ّ
تــــــــرابــــــــيــــــــة
عــــــــاصــــــــفــــــــة
ً
تــــــــــــــضــــــــــــــرب عــــــــــــــــــــــددا
ّ
الـــــعـــــربـــــيـــــة
مــــــــن الـــــــــــــــدول
وتـــــــوقـــــــف رحـــــــــــات جـــــويّـــــة
ص 12

«كورونـــــــــــا» :حالـــــــــــة وفـــــــــــاة
و  64إصابـــــــــــة جديـــــــــــدة

5000 L.L.

 5000ل.ل.

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس ،حول
مســتجدات فريوس كورونا املستجد ،تسجيل  64إصابة
جديدة بالفــروس ،ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات
.»1098640
وأوضحت الوزارة أنه «تم تسجيل  64محلية و 0وافدة»،
مشرية اىل انه «تم تسجيل حالة وفاة جديدة ،وبذلك يصبح
العدد اإلجاميل للوفيات .»10419

ُ ّ
بــاريــس تــحــذر واشــنــطــن مــن ع ــدم تفكيك «لــغــم» الــتــرســيــم ..أســابــيــع قليلة تسبق «ال ــص ــدام»؟
ّ
عــقــبــات تــواجــه املــســاعــي الــســعــوديّــة لجمع أكــثــريّــة نــيــابـ ّـيــة ض ــد ح ــزب الــلــه بــقــيــادة «ال ــق ــوات»
ّ
ب ــري ينتظر الــعــروض لنيابة الــرئــاســة ...و«حــــرب» بــيــانــات كــهــربــائــيــة بــيــن ميقاتي و«الــتــيــار»
السنة الرابعة والثالثون ـ العدد 11881
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ابراهيم نارصالدين

حقيقة الديار

تصعيد ســعودي« ،وواقعية» امريكية ،وقلق جدي فرنيس
من صــدام محتمل عىل خلفية بــدء «ارسائيل» التنقيب يف
حقل «كاريش» قريبا .هذا باختصار ملخص للمشــهد الدويل
واالقليمــي ازاء لبنان الذي ســيدخل اليوم مجددا يف «عتمة
شــاملة» عىل وقع حرب البيانات «الكهربائية» املستمرة بني
رئاسة الحكومة والتيار الوطني الحر.
وفيــا املعالجــات االقتصاديــة غائبة وســط انهيارات
متســارعة ،انكفأت القوى السياســية «خطوة» اىل الوراء،
وكأننــا امام الهدوء الذي يســبق «العاصفــة» ،فالكل يعمل
عىل مراجعة حســاباته جيدا قبل موعد اول االســتحقاقات
الدســتورية بانتخاب رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائبه،
للتفرغ بعدها لالســتحقاقني االهم :الحكومة ،ثم ملف رئاسة
الجمهورية .واذا كان التيار الوطني الحر يعمل تحت «شعار» ال
خدمات مجانية وكل «يشء بحسابه» ،بدأ الرئيس بري يجمع
«اوراقه» االنتخابية باتصاالت مع النواب خارج االصطفافات

أيــــن كــــنــــا ...وأيـــــن أصــبــحــنــا؟
بدل الوفاق الوطني والوحدة الوطنية وتهذيب لغة العقل ولغة الضمري
الوطني ،نكتشف ان معظم السياسيني واملسؤولني هم بال ضمري وطني،
بل لديهم ضمري شخيص يتعلق مبصالحهم الذاتية.
مسؤول كبري مايل يف صندوق النقد الدويل رفض الكشف عن اسمه
السباب تتعلق بقواعد العمل يف صندوق النقد ،ابلغنا انه اذا تم االتفاق
بشــأن انتخاب رئيس مجلس النواب ،اياً يكن الشــخص ،رشط التوافق
والوحدة الوطنية ،فان الدوالر سيهبط بنسبة  %30عىل االقل ،وترتفع
قيمة اللرية اللبنانية بالنسبة ذاتها اي  %30واكرث .
قال لنا :بلدكم بحاجة اىل اســتقرار ،وبحاجة اىل مسؤولني يغلّبون
العقــل والضمري الوطني عىل مصالحهم الشــخصية ،وهذا هو املدخل
الحقيقي للتعايف االقتصادي يف لبنان ،الن التعايف ليس اقتصاديا فقط،
بل سيايس بالدرجة االوىل ،الن لبنان يحتاج اىل وفاق وطني بعد سلسلة
االزمات التي عاشها ويعيشها خصوصا منذ عام  2005وحتى اليوم.
اضاف املسؤول املايل الكبري يف صندوق النقد الدويل ،انه اذا تم االتفاق
عىل تشــكيل حكومة الوحدة الوطنيــة بروحية وطنية حقيقية ،فان
لبنان يكون مثل دولة تلقت مســاعدة من الخارج بعرشة مليار دوالر.
وسأل املسؤول املايل الدويل ماذا ستفعل  3او  4مليارات للبنان اذا قدمها
صنــدوق النقد الدويل ،وهو لن يقدمها قبــل اجراء اصالحات وتوقيع
اتفاق خطي بشــأنها مع مراقبة االصالحات خطوة خطوة ،ولو خرجت
اي حكومة وطنية عن خط اجراء االصالحات البنوية االساســية ،فان
صندوق النقد الدويل قد ينسحب من عملية امناء لبنان حتى تعود االمور
اىل مجراها الحقيقي والواقعي والشفاف.
وخلص املســؤول الدويل اىل القول :التعــايف االقتصادي الحقيقي
يف لبنان هو الوحدة الوطنية ووقف الفســاد .ولوال االزمة السياســية
يف لبنان ملا وصل اىل هذا املســتوى من االنحطاط االقتصادي واملايل.
السبب الحقيقي لالزمة ليس مالياً ،امنا السبب الحقيقي هو الخالفات
السياسية وغياب الضمري الوطني والفساد.
اما نحن يف لبنان ،فنسأل اين كنا واين اصبحنا؟
الوزير جربان باسيل يقول انه تم انتخاب  18نائبا للتيار الوطني الحر،
وقريبا سيصبح عدد التيار  22نائبا ،فامذا يُفيد عدد النواب وتعداده؟
والقوات تقول انها اكرب كتلة مسيحية وارتفع عدد نوابها من  15اىل
 19وحلفاءها هم  4او  ، 5فامذا يفيدنا تعداد النواب؟
والثنــايئ الشــيعي الوطني يقول انه ميلــك  27نائبا من الطائفة
الشيعية ،وان حلفاءه يصل عددهم اىل  30نائبا سيؤيدون الرئيس نبيه
بري يف انتخاب رئيس املجلس النيايب ،وقد يكون العدد اكرب.
لقد كان للتيار الوطني الحر  31نائبا ومعه رئاسة الجمهورية ،فنسأله
اين كنا واين اصبحنا؟ ونسأل كل الكتل التي تجري تعداد نوابها ،اين كنا
واين اصبحنا؟ لقد كانت ربطة الخبز بســعر  1500لرية واصبح سعرها
اليوم  18الف لرية  ،ويف السوق السوداء اغىل.
كنا نعيش وسعر الدوالر  1500لرية لبنانية ،فاصبح الدوالر يتخطى
 30الف لرية.
ايها املسؤولون والسياسيون ،اين لغة العقل ؟ اين هي الوحدة الوطنية
؟ واين الوفاق الوطني ؟ انتم ال تشفقون عىل الشعب اللبناين.
كان سعر الدواء  10آالف لرية و 15الف لرية ،فاصبح اليوم  300الف لرية
واكرث ،حتى ان بعض االدوية تخطت املليون .كان الدخول اىل املستشفى
يكلف  300او  400ألف ،فاصبح اليوم يكلف  2000دوالر او اكرث ،وهنالك
مرىض ميوتون يوميا بسبب عدم قدرتهم عىل دفع مثن االدوية او مثن
املعالجــة يف املستشــفيات  .واملصيبة الكــرى يف مرىض الرسطان،
الذين ينتظرون من اســبوع اىل سبوع ليحصلوا عىل عالجهم ،وبالكاد
ٍ
مختف من الصيدليات،
يســتطعيون الحصول عىل الدواء املدعوم ،لكنه
وغري موجود اال بالوسائط.
ايها املســؤولون والسياسيون ،اين كان الشعب اللبناين واين اصبح؟
كان شعبا عزيزا ،فاصبح يفضل الرحيل عىل ان يبقى يف لبنان.
ومــاذا عن الهجرة ،فقد هاجر  100الف مواطن من صبايا وشــباب
وعائالت .ومن كرثة الطلب عىل جوازات السفر مل يعد هنالك من جوازات
للسفر ،الن  70الف جواز سفر تم ختمها وتسليمها ملواطنني وطالب .
كان الشــعب اللبناين مستقرا هادئا ،اجتاز مرحلة «داعش»بطأمنينة
 ،لكن «داعش» الحقيقية هي انتم ايها املســؤولون والسياسيون .فمع
كل جرائم «داعش» اســتطاع الجيش اللبناين واملقاومة رضبها ومنعها
من تخريب لبنان ،اما انتم ايها الدواعش فخربتم لبنان وافقرتم شــعبه،
فتحول بنسبة  % 93منه اىل طبقة فقرية .
توقفوا ايها املســؤولون والسياسيون عن تعداد عدد نوابكم ،مارسوا
اللعبة الدميوقراطية التي تفقدونها ،كونوا عىل قدر املسؤولية املطلوبة،
اشعروا مع الجياع ،اشعروا مع املرىض ،اشعروا مع الذين هاجروا وهم
حزينون ومقهورون ويائســون ،اشعروا مع الشــعب اللبناين الباقي
املعذب والذي ال يعرف ماذا يخبىء اليوم الثاين يف حياته.
املطلــوب يقظة وطنيــة ،املطلوب انتفاضة وطنية شــعبية بعيدة
عــن الطائفية ،املطلوب ضمري وطني مفقود منكم ايها السياســيون
واملســؤولون ،املطلوب وحدة وطنية ،والوحدة الوطنية تتطلب شــعبا
واعيا ،ولكن لالســف مرض الطائفية ومرض املذهبية يُفقد الوعي عند
الشعب اللبناين.
القضاء غري مستقل ،والقضاة يختلفون فيام بينهم علنا بترصيحات
عىل وســائل االعالم ،اما الكهرباء فكلها مولدات خاصة ،ففي افريقيا
تأتيها الكهرباء  24ساعة عىل  24ساعة ،ولبنان العظيم الذي كان يغطي
 24ســاعة من الكهرباء قبل  40ســنة باتت رشكة الكهرباء يف لبنان
ووزارة الطاقة ال تغطي  4ساعات يف اليوم الواحد.
انتم ايها السياســيون واملســؤولون من دون ضمري وطني ،وهذا اقل
ما يقال عنكم ،واذا اردتم ان تعرفوا ذلك ،اســألوا شعبكم عنكم .صحيح
ان االنتخابــات النيابيــة جرت ،ولكن هذا ال يعني ان لديكم روح الوحدة
الوطنية او تشــعرون مع شعبكم ،بل اشرتك املواطنون يف االنتخابات
النهم استسلموا لالمر الواقع الذي هو فاسد اىل حد بعيد .
ايها السياســيون واملســؤولون انتم بال ضمــر وبال وحدة وطنية،
وتكرهون شعبكم واوصلتموه اىل اكرب هاوية يف تاريخه.

