«كــــــــورونــــــــا»  :حـــــالـــــة وفــــــاة
و 72إصـــــــــابـــــــــة جــــــديــــــدة

بطولة لبنان في كرة السلة :

الــــــريــــــاضــــــي يـــتـــقـــدم
عـــلـــى ديـ ــنـ ــامـ ــو ()0-1
ص 10

5000 L.L.

 5000ل.ل.

السنة الرابعة والثالثون ـ العدد 11879

حقيقة الديار

اإلنهيار سيكون أقوى
الترصيحات والخطابات واملهرجانات والرشوط
السياســية التي ترصح بها فئات سياسية كثرية،
وتعترب بنســبة  80%من املجلس النيايب ،ال تبرش
بالخري.
كلهــم أصبحوا نابليون ،كلهــم أصبحوا جرنال
ديغول ،وكلهم يريدون أن يكونوا الرئيس الرويس
فالدميري بوتني.
أكرثية العاملني يف الحياة السياسية يف لبنان
رؤوسهم حامية ،والنار تحرق ضامئرهم ،والعقل
يغيب ،وكأنهم مسؤولون يف وطن هو بألف خري.
انظروا أيها املسؤولون،اىل جوع اللبنانيني حيث
ربطة الخبز الواحدة باتت بأغىل االمثان.
انظروا اىل أســعار املواد املعيشــية ،هل تشبع
العائالت أم تنام جائعة؟
معظم املســؤولني ال يعرفون األسعار ،ألن املال
الكثري يف حوزتهم ،وهم يرسلون من ينوب عنهم
لرشاء املواد ،فال يعرفون جنون االسعار ،وطبعا ال
يعرفون كلفة االستشفاء يف املستشفيات ،وطبعا
ال يعرفون أســعار االدوية ،وال يسألون عن حليب
األطفال املفقود ،وال يسألون عن مرىض الرسطان،
وكيف أن هؤالء ال ميلكــون مثن الدواء ،منتظرين
كتابة أسامئهم عىل الئحة املوت.
معظم املســؤولني ال يعرفــون أن الهجرة تبتلع
الشــبان والصبايــا ،حتى أن جوازات الســفر مل
تعــد موجودة من كرثة الطلبــات للهجرة .وتقول
اإلحصاءات أن أكرث مــن  100الف لبناين هاجروا
منذ انــدالع ثورة  17ترشيــن األول  2019وحتى
اليوم.
أوىل األولويــات معالجة املرىض ،ومســاعدة
الفقراء يك يأكلوا وتبقى صحتهم مقبولة .هنالك
عائالت مل تأكل لحوما ودجاجا منذ ســنة وأكرث،
حتــى أن جيش لبنان العظيم تم حرمانه لفرتة من
اللحوم لعدم وجود موازنة.
كل كتلة نيابية لديهــا رشوط ،وكل تج ّمع من
النواب لديه رشوط ،وكل حزب لديه رشوط وكلها
رشوط وهمية.
الرئيس بري ســيعاد انتخابه رئيســا للمجلس
ين
النيــايب ألنه رجل دولة وغــر
طائفي وعقال ّ
ّ
يك جدا ،ففي عهده تم إقرار مئات
وموضوعي وذ ّ
ّ
املشــاريع والقوانني العادية والدستورية ،كام تم
انتخاب رؤساء ،وكان له الدور األول يف ذلك.
فاذا كان البعض يعتقد أن الرئيس بري سيخضع
للرشوط ،فهم ال يعرفون من هــو نبيه بري ،مع
حفــظ األلقاب،ألنه ومنذ عمر الـــ  17عاما وهو
يناضل ،هو سنديانة لها جذورها العميقة يف أرض
لبنان ،وليس يف الجنوب فقط بل يف كل لبنان.
معظم السياسيني ال يعرفون شيئا عن السالح،
وال عن السياســة الدفاعية ،ويعتربون أنفســهم
الجرنال األمرييك أيزنهاور الذي أصبح الحقا رئيس
الواليات املتحدة.
السياســة الدفاعية اختصــاص ،واالختصاص
فيها لضباط الجيــش اللبناين الكبار ،الذين قاتلوا
ودرســوا وقاموا بدورات خارجيــة يف الواليات
املتحدة وفرنسا وإيطاليا والصني وغريها.
فاذا كانوا يريدون بحث السياسة الدفاعية ،فام
عليهم اال الرجوع لقيادة الجيش التي هي مسؤولة
عن ذلك.
صورة لبنان اآلن وسط الترصيحات والهجومات
عىل بعضهم البعض ال تبرش بالخري ،وبدل إعطاء
األولوية للتعايف االقتصادي وتحســن االقتصاد،
والسباب ،وكلهم رؤوس
يعطون املجال للشــتائم
ُ
حامية ضاع منها العقل.
االنهيار االيت ســيكون أقوى وأصعب اذا مل يتم
تدارك االمر بخطــة تعايف اقتصــادي تبدأ فورا
بالتفاوض مع صندوق النقد الــدويل إلنهاء هذا
امللف وبكثافة وليس ببطء وبرسعة وليس بجمود.
لــوال الهجرة لكان لبنان «فرن نار» ضد  80%اىل
 90%من السياسيني ،أحرقهم ونزعهم من السلطة.
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محمد بلوط
اليوم تبدأ واليــة املجلس النيايب الجديد ،وأوىل مهامه
انتخاب رئيســه ونائبه واعضاء مكتبه ،تليها تســمية
رئيس الحكومة الجديد لتشــكيل الحكومة العتيدة التي
يفرتض ان تتوىل املهمة الصعبــة لوقف االنهيار الكبري
الذي يعصف بالبالد.
رئاســة املجلس مضمونة للرئيس نبيــه بري يف كل
األحوال ،لكن املشــهد الحكومي يبدو معقداً وصعباً يف
ظل فقدان االغلبية النيابية ،وتحول املجلس اىل مشــهد
سوريايل يضم تكتالت مختلفة ومتناقضة.
ً
واعتباراً من اليــوم تبدأ مهلة الـــ  15يوما النتخاب
رئيس املجلس ونائبه واعضاء هيئة املكتب ،غري ان متديد
موعد الجلسة مرتبط باملشاورات واملداوالت املكثفة غري
املعلنة التي بــدأت بعد صدور نتائــج االنتخابات لبلورة
اجواء التحالفات واملواقف من هذا االستحقاق.
وحســاً «للحرتقات» والترسيبــات ،جاء أمس القرار
من عني التينة برتشــيح الرئيس بري لرئاســة املجلس،
بعد ترؤســه كتلته الجديدة واملتجددة .واعلنت الكتلة يف
بيان لها هذا الرتشيح آملة من النواب تأييد هذا الرتشيح
والعمــل به .وشــددت يف الوقت نفســه عىل رضورة

(تتمة املانشيت ص)12

ّ
ُ ّ
روســيــا تــدمــر شــحــنــات أســلــحــة غــربـ ّـيــة مــوجــهــة ألوكــرانــيــا
زيــلــيــنــســكــي  :الــديــبــلــومــاسـ ّـيــة وح ــده ــا ســتــنــهــي الــحــرب
أفــادت وزارة الدفــاع
الروسية أن الجيش الرويس
دمــر شــحنات أســلحة
غربية باســتخدام صواريخ
كاليــر مبنطقــة غومتري
األوكرانيــة ،وقالت« :دمرت
صواريخ كاليــر الطويلة
املدى والعالية الدقة شحنة
كبرية من األسلحة واملعدات
العسكرية أرسلتها الواليات
املتحدة ودول أوروبية قرب
محطة مالني للسكك الحديد
يف منطقة زيتومري».
من جهتها ،قالت وسائل
إعالم أوكرانيــة إن القيادة
العملياتيــة األوكرانيــة

(التتمة ص)9

مــهــرجــان للتيار الــوطــنــي الحر
بــعــنــوان «ك ــن ــا وبــقــيــنــا هـــون»

(التفاصيل ص )4
النار مشتعلة بآليات عسكرية اوكرانية

ّ
ُ
عبد اللهيان  :طهران جديّة في التوصل الى اتفاق نووي مستدام
أكّــد وزير الخارجية اإليراين حســن أمري عبــد اللهيان،
جديــة إيران يف التوصل إىل اتفاق مســتدام يف مفاوضات
فيينا ،وامتالكها «حسن النوايا واإلرادة الالزمة للوصول إىل
االتفاق».
وخالل اتصال هاتفي مع مســؤول السياســة الخارجية
يف االتحاد األورويب جوزيــب بوريل ،تناول عبد اللهيان آخر
مستجدات مفاوضات فيينا بشأن رفع الحظر وأهم التطورات
الدولية ،مبا يف ذلك األزمة يف أوكرانيا.
وأشــار إىل الزيارة األخرية التي قام بها مســاعد مسؤول
السياســة الخارجية يف االتحاد األورويب إنرييك مورا إىل
طهران ،مؤكّداً «بحث مبادرات إيرانية خالل الزيارة».

مــن جانبه ،أشــار بوريــل إىل املبادرات التــي طرحتها
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية خالل مفاوضات فيينا ،قائالً:
«نحن اآلن يف طريــق جديد ملواصلة الحــوار والرتكيز عىل
الحلول».
وتابع بوريل« :نحن مصممــون عىل مواصلة جهودنا يف
االتصــاالت الجارية للتقريب يف وجهــات النظر بني طهران
وواشنطن» ،معرباً عن أمله يف التوصل إىل «نتيجة جيدة».
كذلك ،أشاد بوريل بجهود الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
لحل األزمــة يف أوكرانيا ،معترباً «أنّ جهودها لدعوة األطراف
إىل املحادثــات واقرتاح وقف إطالق النار نابعة من حســن
نواياها».

واشــــــنطن  :لتحقيق شامل وشــــــفاف باغتيال شــــــيرين أبو عاقلة
ّ
ّ
ّ
املسؤولية
بالتهرب من
الفلســــــطينية تتهم «إســــــرائيل»
السلطة

عىل طريق الديار
حاكم مرصف لبنان األســتاذ رياض ســامة هو من
أرشف املواطنني واملسؤولني يف لبنان .فكل الروايات عن
دعاوى قضائية هي كذب بكذب.
رص فخامــة رئيس الجمهورية عىل التحقيق أوال يف
أ ّ
مرصف لبنان ،وتسلمت رشكة «الفاريس» كل املستندات،
وفتشت ،ورأت أنه ال يوجد أي مرشوع مخالف ،فلم تك ّمل
التحقيق الجنايئ ،واكتشــفت أن األسباب هي سياسية
ضد حاكم مرصف لبنان ،وال توجد أي قضية جنائية.
 25ســنة ،وحاكم مرصف لبنــان يحافظ عىل اللرية،
واملسؤولون الذين تسلموا وزارات املشاريع ،وعىل رأسها
وزارة الطاقة والكهرباء ،جعلــوا لبنان يخرس  83مليار
دوالر ،ووحدها الكهرباء جعلت الخسارة  41مليار دوالر.
رياض سالمة من أرشف الناس ،ومن أنزه الناس ،وال
غبار عليه ،لكن ،هنالك فئة حاقدة ،حاسدة ،تريد السيطرة
عىل مرصف لبنان وكل رشكاته ،ولذلك فهي تشن الحرب
عىل الحاكم رياض سالمة بكذب ،وحقد ،وكراهية وتريد
مصلحتها الشخصية فقط.

«الديار»

جــــو بــــايــــدن و  962أم ــي ــرك ــي ــا
م ــم ــن ــوع ــون مــــن دخــــــول روس ــي ــا

ً

نرشت وزارة الخارجية الروســية ،قامئــة تتضمن 963
مواطنا أمريكيا مينع دخولهم بشكل دائم إىل أرايض روسيا،
وذلك كرد عىل خطوة أمريكية مامثلة.
وقالت الخارجية يف بيانها« :يف سياق الرد عىل العقوبات
التي تفرضها الواليات املتحدة باســتمرار ضد روسيا ،تقوم
وزارة الخارجية الروسية بنرش قامئة باملواطنني األمريكيني
الذين مينع دخولهم إىل روسيا االتحادية بشكل دائم .وتضم
القامئة أسامء  963شخصا».

ّ
األميركية :
رئيس هيئة األركان املشتركة
ُ
ّ
قـــــوة بـــا م ــن ــازع
أم ــي ــرك ــا لـــم تــعــد

(التتمة ص)9

ســـوريـــا  :إســتــشــهــاد  3عــســكــريــيــن
خالل العدوان اإلسرائيلي على دمشق

(التفاصيل ص )9
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جعجع وباسيل يتنافسان بتصعيد دفتر الشروط بوجه استحقاقي املجلس والحكومة
ُ
ّ
بري املرشــــــح األوحد لرئاســــــة املجلس ...والفــــــوز محقق خارج التســــــويات
ميقاتي يجمع رصيده بدعم فرنســــــي ...و«القوات» تســــــعى لتسويق نواف سالم

شارل أيوب

ّ
هــنــغــاريــا  :الــعــقــوبــات ضــــد روســيــا
قنبلة ذريّـــــة ...والــهــجــرة ستسحقنا

أعلنت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم امس،
حول مســتجدات فريوس كورونا املســتجد ،تســجيل
 72إصابــة جديدة بالفريوس ،ليصبــح العدد اإلجاميل
لإلصابات .1098504
وأوضحــت الوزارة أنــه «تم تســجيل  72محلية و0
وافدة» ،مشرية اىل انه «تم تســجيل حالة وفاة جديدة،
وبذلك يصبح العدد اإلجاميل للوفيات .»10417

اضاءة شموع امام صور الشهيدة

جددت الخارجية األمريكية دعوتها «إلرسائيل إلجراء تحقيق
شامل وشفاف» يف اغتيال الشهيدة شريين أبو عاقلة .وقال
املتحدث باســم وزارة الخارجية األمريكية نيد برايس أن مثل
هذا التحقيق ينبغي أن يتضمن تحديد املسؤول عن القتل».
ويف السياق ،قال املتحدث باســم البنتاغون جون كرييب
إن اللقــاء بني وزيري الدفاع األمرييك لويد أوســن ونظريه

تشــــــييع شاب فلســــــطيني استشهد
ّ
برصاص العــــــدو ...والفصائل تتوعد
«اإلرسائييل» بيني غانتس تطرق إىل اغتيال شريين أبو عاقلة.
وأضاف كرييب ردا عىل ســؤال ملراسل «الجزيرة» أن أوسنت
رحب بإعالن «إرسائيل» نيتها إجراء التحقيق ،مشريا إىل «أن

ُ ّ
فيــــــروس «جدري القــــــرود» ..خبراء يؤكدون انتشــــــاره بين املثليين جنســــــيا
ً

(التتمة ص)9

(التفاصيل ص )9

نددت فصائل فلسطينية بقتل قوات االحتالل اإلرسائييل فتى
فلســطينيا صباح امس خالل اقتحامها مدينة جنني شاميل
الضفة الغربيــة ،ووصفت يف بيانات منفصلــة قتل الفتى
بـ»الجرمية البشعة واإلرهاب الدموي».
وش ّيع مئات الفلســطينيني جثامن الفتى أمجد الفايد (17
عاما) الذي استشهد برصاص جيش العدو يف مدينة جنني.
وانطلق موكب تشــييع جثامن الفتى الفايد من مستشفى
«خليل ســليامن» الحكومي إىل مخيم جنني ،مسقط رأسه،
حيث وري الرثى مبقربة املخيم.
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اليوم ...أزمة لبنان الكبرى

نبيه الربجي

هزين قــول مثقف
عراقي «مظفر النواب
رحل ،لكننــا كحثالة
برشيــة ،وكحثالــة
لغوية ،باقــون علفاً
للفيلة » !
هذا مــا حثني عىل
العودة اىل الشــاعر
العراقــي الرائع الذي
سأل الله ما اذا كان قد
ألقى بنا يف األرض فقط ليلهو بنا الشــيطان .هو
القائل «تعلمون أنكم لن تعرثوا عىل مكان للحجاج
بن يوسف حتى يف حذايئ ،لكنني متنيت ،وأنا أتابع
احدى القمم العربية لو اســتيقظت عظامه ،وبهذه
العظــام يقطع كل تلك الرؤوس لتعلق عىل أســوار
املدن».
مشــكلته مع الثــوار العرب الذين قــرأوا لينني
وغرامتيش وتروتســي ،كام علقوا عىل صدورهم
صور تيش غيفارا ،أنهم يرشــقون بالحجارة زجاج
القصــور ،ويفرتض أن تتحــول اىل أطالل ،ال اىل
قاطني هذه القصور.
ماذا لــو رأى صاحــب «جزر امللح» مــا فعلته
املنظومة السياســية (والدينية) بلبنان؟ أشد هوالً
من الحجاج ،ومن هوالكو ،وحتى من بوكاسا الذي
كان يأكل أطفال أفريقيا الوســطى .رؤوسنا نحن
الرعايــا هي املقطوعة واملبعــرة عىل كل الطرق،
واال هل كان باســتطاعة أوليــاء األمر البقاء عىل
عروشهم ولو للحظة؟
ال شــك يف وجود أدمغة اســتثنائية (نجاة عون
صليبــا مثاالً) بــن النواب الذين قيــل أنهم انتاج
املجتمــع املدين .آخرون بأدمغة الدمى .وأكاد أجزم
بــأن املنظومــة اياها هي التي استنســخت بعض
هؤالء الشــغال الناس بهــم ،وايهامهم بأن «ثورة
 17ترشين»أتت مثارهــا ،وأن التغيري آت ال محالة
ولو بعد ألف عام ...فقط!
ســؤال عابر ،اذا كنا أمام نــواب املجتمع املدين.
الباقون نــواب أي مجتمع؟ لنتذكــر قول املطران
جورج خرض «لبنان واقع ركام ال واقع جامعة» ...
مــن ينصح النواب اياهــم ،يك ال يبقوا «من كل
وادي عصا» ،وليك ال يصطادهم كرادلة الســلطة،
أن ينسقوا أوركسرتالياً يف ما بينهم لبلورة خارطة
طريق ميكن أن تســهم يف شــق الطريق اىل الحل،
وان كان الحــل الحقيقــي (الحل املســتحيل) يف
انزال الطبقة السياســية ،بقضها وقضيضها ،عن
املرسح؟
«ثوارنــا» مل يتمكنــوا حتى مــن تحطيم زجاج
القصــور .ال تتصوروا أن الديناصورات ،أو أنصاف
الديناصــورات ،تنتمي اىل فريق دون آخر .الحظوا
أي وجــوه بالية ،أي وجوه من الصفيح ،أي وجوه
صامء ،اســتبقيت يف ســاحة النجمة ازدراء لنا،
وتنكيــاً بنا ،نحن بقايا الطوائف.
عندنــا ،الضائعــون بني أرصفة بيفــريل هيلز
وأرصفة كلكوتا ،كل يشء لالستهالك التلفزيوين.
ريجيس دوبريه وصف التلفزيون كـ «قوة ابتذال».
بعض القنوات تعاملت مع نجوم ونجامت «املجتمع
املــدين» مثلام تتعامل مع فاتنات الشاشــة .من
هيفاء وهبي اىل مرييام كلينك ومايا دياب .مذيعة
كادت تســأل احدى النائبات ما اذا كانت تســتعمل
أحمر الشفاه «شــغل» نينا ريتيش أم «شغل» برج
حمود ،أكرث من ذلك هل حذاؤك من دار لوي فيتون
أو من دكان أبو نقوال ،اســكايف الضيعة!
حتى اللحظــة ،وقد التحق نواب «الثورة» بنادي
الرثثــرة( ،وغد اً قــد نشــاهدهم باألراكيل ،ورمبا
بالطرابيــش أيضاً) مل نالحظ ســوى القليل ،وأقل
مــن القليــل ،من األفكار الخالقــة من أجل وضع
حجر األساس القامة الجمهورية البديلة (ال املغارة
البديلة) فــوق انقاض تلك الجمهورية امليتة والتي
تنتظــر عبثاً من يواريها الرثى.
صدمنا ما قاله لنا ســيايس عتيق «ما رأيناه حتى
اآلن ،وبالرغــم من أهواله ،األزمة الصغرى .اعتباراً
من اليــوم األحد تبدأ األزمة الكــرى» .تصدعات
بنيوية يف املشــهد الداخيل ،ويف املشهد االقليمي،
ويف املشــهد الدويل ،ال متسع ألزمتنا عىل طاولة
الكبار ومن هم دون الكبار.
بعض القوى السياســية عندنــا ،كمثال للتفاهة،
منهمكة يف لعبــة األرقام ،دون االلتفات اىل كوننا
دولة بدرجة الصفر .من هو املنترص ومن هو املنهزم؟
نحن وأنتم ،أيها السادة الديناصورات ،مهزومون
ومحطمــون ،ونبحث عن الفتــات حيناً عىل أبواب
البيــت األبيض وحيناً عىل أبواب االليزيه .حيناً بني
جدران قرص الياممة يف الرياض ،وحيناً بني جدران
قرص باســتور يف طهــران .أي عفن ذاك الذي يف
قصورنا؟
استحقاقات حساسة بانتظارنا .هل هو الدخول
يف النفق اآلخر؟ من يقودوننا بالعيون املقفلة هل
يعلمــون ،وفقاً للنص القرآين ،أي منقلب ينقلبون؟
ال ينقلبــون .مات مظفر النــواب ،وبقيت رصخته
دون صدى...

م ــي ــق ــات ــي اس ــت ــق ــب ــل الـــقـــائـــد الــجــديــد
ّ
األمـــيـــركـــيـــة
لـــلـــقـــيـــادة الــــوســــطــــى
فـــــــي حــــــضــــــور الـــــســـــفـــــيـــــرة ش ــي ــا

ميقايت مجتمعاً مع كوريال
إســتقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقايت ،القائد الجديد
للقيادة الوسطى االمريكية الجرنال مايكل كوريال يف الرسايا
الحكومية ،يف حضور السفرية االمريكية دورويث شيا والوفد
املرافــق واالمــن العام للمجلس األعىل للدفــاع اللواء محمد
املصطفى.

ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة

َّ
ّ
النيابية الجديدة على إســــــم الرئيس املكلف لتشكيل الحكومة سريعا ؟!
هل تتفق الكتل
دوليل بشعالين
مع بــدء واليــة املجلس
النيــايب الجديــد اليــوم
األحد يف  22أيّــار الجاري،
تُعتــر حكومــة الرئيــس
نجيــب ميقايت مســتقيلة
عمــاً بأحــكام البند  1من
املــادة  69من الدســتور ،ال
ســيام أحكام الفقرة «هـ»
مــن البنــد املذكــور .وعىل
هذا األســاس شــكر رئيس
الجمهوريــة ميشــال عون
ميقايت والوزراء ،وطلب من
الحكومــة ترصيف األعامل
يتم تشــكيل حكومة
ريثام ّ
جديدة .فهل سيجري التوافق
رسيعــاً عىل إســم الرئيس
ســيتم تكليفه
الجديد الذي
ّ
لتشكيل الحكومة الجديدة؟
وهــل ســيتمكّن بالتايل من
تأليف حكومته التي سيكون
عمرها قصرياً جدّ اً ال يتخطّى األشــهر القليلة ،ســيام وأنّ
لبنان اعتاد عىل أنّ تشــكيل الحكومات فيه يتطلّب أشــهراً
وصلت يف بعض امل ّرات اىل  9و 11شــهراً ،فيام ســ ُتعترب
الحكومة الجديدة مســتقيلة بعد خمســة أشــهر ،أي فور
انتخــاب الرئيس الجديد للجمهورية يف أواخر ترشين األول
املقبل؟
مصادر سياســية مطّلعة أ كّدت أن الحكومة التي يُفرتض
أن تُشــكِّل بعد اإلنتخابات النيابية التي جرت األحد املايض،
ســتكون حكومة مؤقتة ،أو إنتقالية لفرتة زمنية محدودة
جــدّ اً بهدف تســلّم الرئيس الجديد البــاد ،بعد بداية والية
ثم تشكيل أول حكومة يف العهد
جديدة ملجلس الن ّواب ،ومن ّ
الجديــد .ولكن عىل ما يبدو من ذيول اإلنتخابات األخرية أنّ
ال توافق سيايس يف األفق يشري اىل أنّ إسم الرئيس املكلَّف
سيظهر قريباً.
الكتل النيابية الجديدة التي نشــأت بعد نتائج اإلنتخابات،
عىل ما أشــارت املصادر ،ال تجتمع عىل إسم واحد ،انطالقاً
مــن اختالف وجهات نظرها فيام يتعلّق ببناء الدولة ،وبأي
كل منها يُطالب
لبنــان تريد يف املرحلــة املقبلة .كــا أنّ ّ

بنوعيــة حكومة مع ّينة ،فالكتــل التقليدية والحزبية تريد
كل املك ّونات السياسية
حكومة وحدة وطنية تُشــارك فيها ّ
وفــق األحجام الجديــدة املمثٌلة يف الربملــان ،فيام تطرح
قــوى املعارضة تشــكيل حكومة وفق نهــج جديد ال يأخذ
باإلعتبار حجــم الكتل النيابية ،وترى «قوى التغيري» أنّه ال
مســتقل ،ورمبا وجه سيايس
ّ
بدّ من اختيار رئيس حكومة
جديد ،ملَ ال ،ينســجم مع أفــكار الن ّواب «التغيرييني» الجدد
يف الربملان.
من هنا ،تنقل املصادر نفســها أنّ حظوظ الرئيس ميقايت
يف إعادة تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة ،ويف عودته اىل
الــراي الحكومي قد ض ُعفت ،ألن ال إتفاق داخيل وخارجي
عىل اســمه ،ال ســيام مع تبدّ ل مشــهد الكتل النيابية .أ ّما
الضامنات الخارجية التي أعطيت له قبل تشــكيل حكومته
الحالية ،فتض ّمنت أيضاً إمكانية إعادة تكليفه واســتمراره
رئيســاً للحكومــة حتى نهاية عهد الرئيس ميشــال عون،
تغي موازين القوى قد يكون أثّر ســلباً عىل إعادة
غــر أنّ
ّ
تســميته لتشكيل الحكومة الجديدة .فدول الخارج ،ال سيام
فرنســا ،التي دعمت ميقايت ،تفكّــر اليوم بدعم من تريده
قوى املعارضة و«التغيري» بهدف البدء بتغيري النهج الســائد

ً

يف لبنــان منذ عقود ،وصوالً
اىل املؤمتر التأســييس الذي
تســعى اىل عقده قريباً من
أجل إحــداث التغيري املطلوب
ووضع «عقد سيايس جديد»
للبالد.
وتقول املصادر بأنّ رئيس
الجمهوريــة ،وبعد انتخاب
املجلــس النيــايب الجديــد
لرئيســه ،لــن يدعــو اىل
استشارات نيابية ملزمة يف
قــر بعبدا ،ما مل يتيقّن من
وجود إســم لشخصية سن ّية
تتوافق عليــه غالبية الكتل،
ّ
وإل فــإنّ الدعــوة لن يكون
لها أي جدوى ،ال ســيام إذا
ما تعــدّ دت األســاء نظراً
الزدياد عــدد الكتل الصغرية
يف املجلس الجديد.
وأوضحــت املصادر عينها
أنّ عدم التوافق بني الكتل عىل
إسم واحد ،من شأنه أن ُيبقي
ميقايت عىل رأس حكومة ترصيف األعامل للخمســة أشهر
املتبقية من عمر العهد ،غري أنّ ترصيف األعامل سيحدّ كثرياً
مــن دائرة تَح ُّرك حكومته ووزرائه ،ومن مضيها يف مه ّمة
اإلنقاذ وإخراج البلد من أزماته املتــــفاقمة يوماً بعد يوم،
يكنها توقيع أي إتفاقية مع صندوق النقد
حتــى أنّه قد ال ُ
الــدويل .وإزاء هذا الوضع ،قد يعود إســم ميقايت ل ُيطرح
مــن جديد لرتؤس الحكومــة اإلنتقالية ،إذ ُيفضّ ل أن تكون
رشعيــة ،عىل أن تكون حكومة ترصيف أعامل ليس إِ َّل.
وأ كّدت املصادر أنّ األمور ال تتعلّق فقط بالحســابات التي
تجريهــا الكتل النيابية الجديدة يف الداخل ،إنَّ ا أيضاً بنتائج
التســويات الدولية والتي من املفرتض أن تِبرص النور قريباً،
وأن تنعكــس نتائجها عــى الوضع يف لبنان .لكن يبدو أنّه
ال بــدّ من اإلنتظار لوقت غري قصري بعد ،وهو أمر غري ُمتاح
بالنســبة للبنان الذي يغرق أكــر وأكرث يف وحول األزمة
اإلقتصاديــة واملالية وتداعياتهــا عىل حياة املواطنني عىل
مختلف الصعد ،فيام ال يســمعون سوى خطابات تجييشية
مــن هنا وهناك ال تُطعمهم خبــزاً وال تُعيد لهم ثقتهم بهذا
البلد.

الحكومــــــة ّ
صوتت مــــــع الرفض األميركي تزويــــــد الجيش لقوى األمن بـ «جـــــــيبات» ؟
املجتمعون في بروكســــــل للوفد اللبناني  :لدمج النازحين الســــــوريين باملجتمع اللبناني
رضوان الذيب
عىل كل القوى السياســية الغارقة
يف تقييــم نتائج االنتخابات من الذين
حالفهــم الحظ او مل يحالفهم ،ومنهم
نــواب املجتمع املــدين ،ان يدركوا ان
 ٪٥٨مــن عموم الشــعب اللبناين مل
يشاركوا يف االنتخابات ،علام ان نسبة
االقرتاع املرتفعة للمغرتبني ســاهمت
يف الوصــول اىل  ٪٤٢وفوز العديد من
النواب ،وهذا ما يؤكد ان نسبة املشاركة
الداخلية مل تتجاوز الـ  ٪ ٣٥من عموم
الشــعب اللبناين ،وهي النسبة االدىن
منذ االستقالل حتى اآلن.
وعــى اللبنانيني ان يدركوا ايضا ان
نتائج االنتخابات لن تغري شيئاً« ،رماد
وملــح» ،وأفق الحلول مســدودة كليا
وســط مرشوعني مختلفني متناقضني
«عىل حد الســيف ،يا قاتل يا مقتول»،
بالتزامــن مع أعنف أزمــة اقتصادية
ومالية تجتاح العــامل ودول املنطقة،
وتحديــدا مرص وتركيــا والجزائر مع
انهيار عمــات هذه الــدول ،مضافا
اليها ازمة «شــتلة القمح املحجوبة»
عن العــامل بجامجم الجنــود الروس
واالوكرانيني والرصاعات الكربى ،وهذا
ما سيؤدي اىل تقليص الدعم الخارجي
اىل دول ال تعرف اال «الشحادة» كلبنان
املضطــر اىل اللجوء الجــراءات غري
شعبية ملنع االنهيار الشامل « والدولة املارقة « ،وســــط
فقــدان الســيولة وعدم القدرة عىل دفــع رواتب موظفي
القطــاع العام بعد اشــهر ،اىل التدهــور الرسيع للقطاع
املــريف وامكان اللجــوء اىل «البونات» يف توزيع الخبز
واملحروقات أسوة بسوريا.
ومن يعترب هذه السيناريوات وهمية «وتهبيط حيطان»،
حســب املطلعني ،عليه ان يســأل الرئيــس ميقايت عنها،
وما يقولــه العديد من الوزراء يف خلواتهم ومجالســهم،
خصوصا ان هــذه التحذيرات الكارثية تتالقى مع تقييامت
البنك الدويل ،لكن االخطر يبقى حســب املطلعني ،ما سمعه
اعضاء الوفد اللبناين املشــارك يف مؤمتــر دعم النازحني
الســوريني يف بروكســل لجهة حــض الوفد عىل رضورة

للحكومــة ومن ثم تشــكيلها وصوال
اىل انتخاب رئيــس للجمهورية ،وكل
اســتحقاق يلزمه معارك كربى يف ظل
حكومة مهمتها ترصيف االعامل.
وتكشف مصادر مطلعة ،ان النقاش
تطرق منذ شــهرين تقريبا اىل امكان
وصول البــاد اىل الفراغ بعد  ١٦ايار،
وهناك مــن اقرتح اعطــاء الحكومة
بعــض الصالحيات املحــدودة خالل
الفــرة االنتقالية ما بعد  ١٥ايار حتى
اســتحقاق رئاســة الجمهورية اذا مل
تحصل هذه االســتحقاقات ،ومن بني
الصالحيات توقيع العقود مع صندوق
النقد الدويل وقبــول الهبات ،ورصف
االموال مللفات اســتثنائية ،وقوبل هذا
الطــرح برفض مطلق تحــت عناوين
دســتورية وطائفيــة ،دون التفكري
بكــوارث تجميد البالد وشــله ،طوال
مرحلة الفراغ ولو امتد لسنوات.
ويف ظل هذه االزمات املســتعصية،
فان البالد مفتوحة عىل كل االحتامالت،
تضيف املصادر ،واللبنانيني سيصوتون
مجددا وسيعطون اصواتهم التفضيلية
لــكل فرن او محطــة بنزين تؤمن لهم
هاتني املادتــن .ولبنان قادم عىل أيام
ســوداء ،ويتموضع عىل بعد أمتار من
االنفجار االجتامعي التي ســيطيح كل
مرتكزات الدولــة ،وعىل الذين يعزون
كل خــراب البلد اىل امور ســــيادية و»فلقــوا» اللبنانيني
بالشعارات السيادية ،ان يسألوا ما حصل يف جلسة مجلس
الــوزراء االخرية لجهة رفض الســفارة االمريكية املوافقة
عىل مــا طرحه وزيــر الداخلية وطلبــه بتحويل الجيش
اللبناين بعض «الجيبات» العســكرية املقدمة من واشنطن
اىل قوى االمن الداخيل الستخدامها يف االنتخابات النيابية
جــراء النقــص يف هذه اآلليات عند قــوى االمن الداخيل،
وقد بررت الســفارة االمريكية الرفض بان هذه «الجيبات»
مقدمة كهبة امريكية للجيش ،وهكذا ص ّوت مجلس الوزراء
مع الرفض االمرييك ،باســتثناء الوزراء الشــيعة وبعض
الوزراء اآلخرين ،وبالتايل تســال املصادر اين الســياديون
مــا جرى وهذا االجراء هو االول مــن نوعه بالتعامل بني
دولة ودولة؟

مـــــــــن أســــــــقــــــــط مــــــنــــــح الــــــحــــــكــــــومــــــة بـــعـــض
ّ
ّ
االنــــتــــقــــالــــيــــة؟
الـــــصـــــاحـــــيـــــات فــــــي الـــــفـــــتـــــرة
االرساع يف اتخــاذ اجــراءات عاجلة ملســاعدة النازحني
الســوريني ودمجهم يف املجتمــع اللبناين ،وتم ابالغ الوفد
اللبنــاين بأن الدعم الشــامل مرشوط بنجــاح الحكومة
اللبنانيــة يف العمل عىل تفعيل هذا االندماج ،كونه الوحيد
القــادر عىل وقــف هجرة اآلالف من النازحني الســوريني
اىل اوروبــا الغارقة يف كــوارث النزوح االوكراين والغالء
الجنــوين ،الذي يؤرش اىل ازمات اين منهــا االزمات التي
ســبقت الحربني العامليتني االوىل والثانية.
ويف ظل هذه االجواء من االنقســامات الداخلية حســب
املطلعــن ،يواجه لبنان االزمــات الكربى بحكومة ترصيف
لالعامل ودعــوات لتمرير «قطوع» انتخاب رئيس للمجلس
النيــايب ونائبــه وهيئــة املكتب ،و»االســترشاس» عىل
الحصص بني ابناء القضية الواحدة ،وبعدها تســمية رئيس

حــــســــن عـــــزالـــــديـــــن  :الئـــــحـــــة األمـــــــــل والـــــــوفـــــــاء حــصــلــت
ّ
ّ
والــــشــــعــــبــــيــــة
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة
عـــــلـــــى الــــشــــرعــــيــــتــــيــــن
شــدد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن عزالدين
عىل أن «الكتلة ســترتجم عمليا برنامجها االنتخايب ،وسنقوم
مبــا نستطـــــيع يف حزب الله أو من خــال أجهزة الدولة
والحكومة ،لتأمني األسواق التي نستطيع من خاللها أن نصدر
الحمضيــات واملوز وكل الزراعات األخرى ،لتســهم يف الدورة
االقتصادية».
وقــال خالل رعايته مهرجان «الزعــر الجنويب» يف بلدة
دردغيا« :لوال دماء الشــهداء والجرحى واألرسى واملجاهدين،
ملا كنــا نعيش بهذه العزة والكرامة ،لذلك صوت أهلنا وبصموا
بأصابعهم وفــاء لهذا النهج املقاوم وتلك الدماء الطاهرة التي
روت هذه األرض ،ومنحتنا الحرية واملنعة واالستقرار».
وختم« :الئحة األمل والوفاء متكنت من الفوز بكامل الحصة
الشــيعية ،إلبقاء التوازن قامئا بني مكونات القوى السياسية
وســلطات الدولــة ،واألهم من ذلــك أن االنتخابات بنتائجها
وأرقامهــا أثبتت للداخل والخارج ،ألمريكا وأدواتها ،أن الالئحة
حصلــت من خــال تصويت أهلنا واقرتاعهــم بهذه الكثافة

الـــــلـــــواء ابــــراهــــيــــم الــــــى واش ــن ــط ــن
ّ
رســـــــمـــــــيـــــــة
فــــــــــــي زيـــــــــــــــــــــــارة
غــادر املدير العام لالمن العــام اللواء عباس ابراهيم صباح
امــس بريوت ،عىل منت طائــرة امريكية خاصة ،متوجها اىل
واشــنطن يف زيارة رسمية يلتقي خاللها كبار املسؤولني يف
االدارة االمريكية.

