حاصبــاين  ،بوصعب
وخلــف متســاوية  ،مــن الناحية
املبدئيــة  ،اال ان التعقيــدات املحيطة
بالثالثــة وتحديــدا طبيعــة عالقة
احزابهم بالثنايئ الشــيعي ســتكون
لهــا الكلمة الفصــل يف اختيار من
يرتاح اليه «اســتيذ عني التينة» وليس
مــن يناكفه و»يعذبــه» ،حيث تؤكد
املصــادر ان رئيس التيار الوطني الحر
رفــض الصفقة التي عرضت عليه يف
هــذا الخصوص  ،مــا يعني عمليا يف
املقابل فشــل «القــوات» يف ايصال
مرشحها نائب رئيس الوزراء السابق
غسان حاصباين  ،ما يفتح الباب عىل
مرصاعيــه امام النائــب ملحم خلف
االقرب اىل تأمــن االصوات الالزمة
يف حال تقرر خوض مواجهة.
وتختــم املصادر بان املجلس الحايل برتكيبته التي افرزتها
االصطفافــات الجديــدة  ،يجعل من الصعــب راهنا تحديد
احجــام الكتل وعليه االكرثيــات ،اذ ان االمور ما زالت قيد
املشــاورات ،وعملية االخذ والرد ال تزال عىل قدم وســاق ،
حيث تحاول كل جهة اســتاملة املســتقلني لصالحها ،علام
ان الجلســة االوىل قد تعطي صورة اولية ،اال انها ســتبقى
غري نهائية ،اذا صــح الوصف «بانه مجلس باكرثيات عىل
القطعة».
االيــام القليلة الفاصلة عن موعد الجلســة املفرتض ان
تنعقد يف غضون ايام  ،ســتقطع الشــك باليقني ،وان كان
الجميع يلعب عىل حافة الهاوية ،تاركا «ورقته املســتورة»
للربع الساعىة االخرية ،ملا لتلك املحطة من رمزية واهمية.

بــــــري التقى ســــــفير أوســــــتراليا الجديد

ّ
فرونتســــــكا  :نشــــــدد علــــــى الحاجــــــة
ّ
العتمــــــاد قوانيــــــن مــــــن أجــــــل التقدم

		
بري مستقبالً سفري اوسرتاليا

(حسن ابراهيم)

اســتقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري يف مقر الرئاســة
الثانيــة يف عني التينة ،املنســقة الخاصة لألمم املتحدة يف
لبنان يوانا فرونتسكا ،حيث جرى عرض لالوضاع العامة وآخر
املستجدات بعد انجاز االنتخابات النيابية .
وقد أفادت فرونتســكا ،يف ترصيح عىل وســائل التواصل
االجتامعــي ،عن «نقاش مثمر مــع الرئيس بري ،حول الدور
املهم للربملان الجديد يف الفرتة املقبل» ،مشــددة «عىل الحاجة
امللحــة العتامد القوانني الالزمة من اجل التقدم نحو اتفاقية
مــع صندوق النقد الدويل ،وتعزيز الحوكمة وتلبية احتياجات
الناس».
كام اســتقبل بري سفري اوســراليا اندرو بارنز ،يف زيارة
بروتوكولية مبناسبة تسلمه مهامه الجديد كسفري لبالده لدى
لبنان .وكانت الزيارة مناسبة جرى خاللها بحث يف العالقات
الثنائية بني البلدين .
من جهة ثانية ،أبرق بري لرئيس الحكومة العراقية مصطفى
الكاظمي ،معزيا برحيل الشاعر العراقي العريب مظفر النواب.
وجاء يف الربقية »:بإســمي الشخيص وبإسم املجلس النيايب
والشــعب اللبناين نتقدم من ســيادتكم ومن الشعب العراقي
الشــقيق ومن مثقفي العراق والوطــن العريب بأحر التعازي
برحيل الشاعر مظفر النواب الذي يغمض عينيه اليوم مرتجال
عن صهوة القصيدة ليبقى لســان حاله لسان حالنا يردد معه
القــدس عروس عروبتنا  .رحم الله شــاعر الرافدين شــاعر
القضايا العربية امللتزم بالعروبة واألرض واالنسان ،نسأل الله
للراحل الكبري الرحمة ولذويه ومحبيه وللعراق حكومة وشعبا
الصرب والسلوان ودوام التقدم واالزدهار».
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الحريري يُحافظ على زعامته رغم غيابه ..والســـــنيورة الخاســـــر األكبر
محمد علوش
مل يشارك «تيار املستقبل»
يف االنتخابــات النيابيــة
ترشيحاً ،لكنه شارك اقرتاعاً
يف بعض الدوائر بهدف وحيد
هو إلحــاق الهزمية برئيس
الحكومــة الســابق فؤاد
السنيورة ،الذي دخل مبعركة
كــر عضم مــع الحريري
ملحاولة إنتــاج كتلة نيابية
تُتيــح له تأدية دور بارز يف
الشارع الســني يف املرحلة
املقبلة.
رغم كل يشء نجح ســعد
الحريــري يف إلغــاء خيار
وجود أي زعيــم بديالً عنه
يف الســاحة السنية ،عىل رأسهم السنيورة ،بينام
النواب السنة الفائزون يف اإلنتخابات استفادوا من
غياب «تيار املستقبل» بشكل أكيد يف أكرث من دائرة،
ولكنهــم يف ظل الوقائــع الراهنة لن ينجحوا يف
تشــكيل زعامة سنية ،خصوصاً يف ظل املعلومات
عن أن جزءاً كبرياً من جمهور «املســتقبل» ص ّوت
لهؤالء.
وكــا بات معروفا انه يف الدوائر التي وجد فيها
السنيورة عرب مرشحيه ،مل يقاطع «تيار املستقبل»
االنتخابات ،بل عمل عىل تفريغ بلوك انتخايب ألجل
خسارة السنيورة ومرشحيه ،ففي صيدا عىل سبيل
املثال ،قدّ مــت بهية الحريري حصة من جمهورها
اىل الئحة أســامة سعد وعبد الرحمن البزري ،بعد
حســابات دقيقة بأن هذه الالئحة هي األوفر حظاً

للفوز ،ال الالئحة التي تضم املرشح نبيل الزعرتي،
فســاهمت الحريري عرب األصــوات مبد الالئحة
مبا تحتاجه يف صيدا للظفر باملقعدين ،وتخســر
مرشــح السنيورة يوســف النقيب الذي اعلن أمام
مؤيديه عن غضبه من قرار بهية الحريري ،معترباً
أنه كان بإمكانه بسهولة أن ينال مقعداً لو مل تتدخل
بهية الحريري يف معركة صيدا.
كذلــك يف البقاع الغريب – راشــيا حيث حصل
املرشح ياسني ياسني عىل دعم «مستقبيل» ،فساهم
بوصوله اىل الندوة الربملانية عىل حســاب محمد
القرعــاوي الذي كان عضواً يف كتلة «املســتقبل»
النيابية ،واألمر حصل يف طرابلس واملنية الضنية
حيث كانت مفاجئة خســارة نائــب رئيس «تيار
املستقبل» السابق مصطفى علوش الذي قرر خوض
االنتخابات بالتحالف ومع السنيورة ،ومثله النائب

السابق سامي فتفت.
يف بريوت الثانية ،شاركت
فئة واســعة من الشــارع
الســني يف االنتخابــات،
وهي مل تكن تشارك سابقاً،
وص ّوتــت لالئحــة ابراهيم
منيمنة ،وبحسب املعلومات
فإن بعض أصوات «املستقبل»
ذهبــت اىل هــذه الالئحة،
والهــدف تحقــق من خالل
فشــل وصول أي شخصية
ســنية من الئحة السنيورة،
تحجيم فؤاد مخزومي الذي
متكن من الفوز وحيداً بعدد
أصوات قليــل جدا ،وإيصال
نبيل بدر ومرشح «الجامعة
اإلســامية» عامد الحوت
الذي كان له مواقف متقدمة
اىل جانــب الحريري ،ضد الســنيورة يف مرحلة
تشكيل اللوائح.
إذاً ،يف ظــل النظــام الطائفي الذي نعيشــه،
ال يــزال الحريــري بنظر مجموعة واســعة من
القوى السياســية هو الزعيم األول عىل مســتوى
الســاحة الســنية ،وبالتايل يعترب هو ممثلها يف
االســتحقاقات املقبلة ،وله كلمة ولو بشــكل غري
معلــن مبلفات مهمة كتســمية رئيس الحكومة
املكلف ،لكن غياب الحريري الطويل عن الســاحة
ســيعطي فرصة لكل كتلة سنية صغرية أن تكرب،
وأن تعمل عىل خلق وجود شعبي لها ،وبالتايل بحال
م ّرت الســنوات األربع املقبلة دون عودة الحريري،
فإن ذلك سيسحب منه مساحة إضافية من ساحته
يف االنتخابات املقبلة.

«بكركي البوصلة
ُ
ومعها نكمل املسيرة»

أفـــرام « :مــشــروع وطــن اإلنــســان»
سيكون في أساس تكتل نيابي جديد

عقــد املجلــس التنفيذي
لـ»مرشوع وطن االنســان»
اجتامعــه االول بعد صدور
نتائج االنتخابــات النيابية،
برئاسة النائب املنتخب نعمة
افــرام ،واســتهل االجتامع
بتوجيه الشكر اىل اللبنانيني
الذين «صوتوا للبنان وللتغيري
ولـ»مرشوع وطن االنسان»،
معتــرا ان «مــروع وطن
االنسان» سيكون يف أساس
تكتل نيــايب جديد يعمل يف الراعي وافرام
سبيل سعادة االنسان ويشكل
مساحة للتالقي ولبناء لبنان
جديد».
ربك إىل بكريك
ت
«زيارة
ً:
ا
كاتب
افرام
د
ر
غ
وكان
ّ
ّ
وس ّيدها،وقدكانتلنداءاتالبطريركاألثرالكبري

يف ضامئــر الناس ،فاختاروا نَفَس التغيري يف
املجلس الجديد .بكريك البوصلة والعني الساهرة
دامئاًوأبداًعىللبنانالكيانوالهو ّية،معهانكمل
مسرية اإلنقاذ مهام عظمت الصعاب».

إستقبل رئيس تيار «الكرامة» الوزير السابق
فيصل كرامي يف مكتبه يف قرص كرم القلة يف
طرابلس وفودا من ابناء املدينة ،وقال« :اوال أبارك
للبنانينيإجراءاالنتخاباتالنيابيةوتداولالسلطة
بشكل دميوقراطي ،وبحد أدىن من املشاكل ،وال
شك استطاع اللبنانيون ان يعربوا باالقرتاع بأقل
األرضار» ،مضيفا «هناك نوعان من النواب نوع
يعترب ان وصوله اىل مجلس النواب تكليف وليس
ترشيفا ونوع اخر يعترب ان وصوله للتشــفي
واالنتقام ،ويف طرابلس نســمع نغمة التنمر
والشــتائم وكالم عن اكتساح ،هذا كله بعيد عن
الواقع والحقيقة .اليوم الوقت ليس للسجاالت،

الــدوالر أصبح  32الف لرية ،الطوابري بدأت عىل
بطاقات الخليوي ،ال أرى ان الوقت مناسب ملعرفة
من كتلته أكرب او أصغر او من حجمه أكرب ومن
األكرثفعالية،الوقتاليومملعالجةاألزمات.هناك
أناس اعتربوا ان هذه هي النهاية وانهم اكتسحوا
وسكروابيتكراميوهوانتصاراسرتاتيجي.إنها
معركة يف حرب مفتوحة ،لألسف ليس لديهم
خربة يف السياســة ،اما الشتامون والشامتون
فنقوللهمقدوتنايفالحياةهوالرسولمحمد».
وردا عىل ســؤال عن الطعن بالنتيجة ،قال:
«نحــن ندرس كل األرقام واملعطيات ونبني عىل
اليشءمقتضاه».

ّ
ّ
كرامي :لن أرد على الشتامين ونبحث بإمكان الطعن

ّ
ّ
مجلــس الــوزراء أقــر اســتراتيجية النهــوض فــي القطاع املالي ...رفع تعرفة اإلتصاالت وتأمين مبلغ ألدوية الســرطان
ّ
ّ
«الداخليــة» نشــر النتائــج لتتيــح للراغبيــن فــي تقديــم الطعــون
عــون  :اإلنتخابــات تمــت فــي ظــروف مقبولــة ...وعلــى

أقر مجلس الوزراء اسرتاتيجية النهوض يف القطاع املايل،
وكلف وزير االشــغال العامة والنقل التعاقد مع رشكة SGS
لتقديم خدمة فنية متعلقة بتفعيل عمل املاســحة الضوئية
يف مرفأ بريوت بغية تعزيز أمن الشحنات.
ووافــق املجلس عىل طلب وزارة الصحــة العامة ،الطلب
من مرصف لبنان ســداد مبلغ وقدره  35مليون دوالر امرييك
شــهريا لألشهر األربعة القادمة لزوم رشاء ادوية االمراض
املستعصية واملزمنة والرسطانية ،ومستلزمات طبية وحليب
ومواد أولية لصناعة الدواء .كام وافق ايضاً عىل رفع التعرفة
والرســوم يف قطاعي االتصــاالت الخليويــة ،والخطوط
األرضية الثابتة.
وكان املجلس قد عقد جلســته األخرية عند الثانية والنصف
من بعد ظهر امس يف قرص بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية.

} بيان }

وبعــد انتهاء الجلســة ،تــا وزير االعالم زيــاد مكاري
البيــان اآليت« :عقد مجلــس الوزراء جلســته االخرية قبل
دخول الحكومة يف مرحلة ترصيف االعامل ،برئاســة رئيس
الجمهوريــة وحضور رئيس مجلــس الوزراء نجيب ميقايت
والوزراء الذين غاب منهم وزير الخارجية واملغرتبني املوجود
خارج لبنان .
يف مســتهل الجلســة ،تحدث رئيس الجمهورية فأشار
«اىل أنها الجلســة االخرية للحكومة بعد اجراء االنتخابات
النيابيــة وبدء والية مجلس النــواب الجديد» ،الفتاً «اىل أن
هــذه االنتخابات متّت يف ظــروف مقبولة ،عىل رغم بعض
االحداث التي ســجلت فيها ،ومن مسؤولية وزارة الداخلية
والبلديــات نرش النتائــج بالتفصيل ضمــن املهلة املحددة
لالفســاح يف املجال امــام الراغبني يف تقديم الطعون امام
املجلس الدستوري».
ثــم تحدث الرئيس عون عن عمل الحكومة خالل االشــهر
املاضية ،فأشاد بـ «التفاهم الذي ساد بني الوزراء وما قاموا
به من اعامل يف الفرتة القصرية من عمرها ،شــاكراً لرئيس

الحكومــة والــوزراء عىل
جهودهم يف هذا االتجاه».
ثم تحــدث ميقايت فقال:
«ان الحكومة عملت كفريق
عمل واحد ،مسجالً ارتياحه
لعمــل الــوزراء وتعاونهم.
ثم نــ ّوه بالجهود التي بذلت
الجــراء االنتخابات النيابية
مــن الــوزارات واالدارات
العامة واالجهــزة االمنية
واالدارية املعنية».
بعد ذلك ،بــارش مجلس
الــوزراء دراســة جــدول
االعامل ،فقدم وزير الداخلية
تقييامً للعملية االنتخابية،
ثم سلّم الوزراء تقارير عام
تحقــق يف وزاراتهــم منذ
تشكيل الحكومة.

وعىل أن يصار اىل تشــكيل لجنة وزارية تضم وزراء املالية،
االتصاالت ،العدل ،الطاقة واملياه إلعادة صياغة املرســوم يف
ضوء رأي مجلس شــورى الدولة ومــداوالت مجلس الوزراء
ومالحظات الســادة الوزراء .وقد اعرتض وزير االشغال عىل
هذا البند.

} القرم :قطاع االتصاالت لن يتوقف }

ثــم تحدث وزير االتصاالت جــوين القرم ،وقال« :احب ان
ابــر اللبنانيني بأن قطاع االتصاالت لن يتوقف .وللتوضيح،
ســتكون الزيادة عىل السعر بارتفاع  ،2.43أي السعر القديم
مرضوبا ب  .2.43وســتكون هناك أيضــا باقة لذوي الدخل
املحــدود ،او للذين ال يســتهلكون كثــرا االنرتنت .فالباقة
الحالية املوجودة بســعر  26الف لرية وحجمها  40ميغابايت،
ســتصبح  80ميغابايت ،ولكن بسعر  60الفا بدالً من  52الفا،
أي بزيادة  8آالف لرية فقط .وسيكون هناك باقة أيضا بحجم
 100ميغابايت».

عون يرتأس الجلسة

} القرارات }

ودرس مجلس الوزراء بنود جدول االعامل ،واتخذ القرارات
املناسبة بشأنها وأبرزها:
عرض نائب رئيس مجلس الوزراء اسرتاتيجية النهوض يفالقطاع املايل ومذكرة بشــأن السياسات االقتصادية واملالية،
وأقــرت باعرتاض الوزراء عيل حمية ،مصطفى بريم ،عباس
الحاج حسن ،ومحمد املرتىض ،وتحفظ الوزير عباس الحلبي.
عــرض وزارة االتصاالت موضوع تخفيض حواىل 42,65مليــون دوالر أمرييك فريش من تكلفة تشــغيل شــبكتي
الخليوي
تكليف وزير االشغال التعاقد مع رشكة  SGSلتقديم خدمةفنية متعلقة بتفعيل عمل املاسحة الضوئية يف مرفأ بريوت
بغية تعزيز أمن الشحنات.

ّ
«اللبنانية» على طريق القصر الجمهوري :
إعتصام ملتعاقدي
ّ ُ
السلطة تدمر مستقبل لبنان التربوي واآلتــي أعظم

} سالم :حرص استعامل
القمح بانتاج الخبز فقط }

(دااليت ونهرا)
طلب وزارة الصحة املوافقة عىل الطلب من مرصف لبنانســداد مبلغ وقدره  35مليون دوالر امرييك شــهريا لألشهر
األربعــة القادمــة لزوم رشاء ادوية االمراض املســتعصية
واملزمنة والرسطانية ،ومستلزمات طبية وحليب ومواد أولية
لصناعة الدواء.
اما بالنسبة اىل بند رفع الدوالر الجمريك ،فقد تم سحبهمن التداول من قبل وزير املال دون ان يحصل أي نقاش حوله.
متت املوافقة عىل عرض وزير االتصاالت بتعديل التعرفةوالرسوم عىل النحو الوارد يف كتايب الوزارة رقم /1/1245و
تاريخ  2022/4/14ورقم  / 1 / 1548وتاريخ 2022/4/12
(ال ســيام خيار التخفيض بنسبة  )% 66،67وذلك اعتبارا من
 2022/7/1مع التشديد عىل ما ورد يف اقرتاح الوزير لناحية
اقــران التعديل برزم وعــروض خاصة بذوي الدخل املحدود

...اعــــتــــصــــام ملـــرضـــى ال ــس ــرط ــان
ســلــوم :إلعــان حــال طـــوارىء دوائـ ّـيــة

وتحدث وزير االقتصاد والتجارة امني ســام فأشار اىل أنه
اصدر قرارا امس تم من خالله حرص اســتعامل القمح بانتاج
الخبــز العريب فقط ،وطالــب بفتح اعتامد قيمته  21مليون
و 500الف دوالر لفرتة شــهرين اىل حني الوصول ملرحلة بدء
تنفيــذ قرض البنك الدويل بقيمة  150مليون دوالر.

} فياض :امداد الغاز
من مرص وسوريا أصبح قريباً }

وأشــار وزير الطاقة وليد فيــاض اىل أنه «وافق مجلس
الوزراء عىل تفويض وزارة الطاقة بتوقيع املعاهدة بشــكل
نهايئ مع مرص واالردن وسوريا قريباً جداً ،وذلك اوالً لتوريد
الغــاز من مرص اىل لبنان عرب ســوريا ،وثانيــاً لنقل الغاز
ومبادلته يف سوريا».

 ..اعــتــصــام لـــ «جــبــهــة ال ــدف ــاع عــن الــخــط ّ >29
خليفة :لتعديل املرسوم  6433وإرساله لألمم املتحدة

املرىض يعتصمون
األساتذة يعتصمون
نفذ أســاتذة الجامعــة اللبنانية املتعاقدين
بالساعة،اعتصاماعىلطريقالقرصالجمهوري،
تزامنا مع الجلسة األخرية ملجلس الوزراء.
وألقى عضو لجنة االساتذة املتعاقدين الدكتور
هشــام الفلو كلمة االساتذة ،تحت عنوان «نعي
لجامعة الوطن» ،وقــال« :نذكر الجميع للمرة
األخريةأنهبتاريخ 16ترشيناألول،2021ودفاعا
عــن الجامعة الوطنية ،أعلنت اللجنة التمثيلية
لألساتذةاملتعاقدينيفالجامعةاللبنانيةإرضابا
حتى التفرغ بعد اســتفتاء 866أستاذا متعاقدا.
يف شباط  ،2022أعلن رئيس الجامعة عدم قدرة
الجامعة عىل تسيري أمورها التشغيلية باملوازنة
املرصودة لها ألكرث من شــهرين .بتاريخ 11آذار
 ،2022أعلــن رئيس الهيئــة التنفيذية لرابطة
األساتذة املتفرغني يف الجامعة التوقف القرسي
عن التعليم ألن األساتذة أصبحوا من دون غطاء
صحي وقيمة رواتبهم ال تكفي لدفع اشــراك
الكهرباء،وقدطالبتالرابطةبإقراركافةاملراسيم
العالقة يف مجلس الوزراء فورا :التفرغ ،املالك،
املدربني والعمداء» ،مضيفا «ننعي اليوم جامعة
وطنيةخرجتآالفالطالباملتميزين،ومعظمهم

منذويالدخلاملحدود،ننعيمؤسسةمتيزتبني
جامعات العامل باملستوى األكادميي والبحثي»،
معتربا «ان السلطة تدمر مستقبل لبنان الرتبوي
واآليت أعظم».
ثمالقىالدكتوربشاراسامعيلكلمةاألساتذة
املتعاقدينيفالجامعة،فقال«:لقدقضينا،مثاين
سنوات يف الشارع ،مطالبني باقرار ملف تفرغنا.
مثاينسنواتخاطبنافيهاأربعحكومات،ولكن
الصممعنمطلبناكانالسائددامئا.اليوم،تزامنا
مع الجلســة االخرية للحكومة الحالية نقول
للمجتمعني جميعا ،امــا ان تقروا ملف التفرغ
فتنقــذوا ما تبقى من الجامعة اللبنانية واما ان
تهملوه فتدمروا بأيديكــم هذا الرصح الرتبوي
الوطنــي» ،مضيفا «أقــروا ملف التفرغ ليك ال
يسجلكمالتاريخكأدواتهدموتدمريوليكتثبتوا
انكم تتمتعون بيشء من املســؤولية .اعتصمنا
امامكمعرشاتاملراتفلمتستجيبوا..خاطبناكم
والتقيناكم ووعدمتونا مــرارا وأخلفتم ...أقروا
ملــف تفرغنا بعيدا عن بازار تحاصصكم..أقروا
ملف التفرغ احرتاما لحراكنا الذي استمر لثامين
سنوات».

نفذ مرىض الرسطان واالمراض املســتعصية اعتصاما عىل
طريق القرص الجمهوري ،بدعوة من نقيب الصيادلة جو سلوم،
تزامنا مع الجلســة االخرية ملجلس الوزراء ،للمطالبة بتأمني
متويل لرشاء أدوية االمراض الرسطانية واملستعصية .وانضم
اىل املعتصمني ،رئيس االتحاد العاميل العام بشارة االسمر.
وقال نقيب الصيادلة« :نحن هنا باسم كل مريض وكل وجع
أكان مريــض رسطان او أمــراض أخرى .نحن هنا لنطلب اىل
مجلس الوزراء الذي يعقد جلسته االخرية يف قرص بعبدا ،فتح
اعتامدات مســتمرة ملرىض الرسطان يك ال يبقوا معلقني بني
الحياة واملوت ،رهن جلســة من هنا او صالحيات من هنالك.
نحــن هنا باســم كل مريض لبناين ال يجــد دواء وإذا تأمن ال
قدرة لديه عىل رشائه .كام نطالبه بإعالن حال طوارىء دوائية
وعقد مؤمتر للامنحني ولخطة وسياســة دوائية واضحة ال
تكون رهنا للمصالــح او االنتامءات» ،مضيفا «حياة املريض
اللبناين ليســت لعبة وتستأهل منا صحوة ضمري وان نضعها
يف اولوياتنا».
بــدوره ،قال رئيس جمعية بربارة نصار هاين نصار« :نحن
توفينا وانترش املرض يف أجســادنا وال منلك العالجات ،ومنذ
اكرث من شــهرين او ثالثة مل يتم اســترياد ادوية ،وإن وصل
دواء فبكميات جد قليلة» ،مضيفا «تحركنا اليوم لنوجه النداء
من أجل إيجاد آلية تضمن استمرار متويل االدوية للمرىض يف
لبنــان .كام نوجه نــداء للمجتمع الدويل ونطلب دعم مرىض
الرسطان يف لبنان ،اكان ماليا لندفع االلتزامات للمستشفيات
او لناحية االدوية ليتم بالتايل توزيعها عىل املرىض».