شارل أيوب
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ازالة السواتر من محيط مجلس النواب

بري يبحث عن

أســـماء النـــواب

«كـــومـــة قــش»

ســـتنتخب بـــري

والكت ـ ــل الت ـ ــي

الــــصــــوت فــي
جويل بو يونس

محمد بلوط

ص2

ص3

عىل طريق الديار
عشــية ذكرى عيــد التحرير لجنوب
لبنان الذي ظل تحت االحتالل  18عاماً،
وتخلــت عنا دول العامل ،ومل ينفذ القرار
 425امللزم للعــدو التكفريي التلمودي،
يقف الشــعب اللبناين اليوم اجالالً امام
مجاهديــن استشــهدوا ،ومجاهدين
اصيبوا باعاقات ،وامــام ابطال قاتلوا
وهزموا جيش العدو االرسائييل.
بقي العدو االرسائييل يعاين  18سنة
َ

من قتــال املقاومة بقصــف مراكزها
بالطريان واملدفعية واالسلحة الثقيلة،
اىل ان اصيــب بالهزمية عــام ،2000
وانســحب الجيش االرسائييل مدحوراً،
وخرجــت املقاومــة مرفوعــة الرأس
مبســؤولية وطنية وقوميــة عالية،
لتعطي لكل شعوب االرض درساً عن ان
العني اقوى من املخرز املس ّمم.

«الديار»

ّ
ّ
حم ــاس ته ــدد ب ــرد عني ــف بع ــد الس ــماح للتلموديي ــن بالصل ــوات ف ــي األقص ــى
ّ
ّ
الســلطة الفلسـ ّ
الدولية»
«الجنائية
ـطينية تحيــل ملــف الشــهيدة أبوعاقلة الــى

ترص حكومة العدو االرسائييل عىل فرض
واقــع جديد يف القدس  ،خاصة يف املســجد
االقىص ،مــن خالل االنتهــاكات املتكررة
للمستوطنني ،والقرارات التي تصدرها املحاكم
«االرسائيلية».
فقــد اصدرت ما تســمى بـ «محكمة
الصلح اإلرسائيلية» ،حكام أوليا بالسامح
للمستوطنني بأداء صلواتهم التلمودية بـ
«صوت عالٍ» ،والقيام مبا يشــبه الركوع
أثناء اقتحامهم لباحات املســجد األقىص
يف مدينة القدس الرشقية املحتلة ،معتربة
ان مثل هذه املامرسات ال ميكن تجرميها أو
اعتبارها مخلة بالسلم املدين .وصدر القرار
بناء عىل اســتئناف قدّمه محامون ضد
اعتقال ثالثة مســتوطنني «إرسائيليني»
أدوا صلــوات بصوت عــالٍ وانحنوا عىل
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مواجهات يف االقىص

أرب ــع ــة اشــهــر عــلــى ال ــغ ــزو الـــروســـي ألوك ــران ــي ــا وال حــســم عــســكــري
الكرملين تبدي استعدادها للحوار } زيلينسكي :لعقوبات قصوى على روسيا
مىض اربعة اشهر عىل غزو الجيش الرويس الوكرانيا ،وحتى هذه
اللحظة مل يتمكن من حســم املعركة ،رغم انه يعتمد سياسة االرض
املحروقة ،فضال عن رشاسة املعارك التي تدور ضد الجيش االوكراين.
فهل تتحول اوكرانيا اىل افغانستان ثانية؟ ام يتمكن الجيش الرويس
من السيطرة عىل اوكرانيا ولكن بخسائر كبرية تنهكه؟
ميدانيا ،تشــدد موسكو القصف عىل دونباس ،حيث تحشد
الوحدات التي انســحبت من منطقة خاركيف (شامل رشق)،
والقوات التي فرضت الحصار عىل ماريوبول (جنوب رشق)،
ومقاتــي منطقتي دونيتســك ولوغانســك االنفصاليتني،
والقوات الشيشــانية ،كام اســتقدمت تعزيزات من سيبرييا
وأقىص الرشق الرويس .واليشء املؤكد ان موسكو لن ترتاجع
عن تصميمها بنزع ســاح اوكرانيا عىل منطقة واسعة من
حدودها ،وقلــب النظام االوكراين املتحالف مع الغرب ،حيث
ان الكرملني اكد إن عسكرة أوروبا لن تساعد يف تعزيز األمن

اثار املعارك يف مقاطعة جيتومري
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راقصــــــــــــــــــــــــــــــو «الــــــــــــــــــــــــــــــروك»
فـــــــــــــــي عربـــــــــــــــة املوتـــــــــــــــى
نبيه الربجي
هــذا الرأي الســوداوي
نقــل الينا من باريس ،تردد
أنــه لربنار امييــه ،رئيس
االســتخبارات الخارجيــة
والســفري الســابق يف
بريوت« ،لندع لبنان مييض
اىل االنهيــار الكبري أو اىل
الخــراب الكبري ،وحتى اىل
الفوىض الكربى ،كســبيل
وحيــد الندثــار املنظومة
السياسية بكل مكوناتها».
الــرأي يعترب أن ذلك أفضل من الذهاب نحو تســوية
حكومية ومن ثم تســوية رئاســية ،تكرس سياسات
االجرتار والــدوران العبثي حول األزمــة .تالياً ،املوت
البطــيء للدولة ولرعايا هذه الدولة ،وقد أثبتت أحداث
الســنوات األخرية عجــز تلك املنظومة ،وســقوطها
األخالقي والســيايس ،دون أن يكــون لديها من هدف
ســوى البقــاء عىل رأس ســلطة هي مثــال للهلهلة
وللتعفن وللتبعية.
اســتكامالً ،ال مجال للرهان عىل الدور الذي ميكن أن
تضطلع به ثلة من النواب الذين أنتجهم «املجتمع املدين»
كمصطلح فضفاض وضبايب ،اذا ما أخذ باالعتبار مدى
التصدعــات البنيوية يف الحالــة اللبنانية ،دون اغفال
امكانيــة ابتالع «الفيلة» لتلــك الثلة من النواب الذين
أخذتهم بعيد اً ،وبعيد اً جد اً ،الشــعارات الطوباوية...
أيضــاً وأيضاً لصاحب الرأي ايــاه « يفرتض ،جدلياً،
بطريــق الجلجلة أن يصــل اىل القيامة .ولكن ما نراه
أمامنــا ييش بأنه يفــي فقط اىل قيامــة الطبقة
السياســية التــي أودت بالبلــد اىل التهلكة ،وجعلت
منــه ورقة يف مهــب رياح اقليميــة تحكمها ثقافات
وايديولوجيات قرون غابرة».
داخل االدارة الفرنسية من يرصد بدقة مدى التدخالت
الخارجية التي تتوخى توظيف التشققات الداخلية يف
تأجيج الرصاعات السياســية والطائفية ،ودامئاً فوق
جثث اللبنانيني كوقود للتجاذبات الجيوسياســية ،دون
ادراك مــا يحدث يف العامل ،وأي تداعيات لهذه األحداث
عىل املشهد العام يف الرشق األوسط ،بعدما كان أوبري
فيدرين قد تســاءل «أي إله أعمى يقود هذه املنطقة»؟
اميانويــل ماكرون الذي يتوجس مــن تح ّول قواعد
اللعبة اىل قواعد االشــتباك ،والبدايات ظاهرة للعيان،
يبدو اآلن يف حــال الرتيث عشــية انتخابات برملانية
قــد تحمل الكثري من املفاجآت .محللون سياســيون ال
يســتبعدون ،بعد حزيران املقبل ،حصول املساكنة بني
االليزيه (مقر رئاســة الجمهورية) واملاتينيون (مقر
رئاسة الحكومة).
اليساري جان ـ لوك ميالنشون الذي ولد يف طنجة،
وعمل صحافياً ،حل ثالثاً ،وبنســبة ال يستهان بها يف
الدورة األوىل لالنتخابات الرئاسية ،يتمتع بديناميكية
سياسية مذهلة ،ويتطلع اىل الفوز بكتلة وازنة متكنه
من تشــكيل الحكومة العتيدة ،واعادة تجربة املساكنة
بني االشــرايك فرنسوا ميرتان والديغويل جاك شرياك
( 1986ـ  ،)1988وان اختلفت التســميات واالتجاهات
اآلن.
وللعلم فقط ،ميالنشــون اعترب أن الحرب يف سوريا
مربمجــة .ال ثورة وال ثوار ،بــل مرتزقة ويعملون يف
اطار الرصاع حول أنابيب الغاز...
ال مبــادرة حاليــة حيال لبنان .أفــكار عىل طاولة
املستشــار الديبلومــايس يف االليزيه اميانويل لوبون
وتحتاج اىل التسويق يف الرياض ،ويف طهران ،لبلورة
تصور ملؤمتر سيايس ،ال ملؤمتر تأسييس يجمع األفرقاء
اللبنانيني ،ويف قرص فرســاي بالذات ،حيث ولدت فكرة
«دولة لبنان الكبري» عام .1919
حتــى لو تشــكلت حكومة من املعارضة ،دســتور
الجمهورية الخامسة أناط برئيس الجمهورية صياغة
السياســات الخارجية ،ومع اعتبار أن التجارب أظهرت
كم أن اللبنانيني عاجزون عن حل مشــكالتهم بأيديهم،
وهو ما الحظه الوزير الربيطاين دبليو طومســون عام
 1860يف مؤلفه «األرض والكتاب»!
أكــر من أي وقت مىض ،لبنــان يف حالة من التيه،
ومن الهذيان أيضاً .شــخصية سياسية مخرضمة رأت
يف غالبية نواب «التغيري» شيئاً من رشيط قصري لسام
باكنبــاه «راقصو الروك اند رول يف عربة املوىت» .هنا
الدولــة اللبنانيــة هي عربة املــوىت .يف أي لحظة قد
تطبق براثــن الذئاب عىل أولئك النــواب الذين وجدوا
أنفســهم فجأة داخل تلك املتاهة.
باريس ليســت متفائلة .حني يكون لبنان ،وبارصار
اللبنانيــن ،حلبة للرصاعــات الخارجية عىل أنواعها،
كيــف ميكن حــل األزمة ،األزمــة الوجودية ،يف ظل
التشــابك (بل االشــتباك) الداخيل واالقليمي والدويل
الراهــن؟ كلنا راقصو الروك يف عربة املوىت...