افـــــــرام  :ع ــب ــد املـــلـــك جــعــلــت لــبــنــان
فــــــــي قـــــلـــــب حـــــكـــــومـــــة فــــرنــــســــا

عز الدين يلقي كلمته
الواســعة ،عىل الرشعيتني السياســية والشعبية ،رغم الخلل
بقانــون االنتخابات الذي يجب إعادة النظر به أو وضع قانون
جديد ينقل البلد إىل دولة املواطنة العابرة للطوائف واملناطق».

غــرد رئيس املجلس التنفيذي لـ «مرشوع وطن االنســان»
النائب املنتخــب نعمة افرام عرب «تويرت»« :تفتخر كرسوان -
جبيل بوزيرة الثقافة الفرنســية رميا عبد امللك ،ففي عروقها
مزيج من دم شــيخان الجبيلية لوالدها وعجلتون الكرسوانية
لوالدتها.
هجرتها حرب التحرير عن عمر عرش ســنوات ،ومن يومها
راحت تتألق بالثقافة املشــغوفة بالحياة واإلنسان ...لتجعل
لبنان يف قلب حكومة فرنسا .ألف مربوك».
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سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ّ
ّ
«بل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش الج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد» ...الجمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع يس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعد للمنازل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الكب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى
َ
جن ــــــــرال بعب ــــــــدا ل ــــــــن يُوق ــــــــع لحكوم ــــــــة «م ــــــــش عذوق ــــــــو»
ميشال نرص
قبل ان تودّع «معا لإلنقاذ»،
متحولة من حكومة كاملة
املواصفــات واىل ترصيف
أعــال رســمي ،ودّعــت
اللبنانيني بحزمة ارتفاعات
يف اسعار الخبز واملحروقات
واملواد الغذائية واالتصاالت،
هــي التي فشــلت حتى يف
فرملــة االنهيار اىل ما دون
جهنم ،معتمدة سياسة «ابر
املســكن» ،تاركة كل دلوها
لجلستها االخرية عمال مببدأ
«يا رايــح كرت القبايح» ،بعد
انجاز يتيم ما كان ليكون لوال
التهديد الدويل بالويل والثبور
وعظائم االمور.
فمع قلب الحكومة امليقاتية ورئيسها صفحتها
االخرية من كتاب عمرها «االســود» ،الذي يف آخر
ورقــة من عمرها االصيل بينــت للبنانيني انهم ما
زالوا يف احىل مراحل «العيشــة بجهنم» ،معطية
بتوازناتها هدية لرئيســها وســاحا قد يسمح له
بالعــودة اىل الرساي ،عــر اقرارها خطة التعايف
االقتصــادي عىل مضض ،بــدأ البحث الجدي عن
تركيبــة الحكومة العتيدة وتوازناتها ،وما اذا كانت
ســتبرص النور يف ظل الستاتيكو السيايس الجديد
الحاكم ،بعد ما افرزته االنتخابات النيابية.
ويف هذا االطار ،تطرح سلســلة من التساؤالت
االساســية ،هل تذهب معراب اىل النهاية فتدخل
الحكومــة رشيــكا مضاربا للعهــد يف الحصة
املسيحية؟ بحســب مصادر واسعة االطالع ،مثة
اشــارات واضحة من «املقــر الكرسواين» تفيد ان
الحــزب الذي اتخذ القــرار مبقاطعة الرئيس بري
دون ان يقاطع جلسة االنتخاب ،لن ينجر اىل حيث
يريد اعداءه ،عرب ادخاله اىل مجلس الوزراء بحصة

محجمة ووفقا لحسابات ال تتطابق وبيادر معراب،
فيخرس هذه املرة ما ربحه نيابيا بشــكل اســاس
بسبب خروجه من السلطة التنفيذية« ،فالحكيم»
وفقا للمصــادر ،يدرك جيــدا ان الجميع «ناطرو
عىل الكوع» لســحب سيف الشعارات التي اطلقها
الســتخدامها ضده ،لذلك قرر وبالتنسيق مع قوى
االكرثية الجديدة بنقل املواجهة الشعبية املعيشية
اىل ساحة الربملان.
وتتابــع املصادر بان موقف «القوات» غري املعلن
حتــى الســاعة ،يقابله حســم «كتائبي» يف هذا
االتجاه ،اذ ان املواجهة ابعد من الحصول عىل مقاعد
وزاريــة لن تقدم ولن تؤخــر يف حال عدم مراعاة
االحجــام واالوزان ،وهو موقف تتالقى معه «قوى
التغيري» من مســتقلني و «ثــورة» ،رغم محاوالت
اســتدراج العروض التي بدأت معهم لرشوة مبقعد
وزاري لتطعيــم اي حكومة اقلية يف حال نجحت
الظروف يف تأمني نصاب للثقة.
ولكن مــاذا عن خطط فريق بعبــدا وحلفائه؟
العاملون بشخصية رئيس الجمهورية ممن عارصوه،

يجزمون بان االمور لن تكون
بهذه الســهولة  ،فالجرنال
املقاتــل لن يستســلم يف
االمتار االخرية من الســباق،
خصوصا اذا ما تيقن ان الفراغ
يف رئاسة الجمهورية واقع
ال محــال ،وفقا ملا يرتدد يف
االروقــة الضيقة ،وبالتايل
فهو سيزداد رصامة وتشبثا
بان تكــون الحكومة «عىل
ذوقو» بالكامل وفقا لرؤيته
ملرحلة مــا بعد خروجه من
القرص الجمهوري ،متسلحا
بالسالح الدستوري الوحيد
الــذي مــا زال ميلكه وهو
التوقيع عىل مرسوم تشكيل
الحكومة .ولكن ماذا يف حال
مل تطابق حســابات حقله
بيدراملصالح الداخلية والخارجية؟
تستدرك املصادر بالقول ان املصلحة حينها تكون
ببقاء حكومة ترصيف االعامل ،وفقا لســيناريو
مرسوم مسبقا ،وتحت هذا العنوان يندرج بند مترير
خطة التعايف االقتصــادي رغم االعرتاضات التي
واجهتها من وزراء حزب الله ،استكامال للهدية التي
قدمها يف عــكار للتيار الوطني الحر ،وهو موقف
رئــايس يتقاطع مع موقــف الضاحية التي بدأت
تتوجس من مسألة انتخاب رئيس املجلس النيايب،
رغم النربة الهادئة التي خرج بها امني عام حزب الله
السيد حسن نرصالله اىل الناس يف اطاللته االخرية
ومده اليد للرشاكة ،يف مقابل هجمة عنيفة اطلت
من الجاهلية مص ّوبة نحو بيك املختارة.
فهل يتكرر املشــهد العراقي يف لبنان؟ فتتحول
االكرثية اىل املعارضة وتبقى االقلية يف السلطة؟
هي اشــهر قليلة فاصلة عن حســم قطار التغيري
ملحطاتــه بعدما باتت الســلطة واقفة عىل «اجر
ونص» ،قبل والدة مجلــس جديد ينبثق عنه حكم
جديد ورئاسات ثالث من «نوع» جديد...

صدر عن املديرية العامة لرئاســة الجمهورية
مــا يأيت« :عمال بأحكام البند  /1/من املادة /69/
من الدســتور ،املتعلقة بالحــاالت التي تعترب فيها

الحكومة مســتقيلة ،ال سيام أحكام الفقرة /هـ/
من البنــد املذكور ،ونظرا لبدء والية مجلس النواب
الجديد اليوم يف  ،2022/5/22أعرب الســيد رئيس

الجمهورية عن شكره للسيد رئيس مجلس الوزراء
والســادة الوزراء ،وطلب مــن الحكومة ترصيف
األعامل ريثام تشكل حكومة جديدة».

اشــار رئيس الحزب «التقدمي االشرتايك» وليد
جنبــاط ،إىل أنه كان وحده يف املعركة االنتخابية
التي خاضها يف الجبل ومل يخذله الوطنيون هناك.
وأوضــح يف حديث لـ «اندبندنت عربية» أن «ال
مشكلة مع تصويت بعض القاعدة الدرزية ملصلحة
النــواب التغيرييني ،فالذي ال يعــرف كيف يتأقلم
سيخرس ،لكن أسأل عن برنامجهم».
أضــاف« :حزب الله وحلفاؤه فقــدوا األغلبية.
والسؤال اآلن ،كيف ستترصف األغلبية ،بعد تشكلها؟
يف صفنا تقييامت مختلفة رمبا ،ويجب أال تأخذنا
نشــوة النرص ،وأن ننتبه إىل أن يكون ردنا موحدا
وعقالنيــا فوق العصبيات املناطقية والحزبية من
كل نوع .وأنا هنا ال أستطيع أن أتحدث بالنيابة عن
الذين أســقطوا أغلبية املحور اإليراين  -السوري،
ومنهم املنتفضون واملجتمع املدين وأحزاب كالقوات
وغريها ومستقلون .فال بد من معرفة برنامجهم».
وقال« :ســبق أن اتصلت قبل االنتخابات بحواىل
شــهر ونصف الشهر بالشيخ سعد الحريري ،وقلت
لــه إننا عىل مشــارف اغتيال ســيايس جديد يف
املختارة ،وطلبت املســاعدة .وبرصاحة ،وإن كنت
أتفهم ظروف ســعد الحريــري باالنكفاء ،لكن مل
يأتني جواب واضح».
وعن اعتبار الحريري أن االنتخابات أثبتت أن قراره
كان صائبا ألنه أفســح املجــال لظهور التغيرييني
والشــباب ،قال« :ال أوافق باملطلق عىل هذا الرأي.
وال أريد أن أعلق لئال ندخل يف سجال ،وسأبقى عىل
صداقتي الشخصية مع سعد الحريري .التغيرييون
أتــوا من دون جميلة أحد ،ومل أطلع بعد عىل جميع
النتائج والخريطة السياسية لوجودهم من منطقة
الشوف إىل الجنوب واملناطق كافة».
وعــن اتهام حزبه مع غــره من األفرقاء بتلقي
دعــم من دول غربيــة وعربية منها دول خليجية،
قال« :نعم ،وقفت الســعودية معنا سياســيا ،وما
املشكلة»؟.

أجاب« :ال مشــكلة لدي .الشــخص الذي ال يعرف
كيف يتأقلم ســيخرس .تصفني بالتقليدي وأنا نعم
تقليدي بالنسب ،لكن أعتقد أنني طوال عمري كنت
ثائرا ورافضا هذا النظام الســيايس ،كام كان كامل
جنبــاط .ومع املوجة الجديــدة يجب أن أتعاطى
مع نفيس ومع الحزب ،أي اســتكامل إصالح البيت
الداخيل ووضع أســس جديــدة تنظيمية وفكرية
للعمل ،بالتعاون مع تيمور».
وعن التحالف مع حــزيب «القوات اللبنانية» و
«الكتائب» وغريهام قــال« :كنا والقوات اللبنانية
عىل الالئحة عينها والشــعار عينه ،لكن يف تبادل
األصــوات كل حزب صوت لصالحــه بفعل قانون
االنتخاب الذي يسمونه نسبيا ،يف حني أنه طائفي
إىل أقىص حد .يف األســاس ليس هناك تعاون مع
الكتائب ،ألن األستاذ سامي الجميل يعترب نفسه من
الثوار ،وأنه مل يكن أساسا من منظومة الحكم وهذا
أمر غريب .املطلوب عقلنة الخطاب الســيايس لئال
ندخل يف العصبيات املناطقية والطائفية ،وأن نضع
أسسا عريضة لفريق األغلبية الجديد».
وعن موضوع االســراتيجية الدفاعية قال« :ال
بديل من الحوار دامئا».
ورفض قول النائب محمد رعد «نقبلكم خصوما
يف الربملــان ،لكــن ال نقبلكم دروعــا إلرسائيل،
وللحرب األهلية ...وال تخطئوا الحســاب» ،وسأل:
«أمل يــدرك األســتاذ محمد رعد أننــا نريد فقط
الدولة وســيطرتها؟ وحتى الســيد نرصالله ،قال
يف خطابني قبل االنتخابات إنهم جاهزون للبحث
يف االســراتيجية الدفاعية .نحن ال نريد بحثها،
بل نريد إقرارهــا بالتعاون معه .كام ملح إىل أنهم
ليســوا بديال عن الدولة .ممتاز ،عليه أن يثبت هذا
األمر قوال وفعال».
وتعليقا عــى كالم رئيس «التيار الوطني الحر»
النائب جربان باسيل« ،باي باي حكومة التكنوقراط
ألن هناك تفويضا شــعبيا نتيجــة االنتخابات»،
قال« :إذا البدايــة بهذا النوع من الكالم ،هذا يعني
أنهم مســتمرون يف التدمــر املنهجي لالقتصاد
واملؤسســات .مل يحصل يف تاريخ البلد ،وحتى يف
أوج الحروب األهلية ،منذ  1975إىل  1982إىل غريه،

مل يحصل انهيار اقتصادي ومؤسسايت كام حصل
يف عهد الرئيس ميشال عون وبعض أعوانه».

ُ
رئاسة الجمهوريّة :الحكومة تعتبر مستقيلة مع بدء والية مجلس النواب اليوم
والرئي ـــس ع ـــون ش ـــكر رئيس ـــها وال ـــوزراء وطل ـــب منه ـــم تصري ـــف األعم ـــال

ّ
الغالبي ــة ويج ــب أال تأخذن ــا نش ــوة النص ــر
جنب ــاط :ح ــزب الل ــه وحلف ــاؤه فق ــدوا
ال نسـ ـ ـ ـ ــتطيع أن نكمـ ـ ـ ـ ــل تحـ ـ ـ ـ ــت شـ ـ ـ ـ ــعار جيـ ـ ـ ـ ــش وشـ ـ ـ ـ ــعب ومقاومـ ـ ـ ـ ــة

} من ال يعرف كيف يتأقلم سيخرس }

وهل يــرى أن االقــراع من القاعــدة الدرزية
للتغيرييــن إنذار للزعامــات التقليدية والعائلية،

كالس :فهم ـــت ال ـــوزارة خدم ـــة ف ـــي معموديّ ـــة الوط ـــن
ّ
مســــــــؤولية ال ســــــــلطة علــــــــى النــــــــاس
ومارســــــــتها

كتب وزير الشــباب والرياضة جورج كالس
عىل فايسبوك« :يف 10أيلول 2021كانت الصورة
التذكارية يف القرص الجمهوري لحكومة (معا
لالنقاذ)...ومعآخرجلسةملجلسالوزراء،عقدت
يفالقرصالجمهوري،الجمعةيف 20أيار،2022

نودع عائلة (معــا لالنقاذ) بجدول اعامل غني
بالبنود ...فهمت (الوزارة) خدمة يف معمودية
الوطن ،ومارستها مســؤولية ،ال سلطة عىل
الناس ...محبة للبنان ...للذكرى والوفاء ...كان
كل همي اال يشكوين أحد اىل الله».

م ــارك ض ــو ع ــرض م ــع الحس ــيني اإلس ــتحقاقات املقبل ــة
التقــى النائب املنتخب مــارك ضو رئيس
مجلس النواب األســبق حســن الحسيني.
وأشار ضو يف بيان ،اىل ان الرئيس الحسيني
هــو «ابرز وجوه اتفاق الطائف ،وتطرقنا اىل
مواضيع الساعة ،ومنها االنتخابات النيابية

واالســتحقاقات املصريية املقبلــة ،وأخذنا
منــه العرب والنصائح عــن العمل االنتخايب،
كذلك اتفقنا عىل التنســيق ســوية لتحضري
اقرتاحــات قوانني واســتكامل تنفيذ وثيقة
الوفاق الوطني».

} نظرية الرئيس القوي دمرت لبنان }

وترك جنبالط أمــر التصويت للرئيس نبيه بري
لرئاســة الربملان إىل قرار «اللقاء الدميوقراطي»،
وقال« :أنا أكتفي بإسداء نصيحة».
وعن قــول الرئيس بــري إن معادلــة الجيش
والشــعب واملقاومة هي التي تضمن حامية لبنان
من إرسائيل ،اعتــر أن «هذه املعادلة أوصلتنا إىل
األفق املسدود ،وإىل هذه االزدواجية .ال نستطيع أن
نكمل تحت شعار جيش وشعب ومقاومة» .ورأى أن
البديل يف «دولة مقاومة ،ويف نهاية املطاف الدولة
لديها أدوات للمقاومــة .كيف؟ يتم وضع آلية بني
الدولة والحزب عن ســبل توحيد السالح تحت إمرة
الدولة .لذا ال بد من الرتجمة العملية لالسرتاتيجية
الدفاعية .الشعب أنهك .ويف هذا املجال حاول الحزب
يف خضم أزمة البنزين ،أن يأيت إىل اللبنانيني بـ،3
أو  4سفن من إيران ،ومل تؤثر بيشء .هل يستطيع
الحزب وحلفاؤه أن يؤمنوا صمود جميع اللبنانيني
بسياســة الحدود املفتوحة؟ هذه بعلبك  -الهرمل
صــدر فيها صوت معارض .هل هو ضد حزب الله؟
كال ،بل قال هذا املواطن كفى».
واعتــر أن «نظرية الرئيس القوي دمرت لبنان،
واســتنزفت الطائفة املارونية والجميع معها .وال
يرى البعض كم كانت هذه النظرية مسيئة عىل كل
املســتويات .يف النهاية ،هذا رئيس جمهورية كل
لبنــان ،ويجب أن يكون قويا لبنانيا ،وليس طائفيا.
والكالم نفسه ينطبق عىل الجميع».
وختم« :أســتغرب رفض رئيس الوزراء إنشــاء
صندوق ســيادي يف ســياق خطة التعايف ،عىل
الرغم من أن الدولة مبمتلكاتها ،إذا أحســن إدارتها
واســتثامرها ،غنية .لكن يف أوج أزمة السياســة
والــدوالر ،تبني لنا أنه تم عقــد بالرتايض لتلزيم
رصيــف الحاويات يف مرفأ بريوت ،ولن أعلق أكرث،
لكنــه عقد غب الطلب ،وأرخص عقد بالرتايض يف
العامل ألهم املرافئ يف رشق البحر األبيض املتوسط،
بعد مرفأي تل أبيب وأشدود».

عدوان :تهريبتكم لن ّ
تمر
والتغيي ـــر ُ
سيحاس ـــبكم

غرد النائب جورج عدوان عرب
«تويــر»« :لقد ســبق وحذرنا
مرارا الحكومة من مســؤولية
إقــرار خطــة تعــاف ال تحدد
املســؤوليات وتحمل الخســائر
وفقا للمسؤوليات .ولكن حكومة
املنظومة التي أسقطها الناس يف
صناديق االقرتاع ظنت أن بإمكانها
تهريبها يف اللحظة األخرية .لذلك
نقول لهم :كام منعناكم من مترير
الخطة وتحميــل املودعني مثن
مامرساتكم ،اليوم تهريبتكم لن
متــر والتغيري الذي صوت ألجله
الناس سيحاسبكم».

االحد  22أيار 2022

جشـــــــي :العـــــــدو الصهيونـــــــي يعيـــــــش قلقـــــــا
ويشـــــــعر بخطـــــــر وجـــــــودي علـــــــى كيانـــــــه

ً

شدد عضو كتلة «الوفاء
للمقاومة» النائب حســن
جــي عــى أن «اعرتاف
الواليات املتحدة األمريكية
والدول الغربيــة واالتحاد
السوفيتي يف  15أيار العام
 1948بالكيــان الصهيوين
الغاصب لفلســطني األبية
لتصبح بعد ذلــك إرسائيل
عضوا يف األمــم املتحدة،
نث شــعب فلســطني
مل ي ِ
واألحــرار يف عاملنا العريب
واإلســامي والرشفاء يف
العــامل عــن مواجهة هذا جيش يلقي كلمته
الكيان املحتــل ،الذي عمل
إرسائيــل من النيل إىل الفــرات ،وبعد 25
عــى فرض ســيطرته من
خــال القتل والرتهيب وارتــكاب املجازر أيــار بدأ العدو بالعمــل للدفاع عن وجوده
ضد أهلنا يف فلسطني من الشيوخ والنساء يف األرايض التي يحتلها ،ومن ذلك التاريخ
مل يحــاول العدو التوســع مجددا .من 10
واألطفال».
وقال خــال احتفال أقامتــه «الجبهة أيار إىل  21أيار  2021كانت عملية ســيف
الدميوقراطيــة لتحريــر فلســطني» يف القدس التي هــزم فيها العدو واضطر إىل
مخيم بــرج الشــايل ملناســبة «ذكرى الرتاجــع ،وأرســت عملية ســيف القدس
النكبة»« :مضت السنوات ونشأت املقاومة معادلــة الردع يف حال أي اعتداء يشــكل
الفلســطينية وواجهت املحتــل ،وها هي خطرا عىل القدس ،وســتبقى هذه املعادلة
مقاومة الشــعب الفلســطيني بكل فئاته ســيفا مصلتا ملنعه من تجــاوز الخطوط
وفصائلــه تواجه بالســكني والرشــاش الحمــر ،وبعد ذلك أكــد األمني العام لحزب
والصــاروخ وكل الوســائل املتوافــرة ،الله الســيد حســن نرصاللــه أن أي خطر
والعمليات البطولية التي تحصل اليوم عىل وجودي عــى بيت املقدس ســيؤدي إىل
أرض فلســطني رفعــت رأس األمة وعززت حرب إقليمية .ويف شــهر أيار أيضا كانت
ثقة املظلومني باالنتصار عىل الظامل مهام شهادة شــهيدة فلسطني شريين أبو عاقلة
مبثابة الشــعلة التي حركت ضامئر العامل،
عال شأنه وبلغت إمكاناته».
ورأى أن «العــدو الصهيوين اليوم يعيش وكشفت زيف هذا العدو وادعائه بالحفاظ
قلقا ويشــعر بخطر وجــودي عىل كيانه ،عىل الدميوقراطية وحرية الرأي وفضحت
وهــذا ما يرصح به املســؤولون واملحللون أكاذيبه ،وأكــدت همجيته وعدوانيته التي
الصهاينة أنفســهم ،ليتحــول أيار بفضل يعرفهــا الجميع وال تحتاج إىل دليل».
وتابــع« :نحــن اليوم ومــن مخيم برج
املقاومة الفلســطينية واللبنانية من شهر
النكبــة واالنهــزام أمام العدو إىل شــهر الشــايل نحيي شعب فلســطني وأبطال
االنتصارات والعزة واملنعة واالقتدار» .وقال :فلســطني من الشباب والشــابات ،ونقول
«يف  20أيار العــام  1985تم تحرير  1145لهم بوركــت أياديكم التــي ترمي وتطعن
أســرا فلســطينيا مقابل  3أرسى صهاينة وتدهس وتواجه باإلمكانات البسيطة هذا
بفضــل املقاومــة الفلســطينية ،ويف  25العدو املتغطرس».
وختــم« :يف العــام  2000تأكد ضعف
أيار  2000خرج واندحــر العدو من معظم
األرايض اللبنانية بفضل املقاومة يف لبنان ،هــذا العدو ،ويف العــام  2006ومن حينها
وســجل يوم  25أيار تاريخا مرشفا ومضيئا ســقطت أســطورة الجيش الذي ال يقهر،
أنــار طريق املجاهديــن واملناضلني للميض وأصبــح الطفل واليافــع يتجرأ عىل جنود
نحو التحرير الكامل لرتاب فلســطني ولبنان العــدو دون خوف أو وجل ،وهذا إن دل عىل
يشء ،فإمنا يدل عىل قرب نهاية وزوال هذا
وكل األرايض املحتلة».
أضاف« :يف  25أيار انتهى زمن التوســع االحتالل ،وهذا ما يشــر إليه بعضهم من
لهــذا الكيــان وانتهت مقولــة حدودك يا القادة واملحللني».

ُ
َ
ً
وه ـــاب لجنب ـــاط :س ـــكت كثي ـــرا عل ـــى إهانات ـــك
َ
وإذا كنـــــــــــــــت تريـــــــــــــــد القتـــــــــــــــال ســـــــــــــــنقاتل

أكّد رئيس حــزب التوحيد
العريب وئام وهاب ،أن «ثورتنا
ربحت حرية ملنطقتنا بدأناها
اليــوم ،وأنتم مملكتي التي ال
ينهيها أحــد والجاهلية أكرب
من أن يحاول أحد إلغاءها».
وكشــف وهــاب خالل
لقاء أقامه حــزب «التوحيد
العــريب» يف الجاهلية ،يف
حضور شــعبي كبري جمع
أبناء مناطق الشوف وعاليه
وإقليم الخروب ،عن «تعرضه
لحملة ظاملة قبل اإلنتخابات ،خالل اللقاء يف الجاهلية
كام تعــرض لحملة تخوين
الشهداء ،خنتوا دماء الناس يف أيار».
االشــرايك
التقدمي
عمل عليها رئيس الحزب
جه وهاب لبعض املشــايخ ،فقال:
كــا تو ّ
«لهذا
بالقول:
األخري
اىل
جه
وليد جنبالط» ،وتو ّ
«نحن لسنا مغشوشني ،نحن طائفتان طائفة
أنت
ال
يحميه،
ن
م
هناك
أنت،
رس ال تعرفه
َ
الجبل ّ
موحدين وطائفة مرتدين ،نحن موحدون ويف
لألسف
ولكن
يحميه،
رس
هناك
نحميه،
وال أنا
ّ
مرحلة ميكن أن يكون املرتدون فيها أكرث بكثري
حياتك».
يف
تعرفه
ولن
تعرفه
ال
الرس
هذا
ونحــن نعرف ذلك وال جديد يف ذلك ،ولكن َمن
الذي
أنت
إهاناتك،
عىل
ً
ا
كثري
«سكت
وأضاف:
يريد ارتداء هذا الثوب يجب أن يحرتمه أو تتكلم
ركعت أمام حزب الله وليس أنا ،وأنت بعت دماء مثل لبسك أو تلبس مثل كالمك ،و َمن يلبس هذا
الشهداء يف أيار ،وأنت الذي ركعت أمام السوري اللبس يجب أن يزن كالمه ،كام يزن شــيخنا
وليس أنا ،أنا هؤالء الناس صنعوا زعامتي وليس الشيخ أبو يوسف أمني كالمه وكام يزن الشيخ
دبابات حافظ األسد ،أنت دبابات حافظ األسد أبو سعيد أنور كالمه وكام يزن الشيخ ابو عيل
أرجعتك من عــان وصنعت لك زعامة بعدما سليامن كالمه ،وكام كان شيخنا وتاج راسنا
كنت مقيامً يف عامن والناس تقاتل هنا».
الشيخ ابو حسن عارف يزن كل حرف وكام يزن
وتابــع« :قلت لك مئة مــرة أال تقرتب من الشيخ ابو محمد جواد كل حرف ،وعندما ال تزن
كرامتي ،وهذه املرة قربت عليها ،من هنا ورايح ،كالمك الناس ال تزن كالمها معك ،أنت الذي تزن
الذي يقع من الســاء تتلقاه األرض ،إذا كنت كالمك وأنت الذي تفرض احرتامك وإال ال تلوم
تريد القتال ســنقاتل ،وإن كنت تريد املهادنة أحداً ،الناس لها رأيها».
سنهادن ،وإن كنت تريد التخريب سنقطع اليد
وأكّــد وهاب عىل «أننا قادمون عىل مرحلة
التي تخ ّرب».
جديدة «لن أصافح فيها الغلط أبداً بعد اليوم ،ال
وأضــاف« :طولت بايل كثرياً عليك ،ألنه كل الغلط داخل الجبل وال الغلط خارج الجبل وهذا
كرامــة واحد يف هذا الجبل من إقليم الخروب أمر محسوم ،سأبقى يف املوقف الصح وأقول
اىل الشــوف وعاليه واملنت وحاصبيا وراشيا الــكالم الصحَ ،من يقــوى عىل تحمل الكالم
كلها تعنيني ،وكنت أقول ســأطول بايل ،ولكن الصح نســتمر معه والذي ال يقوى عىل تحمل
تصــل معك أننا نخون أهلنا ،أخربين أين نخون الكالم الصح الله معه ولســت نادماً عليه ألن
أهلنــا حتى أخربك أين خنت أهلك ،خنتوا دماء الذي ال يحتكم للحق يكون شيطاناً أخرس».

الي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس الخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوري :كن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنبقى م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع طرابل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس
الســـــــــــــــــــــــــاكنة فـــــــــــــــــــــــــي كنـــــــــــــــــــــــــف التاريـــــــــــــــــــــــــخ
شـكر النائـب املنتخـب عـن مدينـة طرابلس الياس
الخـوري أهـل طرابلـس وقـال يف بيـان« :شـكرا
طرابلـس بحجـم الحريـة ،كل الشـكر واملحبـة اىل
اهلي يف طرابلـس ،لقـد اثبتـم مـرة جديـدة أنكـم
قـادرون على رفـض التبعيـة والوقـوف بوجـه كل
معتـد ومتخـاذل ،لقـد كنتـم على قـدر التحديـات،
نعـم فاإلنتخابـات هـذه السـنة تعدت حـدود الواجب
والحقـوق ،لتصبـح تحديـا للوجـود الحـر بوجـه
طغيـان املعتديـن الخارجين».
أضـاف« :اثبتـم وثبتـم هويـة طرابلـس التـي هي
صـورة عـن لبنان الحر واملسـتقل ،قلتـم كلمتكم بكل
دميقراطيـة واثبتـم ان القوات هي من نسـيج املدينة
ودحضتـم كل افتراء وتجن».