خالل االعتصام
نفذت جبهة الدفاع عن الخط  29اعتصاما
عىل طريــق القرص الجمهــوري ،للمطالبة
«بتعديل اإلحداثيات املصحوبة باملرسوم 6433
وتحديدا بالخط  29جنوبا وإيداع التعديل األمم
املتحدة بالرسعة الالزمة للحفاظ عىل حقوق
لبنان يف مياهه وثرواته البحرية وخصوصا
أن باخرة «  »ipsosللتنقيب عن الغاز يف حقل
كاريش تابعة لرشكة « ،»energyومن املتوقع
أن تصل خالل شهر».
وخاطب الدكتور عصام خليفة املعتصمني
واملســؤولني ،وقــال« :يف ظل هــذا الواقع
املرير تتخىل املنظومة الفاســدة عن حقوق
شــعبنا يف ثروات الغاز والنفط يف املنطقة
االقتصادية الخالصــة .تراجعوا أمام قربص
فأعطوها  2300كلم .2ويف الشــال تعدت
الســلطات الســورية عىل مياهنــا بـ 750
كلم .2خالفوا ترســيم هيئة الهيدروغرافيا
يف الجيــش اللبناين والتي أكدت أن الخط 29
هو الخط العلمي والقانوين ،وتخلوا الرسائيل

عن  1430كلم ،2مع العلم أن املكتب الربيطاين
 UKHOهو الذي اقرتح منذ العام  2011الخط
 ،29مقابل مال مدفوع من الحكومة اللبنانية،
ولكنهم مل يطلعــوا مجلس الوزراء عىل هذا
التقريــر .وضعوا الخــط  23من خارج رأس
الناقورة ،وهذا أمر مناقض للقوانني ولقرارات
املحاكم الدولية».
وختم «إن اعتصامنــا هو نداء اىل الوزارء
املكلفني بحســب رسالة االمني العامل ملجلس
الــوزراء ،تحضري الرد عــى اعتزام ارسائيل
باســتغالل حقل كاريش ،نداؤنا اىل مجلس
الوزراء ان يوقع فورا التعديل املقرتح من قيادة
الجيش للمرســوم  ،6433وإرساله اىل االمم
املتحدة فورا ،ذلك إن هذا التعديل هو وحده الذي
يحفظ حقوقنا ،وألن الجيش بحسب األنظمة
والقوانني املرعية اإلجراء هو وحده املخول أن
يحدد الحدود البحرية والربية للدولة اللبنانية.
وإننا ننتظر من جميع االحزاب وقوى املجتمع
الحية أن تويل هذه القضية االولوية الالزمة،
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نصراللــه :التحــدي الداهــم األزمــة اإلقتصاديــة واملعيشــية وأزمــة الخبــز والــدواء والكهربــاء وليــس ســاح املقاومــة
ُ
اإلنفتاح على الشرق والغرب يجعلنا نمنع اإلنفجار ...وعودة العالقات مع سوريا تفتح باب معالجة أزمة النازحين
شــدد األمــن العــام لحــزب اللــه الســيد حســن نــر اللــه ،يف كلــة ألقاهــا يف
االحتفــال التكرميــي الــذي أقامــه حــزب اللــه عــر أمــس مبناســبة الذكــرى
الســنوية السادســة الستشــهاد القائــد الجهــادي الكبــر الســيد مصطفــى بــدر
الديــن (ذو الفقــار) ،عــى رضورة «االنفتــاح رشقــا وغربــا وعــدم الخضــوع لغضــب
الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــا ميكّننــا مــن منــع االنهيــار واالنفجــار يف البلــد».
وشــدد «عــى اهميــة اعــادة ترتيــب العالقــات مــع ســوريا وهــذا يفتــح بابــا ملعالجة
أزمــة أكــر مــن مليــون نــازح ســوري ،ونؤكــد جديــة العمــل عــى اســتخراج النفط
والغــاز خصوصــا يف البلــوكات الجنوبيــة النــه بــاب األمــل األســايس وأوضــح
الســبل وأهمهــا وارشفهــا وأكرمهــا أن منــد يدنــا اىل الكنــز يف بحرنــا ،أرجــو أن
نتحمــل جمي ًعــا املســؤولية ودمــاء شــهدائنا وجرحانــا وآالمهــم وتضحيــات شــعبنا
تحملنــا املســؤولية األكــر التــي يجــب أن نكــون مبســتواها».
مــن جهــة ثانيــة ،أيَّــد الســيد نــر اللــه إرصار األجهــزة األمنيــة عــى توقيــف
شــبكات التجســس يف الداخــل اللبنــاين ،مشــرا ً إىل أن «اإلرسائيــي» بــات بحاجــة
إىل عــدد كبــر مــن العمــاء وبــدأ يج ّنــد بطريقــة غــر متقنــة وغــر احرتاف ّيــة،
داعيــاً القضــاء العســكري إىل اتخــاذ قــرارات حاســمة يف هــذ امللــف ألن بعــض
الق ـرارات ليســت مبســتوى الخطــر الــذي يشــكلونه وصادم ـ ٌة للشــعب اللبنــاين.
اســتهل األمني العام لحزب الله ،كلمتــه بتجديد تربيكاته
وتعازيه لعائلة الشــهيد ،وقال« :الحمــد لله ُوفقنا هذا العام
الحيــاء ذكرى القائد الجهادي الشــهيد مصطفى بدر الدين.
قبل أيام توىف الله تعاىل أحد إخواننا الشــيخ عيل شــحيمي،
ً
حا
مخلصا
وكان عامل ًــا
ً
وعامل ودودًا ،دمث األخالق ،يحمل رو ً
جلوا أسامءهم ضمن لوائح
استشــهادية ،وكان من الذين ســ ّ
ً
عامل
االستشهاديني .ونع ّزي برحيل الشيخ عيل شحرور وكان
ً
جليــا معروفًــا وله تاريخ طويل يف التبليــغ الديني واملنرب
الحســيني وفضله ال ينىس ،كام نعــ ّزي برحيل العامل املحقق
املجاهد الشيخ حاتم اسامعيل».
وتناول شــخصية الشهيد القائد الســيد ذو الفقار ،معدّ دًا
مزايــاه ،وقال« :أصبح معروفًا من خالل كل التقارير اإلضاءة
عىل شخصية الشهيد القائد السيد بدر الدين والكثري من مالمح
هذه الشخصية ..بعد شهادة القادة تعلَن أسامؤهم الحقيقية
هم
وتنترش صورهم وســرهم ويبني حالهم للناس وأما الذين ّ
عىل قيد الحياة ،حالهم حال الوضع السابق .الشهيد بدر الدين
لديه شجاعة عالية وشهامة وه ّمة كبرية وإرادة وعزم وجدّ ية
وغرية وحامســة وذكاء وإبداع وبيــان قوي وقدرة خطابية
عالية ،وكان شــاع ًرا ينظم القصائد للقدس وفلسطني واألمئة
عليهم السالم.»...
كل األوسمة
وأردف السيد نرص الله« :حمل الشهيد بدر الدين ّ
حا ،إىل أن استشــهد وقىض عمره يف مواجهة
مجاهدً ا وجري ً
الصهاينة والتكفرييني ..الشــهيد بدر الدين هو أحد رموز جيل
بكامله ،جيــل مؤمن ومجاهد يف لبنان واملنطقة ،كام الحال
بالنســبة إلخوة كثريين مثل الشهيد القائد عامد مغنية ،وهو
رضا باسمه ذو الفقار يف كل الساحات ..أي ساحة
الذي كان حا ً
فلسطني ولبنان وسوريا».

} ذكرى النكبة }

وتطرق األمني العام لحزب الله إىل ذكرى النكبة ،وقال« :مل
تكن نكبة فلسطني فقط بل كانت نكبة كل العرب وهي حادثة
ال تنتهي مصائبها وال آالمها ،منذ  74سنة ما زالت هذه املنطقة
وشــعوبها يعانون من نتائج تلك النكبة التي أوجدها الكيان
الصهيــوين ،واألهم اآلن إزاء هذه النكبة هو موقف الشــعب
الفلســطيني خالل عقود وما يجري يف األســبايع املاضية
و»سيف القدس».
وأكّد أنَّ الشــعب الفلســطيني حسم خياره منذ وقت طويل
وهــو اليوم حارض يف امليادين والســاحات ،وقال« :أنا اعتقد
أن إميان االغلبية الســاحقة من الشــعب الفلسطيني بخيار
املقاومــة اآلن أقوى من أي زمن مىض ،ولو ُقدّ ر لهذا االحتالل
أن يســتمر ومل تكن هناك مقاومة ،ماذا ميكن أن يكون وضع
لبنان خالل عرشات الســنني املاضية وحارض لبنان؟ أي نكبة
ميكن أن يعيشها الشعب اللبناين؟
ورأى أنه «كام انتظر الشعب الفلسطيني والشعوب العربية
من  1948إىل  1967إىل اليوم ،كان املطلوب من الشعب اللبناين
انتظار اســراتيجية عربية موحدة من أجل تحرير لبنان من
االحتــال الصهيوين ،وميزة جيل الســيد مصطفى بدر الدين
الذي مل ينتظر ً
دول عربية ومنظامت إسالمية ومجتم ًعا دول ًيا
ومجلس أمن دويل بل املقاومة يف لبنان بدأت منذ الســاعات
األوىل لالجتياح ..من قلب املواجهة األوىل املبارشة مع العدو
مــن امليدان خرجــت املقاومة وحاربت العــدو» ،الف ًتا إىل أن

وأشــار إىل أ ّن «خيــارات فريقنــا الســيايس كانــت دامئـاً هــي الصائبــة وهــي التــي
انتــرت منــذ العــام  1982إىل اليــوم» ،موضحـاً أ ّن «القضيــة يف لبنــان هي مســألة
خيــارات منــذ االجتيــاح إىل اليــوم مــرورا ً بالحــرب الكونيــة التــي شُ ــ ّنت عــى
ســوريا .فاالنقســام يف لبنــان ال يـزال موجــودا ً وهــو اليــوم حــا ّد وبالتــايل نحــن
مقبلــون عــى تحديــات» ،مردفـاً أنــه «ملــن يناقــش باالنتــاءات الوطنيــة نحــن أكرث
املعنيــن بالحفــاظ عــى البلــد وهويتــه».
وتابــع «نحــن هنــا ولدنــا وهنــا ندفــن وال يتوقّعـ ّن أحــد أننــا ســنضعف أو نتخــى
عــن بلدنــا الــذي دفعنــا مــن أجلــه كل هــذا الــدم الغــايل» ،الفتـاً إىل أنــه «يف لبنــان
نحــن اليــوم أمــام تحديـ ٍ
ـات كبــرة وخطــرة جــدا ً».
وأوضــح الســيد نــر اللــه أ ّن «التحــدي الداهــم هــو األزمــة االقتصاديــة واملعيشــية
وأزمــة الخبــز والــدواء والكهربــاء وليــس ســاح املقاومــة» ،مضيفـاً أ ّن «أكــر مــن
يعــرف الفريــق الــذي ندعــوه للرشكــة اليــوم هــم األمريكيــون ومنهــم ديفيد شــينكر
الــذي هــو أعــرف بهــم وصفهــم بالرنجســيني والشــخصانيني أي أنــه ال تهمهــم
مصلحــة البلــد والنــاس» ،مشــرا ً إىل أنّــه «بحســب الخــراء فــإ ّن بعــض الــدول
املطبعــة مــع إرسائيــل وضعهــا االقتصــادي عــى حافــة االنهيــار وإحداهــا بــدأت
ببيــع أصولهــا».

عــددًا من الذين قاتلوا يف معركة خلدة ،توىل املواقع القيادية
والعسكرية األساسية يف املقاومة.
وقال السيد نرص الله« :ال يتوه ّمن أحد أن العامل العريب قادر
عىل حامية لبنان ،فهو مل يستطع حامية فلسطني عندما كان
موحدً ا ومتامسكًا ،وهو مل يستطع حتى اآلن أن يحمي فلسطني
ومل يحرر لبنان ،ومل يساعد عىل تحريره ...الذي يحرر ويحمي
هو شعبنا وإرادتنا ومقاومتنا ووعينا وثقتنا واتكالنا عىل الله
وسواعدنا وهذا الجمهور الرشيف واملبارك واملضحي».

} اتفاقية  17أيار }

وتناول السيد نرص الله يف كلمته ،اتفاقية  17أيار  1983مع
العدو الصهيوين ،فلفت «إىل أن األغلبية الســاحقة من النواب
اللبنانيني من كل الطوائف واملناطق وافقوا عىل هذه االتفاقية،
ما عدا نائبني هام زاهر الخطيب ،ونجاح واكيم».
وأشار إىل أن اتفاقية  17أيار كانت مدعومة من فريق لبناين
طويل عريض ينادي اليوم بالســيادة! إال أنه «كان هناك رفض
واسع من الشعب اللبناين ومن العلامء املسلمني ومن علامئنا،

العسكري يف مواجهة نيسان  1996وأدار الكثري من العمليات
النوعية واالستشــهادية ويف مقدمهــا العملية النوعية يف
أنصارية ..املقاومة ســاهمت يف كشــف وتفكيك الكثري من
شبكات التجســس الصهيونية بالتعاون مع األجهزة األمنية،
مساهم إىل جانب الدولة يف
والسيد مصطفى بدر الدين كان
ً
تفكيك الشبكات الصهيونية».
وأكَّــد «أنَّ األجهزة األمنيــة مص ّممة عى امليض يف تفكيك
شــبكات التجسس ،طالب كل القيادات بدعم هذا االتجاه ،كام
طالــب القضاء اللبناين بـ «حســم حقيقي ألنّ هناك قرارات
صادمة للشعب اللبناين».
ولفــت «إىل أنه يف ظــل تصاعد قدرات املقاومة بات العدو
جا للكثري من العمالء وبدأ التجنيد بطريقة
«اإلرسائييل» محتا ً
غري متقنة وغري احرتافية».
وأشار إىل أن الشهيد بدر الدين كان يدير املعركة يف سوريا
يف املرحلة األوىل من داخل لبنان ،ولكن عند اشــتداد املرحلة
أصبح يدير املعركة من امليدان يف داخل سوريا».

} اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخراج النف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظ ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل األساس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي للخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروج
ّ
التســـــــــــــــول وقـــــــــــــــروض البنـــــــــــــــك الدولـــــــــــــــي
مـــــــــــــــن أزمتنـــــــــــــــا ..ال
} نحــــــن هنــــــا ُو لدنــــــا وهنــــــا ندفــــــن ...وال يتوقعــــــن أحــــــد أننــــــا ســــــنضعف
ّ
أو نتخلــــــى عــــــن بلدنــــــا الــــــذي دفعنــــــا مــــــن أجلــــــه كل هــــــذا الــــــدم الغالــــــي
ُ ّ
ّ
صمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى املض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـي ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تفكي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
األمني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة م
} األجه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة
ّ
ش ــــــــبكات التجس ــــــــس ..ونطال ــــــــب كل القي ــــــــادات بدع ــــــــم ه ــــــــذا االتج ــــــــاه

وســوريا كان لها موقف حاسم وإيران كذلك ،وحصلت أحداث
أدت فيام بعد اىل اسقاطها» ،مؤكدً ا أن املقاومة بكل فصائلها
وقواها أسقطت اتفاقية  17أيار.
وأضاف الســيد نــر الله« :ماذا فعلت الدولة والســلطة
لحامية لبنان يف  17أيار؟ ذهبوا إىل أسوأ خيار إىل التفاوض
مع العدو ،من موقع الضعف واالستســام وفاوضوا ووقعوا
اتفاقية مذلة للبنان تنتقص من سيادته وتنتقص من كرامته
وحريته عىل أرضه» ،موضحا «أنّ السلطة التي كانت تدير هذه
الدولة يف الثامنينات ،وقّعت اتفاقية  17أيار ..الدولة عبارة عن
مؤسســات وداخل الدولة هناك السلطة ..الدولة يف الحقيقة
هي اإلطار الذي توجد فيه الســلطة إلدارة البلد ...عندما تقول
يل الدولة قل يل من هي السلطة التي تحكم الدولة؟».
وشــدّ د «عىل أنَّ جيل الشهيد القائد مصطفى بدر الدين هو
الذي أوصلنا إىل التحرير يف عام  ،2000وما ينعم به لبنان من
سيادة وبركة وحرية هو بربكة هؤالء الشهداء وهذه املقاومة».
وقال الســيد نرص الله« :إن الشهيد بدر الدين كان املسؤول

وقال الســيد نرص اللــه« :األمريكيون أنفســهم تفاجؤوا
بدخول حزب الله يف معركة القصري وأدت املعركة إىل تحوالت
اســراتيجية يف مسار الحرب ...شــبابنا واخواننا والجيش
السوري ساهموا يف تغيري الخط البياين للمعركة وبدأ التحول،
أسست لتحرير املناطق الحدودية..
ومعركة القصري هي التي ّ
أضاف «يف كل املعركة كان الشــهيد بدر الدين قائدً ا مركزيًا،
ويف معركة السيارات املفخخة والذهاب إىل عقر دار الجامعات
التي ترســل االنتحاريني كان السيد مصطفى بدر الدين القائد
ورأس الحربة» ،مؤكدً ا أنه «بعد أربعني سنة خياراتنا وخيارات
فريقنا السيايس هي التي انترصت».
وتابــع «الذين راهنوا عىل «إرسائيــل» يف الداخل اللبناين،
والرشيــط الحــدودي ،وتح ّولوا إىل متاريــس لحاميتها يف
ّ
الــذل والهزمية
حصلوا غري
املواقــع األمامية ،هــؤالء ماذا ّ
والفرار ..وفريق ثان انتظر االســراتيجية العربية ومل يحصل
عىل يشء ...فريق آخر هو املقاومة املنطلقة من إرادة الشعب
اللبناين هو الذي انترص.

ّ
أولـــيـــة لــحــزب الــلــه وحــلــفــائــه ف ــي نــتــائــج اإلنــتــخــابــات الــنــيــابـ ّـيــة
قـــــراءة
ل ــق ــاءات قــيــاديّــة ثــنــائــيــة بــعــد اســتــحــقــاق انــتــخــاب رئــيــس مــجــلــس الــنــواب

عيل ضاحي
االشــارات االوليــة التــي
عكســها كل من رئيس مجلس
النــواب نبيــه بــري واالمني
العام لحزب الله الســيد حسن
نرصالله يف إطــاالت ما بعد
االنتخابات  ،تشــر اىل «غيض
مــن فيض» العــر والقراءات
االولية واملعمقة ،التي اجراها
ويجريها حــزب الله والثنايئ
الشــيعي بالدرجــة االوىل
وحلفاؤهــم بالدرجة الثانية،
باالضافــة اىل قــراءة ذاتية
ونقديــة لكل طرف من اطراف
 8آذار سواء ربح االنتخابات او
خرسها.
وتكشــف اوســاط قيادية
بارزة وواســعة االطالع عــى امللف االنتخايب يف
تحالف «الثنايئ الشــيعي» و»التيار الوطني الحر»
و 8آذار ،ان القــراءات االوليــة لالنتخابات باتت
منجــزة ،ويتم التعبري عنها تباعاً بإطالالت الرئيس
بري والســيد نرصالله ومواقفهام ،باالضافة اىل
مواقف ســتصدر تباعاً من قيادات الصف االول يف
الطرفني.
وتشــر االوساط اىل ان اتصاالت رسيعة جرت
منــذ انتهــاء صــدور النتائج النهائيــة ،وطوال
االســبوع الجاري ،والذي شــارف عىل االنتهاء،
وتوقفت عند نقاط عديدة ابرزها:
 ان فريق  8آذار و»الثنايئ الشــيعي» مل يخرساالنتخابات ،والحديث عن خســارة يتم عند تحقيق
الخصــم او الطرف اآلخر اهدافه التي وضعها.
 رغــم كل الضخ االعالمي واملايل والســيايسو»الســموم السياســية « والطائفيــة التي بثت،
جدد «الثنايئ الشــيعي» وحزب الله فوزه باملقاعد
الشــيعية الـ ،27باالضافة اىل ان حزب الله حصد

مقعديــن اضافيني :ســني اضــايف يف بعلبك –
الهرمل ،واملقعد الشــيعي يف جبيل ،كام حصل عىل
 40الــف صوت تفضييل اضايف عن العام .2018
 اغلق باب ايجاد مرشــح شيعي غري بري مبنعوصول اي مرشح شيعي خارج مرشحي «الثنايئ»
الســتعامله كـ»حصان طروادة» عىل غرار النائب
السابق عقاب صقر ،والذي استعمله فريق  14آذار
لـ»إزعــاج» بري وحزب الله يف العام .2009
 نجح تحالف «الثنايئ الشــيعي»»  ،ال ســيامحــزب اللــه يف الحفاظ عىل التفاهم الســيايس
واالنتخــايب مع «التيار الوطنــي الحر» ،والنائب
جربان باســيل والذي حافظ عىل حضوره املسيحي
بعــدد النواب ،رغم ما قيل عن تراجع عدد املقرتعني
له ولتياره.
وتكشــف االوســاط انه من خالل القراءة ويف
باب الســلبيات ،تبني لحزب الله ان اقرتاع املغرتبني
اىت ويف  80يف املئة منه ضد «الثنايئ الشــيعي»
و»التيــار الوطنــي الحر» وحلفائهــا ،وهو ما
ســاهم يف خســارة مقعدي النائب اسعد حردان

والوزير الســابق مروان خري
الدين يف دائرة الجنوب الثالثة
واملحســوبة عــى «الثنايئ»
وتحديــد اً حــزب اللــه .كام
استطاع النائب انطوان حبيش
الحفــاظ عىل مقعــده وخرق
الئحة «الثنايئ» و»التيار» يف
بعلبك -الهرمل.
كام تكشــف االوســاط ان
خســارة حلفاء حزب الله ،ومن
حلفاء ســوريا ،ليس «مؤامرة»
داخليــة او مقصودة ،بل يرتكز
عــى قــراءة خاطئــة لبعض
املعطيات ومنها حجم االصوات
االغرتابية.
وتشري االوساط اىل ان السري
باقــراح باســيل بتخصيص 6
نــواب للمغرتبــن كان افضل
بكثــر من القبــول بانتخاب عــام للمغرتبني يف
كل لبنــان ،وهو ما ســاهم يف قلــب بعض النتائج
االنتخابية ،خصوصاً يف االقالم الدرزية واملسيحية
ضــد «الثنــايئ» وحلفائهام .وايضاً هنــاك قراءة
خاطئة لحجم القوى املسامة بالتغيريية واملستقلني،
وضعــف بعض الحلفاء االنتخايب وعدم متكنهم من
رفع الحواصل يف مناطقهم ،حيث ســاهم انخفاض
الحاصــل يف دخول نواب بـ 200و 300والف صوت
اىل الربملان وسقوط مرشحني بـ 10االف صوت!
وتكشــف االوســاط ان االتصاالت منصبة حالياً
بني حزب الله وحلفائه عىل انجاز استحقاق مجلس
النواب :انتخاب رئيس ونائب رئيس ورؤساء اللجان،
وهو امر ســيتم خالل اسبوع كحد اقىص وفق املهل
الدســتورية ،لتنشــط بعدها االتصاالت بني قيادات
الصــف االول يف «الثنايئ الشــيعي» وحلفائه ،وقد
يكون هناك لقاءات قيادية ثنائية لتقييم االنتخابات
ونتائجها ،وما جرى ودراسته بشكل معمق ومفصل
ووضع النقاط عىل الحروف.

وأردف« :لألســف الشديد بعد  40عا ًما ما زال هذا االنقسام
حول الخيارات قامئًا لكن أقول بكل اعتزاز إن خياراتنا وخيارات
فريقنا السيايس هي الصائبة وهي التي انترصت».

} امللف السوري }

ويف موضوع ســوريا ،قال الســيد نرص الله« :كان هناك
خيارات أيضً ا ،وهناك من وقف عىل التل؛ تص ّوروا لو أنّ الحرب
الكونية يف سوريا انترصت؟ هذا النزاع ما زال قامئًا ..نحن من
ريا
جملة القوى اللبنانية التي قدّ مت تضحيات جسام وعددًا كب ً
من القادة الشــهداء وآالف الجرحى واآلالف من إخواننا دخلوا
إىل السجون من أجل كرامة هذا البلد وعزته».

} امللف اللبناين }

وخاطب أولئك الذين يناقشون باالنتامءات الوطنية بالقول:
«نحن أكرث املعنيني بالحفاظ عىل البلد وهويته ،»...الف ًتا «إىل
أن االنقسام يف لبنان ما زال موجودًا ،وهو اليوم انقسام حاد
وبالتايل هناك تحديات كبرية ...نحن ولدنا هنا وندفن هنا وال
يتوقع ّن أحد أننا ســنضعف أو نتخىل عن بلدنا الذي دفعنا من
أجله كل هذا الدم الغايل.»...
ولفت السيد نرص الله إىل أننا «اليوم يف لبنان أمام تحديات
كبرية وخطرة جدً ا ...مؤسســة الكهرباء تقول البلد إىل عتمة
شــاملة ،وطحني ال يوجد ،والدوالر إىل ارتفاع ،فقد وصل إىل
حدود  31ألف لرية ،وأدوية الرسطان غري موجودة ،وممكن أن
تصل تنكة املازوت إىل املليون لرية» ،مشــددا «عىل أن التحدي
الداهم هو األزمة االقتصادية واملعيشية ،وأزمة الخبز والدواء
والكهرباء ،وليس سالح املقاومة».
ً
قائل« :إن أكرث من يعرف الفريق الذي ندعوه للرشكة
وأضاف
اليوم هم األمريكيون ،ومنهم ديفيد شينكر الذي وصفهم بأنهم
شــخصانيون ،وال يهمهم مصلحة البلد ،بل همهم مصلحتهم
الشخصية فهذا توصيفهم من العارف بهم».
وقال« :اســتمعت خالل اليومني املاضيني لبعض الخرباء
االقتصاديــن العامليــن يقولون إن  64دولــة متجهة إىل
االنهيــار من بينهــا لبنان ومــن بينهــا دول مط ّبعة مع
«إرسائيل» ..إحــدى هذه الدول املط ّبعة مع «إرسائيل» بدأت
ببيــع ممتلكات الدولة وأصولها ..هذا يتطلب حركة طوارئ
للمجلــس النيايب والحكومة الجديدة التي ستتشــكل فهذه
هي األولويات».
وأكّد الســيد نرص الله موضوع االنفتاح رشقًا وغربًا وعدم
الخضوع لرضا وغضب أمريكا ورضورة ترتيب وإعادة العالقات
حا «ان أكرث بلد ميكن أن يستفيد
مع ســوريا برسعة ...موض ً
من ترتيب العالقات مع سوريا هو لبنان».
وخاطب اللبنانيني والقادة السياســيني والنخب يف لبنان،
ً
قائــا« :ال يوجد ترف الوقت ونحن أمام اســتحقاقات داهمة
وصادمة وخطرة ...اســتخراج النفظ هو باب األمل األسايس
للخروج من أزمتنا ال التسول وقروض البنك الدويل ...فلتبارشوا
العمــل عىل البلوكات التي وافقتــم كدولة عليها والزمتموها
للرشكات ونحن سنتابع هذا املوضوع..
وختم الســيد نــر الله كلمته مؤكــدً ا «جدية العمل عىل
خصوصــا يف البلوكات الجنوبية...
اســتخراج النفط والغاز
ً
معترباً ان «أوضح السبل وأهمها وأرشفها وأكرمها أن مند يدنا
إىل الكنز يف بحرنا».