ّ
ُ
«الصحة « :ليس هناك ّ
أي حالة مؤكدة
ُ
أو مشتبه فيها بـ «جدري القرود» في لبنان
اعلنـت وزارة الصحـة العامة-مصلحـة الطـب الوقـايئ
يف بيـان ،انـه «عطفـا على مـا يتـم تداولـه عـن وجـود
حـاالت مشـتبهة مـن مرض جـدري القـردة يف لبنان ،يهم
وزارة الصحـة العامة-مصلحـة الطـب الوقـايئ ان توضح
مـا ييل:
 ليــس هناك اي حالة مؤكدة او مشــتبه فيها من هذااملــرض يف لبنان حتى تاريخه ،وســوف يتم االعالن عن
اي حالــة رســميا من قبل وزارة الصحــة العامة يف حال
ثبوتها».
واوضحــت ان «مرض جدري القرود هو مرض فريويس
ينتقــل عرب :مخالطة مبــارشة لحيوانــات مصابة (دم،
افرازات مخاطية ، )...مخالطة مبارشة النسان مصاب عن
طريق جزيئات الجهاز التنفيس التي تتخذ شــكل قطريات
تســتدعي عاد ًة فرتات طويلة مــن التواصل وجهاً لوجه،
أو مــن خالل إفــرازات الجهاز التنفيس لشــخص مصاب
بعدوى املرض أو آلفاته الجلدية أو مالمســة أشــياء لُ ِّوثت
خرياً بسوائله وافرازاته».
واشــارت اىل ان «فرتة حضانة املرض تراوح بني  5أيام
و 21يومــاً وال ينتقل املرض خالل هذه الفرتة».
وقالــت« :تتلخص اعراض املرض بحمى وصداع وتضخّم
العقد اللمفاوية وآالم يف الظهر والعضالت ووهن شــديد
باالضافة اىل ظهور طفح جلدي».
واهابــت وزارة الصحة بوســائل االعــام واملواطنني
والعاملــن الصحيني «توخي الدقة والحذر يف تداول ونرش
املعلومات الصحية وعدم االنســياق وراء االشاعات».

ب ـ ـ ـ ـ ـ ــري يبح ـ ـ ـ ـ ـ ــث ع ـ ـ ـ ـ ـ ــن الص ـ ـ ـ ـ ـ ــوت ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي «كوم ـ ـ ـ ـ ـ ــة ق ـ ـ ـ ـ ـ ــش»
ّ
«الق ــوات» تمه ــد لتبن ــي ترش ــيح حاصبان ــي وتتص ــل بـ«اإلش ــتراكي»« :ش ــو بدك ــن تعمل ــوا»؟
العين على ّ
التيار ..هل يكون خارج هيئة املجلس واللجان أو يذهب للمقايضة فاإلتفاق؟
جويل بو يونس
انــه «الترشذم» بحد ذاتــه الذي يصلح دون
غــره من املصطلحات لتوصيــف الحالة التي
افرزتها نتائج انتخابات  2022وانعكست حكام
عــى صورة الربملان الجديد ،فها هم النواب من
اكرثيــة واقلية ،و»تغيرييني» او «ســياديني»
او احــزاب تقليدية يقفــون حائرين امام اول
استحقاق متمثل بانتخاب رئيس مجلس نواب
ونائب للرئيس ،حتى ان الرئيس بري نفسه حائرا
بامره ،ولــو ان كتلة التنيمة والتحرير قطعت
الشك باليقني ورشحته لرئاسة املجلس.
ال يختلف اثنان عىل ان املشــهد املرتقب تحت
قبة الربملان لن يشــبه بــيء ما عهدناه يف
السنوات الســابقة ،فوضع الرئيس بري غري
مطمنئ ولو انه املرشح الوحيد لرئاسة مجلس
النواب لكن الرجل الذي حاز عىل لقب «اســتاذ
الربملــان» ،واملعروف عنه حنكته السياســية
وخربته الربملانية عىل مدى سنوات طوال ،يدرك متاما انه مبأزق
جدي يجهد للخروج منه باقل االرضار املمكنة.
انــه مأزق تأمني «حاصل انتخــايب وفري» يليق بالرجل الذي
عهدته كل العهود ،فيؤ ّمن له عبورا سابعا آمنا اىل كريس الربملان
مبطرقته الشــهرية ،اال ان الرجل املخرضم ال يزال حتى اللحظة
يبحــث عن صوت من هنــا ،ويفاوض عىل آخر من هناك ،متاما
كمن يبحث عن» االبرة يف كومة قش» ،علّه يتخطى عتبة ال50
صوتا ،بعدما كان يــرب عىل طاولة الربملان بقوة اصوات اما
تتخطى املئة او تناهز املئة يف اسوأ حاالتها.
فحتى اللحظة ،ال تزال االتصاالت السياسية ناشطة ،بحسب
مــا تؤكد املعلومات الســتمزاج اآلراء ومعرفة رشوط كل فريق
ومطالبه للسري بربي رئيسا ،وضمنه حكام نيابة الرئاسة كسلة
متكاملة تشمل ايضا الحكومة ،ومن هنا يرتقب املعنيون الزيارة
املرتقبة اليوم لوفد من التنمية والتحرير لكليمنصو للوقوف عىل
خاطر زعيم املختارة الذي اعاد تثيت نفسه «بيضة القبان» والكف
املرجحة باســتحقاقات عدة ،بعدما احكم االطباق عىل اســوار
املختارة دون السامح الي احد باخرتاقها.
ويف هذا االطار ،تقول املعلومات ان «اللقاء الدميقراطي» يرتقب
ما ســيحمله معه وفد بري ليبني عىل اليشء مقتضاه  ،عىل ان
يعقديوماالربعاءاجتامعايجوجلفيهمحصلةمشاوراتهلتتضح

بعدهاالصورة،علاماناوساطاموثوقةيف«التقدمياالشرتايك»
اكدت ان جنبالط ال يرتك بري  ،نظرا للعالقة التاريخية التي تجمع
عني التينة واملختارة.
وعليه ،فاالرجح بحســب املعلومات ،ان يسري جنبالط بربي،
لكن يف اطار تفاوض مسبق عىل مطالب قد يحددها كام غريه من
الفرقاء يف االيام القليلة املقبلة ،السيام انه « ما يف يش ببالش
هااليام» عىل حد تعبري مصدر سيايس متابع.
ويف اطار املشاورات واالتصاالت الجارية ،وعىل الرغم من ان
«القوات» مل تعلنها رصاحة بعد ،ومل تسم مرشحا لنيابة رئاسة
مجلس النواب ،لكن مصادر مطلعة كشفت ان ما تحاول «القوات»
القيام به هو عملية جس نبض قبل تبني مرشحها الفعيل غسان
حاصباين  ،وهذا االمر يستشف من كالم النائب اللواء ريفي امس
الذي قال« :سنؤيد لنائب رئيس مجلس النواب بالتفاهم مع القوات
اللبنانية ،وسنسري بخيار غسان حاصباين اذا تم ترشيحه».
ويف هذا السياق ،تقول املعلومات ان تواصال حصل بالساعات
املاضية عىل خط معراب كليمنصو عرب اتصال اجراه رئيس حزب
«القوات» سمري جعجع باحد نواب «اللقاء الدميقراطي» تم خالله
االستفســار عن امكان ســر جنبالط بحاصباين لنيابة رئاسة
مجلس النواب عرب الســؤال« :شو رح تعملو بنيابة الرئاسة»؟ اال
ان رد النائب «االشرتايك» كان واضحا« :عالقتنا بربي تحتم علينا
بعضاالعتباراتالتيالميكنالخروجمنها»،وانتهىاالتصالبعدم