وتابـع« :أعاهـد الوقـوف اىل جانبكـم جنبـا اىل
جنـب مـع الصديـق الحليـف اللـواء أرشف ريفـي،
متعهديـن أن نبقـى سـويا سـدا منيعـا بوجـه كل من
خـذل اللبنانيين عمومـا والطرابلسـيني خصوصـا
طـوال السـنني املاضيـة .وإىل كل من قـال ان ال بيئة
حاضنـة للقـوات يف طرابلـس ،نعيـد ونكررها كلمة
قويـة ال لبـس فيهـا ،القوات ليسـت يف قلب طرابلس
بـل طرابلـس هـي يف قلـب القوات دامئـا وأبدا».
وختـم خـوري« :مـا بعـد الخامس عرش مـن أيار،
هـو نهـار جديـد بلمعـة الضـوء يف آخـر النفـق،
كوعـد شـمس تنتظـر زوال الليل .كنا وسـنبقى معا،
مـع طرابلـس السـاكنة يف كنـف التاريـخ ،وروعـة
الجغرافيـا».
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سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

باســيل :نلمــس بوضــوح ّ
نيــة لعــدم تشــكيل حكومــة ..ونريــد رئيــس حكومــة مرضــي عنــه مــن طائفتــه ال مــن الخــارج
ّ
ُ
مــــن يعتقــــد أنــــه يســــتطيع أن يقايضنــــا برئاســــة املجلــــس النيابــــي وبنيابــــة املجلــــس النيابــــي فهــــو يســــترخصنا
وجه رئيس التيار الوطني الحر النائب جربان باسيل« ،الشكر
لــكل من انتخب معنــا أو ضدنا فنحن نعمل للجميع» ،أضاف:
«قالــوا بس يربحوا بينزل الدوالر وعــم يدّ عوا إنن ربحو فيل
الدوالر طلوع»؟
وتوجــه اىل محازيب «التيار الوطنــي الحر» ومنارصيه،
قائال« :أنتم أبطال ،لقد تعرضتم لحرب كونية ال يقف بوجهها
إال األبطال».
وأكــد يف مهرجان للتيار بعنوان «كنــا وبقينا هون» ،يف
 Seaside Arenaيف بــروت ،والذي بدأ بوقوف دقيقة صمت
عىل ارواح شهداء انفجار املرفأ« ،اننا مررنا بظروف استثنائية
ونؤكد إرصارنا عىل امليض قدما استجابة لتطلعات اللبنانيني».
وقال« :أعتذر ممن خيبنا أملهم ومل نستطع تحقيق أحالمهم
ألن املنظومــة كانت أقوى منــا .ونعتذر لكل من توهموا أنهم
قادرون عىل إســقاطنا وإسقاطي أنا شخصيا ،مل أكن أمتنى

أن نسبب لهم الصدمات».
أضــاف« :حزين عىل جزين الجريحة التي انرسق متثيلها،
ولكنها تبقى قلعة عونية وســنواجه الطعنات بالطعن ،وما
حصل نتيجة حب الذات والحصار الذي تع ّرضنا له».
وتابــع« :ما يف حدا مد إيدو علينــا ما أكل نصيبو وأولهم
رأس الفتنة بالبقاع الغريب ،وســليامن فرنجية قد ما اختلفنا
معو بيبقى أصيل».
وقال»:هربــوا منا بســبب تعاوننا مع حــزب الله لك ّنهم
جميعهم»أكلــوا» نصيبهم ،فأقول لكم يا حربايات كُشــفت
حقيقتكم ،وال أقصد الوزير الســابق ســليامن فرنجية ،الذي
ً
أصيل».
مهام اختلفنا معه يبقى
رشع اإلمساك
ولفت اىل أن «اإلمســاك بالقرار الشيعي ال ي ّ
بالقــرار الوطنــي ،والوضع الدرزي نتعاطــى معه باحرتام
قــراره ،ولكــن ال يجوز تجاهل التحول الــذي حصل بالوضع

ّ
} ّ
التياريّـــون أبطـــال ّ
كونيـــة ال يقـــف بوجههـــا إال األبطـــال
تعرضـــوا لحـــرب

} لحوار داخلي قبل أن تصلنا دعوة لعقد مؤتمر خارجي حول االستراتيجية
الدفاعية والنازحين والحدود والغاز ...وال غاز من كاريش دون الغاز من حقل قانا

اإلنتخايب عنــده ،وال يجوز
التعاطي مع الوضع العلوي
بدونيــة  ،ونحن معهم كام
أنهم سيكونون معنا» ،واكد
«اننــا متمســكون بقانون
االنتخــاب و»امليغاســنرت»
وتطويره» ،واشــار اىل «ان
الوضع السيايس السني غري
سليم والترشذم بهذا الشكل
خطري» ،وقــال «ان الوضع
الشــيعي ما زال متامســكاً
وساهمنا مبنع اخرتاق املقعد
الشيعي يف جبيل».
وتابع« :بالوضع املسيحي
زاد فيه التنوع والحقا نحكم
إن كان مفيدا أو ال ،الجيد أن
القانون أمن حسن متثيلهم ،باسيل يلقي كلمته
ونحن سنبقى املدافعني عن
الحقــوق والوجود والدور،
وكل شــخص يجــب أن يكون قد أخذ عــرة من اإلتكال عىل
الخــارج ،العمل بالقضيــة يحدد من املســتحق لكن األهم
هــو متلمل كل اللبنانيني من نســبة اإلقــراع املتدنية واملال
اإلنتخايب».
وقال باســيل« :مع الطعون نتوقع أن نحصل عىل  23نائبا
كمجموع ،وأول أســباب تراجع عــدد نوابنا هو حالة التململ
الشــعبي وهو طبيعي بعد انهيار البلد ،والتحريض اإلعالمي
واإلغتيال السيايس غري املسبوق ،والحلفاء الذين أصبحوا بالـ
 2022أقل بكثري من الـ  2018وبرصاحة من دونهم أفضل ألنهم
تركونا بنصف الطريق».
«متمسك باتفاق الطائف ألنّه يضمن متثيلنا
وأردف باسيل:
ّ
املســيحي إىل حني أن يأيت اتفــاق أفضل منه أو تكوين دولة
ّ
علامنيــة ،ونحــن الكتلة والتكتل األكــر يف مجلس النواب
وســرونه يكرب ،ومن يعتقد أنّه يستطيع أن يقايضنا برئاسة
يب فهو يسرتخصنا».
يب وبنيابة املجلس النيا ّ
املجلس النيا ّ
ودعــا «لعقد طاولة حــوار داخيل قبل أن تصلنا دعوة لعقد
مؤمتــر يف الخارج حول االســراتيجية الدفاعية والنازحني
السوريني والحدود والغاز» ،وشدد عىل ان «ال غاز من كاريش
بدون الغاز من حقل قانا».
وتابــع« :نلمس بوضوح نية لعدم تشــكيل حكومة وهذا
ما سيتسبب بســقوط الطائف ونريد رئيس حكومة «مريض
عنو من طائفتو وليس من الخارج» ،وعىل الحكومة أن يكون
برنامجها واضح ومعرفة موقف رئيســها من رياض سالمة
ووزير املالية» .ودعا اىل «تشكيل حكومة جديدة بأرسع وقت
وترك االنتخابات الرئاســية لوقتهــا ولظروفها وبدون النكد
السيايس».
وأكد باسيل ،أنه «بعد كم شهر بيخلص االحتياطي مبرصف
لبنان ومــا بعود معنا حق الطحني والكهربا والدوا» ،وطالب

ّ
َ
مـــــــن أطــــلــــق «االنــــتــــفــــاضــــة الــــــــدرزيّــــــــة» ضـــــــد الــــوجــــوه
ً
ً
ّ
الــتــقــلــيــديّــة وســــجــــل «انــــتــــصــــارا ثـــــوريـــــا» فــــي ع ــال ــي ــه ؟

«برفــع الغطاء عــن حاكم مرصف لبنــان وبإنهاء التحقيق
بانفجار املرفأ وإصدار القرار الظ ّن ّي ،ونطالب بإنجاز التدقيق
خصوصا يف وزارة الطاقة ،واســتمعوا للتســجيل
يئ
ً
الجنا ّ
يت الذي يكشــف كذبهم املتعلّق بالبواخر ،ورئاســة
الصــو ّ
الجمهورية ليست «أكلة طيبة» لكنها يف الوقت نفسه ليست
لقمة سائغة».
أضاف« :املاسرتو شــنكري اعرتف مبشاركته بانهيار بلدنا
ومبسوط بأوجاعنا» ،ودعا الشعب أن «يستمع لخطاب شنكر،
وأن يقرأ خطاب ديفيد هيل اللذين سأســتعملهام لصالحي يف
ملف العقوبات األمريكية املنصوصة ضدّ ي».
وقال« :إنزعوا من رؤوســكم فكرة الفدرالية والتقســيم،
وســوريا رح تبقى جارتنا ،ومطلبنا حســن الجوار واالحرتام
املتبادل».
أضاف« :انترصنا بس شو بدنا نعمل باالنتصار وبلدنا بخطر
ومســؤوليتنا كلنا نخلصو وما حــدا بيقدر يحكم لحالو وبعد
كم شــهر بتخلص كذبة حاكم مرصف لبنان وبعدها التحدي
الحقيقي».
وتابــع« :جاهزون إللغاء الطائفيــة بالكامل ،ولكن نفهم
أنه ليس وقتها حاليا ،وما الذي مينع وجود مرشــحني آخرين
لرئاســة مجلس النواب ،ومن يفكر أن يقايضنا بني رئاســة
املجلس ونائب الرئيس غلطان ومسرتخصنا».
وعن نتائــج االنتخابات النيابية ،قال« :نحن  21نائبا ومع
الطعــون نتوقع أن نصبح فوق الـ  23نائبا» ،وقال« :الحقيقة
الثابتــة اننا نحن الكتلة والتكتل األكــر يف املجلس النيايب
وســنكرب أيضا ومش زعالن اذا أصغر .يكونوا االكرب ليتحملوا
املســؤولية .نوابنا نجحوا بأصواتنا التفضيلية وبدون أي دعم
لهم ،وييل عم يحيك عن الصوت التفضييل برتدوا عليه باملال
التفضييل .والحلفاء اليوم أقل وبالهن أريح .وسنقدم الطعون
ولن مير رشاء االصوات والضامئر».

إنـــــــتـــــــخـــــــاب رئـــــــــاســـــــــة املــــــجــــــلــــــس نـــقـــطـــة
ّ
تــــــحــــــول بـــــاتـــــجـــــاه اإلنــــــــفــــــــراج أو اإلنــــفــــجــــار

صونيا رزق

فادي عيد

من اجــل توحيد البيــت الداخيل
الــدرزي ،وبعد القــراءة الجيدة يف
السياســة اللبنانيــة واالقليميــة،
استشــعر رئيس الحــزب «التقدمي
االشــرايك» وليد جنبــاط الخوف
عــى الطائفة ،واتجــه نحو خصوم
البيــت الداخــي ،ناصحاً نفســه
باالنفتاح عليهــم ،من اجل مصلحة
الــدروز والجبــل اوالً ،فاجتمع قبل
اشــهر بالخصمني ،اي رئيس الحزب
«الدميوقراطــي اللبنــاين» النائب
طــال ارســان ،ورئيــس حــزب
«التوحيد العريب» وئام وهاب ،لبحث
ترتيبات البيت الدرزي وتحصينه يف
هــذه الظروف ،وقبــل موعد إجراء
االنتخابــات النيابيــة االحد املايض
التقــى رئيس املجلــس النيايب نبيه
بري مع جنبالط وارســان ،لالتفاق عىل دعم املرشــح مروان
خــر الدين عن املقعد الدرزي يف دائــرة الجنوب الثالثة ،االمر
الذي انتهى بفوز مرشــح «الثورة» فراس حمدان.
لكــن النتائج يف دائرة الشــوف -عاليــه مل تكن عىل خاطر
ٍ
مرض
ارســان ووهاب ،فيام كانت عىل خاطر جنبالط بشكل
جد اً ،اذ كان التنافس يدور بني املرشح عن «الئحة الجبل» طالل
ارســان ومرشح «الئحة توحدنا للتغيري» مارك ضو ،الذي فاز
باملقعد وأســقط االول بعد نيلــه  11656صوتاً تفضيلياً ،االمر
جل مفاجأة مل تكن يف الحسبان ،خصوصا انّ ارسالن
الذي ســ ّ
كان مطمئنــاً لفوزه باملقعد يف الجبل ،لكن حســاباته مل تكن
عىل قدر الواقع االنتخايب.
اىل ذلك كرثت التأويالت حول املســتجدات التي حصلت ليل
 15ايار ،واوصلت مرشــح «الثورة» اىل املجلس النيايب ،وحول
سدّ ت الطريق
هوية من أسقط الوزير السابق وئام وهاب الذي ُ
امامه للمرة الثانية ،خالل خوضه االســتحقاق االنتخايب عىل
دورتــن .فام الذي جرى مع وهاب؟ هل وعــده الحلفاء ومل
يفــوا بوعودهم؟ فيام انتــرت معلومات حول وجود اتفاق
مــن تحت الطاولــة ،او لعبة انتخابية بطلهــا جنبالط الذي
اطلــق توجيهات ملنارصيه للتصويت ضد أرســان ،يف وقت
كان فيه النائب أكرم شــهيب مرتاحاً عىل مقعده ،لكن ونقالً
عن مصادر الحزب «التقدمي االشرتايك» ،فإن بعض الناخبني
املنارصيــن للحزب ص ّوتوا للتغيــر يف عاليه وملصلحة مارك
ضو ،االمر الذي اعتربه البعض إســقاطاً لطرف ينضوي ضمن
فريــق املامنعة ،خصوصاً انّ ارســان ُيعترب من املق ّربني جد اً

بــات واضحــاً أن
التحضريات الحاصلة
النتخاب رئيس جديد
للمجلــس النيــايب
ونائبا له ،ســتوضّ ح
الصورة واملشــهدية
السياســية للمرحلة
املقبلــة ،من خالل
هذا املجلس الجديد،
وتحديــد اً عىل صعيد
حركة اإلصطفافات
و ا لتحا لفــا ت ،
والتــي يف الوقــت
عينــه هــي منطلق
لإل ســتحقا قا ت
املقبلة حكومياً ومن
ثم رئاسياً ،مام يؤكد
مبــا ال يقبل الشــك بأن لبنان ،ومن خــال ما أنتجته
اإلنتخابــات النيابية ،قد رســم آفاقــا جديدة للمرحلة
املقبلة بكل أشــكالها وتجلّياتهــا ،وعىل هذه الخلفية،
فــإن املجتمع الــدويل بدأ بدوره يعيد حســاباته عىل
الصعيــد اللبناين لجهة تعاطيه مع هذه املرحلة املقبلة،
بفعل الخارطة السياســية الداخلية الجديدة.
يف هذا اإلطار ،تؤكد مصادر سياســية متابعة ،أن
اإلجتامعــات واللقاءات التي حصلــت للكتل النيابية
خــال اليومني املنرصمــن ،قد شــهدت خليطاً من
اآلراء واملواقــف ،بني النواب الجــدد من «تغيرييني»
ومســتقلني وكتل نيابية متن ّوعة ،ويستدل بأن هناك
أجوا ًء من شــأنها أن ترسم مساراً مختلفاً جذرياً عن
املجلــــس النــيايب القديم ،مبعنى أن اإلجتــامعات
قد ال تتضح معاملها ،إن عىل مستوى عدم انتخاب بري
من قبل عدد كــبري من النواب ،وحتى من الذين ق ّرروا
انتخابه ،وكانوا يفعلون ذلك يف جميع اإلستحقاقات
الســابقة ،كـ «اللقاء الدميقراطي» ،بحيث مثة أكرث
من نائــــب ضد خيار انتخاب بــري ،عىل خلفية أن
حركــة «أمل» مل تقرتع للوائح «اإلشــرايك» يف كل
الدوائــر التــي يتواجد فيها ،بل كانــوا ملتزمني قرار
«الثنايئ الشيعي».
مــن هنا ،مثة معلومــات ومعطيات تصب يف خانة
التعطيــل يف هذه املرحلة يف إطار عملية خلط األوراق
بعــد اإلنتخابات النيابية األخرية ووصول «التغرييني»،

مــن حزب الله الذي مل يعــد عىل عالقة جيدة مع جنبالط ،بل
ضمــن عالقة ظرفية ال يعرف متــى تزول او عىل االقل تهتز،
خصوصاً يف هذه املرحلة ،حيث ُوزعت االتهامات يف خطابات
جنبالط االب واالبن ،ومل توفر حزب الله و»اللطشــات» ،وبرز
الحزب «االشــرايك» كداعــم لـ «الثــورة» والحراك املدين
ومنفتــح عىل «القوى التغيريية» ،لذا تــرك الحرية للناخبني
الحزبيني الختيار من يرونه مناسباً يف دائرة عاليه  -الشوف،
فكانت النتيجة ســقوط ارسالن وخروجه من ساحة النجمة
بطريقة مدوية ،بعد ان شــغل املنصب النيايب عىل مدى عقود
مــن الزمن ،حيث انتخــب عضوا يف املجلس النيايب يف العام
عي وزيراً مرات عديدة
 ،1992وأعيــد انتخابه أربع مرات كام ّ
منذ التسعينات.
وعىل خط آخر ،تلقى ارسالن الدعم غري الرسمي من الحزب
«الســوري القومي» املنقســم اىل قيادتــن ،فتوزعت اصوات
منارصيــه عىل مارك ضو وطارق خرياللــه ،كام ص ّوت بعض
القوميني ملصلحة املجتمع املدين.
يف غضون ذلك ،افرزت االنتخابات النيابية يف دائرة الشــوف
 عاليــه واقعاً جديد اً لناحية دخول نــواب من كتلة « تغيريية« اىل املجلس من خارج الســلطة ،واملعركة يف الشــوف كانت
بني جنبالط والخصم الســيايس وهاب الذي يدور سياســياً يف
فلك املامنعة ،لذا اســتطاع جنبالط شدّ العصب الدرزي انطالقاً
مــن هــذه النقطة ونجــح يف ذلك ،ومتكن مــن إيصال معظم
مرشــحي الئحة «الرشاكــة واإلرادة» اىل االنتصار ،االمر الذي
حقــق «االنتفاضة الدرزية» ضد الوجوه السياســية التقليدية،
جل «إنتصاراً ثورياً» يف عاليه لكن بطريقة خفية...
وســ ّ

نقابـــــــــــــــات األطبـــــــــــــــاء واملستشـــــــــــــــفيات الخاصـــــــــــــــة دعـــــــــــــــوا
لإلضـــــــــــــــراب والتوقـــــــــــــــف التـــــــــــــــام عـــــــــــــــن العمـــــــــــــــل
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي  26و 27الج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري باس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثناء الح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت الطارئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
أصدرت نقابتا أطباء لبنان يف بريوت والشــال ونقابة
أصحاب املستشــفيات الخاصة يف لبنــان بيانا ،دعت فيه
«إىل اإلرضاب العام والتوقف التام عن العمل يومي الخميس
والجمعة يف الســادس والســابع والعرشين من شهر ايار
الحايل ،وذلك يف العيادات واملراكز الصحية واملستشــفيات

بإستثناء الحاالت الطارئة ،واىل التجمع امام مرصف لبنان
يف بــروت يوم الخميس  26ايار الســاعة  11قبل الظهر
وذلــك رفضا لسياســات مرصف لبنان املركــزي وجمعية
أصحــاب املصارف بحق املودعــن عامة واالطباء وعاميل
القطاع الصحي واملستشفيات».

ومن ثــم التحالفات النيابية والسياســية والحزبية،
وباألخــص أن هناك أجواء تشــر مبرحلــة تصفية
حسابات سياســية ،قد تكون هي األبرز عىل الساحة
مطــب انتخاب رئيس
اللبنانيــة ،إذ قد يجتــاز لبنان
ّ
املجلس النيايب ،ولكن ســيبقى اســتحقاقان يف غاية
الصعوبــة ،يتمثالن بالوضعــن الحكومي والرئايس،
وعــى هــذه الخلفيــة كان التحذير مــن الخارجية
الفرنســية شــديد اللهجة ،أي رضورة تشكيل حكومة
جديــدة يف لبنان ،وعدم التأخــر يف ذلك ،ملا ينطوي
عليه الوضع من خطورة يف خضم ما يشهده لبنان من
أوضاع اقتصادية ســيئة ،وبالتايل ،ال ميكن التعاطي
مع هذا البلد يف ظل أي فراغ دســتوري.
وعليه ،فإن األيام املقبلة ستشهد مدّ اً وجزراً حكومياً
ورئاســياً ،يف ظل ما سرتســو عليه صــورة املجلس
النيايب العتيد ،ومبعنى آخر ،أن ما ستقدم عليه «القوى
التغيرييــة» يف املجلس ،إىل إعادة التكتالت الســابقة
والحالية ،ومعهم املســتقلني من جديد ،ســيؤدي إىل
إعادة النظــر يف كل ما كانت عليه األوضاع يف الفرتة
املاضية ،ما سينسحب عىل اإلستحقاقات املقبلة ،ولكن
وفــق املتابعني ،مثة اتصاالت جرت مؤخراً ومســتمرة
بغيــة تف ّهم املوالــن واملعارضني واملســتقلني ،وحتى
«التغيرييني» ،بأن البلد ال ميكنه تح ّمل الرتف الســيايس
يف ظل متادي اإلنهيار املــايل واإلقتصادي والحيايت،
ألن الجميع ســيدفعون الثمن غالياً من كافة التك ّتالت،
مبا فيهم «التغيرييني».
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سياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لبناني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ّ
ّ
«النواب التغييريّون واملستقلون» أمــام تحدي اإلصطفاف السياسي
ّ
مساع سعودية لتكتل نيابي واسع بقيادة جعجع وشبيه بـ « 14آذار»
ٍ

عيل ضاحي

اسبوع تقريباً مىض عىل
صــدور نتائــج االنتخابات
النيابية ،من دون ان تتضح
صورة التحالفات والتموضع
السيايس لكل القوى.
وإذا كان تحالــف حــزب
الله و «التيار الوطني الحر»
و «حركة امــل» وتحالف 8
آذار ،حسم امر تكتلته والذي
بلغ  60نائباً ،تؤكد اوســاط
قيادية يف هذا التحالف ،ان
عدد هذا «التكتل التحالفي»
قد يتجاوز الـــ 65نائباً ،اذا
نجحــت بعــض االتصاالت
مبُســتقلني و «تغيرييــن»
س ّنة ومسيحيني لالنضامم
اىل هذا التكتل الوطني الواسع ،وقد يكونون اقرب
اىل تكتــل «لبنان القوي» برئاســة النائب جربان
باسيل.
يف املقابــل ،تبدو تركيبة مجلس النواب املتبقية
بـ «منــازل كثرية ومتباينة»« ،فسيســفاء» من
املســتقلني و «التغيرييــن» باالضافة اىل قوى
واضحــة ،ككتلــة «القــوات» و «الكتائب» ،وقد
نكــون امــام كتلة للنائــب ارشف ريفي ،ويرتدد
ايضــاً دخول النائب نعمة افرام عىل خط «توحيد»
صفوف بعض «التغيرييني» واملســتقلني .وتؤكد
اوســاط «ثورية» ان اتصــاالت افرام والعديد من
النواب الفائزين والجدد تركز عىل تأســيس «حالة
تغيريية» من  10نواب.
وعىل صعيد «القــوات» ،فإن تكتلها وبعد عقد
اجتامعه االول ،ضم النواب الحزبيني والقريبني من
«القوات» باالضافة اىل حزب الوطنيني «االحرار»
ورئيسه كميل شمعون ليصبح عدد التكتل الواضح
والرصيح  14نائباً حزبياً و 5اصدقاء.

امــا عىل صعيد ريفي والــذي كان له محطتان
يف االيــام املاضية امس يف معراب ،وامس االول
يف طرابلــس مع نواب كتلته الثالثة ،فهو يشــر
كام تؤكد اوساط نيابية متحالفة معه عىل تأكيد
اســتقالليته يف تكتل نيــايب من  3اعضاء ،وهم
الناجحــون يف الئحته ،بينام يؤكــد تحالفه مع
«القــوات» والحالة التغيريية تحت عنوان« :رفض
الوصايــة االيرانية ومحاربة ســاح حزب الله
والتوسع االيراين يف لبنان»!
وعــن اجــواء «القوى التغيرييــة» او «املجتمع
املــدين» ،يؤكد احــد النــواب «التغيرييني» عقد 3
اجتامعات حتى الساعة ،وتشري اىل انطالق التشاور
الجدي واللقاءات واملشاورات بني نواب قوى املجتمع
املدين ،لكنها مل تصل ارضية مشرتكة قد تفيض اىل
تكتل نيايب حول القضايا التي رفعها الحراك ،كاموال
املودعني واالموال املنهوبة ومكافحة الفساد وغريها
من امللفات املطروحة والشائكة.
ويقــول النائب املذكور ان اســتحقاق انتخاب
رئيس املجلس الجديد ،هو ابرز تحد امام كل النواب

الجــدد لتحديــد التموضع
السيايس والخيارات وحتى
االصطفافات ،فأين يكونون
ومع مــن؟ وما هي االجندة
التي يحملونها طيلة الوالية
النيابيــة ،خصوصاً يف اول
جلســة نيابية ،وكذلك يف
جلســة الثقــة للحكومة
الجديدة اذا ما تشــكلت قبل
نهاية العهد.
يف املقابــل ،تكشــف
اوساط شــالية بارزة عن
وجــود اتصــاالت يقودها
السفري السعودي يف لبنان
وليد البخاري ويعاونه فيها
جعجــع وريفــي ويعاونه
فريــق لبنــاين .وتهــدف
االتصاالت اىل تأسيس تكتل
نيــايب كبري ،وال يقل عن  45نائباً وهدفه ان يكون
«حالة اســتنهاض وطني» ،ومــن كل الطوائف،
وان يكــون متحالفاً مع جعجع وريفي ونواته من
املستقلني و»التغيرييني» ومن كل الطوائف ،ليكون
بديالً عن تجمع  14آذار املنهار ،وليواجه حزب الله
والتيار الوطني الحر يف مجلس النواب والحكومة،
وحتى يف الشــارع ان اضطر االمر ،ووسط وجود
نزعة سعودية اىل التصعيد مع حزب الله بانتظار
تسوية كاملة مع ايران.
وتشــر االوســاط نفســها اىل ان الرتدد هو
ســيد املوقف يف صفوف «القــوى التغيريية»،
وبعــض النــواب الجدد يرتيثــون ملعرفة وجهة
االمــور وانتظار انتهاء املشــاورات واالتصاالت.
والبعض اآلخــر ينتظر جلســة انتخاب الرئيس
نبيه بري ،ومن ســيصوت معه او ضده ،وســط
تلميح اىل مقاطعة الجلســة حضورا ً،وقد تكون
الورقــة البيضاء اســلم الخيارات للحارضين من
«الحراكيني» واملستقلني!

النتائج التي خرج بها «الشيوعي» من اإلنتخابات ...وفوزه بمقعد واحد
يُمثله جـــراده فــي مجلس الــنــواب ويتمايز عــن «ق ــوى التغيير»
كامل ذبيان
شارك الحزب «الشيوعي»
يف االنتخابــات النيابيــة
مبرشحني يف غالبية الدوائر،
وهــو مل يغــب عنها يف كل
الــدورات ما قبــل الطائف
وبعده ،لكنــه مل يتمكن من
ايصال نائــب له ،بل اصدقاء
كحبيــب صــادق يف دائرة
مرجعيــون ـ حاصبيــا عام
 ،1992وفــاز يف هذه الدورة
النائب املنتخب الدكتور الياس
حل مكان النائب
جراده ،الذي ّ
اسعد حردان ،الذي يشغل هذا
املقعد للطائفة االرثوذكسية
منذ ثالثني عامــاً ،ومل يكن
يتوقــع ان يخــره ،وفق
نظرية سادت بان كل من يرتشح عىل لوائح الثنايئ
«امــل» وحزب اللــه يضمن فوزه ،اال ان ما حصل ما
كان بالحسبان ،الن املواطنني فقدوا ثقتهم بالسلطة
الحاكمة عىل مدى ثالثة عقود.
وهذه السلطة هي التي اوصلت لبنان اىل االنهيار،
حضت له امريكا وفق مسؤوليها ،اال ان االطراف
الذي ّ
الداخلية خضعت ملرشوعها ،ومن يناصبها العداء مل
يواجهها بخطة نظامية معاكســة يُفشل خططها،
بالكف عن الفســاد والهدر واملحاصصة ،او من سار
معها اراد ان تساعده عىل التفرد يف الحكم بلبنان ونزع
ســاح حزب الله ،لكن تجاربها مع من يتبعها ،كانت
كام وصفهم مساعد وزير الخارجية لشؤون الرشق
االوسطوافريقياالسابقديفيدشينكربـ«الرنجسيني
والغزويني والشخصانيني» ،وهذه صفات تؤكد ان ال
تعويل عىل بعض من يدّعي «التغيري».
فالحزب «الشيوعي» يعترب ان النائب جراده ،ميثله
يف مجلس النواب ،النه رشحه ونال دعمه يف الدائرة
الثالثة يف الجنــوب ،وهو ليس منتمياً اىل الحزب،
لكنه من بيئته ويلتقي مع فكره ،كام يصفه قيادي
يف الحزب الشــيوعي تابع العملية االنتخابية وكان
يف صلب ادارتهــا الحزبية ،والذي قال :بات للحزب

الشيوعي نائب يف مجلس النواب ،وملتزم بخطابه
عب عنه جراده يف مواقفه بعد اعالن
السيايس ،الذي ّ
فوزه ،بانه مع املقاومة ،انطالقا من ان الحزب الذي
ايّده ،كان مــن اوائل االحزاب الوطنية التي خاضت
املقاومة ،ومثله الحزب السوري القومي االجتامعي.
ومل يتمكن «الشــيوعي» من الفوز مبقاعد اخرى
رشــح لها اعضاء منه او اصدقاء له ،فحصد وفيق
ريحانا يف قضاء النبطية حواىل ثالثة آالف صوت،
وعــي مراد وخليل ديب ثالثة آالف صوت يف قضاء
بنت جبيل ،وجميعهم ترشــحوا يف الدائرة الثالثة،
وهــذه اصوات تفضيلية حصلوا عليها يف الالئحة،
فيام نال امين مــروة يف الئحة «نحو التغيري» يف
دائــرة صور ـ الزهــراين (الدائرة الثانية) نحو 750
صوتاً تفضيلياً يف الالئحة التي حصلت عىل حواىل
 10500صوت.
اما يف الشوف ـ عاليه ،فلم يفز عامد سيف الدين
املرشح عن املقعد السني يف الشوف (دائرة جبل لبنان
الرابعة) ونال  1840صوتاً ،يف حني نالت زويا جريدي
نحــو  2000صوت عن املقعد االرثوذكيس يف عاليه
عــى الئحة «توحدنا للتغيــر» والتي فازت بثالثة
مقاعد ،يف وقت نال املرشــح عن املقعد املاروين يف
املنت الشــايل (دائرة جبل لبنان الثانية) جاد غصن

بدعم من «الشــيوعي» الذي
اعتربه كمرشحه عىل الئحة
تجمع «مواطنون ومواطنات
يف دولة» الذي يرأسه رشبل
نحاس ،وخــر غصن عىل
نحــو  80صوتــاً ،ويعتربه
«الشيوعي» ناجحاً.
ومل يتمكــن اي مرشــح
«شــيوعي» يف محافظــة
الشامل من الفوز ،يف الدوائر
التي كان له فيها مرشحون،
كالشــال الثالثة حيث نال
انيــس نعمة نحو الف صوت
يف الكــورة ،كام حصل يف
دائرة الشامل االوىل (عكار)
املرشــحان الدكتــور احمد
مصطفى وميشــال طعوم
عىل نحو  1800صوت.
اما يف البقاع ،فلم يرشــح «الشيوعي» يف البقاع
الشــايل (دائرة بعلبك ـ الهرمل) وكذلك يف البقاع
االوســط (زحلة) ،ودعم املرشح حاتم الخشن يف
دائرة البقاع الغريب ـ راشيا عن املقعد السني.
ويف العاصمة بريوت ،كان الدعم للمرشح رشبل
نحــاس عن املقعد الكاثوليــي يف الدائرة االوىل،
وللنائب الفائــز ملحم خلف عن املقعد االرثوذكيس
يف دائرة بريوت الثانية.
ويقول املصدر الشيوعي ان التحالفات التي اقامها
الحزب كانت يف غالبيتها مع «قوى التغيري» بوجه
لوائح الســلطة ،وان مرشحه الفائز الدكتور جراده،
ســيكون متاميزاً يف مواقفه مبسائل اسرتاتيجية
عــن اطراف او مجموعات يف «قوى التغيري» ،كمثل
موضوع املقاومة ،دون النظر من له دور فيها يف هذه
املرحلة او ما سبقها ،الن مقاومة العدو االرسائييل
ثاتبــة ،لكن املوقف من احتكارالعمل املقاوم ،هو ما
نختلف عليه  ،ويشــر املصدر اىل ان اجتامع «قوى
التغيري» يف كتلة نيابية رضوري ،لكن يجب ان يكون
الربنامج واضحا ،وعدم تكرار تجربة تشكيل اللوائح
وما رافقها من تشتت له ،وان اللبنانيني سيحكمون
عىل املامرسة التي ستؤديها هذه القوى.

قبيســـــــــــــــي :البعـــــــــــــــض أراد مـــــــــــــــن اإلنتخابـــــــــــــــات وبتدخـــــــــــــــات
ّ
خارجيـــــــــــــــة رفـــــــــــــــع الغطـــــــــــــــاء السياســـــــــــــــي عـــــــــــــــن املقاومـــــــــــــــة
إعتــر النائــب هــاين
قبيــي أن «البعض أراد من
خالل االســتحقاق النيايب
وبتدخــات خارجيــة رفع
الغطاء السيايس عن املقاومة
وجعلها وحيــدة فريدة يف
لبنان» ،مؤكدا «نحن مل ولن
نرتك املقاومــة التي قدمنا
الجلهــا خرية شــبابنا ،ومل
نكن مبنافسة مع أبناء بلدنا
بل كنا مبواجهة أعداء لبنان
الذين حاولوا بأموالهم رشاء
الذمم ،ونحن كلنا ثقة بأهلنا
بأنكم باقون عىل العهد عىل
خط الشــهداء ،خط السيد
موىس الصدر».
كالم قبييس جاء خالل لقاء شــعبي يف ساحة
بلدته زبدين ملناسبة إعادة انتخابه نائبا يف الربملان،
تخلله حلقــات دبكة ونحر الخــراف ،وقال« :كل

الشــكر الهايل بلدتيوإخويت من كل بلدات قضاء
النبطيــة عىل كل ما بذلتموه خالل االســتحقاق
النيــايب ،نحن مل نكن عىل تنافس مع أحد وال عىل
خــاف مع أحد بل كنا ندافــع عن لبنان بوجه من

تدخل ليغري سياســة بلدنا،
ملن تدخل بشؤونه االنتخابية
وبرتكيبة الدولة ،مبواجهة
من أراد الســيطرة عىل لبنان
من الخارج».
وختم قبييس« :أسأل الله
ان يوفقنــي يك امثلكم خري
متثيل لنجد حال لكل مشاكلنا
عىل الساحة اللبنانية اكانت
سياســية او اقتصاديــة او
مرصفية او عىل مســتوى
لصــوص يريدون تدمري هذا
الوطــن النه قاوم وانترص»،
موجهــا التحية اىل «جميع
اعضاء املاكينــة االنتخابية
يف الدائــرة الثالثة الذيــن عملوا وتعبوا وكدوا يك
يدافعوا عن لبنان ،ألف شــكر عىل هذا االقرتاع الذي
دافعتم من خالله عن املقاومة عن خط الشهداء يك
يبقى لبنان حرا سيدا ومستقال».