ُ
ُ
قــــبــــان :دعـــــونـــــا مــــن ل ــع ــب ــة الـــكـــتـــل األكـــبـــر
فـــــالـــــبـــــلـــــد عــــــلــــــى طــــــــريــــــــق الـــــــــــــــزوال
أشــار املفتي الجعفري
املمتاز الشــيخ أحمد قبالن
يف خطبــة الجمعــة ،اىل
ان «االنتخابــات النيابيــة
انتهــت بســام ،والجميع
مطالب بتح ّمل مسؤولياته
الوطنيــة ،وخاصــة أن
مــروع الدولــة مهدد،
والبديــل عــن الدولة هو
الفوىض ،والفوىض تعني
دمــاراً شــامالً ،وبلدنا ال
يت،
مشاريع
يتح ّمل
ٍ
َ
حكم ذا ٍ
ٍ
إقطاعيات سياســي ًة،
وال
ٍ
وال مربعــات طائفية ،وال
إمارات مالية وتجارية ،وال
متاريس نفسية وإعالمية
َ
واجتامعيــة .البلــد بلدنا قبالن يلقي خطبة الجمعة
جميعــاً ،واللعب عىل حافة
واألفخاخ اإلقليمية».
وناسه».
الربكان نحر للبلد
وشــدّ د قبالن عــى رضورة «وقف
هدوء
وبكل
الحــل
ّ
«بداية
وأكّــد أن
ِ
بإيقاف االنهيار
انهيار مرشوعِ الدولة،
مســيحية
الوطنية
القوى
كل
مبادرة ّ
النقدي املايل املعييش ،وحامي ِة ِ
ناســنا
وإســامية إىل تأمــن انطالقة قوية
من وحشــية التجار ومافيات الدوالر،
للمجلس النيــايب ،ووضعِ إطا ٍر وطني
مجلس
وإنقا ِذ مال ّي ِة الدولة ،فاملطلوب
ٌ
إنقــاذي بصيغة حكوم ِة وفاقٍ وطني،
يب قوي ،وحكومــة قوية لصالح
الصفقــات اإلقليمية نيــا ٌ
ِ
بعيد اً عــن بازا ِر
والدولية ،وبعيد اً عن شــهوة السلطة ،الشــعب وماليــة الدولــة ،وليس ضد
وأنانيــ ِة الحســابات االنتخابيــة الدولــة والشــعب ،والجمع بني حاجة
واملشــاريع الرئاسي ِة» ،مضيفاً «د ُعونا الدولــة وحاجة النــاس رضورة لبقاء
َ
من لعبــة الكُتل األكــر والطموحات الدولة ومنع االنهيار الشامل» ،مضيفا
كل
الشــخصية واالرتهانــات الخارجية« ،هذا الشــعب الويفّ الــذي أعطى ّ
ٍ
فالبلــد عــى طريــق الــزوال ،ونار القوى السياسية يف أسوأ
ظرف له ،لهُ
حــق عىل كل هذه القوى أقلّه باإلنقاذ،
ّ
االنقسام اإلقليمي الدويل تحيط به من
كل جانب ،فيام ســكاكني الداخل مالياً وأكــر األولويات املمكنة أن نعمل عىل
ونقدياً واقتصادياً ومعيشــياً وسياسياً تأمني ســلّة غذائيــة لبنانية محمية،
تعيــد متوضعهــا بطريقــة خطرية ،أقول «محمية» وليس «مدعومة» ،ألن
طي البلد والسلع ،فضالً
ومن العار علينا أن نرتك لبنان وســط فســاد الدعم ّ
ِ
الحريــق ،دون أن نبادر جميعاً إلنقاذه ،عــن إنقا ِذ قطــاعِ الدواء مــن عقلية
متجاوزيــن لعبة الفواتري الشــخصية الحروب الصامتة».
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ّ
ُ
ّ
الحياتية اليوميةّ
ّ
ّ
الخالف مستمر على «األكثرية» ...والشعب يحتاج ملن يحل أزماته
دوليل بشعالين
ال يــزال أكــر حزبــن
مســيحيني يحظيــان بتأييد
شــعبي يف الشارع املسيحي
يجريان الحسابات ملعرفة أي
منهام س ُيشــكّل فعلياً الكتلة
األكرب مع الحلفاء يف املجلس
النيــايب الجديــد .وال تــزال
الشخصيات السن ّية املنتخبة
تُفكّر كيف ستعمل عىل وراثة
رئيس الحكومة األسبق سعد
الحريري عىل زعامة الطائفة
سياســياً ،فيام يُفكّر الثنايئ
الشــيعي الذي صمد تحالفه
اإلنتخايب بالقوة نفسها التي
هو عليه سياسياً ،كيف جرى
خرق الئحته «األمل والوفاء»
يف دائرة الجنوب الثالثة من قبل مرشح الئحة «معاً
نحو التغيري» عن مقعد الروم األرثوذكس يف قضاء
حاصبيا  -مرجعيون الياس جرادي مقابل املرشــح
كل
«القومي» أسعد حردان ،فضالً عن خسارته يف ّ
من صيدا مع فشل نبيل الزعرتي املدعوم من الرئيس
كل من ابراهيم
نبيه بــ ّري ،وج ّزين مع ســقوط ّ ً
عازار وزياد أســود وأمل أبو زيد لصالح املرشحني
كل من املري طالل
املستقلّني والحزبيني .كام يدرس ّ ً
حدنا
إرسالن ووئام وهّاب كيفية تحقيق الئحة «تو ّ
للتغيــرّ» ،الخرق عىل الئحتي «الرشاكة واإلرادة»،
و «الئحة الجبل» ،من خالل فوز املرشــحني مارك
ضــ ّو يف عاليه ونجاة صليبا ،وحليمة القعقور يف
الشوف.
ومع حسابات الربح والخسارة ،وتحديد األحجام
الجديدة التي مل تنت ِه بعد ،تقول مصادر سياســية
يهم املواطن اللبناين اليوم مع اإلرتفاع غري
إنّ مــا ّ
املســبوق للدوالر األمرييك الذي شــهدته السوق
الســوداء بعد اإلنتخابات النيابية التي جرت األحد
بحل أزماته
املايض ،هو قيام املجلس النيايب الجديد ّ
التــي ترتاكم يوماً بعد يــوم ،وآخرها أزمة الطحني
والخبز وارتفاع أســعار املحروقات وســواها .أ ّما
أن تكــون «األكرثية النيابية» مــع هذا الفريق أو
يحتل األولوية لديه ،ســيام وأنّه ج ّرب
ّ
ذاك ،فأمر ال
حل
الجميع طوال العقــود املاضية ،ومل تُفلح يف ّ
مشاكله ،باســتثناء الوجوه النيابية الجديدة التي
ال يُشــكِّل عددها أكرثية يف الربملان املنتخب .فام
الذي ستقدّ مه «األكرثية الجديدة» للشعب اللبناين

إليجــاد فرص عمل له ،والحدّ من هجرة الشــباب
ّ
وحل األزمة اإلقتصادية واملالية الراهنة
والطــاب ّ
وتحرير أمــوال املودعني ،وتأمني الكهرباء والدواء
والتعليم واإلستشفاء ،وما اىل ذلك؟!
وتســاءلت أيضاً ما هو املرشوع الذي س ُيقدِّ مه
امل ُ َرشَّ ــحون الذي رفعوا شــعار «نزع سالح حزب
الله» ،كعنوان أسايس لحملتهم اإلنتخابية « ،وفازوا
عىل أساسه؟! علامً بأنّ بحث مسألة االسرتاتيجية
الدفاعية لــن يجري طرحه حالياً من قبل أي كتلة
نيابية ،حتى من قبل ن ّواب «التغيري» الذين يدخلون
اىل الربملــان للم ّرة األوىل ،كونه ال يُشــكِّل أولوية
لهم وللشــعب اللبناين مقارنــة بامللفات الحياتية
حة ،كام أنّه عنوان ال بدّ من
واملعيشــية اليومية املل ّ
مناقشته عىل طاولة الحوار أو يف مؤمتر تأسييس
للتوافق عىل «عقد سيايس جديد».
وأكّــدت املصادر نفســها أنّ الشــعب اللبناين
الــذي بقي أكرث من نصف ناخبيــه «صامتاً» يوم
اإلســتحقاق النيايب ،يو ّد معرفة ما الذي سيفعله
لــه املجلس النيــايب املنتخب ،وما هي مشــاريع
القوانني التي س ُينجزها خدمة للصالح العام .ولهذا،
فإنّ املتح ّمســن للعمل الربملــاين من «تغيريين»
ومســتقلّني ومعارضني ســيحملون فور دخولهم
الربملان واستئناف عمله ،مسودات مشاريع نامئة
يف األدراج منذ ســنوات مثل ضامن الشــيخوخة
والرعاية الصح ّية ،وقانون اإليجارات الذي يحتاج
اىل تعديالت كثرية ،وسواهام .فضالً عن طرح تعديل
قانون اإلنتخــاب الحايل من قبل بعض الكتل التي
مل يخــدم مصالحها منذ اآلن ،فيام يتعلّق بالبطاقة

املمغنطة وامليغاسنرت ،وحتى
اعتامد نظام آخر أو تقسيامت
أخرى للدوائر اإلنتخابية تكون
أكرث متثيالً للشــعب ،ليك ال
يُقال بعد أربع ســنوات أن «ال
وقت للتعديل».
غــر أنّــه ال بــدّ أوالً من
تشكيل حكومة جديدة تكون
قادرة عىل اســتكامل مهمة
اإلنقاذ وتوقيع االتفاقية مع
صندوق النقد الدويل .وتقول
املصــادر بأنّ هذا األمر ال يبدو
ســهالً مع تعــدّ د الكتل التي
سيشــهدها املجلس املنتخب،
وعدم التوافق بطبيعة الحال،
عىل نــوع الحكومة وال عىل
لكل كتلة
إسم رئيســها ،كون ّ
نظرتهــا املختلفة حول هذين
تتمســك مبا
األمرين .فالقوى الحزبية املتحالفة
ّ
كان سائداً يف غالبية السنوات املاضية أي بحكومة
«الوحــدة الوطنية» ،فيام تجــد قوى املعارضة و
«التغيري» بأنّ تشــكيل حكومة تكنوقراط يرأسها
شخصية مستقلّة هو الذي يجب أن يحصل إلخراج
يَثلون
البالد من أزماتها ،حتى وإن ض ّمت وزراء ال ُ
الكتل النيابية وأحجامها وطوائفها.
ولعل هذا اإلنقســام املبــديئ يف وجهات النظر
ّ
بني الكتل النيابية الجديدة ،عىل ما أشارت املصادر
عينها ،من شأنه أن يُص ّعب مسألة والدة الحكومة
الجديدة .كام أنّه قد يطيل عمر الحكومة الحالية يف
ترصيف األعامل ،األمر الذي قد يحدّ من إنجازاتها،
حتى وإن أرادت اســتكامل اإلصالحات املطلوبة.
وقد يستم ّر هذا األمر ألشهر عدّ ة ،اىل حني حصول
تســوية إقليمية ودولية من شــأنها التأثري عىل
املشــهد الحكومي الذي يُتوقَّع أن يشهد جموداً يف
املرحلة املقبلة .علامً بأنّ الحكومة الجديدة ستكون
مؤقتة كونها تُعترب مســتقيلة فور انتخاب رئيس
الجمهورية الجديد ،ولهذا ال يجب عرقلة تشــكيلها
رسيعاً ،عىل ما تنصح دول الخارج.
وتخىش املصــادر يف املقابل ،أن يطول الجمود
الحكومي حتى موعد اإلستحقاق الرئايس املرتقب
يف ترشيــن األول من العــام الحايل ،ألنّ مثل هذا
األمر قد يخلق تشــ ّنجات ومواجهات سياسية عدّ ة
قد ال تؤدي يف نهاية املطاف اىل اإلتفاق عىل إسم
رئيس الجمهورية الجديد ،ما يُدخل البالد يف شغور
ظل أزماتها املرشّ حة اىل
رئايس هي بغنى عنه ،يف ّ
التفاقم يوماً بعد يوم.

ميقاتي للبنانييــــــن  :نريد أن نحمي املصارف ...ولن أقبل بدفــــــع البلد الى اإلنتحار
ّ
ُ
ّ
ســــــتمرة ...وال إنقــــــاذ مــــــن دون اتفــــــاق مــــــع صنــــــدوق النقــــــد
التحديــــــات م
وسنســتمر يف تأدية واجباتنا كام يلزم،الننا
وجه رئيس مجلس الــوزراء نجيب ميقايت
نتطلع اوال وأخريا اىل تخفيف املعاناة التي يرزح
مســاء امس ،كلمة اىل اللبنانيني ،من الرساي
تحتهــا املواطن وال قدرة للغالبية عىل تحملها.
الحكومية ،قال فيهــا« :قبيل دخول الحكومة
امــا عىل الصعيد االجتامعي ،أطلقت حكومتنا
رغبت أن
ُ
حكام يف مرحل ِة ترصيــف االعامل،
برنامــج» أمــان» للمســاعدات االجتامعية
اتوجــه اليكم بكلمة .اليوم قبل انعقاد مجلس
واســتفاد منه حتى  45الف عائلة ،يتقاضون
الــوزراء اجتمعت مع رئيس الجمهورية العامد
بــن مئة ومئة واربعني دوالر كل شــهر نقدا،
ميشــال عون وأجرينا تقوميا لعمل الحكومة
واملخطط له مع نهاية حزيران أن نصل اىل دعم
عىل مدى مثانية اشهر مضت .وخالل االجتامع،
 150الف عائلة».
أبلغت الرئيس عــون انه مبوجب املادة  69من
واردف «تربويــا تم تأمني اعادة فتح املدارس
الدســتور فان الحكوم َة ســتدخل يف مرحلة
يف كل لبنان عرب دفع الحوافز املالية لالساتذة
ترصيف االعامل ،فطلبت استمرا َر الحكومة يف
(دااليت ونهرا) العاملني يف التعليم العام واملهني الرسمي والتي
			
عملها اىل حني تشكيل حكومة جديدة .وخالل ميقايت يلقي كلمته
تقــدر بحواىل  500مليار لرية لبنان .كام جرى
شــكرت الرئيس عون عىل التعاون الذي
ُ
اللقاء
األسايس يف هذا امللف وقف االنهيار والحفاظ عىل
دعم صناديق املدارس الرســمية بحواىل 335
حصــل بيننا وعىل دع ِمه ،كام أشــك ُر الوزراء
الذين عملنا كفريق واحد بروح عالية من املسؤولية املقومات التي تساعد عىل التعايف ،وبشكل أسايس ،مليار لرية .ويف ملــف الكهرباء ،بارشنا بدء العمل
الوطنيــة .التحديات التي تواجه وطننا تتطلب ادارة اىل حامية حقوق املودعني ،ومتكني كافة القطاعات تنفيــذ خطة ثالثية لهذا القطــاع تبدأ بتأمني الحد
قويــة وتعاونا من كل االطــراف ،وعدم التأخري يف ومن ضمنها القطاع املرصيف ،من النهوض مجددا .األدىن من الطاقة عرب االتفاق مع الحكومة العراقية
بــت امللفات ،ألن الوقت مل يعد متاحا ألي تأخري.هذا وتم األخذ بعني االعتبار ضامن الودائع الذي يشــمل لتأمني الفيول ،وهو اتفاق ال يزال ساريا .أما املرحلة
التأخري كلفته عالية عىل لبنان واللبنانيني ،ولو قمنا صغار املودعني وكبار املودعني».
الثانية من الخطة  ،فتقيض باستجرار الكهرباء من
أضــاف «يف موضــوع املصارف ،نحــن نريد ان االردن وتزويد لبنان بالغاز من الشقيقة مرص».
بالحل منذ سنتني لكانت التكلفة أقل بكرث ،وكل يوم
ولكن
مصارف،
دون
اقتصاد
ال
ألن
املصارف
نحمــي
وختم «عندما قبلت بتســلم املسؤولية ،واجهت
مير من دون حل وولوج خطة التعايف سيرتب اعباء
عىل مرصف لبنان ان يقوم بوضع املعايري املطلوبة ،تيارا واسعا من االعرتاضات حتى من اقرب املقربني،
اضافية».
أضاف «مرت مثانية أشهر كانت حافلة بالتحديات ليك تعمل املصارف بطريقة سليمة ،ليك تساهم يف لعلمهم بحجم التحديات والرتاكامت التي ستواجهني،
اليومية ،التي ال تزال مســتمرة حتى اللحظة .ويف منو االقتصاد .الهم االسايس يف هذا امللف هو وقف ولكنني قبلت تحمل املسؤولية بروح وطنية وبارادة
هذا االطار ،ســاتوقف عند بعض العناوين ملا قامت االنهيار والحفاظ عىل املقومات التي تســاعد عىل صلبة لالنقاذ .لن اتوقف عند كالم التجني واالفرتاء
بــه الحكومة :لقــد إنتهينا من إمتام اســتحقاق التعايف  ،وبشــكل اسايس لحامية حقوق املودعني الذي يقال ،وال عند العراقيل التي واجهتني وواجهت
االنتخابات النيابية يف موعدها بشــفافية مطلقة ومتكــن القطاعات كافة  ،ومــن ضمنها القطاع حكومتي ،بل ساســتمر يف العمل ضمن املسؤولية
شــهد لها العامل وكافة الهيئات الرقابية .ونرتك لهم املــريف من النهوض مجددا .من دون االتفاق مع الوطنية التي تقتضيهــا املرحلة .بالتأكيد لن اكون
وللرأي العام وللتاريخ أن يحكم يف ما اذا كنا اوفياء صنــدوق النقد الدويل لــن تكون فرص االنقاذ التي شــاهد زور إزاء محاوالت رهن البلد مجددا مبصالح
للتعهد الذي قطعته شــخصيا وكذلك سائر الوزراء ننشــدها متاحة ،فهو املعرب األساس لالنقاذ ،وهذا شــخصية ،او التعاطي مع امللفات الحيوية مبنطق
باننا ملتزمون بانجاز هذا االســتحقاق يف موعده .ما عرب عنــه جميع اصدقاء لبنان الذين يبدون نية الشــخصانية الــذي كلف الخزينــة اعباء باهظة
أمــا عىل الصعيــد االقتصادي واملــايل وما يتصل صادقة ملساعدتنا».
منذ ســنوات .عندما قررت قبول املسؤولية،أقدمت
وتابع «أيهــا اللبنانيون ،نحــن نتفهم غضبكم بشجاعة ،ولكن الشجاعة يشء واالنتحار يشء آخر.
بخطة التعايف ،فقد قمنــا بالتفاوض مع صندوق
النقد الدويل ،ووقعنا ما يســمى «إتفاق املوظفني» ووجعكم ونعمل قدر املســتطاع عىل تخفيف الحمل ساظل اواجه املسؤولية بشجاعة ولكن لن اقبل بدفع
الذي يشــكل خارطة طريق للحل والتعايف ،عىل أن عنكم .وباذن الله وبالتعاون املخلص بني كل االرادات البلــد اىل االنتحار ،ألن هناك من يريد مصلحته قبل
يستكمل التفاوض يف املرحلة املقبلة النجاز االتفاق اللبنانية ســتبدأ مرحلة التعايف التدريجي بارسع اي أمر آخر .ســاقول كفى كلام لزم االمر وساصارح
النهايئ الذي سيفيض اىل التعايف الكامل .كان همنا وقت ممكن .لقد عملنــا يف الحكومة بضمري حي اللبنانيني بكل أمر».

وهـــــــاب  :األكــــثــــريــــة فـــــي م ــج ــل ــس الــــنــــواب
ُ
لــحــزب الــلــه الـــذي يمتلك  8نـــواب غــيــر معلنين

أكد رئيس حزب التوحيد العريب وئام وهاب،
أنّه «استطاع أن يســقط نائباً لرئيس «الحزب
التقدمياالشرتايك»النائبالسابقوليدجنبالط
قبل بدء اإلنتخابات «.
وكشــف وهاب يف حديــث تلفزيوين ،أنّه
سيتهم رئيس التيار الوطني الحر جربان باسيل
بالشبهة،إذامتسكبوزارةالطاقة،وقال«:أعطوا
وزارات الطاقة والصحة واإلتصاالت للمجتمع
املــدين ،واليوم ال نريد خطابــات ثورية ،إمنا
خططاً» ،موضحا أنّه «بعد التشاور مع مجمل
قوى  8آذار ،فإنّه يدعو رئيس تيار املستقبل سعد
الحريري للعودة وترؤس حكومة باسم قوى 8
آذار».
جه وهاب لرئيس حزب القوات اللبنانية
وتو ّ
ســمري جعحع بالقول« :إذا أردت أن تتنفع من
السفارات فتكلم مبا تريد ،إال أنّ األكرثية اليوم
يف مجلــس النواب هي مع حــزب الله ،وهم
يتوزعون عىل الشكل التايل 59 :نائباً مع حزب

الله من ضمنهم التيار الوطني الحر ،فيام هناك
 8نواب غري معلنني» ،مشددا «عىل أنّ حزب الله
ال يريد األكرثية لسبب اقتصادي ومايل ،ويريد
األكرثية لسبب اسرتاتيجي ،فإذا أراد التصويت
عىل الحدود البحرية فاألكرثية لحزب الله ،فيام
إذا أراد التصويت عىل الرضائب فحزب الله قد ال
يحــوز األكرثية حينها» .ورأى أن «الحديث عن
التكتل األكرب لعب أوالد ،إذ إنه عىل ســبيل املثال
أعطيت أنا وطالل أرسالن  3نواب للتيار الوطني
الحر وحزب الله أعطاه  5نواب».
وأكد وهاب ،أنّ «حزب الله لو أراد األكرثية كان
فــرض التحالف بني حركة أمل والتيار الوطني
الحــر يف جزين ،إال أن املرحلة مغايرة ،وهو ال
يريد أخذ األكرثية ،وســيطالب القوى الجديدة
اليوم بفك الحصار عن لبنان وجذب أموال الخليج
والغرب إىل البلد» ،مشــرا إىل أن «حزب الله لن
يهادن يف املوضوع االجتامعي واملعييش ،وهذا
الكالم يشمل الصديق قبل الخصم».

ً
وضع إكليال على نصب شهداء انفجار املرفأ

ّ
الجميل  :ال حصانة تحمي ّ
أي مسؤول
نديم
وضع النائب املنتجب نديم الجم ّيل والئحة «لبنان السيادة»،
اكليال من الزهر عىل نصب شهداء انفجار  4آب يف فوج إطفاء
مجسم العدالة أمام املرفأ بحضور أهايل الشهداء،
بريوت وعىل
ّ
وأكــد أن أول عمل ســيقوم به ،ســيكون باملطالبة مبتابعة
التحقيق لكشف الحقيقة وتحديد املسؤوليات يف انفجار املرفأ.
ثم توجه اىل بيت الكتائب يف الصيفي ،حيث شــكر الجم ّيل
خالل مهرجان اقيــم يف البيت املركزي يف الصيفي الناخبني
عىل وفائهم خالل االنتخابات ،قائال« :أعرف كم عملتم لرنبح
ولنكــون مجموعني ولتكون معنوياتنا مــن نار ،وهذا جهد
مجموعــة وحزب وتضامن بني بعضنا البعض وهذا التضامن
نكبها وشكر لكل رفيق منكم».
والثقة يجب أن ّ
وقال« :مررت عىل فوج اإلطفاء وعىل نصب شــهداء  4آب،
شهداء عملية تفجري املرفأ النه ليس انفجارا بسيطا بل عملية
تدمري لبريوت وهذا نرفضه» ،مشددا «عىل ان هذه القضية هي
أســاس ولن نســمح ألي نائب وأي وزير ومسؤول أيا كان من
رئيس الجمهورية إىل أصغر مســؤول ،ما من حصانة تحميه.
وأكد اننا ندخل اىل املجلس لرند ألهايل بريوت وشــهداء املرفأ
كرامتهم والعدالة ،فال ميكن بناء وطن ودولة مؤسسات إن مل
يكن هناك قانون وعدالة وهذا أول ما سنعمل عليه».
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الوكيل القانوني عن شركة «يونايتد جنرال هولدنغ» :
قــــــرار وزارة الخزانة األميركية مزاعــــــم وافتراءات
ُ
وح ــم ــل ــة مــنــظــمــة ع ــل ــى اإلقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي

جاءنا من املحامي رزق الله شــيت ،الوكيل
القانوين عــن رشكة «يونايتد جرنال هولدنغ
ش.م.ل» والرشكات التابعة لها ،البيان اآليت:
«ايضاحــا للحقائق حول القــرار الصادر عن
وزارة الخزانة االمريكية قسم مراقبة االصول
االجنبية ( )OFACاملتضمن ادراج السيد احمد
جــال رضا عبد الله اضافة اىل خمســة من
رشكائه ومثاين رشكات له يف لبنان والخارج
عىل الئحة العقوبات االمريكية،
نؤكد عىل التايل:
 ان مجموعــة رشكات يونايتــد جــرالهولدنــغ هي رشكات لبنانية تأسســت منذ
مــا يزيد عن عقدين مــن الزمن ،وتعمل بعدة
مجاالت تجارية.
 ان الســيد احمــد جالل رضــا عبداللهرشيك ومســاهم يف هذه الــركات ،وهذه
الــركات تعمل وفق االحكام والقوانني حيث

وجدت ،وتلتــزم بالضوابط القانونية واملالية
واملرصفية،
 أن مــا ورد يف القــرار الصادر عن وزارةالخزانــة االمريكية ما هــو اال مجموعة من
االتهامات واملزاعــم واالفرتاءات ال ترتكز اىل
اي مســوغ قانوين بل تأيت يف سياق الهجمة
عىل االقتصاد اللبناين.
وهذا القرار يأيت يف ســياق حملة منظمة
عىل بلدنا لبنان ،لحصاره اقتصادياً وسياسياً،
البتــزازه واخضاعــه الرادات اجنبية والتآمر
عليه والبعث بأمنه واســتقراره ،ونحن بصدد
تفنيد واســقاط التهم الباطلة الواردة بالقرار
محتفظني بحــق مداعاة كل من يثبت تورطه
من اشخاص او مؤسســات اعالمية او غري
اعالمية او جهات رســمية او غري رســمية
بالنظر للرضر املادي واملعنوي الجســيم الذي
وقع عىل املستهدفني بهذا القرار».

فــــضــــل الـــــلـــــه  :نـــــدعـــــو املــــجــــلــــس الـــجـــديـــد
ُ
أن يـــكـــون ع ــل ــى مـــســـتـــوى آمــــــال الــنــاخــبــيــن
أشار السيد عيل فضل الله ،اىل أن «اللبنانيني
استطاعوا إنجاز االســتحقاق االنتخايب من
دون أي حوادث تذكر رغم الشــحن الطائفي
واملذهبي والســيايس ،الذي شــاب الخطاب
االنتخــايب وتبادل االتهامــات والتي وصلت
إىل حــد التخوين ،والذي كنا حذرنا منه ومن
تداعياته».
ودعــا فضــل الله ،خــال خطبتي صالة
الجمعــة يف حــارة حريــك ،اللبنانيني إىل
«إزالــة أية تداعيات قد يكون أنتجها الخطاب
االنتــــخايب الذي اعتمد مع األســف إثارة
املخاوف والهواجس بــن اللبنانيني إىل الحد
الذي أظهر أن ال قواسم مشرتكة يف ما بينهم
وأن ال أمــل بعودتهم إىل التالقي ،حتى ال ترتك
آثارها عىل الوحــدة الداخلية التي هم أحوج
مــا يكونون إليها يف هــذه املرحلة ويف كل
املراحل».
ودعــا أعضاء املجلس النيــايب الجديد إىل
أن «يكونوا عىل مســتوى آمال من منحوهم
أصواتهم وأودعوهم ثقتهم ،بأن يكونوا تعبرياً
صادقاً عــن معاناتهم وآمالهم وطموحاتهم،
إن عىل صعيد االستحقاقات التي تداهمهم أو
عىل صعيــد الترشيعات املنتظرة منهم أو يف
دورهــم الرقايب ،وأن يفــوا بكل الوعود التي

وعدوا بها ،أن ال يروها وعوداً انتخابية تنتهي
بانتهــاء االنتخابات ،كام اعتدنا ،بل عليهم أن
يروها واجباً رشعياً وأخالقياً ألن توكيلهم كان
مرشوطاً بها ...وهو لن يبقى مســتمراً إن مل
يفوا بوعودهــم ومل يقوموا بالدور املطلوب
منهم.
وأكــد أن «اللبنانيني لن يقبلوا مجدداً بالعذر
الذي طاملا استمعنا إليه من القوى السياسية
املمثلة يف املجلس النيايب والحكومة ،لتربير
تقصريهــم أو عــدم القيام مبــا عليهم من
مسؤوليات بأن اآلخرين مل يدعونا نقوم بأداء
دورنا ،فمن اآلن من ال يستطيع العمل واإلنجاز
عليه أن يعيد الوكالة التي أعطيت للشعب الذي
منحــه إياها حتى ال يلدغ البلد وإنســانه من
جحورهم مرة أخرى».
وأشــار اىل «أننا نأمل مــن الحكومة التي
ستتوىل ترصيف األعامل يف املرحلة القادمة
عدم االنكفاء والقيــام بالدور املطلوب منها
يف معالجة األزمات الساخنة التي بدأت تلوح
مجــدداً والذي نراه اآلن عىل صعيد املحروقات
أو الــدواء أو الكهرباء أو الخبز والكثري الكثري
من ذلك ،وأن تُبذل كل الجهود عىل هذا الصعيد
وندعو هنا أن تُسهل لها الطرق القانونية لتتابع
هذا الدور إىل حني تأليف حكومة جديدة».