اعطاء «االشرتايك» اي كلمة نهائية لـ «القوات»
بانتظارلقاءاليوم.
وبني اســمي ملحم خلف وغسان حاصباين،
يعلق مصدر ســيايس مطلع بالقول« :حظوظ
ملحم قليلة ،فاالحزاب لن تعطيه هذه الهدية «ع
بالش» ولن تتمكن من «تقريش «تســميته يف
البورصة السياســية ،اضف اىل ذلك ان املجتمع
املدينمنقسمحيالاسمه،مايجعلمنحظوظه
ترتاجعيف بورصة املرشحني الفعليني للمنصب.
يبقى حاصباين واليــاس بوصعب الذي مل
يعلــق حتى اللحظة باية كلمة ،علام ان بعض
زمالئه كالنائب اآلن عون كان واضحا عندما قال
يف اكرث من ترصيح ان بوصعب هو مرشــحنا
الطبيعي لنيابة رئاســة مجلس النواب ،ما اثار
حفيظة البعض داخل التكتل ،السيام ان التكتل
مل يحسم قراره بعد بشأن الرئاسة والنيابة ،ولو
ان رئيس التيــار كان واضحا عندما رفض اية
مقايضة بني الرئاسة والنيابة ،علام ان اوساطا
مطلعة من خارج التكتل وصفت كالم باسيل باملناورة بحد ذاته
بانتظار حسم الرشوط املطلوبة ،وسط معلومات رجحت انعقاد
اول اجتامع للتكتل اليوم تطرح عىل طاولته االمور كلها.
وباالنتظار ،فالعني عىل التيار الوطني الحر لحسم اتجاه رئاسة
مجلس النواب ونيابة الرئاسة ،فهل يرتك الحرية لنوابه للتصويت
لربياوبورقةبيضاءويدعمترشيحاالورثوذكيسالياسبوصعب
لنيابة الرئاسة ،او يتنصل من دعم بوصعب عىل قاعدة« :نحنا ما
بنعمــل مقايضات»  ...فيام االفضل كام يقول مصدر مطلع من
خارج التكتل القول« :نحنا ما بنعمل مقايضات عىل موقع نيابة
الرئيس ...فقط»!
وتابع املصدر نفسه بالقول :ال ميكن للتيار ان يعترب الحصول
عىل نيابة رئاسة مجلس النواب هو «مقايضة»  ،يف الوقت الذي
يطــرح فيه ،ولديه مطالب تتعلــق بهيئة مكتب مجلس النواب
واللجان ورؤساها ،وبالتايل فمجرد الدخول بطلبات وتفاهامت
تشمل «السلة الكاملة» ،فهذا بحد ذاته مقايضة ،الن اي تفاهم
عىل هذا املوضوع يتطلب الحصول عىل تصويت الفرقاء اآلخرين،
وهذه طبيعة العمل الربملاين.ويختم املصدر السيايس من خارج
التكتلبالقول:هذااالمرمستبعد،فجميعالكتلستدخلبتفاهامت
ورشوط ورشوط مضادة لتحصل ما امكن تحصيله  ،فكيف ميكن
اذا اعتبار طلب نيابة الرئاسة مقايضة؟!

الوحيد الجبــار «ارسائيل» عىل التنازل والقبول بالحل يف كل
امللفــات ومنها النفطية يكون بالتوازنــات ،ولذلك فان ملف
ســاح املقاومة اكرب من املواقف الســاذجة لبعض اللبنانيني
وطموحاتهــم الداخلية من اجل منصب من هنا وهناك وطرح
جر لبنان برمته ،ولذلك فان الدعم
هذا امللف بخلفيات حاقدة تف ّ
الــدويل والعريب لعودة الرئيس نبيه بري اىل رئاســة املجلس
النيايب محسومة ،وتشكل البداية لطأمنة الطائفة الشيعية،
وهذا ما ملح اليه البطريرك الراعي ،بان املك ّون الشيعي طرح بري
لرئاسة املجلس وال ميكن القفز فوق ذلك ،وكل الكتل ستشارك
يف جلسة االنتخاب وسينال بري اصواتا جيدة.
ويف املعلومات ايضا ،ان الطرح الفرنيس اساسه املداورة يف
الرئاســات الثالث والوظائف السيادية االوىل كحاكم مرصف
لبنــان وقيادة الجيش ومديرية املخابرات واالمن العام وقوى
االمــن الداخــي واملعلومات وامن الدولــة ،وصوال اىل الغاء
الطائفية السياســية واقرار الالمركزيــة االدارية مع قانون
انتخايب عىل اســاس لبنان دائرة واحدة ،هذا الطرح ســيلتزم
بتنفيــذه رئيس الجمهوريــة القادم وكل القوى الداخلية يف
اجواء التحضريات الفرنســية لجمع االطــراف اللبنانية يف
باريس والنقاش يف هذه االســس التي تشكل املدخل الحقيقي
لوصول املســاعدات الدولية .وقد وضعت فرنســا العديد من
الــدول يف اجواء تحركاتها وتريد ان تكون «االم الحنون « لكل
اللبنانيني وليس للموارنة فقط ،بعد ان فقدوا نتيجة خالفاتهم
«االمتيازات» ،واداروا البلد بطريقة خاطئة ،وهناك اســتحالة
يف ترميمها يف ظل املتغريات الدميوغرافية والتوازنات الجديدة
لصالح حزب الله وسوريا وحامس والحوثيني ،وهذه الحقائق
الميكن الي دولة القفز فوقها يف اي حل يطبخ للبنان واملنطقة.
وحســب املعلومات ،فان املنطقة عىل ابواب مرحلة جديدة،
بعــد ان فرضت ايران رشوطها عىل الجميع ،والعامل كله يريد
الغاز االيراين ،وامللف النووي يف شقه الداخيل االيراين انجز،
والخالفــات ترتكز عىل  ٣ملفات ترفض ايران النقاش فيها او

املساومة عليها:
 الحرس الثوري :واشــنطن «تواضعت» وتنازلت عن ادراجالحــرس الثوري كمنظمة ارهابية  ،لكنها مل ترتاجع عن ادراج
فيلق القدس كمنظمة ارهابية ،وهذا ما ترفضه طهران جملة
وتفصيال.
 ســوريا :واشنطن تراجعت عن مطلب االنسحاب االيراينمن سوريا ومتسكت بعدم االقرتاب من الجوالن املحتل وتحديدا
لعنارص حــزب الله والحرس الثوري والعــودة اىل االتفاقية
املوقعة مع الدولة الســورية بعد حرب ترشين ،ورفضت ايران
هذا الرشط واعتربته مسألة سيادية سورية.
 الصواريــخ الدقيقة :واشــنطن مــرة عىل وضع ملفالصواريــخ الدقيقة التي وصلت اىل حــزب الله عىل طاولة
البحــث ،وهذا اول اعرتاف امرييك بدخول االســلحة الدقيقة
اىل لبنان ،باالضافة اىل وقف الدعم االيراين لحركة حامس.
كل هــذه الــروط تعيق توقيع االتفــاق النووي ،رغم ان
االمريكيني ابلغوا االيرانيني الحرص عىل تفهم مصالحهم يف
العــراق والخليج ،و»النقزة» من االكراد ،لكن ايران متســكت
بحرص النقاشــات يف امللف النووي ،وهذا ما سيؤدي اىل رفع
ســقف الضغوظ عىل طهران عرب النشاط املتزايد لـ «املوساد
االرسائيــي» والرتكيز االعالمي مســتقبال عــى اوضاعها
االقتصادية الداخلية التي لن تغري شيئا يف املعادالت ،وطهران
قادرة عىل الرد عىل كل «املامرســات االرسائيلية» التي ستدفع
واشــنطن يف املستقبل القريب اىل املزيد من التنازالت ،وهذا
ما سينعكس عىل الساحة اللبنانية ،ولذلك تحاول فرنسا تعبئة
هذه املرحلة والوصول اىل تفاهامت تحفظ لها دورا كبريا يف
لبنان وغازه ،بعد ان اصبح حاجة لفرنســا والعامل ،لكن هذا
العامــل قد يجعل الريــاح الدولية ومصالحها تجري عكس ما
تشتهي السفن الفرنسية يف بريوت واالستمرار يف املراوحة
والبقــاء يف غرفة العناية الفائقة ،واالســابيع املقبلة تحدد
اتجاهات الريح؟

املب ـــادرة الفرنس ــ ّـية أساس ـــها طمأن ـــة ح ـــزب الل ـــه ...وتغيي ـــرات ف ـــي بني ـــة النظ ـــام:
املـــداورة فـــي الرئاســـات الثـــاث والوظائـــف األولـــى الســـياديّة ...ولبنـــان دائـــرة واحـــدة
 ٣ملف ـــات تعي ـــق اإلتف ـــاق الن ـــووي :الح ـــرس الث ـــوري ــــ س ـــوريا ــــ الصواري ـــخ الدقيق ـــة