ُ ّ
«التنمي ــة والتحري ــر» ترش ــح ب ــري لرئاس ــة املجل ــس:
وحــده الحــوار مدخــل إلنقــاذ لبنــان مــن دائــرة الخطــر

بري يرتأس االجتامع
تــرأس رئيس مجلــس النــواب نبيه بري،
االجتــاع االول لكتلة «التنمية والتحرير» يف
حضور أعضائها قاسم هاشم ،وعيل عسريان،
وميشال موىس ،وعناية عزالدين وايوب حميد،
وارشف بيضون ونارص جابر ،وقبالن قبالن،
وعيلحسنخليل وغازيزعيرت وفاديعالمة،
ومحمد خواجة وهاين قبييس وعيل خريس.
وأصدرتالكتلةبياناتالهحميد«:عشيةذكرى
عيد النرص والتحرير يف الخامس والعرشين من
أيــار ،تتوجه الكتلة من اللبنانيني بعامة وأبناء
الجنوب والبقاع الغــريب بخاصة واملقاومني
بتحية إجالل وإكبار ألرواح الشهداء والجرحى
الذينعمدواهذااليومالوطنياملجيدبتضحياتهم
وأغىل ما ميلكون فكانت شهادتهم حياة ونرصا
للبنان».
أضــاف« :يف االنتخابــات النيابية ،تتوجه
الكتلــة بتحية إعتزاز وتقديــر للناخبني الذين
اقرتعــوا ملرشــحي الكتلــة يف كل الدوائر
وللمرشــحني عىل اللوائح الحليفة يف لبنان
والخارج ،وتشدد عىل أن االستجابة واملشاركة
الواســعة يف هذا االســتحقاق وتحويله اىل
استحقاق وطني دستوري بأرقى أشكال حرية
التعبري والتنافــس الدميوقراطي ،بقدر ما هو
تعبري صادق عن وعي أهلنا ووفائهم والتزامهم
الراسخ ومتسكهم بالثوابت الوطنية لربنامج
عمل الكتلة يف الدورات االنتخابية السابقة وملا
أعلنته يف الدورة االنتخابية الحالية ،هو ايضا
وبالقدر عينه يفرض عىل كل الزمالء يف الكتلة
بذل جهد استثنايئ ومضاعف يرتقي اىل حجم
ومسؤوليةهذهاألمانةوالثقةالغاليةواملقدسة

(حسن ابراهيم)
التي منحها إياهــا الناخبون والناخبات ،وذلك
بتأكيد االنحياز التــام للكتلة يف كل مواقفها
وعملها الترشيعي والســيايس والشعبي ،اىل
جانــب صون حقوق اللبنانيــن بكل ما يعزز
أمنهم املعييش واالقتصادي واالجتامعي وجنى
أعامرهــم من ودائع يف املصارف وعدم القبول
بأي مساس بها تحت أي عنوان من العناوين».
وتابع« :يف الشــأن الوطنــي ،تعلن الكتلة
تبنيها لخريطة الطريق التي تضمنتها الرسالة
وتوجه بها رئيس الكتلة نبيه بري عشية اعالن
النتائج الرسمية لالنتخابات الثلثاء ،وتعتربها
دعوة مفتوحة لكل الكتــل للحوار تحت قبة
الربملــان ومقاربة القضايا والعناوين املتصلة
بإيجــاد الحلول الناجعة إلنقاذ لبنان من دائرة
الخطــر الذي يتهدده وإنســانه عىل مختلف
املستويات ،فوحده الحوار ميثل مدخال حقيقيا
لالنقاذ».
وقال« :تشــدد الكتلة عــى قيام حكومة
ترصيفاألعاملبواجباتهايفاملرحلةاالنتقالية
ومتابعة امللفات التي تهم الناس ومشــاكلهم
االقتصاديــة واالجتامعية ،وال ســيام ضبط
التفلت يف سعر رصف الدوالر وردع املضاربات
به وتأمني املحروقات والخبز وغريها».
وختم«:يفالشأناملتصلباستحقاقانتخابات
رئاسة املجلس وتجديد املطبخ الترشيعي ،تعلن
الكتلة ترشيح رئيسها نبيه بري ملنصب رئاسة
املجلــس ،آملني من جميع الزمــاء تأييد هذا
الرتشيح والعمل له».
وناقشــت الكتلة شؤونا ترشيعية واتخذت
قرارات بها.

جعج ـــع :ال يُمكنن ـــا انتخ ـــاب ب ـــري عل ـــى اإلط ـــاق
ونحــــــــــن مــــــــــع حكومــــــــــة أكثريّــــــــــة فاعلــــــــــة

أكّد رئيسحزب «القوات اللبنانية»ســمري
جعجــع ،أن العمــل عىل أن «نعيــد القرار
االســراتيجي كله اىل الدولة اللبنانية ،وال
يعــود ألحد الحق أن يتخطى ســقف الدولة
يف ما يتعلــق بالسياســة الخارجية ،وأن
يكون القرار األمني والعســكري بيدالجيش
اللبناين».
ورأى يف مقابلة مع وكالة «فرانس برس»
من مقــره يف معراب« ،إن ترجمة املســار
الجديد تبدأ بانتخاب رئيس للربملان يســاعد
عــى امتام املهمة و «يحافــظ عىل الكيان
وعىل الدولة اللبنانية».
وكشــف أنّــه «ال ميكننا انتخــاب رئيس
مجلس النوابنبيــه بري عىل االطالق ألنه
جــزء من الفريق اآلخر» ،وأشــار إىل إجراء
اتصــاالت مكثفــة مع كافة النــواب الذين
انبثقــوا عن «ثورة  17ترشين» ،ملعرفة األطر
األفضل لتنسيق املواقف».

ويف ما يتعلّــق بصيغة الحكومة املقبلة،
رفــض جعجع تشــكيل حكومــة «وحدة
وطنية» ،وقــال «ما يســمونه بحكومات
الوحــدة الوطنية وهم ،نحــن مع حكومة
تضــم «فريق عمل مرتاصاً
أكرثية فاعلة»،
ّ
ومتفقاً عىل مرشوع واحد».
واعترب جعجع الــذي تربط حزبه صالت
وثيقة بالسعودية ،أنّه «إذا تشكلت حكومة
توحي بالثقــة واملصداقية ولديها توجهات
واضحة ومرشوع ســيايس واضح وأظهرت
من الشهر األول أو الثاين جدية يف التعاطي،
فمن شبه املؤكد ســتعود العالقات العربية
إىل ما كانت عليه يف الســابق ،وســتتدفق
املساعدات العربية تدريجيا اىل لبنان».
وشــدد عىل أن تشــكيل حكومة مامثلة
رس ع املفاوضات معصندوق النقد الدويل،
«ي ّ
الذي يعد االتفاق معه املدخل األسايس لوقف
االنهيار».

التقى رئيس حزب «القوات
اللبنانية» سمري جعجع يف
معراب ،النائب املنتخب اللواء
ارشف ريفي ،بحضور النائب
املنتخــب يف كتلة «القوات»
اييل خوري ،مستشار رئيس
الح زب للشــؤون القانونية
سعيد مالك ومنسق طرابلس
جاد دميان.
عقب اللقاء الذي استغرق
ســاع ة ونصف الســاعة،
وضع ريفي الزيارة يف اطار
جعجع وريفي
«التحالف ما بينه وبني حزب
القوات اللبنانية ،خدمة الهلنا
يف دائرة طرابلس املنية الضنية وكل لبنان».
وعن موقفه من تسمية بري كرئيس ملجلس
النواب ،اعترب ريفي «اننا منثل رشيحة لبنانية
تغيريية ســيادية ،لذا سنختار شخصيات من
ضمن هذا االطار ،وبالتايل لن نوافق نهائيا عىل
اي من املنظومة القامئة ونرفض استمرارها،
كام نبحث مع حلفائنا عن بديل يشبهنا ولو ان

االمور مل ترتجم حتى اآلن».
وردا عىل ســؤال عن نيابة رئاســة مجلس
النواب وامكانية اي تســوية يف هذا االطار،
اجاب ريفي« :االمور ليست شخصانية ،نحرتم
ونقدر النائب املنتخب غســان حاصباين ويف
حال ترشح ،حكام نحن معه وهذا يتطابق مع
اي خيار آخر تغيريي ســيادي ،ولكن القرار مل
يتخذ يف الوقت الحارض».

أكــد النائب املنتخــب ابراهيم منيمنة ،أن
«النواب الجدد الذين ميثلون التغيري والبالغ
عددهــم  14نائبا حريصــون عىل أن تكون
لديهم كتلة واحدة كبرية ،تقوم عىل تجانس
ســيايس معــن ،وتتقاطــع يف مواضيع
مختلفة مع كتل أخرى ملواجهة املنظومة».
وأوضح يف حديث اذاعي أن «التنســيق
بــن جميع الكتل والنواب الجدد ســيكون
عىل أســاس ســيايس وهــو التعامل مع

امللفات عىل القطعة».
وأضاف« :موضوع ترشيح النائب ملحم
خلــف ملنصب نائب رئيــس مجلس النواب
مل يطرح بعد» ،وقــال« :ال نزال نعمل عىل
تأســيس التكتل ومل يحصل حتى الســاعة
أي نقــاش يف هذا املوضوع» .كام أعلن أنه
لن يصــوت للرئيس بري لرئاســة املجلس
أو ألي شــخص آخر هو جزء من املنظومة
الحاكمة.

ً
ريفي :لن نوافق نهائيا على رئيس ملجلس النواب
م ـ ـ ــن املنظوم ـ ـ ــة القائم ـ ـ ــة ونرف ـ ـ ــض اس ـ ـ ــتمرارها

منيمنـــــــــــة :لـــــــــــن أصــــــــــ ّـوت لبـــــــــــري
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مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

الــــواقــــع الــنــيــابــي ســيــفــرض نــفــســه عــلــى الـــعـــنـــوان الــحــكــومــي
هيام عيد
معدخولالحكومةالحالية
مرحلة ترصيــف األعامل،
وانطــاق اإلســتعدادات
النتخــاب الرئيس نبيه بري
لرئاســة املجلس النيايب يف
األيام املقبلة ،ت ّتجه األنظار
مــن جديــد إىل العنــوان
الحكومي ،ال سيام وأنه بعد
اإلنتهاء من انتخابات رئيس
املجلس ونائبه وهيئة مكتب
املجلس ،ســيواجه النواب
اســتحقاق تســمية رئيس
للحكومــة املقبلــة .وعىل
الرغــم من أن هــذا العنوان
ليس داهــاً عىل األقل يف
األيام املقبلة ،فإن أوســاطاً
وزارية ســابقة قد كشــفت عنــه ،ويف موازاة
الحديث عن طبيعــة الحكومة املقبلة من قبل كلٍ
مــن حزب الله و «التيار الوطني الحر» ،حيث اتفق
الطرفان عىل وجوب أن تكون حكومة سياســية،
فــإن الصورة ما زالت ضبابيــة عىل هذا الصعيد.
وبرأي هذه األوساط ،فإنه من الواضح أن عقبات
عدة ســتحرض يف هذا اإلســتحقاق ،كام يف كل
اإلســتحقاقات األخرى التي تنتظر املجلس النيايب
الجديــد بكتله املتنوعة اإلتجاهــات والتص ّورات
بالنسبة للمرحلة املقبلة.
وبالتــايل ،رمبا لن تكــون عملية التوافق عىل
إســم رئيس الحكومة العتيد سهل ًة ،وكذلك عملية
التشكيل ،استناداً إىل التجارب السابقة ،كام تشري
األوســاط نفســها ،والتي ذكّرت بآليات تشكيل

الحكومات املعقّدة والشــائكة ،حتى عندما كانت
املبادرة يف هذا املجال لفريق ســيايس واحد كان
يف أوقات سابقة ،يشكل األغلبية يف الربملان ،ومل
تكــن أية جهة أخــرى معارضة قادرة عىل فرض
خياراتها الحكومية.
وعليه ،وبانتظار حســم الكتل النيابية األخرى
موقفهــا من امللــف الحكومي ،فإن األوســاط
الوزارية ذاتها ،تربط ما بني اســتقرار املشهد يف
ســاحة النجمة ،وتحديد ومتوضع الكتل النيابية،
قبل الدخول يف النقاش حول هذه املسألة وتحديد
كيفيــة مقاربتها ،خصوصاً وأن الظروف الراهنة
تتطلّب فريقاً حكومياً متناغامً ومتامسكاً ،وقادراً
عىل مواصلة العمل عىل اإلنقاذ من خالل استكامل
مراحل التفاوض والعمل مع صندوق النقد الدويل.
وبالتايل ،ويف ضوء عدم وجود أكرثية واضحة

ً
ً
ترأس قداسا إحتفاليا ملناسبة عيد القديسة ريتا

املـــــــطـــــــران ضــــــاهــــــر :لــــتــــوحــــيــــد ال ــك ــل ــم ــة
واإلبــــــــــتــــــــــعــــــــــاد عــــــــــن الـــــــســـــــجـــــــاالت
تــرأس رئيس أســاقفة
طرابلس وســائر الشــال
للــروم امللكيــن الكاثوليك
املطــران ادوار ضاهــر،
قداســا احتفاليا ملناســبة
عيد القديســة ريتا يف دار
املطرانيــة يف الزاهريــة-
طرابلس ،مبشــاركة حشد
من املؤمنني.
وعاونــه املونســنيور
الياس البستاين واالب خليل
الشــاعر ،ومتنى ضاهر يف
عظتــه ان «تكــون نتائج ضاهر يلقي عظته
االنتخابات النيابية خشــبة
النقاذ الوطن ووضع مؤسساته عىل السكة
خــاص لالزمــات التــي
يرزح تحتها الشــعب اللبنــاين ،وخصوصا الصحيحة ليعود اىل سابق عهده ،بلد االنفتاح
االجتامعية واالقتصادية والطبية» ،متحدثا والعيش املشرتك وبوابة للرشق والغرب».
وقال« :لبنان بحاجة اىل شفاعة القديسة
عن مسرية القديسة ريتا صاحبة العيد وعن
اميانها العميق ،وحبها للكنيســة ولعائلتها ،ريتــا يف هذه االيام العصيبة التي منر بها»،
امال ان «تكون االيام املقبلة مفتاح نهاية حل
وعن تضحياتها كأم وزوجة.
وشــدد ضاهر عىل «الوحدة والتامســك االزمات عرب توحيد الكلمة وترســيخ املحبة
ووضع الخالفــات جانبا والعمل ليال ونهارا والسالم واالبتعاد عن السجاالت واملناكفات
اليجاد ســبيل وخطط واضحة وشــفافة ،غري البناءة».

ُ
بـــرو الــتــقــى مــهــنــئــيــن ب ــف ــوزه ف ــي اإلنــتــخــابــات
أبي رميا والبستاني :للحفاظ على العيش املشترك

حتى الســاعة ،كام تكشف
األوساط الوزارية السابقة،
فإن الواقع السيايس الجديد
الــذي أنتجتــه اإلنتخابات
النيابية األســبوع املنرصم،
سيفرض نفسه عىل األجندة
السياسية الداخلية ،وبشكلٍ
خــاص يف عمليــة تأليف
الحكومــة الجديــدة ،ويف
تحديــد طبيعتها ومهمتها،
ســواء ما إذا كانت حكومة
وحــدة وطنية سياســية
أو حكومــة تكنوقــراط،
مــع العلــم أن التوافق عىل
شــخصية رئيس الحكومة،
هــو املطــروح حاليــاً يف
النقاشات الجارية بعيداً عن
األضواء.
ووفــق األوســاط نفســها ،فــإن الظروف
اإلستثنائية التي مت ّر بها البالد ،والحاجة إىل لجم
اإلنهيار املايل واإلقتصادي املتســارع ،قد تفرض
مواصفــات رئيس الحكومة والوزراء ،كام املهمة
التي ســيقومون بهــا ،خصوصاً وأن ما من مهلة
ســاح يف هذه اللحظة الدقيقــة والصعبة التي
تعصف بالبالد ،وأي تأخري أو خالف قد يحصل عىل
مستوى الســلطة التنفيذية ،وعدم التوافق عىل
اإلرساع يف تشــكيل حكومة مكتملة األوصاف ،ال
بــد وأن يرتّب تداعيات تتجــاوز كل الكتل والقوى
السياســية عىل اختالف مشــاربها ،ألن معادلة
اإلســتقرار اإلجتامعي والحيايت سوف تكون يف
دائرة الخطــر الفعيل ،وعندها ،ســتصبح كلفة
الحلول باهظة جداً.

فــــــــــــي عــــيــــد
ّ
ســـيـــدة الـــــزروع

غصت قاعة شــهداء جبيــل وكرسوان
يف كفرســاال  -عمشــيت ،بالشــخصيات
السياسية والحزبية والروحية والعسكرية
مهنئة عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب
املنتخــب رائد برو بفوزه باملقعد النيايب عن
دائرة كرسوان الفتــوح وجبيل ،متمنني له
التوفيق يف مسريته النيابية ملا فيه مصلحة
جميع اللبنانيني.
وألقى برو كلمة شــكر فيها للحارضين
عاطفتهــم وحضورهم ،واصفا «هذا اللقاء
الجامــع من جميــع االطيــاف الجبيلية
والكرسوانيــة عــى اختــاف طوائفهم
باملشــهد الحقيقي للبنان» ،ومشــرا اىل
ان «بــاد جبيل كام كانت رســالة الحرف
وهي ايضا رســالة للعيش الواحد» ،مضيفا
«االنتخابات النيابية انتهت والنتيجة كانت
واضحــة ورأينــا تفاعل النــاس مع هذه
النتيجة وعلينا ان نبقى متشــابيك االيدي
مــع بعضنــا بعضا كام هــو لقاؤنا اليوم
مسيحيني ومسلمني ،من اجل حامية لبنان
من اللغــة االنعزاليــة ،وجبيل وكرسوان
مــن الخطاب الفتنوي ،يدا بيد يف مســرة
التنمية».
وختم« :مســتمرون عل خطى ســاحة
الســيد موىس الصــدر ومنطلقون بوثيقة

عنايا وخطاب الكبوشــية الذي ســيكون
ســقفنا يف التعاطي ،لن نستفز ولن نتحدى
احــدا ،نحن لــكل ابناء قضــاءي كرسوان
الفتوح وجبيل».
وأشــار النائب ســيمون أيب رميا اىل ان
«زيارتنا هــي لتهنئة رشيكنا عىل الالئحة
االنتخابية ويف الوطن حزب الله الذي نحن
واياه بدأنا املشــوار منــذ العام  2006طبقا
لوثيقــة التفاهم التــي جمعتنا مع بعضنا
بعضــا ،بالرغم من ان الكثريين راهنوا عىل
انهائها من خالل االستحقاق الذي مررنا به
اال اننا اثبتنا باملامرسة ان هذا التفاهم ليس
مرحليا بل هو قائم عىل ثوابت وطنية وقيم
ومبادئ».
وشــدد عىل «أهمية الحفاظ عىل العيش
الواحد الذي يجمع ابنــاء كرسوان الفتوح
وجبيل» ،مؤكــدا أن «ابناء هاتني املنطقتني
هام الضامنة لهذا العيش يف لبنان».
بدورها ،هنأت النائبة ندى البســتاين برو
عىل الفوز ،مشــددة عىل «رضورة الحفاظ
عىل العيش املشــرك يف هذه املنطقة التي
نتغنى بــه» ،آملة ان «نكــون جميعا عىل
قدر املســؤولية يف ظل التحديات الكبرية»،
وداعيــة اىل «نزع فكرة إلغــاء احد لالخر
والعمــل بإيجابية ملا فيه مصلحة الوطن».

خالل االجتامع
عقد تكتل نــواب بعلبك الهرمل اجتامعا
يف مكتبه يف مدينة بعلبك ،وتقدم يف بيان
أصدره «بأحر التعازي من أهلنا آل الرفاعي
الكرام لرحيل ابن بعلبك البار املغدور املرحوم
وضــاح الرفاعي الذي ارتقــى مظلوما إثر
حادثة مدانة ومستنكرة ،وهو إذ يسأل الله
تبارك وتعاىل لــه الجنة والرضوان وألهله
الصرب والســلوان ،يدعو الباري عز وجل أن
مين عىل الجريحني باســم الرفاعي ومحمد
بيان بالشفاء العاجل».
ونــوه التكتل بخطوة عشــرة آل جعفر
يف «تســليم املتهم مــن أبنائها اىل العدالة

إلحقاق الحق ومعاقبــة كل املذنبني الذين
يظهرهم التحقيق ،والتأكيد عىل أن الحادثة
حادثــة فردية ليس لها أي بعد آخر».
وشــكر التكتــل «آل الرفاعــي وآل بيان
الكــرام عىل صربهــم وحكمتهم ووعيهم
وضبطهــم لردة الفعل ،كام ويثمن لألجهزة
األمنية حضورهــا الفاعل يف حفظ األمن
واالستقرار يف املنطقة ومتابعة ذيول هذه
الحادثــة األليمة ملنع إســتغاللها طائفيا،
ألن أهل بعلبك أرسة واحدة ،مصابهم واحد،
وأملهــم واحد ،وأمنهم واحــد ،ومصريهم
واحد».

ّ
الراعــــــــــــــــــــي :األرض مدرســــــــــــــــــــة نتعلــــــــــــــــــــم منهــــــــــــــــــــا
ّ
ولبنانيتنـــــــــــــــا
الحفـــــــــــــــاظ علـــــــــــــــى هويّتنـــــــــــــــا وكياننـــــــــــــــا

احتفل بطريرك انطاكية وسائر
املرشق للموارنــة الكاردينال مار
بشــارة بطرس الراعي بقداس عيد
ســيدة الزروع بكنيســة الرصح
البطريريك يف بكــريك ،وعاونه
املطارنة ســمري مظلوم وبيرت كرم
والرئيس العــام للرهبنة املارونية
األبــايت نعمة الله الهاشــم ويف
حضــور املدير العام لوزارة الزراعة
املهنــدس لويس لحود ورؤســاء
النقابات والتعاونيات واالتحادات
الزراعية وحشد من املزارعني.
وشــكر الراعي املزارعني خالل
العظــة وبــارك «مثــار تعبهم»،
ومتنى عىل «الدولة مســاعدتهم
عــى جميع األصعدة» ،وحيا الذين
«يهتمــون بالزراعــة أكانوا من
األفراد يف الجبل ،يف الوســط ،وعىل الساحل ،أو
األبرشــيات والرهبانيات الذين يشــكلون عنرصا
أساســيا يف الزراعة ،وأيضا الشبيبة املتدربة يف
املركز البطريريك يف ريفون».
كام أكد الراعي ان «يسوع املسيح علم أهم الحقائق
باألمثــال» ،وتوقف يف عظته عــى «األخالقية
الــواردة يف انجيل اليوم أي أخالقية الزراعة ،وهي
تتمحور حول ثالث أخالقيــات مرفوضة وواحدة
فقــط مقبولة .األوىل هي التعاطــي مع الزراعة
بعدم اكرتاث فشبهها بالحب الذي وقع عىل قارعة
الطريق ،تأيت العصافري تأخذها وتأكلها .األخالقية
الثانيــة املرفوضة هي الســطحية بالتعاطي مع
الزراعة وشــبهها بالحب الــذي وقع عىل الصخر
فينبت لكن عندما تطلع الشــمس يبس ألن جذوره
غــر متينة .أما الثالثة فهــي الزراعة كيفام كان

كالحب الذي زرع يف الشوك فخنقه .أخالقية واحدة
مقبولة وهي األرض الطيبة ،معناها ان األخالقية
األساسية بالزرع والزراعة هي االهتامم باألرض،
وإعدادها بكل املفاهيم األخالقية كام يطبقها الرب
عــى قبول الزرع الحقيقي أي زرع كلمته فينا ،فال
ميكننــا اال نكرتث بكلمــة الله كالحب عىل قارعة
الطريــق كأن كالم الله ال أهمية له ،علام ان الكلمة
صــار برشا ،وعلام ان العذراء مريم قبلت كلمة الله
بإميان وحب فصارت جنينا يف حشــاها ،ويقول
اآلباء القديســون ان حضور املســيح يف العامل مل
يتوقف ،فكلــا قبل املؤمنون واملؤمنات كلمة الله
أعطوا حضورا أكرث للمسيح يف العامل».
ولفت الراعي اىل أن «االرض هي املعلم الحقيقي
لإلنســان واملربية الحقيقيــة ،ال ميكننا ان نغش
األرض فإذا غششنا ال نحصل عىل يشء ،أما عندما
نكون صادقني معها فتعطينا الكثري .تعلمنا الصدق

ّ
السياسية
املفتي عبد الله :الحلول
ّ
ُ
حــــــاجــــــة مــــــلــــــحــــــة لـ ــلـ ــوطـ ــن

برو مع البستاين وأيب رميا

تكت ــــل بعلب ــــك  -الهرم ــــل :ملتابع ــــة ذي ــــول حادث ــــة
ً
ً
بــعــلــبــك األلــيــمــة مــنــعــا الســتــغــالــهــا طــائــفــيــا

رأى مفتي صور وجبل عامل القايض العالمة الشيخ حسن
عبد الله خالل اســتقباله عددا من الوفود األهلية والروحية
يف دار اإلفتــاء الجعفــري يف صور ،أن «اجــراح الحلول
الناجعة بعد الخطاب السيايس التحرييض خالل االستحقاق
االنتخايب حاجة رضورية للخروج من األزمات السياســية
واالجتامعية التي يعيشــها الوطن ،وان االستمرار يف التنافر
هو خدمة للكيان الصهيوين الغاصب» ،معتربا ان «قيادة البلد
عــى قواعد الغلبة لفئة دون أخرى مبدأ ال يخدم االســتقرار
الوطني بل من يخدم البلد واســتقراره هو التوافق والحوار».
واعتــر عبد اللــه أن «اي طرح متقدم نحو إلغاء الطائفية
السياسية هو مبدأ مؤيد ولكنه يحتاج إىل ترشيع يف املجلس
النيايب وإىل مامرسة دستورية حقيقية ورصيحة وامنا هذا
الدور مناط باملجلس النيايب».
وختم بالدعوة اىل «وضع حالة البلد االقتصادية يف أولوية
كل التوجهات واالقالع عن مامرسة لعبة عض األصابع التي
يدفع مثنها املواطن».

ف ــرع ــون :نــســتــغــرب ع ــدد األصـــوات
ُ
التــي نالهــا بعــض مرشــحي الحكــم
غــرد الوزير الســابق ميشــال فرعون عىل حســابه عرب
«تويرت»« :العرس االنتخايب ســينتهي رسيعا .وتعويضا عن
خســارته ،يتوقع مع اإلنهيــار أن يلجأ الفريق الحاكم مجددا
إىل أســاليب اإلبتزاز والتعطيل .وسيتشــارك معه يف تعطيل
القضاء والخطط اإلنقاذية ،فاســدون و مرتكبو جرائم داخل
وخارج املجلــس واملصارف ،واضعني مصالحهم فوق مصالح
البلد وحقوق الناس الضحية».
وأضــاف»:دون اإلنتقاص من إســتحقاق فائزي  14آذار/
الثــورة ،نســتغرب عدد األصوات التي نالها بعض مرشــحي
الحكم ،نظرا إىل أدائهم الكاريث ،وحجم فســادهم وتضليلهم
للناس ،وما أوصلوا البلد إليه من جحيم ،مام ساهم كثريا بفوز
أخصامهم .أما حجم أصوات مرشحي الحكم ،فحافظوا عليها
بالرتهيب والدين واالبتزاز والرتغيب».

واإلخــاص والجدية واألخالقية.
هذه األرض هي أساس ،نحن نعلم
اننا خرسنا الكثــر عندما تحولنا
عن الزراعة وذهبنا إىل مشــاريع
أخرى لعدة أســباب ،املهم خرسنا
الكثري ألن املدرسة الحقيقية التي
هي األرض ال ميكننا الجلوس عىل
مقاعدهــا .الروحانية واألخالقية
والصــدق واإلخــاص تعلمنا إياه
األرض والزراعة».
وطالب الدولة اللبنانية بتشجيع
املزارعني ومساعدتهم ،فـ «ان أرادت
الدولة مواطنني صالحني مخلصني:
املدرسة ،الزراعة».
وشــدد الراعي عىل أن «االرض
هي هويتنــا ال يوجد لدي أرض إذا
انــا يتيم ال هوية لدي .هويتي هي
األرض ،أخالقــي هي األرض ،كيــاين اللبناين هو
األرض .هذه هي املدرسة التي نتعلم فيها ونحافظ
فيهــا عىل هويتنا .كانوا يقولون :محظوظ من له
مرقد عنزة يف لبنان ،أما اليوم فال نسمع غري رغبة
بالبيــع ،وهذا يشء مؤمل ألننا نبيع هويتنا وكياننا
ولبنانيتنا» ،داعيا الناس اىل «املحافظة عىل األرض
وعدم التضحية بها».
وتوجه للمســافرين للخــارج واملغرتبني قائال:
«هاجرتم وحققتــم ذاتكم لكن ال تفرطوا باألرض
فأهــم ما ترتكونه ألوالدكم هو قطعة أرض صغرية
يف هــذا الوطن ،الذي يبيــع األرض يبيع هويته،
كيانه ،مستقبله ووطنه».
ويف الختــام ،رفع الذبيحة بشــفاعة العذراء
سيدة الزروع ملباركة املزارعني والعاملني يف األرض
وحامية أتعابهم.

املـــــفـــــتـــــي الـــــصـــــلـــــح :كـــــــل يـــــــــوم ي ــس ــق ــط
أبـــــــريـــــــاء ضــــحــــايــــا الــــفــــلــــتــــان األمــــنــــي
اعترب مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح
«أننا بحاجة يف وطننا إىل دولة قادرة وشعب
واع .وأتوجه إىل عامة الناس الذين انتخبوا يف
األسبوع املايض ،للذين بصموا بالعرشة ألولئك
الذيــن رسقوا ونهبوا وأفقروا الوطن واملواطن،
هل كنتم بوعيكــم؟ ومن الجانب اآلخر أتوجه
بالسؤالللذينأرادواالتغيريوانتخبواالتغيرييني،
هل شــاهدتم التغيرييني الذين تركوا كل هموم
املواطن وفكروا يف أهمية التغيري لصالح الزواج
املدين؟ وهل شاهدتم زواج املثليني وترشيعه؟
وهل شاهدتم ترشيع أكل مال الناس بالباطل؟
وهل شــاهدتم ترشيع الرىب والحرام والزىن
وكل املوبقات بإسم التغيري ،فامذا حققتم؟ نريد
التغيرييفالدولةيفمالحقةالفاسدينوإرجاع
أموال املواطنني».

وأضــاف يف ترصيــح« :هــل شــاهدتم
وتشاهدون الفلتان األمني الذي يذهب ضحيته
كل يــوم األبرياء يف مدننا وطرقاتنا وأحيائنا،
حتى طال باألمس شابا خلوقا يف مكان عمله
وضاح الرفاعي رحمــه الله ،عدا عن األزمات
التــي تحل بنا اليوم مــن أزمة محروقات إىل
أزمة خبز وأزمة كهرباء ،وكل هذا من أيديكم،
ملا ال وأنتم البارحة بصمتم لثالثة وزراء طاقة
ســابقني لينوبوا عنكم وميثلوكم ،واملضحك
املبيك أننــا نعيش بأزمة كهرباء فكل هذا مبا
كسبت أيديكم».
وختم الصلح« :نحن معنيون بقضايا الوطن
واملواطن ودعوتنا يف كل يوم إىل محبة الوطن
ومساعدة إخوتنا يف الوطن ومحاربة الفساد
ومفسدي املجتمع ودرء الفنت».