أرســـــــــان ت ــل ــق ــى اتـــــصـــــاالت مـــــن م ــس ــؤول ــي ــن
وبـــــــحـــــــث مـــــــــع وهــــــــــــــاب املـــــســـــتـــــجـــــدات

وفود شعبية يف خلدة

التقــى رئيس «الحزب الدميقراطي» طالل
أرسالن بدارته يف خلدة ،رئيس حزب «التوحيد
العريب» وئام وهاب ،وبحثا يف املســتجدات
السياسية الراهنة.
وشكر الوفود الشعبية التي زارته يف خلدة
ويف الرسايا األرســانية  -الشــويفات من
مختلف املناطق ،بحضور الوزير السابق رمزي
املرشفية ،يتقدمها مشــايخ ورؤساء بلديات
ومخاتري وفاعليــات وحزبيون ومنارصون،

مؤكدين «وفاءهم ألرســان ولهــذا البيت
وتاريخــه والقيم املتمثلــة فيه ،مهام تبدّلت
الظروف أو تغريت».
وكان أرســان تلقى اتصاالت من كل من:
رئيــس الحكومة نجيب ميقايت ،رئيس «تيار
املردة» سليامن فرنجية ،رئيس التيار «الوطني
الحر» النائب جربان باسيل ،النائب عيل حسن
خليل واملعاون الســيايس لألمني العام لحزب
الله الحاج حسني الخليل.

الــخــطــيــب  :لــتــكــن اإلنــتــخــابــات نــهــايــة اإلن ــح ــدار
ولــنــنــطــلــق بـــاإلصـــاح وان ــت ــخ ــاب رئــيــس للمجلس
أدى نائب رئيس املجلس اإلسالمي الشيعي
األعىل العالمة الشــيخ عيل الخطيب الصالة،
يف مقــر املجلس ،وألقى خطبة الجمعة التي
توجه فيها اىل اللبنانيني بالقول :فيها« :إنني
أخــى أن يكون حالنا اليوم يف لبنان ونحن
نتنكر ملصالح شــعبنا ومواثيقنــا الوطنية
وابســط موازين الحق والعدل التي يجب ان
تتحكم مبواقفنا وغرائزنا مع ما نراه من هذا
االنحدار يف االرصار عىل الســر يف طريق
الهاويــة الذي وصلنا اليه ورفع الشــعارات
العنرصية املقززة .،فــإىل متى هذا االرصار
عــى الســر يف طريق الهاويــة .لقد كرب
عــى البعض ان ينــام الجنوبيون وهم من
كل االديــان والطوائف مــلء جفونهم وهم
يشــعرون باألمــن واالمان بعــد ان حرروا
ارضهــم واطأمنوا عىل أبنائهم الذين كانوا ال
يعرفون الفرحة وال البسمة التي قتلها العدو
االرسائييل يف عيونهم ،وال االســتقرار الذي
كان العدو يســلبهم ،وال الحرية التي استلبها
من حياتهم .حتى اذا اســتعادها جن جنون
البعض منكم ويفمــا تآمر معه حني مارس
عدوانــه واحتالله حتى اذا متكن هؤالء الذين
امتــأوا عزة كرامة واندفعوا متكلني عىل الله
وحقهم فحرروا لبنان من العدو ،أظهر البعض
ما تكنه صدورهــم من الحقد والكراهية بعد
ان تنكروا لشهدائه ووصفوهم بالقتىل ،كأن
مــن يحرر االرض عدو لهــم ،وامتنعوا حتى

عن اســتنكار االحتالل والعدوان االرسائييل
واســتمروا يف ضخ االكاذيب وبث البغضاء
والفتنة بــن اللبنانيني فأمعنــوا بالتضليل
واستبدلوا االحتالل االرسائييل بتسميته ظلام
«االحتالل االيراين» ارصارا عىل انكار تضحيات
شــعبنا الذي بعظمته وقيمه وصربه يتواضع
حرصــا عىل حفــظ مصالح لبنــان ووحدة
ارضه وشعبه» ،مضيفا «كفى إسفافا وتنكرا
واستعداء ،فاتقوا الله يف الدماء الربيئة التي
ســاهم بعضكم يف سفكها يف حروب اهلية
أشعلت مل نشارك بها ،وحاولوا جرنا اليها مرة
بعد اخرى ،فخاب ســعيهم وباؤوا بالفشــل،
وانجزت االنتخابات النيابية».
وختم «أيهــا اللبنانيون ،فلتكــن اذا هذه
االنتخابــات نهاية االنحــدار وبداية االعتبار
والســر يف طريــق معاكــس يعطي االمل
للبنانيــن املتعبني والخائفني عىل املســتقبل
والقادم من االيام ،بعــد ان انتزعت ارواحهم
وأحالمهــم ورسق نتاج حصــاد أعامرهم،
وســلبت من عيونهم أن تغفو وتستيقظ عىل
حلم جميل .فليكن من املايض العربة ولننطلق
يف الغد إلنجاز اســتحقاق آخــر بعقد العزم
عىل اإلصالح ،وأول اإلصالح االلتزام باملواثيق
الوطنيــة ،وانتخاب رئيــس للمجلس النيايب
دون مكابــرة حســب هذا امليثــاق وإال فأي
اصالح بتجاوزها وتجاوز األعراف الدستورية
تذهبون بالبالد اىل الخراب».
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كلامت يف زمن الغربة
فهد الباشا
 -1ليــس ،يف الخيبــات امل ّرة ،ما هــو أدعى اىل القرف
مم يأتيك صافعاً ،من حيث مل تحتســب.
والحــزن معــاً ّ
أطل من عىل
أمس ،ال أمسيتم وال أصبحتم عىل حزنٍ جديدّ ،
ِ
احدى الشاشاتُ ،محلّل عزيز له ،أصالً ،يف العقل والوجدان
مكانة واحرتام .وبذريعة الواقعية السياسية التي يتد ّرأ بها
امل ُح َرجــون ،فاجأنا صاحبنا يدافع ،بالتفاف عىل الحقيقة
م ّرة ،وبانحناء والتواء ،عن رائد من ر ّواد البالء والفســاد
املحصن بعقيدة ضد اليأس ،ال
يف البالد .ازاء ذلك تراك انت
ّ
متلك االّ ان تحسب لهول ما هو آت غري حساب  ...فالعطب
االخالقي يف واقع الحال ،يفوف التوقّعات ،يجاوز الخيال.
الحق والواجب ،عند امللدوغني من جحور الساسة
 -2من
ّ
وجحودهم ،غري م ّرة ،أن يخشــوا ،مع «التغيريين» الجدد،
تكرار تجربــة « :اقرأ تفرح ،ج ّرب تحزن» .وليس ما يع ّزز
مثل هذا الحذر وتلك الخشية من أن ترى «التغيريين» الجدد
يحتفلون بنجاحهم وهم يف استضافة ُعتاة الفاسدين .مع
احتسابها دعسة ناقصة لهم وهم يف اول الطريق ،نسديها
نصيح َة محب يتطلع بشوق اىل نجاح هذه التجربة ،واىل
اجتناب املزيد من الخيبات :حاذروا ان تتعرثوا بصوركم عىل
شاشات البغاء االعالمي.
 -3هي ثقافة مأزومــة تلك التي تختلف فيها ،اىل هذا
الحد الذي نشهد يف لبنان ،معاين الكثري من املفردات التي
يف التداول عامّ هي عليه معانيها يف قواميســها؟ وماذا
تحمــل الثقافة مــن معنى يف بعدها االخري غريَ أن تكون
ّف حاملَها بعينه استفهام.
هي املثق َ

ُ
املطران عــوده استقبل  3نــواب منتخبين
ودعــاهــم ال ــى الــتــعــاون لــخــدمــة الــنــاس

اســتقبل مرتوبوليت بريوت وتوابعهــا املطران الياس عوده
النائب املنتخب غســان حاصباين الذي قال بعد الزيارة»:تباحثنا
حول الوضع الراهن والتوقعات واالستحقاقات التي أمامنا والتي
يجب أن نعمل عليها بتأن وعقالنية إن تكون هناك رؤية واضحة
للمســتقبل ،اآلن وقد أصبح لدينا مجلس نــواب جديد .املرحلة
القادمة مرحلة دقيقة .لبنان بحاجة إلعادة تكوين أعمدة الدولة
من جديد وإىل إنقاذ .طبعا الوضع يتطلب عمال دؤوبا من جميع
من هم يف مجلس النواب لتكوين سلطة جديدة واألهم ،أن يكون
هناك تعاون وثيق ورؤية موحدة باتجاه بناء الدولة وإال قد نواجه
مخاطر أكرب إذا كان هناك تفكك وترشذم باملقاربات اإلصالحية».
واستقبل املطران عوده النائب املنتخب ملحم خلف ،الذي قال بعد
الزيــارة« :أتيت ألخذ الربكة .كام دامئا إن القيم التي تعلمنا إياها
كنيستناهيأننتجذريفوطننا،أننكونمنفتحنيعىلكلالناس
وأن نكــون هذا الصوت الصادح داخل الحياة العامة بهذه القيم.
تهم املواطن .علينا نحن املنتخبني
املطــران يتابع كل األمور التي ّ
مــن الناس أن نكون هذا الجرس الذي يضمن الحوار ،جرس يطال
الجميع ويطال بالتأكيد كل الناس وعلينا خاصة االهتامم بالناس
ووجعهم».واستقبل املطران عوده النائب املنتخب غسان سكاف
الذي قال بعد الزيــارة« :انتخابات اليوم أفرزت مكونات جديدة،
أفرزت توازنا جديــدا بني مكونات الوطن .هذا التوازن ممكن أن
يؤدي إىل استقرار وهذا ما نتمناه ،كام ميكن أن يؤدي إىل التعطيل.
نحن نشد عىل يد كل اللبنانيني وإن شاء الله نلتقي قريبا مبشاريع
قوانني جديدة قد تنقذ البلد من الحفرة التي وقع فيها».

ّ
األكــاديــمــيــة
ســبــل تــعــزيــز ال ــع ــاق ــات
بين اللقيس وامللحق الثقافي اإليــرانــي

مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات
إنتخابـــــــــــــــات رئاســـــــــــــــة املجلـــــــــــــــس «بروفـــــــــــــــا» لإلســـــــــــــــتحقاقات املقبلـــــــــــــــة
فادي عيد
ُيتوقــع وفق الجهات املعنية السياســية
والحزبية بأن يشــهد األســبوعني املقبلني
حركــة اصطفافــات جديدة بــن التكتالت
النيابية والقوى السياســية والحزبية ،وفقاً
للمتغيات التي حصلت مؤخراً عىل خلفية ما
ّ
أنتجته اإلنتخابات النيابية ،وال ُيســتبعد وفق
املعلومات ،أن تحصــل بعض املفاجآت داخل
كتل نيابية بارزة ،من خالل انســحابات عىل
أن يبقى هؤالء يف خانة املستقلني ،بينام مثة
من هم يف هذه الخانة ســينتقلون إىل كتل
نيابية بارزة كانوا عىل لوائحها يف اإلنتخابات
النيابية األخرية ،مثل النائب املنتخب غســان
ســكاف ،الذي كان عىل الئحــة النائب وائل
أبــو فاعور يف البقاع الغريب ،حيث يُنقل بأنه
سينضم إىل «اللقاء الدميوقراطي».
ويف السياق ،فإن هذه اإلنتقاالت والتح ّوالت
واإلصطفافــات مردّها يف الدرجة األوىل إىل خالفات حصلت
داخل الالئحة الواحــدة ،وضمن التيار الواحد ،والجميع انتظر
انتهــاء اإلنتخابات ومنهم من كان يردّد خالل لقاءاته باملقربني
واملحيطني به ،أنه« ،بعد فتح صناديق اإلقرتاع لكل حادث حديث»،
ما يعني أن هناك معركة تصفية حسابات سياسية وحزبية بدأت
تتظ ّهر ،عىل أن تتبلور يف األسابيع القليلة املقبلة.
أما عىل خط اإلصطفافات ،تابعت املعلومات ،سيتظهر بداية
من خالل مشــهدية انتخاب الرئيس الجديد للمجلس النيايب
ونائبه وهيئة مكتب املجلس ،عىل أن تتبلور التحالفات بشكل
أســايس وواضح يف مرحلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية،

ومن ثم خالل التصويت عىل املشــاريع املالية واألساسية يف
مجلس النواب ،أو وهنا األساس ،خالل مرحلة التكليف والتأليف
بعــد أن تصبح الحكومة الحالية مســاء غد حكومة ترصيف
أعــال ،إمنا الواضح حتى الســاعة ،وبفعل ما ينقل عن كبار
املواكبني واملتابعني لإلستحقاق الحكومي ،بأن الحكومة باقية
كحكومة ترصيف أعامل لصعوبة تشكيل حكومة جديدة يف
هــذه املرحلة ،ولهذه الغاية ،فإن لقاءات واتصاالت جرت بعيداً
عن األضواء يف الســاعات القليلــة املاضية ،لرتتيب ومترير
اإلستحقاق الحكومي ،دون الدخول يف متاهات وعملية «شدّ
حبال» يف هذه الظروف اإلستثنائية ،نظراً لهامش الوقت الذي
يحول دون تشــكيل الحكومة ،أو إيجاد شخصية بإمكانها أن

ُ ّ
ّ
ّ
خط ــــــــاب «التغييريي ــــــــن» يحف ــــــــز الق ــــــــوى التقليدي ــــــــة عل ــــــــى اإلنتاجي ــــــــة

هيام عيد
تكشــف أوساط نيابية يف كتلة بارزة ،عن
مؤرشات إيجابية يف دخول كتلة مجموعات
املجتمــع املدين وانتفاضــة  17ترشين إىل
الربملان ،ســوف تتبلــور يف املرحلة املقبلة،
وبعد مترير املواعيد الدســتورية األولية أمام
املجلس الجديــد ،ووضع قطار الترشيع عىل
الســكّة الصحيحة ،ذلك أن الوجوه الجديدة،
والتي بلغ عددها  40نائباً ،ســيدخلون ساحة
النجمة للمرة األوىل ،ومن بينهم طبعاً املنتمني
إىل الكتل السابقة بالدرجة األوىل ،ثم وجوه
املجتمع املــدين ثانياً ،إىل املســتقلني ثالثاً،
وســتواجه ،وللمرة األوىل ،مشــهداً مختلفاً
عن مشــهد املجلس النيايب من خارج الندوة ،سواء من خالل
األحــزاب أو مــن خالل الحراك املدين يف الشــارع عىل مدى
السنوات املاضية ،وليس فقط منذ  17ترشين .2019
ومن أبرز اإليجابيات التي تحقّقت ،وفق ما تتحدّ ث األوساط
ذاتها ،أن خطاب «الثورة» وكتلة «التغيري» كام يسميها املجتمع
املدين ،ســيكون حافزاً أمام النواب الســابقني والكتل الكبرية
والحزبية يف الربملان ،من أجل رفع مستوى اإلنتاجية وتخطي
العقبات التي كانت تحول يف الســابق دون أن تنطلق العجلة
حة ،مع العلم أن
الترشيعية بالنســبة لقوانني عدة حيوية ومل ّ
القوانــن مل تكن غائبة يف الســابق ،ولكن تنفيذها هو الذي

كان عىل الدوام يشــكّل عائقاً أمام التطبيق من قبل الســلطة
التنفيذية.
لكن األزمات املتالحقة ،كام تشــر األوســاط النيابية ،قد
تدفع نحو تغيري قواعد اللعبة السياســية ،ســواء يف املجلس
النيــايب ،أو يف الحكومة أو حتى يف الشــارع ،ألن العنارص
الجديدة يف املشــهد الداخيل ،ستفرض نفسها ،ويف مقدمها
األزمات املعيشــية التي ت ّتجه إىل التفاقم يف األسابيع املقبلة،
مم
وســوف تحتل األولوية تحت ق ّبــة الربملان ،كام خارجهّ ،
يطرح معادلة مختلفة عن املعادالت الســابقة ،خصوصاً وأن
الظروف ال تبــدو مؤاتية لتأليف حكومة لفرتة زمنية قصرية
تفصل عن موعد بدء البحث باإلستحقاق الرئايس.

ّ
املكاري وقــع بروتوكول مع اإلتحاد العام للمنتجين
لـــتـــحـــفـــيـــز صــــنــــاعــــة الــــــــدرامــــــــا واإلعـــــــــام

اللقيس مجتمعا مع مرتضوي

اســتقبل رئيس الجامعة اإلسالمية يف لبنان حسن اللقيس
امللحق الثقايف للجمهورية اإلسالمية اإليرانية يف بريوت محمد
رضا مرتضوي يف مقر الجامعة يف خلدة .وقد بارك للقيس تعيينه
رئيســا للجامعة اإلسالمية ونائبا أول لرئيس املجلس التنفيذي
التحاد الجامعات العربية.
وبحث الطرفان «يف سبل تعزيز العالقات األكادميية والثقافية
والعلميــة من خالل العمل عىل توقيع عــدد من االتفاقات بني
الجامعة اإلسالمية يف لبنان والجامعات اإليرانية».
بدوره ،أكد اللقيس «عمق العالقة التي تربط الشعبني اللبناين
واإليراين».
وناقش الطرفان «العمل عىل فتح قسم لتعليم اللغة الفارسية
يف الجامعة».
ويف الختام ،وعد اللقيس بزيارة الجمهورية اإلســامية يف
إيران ،وتوقيع العديد من االتفاقات مع الجامعات اإليرانية.

إس ـــتقباالت نقي ـــب املحامي ـــن ف ـــي بي ـــروت

وقع وزير اإلعالم املهندس زياد
املكاريبروتوكولتعاونمعاالتحاد
العام للمنتجني العرب ممثال بنائب
رئيسه املنتج صادق الصباح ،عىل
أن يبدأ العمل به رسيعاً ،عرب زيارة
لرئيس االتحاد الدكتور إبراهيم أبو
ذكري لبريوت الشــهر املقبل ،عىل
رأس وفد رفيع من املنتجني العرب.
الهدف من الربوتوكول «تحفيز
صناعة الدراما والسينام واإلعالم،
وتحويللبنانمق ّراومستق ّرالإلنتاج خالل التوقيع
الدرامي والســيناميئ واإلعالمي
لكلأنواعاإلنتاج،ويجب
مجتمع ًةحاضنةمريحة ّ
والثقايف،بحيثتتع ّهدوزارةاإلعالم
وكل الدعم املمكن استثامرها واالفادة منهاعربياًوعاملياً.
كل التسهيالت الالزمةّ ،
تقديم ّ
«يتم
ومن املق ّرر ،بحســب الربوتوكول ،أن
ّ
اىل رشكات اإلنتــاج املحلية والعربية والعاملية،
إحيــا ًء لهذه الصناعة التي كانت واحدة من أهم التعاون بني وزارة اإلعالم ،من جهة ،واالتحاد
الصناعات اللبنانية ،مع ما تحمله عملية اإلحياء العام للمنتجني العرب ،من جهة أخرى ،اللقاء
مندفعلعجالتاالقتصاد،أضفإىلتعزيزصورة الضوء عىل الدور املركزي الذي ميكن ان يؤديه
لبنانالحافلبالطاقات.وقداس ُتبقتهذهالخطوة لبنــان عىل صعيد صناعة الدراما والســينام
الجوهرية ،بخطوة تأسيسية متثّلت مبوافقة واإلعــام ،عىل أن يتض ّمن هذا التعاون تنظيم
وزارة اإلعالم عىل تأسيس مكتب لالتحاد العام فعاليات مشــركة يف لبنان والخارج ،أضف
للمنتجني العرب يف بريوت ،بنا ًء عىل كتاب من إىل التعــاون بني الجانبني لتقديم مســاعدة
االتحاد العام للمنتجني العرب ،أبدى عربه االتحاد لوجستية لرشكات اإلنتاج عرب توفري تواصلها
رغبــة يف جعل العاصمة بريوت مقراً دامئاً له ،وتســهيله مع سائر إدارات الدولة املعنية ،عرب
عىل اعتبار أنّ االنفتاح اللبناين ،والغنى الثقايف ،استحداث وزارة اإلعالم مكتب متابعة مهمته
واملهــارات البرشية ،والقدرات التقنية ،والتنوع تقديم التسهيالت واالستفسارات واإلرشادات
الجغــرايف ،واالعتدال املناخي ،عوامل تشــكّل املطلوبة».

ً

كسبار مستقبال زواره
ضمــن إطار التعاون بني نقابــة املحامني يف بريوت ونقابة
املحامني يف باريس ،اســتقبل النقيب نارض كسبار رئيس لجنة
العالقاتالدوليةيفالنقابةاملحاميجوكرم،والذيوضعهيفجو
اإلتفاق بتسمية محاميني متدرجني كل سنة ،ضمن برنامج التدرج
الذي يضم ستني محامياً متدرجاً من دول العامل وملدة شهرين.
كام أثــار املحامي كرم مع النقيب كســبار موضوع املعونة
القضائية ،وما تقدمه نقابة املحامني يف قضايا املوقوفني وملف
املرفأ وغريها .وتم تحديد موعد األسبوع القادم مع وفد من اإلتحاد
اإلورويب،ويفحضوراألستاذينجوكرموإليزابيتزخرياورئيس
لجنة املعونة القضائية املحامي فــادي الحاج وعدد من أعضاء
اللجنة.
كام اســتقبل النقيب كســبار نائب رئيس اللجنة اإلعالمية،
ورئيســة تحرير مجلة النرشة التي تصــدر عن نقابة املحامني
املحاميــة الدكتورة ديانا رزق اللــه ،والتي ترشف عىل تحريرها
متهيداًإلصدارها قريباً ،وكذلك املحامي جو كرم املسؤول عن القسم
األجنبي من املجلة.

تؤلــف الحكومة بســهولة ودون تعقيدات
وصدامات مع أي طرف ســيايس ،باعتبار أن
بعض القوى السياسية والرئيسية فرضت يف
األيام القليلة رشوطها حول شــكل الحكومة
بني الوحدة الوطنية والتكنوقراط.
ويف املحصلة ،أشــارت املعلومات ،إىل أن
ذلــك يؤكد مدى صعوبة التأليف يف مثل هذه
الظروف ،لذلك فإنه يف الوقت الراهن ينحرص
اإلهتامم يف مترير استحقاق انتخابات رئاسة
املجلس ،وبعد ذلك ،ألن البلد ســيدخل بعد ذلك
يف مرحلة التصعيد ،ال سيام أنه وما أن أُسدل
الستار عن نتائج اإلنتخابات وما أفضت إليه،
حتى تفاقمت األزمــات اإلقتصادية واملالية
واملعيشية بشكل غري مسبوق ،األمر الذي ينذر
مبزيد مــن اإلنهيار ،نظراً ملا يحيط بالبلد من
أجواء مفصلية يف السياســة ربطاً بصعوبة
أن يحظــى بأي دعم ميكنه أن يســاعده يف
هــذه الظروف لتجــاوز ،أو الحدّ من اإلنهيار
املتامدي ،ألن املعلومات نفســها ،تشري إىل اإلهرتاء الحاصل
املؤسسات ،ما ييش
يف كل قطاعات الدولة واملصارف وسائر
ّ
بــأن األمور م ّتجهة إىل مــا ال يُحمد عقباه ،إال يف حال كانت
مؤشات تفيض بتح ّرك دويل لتقديم مساعدات عاجلة،
ّ
هناك
ال سيام يف القطاعات الصحية واإلجتامعية وسواها.
لذا ،فإن األيام املقبلة ليست بالسهولة التي يتوقّعها البعض،
مؤشاتها يف انتخابات
ّ
مبعنى أن اإلصطفافات التي ســتظهر
رئاســة املجلس ،قد تكون بدورها «بروفا» لإلســتحقاقات
املقبلــة ،وقد تشــكل أكرث من عقبة لتمرير اإلســتحقاقات
القادمة بأقل خسائر ممكنة.

رئـــيـــس «ال ــب ــل ــم ــن ــد» تــــــرأس اجـــتـــمـــاعـــا ع ــرض
ُ
زيــــادة األق ــس ــاط  :مــقـ ّـســمــة بــيــن الـــــدوالر والــلــيــرة

عقدرئيسجامعةالبلمندالدكتورالياسوراق
اجتامعاًموسعاًيفالحرمالرئييسيفالجامعة
وعرب تطبيق  Webexضم أفراد الهيئة التعليمية
واإلدارية والطالبية ،عارضاُ أبرز اإلجراءات التي
قامــت بها الجامعة منذ بدء األزمة املالية التي
تعصف بلبنان وإسرتاتيجيتها للمرحلة املقبلة،
وشدد عىل «أن هذه االسرتاتيجية تتمحور حول
دعم مكونات الجامعة من أســاتذة وموظفني
وطــاب ليك يتمكنوا من الصمود والبقاء يف
جامعتهم ووطنهم».
وأكد أن «جامعة البلمند حافظت عىل أقساط
معتدلــة وذلك أمياناً مبســؤوليتها الوطنية
واألخالقية تجاه طالبها وذويهم وتحسســاً
منها باألزمة املالية الخانقة» ،مشريا إىل األعباء
املالية املرتتبة عىل الجامعة التي تفرض زيادة

حتمية عىل األقســاط ليك تحافظ الجامعة
عىل استمراريتها .وأوضح أن أي زيادة مرتقبة
ستخصصحتامًلدعماألساتذةواملوظفنيمالياً
ولتأمني متطلبات الجامعة التشغيلية املتوجب
دفعها نقداً وبالدوالر األمرييك ،ومستلزمات
البحــث العلمي األساســية للمحافظة عىل
املستوى األكادميي املتم ّيز».
وأعلــن أن «إدارة الجامعة قامت بدراســة
معمقة إلعادة النظر يف األقساط بحيث سيدفع
الطالب ما بني الـ %20و الـ %25من أقساطهم
بالدوالر األمرييك ،عىل أن يسدد الباقي باللرية
اللبنانية بسعر يرتاوح بني الـ 3500و الـ 4000
لــرة لبنانية ،يف حــن أن معظم الجامعات
األخرى أعلنت تقايض األقساط كاملة بالدوالر
األمرييك.

ويف ضــوء دخــول الحكومة يف مرحلة
ترصيــف األعامل ،ال تتوقّع هذه األوســاط،
حصــول تبدّ ل يف أجنــدة «قوى التغيري» يف
الربملان ،معترب ًة أن مقاربة ملف انتخاب رئيس
للمجلس ونائبه ،ســيكون املحطة األوىل يف
مشــوار هؤالء النيايب ،خصوصاً وأن التن ّوع
يف الطروحــات إزاء هذا العنوان ،والذي ظهر
يف مواقف العديد من النواب الجدد ،ال يشــر
بإمكانية اإلتفاق عىل الحدّ األدىن من النقاط
املشــركة يف هــذا املجال ،وبالتــايل ،فإن
التضــارب يف الطروحات يفتــح الباب أمام
معادلة مختلفة عىل العديد من املســتويات،
خصوصــاً وأن ما بــدأ يظهر من تناقض يف
مواقف البعــض منهم يف األيــام املاضية،
يــؤش إىل احتامل أن تلتقــي «الكتلة النيابية التغيريية» مع
ّ
القوى التقليدية ،أي أن التعاون ســيكون «عىل القطعة» ،من
دون إغفال قدرة هذه الكتلة عىل اإلفادة من «ترحيب» األحزاب
الكربى بالتعاون معها ،من أجل فرض قواعد جديدة يف العمل
الترشيعي كام يف النقاش.
ويف هذا اإلطار ،ال تستبعد األوساط النيابية البارزة نفسها،
أن يكــون التعاون من قبل الكتلة املذكــورة ،مداور ًة مع كتلة
املــواالة ،كام مع كتلــة املعارضة ،ولكن مــن دون أن تكون
فريق سيايس واحد ،وسط اإلصطفاف
محسوبة بالكامل عىل
ٍ
الحاد الذي عاد إىل الساحة الداخلية بقوة يف ضوء اإلنتخابات
النيابية األخرية.