رضوان الذيب
مــا يجري يف الداخل اللبناين مــن خالفات و «بهورات» و
«عراضــات» ال تقدم او تؤخر يف خروج لبنان من أزماته ،بعد
ان كرست االنتخابات معادلة «ال غالب وال مغلوب» واستحالة
القفز فوق الطائفة الشيعية وهواجسها كونها «مربط الحل»
مللفات تتجاوز الساحة اللبنانية .
وحســب املعلومات ،فان «طبخة الحلول» يجري التحضري
لها عىل نار هادئة يف فرنســا بغطــاء عريب ودويل وغض
نظر امرييك ،بســبب االولويــة للملف الرويس  -االوكراين،
وحسب املعلومات املرسبة ،فان الجهود الفرنسية ترتكز عىل
كيفية اقناع حزب الله االنخراط يف الحل وتبديد هواجســه،
وفتح النقاش حول االســراتيجية الدفاعية ،الن فرنسا تعرف
جيدا ،ان نزع سالح حزب الله بالقوة مستحيل ولو جاء العامل
كلــه وتكرر اجتياح الـ  ٨٢كــا تتمنى بعض القوى الداخلية
للوصول اىل بعبدا.
وتضيــف املعلومــات ،ان هدف الخــارج طأمنة حزب الله
كمقدمة ملناقشة كل امللفات الداخلية بعمق وصوال اىل تغيريات
يف بنية النظام تفرضها موازين القوى الجديدة ومتهد الطريق
لبناء الدولة القوية والقادرة عىل حامية كل اللبنانيني ،وهذا ما
طالب به االمني العام لحزب الله الســيد حسن نرصالله يف كل
خطاباته ،وقال بوضوح «اعطونا الدولة القادرة والقوية التي
تحمينا وتحمي كل اللبنانيني وعندها جاهزون للنقاش يف كل
امللفات» ،وفرنسا مقتنعة جدا يف طرح حزب الله ،وبأن حاميته
وحاميــة قياداته وجمهوره واللبنانيني جميعا من «ارسائيل»،
مدخله قوته وقوة الدولة ،وليســت الضامنات الدولية من اي
جهة كانت ،يف ظل عدم التزام «ارسائيل» بتعهداتها وتنصلها
من اية التزامات .
حتى فرنســا ال تســتطيع اعطاء ضامنات يف هذا املجال،
وهــي مقتنعــة مع العديد من الــدول الخارجية ،ان الطريق

عــــــون تنــــــاول مــــــع الســـــ ّـيد مرحلــــــة مــــــا بعــــــد اإلنتخابــــــات والوضــــــع األمنــــــي
واطلــــــع مــــــن ســــــويف وحــــــداد علــــــى أوضــــــاع طرابلــــــس وصيــــــدا وديــــــر القمــــــر

اســتقبل رئيس الجمهورية العامد ميشال
عون قبل ظهر أمــس يف قرص بعبدا ،النائب
اللواء جميل الســيد ،واجرى معه جولة افق
تناولت التطورات السياسية الراهنة ومرحلة
ما بعد االنتخابات النيابية واالوضاع االمنية
يف منطقة بعلبك  -الهرمل.
بعد اللقاء ،ادىل الســيد بترصيح ،قال فيه:
«بحثــت مع الرئيس عون يف موضوع ما بعد
االنتخابات وشكرته عىل املجهود الذي قام به
والحكومة الجــراء االنتخابات يف موعدها،
عىل الرغم من كل السلبيات املتعلقة بالقانون
بذاته والظروف البشعة التي رافقتها ،ال سيام
الرشاوى املالية وغريها من االمور ،ولكن يف
حالة البلــد الحالية يبقى حصول االنتخابات
مهام كانت الثغرات افضل من عدم حصولها .عون مستقبالً سويف
وتطرقت ايضاً اىل الوضع االمني يف منطقة
انــه «رصف النظر عن انتخابات رئاســة املجلس ومجرياتها
بعلبك  -الهرمل ،ال ســيام يف منطقة بعلبك
بعد الحادث الذي اســفر عن ســقوط قتيلني .وبغض النظر التي سأتحدث عنها الحقا ،تطرقت ايضا اىل تشكيل الحكومة
عن تشــجيعنا دامئاً للمصالحات املحلية املعتادون عليها يف يف ظــل ما يتداول حالياً حول احتامل ان تكون هناك حكومة
املنطقــة ،لكن ارصيت عــى فخامة الرئيس ان يكون للجيش ترصيف اعامل تســتمر فيها حكومــة الرئيس ميقايت حتى
اللبنــاين والقوى االمنية جهوزية وحضوراً عىل االرض اكرث نهاية العهد ،مع ما يواكب هذا االمر من اهرتاء للبلد من النواحي
من اي وقت مىض ،تالفياً الســتفحال االمر وحصول فتنة بني كافة .من وجهة نظري ،ان استمرار حكومة ترصيف االعامل
املذاهب والطوائف .كام بحثنا بايجاز خطة التعايف االقتصادي ،حتى االنتخابات الرئاســية هو مؤامرة عىل الناس .ويف هذا
املجال ،كان يل رأي قد يأخذ به الرئيس عون او ال ،ويقيض بأنه
واوضحت لفخامة الرئيس الثغرات الكربى املوجودة فيها».
وعن االســتحقاقات ما بعد االنتخابات واملتعلقة برئاســة دستورياً ،ويف حال حصلت فعلياً مناورة عدم تشكيل الحكومة،
املجلس والحكومة وبعدها رئاســة الجمهورية ،اوضح السيد فإن الرئيس عون ال يجوز ان يســلّم صالحيات الرئاســة اىل

حكومة ترصيف اعامل يف نهاية واليته ،الن
صالحيات الرئاســة ليست من املواضيع التي
يشــملها ترصيف االعامل وال ميكن ،حسب
رأيي ،لفخامته املغادرة وتسليم صالحياته اىل
حكومة ترصيف اعامل ال تتمتع بصالحيات
دستورية بنفسها وال ميكن لها بالتايل ان ترث
الصالحيات الدستورية لفخامة الرئيس».
اىل ذلك ،استقبل الرئيس عون راعي ابرشية
طرابلس املارونية املطران يوسف سويف الذي
شكره عىل مواساة ابناء االبرشية وآل ابو جودة
بوفاة الراعي السابق لالبرشية املطران جورج
ابو جودة ،ومنحه وســاماً تقديراً لعطاءاته.
كام عرض ســويف مع الرئيس عون الوضاع
االبرشــية وحاجاتها ،ومواضيــع تربوية
(دااليت ونهرا) والظروف الصعبة التي متر بها املؤسســات
الرتبوية واملدارس ورضورة معالجتها حفاظاً
عىل دورها الرتبوي والوطني ,ورافق املطران
سويف االب مارسيل نسطا.
كذلك،استقبلالرئيسعونرئيساساقفةصيداوديرالقمرللروم
امللكيني الكاثوليك املطران اييل حداد ،يرافقه رئيس بلدية كرخا جان
نخله وكاهن الرعية االب وليد الديك واملختار انور نصورة .وخالل
جه املطران حــداد دعوة اىل رئيس الجمهورية لحضور
اللقاء ،و ّ
احتفال تدشــن مزار مار يوحنا املعمدان يف بلدة كرخا يف قضاء
جزين ،وذلك يوم السبت  4حزيران املقبل الساعة السادسة مساء.
وتــم خالل اللقاء التطرق اىل اوضاع ابرشــية صيدا ودير القمر
وحاجات ابنائها اضافة اىل مواضيع روحية واجتامعية.
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ّ
ســــــاحة النجمة تســــــتعد للجلســــــة األولــــــى للبرملــــــان الجديد  :رفــــــع اإلجــــــراءات وتوزيع املكاتــــــب واللوحات
ً
ً
ّ
بري رئيســــــا للمجلــــــس بأكثريــــــة  60نائبا مــــــن دون «القــــــوات» و«التيــــــار» و«الســــــياديين» و«قــــــوى التغيير»
محمد بلوط
بدأت التحضريات لجلســة انتخــاب رئيس املجلس النيايب
ونائبــه واعضــاء هيئة املكتــب املنتظــر عقدها يف خالل
اســبوعني اعتبارا من بدء والية املجلس الجديد يوم الســبت
املايض .واىل جانب املشــاورات واملداوالت الجارية يف اطار
بلورة املشــهد املتعلق بهذه الجلســة ،بورش باجراء الرتتيبات
االدارية واللوجســتية لهذه الجلســة التي ستعقد يف مبنى
مجلس النواب يف ســاحة النجمة ،وليس يف قرص االونسكو
كام درجت العادة يف الفرتة السابقة ،بسبب تداعيات كورونا
والدمــار واالرضار التي اصابت مبنى املجلس يف انفجار  4آب
.2020
وقبل ايام من الجلســة املرتقبة ،اخذت الحركة تدب تدريجا
يف ســاحة النجمة ،حيث يتوافــد النواب القدامى املجدد لهم
او اولئــك العائدون اىل الربملان او الوافدون الجدد من مختلف
اللوائــح والقــوى ،مبن فيهم الذين يحرصــون عىل تصنيف
انفسهم بـ «الثوريني» و «التغيرييني».
ويشــهد مكتب االمني العــام للمجلس عدنان ضاهر حركة
ناشــطة تتمحور حول املسائل االدارية واللوجستية املتعلقة
باالجراءات االنتقالية بني املجلس الســابق واملجلس الجديد.
وتشــمل هذه االمور توزيــع املكاتب يف املبنى الثاين للربملان
وتوزيع لوحات الســيارات الزرقــاء ،باالضافة اىل اجراءات
ادارية تتعلق باملخصصات واالستشفاء وغريها.
واذا كان معظم النواب القدامى الجدد يحتفظون مبكاتبهم،
فــان الوافدون الجدد او بعضهم يحرص عىل انتقاء مكتب له،
رمبا لدالالت رمزية ملن كان يشــغله سابقا او اعتبارات تتعلق
مبحاولــة ان يكون اعضاء هذا الفريق او ذاك عىل مقربة من
بعضهم البعض ،لكن ذلك غالبا ما يكون متعذرا بسبب احتفاظ
القدامى مبقاعدهم ،وبالتايل اســتحالة اجراء التوزيع وفقا
لحساب ورغبة كل نائب جديد.
لكن كل هذه االمور «اللوجســتية» ان صح التعبري قطعت
شــوطا كبريا ورمبا صارت منجزة ،مع االشــارة اىل ان عددا
ملحوظا من النواب الجدد حرضوا أمس تباعا مع نواب قدامى،