أبـــــــو شـــــــــرف :لــــبــــنــــان مــــــا زال ب ــم ــن ــأى
عــــــــــن عــــــــــــــــدوى جــــــــــــــــدري الــــــــقــــــــرود
أكدنقيباالطباءالربوفيسوررشفأبورشف،
يف بيــان ،أن «لبنان ما زال يف منأى عن عدوى
جــدري القرود» ،وطالب الدولــة بـ «التعاون
الرسيع مــع منظمة الصحــة العاملية ألخذ
اإلجراءات الالزمة ملنع انتشــار العدوى عندنا،
وخاصة بالنسبة اىل القادمني من إفريقيا».
وشــدد عــى «رضورة تزويــد املختربات
باملستلزمات املخربية للتشــخيص».وأكد ان
«التدابري الوقائية وعــدم االتصال الوثيق مع
املصابــن تبقى العالج األفضل ،فالعدوى تأيت
عرب التنفس املبــارش والقريب من املريض او
عرب الدم .وهذا الفريوس نادر وشبيه بالجدري
البرشي .وقد تم رصده للمرة األوىل يف الكونغو
يف ســبعينات القرن املايض ،وخصوصا يف

مجمعاملثليني».
وأشــار اىل ان «خطر العــدوى منخفض،
وعوارضها الحمى وآالم العضالت وتضخم الغدد
اللمفاوية وطفرة جلدية عىل اليدين والوجه ثم
تنترش يف الجسم كافة ،ويتعاىف معظم الناس
منها يف غضون أســابيع قليلــة .أما العالج
فيقترص عىل عالج العوارض».
وذكر أبو رشف أنه «تم القضاء عىل فريوس
الجدري نهائيا عام  1980ولقاح الجدري يوفر
الحامية  ،%85وهناك ســالتان رئيســيتان
للمرض ،ســالة الكونغو وهي األشد خطورة
ونسبة الخطورة قد تصل إىل  %10من الوفيات،
وساللة غرب إفريقيا مبعدل وفيات نحو الواحد
باملئة».
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ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

ّ
ّ
أزمة فقدان األدوية تشــــــتد ...حل حكومي اســــــتباقي ألربعة أشــــــهر؟
مــا إن انتهــت االنتخابات
النيابيــة حتى انهال ســيل
من املصائب عــى اللبنانيني.
صحيــح أن األزمات قدمية إال
أنها أطلت عىل الســاحة من
جديد بحدة أكــر ،خصوصاً
أنها مرتبطة بحاجات أساسية
وحيوية ،ومــن بينها كارثة
انقطــاع أدويــة الرسطــان
واألمــراض املســتعصية.
فرغــم «عــر» موازنة دعم
األدوية هــذه إىل الحدّ األدىن
املمكن ،بقيت مشــكلة رصف
االعتــادات قامئة إىل جانب
رفض الرشكات املوردة لألدوية
واملستلزمات الطبية تصدير أي
دواء إىل لبنــان ما مل تحصل
عىل جزء ،ولو بسيط ،من دينها حلول ترقعية الزمة الدواء
املقدّ ر بـ  400مليون دوالر.
مليون دوالر شــهرياً قبل األزمة ،وبالتايل فالشح
يف آخــر اجتامع لحكومتــه ،لفت وزير الصحة كان نتيجة طبيعية ،ولتخفيفه عمد الوزير األبيض
ّ
فراس االبيــض منصبه
«مبشاً» املرىض بأن «أحدا إىل ترشــيد الدعم .آنذاك كان قرار الدعم من عدمه
ال يســتطيع تحمل كلفة أدوية الرسطان واألمراض حســب الصنف يتم بالتنســيق املبارش بني وزارة
املســتعصية .األزمة التي من ّر بها غري مسبوقة كام الصحة واملرصف املركزي وعىل أساس هذا التواصل
تدخــل عليها عوامل أخرى مثــل التعطيل االداري تفتح االعتامدات».
واملناكفــات» ،مضيفاً« :مشــكلتنا خــارج نطاق
ويتابــع« :انطالقاً من آذار  2022تبدّلت األوضاع
الوزارة .غالبية املشــاكل التي نشهدها هي نتيجة مع إعالن مرصف لبنان عجزه عن مواصلة الدعم من
عدم توفر االموال .منر بظروف اســتثنائية وعىل احتياطــه ،وترجم الرأي العام هذا الكالم بأنه وصل
الجميع التكاتف للنهوض بالبلد من املأزق».
إىل االحتيــاط اإللزامي .وطلب املركزي حينها عقد
ويف تفاصيــل األزمــة الدوائيــة ،يف ّند نقيب استقراض من الدولة اللبنانية لدعم العديد من السلع
مســتوردي األدوية وأصحاب املســتودعات كريم األساسية وليس فقط الدواء ،ليتبني بعدها أن العقد
جبارة لـ «املركزية» حقيقة املشــكلة ،موضحاً أن بحاجــة إىل قانون من مجلس النواب الذي أعلن أنه
«مــن أيلول  2021حتى آذار  2022كانت املشــكلة ليــس بوارد إصداره .يف ظل هذا الواقع ،تم التوصل
حل يقيض باســتخدام أذونات السحب الخاصة
األساســية متمثّلة بأن املبلغ الشهري املتوفّر لدعم إىل ّ
الدواء فقط والبالغ  25مليون دوالر غري ٍ
كاف لســد التي قدّ مهــا صندوق النقد الدويل إىل مختلف دول
الطلــب املحيل ،إذ حاجة لبنان اىل الدواء تفوق هذا العامل الســنة املاضية ملســاعدتها عىل مواجهة
املبلغ بأشــواط إذ كان يســتهلك أدوية بقيمة  90جائحــة كورونا وكانت قيمتها  1.1مليار دوالر ،أي

ال تســتخدم ودائع املواطنني
لتمويل الدعم.
بنا ًء عليه ،أصبح استخدام
أذونــات الســحب الخاصة
يحتاج إىل قرار مجلس وزراء،
وبالتايل انتقل قرار الدعم من
وزارة الصحة ومرصف لبنان
إىل الــوزارة والحكومــة ما
يحتاج إىل موافقة باإلجامع
يصدر عنها قرار وزاري ،يليه
روتــن إداري إلبالغ مرصف
لبنــان بالقــرار عــر وزارة
املالية يك ينفذه .أي ليســت
اآللية املتبعة اطول فحســب
بــل القرار أيضــاً بحاجة إىل
مجلــس وزراء ما يحتاج إىل
وقــت إضايف .كذلك ،الخروج
بهذا الحل اســتغرق شهراً أي
لبنــان خرس هــذا الوقت من
دون وصول أدوية إليه».
ويشري جبارة إىل أن «أ ّول اعتامد أقرته الحكومة
من اذونات السحب الخاصة قيمته  35مليون دوالر
وتم فتحه منذ أســبوعني أمــا التنفيذ فكان اليوم
بسبب الروتني اإلداري».
ويلفــت إىل أن «الخوف اليوم هو من اســتقالة
الحكومــة يف  21الجاري ،حينها كيف ســتجتمع
التخاذ قرار بفتح اعتامدات الدعم؟ كذلك ،ال ميكن أن
نغفل إمكانية ان يتطلب تشكيل مجلس وزراء وقتاً
طويالً يف حــن أن قرار الدعم بحاجة إىل اجتامع
وزاري .لــذا ،طالبنا بأال ينعكــس الفراغ الحكومي
فراغــاً دوائياً ،ومبا أن هذه آخر جلســة للحكومة
الحالية ،اقرتح وزير الصحة أن تتخذ قراراً استباقياً
كل واحد
بفتح اعتامدات لألشــهر األربعة املقبلة ّ
منها بـ  35مليون دوالر تحسباً الحتامل عدم تشكيل
الحكومة .من هنا أهمية تجاوب مجلس الوزراء مع
هذا املطلب».

األبيض  :لبنان لغاية اللحظة بمنــــــأى عن اإلصابة بفيروس «جدري القرود»
طأمن وزير الصحة فراس األبيض ،أن «لبنان لغاية
اللحظة مبنأى عن اإلصابة بفريوس جدري القرود،
إال أن االحتياط واجب ،خصوصاً يف الفرتة التي يزداد
فيها السفر بني البلدان».
ويف حديث لـ «سكاي نيوز عربية» ،قال« :يف ما
يخص األمراض الوبائية الجرثومية نلتزم اإلجراءات
املطلوبة من منظمة الصحة العاملية لناحية تجهيز
أماكــن عزل وغريها من اإلجــراءات الخاصة ملجرد
ورود شكوى عن أية إصابة».
وكشــف أنه «أعطى التوجيهات ملديرية الوقاية
يف وزارة الصحة العامة ألخذ اإلجراءات ،ســواء من
خالل املنافذ ،ال ســيام مطار رفيق الحريري الدويل
أو من خالل املعاينة يف العيادات مع أطباء األمراض
املعدية».
وبــدوره ،قــال طبيــب األمــراض الجرثومية
الربوفيســور جاك مخباط ،أن «ال خطر عىل لبنان
يف الوقت الحايل من فريوس جدري القرود» ،إال أنه
توقع «قدوم بعض هذه الحاالت إىل لبنان ،خصوصاً
بعد أن ظهرت مؤخراً حاالت معدودة منه يف بريطانيا
وإسبانيا وفرنسا وغريها من الدول األوروبية ويف
الواليات املتحدة األمريكية وكندا».
ورشح مخباط لـ «ســكاي نيوز» أسباب انتقال
العــدوى ،فقال« :تنتقل عرب رذاذ الجهاز التنفيس
عن مســافة قريبة ،أي أقل مــن مرت واحد ،ومن
خالل املالمسة الجلدية املبارشة لحبيبات الجدري

التي تظهر».
وأوضح مخباط أن «األسباب التي أدت إىل ظهور
العدوى لدى املصابني كانت إقامة عالقة جنسية مع
أشخاص مصابني بالفريوس».
وأكد مخباط أن «العالقات الجنسية ليست سبب
اإلصابــة بالفــروس ،إمنا هي ســبب انتقاله من
شخص مصاب إىل آخر غري مصاب».
وأضــاف« :قــد ينتقل هذا الفــروس أيضاً عرب
األنسجة امللوثة كالثياب وأغطية الرسير واملناشف».
وأوضــح مخباط أن «هذا الفريوس يصيب القردة
والقوارض ونادراً ما يصيب اإلنســان ،إال يف حالة
تعرضه لعوارض جلدية عند الحيوان».
وتابع« :تبلغ فــرة الحضانة لهذا الفريوس عند
الشــخص املصاب بني  5أيام و  3أســابيع من دون
أية عوارض ،وخالل هذه املرحلة ال ينتقل الفريوس
وال تتــم العدوى إال عند ظهور العوارض التي تتمثل
بارتفــاع درجة حرارة الجســم وآالم يف العضالت
والرأس ،وطفرة جلدية مكونة من حويصالت تحتوي
عىل كمية ضئيلة من السائل امليلء بالفريوسات».
ومل ينف مخباط «خطر حدوث حاالت وفاة بسبب
الفــروس» ،موضحاً أن «نســبة الوفاة من جراء
اإلصابة بجدري القــرود ترتاوح ما بني  3.5إىل 10
باملئة ،خصوصاً لدى حديثي الوالدة وكبار السن ومن
يعاين من أمراض مزمنة مثل نقص املناعة».
وأوضــح مخباط أنــه «ال يوجد عالج يف الوقت

الحايل لفريوس جدري القــرود ،وقد يؤمن اللقاح
ضــد الجدري حامية كافية ،إمنا توقف هذا التلقيح
عند األطفال يف عام  ،1972وقد تم اإلعالن عن آخر
إصابــة طبيعية به عام  1977يف الصومال ،عندما
أعلن انتصار العامل عىل الوباء».
وأضاف« ،ال يوجد أشــخاص تلقوا اللقاح الخاص
به بعد هذا التاريخ ،ومن املعروف أن الحامية املتوفرة
من لقاح الجدري قد متتد لجدري القرود ،إذ إن هذين
الفريوسني من نفس الفصيلة».
وتابــع قائال« :يختلف فريوس جدري القرود عن
فريوس جدري املاء العادي والذي ينترش يف بالدنا،
وهذا ال يزال موجوداً ،واللقاحات ضده فعالة ،إمنا هو
مرض بســيط وال عالقة له بفريوس جدري القرود
الذي ظهر مؤخرا».
أما عــن إمكانية انتقال الفريوس إىل لبنان ،فقد
شدد مخباط عىل «رضورة املراقبة والتوعية ومراقبة
القادمــن من البلدان التي رصحت عن وجود حاالت
عندها ،ويف حال ظهرت عىل شــخص ما عوارض
طفح جلدي يجب عزله».
وأشار مخباط إىل أنه «ال خطر للعدوى إذا أصاب
الفريوس الشــخص وكان يف مرحلــة الحضانة،
وإذا تــم الترصيح عن عالقة ما بشــخص مصاب
بهــذا املرض ،يتم االتصال به يومياً والتوعية للتأكد
من ظهــور العوارض التي تفرض عىل الطبيب عزل
الشخص ومتابعته طبياً».
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صدر عن املكتــب االعالمي لوزير الطاقة
وامليــاه الدكتور وليد فياض البيان اآليت« :يهم
الوزير فياض ان يوضح انه ســعى منذ توليه
مهامه يف الــوزراة اىل تأمني زيادة التغذية
بالكهربــاء اىل املواطنــن  ،والجميــع يعلم
بالجهد الجبار الذي بذله وال يزال.
وهــو يؤكد ازاء ما صدر عن ســحبه للبند
املتعلق برتســية عقد استشــاري بالرتايض
لرشكــة  EDFلتحضــر دفرت رشوط خاص
مبناقصة انتاج الطاقة يف دير عامر والزهراين
 ،أنه تم سحبه لرضورات توافر الرشوط املالية
والتعاقديــة الرضورية كونه عقدا بالرتايض
ليشــمل تخفيض السعر خصوصا أنه ال يزال
مرتفعا كام وتحسني رشوط الدفع  ،مع التأكيد

أن التفاوض ال يزال قامئا مع كهرباء فرنسا،
وقد وصلت اليوم اىل وزارة الطاقة النســخة
الخامســة لهذا العرض  ،هذا باإلضافة اىل ان
الحكومة قد دخلت يف طور ترصيف األعامل
وعلينا تجنب زيادة االعباء املالية عىل الدولة
قبل التأكد من الحصول عىل أفضل الرشوط.
أمــا فيام يختــص بالبند املتعلــق بتزويد
الزهراين بالغاز  ،فهو متعلق بإختيار التوقيت
املناسب لطرح املناقصة يف ظل االرتفاع الكبري
ألسعار الغاز العاملية من جراء ازمة اوكرانيا ،
كــا يرتبط أيضا بالتأكد من قرب تزويد لبنان
بالغاز من مرص يف دير عامر شــال لبنان،
ويك تنتفي بذلك الحاجة اىل محطة تغويز يف
الشامل ايضا .فاقتىض التوضيح».

وقف إمــــــداد الغاز الروســــــي عن فنلنــــــدا المتناعها عن الدفــــــع بالروبل
أكدت رشكة «غازبروم» الروسية الوقف الكامل
إلمدادات الغاز إىل رشكة «غازم» الفنلندية.
وكانت أبلغت رشكة «غازبروم» الروســية رشكة
ســيتم إنهاء إمدادات
«غازم» الفنلندية للطاقة أنّه
ّ
الغــاز الطبيعي إىل فنلندا مبوجب عقد توريد ووفق
البيان الصحفي الذي وزّعته وزارة االقتصاد والشغل
الفنلندية ،فإنّ ســبب وقف اإلمدادات يكمن يف أنّ
فنلندا «مل توافق عىل الدفــع بالروبل لتوريد الغاز
عرب خط األنابيب».
وذكــر بيان الوزارة أنّه «وفقاً لعقد التوريد طويل
األجــل ،فإنّ عملة الدفع هــي اليورو» ،وإنّ «غازم
الجانب
قــ ّر َرت تقديــم العقد للجنة تحكيــم ،ألنّ
َ
الرويس ينتهك رشوط عقد التوريد مع املشــري،
ّ
استناداً اىل الجانب الفنلندي».
تم «إجراء االستعدادات
وجاء يف التقرير أيضاً أنّه ّ
للحدّ من واردات الغاز الرويس للمستهلكني املنزليني
يف جميع الحاالت» ،وأعلنت كذلك فنلندا أنّها «ستحدّ
من واردات الغاز الرويس للقطاع الصناعي» ،بالرغم
من املشــاكل التي ســيؤدّي إليها القــرار .وأكدت
هلسنيك أنّه «ميكن تغطية احتياجات الغاز املبارشة
للمســتهلكني املحليني يف جميــع الحاالت ،وكذلك
الغاز الالزم للخدمات األساسية للمجتمع».
وبحســب جمعية الغاز الفنلندية ،فقد شهد عام
 2019اســتفادة نحو  4000منزل منفصل وحواىل

 1100منزل مستقل ومبنى سكني من التدفئة بالغاز
الرويس.
وقالت الوكالــة الوطنية إلدارة الطــوارئ أنّها
«اســتعدّ ت لتلبية احتياجات املستهلكني املحميني،
أي املســتهلكني املنزليني املتصلني بشــبكة الغاز».
كام أعلنت الهيئة الوطنية لألمن الغذايئ استعدادها
«لتكــون قادرة عىل تلبيــة احتياجات الغاز ملرافق
الرعاية الصحيــة واالجتامعية ،وكذلك الصناعات
الغذائية الحيوية».
وميكن لرشكات الطاقة استبدال الغاز ،وبعضها
قد تحول بالفعل ،من الغاز إىل أنواع الوقود األخرى
وفقاً لرشوط السوق .ولكن عندما تتوقف الواردات
الروسية ،سيتغري الوضع مع املؤسسات الصناعية
التي تســتخدم الغاز .وقد قام البعض منها بالفعل
بتغيــر الوقود ،والبعض اآلخر يتحــول إىل الغاز
املســتورد من دول البلطيق عرب خط أنابيب البلطيق
.BalticConnector
وسيضطر بعض املستهلكني إىل تعليق العمليات
عندمــا يتم تقليل واردات الغــاز من خط األنابيب
الرويس .ولهذا الســبب ،من املمكن حدوث عواقب
محليــة وإقليمية ،مثل ترسيــح العامل .وقد بدأت
وزارة االقتصاد والشغل بالفعل بدراسة حول كيفية
التخفيف من وضع الــركات واملوظفني يف هذه
الحاالت ،كام ورد يف البيان.

ويســمح خــط أنابيب غاز البلطيــق بني فنلندا
وإستونيا باســترياد الغاز البديل من دول البلطيق،
سيتم توفري الغاز لفنلندا يف شكل غاز طبيعي
كام
ّ
مســال من خالل املحطــات يف تورنيو وبوري يف
شامل البالد ،ومن خالل املحطة املقرر االنتهاء من
بنائها يف الخريف يف هامينا رشقي البالد.
ومن أجل تغطيــة االحتياجات اآلمنة يف قطاع
الصناعة ،اســتأجرت فنلندا سفينة تعمل كمحطة
للغاز الطبيعي املســال .ويف  7نيسان  ،2022أذنت
اللجنة الوزارية للسياسة االقتصادية لرشكة «غاز
غريد» لنقل الكهرباء تويل هذه املهمة.
ويف  20أيار  ،2022وقّعت الرشكة الفنلندية «غاز
أوي» مع رشكة «إكســيلريايت» األمريكية ،اتفاقي ًة
ملدة  10ســنوات الستئجار ســفينة كمحطة للغاز
الطبيعي املسال .وســتلعب محطة الغاز الطبيعي
املسال دوراً مهامً يف ضامن إمدادات الغاز للصناعة
الفنلندية.
يتم تشــغيل الســفينة بشكل تا ّم
ومن املق ّرر أن ّ
يف الشــتاء املقبل ،وسوف ترسو يف جنوب فنلندا.
وســيتم بناء مرافق ميناء جديدة للســفينة عىل
ّ
تم االنتهاء من البناء
ســواحل فنلندا وإستونيا .وإذا ّ
يف إســتونيا أوالً ،فقد ترسو السفينة مؤقتاً عىل
الســاحل اإلســتوين حتى تصبح البنية التحتية
الالزمة يف فنلندا جاهزة لالستخدام.
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أســــــعار بطاقــــــات التشــــــريج مطلــــــع تمــــــوز !
أشــار مديــر عــام رشكة
«تاتش» سامل عيتاين إىل أنّه
“بدءاً من  1متوز سوف يكون
بالســوق بطاقاتني جديدتني،
ســيتم بيعهام حســب سعر
منصة صريفة :بطاقة بسعر
ّ
 $ 4.7وبطاقة بسعر .$7
وأضاف أما بالنسبة لجميع
البطاقات الصادرة قبل شــهر
متوز ،فأكّد عيتاين أنه «ستتم
املحافظة عىل قيمة رصيدها
الحــايل باللــرة اللبنانيــة،
واملحتســب عىل سعر الرصف
الحايل.
وأفادت هيئة أوجريو بأنه «تب ًعا ملرســوم
تم اقراره من
زيــادة تعرفة االتصاالت الــذي ّ
قبل مجلس الوزراء يف  ،21/5/2022ســيتم
تحديث جداول التعرفة عىل املوقع االلكرتوين

الخاص بالهيئة مطلع االسبوع املقبل».
ولفتت يف ترصيحٍ عــى مواقع التواصل
اإلجتامعــي ،إىل أن «الفوتــرة تبدأ بحســب
املرســوم يف األ ّول من متّوز  .»2022حسب
سعر الرصف الحايل.

أعلن مجلس نقابة موظفي ومســتخدمي
الرشكات املشــغلة للقطاع الخليوي يف لبنان
وقف اإلرضاب والعــودة اىل العمل فوراً ،يف
ضــوء اقــرار الحكومة خطة إنقــاذ قطاع
اإلتصاالت.
وجــاء يف رســالة وجهتهــا النقابة اىل
موظفــي رشكتي ألفــا وتاتــش« :إن إقرار
خطــة إنقــاذ قطاع اإلتصــاالت يف مجلس
الــوزراء ،والتي طاملا نادينا بها ،تعترب حامية
لقطاع اإلتصاالت واستمراريته ،وتاليا تؤمن
اســتمرارية عمل املوظفــن والحفاظ عىل
حقوقهــم .بناء عىل هذه املســتجدات ،جرت
نقاشــات مع إداريت رشكتي ألفــا وتاتش،
حيــث التزمتا تنفيذ بنود عقد العمل الجامعي

وخصوصا لناحية إلتزامات سنة  2020ابتداء
من مطلع الشهر املقبل».
كــا ،اجتمعت النقابة مع وزير اإلتصاالت
جوين القرم الذي أكد التزامه حقوق املوظفني
ومكتسباتهم.
وســتعقد النقابة إجتامعــات مكثفة مع
إداريت الرشكتني ومع الوزارة األســبوع املقبل
لتنســيق آلية تنفيذ اإللتزامات املســتحقة
للموظفني.
بناء عىل كل مــا تقدم قررت النقابة وقف
اإلرضاب والعودة اىل العمل فوراً».
وشــكرت النقابة للموظفــن «جهودهم
وثباتهم وثقتهم بها لنيل حقوقهم واملحافظة
عىل مكتسباتهم».

ّ
ُ
موظفــــــو الخليــــــوي يُعلقــــــون اإلضــــــراب بعــــــد
إقــــــرار خطــــــة إنقــــــاذ وحماية قطــــــاع اإلتصاالت

ً
وكيــــــل املطاحن جنوبــــــا  :في حال رفــــــع الدعم
سنســــــتورد الطحين التركي واإليراني والروســــــي

رفع الدعم اعدام جامعي
أعلــن وكيل املطاحن يف الجنوب عيل رمال
يف بيــان ،أن إتفاقــا حصل بني موزعي مادة
الطحني واألفران الصغــرة واملخابز وجميع
القطاعــات املترضرة من رفــع الدعم ،مؤكدا
«عدم مشاركتنا يف جرمية رشاء طن الطحني
املرفــوع الدعم عنه بحواىل  20مليون لرية أي
مليون لرية ســعر الشوال الواحد» ،معتربا ان
«هــذا االمر هو اعدام جامعي آلالف العائالت
اللبنانية».
ولفــت اىل انه «لدينا بعض البضاعة نقوم

بتقنينها وتوزيعها كســبا لبعض الوقت وعند
نفادهــا وتتوقف األفران الصغرية لكل حادث
حديث ،واذا كان وال بد من هذا القرار سنذهب
إلسترياد الطحني الرتيك واإليراين والرويس
املعــروض علينا ولتتحمــل املطاحن نتيجة
تواطئها وعــدم رفضها لقرار رفع الدعم ،وال
يرشفني بعدها أن أكون وكيال ألي مطحنة بل
سنسعى للحصول عىل الطحني بأرخص مثن
مــن أي دولة من هؤالء تزودنا به وســتكون
املطاحن عرضة لالفالس واالقفال».

عمــــــال املعاينــــــة امليكانيكية بعد قــــــرار إلغائها :
ُ ً
لوقف املجزرة بحق  450موظفا ســــــيلحقهم الضرر
دعــت الهيئــة التأسيســية لنقابة عامل
ومســتخدمي املعاينة امليكانيكية ،إىل «حل
منصــف مينــع ترشيدهم ويحفــظ عملهم
ولقمة عيشــهم» ،بعدما أصدر وزير الداخلية
والبلديات بســام مولوي قرار إلغاء املعاينة،
وشــددت عىل عدم توفري الجهد «للقيام بكل
ما يلزم وصوال للتصعيد واالحتجاج والتظاهر
تحت ســقف القانون وراية االتحاد العاميل
العام دفاعا عن حقوقنا واستمرارية عملنا».
وقالــت« :نحن عامل وموظفــو املعاينة
امليكانيكيــة البالغ عددنا  ،450فوجئنا اليوم
ومن دون ســابق إنذار بقرار لوزير الداخلية
بإلغاء املعاينة امليكانيكية ألســباب ال ذنب لنا
فيها كعامل وموظفني ،مام يؤدي إىل ترشيدنا
ويلحق بنا وبعائالتنا أشد الرضر ،إذ ستقطع
أرزاقنا يف هذه الظروف االقتصادية الصعبة
وســيؤدي الخروج عــى الواقع املعييش بنا

وبعائالتنا إىل ما يشــبه املجزرة املعيشــية،
فنحن ملزمون تجــاه عائالتنا وأوالدنا تأمني
سبل العيش منذ العام .»2003
أضافــت« :كل مــا نتمنــاه ،أن نبقى يف
عملنــا بعيدا من التجاذبــات وأال نكون نحن
ذوي الدخل املحدود ضحايا يف لقمة عيشــنا
ورزقنــا ،وخصوصا أننا ضحينا كثريا حفاظا
عىل عملنا رغــم كل املصاعب عىل  20عاما،
وإننا كموظفني وعامل نعمل يف قطاع خاضع
للدولة وهي املسؤولة عنه».
وناشدت املســؤولني «املساعدة إليجاد حل
قانوين يضمن حقوقنا واســتمرارية عملنا
وحسن سري العمل يف هذا القطاع» .وتحدثت
عــن «اتصاالت رئيس االتحــاد العاميل العام
بشارة األســمر مع رئيس الحكومة ورئيس
مجلس النواب ووزير الداخلية ووعود بإيجاد
حل منصف للموظفني والقطاع بأكمله».

أملــــانــــيــــا تــــحــــذر مــــن خـــطـــر ارتـــــفـــــاع نــســب
ّ
الــــتــــضــــخــــم بــــســــبــــب تــــــدهــــــور الـــــيـــــورو
اعــرب وزير املال ّية األملــاين عن قلقه من
االنخفاض املســتمر يف قيمــة اليورو ،وما
يرتتــب عىل ذلك من تبعــات عىل اقتصادات
االتحاد األورويب ،إذ إن معدّالت التضخم ترتفع
بشكل مل تشهده أملانيا منذ عام .1981
وقال إنّ هذا األمر قد يســبب ارتفاعاً بنسب
ال ّتضخم ،مناشداً البنك املركزي األورويب برفع
معدالت الفائدة.
ويســتمر اليورو يف انخفاضه ،حتى هبط
إىل مســتوى يكاد يعادل الدوالر ،إذ بلغ 1.05
للــدوالر الواحد بعدما وصل إىل  1.22للدوالر
الواحد ،مــا يعكس هشاشــة يف االقتصاد
األورويب الذي يعاين من ارتفاع أسعار النفط
والغاز من ج ّراء الحرب األوكران ّية.
ومل يقــم البنــك املركــزي األورويب برفع
معدالت الفائدة رغم ارتفاع نسب ال ّتضخم إىل

 % 7.4يف نيســان املايض ،إذ استق ّرت معدّالت
الفائدة عند سالب  .% 0.5وقد أرجع ليندر سبب
ارتفاع معدالت التضخّم يف االتحاد إىل التغري
يف قيمــة اليورو يف التداول الخارجي ،والذي
ارتفع إىل أعىل مستوياته منذ عام .1981
ومــن املتوقّع أن يرفــع املركزي األورويب
معدّالت الفائدة بحلول متوز املقبل اســتجاب ًة
لالرتفاع مبعدالت ال ّتضخّم.
وأملح مســؤولون رفيعو املستوى يف بنك
االتحاد األورويب املركزي إىل أن املنحى الحايل
يتجه إىل تشديد السياسات النقدية املتبناة.
ويخطــط بنك االتحــاد األورويب املركزي
إىل تحقيق أهدافه من خالل الحد من عمليات
رشاء الســندات الحكوم ّية ما يرفع معدّالت
الفائدة ،و يساعد عىل استعادة االستقرار يف
االقتصاد األورويب.
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ّ
ُ
كــل اس ــت ــع ــدادات «إس ــرائ ــي ــل» لــلــحــرب ضـــد إيــــران م ــج ـ ّـرد كــام
تحدّ ثــت قنــاة «كان»
اإلرسائيلية عن التوترات مع
إيران ،واستعداد «إرسائيل»
للحرب ضدهــا ،وتخصيب
إيــران لليورانيوم ،وقالت إنّ
«ال جديــد يف التوتــر الذي
حدث هذا األسبوع».
وتناولت القناة نفســها
زيارة وزير األمن اإلرسائييل
بينــي غانتــس للواليــات
املتحدة ،وزيارة أخرى لقائد
املنطقة الوسطى يف الجيش
األمــريك لـ»إرسائيــل»،
مشري ًة إىل أنه «ال يوجد تغيري
جوهري حقيقي».
وأضافــت «الحقيقة أنّ
إيران تتقدم بكمية تخصيب
اليورانيــوم ،لكنها ما زالت
بعيدة عن القنبلة ،عىل الرغم من الترصيحات التي صدرت عن
إرسائيل ،ومفادها أنّ هناك تقدماً يف التخصيب».
وتابعت أنه «بخصوص الجاهزية هنا أيضاً ،ال يوجد جديد.
هــذا يعني أنّ الجيش اإلرسائيــي ُي ِعدّ الخطط إليران منذ عام
 ، 2007ويتم التدرب عليها بهذا املستوى أو ذاك ،وهذا األسبوع،
تم التدرب عليها ...لكن مرة
ضمن إطار املناورة األركانية التي ّ
أخرى هذا مجرد كالم».
وقالت القناة اإلرسائيلية إنه «عىل مستوى الجاهزية ،يجب
عىل إرسائيل أال تتجاوز ما خططته يف السابق ،وهو التنسيق
مــع األمريكيني .وبخصوص التدريبــات ،فإنّ إرسائيل أرادت
إظهار أنّ لديها هذه القدرة ،ســواء لإلرسائيليني ،أو لرشكائها.
لكنها ،يف الحقيقة ،ال تنوي فعل يشء».
وتابعت« :مل ن َر هذا األســبوع أي إشارة إىل نيتها فعل يشء
آخر ،بل أرادت القول نحن هنا ال تنســونا ،فأنتم منشــغلون
بروسيا وأوكرانيا».
ولفتــت إىل أنّ «غانتس عاد من الواليات املتحدة ،وهو يدرك
أنّ العامل منشــغل بأمر آخر ،هــو أوكرانيا» ،وأنّ «إيران تعني
حاليــاً فقط إرسائيل .ولتذكري العامل ،قامت األخرية بإظهار أنّ

لديها القدرة».
وقال معلق الشــؤون العسكرية يف القناة نفسها إنه «ليس
كل من يف املؤسســة األمنية اإلرسائيلية يعتربون أنّ إرسائيل
ميكنها تدمري املنشآت النووية يف إيران وحدها» .وأضاف« :ال
اآلن وال بعد أعوام» ،مشرياً إىل أنه «قد ال يكون إلرسائيل القدرة
عىل فعل ذلك ،وأنّ الجواب قد يكون سلبياً».
ولفتــت قنــاة «كان» إىل أنّ «يف إرسائيل قلقاً من أنّ الغرب
ال يتامىش معها يف االســتعداد للخيار العســكري» .ورأت أنّ
«إرسائيل تتدرب فقط متهيداً لخيار عســكري لتدمري املنشآت
النووية يف إيران ،لكن ميكن التخريب أو العرقلة ،كاالغتياالت
وأمور أخرى».
واعتربت أنه «ما دامت الواليات املتحدة وأوروبا ال تســران
مع إرسائيل ،فإنّها ستبقى وحدها».
وختمت قناة «كان» قائل ًة« :لذلك ،نحن نســمع ما يســمى
رســائل :مناورة كبرية يف البحر األحمر هي رسالة إىل إيران،
ومنــاورة كبرية جداً ســراها بعد أســبوعني ،تضم عرشات
الطائرات التي تحلّق نحو الغرب مساف َة  2000كيلومرت ،وهي
املســافة إىل إيران .هي رســالة ،لكن إيران ،كام نرى ،ال تتأثر
بهذه الرسائل».

استمعت محكمة جنايات
اإلســكندرية إىل مرافعــة
النيابــة العامــة بقضيــة
مقتل الكاهن أرســانيوس
وديد ،قبل أن تصدر املحكمة
قرارهــا بإحالة أوراق املتهم
للمفتــي ألخذ الرأي الرشعي
يف إعدامه.
وقــال املستشــار أحمد
أســامة عاكف وكيل نيابة
املنتزه الكليــة ممثل النيابة
أمام املحكمة ،إن املتهم أثبتت
ســامة قواه العقلية وتم
إعداد تقرير رســمي ،كام أن
النيابة أكدت أنه متزن نفسيا
أثناء التحقيقات ،وأزهق روح
الكاهن أرســانيوس وديد،
قاصدا قتلــه وليــس مهتزا
نفسيا كام يدعي.
وأكــدت النيابة العامة أن املتهــم ينتمي لجامعة متطرفة
وأثناء خروج الكاهن من الشاطئ ،رفقة مجموعة من الشباب،
اختاره من بني املوجودين بسبب زيه الديني ،حيث ثبتت ميول
املتهم العدائية للمســيحيني ،وطعن القمص أرسانيوس وديد
عــدة طعنــات ،وأزهق روحه مام يثبت حالة ســبق اإلرصار
والرتصد.

وأوضــح ممثل النيابة العامة أن النيابة مل تر أن الدفاع عىل
حق ،حيث ثبت أن املتهم متزن ويعي جيدا ما يفعل ،وال عالقه
لحالته النفسية بجرمية القتل ،مطالبا بتوقيع أقىص عقوبة
عىل املتهم بقتل كاهن اإلسكندرية.
واختتــم ممثل النيابة مرافعتــه يف محاكمة مقتل كاهن
اإلســكندرية« :ال شــفيع مع املتهم مع سوء فعله أي يشء..
ولو من باب تخفيف العقاب أبعدوه وأقصوه عن مجتمعنا ،حتى
ال يتذرع أحد بأن هذا البلد اآلمن به فتنة طائفية أو عنرصية».