ّ
ّ
الـــتـــســـرب املــــدرســــي يُــــــؤدي
كـــلـــوديـــن عــــــون:
ُ
ل ــت ــداع ــي ــات ســلــبـ ّـيــة عــلــى مــســتــقــبــل الــشــبــاب

كلودين عون والطالبات

زارت رئيســة الهيئة الوطنية لشؤون املرأة
اللبنانية الســيدة كلودين عون وفريق عمل
من الهيئة ووزارة الرتبيــة والتعليم العايل،
ثانويــة القبيات الرســمية للبنــات حيث
استقبلتهم مديرة املدرسة جورجيت زيتوين
والجســم التعليمي والطالبات يف املدرسة،
وتوجهت بعدهــا إىل ثانوية بهية الحريري
الرســمية للبنات-وادي خالــد برفقة فريق
عمل الهيئة والوزارة حيث اســتقبلتهم مديرة
املدرسة السيدة ازدهار حسن الحسن والجسم
التعليمي والطالبات يف املدرسة.
وتوجهت عون للفتيات وقالت« :من مهامنا
يف الهيئــة الوطنية تعديل القوانني املجحفة
بحق املرأة فحتى ولو أن دســتورنا ينص عىل
املســاواة بني املواطنني إال أن بعض القوانني
ال تــزال متيز ضد املرأة كقانون الجنســية»،
مضيفــة «هدفنــا من الجلســة معكن هو
التوعية عىل كل أشــكال العنف التي ميكن أن
تتعرضن لها وطــرق الوقاية منها والتعريف

عىل آليات الحامية املتوفرة التي تؤمنها الدولة
اللبنانية من وزارة الرتبية عرب الخط الساخن
 01772000وقوى األمن الداخيل».
وتابعت« :نعمــل يف الهيئة الوطنية عىل
اقرار قانون ملنع ظاهرة الزواج املبكر ،فالفتاة
يجــب أن متتلك قبل الزواج املعرفة والعلم وأن
تكون شخصيتها قد نضجت معنويا ونفسيا»،
مضيفة «تنترش ظاهرة الترسب املدريس يف
ظل األوضاع املعيشية والصحية واالقتصادية
التي نعيشــها ،لذا عليكــن أن تتمكن علميا
ومعنويا وأن يكون لديكن اســتقاللية مادية
ملواجهة الصعوبات والتحديات يف الحياة».
وتضمنت الزيارة جلسة توعوية متحورت
حول الوقاية من العنف ،أشــكاله وتداعياته
وبعض الرســائل األساســية وإرشــادات
للوقاية ،وتم عــرض فيديوهات عن االبتزاز
االلكرتوين والتحرش الجنيس والزواج املبكر
وبعدهــا تم توزيــع مجموعة لوازم خاصة
للطالبات.

مـــســـيـــرة الـــشـــهـــر املــــريــــمــــي مـــــن الـــــدامـــــور
ّ
ّ
الــــعــــجــــائــــبــــيــــة
ســـــــيـــــــدة خــــــلــــــدة
الــــــــــى

نظمت بلدة الدامور والقرى املجاورة ،مسرية
الشــهر املرميي اىل ســيدة خلدة العجائبية،
حيث سار املئات عىل طريق صيدا القدمية ،أي
الطريقالبحري،مرورامبارالياسالناعمة،وهم
يحملون متثال السيدة العذراء ويرددون الرتاتيل
والصلوات ،مبؤازرة القــوى االمنية والجيش
اللبناين ومخابرات الجيش وبلدية الدامور.
وانتهت املسرية يف باحة سيدة خلدة ،حيث
كان يف استقبالها وكيل الوقف الشاعر جريس
هيدموس الذي القى قصيدة من وحي املناسبة،
متمنيا ان «تتشفع العذراء بلبنان وشعبه».

وتــرأس االب إميــل الرامي قداســا تخللته
كلمة طالب فيها «اللبنانيني وابناء الكنيســة
بــأال تفرقهم السياســة واالنتخابات» ،وقال:
«االميان وعناية الله تتطلب منا الوعي وأال نرتك
االخوة يقتتلون ويختلفون النه من مسؤوليتنا
االميانية ،وسنســأل يــوم القيامة اين اخوك
وهناك ال توجد احزاب» ،مضيفا «عناية العذراء
هذا هو الطريق اليه يجب ان ندركه قبل ان نندم
وان نتنبه لطريقة تفكرينا وكالمنا وسلوكنا.
ودعا اىل االلتزام مبنطق السيد املسيح وتغليب
املحبة عىل كل يشء».

7

ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

بع ــــــــد تحذي ــــــــر حاك ــــــــم مص ــــــــرف لبن ــــــــان م ــــــــن ش ــــــــراء أو حي ــــــــازة الرم ــــــــوز ()NFT

اب ــــــي ع ــــــاد  :االس ــــــتثمار فيه ــــــا قاب ــــــل للخس ــــــارة او الرب ــــــح ّ
كأي اس ــــــتثمار آخ ــــــر
رشا يوسف
حذر مرصف لبنان اي كان من رشاء وحيازة واســتعامل
الرموز غري القابلة لالســتبدال ( ) NFTوذكر مرصف لبنان
يف اعالمه للمصارف واملؤسســات املاليــة انه نظرا لتزايد
التعامــل بهذه الرموز غري القابلة لالســتبدال وما قد ينتج
غنها من مخاطر قانونية سيام لجهة قيام بائع هذه الرموز
باالحتفاظ بحقوق ملكية اصل الرمز وايهام املشــري بنقل
هذه الحقوق اليه وعدم الشــفافية يف العقود الخاصة ببيع
هــذه الرموز وتعقيدها وصعوبــة تحديد قيمة هذه الرموز
الفعلية الحارضة او املســتقبلية او حتى بعد بيعها غياب اي
اطــار تنظيمي او رقايب واضح يرعى هذه الرموز وامكانية
اســتعاملها للقيام بعمليات تبيــــيض اموال ومتــــويل
ارهاب.
وتداركا للمخاطر وللخسائر التي قد تنجم عن هذه الرموز
فان مرصف لبنان قام بهذا التحذير.
الخبــر التكنولوجي املهنــدس يف قطاع االتصاالت ربيع
ايب عاد قال يف هذا االطار :
هي رمــوز مبن ّية عىل الـــ  ،BLOCKCHAINغري قابلة
لإلستبدال وتُستعمل لتثبيت امللك ّية.
وقد بــرزت تقن ّية الـــ  BLOCKCHAINيف العام 2009
ومــــن أهم خصائصهــا ،الالمركزية بالدرجــــة األوىل
وتَليـــــها الشفاف ّية ،من حيث أن جميع املعامالت ظاهرة
للعمــوم وال ميكــن محيهــا أو تعديلها بأي شــــكلٍ من
األشــكال.
ومــن هنا اســ ُتع ِملَت يف البدء كوســيلة لبناء العمالت
الرقم ّيــة أوالً و لحقتها الـ  NFTمنذ العام  2014والتي ازدا َد
التــداول بها بدءاً من العام  2019وما زالت تشــهد ازدهاراً

ربيع ايب عاد
عامل ّيــاً حتى يومنــا هذا ،وتُع َت َب أســاس العامل اإلفرتايض
(.)METAVERSE
وحول قرار حاكم مرصف لبنان من التحذير من هذه الرموز
قــال ايب عاد :إن حاكم مرصف لبنان مؤمتن باملحافظة عىل
النقد و ســامته ،و من واجباته تحديد املخاطر املالية التي
قــد تؤثّر عىل اللبنانيني ،إن كانت عــى عالقة بتكنولوجيا
الـ  NFTأو غريها
إن هــذا التعميم يحايك لغّة أغلبية الشــعب و خاصة بعد
تزايد هذه الظاهرة ،التي كام أوضحنا ســابقاً ،موجودة منذ
أكرثمن ســت ســنوات و لكن ازداد الطلب و العمل بها ابتدا ًء
أجب و
مــن العام  2019مع ظهــور فريوس الكورونا ،الذي َ
جع العامل بالبقاء يف املنزل و ت َعلُّقــِــهم بالتكــنولوجيا
ش َّ
و الــعامل اإلفرتايض من خالل شبكة اإلنرتنت و الــهواتف
الذك ّية.

مــن حيث مضمون التعميــم األخري لحاكم مرصف لبنان
و الــذي تناول عــدد اً من مخاطــر التعا ُمل بالـــ الرموز
الغــر قابلة لإلستبـــــدال أو الـ  NFTأوضــِــح بأن ما
تــم الــــتط ّرق له من نقاط ،ممكــن أن نعتربه كأ ّول إطار
تنظيمــي يهدُ ف لتوعية كل من يريد الرشاء أو اإلســتثامر
يف هذه التكنولوجيا.
وحول تج ّنب هذه املخاطر واإلســتفادة من هذه التقن ّية
بشكلٍ آمن قال ايب عاد :
علينــا أوالً تحديد كيف ّيــة اإلســتفادة ،إن كانت مادية
و مــــمكن حينهــا أن تكون بشــــكل إســــتثامر ،أو
مـــعنويّة كــ َرغــــبة خاصة للحصول عىل بعض الرموز
بُغيــة إضــــافتها اىل مجموعتهم مــن ُمق َتنيات الـ NFT
 )(Collectiblesأو بكل بســاطة رشائها كتعبري عن ح ّبهم
يثل هذا الـ  ،NFTإن كان شــخص ّية ف ّنية ،رياض ّية،
لِــا ُ
سياســ ّية ،إجتامع ّيــة وغريها من املشــاريع ،ومن هذه
الناحيــة ال ميكن ِذ ِكر مخاطر ماديّة ،إذ أننا نتكلم عن حيازة
هــذه الرموز يف العامل اإلفرتايض كحيازة أي لوحة ف ّنية يف
العامل الواقعي.
أما من ناحية اإلســتفادة املاديّة أو اإلســتثامر يف بعض
ِ
نوضح
الرمــوز الغري قابلــة لإلســتبدال ( ،)NFTعلينا أن
للمســتثمرين املخاطر و كيف ّية تج ّنبها:
• عىل كل شــخص يَنوي اإلســتثامر بالـ  NFTأن يكون
ضليــع بهذه التقن ّيــة ،يك ال َيقَع ضح ّية التزوير أو عموالت
إضاف ّية.
• دراســة كاملة و شــاملة للمرشوع الذي ميثّله الرمز،
للتأكــد من مصداق ّيته و حقوق ملك ّيته.
• إن اإلســتثامر يف الـــ  NFTكأي اســتثامر آخر ،قابل
للخَسارة أو الربح.

ّ
بعــــــد صدور مرســــــوم زيــــــادة الحــــــد االدنى للقطــــــاع الخــــــاص  1.325مليــــــون ل.ل.
اشــــــتراكات الضمان ســــــتزيد كما نســــــبة تغطية الفاتــــــورة اإلستشــــــفائية والدوائية

اميمة شمس الدين

صدر يوم امس يف الجريدة الرسمية املرسوم رقم 3129
القايض بتعيني بدل غالء املعيشــة للمســتخدمني والعامل
الخاضعــن لقانون العمــل والذي مبوجبه اضيف اىل الحد
االدىن الرسمي لالجور الشهري زيادة غالء معيشة بقيمة
 1325000ل.ل .وهي بالطبع خاضعة الشرتاكات الضامن
االجتامعي.كام اكد مدير عــام الصندوق الوطني للضامن
االجتامعي الدكتور محمد كريك
وان هذه الزيادة من شــأنها ان ترفد الصندوق مبداخيل
اضافيــة وســأل هل ســتكون كافيــة لزيــادة تعرفات
املستشــفيات  4أو  5أضعاف ؟ وقال بالطبع  :ال.
واشــار كريك اىل ان النتائج املالية لهذه الزيادة تحتاج
اىل ستة اشــهر عىل االقل لتظهر يف حساباتنا باالضافة
اىل ان عــدد االشــخاص الذين كانــوا ال يزالون يتقاضون
 625000ل.ل .هو قليل نســبيا ،ال ســيام يف ظل الظروف
الحالية.
فمــن املفرتض ان تُدخل هذه الزيــادة حوايل الـ1.017
مليارســنويا اىل الصندوق موزعة كالتايل:
( 490مليــار لفرع نهاية الخدمة 472 ،مليار لــــفرع
ضــــان املــرض واالمــــومة 55 ،مليــــار لفــرع
التــعويضــــات العائليــة)  ،وبذلــك لن تكــون كافية
لوحــــدها لزيادة التعرفات االستشفائية ال سيام انه لرفع
التعرفــات  4مرات نحن بحاجــة اىل حواىل االربعة آالف
مليار ســنويا.

محمد كريك

اضــاف هذه الزيادة كانت واحدة من مجموعة تدابري من
شــأنها ان ترفد الصندوق باملوارد املالية الالزمة التي متكنه
من رفع تســعريته االستشفائية والدوائية والطبية ،اذا تم
تنفيذها بالتوازي.
ومن هذه التدابري نذكر زيادة السقف الخاضع للحسومات
يف فــرع ضامن املرض واالمومة من  2.500.000ل.ل .اىل
 5.000.000ل.ل ،.والذي نأمل صدور املرســوم املتعلق به
يف جلســة مجلس الوزراء االخــرة املتوقع عقدها اليوم،
حيــث انه من املفرتض انها عند اقرارها ســتؤدي اىل رفد

ورشــة عمل في جامعة البلمند حول مشاريع اوروبية
تـــتـــمـــحـــور حــــــول دراســـــــــة املـــــيـــــاه فـــــي لــبــنــان

نظّمت كل ّية الهندسة يف جامعة البلمند بالتعاون
مــع مكتب « »+Erasmusيف لبنان ،ورشــة عمل
موســعة متحورت حول معالجــة املياه يف لبنان،
ّ
وذلك يف «مركز الشــيخ نهيــان» يف حرم جامعة
البلمنــد يف الكورة ،يف حضور عدد من األكادمييني
والجهات املســتفيدة من املشاريع البيئ ّية كالبلد يّات
وإتحــادات البلد يّات وغريها من الفاعليات.
بدأت الورشــة بكلمــة افتتاحيــة لنائب رئيس
جامعة البلمند وعميد كلية الهندســة الربفيســور
رامي عبود ،شــدّ د فيها عىل إلتزام الجامعة «وضع
خرباتها وإمكاناتهــا التقن ّية يف خدمة املجتمعات
املحلية والتنمية املستدامة».
منســق مكتــب « »+Erasmusيف لبنان
ثم القى
ّ
الدكتــور عارف الصــويف ،كلمة شــدّ د فيها عىل
«أهم ّية املشــاريع املذكورة ورضورة توثيق التعاون
مــع الرشكاء االوروبيني يف هذا املجال».
وتض ّمنــت الجلســة األوىل للورشــة رشح عام
عــن كل مرشوع ومــدى اســتفادة لبنان وحوض
البحر املتوســط منها عــى الصعيد العلمي والتقني
والبحثي>
وأهــم هذه املشــاريع« ،مــروع تحويل مياه
ّ
لــري املحاصيل الزراعية
الــرف الصحي إىل مياه
ّ
(.»)Aquacycle
وتنــاول عرض هذا املرشوع الدكتور احمد املل من

كليــة الصحة يف الجامعــة اللبنانية .أ ّما الدكتور
كلوفيس فرنســيس من كلية الهندسة يف الجامعة
اللبنانية ،فقد ســلّط الضوء عىل دراســة جزيئات
البالســتيك يف مياه البحر (.)Claim
وقــد طــرح الدكتور مكرم البشــوايت من كلية
املختصة
الهندســة يف جامعــة البلمنــد الطــرق
ّ
باملعالجــة املســتدامة ملياه الــرف الصحي يف
القطاع اإلستشفايئ (.)SWaTH
وتضمت الجلســة الثانية عروض علمية وتقنية
تم التشــديد عىل
مفصلــة لــكل مرشوع ،حيــث ّ
ّ
كل
األهــداف ،النتائج والتوصيات للمشــاريع مع ّ
مــن الدكتور أحمد الـمـــل مدير املــروع العلمي
يف لبنــان ( ، )Aquacycleالدكتــور وائل حمد عن
مرشوع ( )Claimوالدكتورة ألني ســعد عن مرشوع
(.)SWaTH
واختتمت الورشة بجلسة حوارية أدارها مساعد
نائب رئيس الجامعة ومدير مكتب شــؤون الطالب
املهنــدس مايكل ســامل ،ناقشــت وســائل تعزيز
التعــاون بني املشــاريع الثالثة وأهم ّيــة معالجة
امليــاه يف لبنان عىل املســتوى البيئي واإلقتصادي
واالجتامعــي وإمكانيــة توحيد أهــداف الفرقاء
والــركاء وتنظيــم العالقــات والتنســيق يف ما
بينهم من أجل االســتفادة القصوى من طاقات كل
الباحثني العاملني يف املشــاريع األوروبية.

الصنــدوق مببالغ اضافية تقــدر بحوايل  170مليار ل.ل.
ســنويا .وبالتايل فان اجاميل هذين التدبريين من شأنهام
ان يؤمنا للصندوق حوايل الـ 642مليار ل.ل .ســنويا  ،مام
ميكنه من زيادة تعرفاته االستشــفائية مرة او مرة ونصف
تقريبا دون اية تعديالت عىل التســعرية الدوائية.
ولفــت كريك ان زيــادة الحد االدىن لالجور ســيكون
لهــا تأثــرا جدا ايجابيا عــى تعويضات نهايــة الخدمة
للمضمونني ،خاصة للذين كانوا يتقاضون اقل من  4مليون
ل.ل .شهريا.
وقال باالضافة اىل هذين التدبريين  ،كنا قد طالبنا ايضا
بزيادة االمــوال املرصودة للضامن يف موازنة الدولــــة
للعــــام  2022بقيمة 1300مليــار ،لتصبح  2500مليار
بــدال من 1200مليار ،ولكن لالســف فانــه لغاية تاريخه
مل يدخــل اىل الصنــدوق اي مبلغ من االموال املرصودة يف
موازنة العام  ،2022وهذه الطريقة بالتعامل مع الصندوق
ســتمنعه مــن االســتمرار يف تأديــة تقدمياته وخاصة
الصحية.
وختــم ،مشــدد اً عىل انــه اىل جانب هــذه التدابري من
الرضوري وامللح ان تعمد الدولة اىل تسديد الديون املتوجبة
للصنــدوق عليها والتي تجاوزت الـــ 5000االف مليار مع
نهاية العام  2021بالرسعة القصوى.
وذلــك لتمكيننــا من زيــادة التعرفات االستشــفائية
والطــــبية والدوائيــة مــا يخفف عن كاهــل املريض
املضــــمون تداعيات االزمة االقتصادية واملالية التي متر
بها البالد.

ّ
املــــســــتــــوردة لــلــنــفــط تــــرد
الــــشــــركــــات
ِ
عـــلـــى بـــعـــض املـــــصـــــارف الـــتـــجـــاريّـــة

 أصــدر تج ّمع الرشكات املصدّ رة للنفط البيان اآليت« :ردًّا عىل ما أدلتالشكات املســتوردة للنفط
بــه بعض املصارف ال ّتجارية بأنّ «ما تطلبه ّ
الشكات املســتوردة
مــن دوالرات يتــم تأمينه والطلب عىل الدوالر من ّ
ً
هائل يف الفرتة األخرية ويتجاوز املبلغ الذي كان يُطلب يف األ يّام
أصبح
الشكات املســتوردة
العاديــة ،ما يطرح عالمات اســتفهام عدّ ة» ،يهم ّ
للنفط توضيح ما ييل:
أ ّو ًل ،إنّ أي عملية اســترياد للبنزين تخضع للموافقة املسبقة ملرصفلبنان.
الشكات املســتوردة للنفط بتقديــم الفواتري التي تعود
ثان ًيا ،تقوم ّملادّة البنزين للمصارف ال ّتجارية ،الّتي تدقق فيها وترســلها اىل مرصف
لبنان للتصديق.
ثالثًا ،تقوم الرشكات املســتوردة للنفط عىل أســاس يومي باالعالنعن كافة مبيعاتها.
والجدير ذكره أنه يتم التصديق عىل الوثائق الرســمية يف املســتودع
كل صهــــريج
من قبل عنرص من املديرية العامة للجامرك يشــهد عىل ّ
يـحمــَّــل يوم ًيــا ،بحيث تُرســل البيانات يوميا إىل وزارة الطــــاقة
واملــياه.
راب ًعــا ،تقوم الرشكات املســتوردة للنفط بإيــداع املبالغ الناتجة عنمبيعــات مادة البنزين باللرية اللبنانية نقدا يف املصارف.
ويُعترب بعد عملية االيداع هذه فقط ســعر رصف الدوالر مقابل اللرية
اللبنانيــة عرب منصــة صريفة فاعال يف املصارف ومن قبل مصــــرف
لبــنان.
 خامســا ،إن كميات مادة البنزين امل ُستوردة إىل لبنان تقلصت نسبةإىل األعوام السابقة ،ولكن سعر املادة بالدوالر ارتفع ،وذلك بسبب ارتفاع
األســعار العاملية للنفط بعد اندالع الحرب الروسية األوكرانية منذ حوايل
الثالثة أشهر.
تجدر االشــارة اىل ان حجم االستهالك االســبوعي يقدّ ر بحوايل ٦٠
مليون دوالر امرييك حســب األسعار العاملية الحالية.
 سادسا ،إن سعر مادة البنزين بالدوالر تحدده املديرية العامة للنفطرصف إىل اللرية اللبنانية بحسب سعر الرصف
يف وزارة الطاقة واملياه ،و ُي َ
عىل منصة صريفة.
 ســابعا ،وبينام تقوم الرشكات املستوردة للنفط بتسليم مادة البنزينإىل املحطات  ٥أيام يف األسبوع مبا يكفي حاجة االستهالك يف املحطات
ملدة  ٧أيام كاملة يف األســبوع ،أقفلت املصارف اللبنانية أبوابها مؤخرا
مدة  ٢١يوما (إرضابات وأعياد وعطل رســمية) من أصل  ٤٥يوما ،وذلك
بني تاريخَي  ٢١آذار و ٤أيار .٢٠٢٢
يفــر تضخّم املبالغ املرتاكــــمة
لذلــك ،فإن هــذا اإلقفال هو ما
ّ
للشــــركات عند املصارف والعائــدة ملبيعات مادة البنزين ،وليس كميات
بيع املادّة.
ثامنا وأخريًا ،تجدر اإلشــارة اىل أنّه ونتيجة لالتصاالت التي قام بهاالتحســن يف عملية تحويل
التجمــع مع األطــراف املعن ّية ،حصل بعض
ّ
املبالــغ من اللــرة اللبنانية اىل الدوالر األمــريك .اال ان التجمع يدعو
البــت باملبالغ املتبقيــة واملودعة يف املصارف،
ّ
املعنيــن اىل االرساع يف
ليك ال تتأثّر عمل ّية تســليم السوق.
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بــــوشــــكــــيــــان يُ
ـــــــلـــــــزم املــــصــــانــــع
ِ
اســتــعــمــال الــطــحــيــن غــيــر امل ــدع ــوم
اصدر وزير الصناعة جورج بوشكيان قراراَ ألزم فيه املصانع
املنتجة لســلع مص ّنعة من مادة الطحني ،باستعامل الطحني
غري املدعوم.
وجاء يف القرار:
«-املادة األوىل :عىل حميع املصانع باســتثناء أفران الخبز
عىل أنواعه ،املنتجة لســلع تستعمل مادة الطحني يف انتاجها
االلتزام باســتعامل الطحني غري املدعوم ،أو يف حال استعامل
الطحني املدعوم دفع فرق السعر لصالح مرصف لبنان.
املــادة الثانيــة :عىل جميع املطاحــن العاملة يف لبنان،االلتزام إما بعدم تســليم الطحني املدعوم اىل املصانع املعنية
باملادة األوىل أعاله أو الزام هذه املصانع بدفع فرق السعر اىل
مرصف لبنان.
املادة الثالثة :تتوىل الوحدات املختصة يف وزارة الصناعةتنفيــذ هذا القرار بالتعاون والتنســيق مع الوحدات املختصة
يف وزارة االقتصاد والتجارة ال سيام مديرية حامية املستهلك.
املادة الرابعة :تتعرض املصانع واملطاحن املعن ّية بهذا القرارلالجراءات املنصوص عليها قانوناً يف حال املخالفة».

ربطة الخبز بـ  35ألف ليرة في النبطية
ُ
ومــوزعــو الطحين يُــلـ ّـوحــون بالتصعيد

تســلمت االفران يف النبطية صباح امــس عددا قليال من
ربطــات الخبز ،مبا ال يزيد عن  10ربطات لكل متجر او محل،
فيام بيعربطة الخبز يف السوق السوداء بـ  35الف لرية لبنانية.
ولجأ املواطنون اىل رشاء الكعك والباتسريي والخبز املرقوق،
بعدما بدأ الطحــن بالنفاد من االفران رغم رفع الدعم وزيادة
سعر ربطة الخبز اىل  16الف لرية.
وحذر رئيس اتحاد نقابات العامل واملستخدمني يف محافظة
النبطية حسني وهبي مغربل من «املس برغيف الفقراء والعامل
واملحرومني واملســتضعفني .اذا كان نفاد الطحني هو السبب
كام تدعون فليبادر مرصف لبنان اىل دفع االعتامدات واسترياد
القمح» ،مؤكدا ان «عىل الحكومة توفري الطحني ووضع خطة
للمعالجة قبل ان تصبح حكومة ترصيف اعامل».
وأشــار اىل ان «اسعار السلع واملواد الغذائية ارتفعت بشكل
مخيف بعد ارتفاع اسعار املحروقات بحجة ارتفاع سعر الدوالر،
مــا أفقد قيمة رواتب العامل واملوظفــن» ،مطالباً بـ «زيادة
الرواتب واالجور كام اقر االتحاد العاميل العام ودفع بدل النقل
اليومــي للموظفني وعامل البلديات وذك قبل وقوع االنفجار
االجتامعــي» .وأعلن وقوفه «اىل جانب أصحاب االفران الذين
اعتصموا امس يف الدوير مطالبني بتأمني الطحني».
ويف ســياق متصل ،عقد موزعو مادة الطحني من مختلف
مناطــق الجنوب إجتامعا طارئــا يف منزل وكيل املطاحن يف
الجنوب عيل رمال يف الدوير للبحث يف ازمة الطحني الجديدة
ومنع وزارة االقتصاد تسليمها اىل افران املناقيش والباتيسريي
واملرقــوق ،تخلله اتصال مبدير مكتــب رئيس مجلس النواب
نبيه بري يف مصيلح النائب هاين قبييس واملدير العام لوزارة
اإلقتصاد محمد ابو حيدر.
واصدر رمال بيانا بإســم املجتمعني اعلن خالله انه «اذا مل
يتم الرتاجع عن قرار وزارة االقتصاد بعدم تسليم افران املناقيش
والباتيســري واملرقوق الطحني ،لدينا اتجاه اىل التصعيد واىل
ثورة حقيقيــة ،اعتبارا من يوم الثالثاء املقبل حيث تكون كل
كميات الطحني نفذت لدينا ،ونحذر املطاحن من أن أي شاحنة
طحــن تخرج من بواباتها ســتقوم االفران الصغرية بتفريغ
حموالتهــا ودفع مثنهــا ،حتى ولو كانت الحمولة ســتقوم
بإفراغها يف خزانات بالســتيك ستجهز يف كل املناطق اعتبارا
من اليوم ،وستشهدون ســيناريو مصادرة صهاريج املازوت
يتكرر ،وسنعمد اىل التصعيد «.
ابراهيم :من جهته ،وصف نائب رئيس اتحاد نقابات املخابز
واالفــران عيل إبراهيم الوضــع يف االفران اليوم باالفضل من
امس «عىل ان يعود اىل طبيعته يف اليومني املقبلني بعد تأمني
الطحني من املطاحن التي متلك قمحاً مدعوماً».
وإذ لفــت يف ترصيح اىل عدم توفر الطحني «االكســرا»
يف األســواق اللبنانية ،حذر من «أســعار خيالية ستشهدها
املــواد الغذائية التي تعتمد عىل هذا النوع من الطحني يف حال
استريادها من الخارج».
وطلب إبراهيم من الحكومة «إبقاء الدعم عىل رغيف الخبز
ووضــع خطة لتامني الطحني عىل املــدى البعيد وليس فقط
ألسابيع معدودة».