وجرى تبادل االحاديث العامة
املقتضبــة يف جو يختلف عن
الصخب الخارجــي ،حيث ان
االجواء عموما تكون تحت قبة
الربملان ويف اروقته ومكاتبه،
وقاعاتــه مختلفــة عام هو
يف الخارج االّ يف الجلســات
العامة التي تعقد بشكل علني،
اكانت تلــك التي تبث مبارشة
عرب وســائل االعالم (جلسة
الثقة بالحكومة والجلســات
الرقابيــة) او تلك التي تجري
بحضور االعالميني اي بشكل
غري رسي كام يحصل بالنسبة
لجلســات واجتامعات اللجان
النيابية.
ويف الخــارج ،بدأت عملية
رفــع االجــراءات وتخفيف
التدابــر التي كانــت متخذة
ســابقا حول املجلس النيايب بناء لتوجيهات الرئيس بري الذي
كان اتخذ هذا القرار دون اعالنه عشية االنتخابات ،باالضافة
اىل قراره بعقد اول جلســة عامة للمجلس الجديد يف ساحة
النجمة وليس يف االونسكو.
ووفقا ملصادر مجلســية ،فان دعوات بعض النواب الجدد
برفــع االجراءات حول مجلس النواب جاءت ملحقا لهذا القرار
املسبق لربي ،الفتة اىل ان االسباب التي ضاعفت من اتخاذ هذه
االجــراءات ،ما جرى خــال االحتجاجات واعامل العنف التي
رافقتها اكان يف محيط املجلس او يف بريوت ومناطق اخرى.
وبالنســبة لجلسة االنتخاب ،فان موعدها سيحدده رئيس
السن نبيه بري الذي سيسلم نفسه الرئاسة الجديدة من دون
منافسة وباكرثية وازنة عىل عكس ما يحىك عن رصيد نيايب
هزيل.
وسيرتأس بري الجلسة واىل جانبه أميني الرس االصغر سنا

ً

من النواب ،وهام وفق املعلومات ميشــال الياس املر  28عاما
واحمد ســلوم  30عاماً .االول انتقلت اليه لوحة جده الزرقاء
رقم  ،55والثاين حرض أمس اىل املجلس الجراء التدابري االدارية
واللوجستية الالزمة.
وحســب املعلومات ،فان االصــوات املؤمنة لربي من دون
التيار الوطني الحر و «املعارضة الســيادية» و»قوى التغيري»
تنطلق من  56نائبا هم عىل الشكل التايل :ثنايئ «امل» وحزب
الله  31نائبا بينهم كامل نواب الشــيعة الـ  ،27باالضافة اىل
 3نواب ســ ّنة يف لوائح الثنايئ :قاســم هاشم ،ينال الصلح،
وملحم الحجريي ،ونائب كاثولييك ميشال موىس.
يضاف اليهم نــواب «اللقاء الدميوقراطي»  9نواب ،و نائبا
«املردة» والنائب فريد الخازن ،وميشــال املر ،ونائبي «جمعية
املشــاريع» عدنان طرابليس وطه ناجي ،والنائب حسن مراد،
والنائــب جهاد الصمد والنائــب العلوي يف طرابلس ،والنائب
االرثوذكــي يف عكار ،والنائــب عبد العزيز الصمد ،والنائب

حــــرب «الـــنـــفـــوذ» ت ــرخ ــي ظـــــاال قــاتــمــة عــلــى إنـــجـــاز االنــتــخــابــات

هيام عيد

ملتقى الجميع وبشــكلٍ خاص قوى «انتفاضة 17
ترشيــن» والتي انتقلت مــن اإلحتجاج يف محيط
املجلــس إىل داخل صفوفه ،كام قال باألمس وزير
الداخلية يف حكومة ترصيف األعامل بسام مولوي.
ومن هنا ،تُضيف األوســاط نفسها ،أنه إذا كانت
اإلنتخابات النيابية قد تحولت إىل إنجا ٍز تحقق بعد
جل
فرت ٍة طويلة من التشــكيك بحصولها ،فإنّ يُســ ّ
يف االيام املاضية ،من عملية «عرض عضالت» ،قد
أرخى ظــاالً قامتة عىل اإلنجاز املذكور ،وأدى إىل
تحوير مسار اإلستحقاق ،ومن املمكن أن تساهم يف
تأخري انطالق ورشة العمل النيابية املنتظرة من قبل
املواطنــن ،الذين يتطلعون إىل اإلنتخابات عىل أنها

محطة فاصلة بني مرحلة اإلنهيار
والســقوط ومرحلة الصعود من
جهنــم هذا اإلنهيــار ،وبالتايل أن
تُشكّل هذه اإلنتخابات نقل ًة نوعية
عىل الصعيــد الداخيل ،تتحدد فيه
األولويات الوطنية وليس حسابات
الربح والخسارة.
لكن الفرصة ،ال تزال ماثلة أمام
كل القوى والكتل القدمية والجديدة
التي تســتعد للجلسة األوىل وهي
جلسة انتخاب الرئيس بري رئيساً
للمجلس وانتخــاب نائب له ،كام
تشري األوساط السياسية نفسها،
ذلك أن عملية اإلنقاذ تتطلب رشك ًة
فاعلــة ،وإن كان البعــض ال يزال
يرفضها ،ويستند إىل أجندة خاصة
بــه ال تأخذ يف اإلعتبــار الحجم الحقيقي لإلنهيار
الحايل والذي بات يتسارع بوتري ٍة يومية منذ إقفال
صناديق اإلقرتاع وبدء فرز األصوات.
وتخلص هذه األوســاط ،إىل الحديث عن مشهد
إزالــة العوائق والحواجز التي كانت يف املايض أمام
املجلــس النيايب وكل املداخــل املؤدية إليه ،مؤكد ًة
أن الخطــوة الثانية بعد هــذه العملية ذات الرمزية
الخاصــة ،يجــب أن تكون يف إزالــة كل العقبات
والحواجــز التــي متنــع اإللتقاء بــن كل القوى
السياســية واملجموعات التي اقرتع لها اللبنانيون
الحل.
من أجل متثيلهم ونقلهم من األزمة إىل ّ

] أبدى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب
حسن فضل الله ،خالل جولة عىل قرى عيرتون
وشقرا وكونني« ،اإلستعداد للتعاون مع كل من
يلتقي معنا يف عناوين أساســية كبناء الدولة
القادرة والعادلة ،وحامية الســيادة الوطنية،
ومنع أي تدخل خارجي يف شؤون لبنان وإقرار
اإلصالحات األساسية ،ومكافحة الفساد».
وقال« :نحن منفتحــون وجاهزون للتعاون
مع كل من يلتقي معنا بالعناوين األساســية أو
الثانوية املرتبطة بوضع البلد ،ومعالجة قضايا
الناسامللحةوأولوياتهااملعيشية،وكذلكمحاربة فضل الله يلقي كلمته
الفساد ،علامً أنه سيكون بني أيدي النواب الجدد
فحل أي قضية من هذه القضايا يحتاج املؤسســات
كام كان بني أيدي الذين أعيد انتخابهم ،كل امللفات
التي تقدمنا بهــا إىل القضاء وجمعناها ووزعناها الرسمية بدءاً من الحكومة إىل تعاون الكتل النيابية
عىل جميع املسؤولني يف الدولة والجهات القضائية إلقرار القوانني».
ودعــا الحكومة إىل «القيام مبســؤولياتها ،ألن
واألمنية واإلعالمية ،ووضعناها عىل شبكة االنرتنت
حتى يطلع كل الرأي العام اللبناين عىل ما بني أيدينا ترصيف األعامل ال يعفيها من تح ّمل املسؤولية ،وقد
من آالف األوراق من مســتندات ووثائق ،وبالتايل ال بدأنا نســمع رشوطاً وأسقف عالية تتعلق بتشكيل
إمكانيــة ألي أحد أن يقــول أنه ال يعلم ما الذي كان الحكومــة ،وهذا يعني أن هناك من لديه نية تعطيل
يحصل ،وســيكون هؤالء جميعاً أمام اختبار تطبيق وعدم تعاون ورضب مبدأ الرشاكة ،ويعترب نفسه أنه
شعاراتهم وخطاباتهم ومواقفهم ،ألن الخطاب قبل إذا حصل عىل مقعد نيايب زائد يســتطيع أن يحكم
االنتخابات له عالقة بشــد العصب والحصول عىل البلد ،وأمثال هؤالء واهمون ،ويعيشــون يف أحالم،
أصــوات الناخبني ،ولكن اآلن عىل الجميع أن يذهبوا ومل يتعظوا من كل التجارب املاضية».
وقال« :عندما ننادي بالرشاكة الوطنية ،فإن ذلك
إىل العمــل وتطبيق كل هذه املواقف داخل املجلس»،
مضيفا «إن القضايا األساســية كالكهرباء وسعر نابع من موقع القوة ومن موقع مئات آالف األصوات
الــرف وأمــوال املودعني وتأمني املــواد الغذائية التي اقرتعت للوائحنا ،ومن موقع حضورنا الشعبي
األساســية ومكافحة الغالء ،ال يحلّها نائب أو كتلة ،القوي يف كل الساحات ،أما أولئك الذين يتحدثون عن