كشفت مجلة «مغرب إنتيليجينس» بنسختها الفرنسية،
أن الســعودية اقرتحت خارطة طريق تهدف إىل املصالحة
بني الجزائر واملغرب.
ويف تقريــر لها ،قالت مجلة «مغــرب إنتليجنس» إن
«وزير الخارجية السعودي ،األمري فيصل بن فرحان ،التقى
يوم الخميس املايض ،بالعديد من القادة الجزائريني ،وعىل
رأسهم الرئيس الجزائري ،عبد املجيد تبون ،وخصص األخري
لضيفه الســعودي جمهورا خاصا ليناقش معه العديد من
القضايا الحساسة التي تهم العامل العريب».
وأوضحت املجلة أن «رئيس الدبلوماســية الســعودية
(وزير الخارجية) ،التقى يف قرص املرادية الرئايس تبون،
بحضور وزير الخارجيــة رمطان لعاممرة ،ومدير ديوان
رئاسة الجمهورية ،عبد العزيز خالف وسفري الجزائر لدى
الرياض ،محمد عيل بوغازي»
وأشــارت «مغــرب إنتليجنس» ،وفقا ملصــادر ،إىل أن
«العالقــات املعقدة والعاصفة مع الجار املغريب كانت يف
قلب هذه املناقشات ،مؤكدة أن «رئيس الدبلوماسية السعودية
اقرتح رســميا خارطة طريق تهدف إىل املصالحة بني الجزائر
واملغرب ،من خالل الســاح بإعادة العالقات الدبلوماسية بني
البلدين الجارين املغاربيني».
وكشفت املجلة أن «خارطة الطريق هذه تركز بشكل أسايس
عــى تدابري خفض التصعيد والحوار تحــت رعاية الرياض،
وتتمثــل اإلجــراءات املهدئة التي تصورتهــا اململكة العربية
الســعودية واقرتحتها يف تشجيع قادة البلدين عىل نبذ جميع
أشــكال االستفزاز اللفظي والعدوان الدبلومايس أو اإلعالمي،
وهي أيضا مســألة يف خارطة الطريق هذه لتشــكيل لجنة
مناقشة ثنائية حول القضايا التي تزعج».
وأضاف تقرير املجلة« :بالنسبة للجزائر ،فإن املغرب مطالب
بالتوقــف عن إيواء ودعم قــادة الحركة االنفصالية القبايلية
« ،»MAKكــا تدرك الجزائر أن املغــرب يدعم ماليا العديد من
املعارضــن الجزائريــن الذين يعتربون خطريــن ويهددون
اســتقرار البالد ،وأمام هذه املطالب ،طلب املبعوث من الرياض

من القادة الجزائريني التعهد بتخفيف املناخ الجيوسيايس حول
نزاع الصحراء الغربية».
وتابــع تقرير «مغرب إنتليجنس»« :يف هذا الصدد ،يقســم
القادة الجزائريون عىل االلتزام فقط بقرارات األمم املتحدة التي
تعــر عن رغبتهــم يف حل هذا الرصاع الذي طال أمده..لكن ال
تبون وال أي زعيم جزائري آخر يؤمن بصدق خطة الحكم الذايت
املغربية املوعودة».
وأكمــل التقرير« :أخريا ،فيام يتعلــق بالتحالف القائم بني
املغرب وإرسائيل وعد رئيس الدبلوماسية السعودية ،الجزائر،
بأنــه ميكنه تقديم تأكيدات تســمح بإبرام أو التفاوض عىل
اتفاقيــة عدم اعتداء بني الجزائر واملغرب ،يتعهد فيها الطرفان
بعدم اللجوء إىل التحالفات العسكرية ،لشن هجامت عىل أمن
جريانهم املبارشين» ،الفتا إىل أن «املناقشات كانت طويلة ،وأن
القادة الجزائريني قد أوضحوا شكوكهم».
ولفت التقرير إىل أن «رئيس الدبلوماسية السعودية (فيصل
بن فرحان) ،لعب دور عامل النفس يف محاولة لطأمنة القادة
الخائفني والحساسني للغاية».

ً
ُ
مـــصـــر :قـــاتـــل ال ــك ــاه ــن مـ ــتـ ــزن عــقــلــيــا وج ــري ــم ــت ــه مــقــصــودة

السعودية اقترحت خارطة طريق للمصالحة بين الجزائر واملغرب

الـــــصـــــومـــــال :الــــقــــبــــض عــــلــــى عـــنـــصـــر مـــــن «الــــشــــبــــاب»

قادالجيشالصومايلعمليةأسفرتعناعتقالمسؤولالتفخيخ
يف حركة الشباب ال ّتابعة لتنظيم القاعدة ،وفق مصادر مطلعة.
وأشارتاملصادرإىلأن«املتهماعرتفبانتامئهللحركةاإلرهابية،
وأنــه نفذ عدة تفجريات يف مناطق جنــايل وبارطريي وزبيب
وأفغويي ،والتي سقطنتيجتها ضحايا مدنيون أبرياء».
ويف ٍ
وقت سابق ،كانت قد تب ّنت حركة الشّ باب هجوماً بسيارة
ملغومة وأسلحة عىل معسكر تابع لقوات بعثة االتحاد األفريقي
يف منطقة شبييل يف وسط البالد.
وكشفت القوات املسلحة عن تنفيذها عدّة عمليات يف مناطق
تابعةملحافظةشبييلالسفىل،ترميإىلالقضاءعىلجذور«حركة
الشباب».

الــــعــــراق :مــقــتــل عــنــاصــر مـــن «ال ــك ــردس ــت ــان ــي» بــقــصــف تــركــي
طائرتــان
قصفــت
مســرتان تركيتان ،حدود
قريــة توتاقــي التابعة
لقضــاء جمجــال بــن
محافظتــي الســليامنية
وكركوك.
وأفــاد مراســل امليادين
بـ»مقتــل  3مــن عنارص
حزب العامل الكردستاين،
وســقوط مدنيــن اثنني،
جــ ّراء قصــف الطائرات
الرتكيــة ملقــر يُعتقد أنه
يعــود لحــزب العامل يف
ناحية اخجلر التابع لقضاء
جمجامل».
بدورهــا ،أعلنــت وزارة
الدفــاع الرتكيــة مقتل 3
ضبــاط و 6جنــود يف
عملياتهــا ضد مســلحي حــزب العامل الكردســتاين يف
شــال العراق ،لرتتفع بذلك خسائر الجيش الرتيك منذ بدء
عمليات ما أســمته «قفل املخلــب» إىل مقتل  3ضباط و7
جنود ،وإصابة  7جنود آخرين.
كذلــك ،أعلنت الدفاع الرتكية مقتل أحد جنودها بانفجار
عبو ٍة ناسف ٍة شاميل العراق ،مشري ًة إىل أنّ «الجندي أُصيب
بانفجار عبوة ناســفة مزروعة يف منطقة متينا شــايل
العراق ،وتويف الحقاً يف املستشفى».
وأعلنــت تركيا ،يف  18نيســان ،إطــاق عملية «قفل
املخلب» ضد مســلحي حزب العامل الكردستاين يف مناطق

متينا وزاب وأفشــن -باســيان شامل العراق ،الفت ًة إىل أنّ
«هــذه العملية تهدف إىل إحكام الخنــاق عىل اإلرهابيني
والقضاء عليهم يف معاقلهم».
ويف الـ  25من الشــهر نفسه ،أعلن وزير الدفاع الرتيك
خلــويص أكار ،انتهاء املرحلة األوىل مــن عملية القوات
املســلحة الرتكية «قفل املخلب» يف شامل العراق.
وقال وزيــر الدفاع الرتيك إنّ عملية «قفل املخلب» ،التي
انطلقــت يف شــال العراق ،قامت عــى «مراحل طويلة
مــن التحضــر والتخطيط ،بنا ًء عىل عملية التنســيق مع
املؤسسات واملنظامت والقوات» ،مضيفاً« :هناك العديد من
الكهوف واملخابئ واملالجئ وما يســمى باملقر الرئييس».

یــزور الرئیــس اإليراين
إبراهیم رئيــي ،العاصمة
العامنية مســقط،عیل رأس
وفــد رفیع املســتوی تلبیة
لدعوة الســلطان العامين،
هیثم بن طارق آل سعید.
وتــأيت زیــارة رئيــي
استمراراً لدبلوماسیة الجوار
وتعزیزاً للعالقات االقتصادیة
والسیاسیة والثقافیة.
ومــن أهم برامــج زیارة
رئيــي التي تســتمر یوماً
واحداً ،االجتامع رســمیاً يف
قرص العلــم واللقاء الثنايئ
مع الســلطان العامين هیثم
بن طارق ال ســعید وتوقیع
وثائق التعــاون واللقاء مع
الرعایا اإلیرانینی ،باإلضافة
إیل التجار والناشطنی االقتصادینی العامنيني.
وتعترب زیارة رئیيس إیل مسقط أول زیارة لرئیس الجمهوریة
اإلیرانية خالل عهد السلطان العامين الجدید والزیارة الدولیة
الخامسة له خالل فرتة رئاسته التي تبلغ  9أشهر.
وزار وفــد یتكّون مــن  50عضواً من التجار والناشــطنی
االقتصادینی خالل األسبوع املايض هذا البلد.

ویف هذا الســیاق ،قال السفری اإليراين لدی سلطنة عامن،
عيل نجفي يف تغریدة له يف تويرت عشــیة زیارة رئیيس إیل
مســقط ،إنّ «سياسة حسن الجوار مع سلطنة عامن وتنمیة
العالقات االقتصادیة معها أولوية».
وكانت الرئاسة اإليرانية أكدت يف شباط تلقي رئييس دعوة
من الســلطان هيثم لزيارة عامن ،وذلك عىل هامش استقباله
يف طهران وزير خارجية السلطنة بدر بن حمد البوسعيدي.

أعلن املتحدث باســم
القوات املسلحة اليمنية
العميــد يحيــى رسيع،
إســقاط طائرة تجسس
مســلحة نــوع كاريال
تركيــة الصنــع تابعة
لســاح الجو السعودي
«أثنــاء قيامهــا بخرق
الهدنــة وتنفيــذ مهام
عدائية يف أجواء منطقة
حــران يف محافظــة
حجة».
ولفــت رسيــع ،يف
تغريدة عرب حسابه يف
تويرت ،إىل أنّ «العملية متت باستهداف صاروخ أرض جو محيل
الصنع مل يكشف عنه بعد» ،مؤكداً أنّ القوات املسلحة حارضة
وجاهزة للرد عىل «أي خرق أو اعتداء» من قبل قوى العدوان.
وشــدد املتحدث اليمني عىل أنّ «مثل هذه االعتداءات تؤكد

عدم التزام وجدية قوى
العدوان بالهدنة وإحالل
عملية السالم».
وقال املتحدث باســم
القوات املسلحة اليمنية،
العميد يحيى رسيع ،يف
 7إنّ «شعبنا أمام لحظات
فارقــة يف التاريخ فإ ّما
أن يظهــر العدو جديته
يف الهدنــة ،أو أن ينكث
كام هي عادته».
وأضاف العميد رسيع،
خالل زيارتــه لقيادات
عســكرية للمرابطــن
يف جبهــات الجوبة والبلق ،والخطــوط األمامية يف مأرب
أنّ «تحالــف العــدوان بدأ يتنصل من تنفيذ الهدنة بشــكلها
املطلــوب ،وأظهر وجهه الحقيقي املتســم باملراوغة واملكر
والخداع واإلجرام».

الــــــــــرئــــــــــيــــــــــس اإليــــــــــــــــرانــــــــــــــــي الــــــــــــــــى مــــســــقــــط
ً
تـــــــــعـــــــــزيـــــــــزا لـــــــلـــــــعـــــــاقـــــــات بـــــــيـــــــن الـــــبـــــلـــــديـــــن

ّ
تــــجــــســــس لـــــــ «الــــتــــحــــالــــف»
الــــيــــمــــن :إســــــقــــــاط طــــــائــــــرة

أمـــــيـــــر قــــطــــر يــــبــــحــــث الــــــوضــــــع فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان
خـــــــــــــــــــال زيـــــــــــــــــارتـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــى أملــــــــانــــــــيــــــــا
بحــث أمري دولة قطر الشــيخ متيم بن حمد
آل ثاين ســبل حل امللف النووي اإليراين سلميا
خــال لقائه يف برلني مع املستشــار األملاين
أوالف شــولتز .وخالل مؤمتر صحفي مشرتك،
عــر أمري دولة قطر عن أملــه يف أن تتوصل
ّ
مختلف أطــراف االتفاق النــووي إىل اتفاق،
مؤكدا اســتعداد قطر للمشاركة يف ذلك.
من جانبه ،قال شــولتز إنه بحث مع الشيخ
متيم العالقــات الثنائية املتميــزة بني البلدين
والتي تشمل كل املجاالت.
وأضاف شولتز -خالل مؤمتر صحفي مشرتك
جمعهام بربلني -أن قطر رشيك مهم بالنســبة
ألملانيــا يف ميادين التجارة واالســتثامر وأن
ِ
منتظمة للتعاون ستبدأ بني البلدين.
مشــاورات
وأشــار أمــر دولة قطر إىل أنــه بحث مع
شــولتز جهود الدوحة يف أفغانســتان واتفقا
عــى أن هناك تحديات تقتــي جهودا دولية
مشــركة لحلها.وأضــاف أمري دولة قطر أنــه بحث مع
املستشــار األملاين استعدادات الدوحة لتنظيم كأس العامل،
مؤكــدا ترحيب قطر بالجمهور األملاين الذي طلب نحو 600
ألف تذكرة لحضور مباريات املونديال .وأكد الشيخ متيم بن
حمد آل ثاين -الذي التقى أيضا عددا من املســؤولني األملان،
بينهــم الرئيس فرانك فالرت شــتاينامير  -أن قطر لن متنع
أي شــخص من القدوم إىل الدوحة واالستمتاع بكرة القدم
وأنهــا تتوقع أيضا احرتام ثقافتها.
وقد وقّعت أملانيا ودولة قطــر اتفاقا لتطوير رشاكتهام
يف مجــال الطاقة ،حيــث أمىض وزير الدولــة القطري
لشــؤون الطاقة سعد بن رشيدة الكعبي مع وزير االقتصاد
األملاين روبرت هابك االتفاقية.
وتنــص االتفاقية عــى عقد اجتامعــات منتظمة بني

الجانبني وإنشــاء مجموعة عمل تركز عىل تطوير العالقات
التجاريــة يف مجال الغاز الطبيعي املســال والهيدروجني،
إضافــة إىل مجموعة متخصصة بالطاقة املتجددة.
ويف لقاء مع الجزيرة خالل نرشة ســابقة ،قال املتحدث
الرسمي باســم الخارجية القطرية ماجد محمد األنصاري
إن مشــاورات تجري بشأن التوفيق بني أطراف املفاوضات
النوويــة اإليرانية .وأعرب عــن أمل بالده يف التوصل إىل
اتفاق يف أقرب وقت.
وأضــاف املتحدث باســم الخارجية القطريــة للجزيرة
أن أمــر قطر ،ناقش مع القــادة األوروبيني خالل جولته
األوروبيــة الحالية التطورات األخرية يف فلســطني ،وأنه
طالب بالتحقيق يف جرمية اغتيال مراسلة الجزيرة شريين
أبو عاقلة وتحميل إرسائيل املســؤولية عن اغتيالها.
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تتم ــــات  -دولـــيـ ــــات ـ مب ــــوب

ّ
األمــــيــــركــــيــــة :
رئــــيــــس هـــيـــئـــة األركـــــــــــان املـــشـــتـــركـــة
ُ
ّ
قـــــــــــــــوة بـــــــــا مــــــــنــــــــازع
أمـــــــيـــــــركـــــــا لـــــــــم تــــــعــــــد
دعا رئيس هيئة األركان املشرتكة األمريكية
الجرنال مارك مييل الجيل القادم إلعداد الجيش
لخوض حروب مستقبلية قد ال تشبه حروب
اليوم ،مؤكدا أن السنوات الـ  25املقبلة لن تكون
مثل سابقاتها.
ورســم الجرنال مــارك مييل صورة قامتة
لعــامل أصبح أكــر اضطرابا ،مع وجود قوى
عظمى عازمة عىل تغيري النظام العاملي.
وأخــر رئيس هيئــة األركان املشــركة
األمريكيــة الطالب املتخرجني من األكادميية
العسكرية األمريكية يف «ويست بوينت» أنهم
«سيتحملون مســؤولية التأكد من أن أمريكا
جاهزة».
وقال مييل للطالب العسكريني« :إن احتامل
نشــوب رصاع دويل كبري بني القوى العظمى
يتزايد ،وال يتناقص .مهام كان التقدم الذي متتعنا به عســكريا
عىل مدار الســبعني عاما املاضية ،فإنه ينغلق برسعة وستكون
الواليــات املتحدة يف الواقع أمــام العديد من التحديات يف كل
املجاالت الحرب ،والفضاء ،واإلنرتنت ،والقوات البحرية والجوية
والربية».
وقــال «إن أمــركا مل تعــد القــوة العاملية التــي ليس لها
منازع» ،مضيفا «يتم اختبارهــا يف أوروبا من خالل العملية
العســكرية الروســية يف أوكرانيا ،ويف آسيا من خالل النمو
االقتصادي والعسكري الهائل للصني وكذلك التهديدات النووية
والصاروخية لكوريا الشــالية ،ويف الرشق األوسط وإفريقيا
من خالل عدم االستقرار من قبل اإلرهابيني».
وبالتــوازي مع ما يراه املســؤولون العســكريون يف حرب
روســيا عىل أوكرانيا ،قال مييل «إن الحرب املستقبلية ستكون
معقدة للغاية ،مع وجود حرب تتطلب أسلحة دقيقة بعيدة املدى
وتقنيات متقدمة جديدة».
وذكر «أن الواليات املتحدة ترسع بالفعل يف إرســال طائرات
بــدون طيار جديدة عالية التقنية وأســلحة أخرى إىل الجيش
األوكراين ،ويف بعض الحاالت كانت املعدات يف مراحل النموذج

األويل فقط» ،مشــرا إىل «أنه يتم اســتخدام أســلحة مثل
طائرات «كاميكازي سويتش باليد» بدون طيار التي تُطلق عىل
الكتف حتى مع استمرار تطويرها».
ولفت اىل «انه ومع تطورات الحرب يف أوكرانيا ازدادت الحاجة
إىل أنواع مختلفة من األســلحة ،موضحا أن األســابيع األوىل
ركزت عىل األسلحة الدقيقة بعيدة املدى مثل صواريخ «»Stinger
و « ،»Javelinولكن الرتكيز اآلن عىل املدفعية وزيادة شــحنات
مدافع الهاوتزر» .وأكد «أنه عىل مدى  25إىل  30عاما القادمة،
ستستمر الطبيعة األساسية للحرب وأسلحتها يف التغري».
واشــار اىل أن «الجيش األمرييك ال ميكنه التمسك باملفاهيم
واألســلحة القدمية ،ولكن يجب أن يقــوم عىل وجه الرسعة
بتحديث وتطوير القوة واملعدات التي ميكنها ردع أو إذا لزم األمر
الفوز يف رصاع عاملي».
وقال« :إنه ســيتعني عىل الضباط املتخرجني تغيري الطريقة
التي تفكــر بها القوات األمريكية وتتــدرب وتقاتل» ،مضيفا:
«كقادة للجيش يف الغد ،ســيقاتل املعينــون حديثا بالدبابات
والســفن والطائــرات الروبوتية ،وســيعتمدون عىل الذكاء
االصطناعــي والوقــود االصطناعي والتصنيــع ثاليث األبعاد
والهندسة البرشية».

سوريا  :إستشهاد  3عسكريين خالل العدوان اإلسرائيلي على دمشق
ارتقى ثالثة شــهداء من الجيش العريب الســوري ،خالل
صاروخي استهدف
يل
تصدي الدفاعات الجوية العتدا ٍء إرسائي ٍّ
ٍّ
العاصمة دمشق ،مساء الجمعة.
ويف التفاصيــل ،قال مصدر عســكري يف ترصيح لوكالة
«سانا»« :حواىل الســاعة الحادية عرشة من مساء الجمعة،
نفّذ العدو اإلرسائييل عدواناً برشــقات من الصواريخ أرض –
أرض من اتجاه الجوالن السوري املحتل ،مستهدفاً بعض النقاط
يف جنوب دمشق» ،مؤكّداً أنّ «وسائط الدفاع الجوي السوري
تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها».
وأضــاف املصدر أنّ «العدوان أدّى إىل ارتقاء ثالثة شــهداء،
ووقوع بعض الخسائر املادية».

كام أفاد مصدر عســكري سوري بأن العدو اإلرسائييل نفّذ
عدوانــاً برشــقات صواريخ أرض-أرض مــن اتجاه الجوالن
مستهدفاً جنوب دمشق.
وكانت دمشق اعلنت منذ أيام ،وقوع  5شهداء و 7مصابني يف
هجوم إرسائييل عىل املنطقة الوســطى ،داعي ًة «األمم املتحدة
ومجلــس األمن إىل إدانــة اعتداءات إرسائيل عىل الســيادة
السورية».
وكشفت وزارة الدفاع الروسية ،بعد الهجوم ،أنّ «  مقاتالت
«أف  »16 -إرسائيلية أطلقــت  22صاروخــاً عىل مواقع ملركز
تم
البحوث العلمية السورية يف مصياف وميناء بانياس ،وأنّه ّ
التصدي لها وتدمري  16صاروخاً منها».

قال رئيــس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان إن بالده تعارض
العقوبات املترسعة ضد روســيا ،والتي هي مبثابة قنبلة ذرية
تؤدي إىل مجاعة وهجرة جامعية غري مسبوقة.
أضاف يف مؤمتر مشــرك مع الرئيس الرصيب ألكســندر
فوتشــيتش امس« :نحن أمام شــتاء قاس (قادم) ..الرصاع
العســكري يف أوكرانيا يضعنــا يف موقف صعب .هذا صعب
بالنســبة لنــا ،ألننا عضــو يف االتحــاد األورويب ،لكن ال
توافق هنغاريــا عىل التدابــر االقتصادية غري املقبولة وغري
املعقولة املتخذة يف بروكســل ضد روســيا والتي ســتؤدي
إىل ارتفاع األســعار .يجب عدم اتخــاذ عقوبات متهورة ،ألن
العقوبات ضد روســيا تساوي قنبلة ذرية واحدة ،وهذا ميكن

أن يؤدي إىل حقيقة أننا لن نكون قادرين عىل إطعام شــعبنا
فحسب (وإطعام الشعوب باملجمل) ،ولكن أيضا الحصول عىل
الكثري من املهاجرين عىل حدودنا» ،منوها بأن املجاعة ستخلق
هجرة مدمرة للدول التي تقف يف طريقها.
وبحســب أوربــان« ،يف  ،2021-2020كان أبطالنا أطباء،
وهذا العام ســيكون أبطالنا عامال زراعيني ،وس ُيعتمد عليهم
ســواء كان لدينا خبز أم ال ..إذا مل نــزود العامل بالطعام ،فإن
تدفقات الهجــرة هذه ســتفعل (وتغزونا) ...لن يكون أولئك
هم الذين يريدون أن يعيشــوا بشكل أفضل ،ولكن( سيتدفق)
األشــخاص الذين يريدون البقاء عىل قيد الحياة ،هذه الهجرة
سوف تسحقنا».

ّ
ّ
هنغاريا  :العقوبات ضد روسيا قنبلة ذريــة ...والهجرة ستسحقنا

واشنطن  :لتحقيق شامل وشـــــــــــــــفاف باغتيال شيرين أبو عاقلة
ّ
ّ
ّ
املسؤولية
بالتهرب من
الفلسطينية تتهم «إســـــــــــــــرائيل»
السلطة
(تتمة ص)1
واشنطن تريد أن يكون هذا التحقيق شامال وشفافا».
بدوره ،أكد ســتيفان دوجاريك املتحدث باســم األمني العام
لألمم املتحدة «أن املنظمة الدولية ال تزال تدعو إىل إجراء تحقيق
مســتقل وشــفاف يف مقتل أبو عاقلة» ،وأوضح أن األمانة
العامــة لألمم املتحدة «تحتــاج تقليديا إىل تفويض من هيئة
ترشيعية أممية يك تشارك يف أي تحقيق بشأن الحادثة».

} حراك يف الكونغرس }

هذا ووقّع  56من أعضاء الكونغرس رسالة تطالب السلطات
األمريكية بإجراء تحقيق يف مقتل الشهيدة شريين أبو عاقلة.
وقد أعرب أعضاء الكونغرس يف رسالتهم عن قلقهم العميق
إزاء مقتل شــرين ،وطالبوا بحاميــة الصفيني يف كل أرجاء
العامل مهام كلف األمر .وقال األعضاء يف الرســالة إن وزارة
الخارجية وصفت «مقتل شريين بأنه إهانة للصحافة» ورحبوا
بالترصيحــات واإلجراءات التي اتخذتها الوزارة حتى اآلن دعام
إلجراء تحقيق دقيق.
كــا طالبوا وزير الخارجية أنتــوين بلينكن ومدير مكتب
التحقيقات الفدرايل «إف يب آي» ( )FBIكريستوفر راي بإجراء

هذا التحقيق نظرا ملا وصفوه «بهشاشــة الوضع يف املنطقة
وتضارب األنباء بشأن مقتل شريين».
وحث أعضاء الكونغرس الســلطات األمريكية عىل الحفاظ
عىل القيم التي بنيت عليها أمريكا ،ومن بينها حقوق اإلنســان
واملســاواة بني الجميع وحريــة التعبري ،وقالوا «إن من واجب
السلطات حامية الصحافيني األمريكيني يف الخارج».

} اتهامات فلسطينية }

ويف الجانب الفلســطيني ،جددت الخارجية الفلســطينية
اتهامها «إرسائيل» مبحاولة التهرب من تحمل املســؤولية
يف قتــل الزميلة شــرين أبــو عاقلة .وقــال أحمد الديك
املستشــار الســيايس لوزيــر الخارجية الفلســطيني إن
«إرسائيــل» تحاول التهرب من تحمل املســؤولية عن إعدام
الشــهيدة شريين أبو عاقلة ،وأكد الديك -يف مقابلة سابقة
مع «الجزيرة» -أن الســلطة الفلســطينية لن تسلّم جيش
االحتالل أي دليــل يتعلق بإثبات أنهم ارتكبوا هذه الجرمية
البشعة ،حسب وصفه.
كام تســاءلت بعثة فلسطني لدى األمم املتحدة ،يف تغريدة
سيحاسب عىل مقتل شريين أبو عاقلة مع
عىل «تويرت» ،عمن
َ
قرار «الجيش اإلرسائييل» عدم التحقيق يف مقتلها؟!

ّ
«جــــدري الـــقـــرود» ...إجــتــمــاع طـــارئ ملنظمة الصح ًة
فــيــروس ُ ّ
وخـــــبـــــراء يــــــؤكــــــدون انــــتــــشــــاره ب ــيـــن املــثــلــيــيــن جــنــســيــا

عقدت منظمة الصحة العاملية اجتامعا طارئا بشأن تفيش
جدَ ري القرود الذي بدأ ينترش يف عدة دول ،بينام كشفت
مرض ُ
وكالة األمن الصحي الربيطانية أن انتشــار املرض كان بشكل
ملحوظ بني «املثليني ومزدوجي امليول الجنســية» يف كل من
اململكة املتحدة وأوروبا.
وأعلنت وزارة الصحة اإلســبانية ،أن إجاميل عدد املصابني
باملرض يف إسبانيا إىل  39شخصا ،وهي الدولة التي يوجد بها
أكرب عدد من حاالت اإلصابة باملرض يف العامل.
وكشف مستشار الشؤون الصحية بحكومة مدريد اإلقليمية،
إنرييك رويث إسكوديرو أن إجراءات تتبع حاالت اإلصابة التي
قامت بهــا مديرية الصحة العامة التابعــة لحكومة مدريد
اإلقليمية كشــفت عن أن غالبية حاالت اإلصابة باملرض كانت
مرتبطة بحامم «ساونا» يرتاده الشاذون جنسيا.
كــا ُرصدت حاالت يف كل من بريطانيا والربتغال ،يف حني
ِ
ماساشوستس األمريكية.
سجلت إصابة واحدة يف والية
ُ
وقالت السلطات الصحية الربيطانية إنها تشتبه يف حدوث

ّ
ُ ّ
روســيــا تــدمــر شــحــنــات أســلــحــة غــربـ ّـيــة مــوجــهــة ألوكــرانــيــا
ّ
الــديــبــلــومــاســيــة وحـــدهـــا ســتــنــهــي الــحــرب
زيــلــيــنــســكــي :
(تتمة ص)1

الجنوبية أفادت بفقدان روسيا  -خالل املعارك التي دارت عىل طول
الخطوط األمامية الجنوبية يف غضون الـ 24ســاعة املاضية-
مــا ال يقل عن  36جنديــا و 3دبابات من طراز «يت »72-وقاذفة
صواريخ غراد ،إضافة إىل عدد من املركبات العسكرية.
يف ســياق مواز ،أعلنت قوات دونيتســك املوالية لروسيا أنها
سيطرتعىل188بلدةومنطقةسكنيةمنذبدءالعمليةالعسكرية.
ويف تطــور ميداين آخر ،ذكرت صحيفة «نيويورك تاميز» (New
 )York Timesأن القوات الروســية أقامت مواقع دفاعية شاميل
خاركيف بعد إجبارها عىل االنسحاب من املدينة.
ويف موســكو ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف  45من
مناطق تجمعات القوات األوكرانية ومســتودعات أسلحة يوم
الجمعة.
ويف دونباس ،بثت حســابات موالية لروسيا صورا لسيطرة
القوات الروســية عىل بلدة ترويتسكوي مبقاطعة لوغانسك،
يف حني أعلن حاكم لوغانسك مقتل  6أشخاص خالل معارك مع
القوات الروسية بالقرب من مدينة سيفريودونيتسك.
وأشــار حاكم املقاطعة إىل تصدي الجيش األوكراين لنحو 11
هجوما شــنته القوات الروسية عىل مناطق مختلفة يف إقليم
دونباس خالل الـ 24ســاعة املاضية ،وإىل أن تلك االشــتباكات
أسفرت عن إلحاق خسائر كبرية مبعدات الجيش الرويس شملت
تدمري عرشات الدبابات واملركبات القتالية واألنظمة املدفعية.

} استسالم الجنود األوكرانيني }

وكانت وزارة الدفاع الروســية أعلنت استسالم جميع الجنود

فرصة ،فلدينا خطط» ،واصفاً رئيس الوزراء الحايل
املحافظ سكوت موريسون ،بأنّه أكرث شخص «إثارة
لالنقسام رأيته يف حيايت».
وأظهر أحدث اســتطالعني نرشا قبل االنتخابات،
يومي الخميس والجمعة ،تقدم حزب العامل بســت

األوكرانيني املحارصين يف مجمع آزوفســتال ،والسيطرة التامة
عىل املجمع.
ونــرت صــورا قالت إنها الستســام آخــر دفعة من
العســكريني األوكرانيني يف املجمع ،وقالت إنها شملت نحو
 530عسكريا.
وقال املتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن وزير الدفاع
سريغي شــويغو أبلغ الرئيس بوتني بانتهاء العملية والسيطرة
الكاملة عىل كل ماريوبول.

} الرئيس األوكراين }

يف املقابل ،قال الرئيس األوكراين فولودميري زيلينســي إن
الدبلوماسية وحدها هي التي ستضع حدا للحرب يف أوكرانيا.
وقالزيلينسيك-خاللمقابلةمعمحطةتلفزيونيةأوكرانية-
«نهاية النزاع ســتكون دبلوماسية» ،مضيفا أن «الحرب ستكون
دامية ،وتتخللها معارك وقتال ،إال أنها ستنتهي قطعا عرب السبل
الدبلوماسية».
وتابــع «مثــة أمور لن نتمكن من تحقيقهــا إال حول طاولة
املفاوضــات ..نريد أن يعود كل يشء» كام كان من قبل ،وهو ما
«ال تريده روسيا» ،من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
املسية
نقص يف الطائرات
ّ
يف سياق مواز ،قالت وزارة الدفاع الربيطانية امس ،إن روسيا
املســرة
تعاين عىل األرجح من نقص يف طائرات االســتطالع
ّ
املناسبة،والتيتحاولاستخدامهالتحديداألهدافالتيستقصفها
باملقاتالت أو املدفعية.
وأفاد تقرير للوزارة أن ذلك النقص تفاقم بسبب محدودية قدرات
التصنيع املحلية الناتجة عن العقوبات.

ً
بايدن و  962أميركيا ممنوعون من دخول روسيا
وأضافــت الــوزارة الروســية« :نؤكد أن
اإلجراءات العدائية التي اتخذتها واشــنطن،
ترتد دامئا عىل الواليات املتحدة نفسها ،وسيتم
دامئا الرد عليها بشكل مناسب».
كام شــددت الخارجية الروســية عىل أن
العقوبات الروســية املضادة ،هي اضطرارية
الطابع وتهــدف إىل «إجبار النظام األمرييك

الحاكــم ،الذي يحاول فرض نظام عاملي قائم
عىل القواعد االستعامرية الجديدة عىل بقية
العامل ،لتغيري ســلوكه واالعــراف بالوقائع
الجيوسياسية الجديدة».
وقالت الوزارة« :روسيا ال تسعى إىل الصدام
وهي منفتحة عىل الحوار الصادق واالحرتام
املتبــادل ،وتفصل الشــعب األمرييك ،الذي
نحرتمه دامئا ،عن السلطات األمريكية ،التي
تؤجج الروسفوبيا».