اضراب موظفي «ألفا» و«تاتش» عن العمل

ارضاب موظفي الخليوي

بدأ موظفو رشكتي الخلوي «ألفا» و «تاتش» ارضابا شامال
عــن العمــل صباح امس ادى اىل اقفــال كل متاجر الرشكات
وخدمات تسديد الفواتري وتوزيع بطاقات الترشيج.
وطــرأ عطل عىل احــدى املحطات الرئيســية يف منطقة
كورنيش الشــهر اثر عــى الخدمات يف املنطقة فيام توقفت
خدمات الصيانة نتيجة اإلرضاب.

«الــــريــــجــــي» ض ــب ــط ــت مــصــنــوعــات
ُ
تبغية وســجــائــر الــكــتــرونــيــة مــهــربــة

واصلــت إدارة حرص التبــغ والتنبــاك اللبنانية «الريجي»
جهودها ملكافحة التهريــب ،إذ ضبطت كميات كبرية مه ّربة
املعســل وخصوصاً السجائر
من املصنوعات التبغية والتنباك
ّ
اإللكرتونية ( )vapeبنتيجة عدد من عمليات الدهم.
وقالت يف بيان« :شــملت هذه املداهامت التي نفذها جهاز
مكافحــة التهريــب التابع لإلدارة الدامــور وضبية وطربجا
وعرمون وزحلة وعدداً من بلدات البقاع الغريب أبرزها راشــيا،
باإلضافة إىل بريوت ومناطق عدة يف ضاحيتها الجنوبية وال
س ّيام الغبريي.
وســط َرت محارض باملخالفني وأودعــت القضايا القضاء
ُ
املختص».
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سباق الخيل  -تتمات  -مبوب

برنامــــــج ســــــباق الخيل مــــــع التقديرات فــــــي ميدان بــــــارك بيــــــروت االحد  22ايــــــار 2022
الشوط االول ـ املسافة  1400مرت
جائــزة زغرتا للخيل التي مل تربح وعمرها  3ســنوات الــوزن  45كيلو مع تخفيض للبواين
واالفراس
101
102
103
104
105

3
تيم
الياس زهرة
4
منر لبنان
الياس زهرة
5
يارا
ميشال فرعون
م.فوالدفرد جميل االوصاف 1
2
رسدار
الياس زهرة

ج
ج
ج
ج
ج

م.دبور
م.دبور
عيل س
فاروق
م.دبور

54
54
5251
51

عدنان
؟
بدر
شحادة
وديع

 1.5باب ع ك 26

1.7باب ن م 25-
1.53ن م 25-
1.57ن م 27
 1.5باب 26

اقدر :منر لبنان ـ تيم ـ يارا
املضامر :منر لبنان ـ تيم ـ يارا
] منر لبنان :نراه االكرث جهوزاً من بني منافســيه يف الشــوط فقد اشــبعه مضمره متارين
ليقدمه حارضاً من اول ســباق له ونتوقع له مســتقبال زاهراً كأبيه الفحل سندباد وامه البطلة
كلوديا.

جائزة توال للخيل التي مل تربح وعمرها  4سنوات الوزن  54كيلو مع تخفيض للبواين
5
جوفري
 201انطوان نرص
3
ورد
 202انطوان صابات
 203حسني حمود حبيب حسونة 4
 204حسني حمود حبيب يوهانا 2
1
كينغ آرثر
 205انطوان نرص

434
000
344
2
444

خ.الدين

54

سدريك

54

م.حوا

51

م.حوا

51

خ.الدين

51

 1.6باب 26
 1.5باب  29ن م
خفيف خ
 1.4باب ثالثا25-
خفيف 27

] ورد :عودنا مض ّمره الدكتور سدريك عىل املفاجآت وها هو يرشكه مع مجموعة متواضعة
جداً واملفروض ان ال ينافسه سوى الجواد جوفري عند الهدف والفوركاست محصورة فيهام.

الشوط الثالث ـ املسافة 1400مرت
جائزة رشــعني للبواين التي مل تربح وعمرها  3ســنوات الــوزن  45كيلو مع تخفيض
لالفراس
301
302
303
304
305

الياس زهرة
الياس زهرة
ميشال فرعون
ميشال فرعون
ميشال فرعون

زي القمر
مشاعر
ملك االزرق
سمر
لجني

1
5
4
2
3

ج
ج
ج
ج
ج

م.دبور
م.دبور
عيل س
عيل س
عيل س

الشوط الرابع ـ املسافة 1000مرت
401
402
403
404
405

انطوان نرص
انطوان نرص
ميشال فرعون
ميشال فرعون
طوين الفرن

ابجر
االسطورة
جبل
حبيب لبنان
اوليتشكا

4
5
3
2
1

230
010
212
424
233

خ.الدين
خ.الدين
عيل س
عيل س
فواز

 54عصام
54
؟
 54نديم
54
بدر
49؟

 1.7باب ن م  28ن م

 1.10باب ن م 26
 1.9باب ن م  30ن م

 1.22باب ن م 26
 1.7باب ن م  28ن م

اقدر :حبيب لبنان ـ اوليتشكا ـ االسطورة
املضامر :اوليتشكا ـ جبل ـ ابجر ـ حبيب لبنان

اقدر :ورد ـ جوفري ـ حبيب يوهانا
املضامر :حبيب يوهانا ـ جوفري ـ حبيب حسونة ـ كينغ آرثر

54
54
54
5252-

] مروان دبــور :يف حفلة اليوم املضمر مروان
دبور يف ضامره بالحفلة  7جياد بحظوظ متقدمة
ومتفاوتة ،بالشوط االول (تيم ـ منر لبنان ـ رسدار)
وبالشــوط (زي القمر ،مشاعر ،ليسرتيح بالشوط
الرابع وليعاود طحشه بالشوط االخري «بنمر الجرد»
وامري الشامل ...فكم صوت تفضييل سينال مروان؟

جائزة بنشعي للخيل التي ربحت سباقا واحدا وعمرها  4سنوات الوزن  54كيلو مع تخفيض
للبواين واالفراس

الشوط الثاين ـ املسافة  1000مرت
عصام
فارس
؟
وديع
؟

] منر الجرد :
ما زال نرصه
األول ماثال يف
امليدان ويف
االذهان...
ويعود من راحة
كانت رضورية
له ،ورغم قوة
املجموعة
نراه االجدر
بالتفوق عىل
الجميع وبقيادة
عدنان...

عدنان
وديع
نديم
؟
 1.52ن م 25ع ك
بدر
 1.54ن م  27-ن م

 1.6باب ع ك  27ن م

 1.3باب  30ن م
 1.48ج 27

اقدر :ملك االزرق ـ زي القمر ـ مشاعر
املضامر :ملك االزرق ـ زي القمر ـ مشاعر
] ملــك االزرق :بــوين من طينة مميزة وهو اخ الجواد البطــل «األمري» وقد بدى من خالل
التامرين جاهزاً متاماً للفوز من اول جريه.

] حبيب لبنان :عائد من راحة نافعة جداً ،وقد ظهر ذلك جلياً خالل التامرين ،وهو يباري هنا
مجموعة متوسطة نراه االجدر بتحقيق النرص عليها.

الشوط الخامس ـ املسافة  1400مرت
جائزة اهدن للبواين التي ربحت  2ـ  3ســباقات وعمرها  4ســنوات الوزن  52كيلو مع
بنا ليتيه
501
502
503
504
505

حسني حمود
عبدو سويدان
الياس زهرة
ا.رزق الله
الياس زهرة

تروي
قمر الدار
امري الشامل
سعيد
منر الجرد

1
4
5
3
2

231
114
243
104
11

م.حوا
خ.الدين
م.دبور
ع.حسني
م.دبور

54
54
52
52
52

وديع
عصام
عالء
ساري
عدنان

 1.44ج 25

 1.11باب ن م25

 1.46ج 26

دقيقة الباب 25 -

 1.14باب ن م 26

اقدر :منر الجرد ـ سعيد ـ قمر الدار
املضامر :منر الجرد ـ تروي ـ قمر الدار ـ سعري
] منر الجرد :ما زال نرصه االول يف امليدان ماثال يف األذهان ،ويعود من راحة كانت رضورية،
ورغم قوة املجموعة نراه االجدر بالتفوق عىل الجميع.

] محمد خري الدين:
اما املضمــر الطاحش
بجياد اســطبل انطوان
نرص وال يســتبعد بان
يكــون فلتــة الحفلة
بجيــاده التفضيليــة
فبالشــوط الثاين لديه
جوادان جوفري وكينغ
آرثر ...وبالشوط الرابع
(ابجر ،واالسطورة فلتة
وبتدفع ،خلــوا عينكم
عاالســطورة ...واخريا
قمــر الــدار بقيــادرة
عصــام ،فهــل يكون
محمد خري الدين (قمر
امليدان) اليوم.

اعداد  :لوران ناكوزي

] عيل سيف الدين :املضمر
املخرضم عيل ســيف الدين
اطال الله بعمره لديه ســتة
جياد بثالث اشواط ،بالشوط
االول الفرس يارا ...وبالشوط
الثالث «ملك االزرق» ســمر،
لجني ،وبالشوط الرابع جبل،
وحبيب لبنان ،هل يستطيع
انتزاع العــدد التفضييل من
زميله مروان دبور؟...

ارسان والوان الجياد الجديدة املشاركة ألول مرة

زي القمر :اشقر  3سنوات ـ ابوه طل القمر ـ امه :سحابة
مشاعر :اشقر  3سنوات ـ ابوه :غزوان الرب ـ امه :نظرية
ملك االزرق :ازرق  3ســنوات ـ ابــوه الصالح ـ امه :ندى
الصباح
لجني :زرقاء  3سنوات ـ امها :هدى ـ ابوها :غانم
سمر :شقراء  3سنوات ـ ابوها :غانم ـ امها :هبة
منر لبنان :اشقر  3سنوات ـ ابوه :سندباد ـ امه :كلوديا
تايم :احمر  3سنوات ـ ابوه :نارص ـ امه :منرة الوادي
ساردار :اشقر  3سنوات ـ ابوه :فري وييل ـ امه :غنى
جميل االوصاف :اشقر  3سنوات ـ ابوه :غانم ـ امه :زهرة
القبة
يارا :زرقاء  3سنوات ـ ابوها :نديم ـ امها :الشقورة

ّ
وتخوف من ظهوره في لبنان!!!
رعب يجتاح العالم من «جدري القرود» ..ورصد حاالت في كندا وفرنسا وأوستراليا..

بعــد ان خفت موجة «كورونا» مع ما ســببته من إصابات
ووفيات ورضبت اقتصادات الدول وأنهكت قطاعاتها الصحية،
بدأ انتشــار «جدري القرود» ،وهو مرض نادر متوطن يف غرب
أفريقيا ،وعادة ما تكون أعراضه الحمى وآالم العضالت وتضخم
الغدد اللمفاوية والطفح الجلدي عىل اليدين والوجه.
وهناك ساللتان رئيسيتان له إحداهام ساللة الكونغو ،وهي
األشد خطورة بنسبة وفيات تصل إىل  10يف املئة ،وساللة غرب
افريقيا مبعدل وفيات حواىل  1يف املئة من حاالت اإلصابة  .

} مدى خطورته }

بحســب مكتب الصحة التابع للحكومــة الربيطانية ،فإن
«جدري القرود» عادة تكون أعراضه خفيفة ،لكن أيضا قد تكون
له مضاعفات خطرة .ويســتبعد عامل األوبئة باول هونرت من
جامعة «إيســت أنغيال» أن تخلف اإلصابات املنترشة يف أوروبا
حاليا وفيــات ،معتربا يف حوار مع «يب يب يس»»أن ذلك غري
متوقع متاما».
وحســب معهد روبرت كوخ لألمراض املعدية ،فإن الذكورر
واألناث معرضون لإلصابة باملرض بالدرجة نفسها ،لكن تبقى
اإلحصائيات تؤكد أن أغلب الوفيات يف افريقيا بســبب «جدري
القرود» تتم يف صفوف االطفال.

} كيف تتنقل العدوى }

تــم رصد املرض الفــرويس ألول مرة يف القرود ،وعادة ما
تنتقــل العدوى من خالل االتصــال الوثيق وتكرث اإلصابات به
يف غرب ووســط افريقيا ،ونــادرا ما انترش املرض يف أماكن
أخرى ،لذلك أثارت هذه املوجة الجديدة من الحاالت خارج القارة
األفريقية القلق.
ووفقا ملعهد روبرت كوخ ،فإن العدوى تتنقل عادة عن طريق
االحتــكاك مع الحيوانات املصابــة أو عن طريق دم الحيوانات
وإفرازاتها  ،كام قد تحصل العدوى أيضا من خالل تناول لحكم
القردة والتعرض لرذاذات الحيوانات.
ويقــول عامل األوبئة هونرت يف حــوار مع محطة «يب يب
يس» ،إن العدوى تحصل عندما تنتقل بثور املرىض إىل جروح
أو أعني أشخاص آخرين ،وقد تحدث أيضا من خالل استناق رذاذ
به جسميات من الشخص املريض.
وتعترب العالقات الحميمية أيضا من بني أســباب انتشــار
«جدري القرود» بني البرش ،لذلك يحذر املركز األورويب للوقاية

من األمراض األشــخاص الذين يغريون باســتمرار رشكائهم
الجنسيني من خطر اإلصابة.
ويشار إىل أن غالبية الحاالت التي تم تسجيلها حتى اآلن هي
لرجال مارسوا الجنس مع رجال آخرين.

} لقاح الجدري }

ومع ظهور حاالت اإلصابات باملرض يف بريطانيا ،ســارعت
السلطات إىل تطعيم بعض العاملني يف مجال الرعاية الصحية
وغريهم من املعرضني لخطر اإلصابة به بلقاح الجدري.
وقال املتحدث باسم وكالة األمن الصحي الربيطانية« :إنه ال
يوجد لقاح محدد لجدري القرود ،لكن لقاح الجدري يوفر بعض
الحامية» .وتشري البيانات إىل أن اللقاحات التي يتم استخدامها
للقضاء عىل الجدري فعالة بنســبة تصل إىل  85يف املئة ضد
جدري القرود ،وفقا ملنظمة الصحة العاملية.

} الفريوس ينترش يف العامل }

يذكر أنه تم تأكيد أول حالة إصابة يف أوروبا يف السابع من
أيار ،لشخص عاد إىل إنجلرتا من نيجرييا حيث يتوطن «جدري
القرود».
وأشــارت املراكز اإلفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها
أكرب وكالة للصحة العامة يف أفريقيا ،إىل أنه تم احتواء العديد
مــن حــاالت تفيش مرض «جدري القــرود» يف القارة خالل
جائحة كويف  19بينام كان العامل يركز اهتاممه عىل كورونا.
اشارة اىل انه تم اعتبار أنه تم القضاء عىل الجدري يف جميع
أنحاء العامل منذ عام  1980بعد حملة تطعيم كبرية.
كــا أعلنت كندا عن تســجيل  13حالة يشــتبه بإصابتها
بالفــروس ،بينام أعلنت الواليات املتحدة عن  7حاالت مؤكدة
وبريطانيا عن  12حالة شــبه مؤكدة ،واســبانيا عن  6حاالت
مشتبه بها .ويف السياق ،وقعت السلطات الصحية األمريكية
صفقة بقيمة  119مليون دوالر لجرعات لقاح ضد الفريوس،
بعد تشــخيص إصابة رجل من والية ماساتشوستس باملرض
النادر ولكنه قد يكون خطرا.

} لبنان }

بالنســبة للبنان ،يقــول اختصاصيون يف االوبئة «ان عىل
الدولة التعاون رسيعا مع منظمة الصحة العاملية للكشف عن
هذا املرض وأخطاره وكيفية التعامل معه بالنســبة للمواطنني
القادمــن من الخارج والتزود باالدوية واملختربات الســليمة

يك نكون عىل يقني مبعالجة رسيعة يف حال حصل انتشــار
واســع ،خاصة وان لدينا زوارا بشكل دائم من افريقيا ،وهناك
جاليات لبنانية كبرية يف افريقيا وهذا ال يعني عدم استقبالهم،
او منعهــم بل بالعكس التحضري لكيفية التواصل معهم والحد
من انتشار الوباء».
مع االنتشار املتزايد لحاالت اإلصابة بفريوس جدري القرود،
هل نحن أمام وباء آخر؟ وهل بات العامل يُواجه حروبا من نوع
آخر ،حروب الفريوسات؟

حة العامل ّية
} ُمنظمة الص ّ
تعقد اجتامعاً طارئاً }

هــذا وأفادت صحيفة «تيليغــراف» الربيطانية بأن منظمة
الصحة العاملية التابعة لألمم
املتحدة تعقد اجتامعا طارئا
عىل خلفيــة تفيش عدوى
جدري القــرود يف مختلف
أنحــاء العــامل يف الفــرة
األخرية.
وذكــرت الصحيفة امس،
أن املنظمــة تعقــد اجتامعا
ملجموعة من الخرباء الرائدين
ملناقشــة تفــي العدوى،
مرجحة أن يركــز االجتامع
عىل مناقشــة طرق انتشار
الفريوس والنســبة املرتفعة
للرجــال املثليني وذوي امليول
الجنســية املزدوجــة بــن
املصابني الجدد وكذلك مسألة
التلقيح.
وأوضحــت الصحيفة أن
أحد الخيارات املطروحة عىل
النقاش قد يكمن يف إمكانية
اســتخدام لقاح «جينيوس»
ضد الجدري وجدري القرود،
لتطعيــم األشــخاص الذين
خالطوا حاالت إصابة مؤكدة.

م ــاك ــرون كــشــف عــن تشكيلة حــكــومــتــهّ ..
ســيــدة عــلــى رأســهــا روسيا(...تتمة)
(تتمة ص)1

كشف قرص اإلليزيه امس ،عن تشكيلة الحكومة الفرنسية
بعد إنهاء رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن اختيار أعضاء
فريقهــا الوزاري .ويأيت هذا بعد أربعة أيام من اختيار الرئيس
ماكــرون لبورن لتكون عــى رأس حكومته إثر إعادة انتخابه
رئيسا للبالد لوالية ثانية يف  24نيسان .2022
عي وزيري
وأعلــن اإلليزيه أن الرئيس إميانويــل ماكرون ّ
خارجيــة ودفاع جديدين يف الحكومة التي ترأســها إليزابيت
بورن ،عىل أمل إحداث زخم إيجايب يتيح له الحفاظ عىل أغلبية
برملانية.
وأشار بيان صدر عن القرص ،إىل أن «ماكرون اختار سفرية
فرنســا لدى لندن كاتريــن كولونا لتكون وزيرة للخارجية ،ما
يجعلها ثاين امرأة تتوىل هذا املنصب املرموق ،خلفا لجان إيف
لودريان الذي توىل الوزارة منذ عام .»2017
أضــاف« :تم تكليف الوزير الســابق ألقاليم ما وراء البحار
سيباســتيان ليكورنو بحقيبة الدفاع خلفا للوزيرة الســابقة
فلورانس باريل».

هذا ،واعلــن األمني العام لإلليزيه ألكيس كوهلر امس ،عن
التشكيلة الجديدة للحكومة وتضمت التشكيلة الجديدة وجوها
جديدة ،فيام احتفظ بعض الوزراء بحقائبهم السابقة.
وقال كوهلر إنّ أ ّول مجلس لوزراء الفريق الجديد ســينعقد
يوم االثنني .وجاءت أسامء الوزراء يف الحكومة الجديدة عىل
الشكل اآليت:
وزيــر االقتصاد :برونــو لومري -وزيــر الداخلية :جريالد
درمانــان -وزيرة الخارجية :كاتريــن كولونا -وزير االنتقال
البيئي :أمييل دو مونشــاالن -وزير الرتبية الوطنية والشباب:
بــاب إنديايه -وزير الجيوش :سيباســتيان دو كورنو -وزير
الصحة :بريجيت بورغينيون -وزير العمل :أوليفيه دوسوب-
وزيــر التضامن :داميان آباد -وزيــر التعليم العايل والبحث:
ســيلفي روتيو -وزير الزراعة :مارك فيســنو-وزير الوظائف
العامة :ستانيســاس غرييني -،وزير مــا وراء البحار :ياإيل
برون بيفيه -وزيرة الثقافة :رميا عبد امللك -وزير االنتقال يف
مجال الطاقة :أنييس بانيه روناشــر -وزيرة الرياضة :أمييل
أودياه كاستريا.
اشــارة اىل ان تشكيل الحكومة يأيت قبل نحو ثالثة أسابيع
من الجولة األوىل لالنتخابات الترشيعية يف  12و 19حزيران.

(تتمة ص)1
وأعــرب نائــب املندوب
الرويس عن أســف موسكو
إزاء عــدم تعليق قيادة األمم
املتحدة عــى هذا املوضوع
بشكل مناســب حتى اآلن،
خصوصا خالل اجتامع عقد
أمس بشأن األمن الغذايئ يف
العامل.
وقال إن «إنهاء هذا الوضع
املتناقض مع القانون الدويل
كان سيســهل الحياة ليس
للكثري من السوريني العاديني
فحسب بل ولجريانهم الذين
باعــت ســوريا لهــم قبل
التدخل األمــريك فائضها
من األغذية».

} عدد اإلصابات يف جميع أنحاء العامل }

هــذا وقال املتحدث باســم منظمة الصحــة العاملية طارق
يازاريفيتش ،إن املنظمة ســجلت حتــى اآلن ،وجود  37حالة
إصابــة بفريوس «جدري القرود» ،وهناك  71حالة أخرى قيد
التحقيــق .أضاف املتحدث« :هناك حاليا  37حالة مؤكدة ،و 71
حالــة قيد التحقيق .وتحث منظمــة الصحة العاملية ،مختلف
البلــدان عىل اتباع التعميــات والتحديدات الخاصة بالحاالت
والبحث عن تحديدات جديدة ،نتوقع أن تزداد مع توسع البحث».
وتابع املتحــدث« ،أنه كقاعدة عامة ،تختفي أعراض جدري
القرود يف غضون أسابيع قليلة ،لكنها يف بعض الحاالت ميكن
أن تؤدي إىل مضاعفات صحية وحتى املوت».

9

اعالنـــــــــــات مبوبـــــــــــة

السبت  21أيار 2022

السبت  21أيار 2022

تايكوان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو :الدكت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور حبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ظريف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ي ــــــــزور ن ــــــــادي «املطيل ــــــــب كاونت ــــــــري كل ــــــــوب»

10

ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
مبـــــارزة :ذهبيـــــة وفضيـــــة للبنـــــان
ف ـــي بطول ـــة البح ـــر األبي ـــض املتوس ـــط

منيمنة وديب مع رئيسة البعثة واملدرب

كبار الحضور مع الالعبني والالعبات

ظريفة وخوري وسعد وغنيمة مع مدريب النادي

زار رئيــس االتحاد اللبنــاين للتايكواندو
الدكتور حبيب ظريفة نادي «املطيلب كاونرتي
كلوب» واستقبله رئيس النادي بسام الخوري
ومدرب التايكواندو يف النادي املاســر سليم
غنيمة.ورافق ظريفة يف زيارته عضو اللجنة
االدارية لالتحاد الغراند ماســر جو خوري
ورئيس نادي األرشفية الغراند ماسرت انطوان
ســعد .وجــال ظريفة وخوري وســعد مع
مســؤويل النادي يف أرجاء النادي وشاهدوا
عروضاً ش ّيقة يف رياضة التايكواندو قدّ مها

الالعبون والالعبات.
واطّلع ظريفة مــن الخوري وغنيمة عىل
نشــاطات النادي وخاصة لعبة التايكواندو
بحيث متنى «رأس هــرم» اتحاد التايكواندو
التوفيق والنجاح لنــادي «املطيلب كاونرتي
كلــوب» يف مســرته الرياضية عامة ويف
لعبة التايكواندو خاصة .بدوره متنى الخوري
التوفيق لظريفة يف تطوير لعبة التايكواندو
التي تشــهد النجاح الكبري خاصة مع النتائج
املميزة املحققة عىل الصعيد الخارجي.

عمن بعثــة منتخب لبنان
عادت مــن العاصمة األردنية ّ
للمبارزة املشــاركة يف بطولة البحر األبيض املتوسط للمبارزة
التي نظّمت اســتثنائيا يف االردن مكللّة بالذهب والفضة ،اذ
احرزت ميا منيمنة لقب فئة سيف املبارزة للفتيات  15سنة وما
دون ،بعد تغلبها يف املباراة النهائية عىل زميلتها يف املنتخب
اللبناين كلوي ديب التي حصلت عىل امليدالية الفضية ،بنتيجة
(.)12-15
وكان قد شارك ضمن عداد البعثة كل من غدي الشاميل ،الذي
شــارك يف فئتي االشبال ( 17سنة وما دون) والناشئني (20
سنة وما دون) لسيف املبارزة ،ولني داود التي شاركت يف فئتي
االشــبال والناشئني يف سيف املبارزة ،وقد حققا نتائج جيدة
ولكن دون ان يتمكنا من تحقيق ايّة ميدالية.
رافق الوفد املدرب الوطني محمود عيل احمد ،فيام ترأســت
البعثة املدربة الوطنيةريتا ابو جودة.
وقــد تلقّت منيمنه وديــب التهنئة من رئيس االتحاد جهاد
ســامة واعضاء االتحاد الذين مت ّنــوا لهام تحقيق املزيد من
االنتصارات واالنجازات واالســتمرار برفع اسم لبنان عالياً يف
املحافل الدولية.