أكرثيات وهمية يعيشون يف عامل آخر غري الواقع
اللبناين ،وعليهم أن يعودوا إىل لبنانيتهم ،ليدركوا
أننــا يف لبنان بلد التنوع ،وبلد ال ميكن أن تكون
فيــه أكرثيات حاكمة ،ألن الرتكيبة الطائفية ال
تسمح بأي أكرثيات أن تحكم من لون واحد».
وأشــار فضل الله إىل أن «هناك خطة تعاف
قدمتها الحكومــة ،ونحن اعرتضنا عليها ،ومل
ِ
نكتف باملوقف ،ألن خطة التعايف
نقبل بها ،ولن
متس بشــكل أســايس بأموال املودعني ،فنحن
تقدمنا بقانون بإســم كتلــة الوفاء للمقاومة
لحاميــة أموال املودعني ،وســرى يف املجلس
النيــايب الجديد ماذا ســيفعل كل الذين وعدوا
املودعني ،وأين ســيكون موقفهــم وإىل جانب من
ســيصوتون .ونحن ندعو الرأي العام اىل أن يراقب
الجميع عىل مدى التزامهم بالشعارات والربامج التي
أعلنوها قبل االنتخابات».
] رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة ،النائب إبراهيم
املوســوي« ،أننا أمام مجلس نيايب جديد ،وقال« :إن
انتخاب رئيس املجلس النيايب ســيتم لكن مع بعض
الصعوبات لكنه سيتم».
وأضــاف يف حديث إذاعــي« ،هناك عدد كبري من
القوانــن التي عملنا القرارها ولكن بعضها مل يكتب
لها النور ،ونحــن ككتلة الوفاء أيدينا ممدودة دامئا
للتعــاون من أجل خري الجميع ،ولكن لألســف إن
البعض لديه أجندة سياسية خارجية ولكننا سننتظر
لنبني عىل اليشء مقتضاه».

ترتــدي املواجهــة الدائرة بني
الكتــل النيابية التي تشــكّلت بعد
اإلنتخابات النيابية ،طابعاً يتخطى
التباين والخالف عىل عنوان محدد،
بل يتخطى الســجاالت الدائرة منذ
أسبوع،إىلتكريسمعادلةسياسية
جديدة ،تندرج يف ســياق ترجمة
نتائج هــذه اإلنتخابات ،وإطالق
مرحلة سياســية جديدة .مع العلم
أن أوساطاً سياسية مطلعة ،ال ترى
إمكان الوصول إىل هذا الهدف يف
الوقت الحــايل ،وتتوقع متوضعاً
لكل األطراف السياسية والحزبية
ّ
املك ّونة  ،برصف النظر عن املواقف
املعلنــة والتي منها ما يدعــو لفتح صفحة جديدة
ومنها ما يرفع ســقف خطابه ،وإن كانت الدوافع
التي ينطلق منها كل فريق تختلف بشــكلٍ كامل عن
دوافع وأسباب الفريق اآلخر.
فالصورة الشــاملة ال تزال ضبابية ،عىل حدّ قول
األوساط ،التي تؤكد أنه وبعيداً عن التصعيد الكالمي
حــول ما أفرزته اإلنتخابات ،فإن الواقع اإلجتامعي
للبنانيني وســط الغالء املتزايد يومياً ،قد خلق هو ًة
بــن ما هو مطلوب وما هــو ُمتاح وما هو حاصل
مــن الناحية الواقعية لألمور ،حيث ان عملية خلط
لــأوراق الداخلية قد انطلقــت بعدما بات الربملان

ّ
ُ
حــــزب الـــلـــه  :مــنــفــتــحــون وجــــاهــــزون لــلــتــعــاون مـــع كــــل مـــن يــلــتــقــي معنا
ّ
ســــيــــتــــم رغـــــــم الـ ــصـ ــعـ ــوبـ ــات
إنـــــتـــــخـــــاب رئـــــيـــــس املــــجــــلــــس الــــنــــيــــابــــي

«رابـــطـــة ال ــث ــان ــوي» ف ــي «ال ــرس ــم ــي»  :لــتــصــحــيــح عــــادل لــلــرواتــب واألجــــور
اعلنت الهيئة اإلدارية لرابطة أســاتذة التعليم
الثانوي الرســمي يف لبنــان يف بيان ،انه «يف
ظل الظروف االجتامعية واالقتصادية والصحية
الصعبة عىل كافة القطاعات ،وتراخي املسؤولني
عن واجباتهم الوطنية تجــاه القطاع التعليمي،
وتقاعســهم عن تأدية واجباتهم أمام األساتذة
يف تأمــن البيئــة التعليمية اآلمنــة اقتصاديا
واجتامعيــا ،وأصبح األســتاذ راضخا أمام هذا

الغــاء الفاحش الــذي أقعده عــن تأمني أدىن
متطلبات الحياة ،وهذا سيؤدي به إىل عدم تأدية
واجبه الرتبوي الذي عده أولوية يف حياته ،وهو
من تعــرض إىل الكثري من املعوقات والصعوبات
التي ســتمنعه من متابعة وظيفته ورســالته،
وكان آخرها ما أهدتنا إياه الحكومة لجهة زيادة
أتعــاب موظفي كازينو لبنــان ،وارتفاع تكلفة
االتصــاالت ،ولْيعلمــوا أننا أول من ســيتصدى

لهذه الزيــادات مبختلف القطاعات وبكل الطرق
النقابيــة املتاحة ،ولن نســمح بتمويل ايرادات
الدولة من جيوبنا».
اضافــت «ازاء كل ما تقــدم ،وبعد االتصاالت
العديدة التي أجرتها الرابطة مع املســؤولني يف
وزارة الرتبية ووزارة الداخــــلية ووزارة املالية،
من أجــل تحقيــق مطالبهــا ووضعها موضع
ا لتنفيذ .

كريم كبارة ،والنائب محمد يحيى ،ونواب الطاشــناق .3
وهنــاك عدد من النواب يتوقع ايضا ان يصوتوا لصالح بري
ومعظمهم من النواب الس ّنة املستقلني واملنفردين خارج اولئك
املتحالفني مع «القوات اللبنانية» او الذين ينضوون يف لوائح
«التغيري».
ووفقــا لذلك ،فان التوقعات بأن يحصل بري عىل ما يقارب
الســتني نائبا من دون أية مقايضــة مع اي طرف ومن دون
الحســابات ال تحت الطاولــة وال فوقها ،كام عرب احد النواب
من خارج الثنايئ الشيعي أمس.
أما بالنســبة ملعركة نيابة الرئيس ،فتبدو الصورة ضبابية
بانتظــار اكتامل التحالفات والحســابات الجارية عىل وقع
املشــاورات املكثفــة التي بدأت واللقاءات التي ســجلت يف
اليومني املاضيني.
واذا كانــت «القــوات اللبنانية» والتيــار الوطني الحر مل
يعلنا حتى اآلن رســميا عن ترشيح غسان حاصباين والياس
بوصعب ،اال انهام ال ينكر ان كل منهام مرشــح طبيعي لهذا
املركز او املنصب.
ويف اوســاط «القوى التغيريية» يربز اســم النائب ملحم
خلف الذي مل يعلن بدوره ترشيحه بعد ،لكن املشاورات الجارية
مل تســقط اسمه من الحســابات ليكون مرشحا وسطاً بني
بوصعب وحاصباين.
وتلفــت مصــادر مطلعة اىل ان نواب «قــوى التغيري» مل
يتمكنوا حتى اآلن من تشكيل كتلة نيابية موحدة ،ذلك ان هناك
رغبــة مبدئية لهؤالء يف ان تكون وازنة ،وان تضم اكرب عدد
ممكن من النواب التغيرييني .وتشــر املصادر اىل ان املواقف
التــي صدرت مؤخراً عن عدد منهم او معظمهم تظهر تباينات
واضحــة يف ما بينهم حول العديد مــن القضايا والتوجهات
والربامج السياســية واالقتصادية ،وهــذا ما يصعب املهمة
ويفرض بعض الرتيث قبل تظهري هذه الكتلة.
والجدير بالذكر ان رئيس املجلس ونائبه ينتخبان لكل والية
املجلس اي الربع ســنوات ،بينام باقــي اعضاء هيئة املكتب
فانهــم ينتخبون يف اول يــوم ثلثاء من بدء العقد العادي يف
ترشين الثاين للمجلس يف كل عام.