دفع الرئيس األمرييك ،الســابق
دونالد ترامــب ،غرامة قدرها 110
آالف دوالر إلدانتــه بتهمة «عرقلة»
تحقيق واســع يف قضيــة احتيال
رضيبي يجريه قضاء والية نيويورك
منذ العــام  2019يف حقّه ،عىل ما
أعلن متحدث باسم القضاء الجمعة.
وحكمت محكمة نيويورك العليا
عــى ترامب يف  25نيســان بدفع
 10آالف دوالر يوميــاً ،ما دام يرفض
توفري وثائق محاســبية ورضيبية
يف إطار تحقيق مدين فتحته املدعية
العامة للوالية ليتيســيا جيمس يف
حق منظمة ترامب.
وأعلن متحدث باســم ليتيسيا جيمس يف
بريــد إلكرتوين الجمعة ،إنّه «دفع ترامب يف
 19أ ّيــار  110آالف دوالر إىل أجهــزة املدعية
العامة» .وتدور معركة قضائية رشســة منذ
أشهر بني القاضية الدميوقراطية وامللياردير
الجمهوري.
واســتصدرت جيمس ،يف  17شباط ،قراراً
مــن أحد قضاة نيويورك يأمــر دونالد ترامب
وابنه دونالــد جونيور وابنته إيفانكا باالدالء
بشهاداتهم تحت القسم يف إطار هذا التحقيق.

وتشــتبه املدعية العامة يف نيويورك بأن
منظمة ترامب بالغت «بشــكل احتيايل» يف
تقدير قيمة ممتلكاتها العقارية عندما طلبت
قروضاً مرصفية فيام عمدت إىل تقليل قيمتها
لدى مصلحة الرضائب لدفع رضائب أقل.
ومبــوازاة هذا التحقيق املدين ،مثة تحقيق
جنايئ منفصــل يف مانهاتــن ،وجهت يف
ســياقها تهمة االحتيال الرضيبي إىل منظمة
ترامــب حول عمليات احتيــال مايل محتملة
ضمن مجموعــة ترامب .وقــررت املنظمة
ومديرها املايل آلن وايســلربغ الدفع بالرباءة
وستبدأ املحاكمة هذه السنة.

(تتمة ص)1

غرامة لترامب في إطار «عرقلة» تحقيق ضريبي

أوســـــــتـــــــرالـــــــيـــــــا  :انــــــــطــــــــاق االنـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات الــــبــــرملــــانــــيــــة
يديل األســراليون بأصواتهم
النتخاب أعضاء برملانهم يف اقرتاع
قد تنتج عنه عــودة حزب العامل
إىل الســلطة بعد تسع سنوات من
حكم املحافظني ،لكن املنافسة تبدو
شديدة.
وفتحت مراكــز االقرتاع أبوابها
الساعة  8صباحاً بالتوقيت املحيل
( 22,00بتوقيت غرينتش) وتغلق
الساعة .18:00
وسيختار نحو  17.2مليون ناخب
ممثليهم الذين سيشــغلون 151
مقعداً يف مجلس النواب ملدة ثالث
سنوات .كام ســيجري تجديد 40
مقعداً من مقاعد مجلس الشــيوخ
البالغة  76ملدة ست سنوات.
وســيكون الحــزب أو االئتالف
الــذي يفوز بالغالبية يف مجلس النواب مســؤوالً
تلقائياً عن تشكيل الحكومة.
وطلب زعيم حزب العامل املعارض أنتوين ألبانيز،
من الناخبني «منحه فرصة» ،وقال« :امنحوا هذا البلد

إصابات بجدري القرود عرب عالقات جنســية بني أشــخاص
مثليي الجنس.
كام كشــفت كبرية املستشــارين الطبيني يف وكالة األمن
الصحي الربيطانية ســوزان هوبكنز أنه تم تســجيل نســبة
ملحوظة من الحاالت الحديثة ملرىض جدري القرود يف اململكة
املتحدة وأوروبا بني الشواذ جنسيا.
وأضافــت أن بريطانيا تتوقع اكتشــاف املزيد من الحاالت
خالل األيام املقبلــة ،داعية املتخصصني يف الرعاية الصحية
إىل «زيادة اليقظة» .كام أكدت وزارة الصحة الربيطانية رصد
 20حالة إصابة ،بينها  11تم اإلعالن عنها.
وأعلنت  11دولة يف أوروبا وأمريكا الشــالية عن رصدها
إصابــات بجدري القرود ،بينها إيطاليا ،والربتغال ،والســويد،
وفرنسا ،وأيضا أملانيا ،وبلجيكا ،وكندا ،والواليات املتحدة.
وقالت الجمعية األمريكية لطب املناطق االســتوائية بشأن
انتشار مرض «جدري القرود» إنه «ال سبب للذعر» ،لكن منظمة
الصحة العاملية تعاملت بحذر أكرب مع تفيش املرض.

نقاط ،لكن الفارق يتقلص.
ويحاول كال الجانبني اســتاملة
الناخبــن القلقني بشــأن ارتفاع
تكاليف املعيشة مع تضخم سنوي
نسبته .%5.1
ويف بلد يشهد فيضانات وحرائق
وجفافاً يــزداد حــدة ،ي ِعد حزب
العــال ببذل مزيد من الجهود من
أجل البيئة.
مــن جانبه ،يكرر موريســون
الرسالة التي نجح يف إيصالها يف
املرة الســابقة وهي أنّه ال ميكن،
وفقــاً له ،الوثــوق بحزب العامل
عندما يتعلق األمر باالقتصاد.
والتصويت إجباري يف أسرتاليا،
ويتوجــب عــى املمتنعــن دفع
غرامة قدرها  20دوالراً أســرالياً
( 13يــورو) .وعدل مســؤولو االنتخابات القواعد
يف اللحظة األخرية للســاح ملزيد من األشخاص
املصابــن بكوفيد بــأن يصوتوا هاتفيــاً ،يف هذا
االقرتاع الفدرايل األول منذ بداية الجائحة.

وفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
زوجة الفقيد ندى جان الصدّ ي
ولده اميل
شقيقاه مكرم وعائلته
وليد وعائلته
وعموم عائالت الخوري حرب،
الصــدّ ي ،نهرا ،الخــوري ،ربيز،
كــروز وعموم اهــايل تنورين
وانســباؤهم يف الوطن واملهجر
ينعــون اليكم مبزيــد من الحزن
واالىس فقيدهم الغايل املأسوف
عليه املرحوم

املؤ ّرخ الدكتور
أنطوان اميل الخوري
حرب

املنتقــل اىل رحمته تعاىل يوم
الســبت الواقع فيه  21ايار 2022
متمامً واجباته الدينية.
يحتفل بالصالة لراحة نفســه
الســاعة الحادية عرشة من قبل
ظهر يوم االثنــن الواقع فيه 23
الجاري يف كاتدرائية مار جرجس
للموارنة ـ وســط بريوت ثم ينقل
جثامنه اىل مسقط رأسه تنورين
حيث تقام صالة وضع البخور يف
كنيسة ســيدة االنتقال ـ تنورين
الفوقــا ثم يوارى الرثى يف مدفن
العائلة.
تقبــل التعازي قبل الصالة يف
صالــون الكاتدرائيــة ابتداء من
الساعة العارشة قبل الظهر وبعد
صالة وضــع البخور يف صالون
كنيسة ســيدة االنتقال ـ تنورين
الفوقا لغاية السادســة مســاء.
ويــوم الثالثــاء  24الجاري يف
صالون كاتدرائيــة مار جرجس
للموارنة ـ وسط بريوت ابتداء من
الساعة الحادية عرشة قبل الظهر
ولغاية الساعة السادسة مساء.
للتعزية عرب الهاتف:
ندى03/296027 :
اميل70/772322 :
مكرم70/937362 :
وليد03/249600 :
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ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بــــــطــــــولــــــة لــــــبــــــنــــــان فـــــــــي كــــــــــــرة الــــــســــــلــــــة :
الــــــريــــــاضــــــي يـــــتـــــقـــــدم عـــــلـــــى ديــــــنــــــامــــــو ()0-1
حقق فريــق الريايض فوزا
مثريا عىل حساب دينامو لبنان
بنتيجــة  ،64-75يف املباراة
التي جرت عىل ملعب الريايض
باملنارة من دون جمهور ،أمس
السبت ضمن منافسات املرحلة
األوىل من الفاينال فور لدوري
السلة اللبناين.
وتقدم بذلــك الريايض يف
السلسلة النهائية بنتيجة .0-1
وشــهدت املبــاراة تفوق
الريايض بــكل األرباع حيث
انتهــى األول بنتيجة ،17-24
والثاين  ،39-41والثالث -58
 ،53قبــل أن ينهي املباراة فائزا
بفارق  11نقطة.
وعرفــت املباراة تســجيل
نجــم الريايض علــم الدين من لقاء الريايض ودينامو
كيكانوفيتــش  17نقطــة
كأفضل مسجل يف اللقاء مع  6متابعات ومتريرتني حاسمتني.

ومن جهته ســجل نجم دينامو عيل حيدر  16نقطة كأفضل
مسجل يف فريقه مع  6متابعات.

هــــــــــــل يـــــــنـــــــضـــــــم لــــــــيــــــــفــــــــربــــــــول مــــــــــجــــــــــددا
الــــــى قـــائـــمـــة بـــائـــســـة فـــــي الــــــــــدوري اإلنــــكــــلــــيــــزي ؟
يسدل الســتار اليوم األحد
عــى فاعليــات الجولة 38
واألخــرة من عمــر الدوري
اإلنكليــزي املمتاز الذي ينتظر
حســم لقبه بني مانشســر
سيتي وليفربول.
مانشسرت ســيتي سيلتقي
بفريــق أســتون فيال مبلعب
االتحــاد ،يف نفــس توقيت
اســتضافة ليفربــول فريق
ولفرهامبتــون مبلعب أنفيلد
رود.
مانشســر سيتي حصد 90
نقطــة حتــى اآلن مقابل 89
للريدز ،مام ســيضمن دخول
وصيف املســابقة هــذا العام فريق ليفربول
أياً كان اســمه ،ضمن قامئة
الفرق األكرث حصــداً للنقاط
دون التتويج به يف تاريخ الربميريليج ،بشــكله الذي بدأ يف
موسم .1993-1992
] ليفربول 2019
كان فريق ليفربول يف موسم  2019-2018هو أكرث الفرق
حصداً للنقاط يف تاريخ املسابقة دون إحراز اللقب بعدما جمع
 97نقطة ،لكنه حل ثانياً خلف مانشسرت سيتي بفارق نقطة
وحيدة.
ويعترب ما حدث قبل  3ســنوات هو الوضع املشابه للوضع
الحايل بني السيتزنزوالريدز.
] ليفربول 2022
حال فاز ليفربول عىل الذئاب وحدث نفس األمر للامن سيتي
ضد الفيالنز ،ســيكون رصيد ليفربول  ،92كثاين أعىل رصيد
نقطي لفريق مل يتوج بالربميريليغ.
وميتلك حالياً ليفربول  89نقطة مقابل  90للســاوي قبل

بشــــــأن مبابي ..بيريز يفجر قنبلة في غرفة مالبس ريال مدريد

ً

الجولة األخرية.
] مانشسرت يونايتد 2012
قبل  10سنوات من اآلن جمع فريق مانشسرت يونايتد نفس
عدد نقاط مانشسرت سيتي ( )89نقطة لكل فريق ،لكن كتيبة
املدرب روبرتو مانشيني حققت اللقب يف ملعب االتحاد بالفوز
الشــهري 2-3عىل كوينز بارك رينجرز بهدف سريخيو أغويرو
التاريخي يف الدقيقة .93
] بالكبرين ويونايتد
يف موســم  ،1995-1994فــاز بالكــرن روفــرز بلقب
الربميريليــغ بعدما جمع  89نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن
مانشسرت يونايتد ،الذي جمع  88نقطة ،ليفقد لقب املسابقة
الذي حققه يف أول نسختني بنظام بالربميريليغ.
الغريــب أن بالكبرين وقتها خــر  2-1أمام ليفربول يف
الجولــة األخرية ،مــا كان يعني تتويج يونايتد يف حال فوزه
عىل وست هام ،لكن اللقاء انتهى التعادل اإليجايب .1-1

ما هي معجزة تشيلســــــي التي كشــــــف عنها املدرب توخيل؟
كشف األملاين توماس توخيل مدرب تشيليس عن أبرز أسباب
تدهور مستوى البلوز يف الدوري اإلنكليزي هذا املوسم.
ويحتل حامل لقب الدوري اإلنكليزي املركز الثالث برصيد 71
نقطة ،وبفارق  19نقطة عن متصدر جدول الرتتيب مانشسرت
سيتي .وقال توخيل إن فريقه حقق «معجزة» باالقرتاب كثريا
من ضامن الحصول عىل املركز الثالث بني فرق الدوري اإلنكليزي
املمتاز لكرة القدم هذا املوسم.
وأكد املدرب األملاين أنه لعب فرتات طويلة من املوسم بدون
نجمه الفرنيس الدويل نغولو كانتي الذي قال إنه يشبه العبني
كبار مثل نيامر وكيليان مبايب ثنايئ باريس سان جريمان.
وشــارك كانتي ( 31عاما) أساسيا من البداية للمرة  20يف
الــدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم هذا املوســم يف تعادل
فريقه الخميس  1-1مع ليســر سيتي وهي نتيجة ضمنت له
تقريبا الحصول عىل املركز الثالث.
وتبقى مواجهة أخرية لتشيليس يف الدوري اإلنكليزي أمام
واتفورد الذي تأكد هبوطه ،غداً األحد املقبل.
وأضــاف توخيــل« :أعتقد أنه العبنا األســايس األول عىل
اإلطالق ،لكن الالعبني األساســيني واألهم يفرتض تواجدهم
عىل أرض امللعب بينام هو شــارك يف  %40من املباريات فقط،

جــر فلورنتينو برييــز رئيس نادي
ف ّ
ريال مدريد اإلسباين ،قنبلة داخل غرفة
مالبــس الفريق بعــد مباراته ضد ريال
بيتيس.
والتقى الفريقان عىل ملعب سانتياغو
برنابيــو مســاء الجمعــة ،يف الجولة
الختامية من الدوري اإلسباين ،وانتهت
املباراة بالتعادل السلبي.
وحســب ما ذكره جويليــم باالغي،
املعلق بالقسم الريايض يف هيئة اإلذاعة
الربيطانية  ،BBCفإن برييز أخرب العبي
ريال مدريد بأن «مبايب لن يأيت» ،قبل أن
يغادر.
وتأيت تلك األنباء لتؤكد اقرتاب كيليان
مبايب من تجديد عقده واالســتمرار يف
باريس ســان جريمان الفرنيس ،خالل
الفرتة املقبلة.
وينتهي عقد مبايب مع باريس يف 30
حزيران املقبل ،ومل يحسم الالعب تجديد
ارتباطه مع بطل فرنســا بشكل رسمي
حتى اآلن.
هل هزم ريال مدريد يف رصاع مبايب؟
وتشــهد الفرتة الحاليــة العديد من
التكهنات بشأن مســتقبل مبايب سواء
بالبقــاء داخل جدران ملعــب «حديقة
األمــراء» ،أو الرحيــل إىل العاصمــة
اإلســبانية بعدما رفض الالعب يف وقت
سابق تجديد عقده مع الفريق الفرنيس
الذي ينتهي يف حزيران املقبل.
وقال بوكيتينو خالل مؤمتر صحايف
عقــده الجمعة« :ال أعلم شــئ عن قرار
مبايب ،أعتقد أنها مســألة شخصية بني
كيليــان والنادي ،األمــر مرتوك لالعب
ليقول إذا كان يريد البقاء أم املغادرة».
وأضاف« :أريد أن يستمرب مبايب معنا
لسنوات عديدة يف باريس سان جريمان،
لكنــي ال أعــرف ماذا ســيحدث خالل
الســاعات املقبلة ،ال نعرف شي ًئا وننتظر
ما سيحدث».
وأتم« :أنا لست الشخص الذي يجب أن
يتواصــل مع مبايب ،األمر مرتوك لالعب
والنادي .لكن لن أكذب ،لدي معلومات عن
بعض األشياء ،تحدثت باألمس مع املدير
الريايض ليوناردو ،ولكن لن أخربكم».
وتأيت ترصيحــات بوكيتينو ،بعدما،
كشــف اإليطايل جيانلوكا دي مارزيو،
الصحفي األشهر واملتخصص يف أخبار
االنتصــارات ،عن مفاجــأة مفادها بأن
مبايب بات أقرب للبقاء يف سان جريمان
من الرحيل مجانا صوب ريال مدريد.
يذكر أن شــبكة «ســكاي سبورتس»
الربيطانية ذكرت أن إدارة ســان جريمان
خالل املحادثات األخــرة ،قدمت ملبايب
راتبــا جنونيا يبلغ  4.75مليون يورو يف
الشهر ،أي أنه سيتقاىض  56مليون يورو
ســنويا ،ما سيجعله أعىل الالعبني أجرا
يف تاريخ كرة القدم.
وإىل جانــب ذلك ،قدمت إدارة ســان
جريمان إغراءات أخــرى ملبايب ،أبرزها
حصوله عىل شــارة القيادة ،وامتالكه
أرباح حقوق صوره بنسبة .%100
تجدر اإلشــارة إىل أن مبــايب انتقل
لباريس سان جريمان قبل  5أعوام قادماً
من فريق موناكو يف صفقة بلغت وقتها
 180مليون يورو.
وعىل األرجح سيحسم مبايب مستقبله
عىل الهواء مبارشة ،اليوم األحد ،بالبقاء
مع بطل فرنسا أو االنتقال إىل «املليك»،
لكن أغلــب املؤرشات تؤكد فكرة التجديد
مع «يب إس جي».

ويبــدو أن أوجه التشــابه بني مبايب
وكريســتيانو رونالدو نجم مانشســر
يونايتــد والهداف التاريخي لريال مدريد
عديدة.
ومثــل انتقال رونالدو إىل ريال مدريد
اإلسباين من مانشسرت يونايتد اإلنكليزي
يف صيــف  ،2009قصــة طويلة بدأت
فصولهــا يف  2008وقوبلــت بالرفض
من إدارة الشــياطني الحمر ثم اضطرروا
للموافقة يف العام التايل.
رونالــدو فــاز يف  2008بلقب دوري
أبطال أوروبا مــع مان يونايتد ثم رحل
يف صيف العام التايل إىل ريال مدريد رغم
أنه كان قريباً من االنتقال قبلها.
ورفض الســر أليكس فريغوســون
التخيل عن رونالدو للنادي املليك بسبب
ترصيحات رامون كالديرون ،رئيس الريال
وقتهــا ،الذي أكــد أن «انضامم رونالدو
للريال مســألة وقت» ،وهــو ما اعتربه
العجوز االسكتلندي إهانة له وللشياطني
الحمر.
املريينغي قبلها أيضا كان قد تعاقد مع
ديفيد بيكهام ورود فان نيســتلروي أهم
نجــوم املان يونايتد يف ســنوات ما قبل
صفقة رونالدو.
ولكــن بخالف مبايب ،كان هناك قرارا
محسوما من جانب رونالدو باالنتقال إىل
ريال مدريــد ،وهو ما حققه بالفعل يف
 2009حني ودع الشياطني الحمر من أجل
ارتداء قميص املريينغي.
فريغوسون كان يقود يونايتد ملنافسة
الريال أوروبيــاً حيث حقق يونايتد لقب
دوري أبطال أوروبا  2008وصعد لنهايئ
 2009وبعدها .2011
الغريــب أن فريغوســون عرض عىل
رونالدو االنتقال للغريم األزيل برشلونة
بســبب ترصيحات كالديرون ،لكن رغبة
الالعب كانت نقطة الفصل يف النهاية،
حينام حسم أمره سلفا برغبته يف تحقيق
حلم ارتداء قميص «اللوس بالنكوس».

ويبدو أن ريال مدريد اإلسباين سيحقق
اســتفادة كبرية ،حتى لو قــرر مبايب
االستمرار مع سان جريمان وتجديد عقده
يف الفرتة املقبلة.
وقالت صحيفة «سبورت» الكاتالونية
إن هناك بعض التقارير التي تؤكد توقيع

وعىل غرار مانشســر يونايتد ،رفض
باريس ســان جريمان عرضاً لبيع مبايب
إىل ريــال مدريد مقابل  170مليون يورو
قبل عام من نهاية عقده يف .2021
ورغم ذلك ،فــإن العام التايل ارتفعت
خالله بشــدة األنبــاء الخاصة بانتقال
مبايب إىل ريال مدريد ،ولكن الالعب يرص

} تعويض ضخم
ينتظر ريال }

توخيل
ولذا فإن وصولنا للمركز الثالث رمبا يكون مبثابة معجزة».
وتابــع« :هو محمد صالح فريقنا وهو (فريجيل) فان دايك
فريقنــا و(كيفن) دي بروين فريقنــا ونيامر فريقنا وكيليان
مبايب فريقنا».
وأشار توخيل إىل بساطة كانتي ،حيث يحدث الفارق دامئا
ومشاركته الضعيفة يف املباريات أثرت بشكل كبري.

بين البكاء والضرب ..كيف انتهت «ريمونتادا» إيفرتون ضد باالس؟
شــهدت مواجهة إيفرتون
وكريستال باالس إثارة كبرية
بعد إطالق حكم املباراة صافرة
النهاية.
واختلفت املشاعر بني فرانك
المبارد مدرب إيفرتون وباتريك
فيريا مدرب كريســتال باالس
بعد رميونتادا البلوز القاتلة.
وكان فرانــك المبارد مدرب
إيفرتــون عىل وشــك البكاء
عقــب انتفاضة فريقه املثرية
وفــوزه  2-3عىل كريســتال
بــاالس ليضمــن البقاء يف
الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة
القدم عىل اســتاد غوديسون من مباراة ايفرتون وكريستال باالس
بارك.
يفز بأي يشء ،لكن العمل يف هذا النادي بضعة شهور يجعلك
ووصــف المبــارد هــذه
اللحظات «بأنها واحدة بني األعظم يف مســرته» حيث عوض تدرك ما يعني البقاء يف الدوري للجامهري».
أما باتريك فيريا مل يكن ســعيدا بخسارة فريقه يف الدقائق
إيفرتــون تأخره بهدفني يف الشــوط األول ليحقق االنتصار
بفضل هــدف من رضبة رأس عرب دومينيك كالفرت لوين قبل األخرية من املباراة ،السيام بعد تقدمه بفارق مريح يف الشوط
األول .0-2
 5دقائق من النهاية.
وتداول رواد مواقع التواصل االجتامعي فيديو عىل «تويرت»
واحتفــل المبارد بشــدة عقب صفــارة النهاية ثم وقفت
الجامهــر يف املدرجــات قبــل أن تتدفــق إىل أرضية ملعب يظهر عدوانية املدرب الفرنيس تجاه جامهري إيفرتون.
وقام مشجع من إيفرتون باستفزاز مدرب كريستال باالس،
غوديسون بارك لالحتفال.
وقــال المبارد قبــل الدفاع عن دخــول الجامهري للملعب :ولكــن األخري رد بعنف وعدوانية قبــل أن يتدخل عنارص من
«أعتقــدت أنني كدت أبيك ،رمبا أقفز خارج جســدي ،ال أحد الجهتني لتهدئة األمور.
وضمن كريستال باالس بقائه يف الدوري اإلنكليزي املمتاز
يستطيع أن يشكك يف االحتفاالت بعد نهاية املباراة».
وأضاف« :ميكن للناس أن تقول بســهولة حسنا النادي مل املوسم املقبل بعد احتالله املركز  13برصيد  45نقطة.

برييز ومبايب
مبايب بالفعل عىل عقد انتقاله إىل ريال
مدريد بدءا من املوسم املقبل.
املصدر كشف عن مفاجأة مدوية ،وقال
إن «العقــد يتضمن رشطا جزائيا بقيمة
 300مليون يورو ،سيكون الالعب مطالبا
بســداد املبلغ يف حال جــدد عقده مع
باريس سان جريمان».
لكن الصحيفة قالت إن تلك األنباء غري
مؤكدة من كافة األطراف حتى اآلن ،سواء
من أرسة مبايب أو مسؤويل ريال مدريد.

} هل يتشابه مصري
مبايب مع «مثله األعىل»
أم يتبخر الحلم؟ }ْ

} مبايب }

عىل الكتامن حتى نهاية التعاقد.
تعنت باريس هذه املرة يأيت أيضاً بسبب
قيمــة مبايب كالعب بالطبع ،وبســبب
التنافسية الشديدة مع الريال الذي أقىص
باريس من دوري أبطال أوروبا يف 2018
و.2022
يونايتد كان قــد فقد لقبه عام 1999
يف دوري أبطــال أوروبا ضد ريال مدريد
بخســارة  3-2يف ربع نهايئ نســخة
.2000
ومثلــا كان التتويــج بالبطــوالت
األوروبية الكربى هو هدف رونالدو عند
متثيل ريال مدريد ،سيكون هذا أيضاً سبب
قــوي ملبايب لالنتقال للمريينغي خاصة
يف ظل فشــل فريق باريس يف إحراز أي
لقب أورويب منذ قدوم مبايب يف .2017
لكن هناك فــارق بني الثنايئ ،وهو أن
رونالدو حســم أمره مبكرا وأعلن لناديه
رغبتــه النهائية قبل عــام عىل انتقاله
للريــال ،بينام يظل مبايب واضعا األخري
عىل قامئة االنتظار وسط مفاوضات مع
مسؤويل سان جريمان حول التجديد.
وخرجت أنباء صحافية يف الســاعات
املاضية تفيد باقرتاب صاحب الـ 23عاما
مــن البقاء مبلعب حديقة األمراء ،ليبقى
الســؤال مطروحا حتى لحظة اإلعالن
الرسمي عن الوجهة املقبلة «هل مييض
مبايب عىل خطى مثله األعىل أم يرتاجع
ويقرر البقاء؟».
ويعترب مبايب األســطورة الربتغايل
مثال أعىل بالنســبة لــه ،خاصة بعدما
نــر صورا لــه يف صبــاه وهو داخل
غرفتــه املليئة مبلصقات لـ»الدون» يف
كل جانب ،مام يعرب عن عشقه لصاحب
الـ 37عاما ،الــذي وصفه باألعظم يف
التاريخ ،يف وقت سابق.

} رغم تألقه ..ريال
مدريد يخنق بنزميا }

عىل صعيد آخر ،ذكرت تقارير صحافية
أن أزمة تجديد عقد روبرت ليفاندوفسيك
نجــم بايرن ميونخ ،قــد تتكرر بني ريال
مدريد وكريم بنزميا مهاجم الفريق.
وكانــت إدارة بايرن ميونيخ األملاين قد
رفضت منح ليفاندوفسيك عقداً بالتجديد
ملدة  3ســنوات وزيادة راتبه ،مرصة عىل
منحه عقد ملدة موسم وهو ما تسبب يف
تعرث مفاوضات التجديد بني الطرفني.
وقالت صحيفــة «إيل ناســيونال»
اإلســبانية يف تقرير لها إن بنزميا يريد
تجديــد عقده مــع ريال مدريــد ملدة 3
سنوات وتحســن راتبه ،بينام لن يقدم
إليــه فلورنتينو برييز رئيس املريينغي إال
عقدا ملدة موسم واحد.
واعتادت إدارة برييز عىل تجديد عقود
كبار السنة ملدة موسم واحد فقط ،وهو
مــا قد يرسي عىل بنزميــا ،الفتى املدلل
للرئيس اإلسباين.
ويرتبط بنزميــا بعقد مع ريال مدريد
حتى نهاية املوسم املقبل ،2023-2022
إذ يرغــب املريينغي يف ربطه بعقد حتى
 2024فقط ،حيث ســيبلغ عمره وقتها
 36عاماً.

باتفاق تشــــــافي وكان ..ليفاندوفســــــكي يبتعد عن برشلونة
يبــدو أن البولنــدي روبرت ليفاندوفســي مهاجم بايرن
ميونيخ األملاين ،لن ينتقل إىل برشــلونة خالل فرتة االنتقاالت
الصيفية املقبلة.
وينتهي عقد ليفاندوفسيك مع بايرن يف حزيران  ،2023ومل
يتوصل التفاق مع مسؤويل بطل أملانيا بشأن التجديد.
وقــال أوليفــر كان الرئيس التنفيذي لبايــرن ميونيخ إن
ليفاندوفســي مستمر بني صفوف الفريق حتى نهاية عقده
يف  ،2023حتى لو مل يوافق الالعب عىل التجديد.
وذكر مسؤولو بايرن أكرث من مرة ،أنه لن يتم السامح برحيل
ليفاندوفسيك ( 33عاما) عن الفريق هذا الصيف ،رغم ما يرتدد
حول وجود رغبة قوية من برشلونة اإلسباين لضم الالعب.
وقال أوليفر كان يف ترصيحات لصحيفة «فيلت آم سونتاغ»
األملانية« :ال شــك يف ذلك .ليفاندوفسيك لديه عقد حتى عام
 2023وسيلتزم به».
وأعلــن أوليفر كان أيضا أن «النادي قدم عرضا لتمديد بقاء
ليفاندوفسيك ضمن صفوف الفريق .لقد قدمنا عرضا ملموسا
لوكيل أعامله ،وإال ما كنا لنقول هذا بالتأكيد».
بــدوره أقر تشــايف هرينانديز مدرب برشــلونة بصعوبة
التعاقد مع ليفاندوفسيك يف صيف .2022
وقــال يف مؤمتر صحايف أمس الســبت إنه «بالفعل هناك
مفاوضات مع ليفاندوفســي ،لكن األمر صعب خاصة وأنه
يرتبط بعقد هناك ميتد حتى العام املقبل».
وأملح ليفاندوفســي لرغبته يف الرحيل عن بايرن ميونخ
بعد املباراة األخرية للفريق يف املوسم ،وذلك بعد مسرية حافلة
باأللقاب بدأت منذ أن انضم إليه قادما من بوروسيا دورمتوند
عام .2014

} ليفاندوفسيك يطرق أبواب املحاكم }

عىل صعيد آخر ،وجهت نيابة وارســو تهمة االبتزاز لوكيل
أعــال روبرت ليفاندوفســي نجم بايرن ميونيخ ،بســبب
محاوالته الحصول عىل أموال من النجم البولندي.
وكان ليفاندوفسيك قد أنهى عالقته بوكيله السابق سيزاري
كوشارســي ،قبل نحو  4سنوات ،يف  ،2018بعد عالقة بني
الطرفني استمرت ملدة  10سنوات كاملة ليتحول إىل وكيل آخر.

روبرت ليفاندوفسيك
وكشــفت «وكالــة األنبــاء البولندية» يف تقريــر لها أن
كوشارسيك ُوجهت إليه تهمة ابتزاز ليفاندوفسيك وزوجته
من أجل الحصول عىل مبلغ  20مليون يورو.
وبحسب التهمة الرســمية املوجهة لوكيل ليفاندوفسيك
السابق ،فإنه قام بابتزاز صاحب الـ 33عاما وزوجته أكرث من
مــرة ملدة عام ،خــال الفرتة من أيلول  2019إىل أيلول ،2020
بســبب امتالكه معلومات حول مخالفــات رضيبية قام بها
الثنايئ ،وذلك من أجل الصمت.
ولقد هدد وكيل ليفاندوفســي السابق ،الالعب وزوجته،
مام تســبب يف توجيه تهم جنائية إليهام ،باإلضافة إىل نقله
معلومــات رسية عن إقرارات الرضائب الخاصة بأفضل العب
يف العامل إىل أحد الصحافيني ،مام يعني انتهاك لواجبه الخاص
بالتكتم عىل أرسار موكله.
وبحســب بيان املدعي العام البولندي ،فلقد صادرت الرشكة
جهــاز «الكمبيوتــر» ،الخاص بوكيل ليفاندوفســي والذي
يحتوي عىل رســائل الربيد اإللكــروين التي هدد من خاللها
الالعب.
من جانبه رفض الصحايف الذي منح إليه الوكيل الســابق
ملهاجــم بايرن ميونيخ ،املثول أمام القضاء لإلدالء بشــهادته
متذرعاً بحامية الصحايف ملصادره وعدم اإلفصاح عنها.
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؟

أديب أمرييك راحل .تزوج من كاتبة ناجحة مشهورة.
له مرسحيــات تعبريية ذات طابع تشــاؤمي وهجاء
إجتامعي .منها :االمرباطــور جونس .نال جائزة نوبل
1936
إسمه مؤلف من عرشة حروف :إذا جمعت:
 -8+2+4+10مدينة يف فرنسا.
 -10+1+7+5مطربة خليجية.
 -6+8+1+9مدينة يف أملانيا.
 -5+7+3بلدة يف الشوف.
 -7+6+2مدينة يف جنوب السودان.
 -3+7+1علو.
 -8+1صار الوقت.

الحل السابق
افقيا:

عموديا:

1ـ واليــة أمريكيــة،
شالالت يف أوغندا.
2ـ ممثــل مرصي راحل،
هبوط ِمن.
3ـ موســيقي فرنيس،
بلدة يف البقاع ،صار الوقت.
حــى ويتبا َعد عن،
4ـ يتن ّ
تضامن مع ،أداة إستثناء.
5ـ للتفســر ،جامعة،
شــهر مــري ،مدينــة
تونسية قرب العاصمة.
بش ،االســم الثاين
6ـ َ
ملغنيــة لبنانيــة ،واليــة
أمريكية ،غالم.
7ـ جلييس وندميي ،افتقر
اىل ،أعىل رتبة عسكرية.
8ـ وبّــخَ ،تقطع ،إحدى

أكــر األغــاين األمريكية
شعبية.
9ـ أحــد بــروج الحظ،
صاحب موهبة خاصة ،ولد
النعام.
10ـ فريق كــرة لبناين،
عطفهم وشــفقتهم عىل،
من األلقاب.
11ـ للتمني ،مكتشــف
التلقيح ضد الجدري ،إقرتبنا
من.
12ـ ســفينة صغــرة
رسيعــة الســر ،يزيــل
ويشــطب األثــر ،بلدة يف
البقاع ،ذرية.
حــت ،غضبــوا
ُ
رص
13ـ ّ
عىل ،رسام هولندي.