بطولـــة دوليـــة فـــي الـــ  MMAبصيـــدا
م ـــن تنظي ـــم االتح ـــاد اللبنان ـــي للعب ـــة

لقطة من احدى مسابقات الفنون القتالية املختلطة

سلم هاشم حيدر ،رئيس االتحاد اللبناين
لكرة القدم ،هيثم فاعور ،قائد فريق العهد،
كأس الــدوري اللبناين ،عقب نهاية الجولة
األخرية من البطولة.
وكان العهد ،تــوج باللقب قبل  4جوالت
مــن نهاية البطولة التــي اختتمها العهد،
أمس الجمعــة ،بالفوز عىل الربج (،)0-2
عىل ملعب مجمع الرئيس فؤاد شــهاب يف
جونيه.
الفــوز رفع رصيــد العهد إىل  53نقطة،
فيــا تجمد رصيد الربج عند  37نقطة.
جاء الشــوط األول سلبيا رغم محاوالت
الفريقني املستمرة عىل املرمى؛ حيث جاءت
أخطر تســديدات الــرج يف الدقيقة ()35
عــر عباس عطوي أونيكا بكرة فوق املرمى
من ركلة حرة مبارشة.
ومع انطالق الشــوط الثاين هدد العهد،
مرمــى الــرج يف عدة مــرات حيث نجح
محمد نارص يف تسجيل الهدف األول للعهد
بالدقيقة (.)66
ويف الدقيقة ( )86ســجل العهد الهدف
الثــاين بعد متريرة بينينــة من عيل حديد
حولها إىل محمد نارص الذي راوغ دفاعات

الربج ،ومــرر ألحمد زريــق املنفرد متاما
ليسجل هدف تأمني الفوز.
وعقب نهاية املباراة كرم االتحاد اللبناين
لكرة القدم الحكــم الدويل محمد درويش
الــذي أعلن اعتزاله اللعبة والتحكيم.
وحقق شــباب الســاحل فوزا كبريا عىل
التضامــن صور بنتيجة ( ،)1-4يف املباراة
التــي جرت عىل ملعب صور البلدي.
ورفع شــباب الســاحل رصيده إىل 30
نقطــة ،يف املركز الرابع ،بينام تجمد رصيد
التضامــن صور عنــد  18نقطة ،يف املركز
السادس.
وشــهدت املباراة تســجيل حسني جواد،
العب شــباب الســاحل ،الهدف األول يف
الدقيقة .33
وأضاف نفــس الالعب الهدف الثاين يف
الدقيقة  48بتســديدة رائعة ،قبل أن يسجل
حســن حمود الهدف الثالث لصالح شباب
الساحل ،يف الدقيقة .60
وأحــرز كريــم منصور هــدف تقليص
الفــارق يف الدقيقــة  83لصالح التضامن
صور ،ثم ســجل حسني جواد الهدف الرابع
لفريقــه والثالث له ،يف الدقيقة .84

يلتقي فريقا ريد بول اليبزيغ وفرايبورغ يف
نهايئ النسخة  79لبطولة كأس أملانيا ،السبت،
أمالً يف إحراز اللقب األول يف تاريخيهام.
ومل يسبق لاليبزيغ املؤسس يف  ،2009أو
فرايبورغ الذي يكربه بـ 105سنة أن أحرزا أي
بطولة يف أملانيا عىل مستوى الكبار.
وما يجعل نســخة  2022من بطولة كأس
أملانيا استثنائية هي أنها ستكون املرة األوىل
التي يلتقي فيها فريقان يف النهايئ ،مل يسبق
لهام تحقيق البطولــة ،منذ  ،1979حني فاز
فورتونا دوســلدورف ،بعد وقت إضايف 0-1
عىل هريتا برلني.
وعىل مدار  78نسخة سابقة لكأس أملانيا
تــوج بالبطولــة  25فريقاً ،وســيصبح إما
اليبزيغ أو فرايبورغ البطل الـ 26للمسابقة.
اليبزيغ رغم أنه حديــث العهد بالبطولة،
لكنــه صعد للنهايئ مرتني من قبل فخرس يف
 0-3 ،2019أمام بايرن ميونيخ ،والعام املايض
 1-4أمام بوروسيا دورمتوند ،بينام سيكون

هذا هو أول نهايئ يف تاريخ فرايبورغ.

ً
حــــــــــدث نــــــــــادر 25 ..بطــــــــــا يشــــــــــاهدون
نهائــــــــــي كأس أملانيــــــــــا مــــــــــن املنــــــــــزل

} من هم أبطال كأس أملانيا؟ }

فاز  25فريقا من قبل ببطولة كأس أملانيا،
أكرثهم تتويجاً هو بايرن ميونيخ بـ 20لقبا،
ثم فريدر برمين بســتة ألقــاب ،ثم الثاليث
شــالكه وبوروســيا دورمتوند وإينرتاخت
فرانكفورت بخمسة ألقاب.
وحقــق فريق كولن البطولة  4مرات وهو
نفــس عدد مرات تتويج نورنربغ ،بينام فازت
 3فــرق  3مــرات باللقب وهي شــتوتغارت
وهامبورغ وبوروسيا مونشنغالدباخ.
وحققت  5فرق اللقب مرتني وهي فورتونا
دوســلدورف وكايزرســاوترن وكارلرسوه
ودريسدن وميونيخ .1860
بينام حققت  10فرق اللقب مرة واحدة وهي
هانوفر وفرســت فيينا وشوارز فيز إيسني
ورابيــد فيينا وكيكرز أوفينباخ ولوكوموتيف
اليبزيــغ وأوردنغــن وفولفســبورغ وباير
ليفركوزن وروت فيز إيسني.

شــارك رئيــس االتحاد
اللبنــاين للكرة الطائرة وليد
القاصــوف يف اجتامعات
مجلس ادارة اتحاد غرب اسيا
التي عقدت يف الكويت عىل
مدى يومني .ترأس االجتامع
رئيس االتحاد االقليمي عيل
بن غانم الكواري وبحضور
جميع اعضاء مجلس االدارة.
حب
يف بدايــة االجتــاع ر ّ
الكــواري بالحارضيــن ثم
جرى اقرار روزنامة بطوالت
اتحــاد غرب آســيا العوام القاصوف خالل اجتامع مجلس ادارة اتحاد غرب آسيا
 2022و 2023و 2024وكذلك
واوضــح القاصوف ان االجتامعات كانت
لوائح مسابقات «الصاالت والشاطئية» مع
العلم ان القاصوف يرأس لجنة الكرة الطائرة مثمرة وانه عقد اجتامعات ثنائية مع الكواري
الشاطئية اىل جانب كونه عضواً يف مجلس ومع العديد من املســؤولني تناولت العالقات
الثنائية.
االدارة.

ص ــــــــاح بط ــــــــل صراع ــــــــات الجول ــــــــة األخي ــــــــرة
مـــــــــــــــن الـــــــــــــــدوري اإلنكليـــــــــــــــزي املمتـــــــــــــــاز
ســيكون النجم املرصي
محمد صالح ،العب ليفربول،
بطل رصاعات الجولة األخرية
من الدوري اإلنكليزي.
وينافس صالح عىل أكرث
مــن جبهة ،يف جولة األحد،
التي ســتعلن عن هوية بطل
الدوري للموسم الحايل.

} بطل الدوري
اإلنكليزي }

ويتصــدر مانشســر
ســيتي جدول ترتيب الدوري
اإلنجليزي برصيد  90نقطة
وبفارق نقطة واحدة أمام ليفربول.
وتشــهد الجولــة األخــرة مواجهة بني
مانشسرت سيتي وأســتون فيال ،وأخرى بني
ليفربول مــع ولفرهامبتون ،ويلعب كال من
السيتي والليفر عىل ملعبه.
ويحتاج الســيتي اىل الفــوز بأي نتيجة
للتتويج باللقب ،بينام يحتاج الريدز لالنتصار،
برشط تعرث الســيتي أمام أستون فيال ،سواء
بالتعادل أو الهزمية ،للفوز باللقب.
وســيكون صالح معنيا بــراع اللقب،
وهو أحد نجوم ليفربول ،حيث يســعى للفوز
بالدوري الـ 20يف تاريخ الريدز ،والثاين له.

صالح

بطولــــــــــة لبنــــــــــان فــــــــــي كــــــــــرة القــــــــــدم :
ً
العهــــــد يتــــــوج رســــــميا وفــــــوز كبيــــــر للســــــاحل

حيدر يتوج فريق العهد

طائــــــرة :اقــــــرار بطــــــوالت اتحــــــاد غــــــرب آســــــيا
وسلســــــــــلة اجتماعــــــــــات ثنائيــــــــــة للقاصــــــــــوف

ين ّ
ظــم االتحاد اللبناين للفنون القتالية املختلطة ()MMA
بطولــة «غايت اوفتشــامبيونز» »Gate Championsofعىل
ملعــب «الرئيس رفيق الحريري» يف صيدا وذلك االحد  29ايار
الجاري مبشــاركة العبني من الــدول التالية :اليابان ،الصني،
العراق ،سنغافورة ،لبنان ،األردن ،فرنسا ،فلسطني وسوريا .
وتكتســب هذه البطولة اهمية كبرية اذ سيشهد الجمهور
الكبري  15منازلة داخل «القفص الحديدي» ابتداء من الساعة
الرابعــة من بعد الظهر بحيث ســتطغى االثــارة عىل اجواء
منازالت املحرتفني والهواة .
وسيشــارك  13العب لبناين يف هــذه البطولة اىل جانب
الالعبني اآلســيويني واألوروبيني وعنوانها التحدي يف حدث
ريايض قتايل سيقام يف «بوابة الجنوب» صيدا.
وتــأيت خطوة االتحاد اللبناين للفنــون القتالية املختلطة
يف ســياق اقامة البطوالت يف جميــع املحافظات اللبنانية
دعامً وتشــجيعاً لهذه الرياضــة التي تلقى الرواج الكبري يف
لبنان والعامل خاصة بعد اعادة احيائها من قبل وزارة الشباب
والرياضة عرب انتخاب لجنة ادارية لالتحاد برئاســة محمد
داغر يف خريف عام .2020
وسيتم احتسب العديد من املنازالت ضمن بطولة لبنان مع
العلم ان الجولة الثانية ستجري الحقاً عىل ملعب نادي غزير
للفئة العمرية ( 17-12سنة).
ويف هذا االطار ،اوضح نائب رئيس االتحاد حســن جزيني
ان التحضريات جارية عىل قدم وســاق القامة الحدث القتايل
الريايض الكبري داعياً الجمهــور اللبنانياىل مواكبة املنازالت
التي ستجري وتشجيع الالعبني اللبنانيني.

دوري املؤتمـــــر ...هـــــل تنقـــــذ األنديـــــة
اإليطالية والهولندية من الغياب األوروبي؟
تأمل فرق هولندا وإيطاليا يف استعادة هيبتها األوروبية بلقب
قــاري غاب طويالً ،حني يلتقي روما وفينورد يف نهايئ دوري
املؤمتــر .ويحتضن ملعب كومبيتاري يف تريانا األلبانية نهايئ
الدوري األورويب األربعاء املقبل بني روما وفينورد يف النســخة
األوىل للمسابقة الوليدة.

} متى كان آخر لقب أورويب للهولنديني؟ }

يعترب فريق فينورد هو آخر بطل هولندي يف بطوالت األندية
األوروبية وذلك بتتويجه قبل 20عاماً بلقب كأس اليويفا «الدوري
األورويبحاليا»بنتيجة 2-3عىلبوروسيادورمتونديف النهايئ.
واستغل فينورد يوم  8أيار 2002استضافة دورمتوند يف ملعب
النادي «فينورد ســتاديون» ليجهز عىل اللقب بفوز  2-3حمل
توقيــع النجم الهولندي بيري فان هويدونك بهدفني والدمناريك
جون توماســون بهدف ،بينام سجل للفريق األملاين ،الربازييل
مارســيو أموروزو والتشييك يان كولر ،ثم خرس الفريق بعدها
السوبر األورويب ضد ريال مدريد بنتيجة .1-3
منــذ ذلك الحني مل يتأهل أي فريــق هولندي لنهايئ بطولة
أوروبيــة إال أياكس يف  2017حني خرس  0-2أمام مانشســر
يونايتد اإلنكليزي يف نهايئ الدوري األورويب.

} آخر لقب أورويب للطيان }

حقق فريق إنرت ميالن اإليطايل لقب دوري أبطال أوروبا يف
 22أيــار  2010بالفــوز  0-2عىل بايرن ميونيخ األملاين بثنائية
األرجنتيني دييغو ميليتو يف النهايئ مبلعب سانتياغو برينابيو.

} كم تبلغ القيمة املالية
لجوائز الدوري األورويب؟ }

وفشل إنرت بعدها يف الفوز بلقب كأس السوبر األورويب حيث
خرس ضد أتلتيكو مدريد .0-2
ولكن ظهرت الفرق اإليطالية يف آخر  12سنة عديد املرات يف
النهائيات ،فخــر يوفنتوس نهايئ دوري أبطال أوروبا مرتني
أمام برشــلونة وريال مدريد  1-3و 1-4عىل الرتتيب يف 2015
ثم .2017
إنرت ميالن خرس يف  2020ضد إشبيلية نهايئ بطولة الدوري
األورويب «يوربا ليغ» يف النهايئ بنتيجة .2-3

} هداف الدوري }

الــراع الثاين لصالح يف الجولة األخرية
سيكون عىل لقب هداف الدوري.
ويتصدر صالح جدول ترتيب هدايف الدوري
اإلنكليزي برصيد  22هدفا بفارق هدف واحد
فقط عن مالحقه العب توتنهام هيونغ سون
مني ،الذي سيدخل مع فريقه مواجهة سهلة
أمام الهابط نورويتش سيتي.
وقد يخرس صالح لقب الهداف يف الجولة
األخرية ،خصوصا أنه رمبا ال يشــارك بشكل
أســايس ،بســبب إصابته يف نهايئ كأس
إنكلرتا مؤخرا ،بينام ســون أمام فرصة كبرية
للتســجيل أمام نورويتــش ،صاحب الدفاع
الضعيف.

} أفضل صانع ألعاب }

كام ســيدخل صــاح يف رصاع عىل لقب
أفضــل صانع ألعاب يف املوســم ،مع زميله
ترينت ألكسندر أرنولد.
ويتصــدر صالح قامئة صناع األهداف يف
الدوري بـ 13متريرة حاسمة ،بفارق متريرة
واحدة عن أرنولد الذي صنع  12هدفا.

} دوري أبطال أوروبا }

وبعيدا عن صالح ،ستحسم الجولة صاحب
املركز الرابع ،الذي ســيتأهل لــدوري أبطال
أوروبا ،بني توتنهام ( 68نقطة) ،وأرســنال
( 66نقطة).
ويحتــاج توتنهام اىل التعادل فقط املباراة
القادمة أمام نورويتش سيتي ،من أجل خطف
بطاقة التأهل لدوري األبطال.

} رصاع الهبوط }

كذلك ســيتحدد موقف الفريــق الثالث
الهابــط مع واتفورد ونورويتش ولن يخرج
عــن الثنــايئ برينيل وليــدز ،بعدما ضمن
إيفرتــون البقاء ،بعد فــوزه الدرامي عىل
كريستال باالس .2-3
ويتساوى ليدز وبرينيل يف رصيد النقاط،
بـ 35نقطة لكل منهام ،قبل جولة الحسم.
وسيستضيف برينيل كريستال باالس ،فيام
يواجه ليدز خارج ملعبه فريق برينتفورد.

ً

نج ـــوم تخط ـــوا الـــ 40هدف ـــا ف ـــي بط ـــوالت أوروب ـــا
شهد املوســم الحايل يف
مسابقات أوروبا تجاوز أكرث
من العب لحاجز الـ 40هدفاً
أبرزهــم البولنــدي روبرت
ليفاندوفســي نجم بايرن
ميونيخ.
وباتت املوســم األورويب
قريبامنالنهاية،حيثسيختتم
يوم  28أيار الجاري مبواجهة
بني ريال مدريد وليفربول يف
نهايئ دوري أبطال أوروبا.

} ليفاندوفسيك
والصدارة }

ليفاندوفسيك

وأنهى ليفاندوفسيك موسامًقد يكون األخري
له بقميص العمالق البافاري بتسجيل  50هدفاً
 35منها يف الدوري األملاين ،ليتوج بلقب هداف
املسابقة.
فضــا عن ذلك ،نجح ليفاندوفســي يف
تســجيل هدفني بكأس الســوبر األملاين و13
مبسابقة دوري أبطال أوروبا ،ليصبح املجموع
 ،50ليرتبــع عىل عرش األكرث تســجيال يف
الدوريات الكربى بكل املسابقات.

} كريم بنزميا والوصافة }

يعد الفرنيس كريم بنزميا مهاجم ريال مدريد
هو ثاين الالعبني األكرث تســجيال يف بطوالت
أوروبا الكربى بكل املســابقات بواقع  44هدفاً
هذا املوسم.
هذه األهداف مقســمة بــن  27هدفاً يف
الدوري اإلســباين الذي يتصدر ترتيب هدافيه،
و 15يف دوري أبطــال أوروبا الذي يحتل أيضا
صدارة هدافيه ،فضال عن هدفني يف الســوبر
اإلسباين.

} الخاميس املستحيل بقيادة
صالح }

يعد هناك 5العبني بارزين قريبني من الوصول
إىل 40هدفا ،لكن ال يتوقع استهدافهم لهذا الرقم
معقربنهايةموسمالبطوالتاألوروبيةمحليا
وقاريا.
الفرنــي كيليان مبــايب مهاجم باريس
ســان جريمان ورغم نجاحه يف تســجيل 36
هدفاً بكافة البطوالت لكن يبدو من الصعب له
الوصول إىل  40هدفاً هذا املوســم كون الفريق

مل يتبق له إال لقاء وحيد سيلعبه ضد مينز يف
الجولة  38للدوري الفرنيس.
بدوره ،فــإن الفرنيس اآلخر كريســتوفر
نكونكو العب فريق ريد بول اليبزيغ سجل حتى
اآلن  34هدفاً منها  20يف الدوري األملاين و11
يف دوري أبطــال أوروبا والدوري األورويب و3
يف كأس أملانيا.
وال يــزال أمام املهاجــم البالغ من العمر 24
عامــاً فرصة زيادة الغلة خالل لقاء فريقه مع
فرايبورغ يف نهايئ كأس أملانيا األسبوع املقبل،
لكن ال يتوقع وصوله إىل  40هدفا.
األوروغواياين داروين نونيز مهاجم بنفيكا
نجحيفتسجيل 34هدفاًيفاملوسمالحايلالذي
انقىضللفريقالربتغايلمنها26بالدورياملحيل
و 2يف كأس الدوري و 6بدوري أبطال أوروبا.
ورغم أن املرصي محمد صالح نجم ليفربول
ال يزال أمامه مباراتني عىل نهاية املوسم ،واحدة
يف الربميريليغ ضد ولفرهامبتون واألخرى أمام
ريال مدريد بنهــايئ دوري أبطال أوروبا إال أن
فرص وصوله للرقم  40تبدو مستحيلة.
صالح ســجل حتى اآلن  30هدفاً بواقع 22
يف الربميريليغ و 8بدوري أبطال أوروبا ولكنه
فشل يف تسجيل أي هدف خالل آخر  7لقاءات
له مع الريدز.
وحتى لو عاد صالح للتســجيل يف املباراتني
املقبلتنيللفريقهذااملوسم،سيكونمنالصعب
أن يسجل  10أهداف خاللهام.
من جانبه ،ســجل تشريو إميوبييل مهاجم
التسيو  32هدفاً يف  40مباراة هذا املوسم منها
 27بالــدوري وهــدف يف الكأس و 4بالدوري
األورويب.
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اعداد  :فيليب شامس

من هو
من هي؟

السبت  21أيار 2022

؟

كاتبــة وأديبــة لبنانيــة راحلة .ولــدت وترعرعت
يف بــروت .تزوجت وانتقلت للعيــش مع زوجها يف
االســكندرية .إشــتهرت بكتابتها ِ
الس َي الذاتية لبعض
مشاهري النساء.
إسمها مؤلف من مثانية حروف .إذا جمعت:
 -1+7+2+3+6ملك قديم.
 -5+2+7+1نهر أورويب.
 -1+2+6+4شهر هجري.
 -5+3+8+6ملك عريب راحل.
 -6+3+2هواء شديد.
 -5+7+3مدينة يف الصني.
 -4+6ح ّر الظهرية.

الحل السابق
افقيا:

عموديا:

1ـ مــن أجمــل املدن
الســياحية األملانيــة،
ولدها.
2ـ قرد ذكر ،مامثِل يف
املعنى ،غزال.
3ـ واليــة أمريكيــة،
علو.
4ـ جزيرة بريطانية،
جاعَ ،من أفالم فرنانديل.
5ـ لالستحســان،
أذهب من مكان اىل آخر،
مدينة ايرانيــة ،رئيس
فيليبيني راحل.
6ـ يص ّمــم عــى،
رجايئ ،أرصد ،للتأ ّوه.
أصلح البناء ،مطر
7ـ
َ
رص َح ،نوع من
شــديدّ ،

العصافري.
8ـ قر َع الجرس ،وسائل
االدراك لدى االنســان،
يربع يف ،جِ امل.
9ـ حرف جر ،اللدغات،
مسلسل رسوم متحركة.
10ـ احــدى القارات،
ع ّم َرتْها ،صبيان.
يبس
11ـ الدرجَ ،
فرحَ ،
الخبز ،حاجز.
12ـ يتخلــص مــن،
فنان لبنــاين ،جزء من
منازل املنطقة.
ميكانيــي،
13ـ
فنانة ســورية ،أماكن
عىل املســارح ال يراها
املشاهد.

الحل السابق
1ـ بيت سامرباس ،آسا
2ـ شتيفي غراف ،ملنب
3ـ أمني الريحاين
4ـ رو ،ممل ،أرس
5ـ بأيس ،بــري ،ماركو
بولو
6ـ نــك ،نـــم ،األهيل،
جلمود
7ـ بريطانيا ،لح ،مد ،أمي

1ـ موســيقي أملــاين ،دولة
أوروبية.
2ـ نهــر يف لبنان ،عاصفىة
بحرية ،من األزهار.
3ـ مائل لونه اىل الســواد،
حيوان مفرتس ،سباق سيارات.
4ـ نشتاق اىل ،حرف عطف،
أعطَت باليد.
5ـ رشكة الكرتونيات يابانية،
ارتَدى.
حت وأبعــدت ،نرشهم
6ـ ن َّ
وتحقيقهم السالم.
7ـ امثولة ،ســلطان ُعامن
السابق ،إنحا َز اىل.
ُقصد
8ـ ضمــر متصــل ،ت َ
جل ضعيف.
ملشاهدة املباريات ،ر ُ
أقــرض املــال ،مدينــة
َ
9ـ

افقيا:

عموديا:

8ـ مارتينا هينغيز ،نع
9ـ دورنغو ،دلل ،عل ،لها
10ـ بح ،ركد ،أمري
11ـ ري ،فيليــب تقــا،
وجنته
12ـ القوت ،فالشــينغ
ميدوز
13ـ كامل ،لواء ،ميشال
إده

االبراج

الحمل
( 21آذار  20 -نيسان)

ال تحاول أن ترغم مشاعرك عىل التوجه نحو

1ـ بشار بن برد ،رآك
2ـ يتم ،أكر ،وبيال
3ـ تيريس ،ميرح ،قم
4ـ سفن ،ينطان ،فول
5ـ ايار ،مارغريت
6ـ مغلوب ،نتوكل
7ـ برر ،رأيي ،ديفو
8ـ راي ميالند ،بال
9ـ أفحم ،الشتاء

الجوزاء
( 22أيار  21 -حزيران)
املوقف الذي اتخته مؤخرا جاء متصلبا بعض

الثور
( 21نيسان  21 -أيار)
الصعوبــات املزمنة بــدأت بالرحيل .بعض
سيضعون كل امكاناتهم يف ترصفك.

الرسطان
( 22حزيران  23 -متوز)
خذ بعــض الوقت االضــايف للرتويح عن

رصف
اليشء .ال تدع الخالفات البســيطة تؤثر عىل النفــس ،واحتفظ بــرودة أعصابك .ت ّ
عالقتك الجيدة مع الطرف اآلخر.

بروية وهدوء بدون انفعال أو تش ّنج.

االسد
( 24متوز  23 -آب)

العذراء
( 24آب  23 -أيلول)

جــل القرارات املهمــة اىل وقت آخر .نادرا
أ ّ

ثقتك بنفسك تســاعدك عىل تجاوز بعض

ما تفكر بنتائج أية عالقة ،ألنك تعترب نفســك الصعوبات التي تصادفــك .تخرج من األزمة
رسع.
القائد ،ولكن حذار من الت ّ

التي عصفت بك بفضل فطنتك وحكمتك.

امليزان
( 24أيلول  22 -ت)1

العقرب
( 23ت21-1ت)2

التطلع اىل الوراء يرض مبصالحك الخاصة.

ليس مثة مشاكل هذه اآلونة ،وتيار طيب من

التشاؤم الذي يسيطر عىل مزاجك مرده كونك الحظ .ســتحصل بطريقة أسهل عىل ما كنت
ال تواجه األمور املطروحة أمامك ببساطة.

تبحث عنه ،وبرشوط أفضل وأنسب لك.

القوس
(22ت 21 - 2ك)1

الجدي
(22ك 20 - 1ك)2

عم
املرحلة الحالية مناســبة ليك تربهن ّ

تجد نفسك هذه الفرتة متفائال مبا قد تحققه

تحل بالصرب من مكاسب يف العمل الذي تتعاطاه .العالقة
لديك من مواهب وطاقات كبريةّ .
مع الزمالء فأغلبهم بحاجة اىل ارشاداتك.

العاطفية منسجمة وهادئة مع الطرف اآلخر.

الدلو
( 21ك 19 - 2شباط)

الحوت
( 20شباط  20 -آذار)

يف استطاعتك أن تسري بكل ثقة مع الحذر

ونقــي الفؤاد ،فاحذر من
أنت طيب القلب
ّ

الواقعي .األعامل املربمة يف هذه الفرتة تكون الخبثاء الذين يريدون االيقاع بك .رمبا ستختار
ثابتة وتعطي مردودا ماديا حسنا.

10ـ املهلهل ،قش
11ـ من ،الحي ،اليم
12ـ ألياري ،نعامين
13ـ سب ،سك ،مغيل ،غش
14ـ أنور وجدي ،روما
15ـ بل ،زل ،جيل
16ـ ومأ ،هوندا
17ـ لومنا ،تو ّد
18ـ وديع الصايف ،ته ّزه

اخترب معلوماتك
1ـ ما إســم املمثل الكوميدي األمرييك الذي إشــتهر
بالتمثيل مع املمثل الكوميدي لو كوســتيلو ،بحيث شكّال
معاً ثنائيا ناجِ حا؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ ما إســم الجزيرة األوروبية الربكانية املســتطيلة
الشكل واملعزولة نسبيا يف املحيط املتجمد الشاميل ،عىل
الحدود بني نروج وبحر غرينلند ،وأصبحت ســنة 2010
محمية طبيعية تحت الوالية الرنويجية؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ إذا كان أعــى برج يف العــامل هو برج خليفة يف
االمــارات العربية املتحدة ،وثاين أعىل برج يف العامل هو
برج شــانغاي يف الصني ..ففي اية دولة يقع ثالث أعىل
برج يف العامل ،وما إسمه؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ ما إســم الجارية التي أحبها إبراهيم املوصيل الذي
كان من أشــهر املغنني يف العرص العبايس ،واشــراها
الخليفة هارون الرشيد ،ولُ ّق َبت بـِ ذات الخال؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ ما هو االسم الكامل لإلبنة الوحيدة مللكة بريطانيا
إليزابيت الثانية واألمري فيليب؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ ما هي نسبة الرصاص يف أقالم الرصاص؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ ماذا كان إسم والدة الشاعر والفارس عنرتة بن شدّ اد
العبيس؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ من هو الشاعر اللبناين الذي تويف سنة  1984ولق َّب
بـِ الشاعر القروي ،و شاعر العروبة؟
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عموديا:

افقيا:
1ـ دولة افريقية.

1ـ مدينة يف إيطاليا.

حات ومثّال فرنيس.
2ـ ن ّ

2ـ والية أمريكية.

3ـ إعتمدت عىل.
4ـ شاهدهُ.

5ـ تركت ومل تســتعمل
اليشء.

3ـ نهــدم حصونهــم
بق ّوة.

4ـ ماركة مفاتيح.
5ـ إنتس َبت إىل.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ كلامت.

1ـ كواال.

2ـ وفّروا.

2ـ لفالف.

3ـ آلَمني.

3ـ مرميس.

4ـ اليِني.

4ـ أوننا.

5ـ افساد.

5ـ تأييد.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ ابراهيم املوصيل.
2ـ عبد الرحمن عزام.
3ـ العواصم تحمل أسامء دولها.
4ـ دولة نروج.
5ـ يوبيل اكاجو.
6ـ سنة 1938
7ـ مرص.
8ـ سهري رمزي.
9ـ مدينة سيدان.

من ستة حروف:

شــخص معني وانتظر الوقت املناسب .عليك األشــخاص الذين يكنون لــك محبة خاصة
اليوم الترصف بكرم وصمت.

فرنسية.
10ـ احدى القارات ،تتعطّف
وترحم.
11ـ كامــل وناجِ ــز ،ت َعب،
يخصه.
زاحم عىل ،املعامل.
12ـ
َ
13ـ ارسعَ ،د ّربها ،يعيش يف
املاء.
14ـ دولة عربية ،فائدة غري
مرشوعة ،خصب.
15ـ أقــام باملـــكان ،دولة
كربى.
16ـ االســم الثــاين لروايئ
وشاعر ايرلندي راحل.
17ـ خاتَلَنا ،عائش.
18ـ روايئ وكاتــب لبنــاين
راحل صاحب الصورة.

جرجي نقوال باز

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

الصمت يك ال تخرس موقعك املهم.

دولة أوروبية
أوروبا
اوسلو
انكلرتا
الربازيل
أرمينيا
األردن
الرياض
استنبول
إنسان
إحرتام
بولونيا
باريس
بوخارست
بحر
براغ
جدة
جنوى
جرن
جيجون
جرائد
دواوين
دهان
دامنارك
دفة
دكار
رانغون
روبل
رمز
رماد

SUDOKU

راشد
سلحفاة
سنة
سانتوس
رسور

سامرة
علوم
عصافري
عايدة
عقد

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.

فخ
فهد
فينيسيا
فولتري
فانوس.

الحل السابق

الحل السابق
بعلبك

السبت  21أيار 2022

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

اإلختبــــــــار األول بوجــــــــه حــــــــزب اللــــــــه يبــــــــدأ بعــــــــدد األصــــــــوات النتخــــــــاب بــــــــري

(تتمة ص)1

قــد تم اي تواصل بني الرئيس بــري والنائب ملحم خلف حول
نائب رئيس مجلس النواب ،بينام يطفو عىل الســطح الرصاع
بــن «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية» عىل هذا املركز.
وهنا سؤال يطرح نفسه :هل ستحصل مقايضة بني «الوطني
الحر» و»حركة امل» ؟ مبعنى آخر هل ســيرتك «الوطني الحر»
الحرية لنوابه بالتصويت لربي ،مقابل حصول النائب الياس بو
صعب عىل منصب نائب رئيس املجلس النيايب؟
هناك اتصاالت سياسية عىل اعىل املستويات بني العديد من
القوى السياسية ،وتحديدا بني حزب الله و»حركة امل» و»التيار
الوطني الحر» لتأمني مشاركة نواب تكتل التغيري واالصالح يف
الجلســة العامة ملجلس النواب عندما يدعو اليها رئيس السن
نبيه بري خالل  15يوما بعد  21ايار ،واالتجاه مييل اىل تسوية
بحضور نصف نواب التيار الوطني الحر لتأمني النصاب للجلسة
ب 65نائبــا ،عىل ان يفوز بــري باالكرثية املطلقة يف الدورة
االوىل او بالــدورة الثانيــة ،واذا مل يحصل عىل االكرثية يتم
عقد دورة ثالثة ،عىل ان يكون صوت االكرثية النســبية حسب
الدستور مقابل املجيء بالياس بو صعب نائباً لرئيس الربملان.
ويف النطــاق ذاتــه تقــول املعلومات ان «القــوات» ابدت
استعدادها لفتح البازار حول انتخاب بري اذا تأ ّمن وصول غسان
حاصبــاين لنائب رئيس املجلس ،رغم ان رئيس الحزب ســمري
جعجــع اعلن رفضه انتخاب بري ،الن توجهات «القوات» لهذا
املنصب ال تتمىش مع شخصية بري.
يف غضون ذلك ،ما هي االنعكاسات الداخلية والخارجية عىل
عدد االصوات التي سيأخذها بري يف انتخابه؟ فاذا فاز بأقلية
ٍ
لتعاط مختلف من قبــل الدول العربية واملجتمع
فهــذا مؤرش
الدويل مع لبنان.

} بيضة القبان }

من جهتها ،قالت اوساط مطلعة لـ «الديار» ان املرحلة املقبلة
ضبابية ،وال ميكن الحسم يف كيفية توجه االمور عىل الصعيد
السيايس ،حيث هناك مكون جديد سيكون كـ «بيضة القبان»،
ووفق االتجاه الذي يذهب فيه يرجح الدفة للجهة التي موجود
فيها .واضافت ان الســلطة الســابقة اذا متكنت من استيعاب
هــذا الفريق ال يعود هناك اكرثيــة الي طرف ،مبا ان اليوم ال
انقســامات واضحة املعامل عىل غــرار حركة  14آذار و 8آذار.
واشارت االوساط املطلعة اىل ان هناك محاوالت الستاملة هذا
«الجسم الثوري» من خالل النائب جربان باسيل حيث دعا «ثوار
 17ترشين» للحوار وملناقشة صيغة الحكومة املقبلة ،بخاصة
ان باســيل قالها بكل وضوح انــه يريد حكومة وحدة وطنية
رافضا حكومة التكنوقراط.
اضف عىل ذلك ،حاول الرئيس بري فتح قنوات مع «ثوار 17

ترشين» ايضا ،الن الثنايئ الشيعي يعلم ان املعارضة التقليدية
عىل غرار «الكتائب» و»القوات» لن تنفتح عليهم ،يف حني ميكن
لقوى  17ترشيــن ان تتحاور معهم ،وميكن اغراؤهم مبقاعد
وزارية او مبشاريع تنسيق وحوار مبا انهم كتلة شابة ال متتلك
خربة سياســية عالية .وكل هذه املحاولة لتعطيل امكان قيام
جبهة تعارض الثنايئ الشيعي برشاسة وحدية ،او ملنع تشكيل
اكرثية جديدة مناهضة لهم.
ويف هذا املســار من الواضح ان قوى  17ترشين التي فازت
يف االنتخابات النيابية ،مل تضع بعد روزنامة سياسية محددة
وخارطة طريق يف كيفية مقاربة املرحلة املقبلة.
اما اليشء االكيد واالمر الذي سيوضح معامل املرحلة املقبلة
هو كل اســتحقاق جديد عىل غرار انتخاب الرئيس بري رئيسا
للمجلس النيايب واستحقاقات اخرى ستكشف توزيع االصوات
داخل املجلس الواحد .وهنا السؤال االسايس الذي يطرح نفسه:
هل ستتمكن املكونات االكرثية الجديدة من االتفاق مع بعضها
بعضا؟ وهل ســيكون الحزب «التقدمي االشرتايك» ضمن هذا
املحور ام سيعود اىل الجلوس عىل ضفة النهر دون اي متوضع
سيايس او وطني؟

} الثنايئ الشيعي لـ «الديار» :ننتظر موقف
باسيل لنبني عىل اليشء مقتضاه }

بدورها تكشف اوساط نيابية يف تحالف الثنايئ الشيعي لـ
«الديار» ان فريقنا يف انتظار كلمة رئيس «التيار الوطني الحر»
النائب جربان باســيل يف املهرجــان االنتخايب اليوم ،واعالن
موقفــه الرصيح من انتخاب الرئيس نبيه بري من عدمه ليبنى
عىل اليشء مقتضاه.
وتشري االوســاط اىل ان «التيار» نفى ،ويف اتصاالت معه،
صدور اي موقف رسمي بعدم التصويت لربي او صدور موقف
مبقايضة انتخاب بري برتك الحرية لنواب «تكتل لبنان القوي»
يف مقابل انتخــاب النائب الياس بو صعب نائباً لربي .وتلفت
اىل انه حتى ترشــيح بو صعب من قبل «التيار» ،وحتى الرجل
نفســه مل يحسم بعد ،وتشــر اىل ان التكتم من «التيار» عىل
املوقف الرصيح مرتوك لباســيل ،ويك «ال يحرق» هذا املوقف
عىل اهميته.
يف املقابــل ،تنفي االوســاط توجه بــري اىل عدم الدعوة
النتخــاب رئيس ملجلس النواب بحكم موقعه كرئيس الســن،
خصوصاً ان هناك مهلة مقيدة لهذا االســتحقاق ويجب ان تتم
الدعوة خالل  15يوماً ،لذلك لن تكون الدعوة بعيدة وستتم خالل
االسبوع املقبل.
وتشــر االوســاط اىل انه ورغم املواقــف التي صدرت عن
«القوات» وســمري جعجع ،وبعــض املواقف لنواب «التغيري»،
هناك ضياع وتشــتت وعدم وضــوح يف املواقف يف ما خص
انتخاب بري .وترى ان تحديد املوقف من انتخاب بري من شأنه

ان يحــدد متوضع القوى املســتقلة و»التغيريية» يف تكتالت
موجودة او ايجاد كتل جديدة.

} فوىض اجتامعية مع تحليق الدوالر
وتجاوزه عتبة  30الف لرية لبنانية }

تزامنا يستمر دوالر السوق السوداء يف التحليق ،حيث وصل
اىل  31000لــرة لبنانية ،وال تظهر مــؤرشات حتى اللحظة
بردعه ،ما ينذر مبخاطر اجتامعية كبرية ،خاصة ان هذا االرتفاع
سيؤثر يف كل االمن الغذايئ واملحروقات وسلع اساسية اخرى.
هذا التدهور االقتصادي ســيؤدي اىل رصاع البقاء بني الناس،
حيث ان اسعار املأكوالت سرتتفع والجوع سيزداد والفقر ايضا،
فضال عن اسعار املحروقات التي ستتضاعف ايضا ،وهذا االمر
ســيزيد من الفــوىض ومن الرسقات واختــال االمن ،الن ال
استقرار امني يف غياب استقرار اجتامعي معييش.
ويف هذا الصدد ،كشــفت اوساط اقتصادية لـ «الديار» ان
الحفــاظ عىل الدوالر عىل العرشين الف لرية خالل االشــهر
الثالثــة املاضية تــم باتفاق بني الرئيس نبيــه بري ورئيس
الحكومة نجيب ميقايت وحاكم مرصف لبنان رياض ســامة
بتثبيــت الدوالر عــى العرشين الف لرية عرب ضخ الدوالر يف
السوق ملنعه من االرتفاع مببلغ وصل اىل  800مليون دوالر،
اىل حــن حصول االنتخابــات النيابية .واليوم انتهى مفعول
هــذا االتفاق ،حيث كان مرصف لبنان رصيحا بان االحتياطي
من العمالت االجنبية تراجع ومل يعد باالمكان االســتمرار يف
تثبيته تحت سقف الثالثني لرية ،وهذا ما يفرس صعود الدوالر
مجددا.

} مبادرة فرنسية جديدة وجدية }

اىل ذلك ،كشــفت مصادر ديبلوماســية رفيعة املستوى لـ
«الديار» ان هناك مبادرة فرنسية جديدة وجدية ابلغها الرئيس
الفرنيس ماكرون لرئيس الحزب «التقدمي االشــرايك» وليد
جنبــاط الذي ابدى دعام لها ،كام ان االتصاالت الفرنســية
تشــمل كل االطراف مبا فيهم حــزب الله لتمرير هذه املرحلة
وانتظام عمل املؤسسات .فهل تنجح فرنسا هذه املرة يف كبح
الغضب الشــعبي ويف حامية لبنان من الفشل السيايس يف
ظل االزمة االقتصادية املســتعصية ،وبالتايل منع لبنان من
الزوال؟

} وليد جنبالط الرقم الصعب يف املعادلة }

ان دلــت هذه االنتخابات النيابيــة عىل يشء ،وفقا ملصادر
مطلعــة ،فعىل ان رئيس الحزب «التقدمي االشــرايك» وليد
جنبالط يشــكل رقام صعبا يف املعادلة السياسية من الصعب
تجاوزه ،حيث اظهر دهاء سياسيا ال مثيل له يف دائرة الشوف-
عاليه ،ومتكن من اسقاط خصومه التقليديني عىل غرار الوزير

السابق وئام وهاب والنائب طالل ارسالن.

اي شخصية لنيابة
} «القوات» :ندعم وصول ّ
رئاسة الربملان تشبه رؤيتنا الوطنية }

بدورها ،قالت مصادر «القوات» لـ «الديار» انها حاســمة
لجهة االقرتاع بالورقة البيضاء يف جلســة انتخاب نبيه بري
رئيســا للمجلس النيــايب ،الن «القوات» تعترب انها ال تصوت
الشــخاص امنا لخط ومرشوع ســيايس معني ،مشرية اىل
انها عىل خالف مع بري من طبيعة اســراتيجية كام الدارته
للربملــان ،حيث ال يشــجع عىل التصويــت االلكرتوين داخل
املجلس والتعهد بعدم اقفال املجلس النيايب ابدا .واشــارت يف
الوقت ذاته اىل ان «القوات» ليس لديها مرشــح بديل لرئاسة
مجلس النواب.
وعــن منصب نائــب رئيس الربملان ،لفتــت املصادر اىل ان
«القوات» انطالقا من رؤيتها الوطنية رأت ان هذه الشــخصية
املختارة لهذا املنصب قادرة عىل ترجمة مرشوعها فهي ستؤيد
هذه الشــخصية .وشــددت عىل انها مل ترشح اي اسم لنائب
رئيــس املجلس النيــايب حتى اللحظة رغــم حجمها النيايب
الذي ازداد ،وقوتها التــي تعززت عرب االصوات التفضيلية يف
االنتخابات النيابية .ويف حال قررت مكونات االكرثية الجديدة
مــن بينها «القوات» و»االشــرايك» وقوى  17ترشين وحزب
«االحرار» فضال عن املعارضة التقليدية املتمثلة بسامي جميل
وميشــال معوض ونعمة فرام االتفــاق عىل مواصفات نائب
رئيس الربملان ،عندئذ ندعم هذه الشخصية الننا نؤيد مرشوعا
وليس اشخاصا.
وحول تكوين كتلة نيابية تجمع الكثري من القوى املعارضة،
قالت املصادر «القواتية» ان هناك مســاعي للوحدة بني القوى
التي تتشابه مبرشوعها ،وهذا يصب يف املصلحة الوطنية.

} مجلس الوزراء :تعرفة االتصاالت
سرتتفع بداية متوز املقبل }

اىل ذلك ،اقر مجلس الوزراء امس ،يف جلسته االخرية زيادة
تعرفة االتصاالت ابتداء من اول متوز املقبل حيث ستحتســب
تعرفة االتصاالت وفق سعر منصة صريفة ،كام أقر اسرتاتيجية
النهوض يف القطاع املايل ،وكلف وزير االشغال العامة والنقل
التعاقد مع رشكة  SGSلتقديم خدمة فنية متعلقة بتفعيل عمل
املاسحة الضوئية يف مرفأ بريوت بغية تعزيز أمن الشحنات.
ووافــق املجلس عىل اقرتاح وزارة الصحة العامة ،الطلب من
مرصف لبنان سداد مبلغ وقدره  35مليون دوالر امرييك شهريا
لألشهر األربعة املقبلة لزوم رشاء ادوية االمراض املستعصية
واملزمنة والرسطانية ،ومستلزمات طبية وحليب ومواد أولية
لصناعة الدواء.

ّ
ّ
بوتين :روسيا ّ
عمليتها في أوكرانيا وزراء أوروبـــــا يــبــحــثــون فــي بــروكــســل وتــوريــنــو دع ــم أوكــرانــيــا
سيبرانية منذ بدء
تتعرض لحرب
(تتمة ص)1

للتصدي للمخاطر الخارجية يف هذا املجال».
وشدد عىل «أن هذه املسألة تحظى بأهمية قصوى بالنسبة
لســيادة روسيا وأمنها واقتصادها واإلدارة العامة واالستقرار
االجتامعي يف البالد».
وتابع« :يرتفع عدد الهجامت عىل البنى التحتية املعلوماتية
يف روسيا باستمرار خالل السنوات األخرية ،ومنذ بدء العملية
العســكرية الخاصة يف دونباس وأوكرانيا ازدادت التحديات
يف هذا املجال حدة وخطورة ونطاقا ،وبالفعل تعرضت روسيا
لعدوان حقيقي وحرب يف املجال السيرباين».
وأوضــح بوتني أن هذه «الحرب تتمثل بارتفاع عدد الهجامت
الســيربانية ،منها عمليــات مركبة ،بأضعــاف» ،وقال« :إن
هجامت ســيربانية منسقة تنفذ ضد روسيا من دول مختلفة،
مبديا قناعتــه بوقوف جهات حكومية وراءها ،وذكّر يف هذا
الخصوص بأن عددا من دول العامل أنشأت قوات سيربانية ضمن
جيوشها».
ولفــت بوتني إىل «محاوالت إخراج مواقع أهم مرافق البنى
التحتية املعلوماتية يف روسيا ،منها وسائل إعالم ومؤسسات
مالية ومواقع وشــبكات ذات أهمية اجتامعية ،باإلضافة إىل
هجامت خطــرة عىل مواقع حكومية وارتفاع عدد محاوالت

اخرتاق الشــبكات الداخلية ألكرب الرشكات الروسية».وذكر أن
«هذه الهجامت تستهدف منع الوصول إىل املعلومات املنشورة
يف تلك املواقع أو استبدالها مبعلومات كاذبة».
وتابع« :لكن حتى اليوم ميكن القول إن العدوان الســيرباين،
مثل «زحف العقوبات» ضد روســيا عموما فشل ،وكنا بشكل
عام مســتعدين لهذا الهجوم نتيجة للعمل املنتظم الذي استمر
عىل مدى السنوات األخرية».
وشدد بوتني عىل «رضورة مواصلة تعزيز الخطوط الدفاعية
للفضاء املعلومايت يف روســيا» ،مضيفا أنه «ينبغي أال تكون
هناك نقاط ضعف» ،ولفت إىل أنه من املهم مبدئيا منع ترسيب
البيانات الشخصية للمواطنني يف اإلنرتنت ،السيام من خالل
تشديد الرقابة عىل استخدام األجهزة الحاسوبية يف املؤسسات
الحكومية.
واقــرح الرئيس يف هذا الصدد دراســة إنشــاء منظومة
حكومية لحامية املعلومات يف روسيا ،داعيا األعضاء الدامئني
يف مجلس األمن إىل طرح مقرتحاتهم بشأن الخطوات الواجب
اتخاذها بهدف ضامن العمل املستدام للبنى التحتية املعلوماتية
يف املؤسسات الحكومية الروسية.
وشدد بوتني عىل أن طابع التحديات والتهديدات يف الفضاء
املعلومايت يتغري عىل وجه الرسعة ،مؤكدا عىل رضورة مراعاة
ذلك واالستمرار يف متابعة هذه املسائل عن كثب.

(تتمة ص)1
املســؤول البارز بوزارة التنميــة االقتصادية يف أملانيا الرئيس
الرويس فالدميري بوتني باملســؤولية عن أزمة غذاء ستصيب
كثريا من سكان العامل ،وقال لدى وصوله إىل مقر االجتامع يف
بروكسل إن بوتني «أصبح معتديا عىل أجزاء شاسعة من العامل،
وخصوصا يف أفريقيا والرشق األوسط ،بل يف آسيا أيضا».
كام ناقش اجتامع بروكسل آثار ارتفاع أسعار املواد الغذائية
والطاقة عىل مســتوى العامل ،إضافــة إىل التوازنات املالية
وارتفاع مســتويات الديون ،كام بحث الوزراء ســبل التضامن
األورويب مع البلدان الرشيكة التي تعاين من آثار الحرب.

} اتهامات متبادلة }

وكانــت لواليات املتحدة وروســيا تبادلتا يف مجلس األمن
الدويل يوم الخميس االتهامات باملســؤولية عن تدهور األمن
الغذايئ العاملي .وقال وزير الخارجية األمرييك أنتوين بلينكن
يف االجتــاع الذي عقــد بدعوة من بالده «توقفوا عن تعطيل
موانئ البحر األسود.
يف املقابل ،ندّ د الســفري الرويس لدى األمم املتحدة فاسييل
نبينزيا بوجود نية غربية «لتحميل روســيا مسؤولية مشاكل
العــامل كافة» ،رافضــا كل االتهامات الغربيــة لبالده .وقال
نبينزيــا إن األزمــة الغذائية التي يشــهدها العامل كامنة منذ
زمن ،وأســبابها الجذرية ترجــع إىل «دوامة التضخم» جراء

تزايد التكاليف والصعوبات اللوجســتية و»عمليات املضاربة
يف األسواق الغربية».
من جهته ،قال األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش
إن حل مشكلة انعدام األمن الغذايئ يتطلب إعادة دمج املنتجات
األوكرانية والروسية والبيالروسية يف األسواق العاملية.
من ناحية أخرى ،عقد وزراء خارجية منظمة مجلس أوروبا،
يف مدينة تورينو اإليطالية أول اجتامع لهم بعد إعالن روسيا
انســحابها من املنظمة وذلك ملناقشــة ردهم عىل الحرب التي
تشــنها روســيا عىل أوكرانيا .وقال وزير الخارجية اإليطايل
لويجي دي مايو إن مساعدة أوكرانيا ملواجهة العدوان الرويس
تعــدّ أهم أولوية للمنظمة حاليا ،مؤكدا أن الحرب عىل أوكرانيا
متثل تهديدا للسالم يف أوروبا والعامل.
مــن جهتها ،قالت األمينــة العامة ملجلــس أوروبا ماريا
بيجسينوفيتش بوريتش إن قرار إبعاد روسيا عن املجلس كان
عــادال بالنظر إىل ما وصفته باالعتداء الرويس الوحيش عىل
أوكرانيا.كام أعلنت دعــم املجلس لالدعاء العام األوكراين يف
التحقيقات بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان.
من جهة أخرى ،قال رئيس الوزراء األوكراين دنيس شميهال
إن االتحاد األورويب رصف دفعة جديدة من مســاعداته املالية
ألوكرانيا.وكتب شــميهال عىل حسابه يف تويرت «اليوم رصف
االتحاد األورويب دفعة جديدة بقيمة  600مليون يورو يف إطار
الربنامج الطارئ للمساعدة املالية لالقتصاد الكيل ألوكرانيا».

تـــــــــداعـــــــــيـــــــــات اغــــــــتــــــــيــــــــال الـــــــشـــــــهـــــــيـــــــدة شـــــــيـــــــريـــــــن بــــــــــو عـــــاقـــــلـــــة
ّ
مــــشــــروع قــــانــــون لـ ــحـ ــل «الـــكـــنـــيـــســـت»  ..ل ــي ــب ــي ــد :مــــن الـــســـابـــق نـــعـــي الــحــكــومــة
قال حزب «ليكود اإلرسائييل» إنه سيعرض مرشوع قانون
عىل «الكنيســت» (الربملان) يوم األربعاء املقبل لحله وإجراء
انتخابات مبكرة ،بعد أن اســتقالت منه النائبة غيداء ريناوي
زعبي.
وكانــت زعبي أعلنت اســتقالتها من االئتالف الحاكم يف
«إرسائيل» مام يفقده صوتا آخر ،ليســتند من اآلن فصاعدا
إىل  59صوتا فقط من أعضاء «الكنيســت» الـ  .120وقالت
 ،يف رســالة إىل رئيس الوزراء نفتايل بينيت« ،إن مشــهد
االعتــداء عىل جنازة الصحافية شــرين أبو عاقلة حســم
موقفها املبديئ بتقديم االستقالة ،إىل جانب االعتداءات التي
تعرض لها املسجد األقىص خالل شهر رمضان» ،وقالت إنها
«مل تعد معه قادرة عــى البقاء يف ائتالف يتنصل ويتعامل
بشكل مخز وشائن مع قضايا املجتمع العريب الذي ميثلني».
من جانبه اعترب وزير الخارجية يائري لبيد أن من الســابق
ألوانه «نعي» الحكومة .وكتب لبيد يف تدوينة عىل فيسبوك
«لقد تم تأبيننا  5مرات يف اليوم ،من أجل البث الخاص ،وقد
عدنا .اآلن يخربك هؤالء األشــخاص أنفسهم أن األمر انتهى.
مل ينته بعد ،نحن هنا».
وقــال أيضا «هذه الحكومة هي الــيء الصحيح لدولة
وشــعب إرسائيل ،ليس لدينا أي نية لالستســام أو التخيل
عنها ،ليســت لدينا نية إلعطاء (زعيــم املعارضة بنيامني)
نتنياهو ،و(النائــب اليميني إيتامر) بن غفري فرصة لتدمري
البــاد» .أضاف «ســنفعل مــا نفعله كل مــرة ،مرة أخرى
ســنجلس مع أولئك الذين يحتاجون إىل الجلوس ،وسنصلح
كل ما يحتاج إىل اإلصالح».
اىل ذلــك واصــل الجيش اإلرسائييل االمتنــاع عن إجراء
تحقيق جنايئ يف اغتيال الشهيدة شريين أبو عاقلة ،يف حني
حــددت النيابة العامة الفلســطينية نوع رصاصة االغتيال
ومن يستخدمها حرصا.
ونقلت وكالة «أسوشــيتد بــرس» ()Associated Press

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

بالقرب من شريين».
من جهته ،قال املتحدث باسم «الجيش اإلرسائييل» أفيخاي
أدرعي إنه «ال مجال يف الوقت الراهن لفتح تحقيق بشــأن
ظروف قتل مراســلة الجزيرة شــرين أبو عاقلة» ،أضاف
«أن قرارا نهائيا ســوف يتخذ بعد انتهاء التحقيق العمليايت
والنظر يف كل املعلومات ذات الصلة».
ويف رد عىل ســؤال ملراســل «الجزيرة» يف القدس ،أكد
أدرعــي «أن القرار بعدم فتح التحقيق اتخذ وفق سياســة
التحقيقــات التي تم التصديق عليها بقرار من املحكمة العليا
اإلرسائيلية ،والتي تنص عىل عدم فتح تحقيق جنايئ بشكل
فــوري يف عمليات الجيش اإلرسائييل يف الضفة الغربية».

} مخاوف إرسائيلية }

عن مصدر عســكري« ،أن الجيــش اإلرسائييل حدد البندقية
التــي يحتمل أن تكون قد أطلقــت منها الرصاص التي قتلت
شــرين ».لكنه أضاف «أن الجيش ال يســتطيع التيقن من
األمر ما مل يســلم الفلسطينيون الرصاصة التي قتلت شريين
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لفحصها».
وقال املصدر نفســه ،إن مصدر إطــاق النار ال يزال غري
واضح ل «لجيش اإلرسائييل» ،لكن «حرصنا الســاح التابع
للجيــش ،الذي رمبا يكون اســتخدم يف تبادل إطالق النار
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يف السياق نفســه ،قال عاموس هرئيل املحلل العسكري
لصحيفــة «هآرتس» إن «الجيــش اإلرسائييل ال ينوي فتح
تحقيق بشــأن مالبسات مقتل شــرين أبو عاقلة ،بدعوى
عدم وجود شــبهات جنائية ،وتجنبا لنشــوب خالفات يف
املؤسسة العسكرية واملجتمع اإلرسائيليني».
ويف املقابل ،اشــارت املعلومــات اىل إن تحقيق النيابة
العامة ومعهد الطب العديل الفلســطيني كشــفا أن الزميلة
الشــهيدة شــرين أبو عاقلة قتلت بعيار ناري أصابها خلف
األذن اليــرى ،وأن نوع الرصاصة التي قتلتها تســتخدمها
قوات االحتالل اإلرسائييل فقط.
ووفــق املعلومــات التي حصلت عليهــا «الجزيرة» ،فإن
الرصاصة اخرتقت رأس الزميلة شــرين أبو عاقلة ،ما يشري
إىل أنهــا كانت مســتهدفة بنريان قنــاص متمرس .أضاف
التحقيق أنه ليس من املســتبعد أنها كانت مستهدفة بشكل
شــخيص ،ألنها صحفية بارزة ونشطة يف شبكة الجزيرة.
كام يشــر التحقيــق إىل أن أثار الرصاص عىل شــجرة
الخروب التي ســقطت عندها شــرين يشــر إىل أن مطلق
النريان كان هدفه القتل العمد.
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