الحل السابق
1ـ بادن بادن ،إبنها
2ـ رباح ،مرادف ،ايل
3ـ اركنساس ،ارتفاع
4ـ مان ،أط ،انياس
5ـ زِه ،انتقــل ،قــم،
ماركوس
6ـ ينوي ،اميل ،أرقب ،آه
7ـ رمــم ،وابــل ،أعلن،
دوري

1ـ واليــة أمريكية ،من أصغَر
دول العامل.
2ـ والية أمريكية تلقّب بوالية
جع ،مدينة فرنسية.
الب َ
3ـ أكسب ،دار عرض األفالم،
عائلة.
4ـ االسم الثاين لعامل فيزياء
شتم ،مطار
منساوي سويرسيَ ،
دويل يف فيجي.
َّ
وغش ،ســ ّم َي ،أمنع
5ـ خانَ
الهجوم.
6ـ ِ
س ُت ،االســم الثاين ملمثل
كوميدي لبناين.
أهم أنهر سويرسا ،صنعتي،
7ـ ّ
مدينة يونانية.
8ـ يشاهدكم ،مرتفع ،فسيح.
9ـ ال تبرص ،فيلم لفريد شوقي.

افقيا:

عموديا:

8ـ رن ،حواس ،ميهر ،إبل
9ـ مــن ،اللســعات،
صابرينا
10ـ أوروبا ،بَ َنتها ،أوالد
11ـ السلم ،رس ،نس ،سد
12ـ يفلت ،هاين العمري،
حي
13ـ ايل ،أمــل عرفــه،
كواليس

االبراج

الحمل
( 21آذار  20 -نيسان)

1ـ برامز ،رومانيا
2ـ إبراهيم ،نو ،فا
3ـ داكن ،منر ،رايل
4ـ نحن ،أو ،ناولت
5ـ سانيو ،لبس
6ـ أماطت ،احاللهم
7ـ درس ،قابوس ،مال
8ـ نا ،املالعب ،نع
9ـ دان ،سان سري

ال تدع الشــك من أي نوع كان يستحوذ عليك

الثور
( 21نيسان  21 -أيار)

الرسطان
( 22حزيران  23 -متوز)
تخف الضغوط نســبيا هذه اآلونة وترتاح
ّ

هذه الفرتة ،وواظب بنشــاط عىل امليض قدما تدريجيا .كن متفائال وال تدع الحرية تؤثر فيك
يف القرارات الجيدة التي قد تتخذها.

االسد
( 24متوز  23 -آب)

حب.
يف العمل .استقرار يف العاطفة وال ُ

العذراء
( 24آب  23 -أيلول)

حــاول أن تقرص املســافات مــع الرشيك
مكافــأة معنوية يف طريقها اليك ،لكن ذلك
سيزيد من مسؤولياتك العملية الحالية ،اال أنك اللطيف ،فهــو قادر أن مينحــك الطأمنينة،
واألمــان الذي تحتاج اليه هذه املرحلة ،وحتى
متتلك القدرة املطلوبة عند اللزوم.
مستقبال.

امليزان
( 24أيلول  22 -ت)1

العقرب
( 23ت21-1ت)2

ظروف مؤاتية لك يك تحقق مبتغاك .خفف
اعتمد عىل نفســك يف أمــورك الخاصة.
العالقات العاطفية التي نشأت يف هذه الفرتة من حامســك الشديد وال تترسع ،امنا األفضل
ســتكون متقلبة بعض الــيء وغري ثابتة ،الراحــة لبعض الوقت ،وســوف تزول أزمتك
قريبا.
ولكنها ستستق ّر.

القوس
(22ت 21 - 2ك)1

10ـ افريقيا ،ترتأّف
11ـ تا ّم ،عي ،له
12ـ نافس ،املصانع
13ـ هيا ،مرنها ،سمك
14ـ العراق ،ربا ،ر ّو
15ـ ربد ،روسيا
16ـ وايلد
17ـ واربنا ،حي
18ـ سهيل إدريس

اخترب معلوماتك
1ـ ما اسم املدينة األملانية التي عُقدَ فيها مؤمتر الحلفاء
عام 1945؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ ما اســم الدولة العربية التي كانت عاصمتها قدميا
تدعى بالد القديم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ يف أية ســنة تزوج أمري موناكو الراحل رينيه من
املمثلة األمريكية غريس كييل؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ ما هو إسم عاصمة دولة بروناي؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ من هو الشــاعر الســويدي الذي تويف عام ،1949
ويُعترب رائد ِ
الشعر الحديث يف بالده؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أوقف األلعاب
6ـ ما اســم االمرباطور الروماين الذي
َ
األوملبية؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ من هو الكيميايئ الفرنيس الذي إكتشف املورفني؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ ما إســم الفيزيايئ االنكليزي الذي ســ ّي َل الغازات
واكتشف البنزين؟
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حطَم؟
9ـ من هو الشاعر العريب القديم الذي لق َّب بـِ ال ُ
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افقيا:

عموديا:

1ـ مرفــأ يف الواليات
املتحدة.
2ـ نفتقر إىل.
3ـ كثــر ،مــن كانت
أسنانهم ملتزقة عىل غار
الفم.
4ـ مدينة يف السويد.
5ـ من ألعاب ورق اللعب.

1ـ حيوان معروف.
2ـ نوع من األيائل.
3ـ ُمقبِــل ،نوتــة
موسيقية.
4ـ دعم ومساندة.
5ـ ثقيل اللســان يرتدد
يف كالمه.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ كينيا.

1ـ كرا َرا.

2ـ رودان.

2ـ يوتاه.

3ـ اتكلت.

3ـ ندكهم.

4ـ رآه.

4ـ يال.

5ـ اهملت.

5ـ انتمت.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ بود آبوت.
2ـ جزيرة يان ماين.
3ـ برج ساعة مكة ـ السعودية.
حر.
4ـ س َ
5ـ آن إليزابيت أليس مونتباتن.
6ـ ال يوجد فيها رصاص.
7ـ زبيبة.
8ـ الشاعر رشيد سليم الخوري.

من أربعة حروف:

أمــور كنت غافال عنها ســتظهر بوضوح
أنت عىل الطريق الصحيح .ال تخف ،اقدم وال
ترتدد فالفلك يفتح لك أبواب النجاح والسعادة .وتجعلــك تعيــد النظر مبواقفك الســابقة.
حافظ عىل خطواتك الثابتة يف تحقيق بعض
احتفظ باملعنويات العالية والتفاؤل.
طموحاتك.

الجوزاء
( 22أيار  21 -حزيران)

10ـ األرض املخصبــة يف
جل.
الصحراء ،أرس َع الر ُ
11ـ كَــ ِدر املاء ،ممثل أمرييك
راحل.
أدعم وأق ّوي
12ـ من الطيور،
َ
الحائــط ،رئيــس وزراء هندي
راحل.
13ـ فيلــم لصبــاح ووديع
الصايف ،أبدان ،رسب.
ِ
الفطــن والذيك ،ضعف،
14ـ
طعن.
15ـ أم َر وأشــا َر بفعل ،تصنع
منه القهوة.
16ـ مخرتع إيطايل.
17ـ طلبنا إىل ،من الطيور.
18ـ ممثلــة لبنانية صاحبة
الصورة.

مريم نحاس

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

الجدي
(22ك 20 - 1ك)2

تتمتــع بجاذبيــة كبرية يف هــذه الفرتة
تحلم برشاء أشياء جديدة جميلة أو بالسفر
اىل مــكان بعيد مريح .يف الواقع أنت بحاجة وبحضــور رائع يلفت األنظــار .اعلم انك بعد
اىل الحنان ،وحب شــخص مميز يكون قريب فرتة من التعب ســتصل اىل السعادة الكاملة
التي تحلم بها.
منك.

الدلو
( 21ك 19 - 2شباط)

الحوت
( 20شباط  20 -آذار)

الدقة أساس النجاح .التعب الذي ينتابك من

حاول أن تضبط مزاجك وال تظهِر ما يصيبه

جراء مســؤولياتك املتعددة سيزول يف وقت مــن تقلبات رسيعة .ثبت الفوائد التي حصلت
قريب .عليك أن تشارك يف املناسبات السعيدة .عليها مؤخرا ،وسيكون النجاح حليفك.

دولة افريقية
األرز
أشواق
أبقراط
أثري
بنغالدش
بندورة
تحية
ترششل
تايوان
متوز
جز
حمص
حوض
خريطة
دانتي
دانوب
دترويت
رافائيل
زميل
زف
زنبق
سيارة
ساغان
شيكاغو
رشوق
شائك
صنديد
صحراء
صمت
طبل
طهارة
عناوين

SUDOKU

فقيه
فصائل
فيلم
قرطاجة
كاميكاز

كول
كهرباء
كتيبة
كلامت
لوز

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.

مقص
مهرجان
نريون
هاندل
هيغل.

الحل السابق

الحل السابق
فنلندا

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

االحد  22أيار 2022

جــعــجــع وب ــاس ــي ــل يــتــنــافــســان بــتــصــعــيــد دفـــتـــر الــــشــــروط بـــوجـــه اســتــحــقــاقــي املــجــلــس والــحــكــومــة
ُ
ّ
بـــــــــري املــــــرشــــــح األوحـــــــــــد لــــرئــــاســــة املــــــجــــــلــــــس ...والــــــفــــــوز مــــحــــقــــق خـــــــــارج الـــتـــســـويـــات
م ــي ــق ــات ــي ي ــج ــم ــع رصـــــيـــــده بــــدعــــم فـــــرنـــــســـــي ...و«الـــــــقـــــــوات» ت ــس ــع ــى ل ــت ــس ــوي ــق نـــــــواف ســـام
(تتمة المانشيت)
قيام حكومة ترصيــف األعامل يف املرحلــة االنتقالية
بواجباتها ،ال ســيام ضبط التفلت بســعر رصف الدوالر
وتأمني املحروقات والخبز.
وعشــية االســتحقاقني املجليس والحكومي ،وغداة
انتهــاء االنتخابــات النيابية بقيت ســقوف الخطابات
السياســية مرتفعة ،خصوصاً عند القطبني املســيحيني
«القــوات اللبنانية» و «التيار الوطنــي الحر» ،ليس يف
التجاذب املســتمر عىل اســتقطاب الســاحة املسيحية
فحسب ،بل ايضاً يف وجه االستحقاقات املقبلة.
وعىل طريقة استدراج العروض ورفع سقف الرشوط،
اكد رئيس حزب «القوات» ســمري جعجع رفض انتخاب
بري رئيســاً للمجلس ورفض حكومة الوحدة الوطنية،
مطالباً «بحكومة اكرثية فاعلة» يف ظل فقدان االكرثية
النيابية وتوزعها عىل كتل متناحرة داخل املجلس.
والقاه رئيــس «التيار» جربان باســيل برفض مبادلة
انتخاب رئيــس املجلس نائبه ،واضعاً رشوطاً مســبقة
تتمحور حول التمســك بالالمركزية االدارية املوســعة
وتعديــل النظــام الداخــي للمجلس وفصل الســلطة
الترشيعية عن السلطة التنفيذية ،بحيث ال يكون التعاون
بني السلطتني االمساك باالوىل ووضع اليد عىل الثانية.
كام وضع رشوطاً مسبقة عىل رئيس الحكومة غامزاً
من قناة الرئيس ميقايت بقوله بأن يكون رئيس الحكومة
عنده رشعية شــعبية ومرضياً عنه عنــد طائفته وليس
من الخارج ،ودعا اىل تعديل دســتوري يحدد مهلة شهر
لرئيس الحكومــة من اجل تشــكيلها ،وطالب بحكومة
اختصاصيني مدعومة سياسياً.

} انتخاب بري باالكرثية النسبية }

وعىل وقع هــذا التجاذب الســاخن والتصعيد ،يذهب
مجلس النواب الجديــد اىل انتخاب رئيس املجلس ونائبه
واعضــاء هيئة مكتبــه يف االيام املقبلــة خالل مهلة
الخمسة عرشة يوما ،ليجدد لربي باكرثية نسبية مقدرة
بحواىل الخمســن صوتا من دون التيــار الوطني الحر،
اال اذا حصلت متغريات يف االيــام القليلة املقبلة لصالح
زيادة هذا الرقم.
وعلمت «الديــار» ان بري يف اجتــاع كتلته التنمية
والتحرير امس ،وصف االنتخابــات النيابية بانها كانت
تحديا صعبــا ،لكن االصعب كان عــدم اجرائها.واذ نوه
بالتفــاف الناس مرة اخرى حول «حركة امل» وحزب الله
يف ظل الضغوط التي مورســت عليهام ،قال :ان املجلس
املقبل عليــه اعباء كبرية ،وعلينا ان نتحمل مســؤوليتنا
للقيام بها عىل كل الصعد واملســتويات .وشدد عىل دور
املجلس يف مناقشــة واقرار العديد من امللفات واملشاريع
باالوضاع االقتصادية واملالية واالجتامعية وباســتكامل
اقرار القوانني االصالحية.
واكد عىل تحمل املؤسســات الدســتورية للقيام بدور
اســتثنايئ يف هذه املرحلة الصعبة ،مجدداً الدعوى اىل
التعامل مــع املرحلة بتغليــب الحــوار والعقالنية بعد
الخطابات االنتخابية العالية السقف.
ويف هــذا املجال ،قال مصدر نيــايب يف كتلة بري انه
وضع يف خطابــه االخري خارطة طريق حول كل االمور
املطروحــة ،والدعــوة مفتوحة لكل االطــراف ومنهم
«القــوى التغيريية» للحوار كمدخل اســايس لنشــارك
جميعا باالنقاذ.
وعن موعد جلســة انتخاب رئيس املجلس قال املصدر:
«معنا  15يوما لعقد الجلســة ،وهنــاك اتصاالت تجري
قبل ان يدعو الرئيس بري بصفته رئيســا للســن اليها،
واملهم ان تأخــذ االمور مجراها يف اطارها الدســتوري
والدميوقراطي ،وان املجلس سيد نفسه كام عرب بري».
وحول نتائج االنتخابات رأى املصدر «ان ما حققه ثنايئ
امل وحزب الله كان انجازاً قياسا لحجم االستهداف الذي
تعرض له» ،الفتــا اىل «حجم التصويــت الكبري لصالح
لوائح الثنايئ».

} معركة نائب الرئيس }

من جهة ثانية ،يربز ايضا انتخاب نائب رئيس املجلس،
خصوصا بعد خســارة اييل الفــرزيل ملقعده النيايب يف
البقاع الغــريب ،ووفقا للمعلومــات املتوافرة حتى اآلن
ستكون بني مرشح «التيار الوطني الحر» الياس بوصعب
ومرشح «القوات» غسان حاصباين ،خصوصا يف ضوء
الحديث عن ان النائب الجديد الذي فاز عن «قوى التغيري»
ملحم خلف غري مرشح حتى اآلن.
وقالــت مصادر مطلعة لـ «الديــار» ان هذا األمر غري

محســوم ،وان «قــوى التغيري» مل تحســم موقفها بعد
لجهة ترشيحه ام ال ،لكن هناك مداوالت تجري للبت بهذا
املوضوع .وقال زميله يف الالئحة النائب الجديد ابراهيم
منيمنة امس ،ان موضوع ترشــيح خلف « مل يطرح بعد،
ألننــا ال نزال نعمل عىل تأســيس التكتل ،ومل يحصل اي
نقاش يف هذا املوضوع».

} االستحقاق الحكومي اىل ازمة طويلة؟ }

وعىل صعيد الحكومة تتحــول حكومة ميقايت اليوم
اىل حكومة ترصيف اعامل بعــد انتخاب املجلس الجديد
وبدء واليته وفقا للامدة  69من الدستور.
وقد اعلنت املديرية العامة لرئاسة الجــــمهورية يف
بيــان مقتضب لها امــس ،ان رئيــس الجمهورية اعرب
عن شكره العميق لرئيس مجلــــس الوزراء ،وطلب من
الحكومــة ترصيف االعــال ريثام تتشــــكل حكومة
جديدة.
هــل ســتؤلف الحكومــة يف وقت قريــب؟ االجواء
واملعطيات املتوافرة حتى اآلن ال ترجح تشــكيل الحكومة
قريبا ،ال بل ان املهمة ســتكون صعبــة ومعقدة ،االمر
الذي يجعل البعض يعتقــد بأننا ذاهبون مجدداً اىل ازمة
حكوميــة جديدة قد متتد اىل موعد اســتحقاق انتخاب
رئيس الجمهورية الجديد يف الخريف املقبل.
وتواجه هذه العملية امتحانني صعبني :االول تســمية
رئيــس الحكومة الجديد ،والثاين االتفاق عىل تشــكيلة
الحكومة ونوعها وعىل بيانها الوزاري.
ويف هذا املجال ،قالت مصــادر مطلعة لـ «الديار» ان
االسم لرئاســة الحكومة الجديدة غري محسوم بعد ،وان
التجاذبات ســتكون قوية يف االيام املقبلة حول الرئيس
الجديد.
وكشــفت املصادر عن ان هناك محاوالت جديدة تجري
لرتشيح السفري نواف سالم ،وان هذه املحاوالت تقودها
«القوات اللبنانية» مســتندة اىل توفري دعم لهذا التوجه
مام يسمى بـ «القوى الســيادية» وتأييد عدد من نواب
«التغيــر» .وقالت ان هذا االمر طــرح جدياً يف اليومني
املاضيني يف لقاءات ومشــاورات بعيــدة عن االضواء،
مشــرة اىل ان لقاء جعجع مع اللــواء ارشف ريفي يف
معراب تناول هذا املوضوع ،وان االول ابلغ الثاين الرغبة
يف ترشيح ســام اذا مل تتوافر عنارص ترشيحه لرئاسة
الحكومة.
وذكــرت املعلومات ايضا ،ان هنــاك عددا من نواب 17
ترشين يؤيدون ترشيح نواف سالم ،لكن هناك عدداً آخر
من الفائزين لـ «قوى التغيري» يرفضون ذلك ومنهم عىل
ســبيل املثال ال الحرص اسامة سعد وعبد الرحمن البزري
والنائب مسعد والياس جراده.
ويف مقلب آخر ،يبدو ان فرص عودة ميقايت لرئاســة
الحكومــة متوافــرة خصوصا يف ظــل املعلومات التي
ترسبــت بعد االنتخابات النيابية والتي تفيد بان فرنســا
متيــل اىل التجديد مليقايت الذي اســتطاعت حكومته ان
تجــري االنتخابــات النيابية باقتدار ،مســجلة له ايضا
وضع االمور عىل ســكة اقرار وتنفيــذ االصالحات التي
شددت وتشدد عليها باريس واملجتمع الدويل.
ويحظــى ميقايت برصيــد نيايب جيد ،حيــث تتوقع
االوســاط املراقبــة ،ان يعيد ثنايئ «امــل» وحزب الله
تســميته اىل جانب «املردة» وعدد من النــواب الحلفاء
ونواب «املستقبل» الذين خالفوا قرار الرئيس الحريري.
كــا ان «اللقاء الدميوقراطي» يتوقــع ايضا ان يجدد
تســميته ،خصوصا ان وليد جنبالط تربطه عالقة جيدة
بفرنسا ورئيســها ،رغم انه كان رشح السفري سالم يف
مرحلة سابقة وبظروف مختلفة.
اما «التيار الوطني الحر» وبعد خطاب باســيل امس،
فانه ال يحبذ عــودة ميقايت ويفضل مبجيء رئيس جديد
للحكومة.
وقالت مصادر مطلعة لـــ «الديار» ان رئيس التيار بدأ
فعال جوجلة اســاء اخرى ،لكنه يفضل الرتيث بانتظار
انتخاب رئيس املجلــس ونائبه وهيئــة مكتب املجلس،
ورصد مواقف الكتل االخرى.
وذكرت املصادر من جهة اخرى ان طرح اســم النائب
عبــد الرحمن البزري يجري التداول بــه جدياً ،وان هناك
مــداوالت تحصل بني قوى تغيريية ومع قوى سياســية
اخــرى .واضافت ان االمــور مل تتبلور بعــد ،لكن االيام
املقبلة ستكشف اكرث املشهد الذي سيحكم تسمية رئيس
الحكومة الجديد.
لكــن تكليف الرئيــس الجديد للحكومــة ،ال يعني ان
الطريق ســتكون معبــدة لتأليف الحكومــة العتيدة يف
ظــل تركيبة املجلــس الجديــد املعقــدة ،خصوصا بعد

دخول طرف ثالث اىل الربملان يتمثــل بـ «قوى التغيري»
التــي تحاول تشــكيل تكتــل نيــايب وازن يف املجلس.
ومل تســتبعد مصادر مطلعة ان ترفع فرنســا يف االيام
املقبلة من وترية انخراطها يف السعي اىل تأليف حكومة
جديدة ،خصوصــا بعد دعوتها قبــل يومني اىل االرساع
بهذه العملية واقرار االصالحات واملبارشة بتطبيقها.
وفيام قال مصدر ســيايس ان باريس ما زالت متلك ما
يشبه التفويض من االدارة االمريكية الستكامل مبادرتها،
ذكرت مصادر اخرى ان واشنطن مل تعط اشارات واضحة
بعد االنتخابات حول شــكل الحكومة الجديدة ورئيسها.
واضافت ان واشــنطن ما زالت ترصد نتائج االنتخابات،
لكنها يف الوقت نفسه متيل اىل اكامل فرنسا دورها يف
ما يتعلق باالزمة اللبنانية.
ويف موضوع متصل ،توقف مصدر سيايس بارز امام
اقــرار حكومة الرئيس ميقايت يف آخــر يوم من عمرها
لخطة التعايف املايل واالقتصادي ،معتربا ان هناك اسبابا
وعوامــل ادت اىل اتخاذ مثل هذا القــرار بهذا التوقيت.
واضاف ال شك ان هناك رغبة مليقايت بانجاز هذه الخطة
الضافتها اىل رصيد حكومته ،وان الرئيس ميشــال عون
والتيار الوطني الحر يلتقيان مع هذه الرغبة ،رغم بعض
الخالفات يف شأنها للغاية نفسها وهي احتساب الخطة
من رصيد العهد.
ولفت املصدر ان هناك ســببا آخــر يتمثل باقرار خطة
التعايف ،التي تعترب اساســا لضامن تأمني دعم صندوق
النقد الدويل والــدول والهيئات املانحة ،خشــية امتداد
حكومة ترصيف االعامل لفرتة طويلة .وستكون الخطة
املذكورة التي تواجه انتقــادات عديدة من قوى واطراف
وكتل نيابيــة وهيئات اقتصاديــة واجتامعية ونقابات
متنوعــة ،امام امتحــان دقيق وغري ســهل يف مجلس
النواب الذي سيناقشها مبوازاة مناقشة قانون الكابيتال
كونرتول.
والجدير بالذكــر ان وزراء حركة «امــل» وحزب الله
مــا عدا وزير املال عارضوا اقرار الخطة يف جلســة اول
امس اىل جانب وزيــر الحزب «التقدمي االشــرايك».
وال تعــارض هذه القوى الخطة بكاملهــا ولكنها تطالب
باجراء تعديــات عليها خصوصا يف مــا يتعلق بأموال
املودعــن ،حيث تضمــن الخطة املذكورة اعــادة اموال
املودعني الصغار من مئة الف دوالر وما دون ،بينام تدور
عالمات استفهام كبرية عىل باقي الودائع ،وهناك اتجاه
ســاد يف اللجان لرفع هذا الســقف ليصل اىل املئتي الف
دوالر او املئتني وخمسني الفاً.

} باسيل ودفرت الرشوط
املجليس والحكومي }

ويف مهرجان حاشــد امس ،اعلن رئيس التيار الوطني
الحر جربان باســيل انتصار التيار يف االنتخابات ،وقال
ان تكتله يف املجلس هو اكرب تكتل ،مشــرا اىل عدده مع
نواب الطاشناق  21نائبا قابل للزيادة اىل ما فوق الـ 23
نائبا بعد الطعون.
واذ اكد ان ال احد يستطيع الغاء احد ،وال احد يستطيع
ان يحكم لوحده ،دعا اىل حوار وطني داخيل «يشارك فيه
الجميــع بارادتهم قبل ان تأيت دعــوة ملؤمتر يف الخارج
ويجرب الجميع به».
وطالب بان يكون الحوار حول قضايا اساســية منها:
االســراتيجية الدفاعية ،الالمركزيــة االدارية ،مجلس
الشــيوخ ،تحييد لبنــان ،وقضية النازحــن والالجئني،
وحول الحدود والغاز ،قــال «ال غاز من كاريش من دون
غاز من قانا».
واكد «ان ال احد يســتطيع ان يلغينا وال نستطيع نحن
الغــاء احد» ،مؤكداً عــى «الدولة املحميــة من الجيش
اللبناين القادر الذي يستفيد من عنارص قوة لبنان».
وحول رئاسة املجلس سأل ما املانع من التغيري واعطاء
الفرصة لغريه طاملا ان كلهم «مقاومون واوادم».
وقــال «ان من يفكــر مببادلة رئيــس املجلس بنائب
الرئيس غلطان ومســرخصنا ،ونحــن اقل يشء نرىض
فيه هو الالمركزية املوســعة ،والنظام الداخيل للمجلس
وفصل الســلطة الترشيعية عــن الســلطة التنفيذية،
والتعاون بينهام ال يعني االمســاك باالوىل ومد اليد عىل
الثانية».
واذ دعا اىل تعديل الدســتور العطاء مهلة شهر لرئيس
الحكومة املكلــف لتأليف الحكومة ...اما اذا عاندتم فهذا
يؤكد وجود ن ّية نلمســها لعدم تشــكيل الحكومة كاملة
الصالحيات وهذا يهدد الطائف».
وطالب مبوقــف واضح لرئيس الحكومــة الجديد من
«رفع الغطاء منه عــن وزير املايل وحاكم مرصف لبنان،

وااللتزام من رئيس الحكومة ووزيري العدل واملال بانهاء
تحقيق املرفأ واصــدار القرار الظنــي ،وااللتزام باعادة
االموال املهربة وليست شطب اموال املودعني».
ويف شــأن االســتحقاق الرئايس املقبل اعلن باسيل
موقفا يحمل تفسريات وابعاد «لتجنب الفراغ» ،داعيا اىل
تعديل دستوري محصور بانتخاب رئيس الجمهورية عىل
دورتني االوىل من املسيحيني والثانية من كل اللبنانيني.
وقال «ان الرئاســة ليســت اكلة طيبة ولكنها ليست
ايضا لقمة سائغة».

} خليل ير ّد }

ورد النائــب عيل حســن خليل ،يف بيــان تعليقاً عىل
ما صدر عن رئيــس التيار الوطني الحــر النائب جربان
باســيل ،إىل أنه «تضخم باســيل فتوهم أمام الجمهور،
أن هناك مــن يفاوضه ليضع دفرت رشوط ،واسرتســل
يف تكرار ملعزوفات تع ّود عليهــا اللبنانيون للهروب من
مسؤولياته».

} جعجع  :ال ميكننا انتخاب بري }

وجــدد رئيس حزب «القوات اللبنانية» ســمري جعجع
رفــض «القوات» النتخــاب الرئيس بري رئيســا ملجلس
النواب ،وقــال يف حديث لوكالة «فرانــس براس»« :ال
ميكننــا انتخاب رئيــس مجلس النواب نبيــه بري عىل
االطالق النه جزء من الفريق اآلخر».
واشــار اىل اجراء «اتصاالت مكثفة» مع كافة النواب
الذين انبثقوا عن «ثورة  17ترشين» ملعرفة االطر االفضل
لتنسيق املواقف.
ورفض تشــكيل حكومــة وحدة وطنيــة ،وقال «ما
يســمونه بحكومــات الوحدة الوطنية وهــم ،نحن مع
حكومة اكرثية فاعلة تضــم فريق عمل مرتاصا ومتفقا
عىل مــروع واحد» .واعتــر انه «مل يعــد هناك من
ســاح يف الداخل ،بل هناك عملية سياســية تجلت عرب
االنتخابات» ،مشــدداً عىل انه «ليس مســموحاً الحد ان
يستخدم سالحه يف الداخل».

} جنبالط  :ليكن ردّنا عقالنيا
وفوق العصبيات الحزبية }

ويف حديث اىل صحيفة «اندبنت ـ عربية» حذر رئيس
الحزب «التقدمي االشــرايك» وليد جنبالط «انه اذا أراد
البعض وضع رشوط عىل الحكومة ،ســنعود اىل املؤرش
الخطــر ،والدوالر اكــر من  30الف لرية ،مــا يعني ان
املرصف املركزي سيستمر بهذا الدعم االصطناعي ملا تبقى
من لرية لبنانية عىل حساب ودائع الناس»...
ورأى «ان معادلة الجيش والشعب واملقاومة اوصلتنا
اىل االفق املســدود واىل هذه االزدواجية .ال نستطيع ان
نكمل تحت شــعار جيش وشــعب ومقاومة» .وقال ان
البديــل يف «دولة مقاومة ،ويف نهايــة املطاف الدولة
لديها ادوات للمقاومــة .كيف؟ يتم وضع آلية بني الدولة
وحزب الله حول كيفية توحيد الســاح تحت امرة الدولة
اللبنانية».
واعتــر ان حــزب الله وحلفــاءه «فقــدوا االغلبية،
والسؤال اآلن كيف ستترصف األغلبية بعد تشكلها؟ ففي
صفّنــا تقييام مختلفــة رمبا ،ويجب اال تأخذنا نشــوة
النرص ،وان ننتبــه اىل ان يكون ردّنا موحــداً وعقالنيا
فوق العصبيات املناطقية والحزبية من كل نوع .وانا هنا
ال استطيع ان اتحدث عن الذين اســقطوا اغلبية املحور
االيراين ـ الســوري ،ومنهم املنتفضون واملجتمع املدين
واحزاب كالقوات اللبنانية وغريها ،ومســتقلون ،فال بدّ
من معرفة برنامجهم».
وعن تفســره لتقارير اعالمية عن عدم التزام حزبه
التصويت للمرشــح مروان خري الدين يف دائرة الجنوب
الثالثــة عىل الرغم مــن االتفاق مع الرئيــس بري قال
جنبــاط «التزم  %25مــن االصوات ،لكــن اتفهم باقي
الرفاق واملنارصين الذين مل يلتزموا ،والســبب بسيط هو
ان ذيول حادثة شــويا ما زالت موجودة ،اضافة اىل ذلك
هم ال يريدون كل مرة ان يصوتوا ملرشــح تســوية ،لذلك
هناك رياح تغيري يف الوســط الدرزي كام ان هناك رياح
تغيري يف الوسط الشيعي وغري الشيعي».
وســأل ما هو الربنامج الســيايس لقوى التغيري غري
«كلّن يعني كلّــن» .واذا كان برنامجهم هو نغمة تخوين
منظومة السلطة فلم نكن نحن املفتاح االسايس فيها».
وعن موضوع االســراتيجية الدفاعيــة قال «ال بديل
عن الحوار دامئاً ...ونحــن ال نريد بحثها بل نريد اقرارها
بالتعاون مع حزب الله» ،داعيا الحزب «ان يثبت انه ليس
بديال عن الدولة قوال وفعالً».

تــــــشــــــيــــــيــــــع شــــــــــــــــاب فـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــي اســـــتـــــشـــــهـــــد
ّ
بـــــــــرصـــــــــاص الــــــــــــــعــــــــــــــدو ...والـــــــفـــــــصـــــــائـــــــل تـــــتـــــوعـــــد
(تتمة ص)1
وعم إرضاب عام املخيم احتجاجا عىل استشهاد الفتى الفايد.
ّ
وأعلنت وزارة الصحة الفلســطينية يف بيان استشهاد الفتى أمجد
الفايد وإصابة شــاب آخر ( 18عاما) بجراح حرجة برصاص االحتالل
اإلرسائييل خالل عدوانه عىل جنني.
وندد رئيس الوزراء الفلســطيني محمد اشتية بقتل الفتى الفايد.
وقال يف بيان «ندين هذه الجرمية ونحذر من تبعات استمرار جرائم
االحتــال بحق أهلنا ،وندعــو املجتمع الدويل إلدانتها ومحاســبة
مرتكبيها».

} املقاومة تدين وتتوعد }

ودانت حركة املقاومة اإلسالمية (حامس) ،يف بيان ،قتل أمجد
الفايد ،معتربة أن اســتهداف االحتالل للفتــى «بالرصاص الحي،
وتركه ينــزف حتى ارتقى شــهيدا ،وإطالق النار بشــكل مبارش
عىل األهايل ومركباتهم ،جرمية بشــعة وإرهاب متصاعد يفضح

خالل التشييع

شارل ايوب رئيس التحرير العام
نـائـــب رئــيس التحرير  :حــنـا ايــــوب
نائــبة رئــيـــس التحرير  :نــور نعمة
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وحشية هذا االحتالل وساديته».
من جانبهــا ،قالت حركة «الجهاد اإلســامي يف فلســطني» إن
جرمية قتل الفايد بإطالق عرشات الرصاص عىل جسده تكشف معنى
«اإلرهاب الدموي الذي ميارسه االحتالل بحق أبناء شعبنا» .وطالبت
الحركة الفلسطينيني بـ «تصعيد خطوط املواجهة مع املحتل ،والتصدي
له بكل الطرق والوسائل».
بدورها ،قالت «حركة األحرار» الفلســطينية إن «جرائم االحتالل ال
تسقط بالتقادم ،وسياســة القتل واإلرهاب التي ميارسها ِ
ضد أبناء
شعبنا ستزيد من الفاتورة التي سيدفعها باهظا».
يف الســياق ،ح ّملت «حركة امل ُجاهدين» الفلســطينية «إرسائيل»
املســؤولية عن «تبعات الجرائــم املتواصلة بحق الشــعب» ،ودعت
الفلســطينيني -يف بيانها -إىل «تصعيد الفعل املقاوم ردا عىل دماء
الشهداء النازفة».
كام توعدت «لجان املقاومة الشــعبية» يف فلسطني (التنظيم األم
أللوية النارص صالح الديــن) إرسائيل بـ»دفــع الثمن عن جرامئها
املتواصلة ضد الشعب».

 املـدير املايل عــامد معـلوفـ املدير املسؤول دوليل بشعالين
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