ّ
األبــــيــــض  :الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي يـــحـــتـــاج لــتــضــامــن
ً
ســــــلبا علــــــى املرضى
املعنييــــــن ...والضغــــــوط تنعكس
صدر عــن املكتب اإلعالمي لوزير الصحة
العامــة الدكتور فراس األبيــض بيان ،أكد
أنه «ال يُخفى عىل أحد أن الســبب الرئييس
ألزمــات القطاع الصحي يعود لتأثره املبارش
والكبــر بالتقلبات الحادة التي يشــهدها
الوضــع املايل ،وهو ما يســتدعي تضام ًنا
كبــرًا من قبــل الجهــات املعنيــة كافة
لتأمني حاجات املرىض نظــ ًرا للخصوصية
اإلنســانية واألخالقية التي تتسم العمل يف
القطاع الصحي ،ويبقى اإلهتامم بالنواحي
التجاريــة واملالية أم ًرا مرشو ًعــا لتحقيق
الصمود واإلســتمرارية ولكن الرتكيز عىل
تحقيــق الربحيــة فقط يبعــد املهنة عن
أهدافها األساسية».
وذكّر البيان بأن الوزارة تخوض مســا ًرا
صع ًبــا ومعقــدً ا لتأمني تنفيــذ التحويالت
املالية للدعم املســتمر لعدد كبري من األدوية

الباهظة الثمن باملبلغ الذي يعادل خمســة
وثالثني مليون دوالر شهريا ،كام أن الوزارة
تواظب عىل تحديث مؤرش األســعار بحسب
تحسســا بصعوبة األوضاع
ســعر صريفة
ً
رشا جديدً ا يف
وهــي كانت قد أصدرت مــؤ ً
بداية هذا الشهر وستصدر واحدا مستحدثا
خالل بضعة أيام» ،مضيفا «أما اإلستعجال
يف تصعيــد الضغوط التي تنعكس ســل ًبا
عىل املرىض الذيــن يحتاجون إىل من يقف
بجانبهــم وليــس يف مواجهتهم ،فهو أمر
بعيد كل البعد عن الواجب املهني الذي يتعهد
بــه العاملون الصحيون تجاه مجتمعهم».
وختــم «إن الوزارة تكرر الدعوة للمعنيني
من مســتوردين وأصحاب صيدليات ملد اليد
حا يف
بدل تعزيز األجواء الســلبية إفســا ً
املجال لحلول مســؤولة تخفف من تداعيات
التقلبات املالية».

رأت اللجنة الفاعلة لالســاتذة املتعاقدين
يف التعليم االســايس الرسمي يف بيان ،ان
«وزير الرتبية والتعليم العايل عباس الحلبي
والبنك والدويل واليونيسف نجحوا يف تبخري
حقوق االســاتذة ،حيث مــر العام الدرايس
بالتدفيــش والتعطيل وماليــن الدوالرات
بقيت وعودا مل ترصف اال يف ترصيحاتهم».
وقالــت« :يوما بعد يــوم تعلو رصخات
االســاتذة الذبن حتى اليوم مل يحصلوا سوى
عــى مالليم من االعتــادات التي رصدت،
اىل ان بدأ االنهيار الفعيل باعالن االســاتذة
االرضاب الفــردي ،وتباعــا بــدأت املدارس
تعــاين النقص يف عديد كوادرها التعليمية،
وصوال اىل اتخاذ القــرار مبقاطعة املراقبة
يف االمتحانــات الرســمية .حصلنــا عىل
املســاعدة االجتامعية مــرة واحدة ولنصف
االســاتذة ،اما النصف اآلخر فهم مع من مل
تصلهم الحوافز وبقوا جميعا فريســة حجة
الخطأ بالسيستم .وبقي بدل النقل حربا عىل
ورق كام مستحقات نصف االساتذة التي مل

تــرف بعد ،كذلك االمــر رصف فرق العقد
الكامل عن العام املايض ،والعقد الكامل عن
هــذا العام .عدا رضب العــام الدرايس بعدم
وصولــه حتى اىل  80يوم تعليم يف قســم
كبــر من املدارس ،وال من مجيب عىل مصري
اعتامداتهم».
واعتــرت ان « 37مليون دوالر ،هو الرقم
الــذي ال احد يعرف كيف رصف .فال منصات
تصدر عــن وزارة الرتبية تظهر كيف رصف
ومتــى وملن .اىل ذلك يأتينــا املركز الرتبوي
للبحوث ليهدد االســاتذة بالتفتيش يف حال
عدم االلتحاق بالدورات التي سيدفع لها بدل
نقل بعد شــهور ،وعىل االساتذة اليوم تحمل
التكاليف من جيوبهم .نحن بحاجة للتفتيش
ليعيــد للمعلم مكانته ويضع كل المســؤول
عند حدود ادبيات الرسالة التعليمية وكرامة
املعلمني».
وختمت مؤكــدة ان «االرضاب الفردي بدأ
وســتكر الســبحة والعام الدرايس سيتجه
لالنتهــاء كام بدأ بضياع وترشذم وتخبط».

ُ
«مـــتـــعـــاقـــدو الــتــعــلــيــم األســـــاســـــي»  :اإلضــــــــراب ب ــدأ
والـــــعـــــام الـــــدراســـــي ســيــنــتــهــي كـــمـــا بـــــدأ بــضــيــاع

«هـــيـــئـــة ال ــت ــع ــل ــي ــم الــــعــــالــــي» فـــــي حــــــزب ال ــل ــه
ّ
«الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»
أســــفــــت لــــعــــدم إقــــــــــرار مـ ــلـ ــف ـــات
أصــدرت هيئة «التعليم العايل يف التعبئة
الرتبويــة» يف حزب الله ،بيانا حول أوضاع
الجامعة اللبنانية مطلبيا وأكادمييا .وأسفت
«لعــدم إقــرار مجلس الوزراء يف جلســته
االخــرة امللفــات املرفوعة مــن الجامعة
اللبنانية إىل مجلس الوزراء ونعني بها ملف
تعيني العمداء وإقــرار ملف التفرغ وإدخال
األساتذة إىل املالك وتسوية أوضاع املدربني،
وذلك رغم كل الجهــود املبذولة واالتصاالت
التــي قامت بهــا لتقريب وجهــات النظر
وحلحلــة موارد اإلشــكاالت الحاصلة حول
الجامعة يف مجلس الوزراء».
وكررت الهيئــة «دعمها املخصص إلنجاز
تعيينــات العمــداء وإقرار حق األســاتذة
املتعاقديــن بالتفرغ وهــؤالء لحق بهم من
الظلم الكثري وكان من األجدر إنصافهم وفرز
ملفهم عن ســائر امللفات الخالفية» ،مشرية
إىل «أن املدخل لحل مشــاكل الجامعة وإنقاذ
العام الجامعي يبدأ يف إعادة الحقوق املسلوبة
لألساتذة واملوظفني والطالب وتأمني حقهم
يف عيش الئق وكريم ويف زيادة املوازنة مبا
يكفي للقيام باملهام امللقاة عىل عاتقها ،وأن
تتحمــل الدولة مســؤوليتها من دون زيادة

الرســوم واألعباء عىل الطــاب وتحميلهم
أوزار اإلنهيار الحاصل ،إذ ال مســتقبل ينتظر
البالد والجامعة الوطنية تنئ».
وإذ قدرت «الهيئة» «حجم الصعوبات التي
تدفــع مثنها الجامعة مثل ســائر قطاعات
الدولــة» ،أكــدت «صعوبة العمــل النقايب
املطلبي يف هذه الظروف» ،معلنة «أن رابطة
األســاتذة املتفرغــن هي الجهــة النقابية
املؤهلــة لحمــل هموم الجامعــة اللبنانية
وأســاتذتها ،وأن وحــدة الرابطــة ووحدة
الجســم التعليمي أســاس نطل من خالله
عىل االســتحقاقات الداهمة ،ليستمر العمل
املطلبــي من دون توهني وصوال إىل اإلصالح
املنشــود .وهي تلفــت يف هذا الصدد إىل أن
مــا انفرد وعرب عنــه الدكتور عالء غيث يف
كتاب إســتقالته من عضوية مندويب كلية
العلــوم الفرع األول ميثله شــخصيا وهي
غري معنيــة مبضمونه ،وتؤكد عىل رضورة
امليض يف تحمل الجميع ملســؤوليتهم وعىل
التالحم ،إميانا منها بأن وحدة العمل املطلبي
واستمراريته رشط ورضورة ملواجهة األزمة
التــي تعصف يف البالد عموما ويف الجامعة
الوطنية خصوصا».
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إعـــــــــادة الــــبــــنــــاء ال ــوط ــن ــي
ً
ً
ّ
دستوريا واقتصاديا هي التحدي
غالب قنديل
حل بالبلد وأطبــق عليه ،مل يعد من
بعــد الخراب الذي ّ
خيار سوى العمل عىل بلورة وبنــاء جبــهة وطــنيــة
م ّتحدة عابرة للطوائف واملناطق ،تقوم بإطالق مسار جديد
يف الحياة الوطنية اقتصاديا وسياسيا ،وتنتشله من دورة
النزيف ،لتقيم سدّ ا قويا قادرا عىل الحؤول دون االخرتاقات
املعادية للنسيج الوطني.
االخرتاق هو نفسه ،سواء كان بواسطة شبكات الصيد
األمريكيــة الغربية املكشــوفة أم بتوريات الخداع وبلف
«األناجزة».
فتجفيف املستنقع يحول دون تكاثر الطحالب السا ّمة،
ونشــوء البدائل األصيلة واملوثوقــة والربامج الواقعية
أي تالعب لتســميم
املقنعة ،هو الذي يقطع الطريق عىل ّ
الوعي ،وتضليل الــرأي العام أو جرفه يف متاهات خراب
وانخالع ،خلّف وصفات بائسة ومسمومة.
إن املطلوب بداية ،هو إيجاد مؤسســة مستق ّرة لقيادة
العمــل الوطني ،تنبثق عنها صيغــة قيادية تدير النضال
اليومــي ،وتق ّرر الخطط واملهــام املطروحة عىل جدول
األعــال بتجاوز األطر التنســيقية الثنائيــة والثالثية
واللقاءات املوسمية اىل انتظام مستقر يف العمل القيادي
مركزيا ومناطقيا ،وهو ما سوف يرتقي باألداء الجبهوي،
ومهم يف ش ّتى امليادين.
ويحقّق مردودا كبريا
ّ
يؤسس
ال بدّ  ،يف هذه الحال ،من الدعوة العاجلة ملؤمتر
ّ
الجبهة ،وتنبثق عنه مؤسســات قياديــة ،تبارش العمل
التخطيطي والتنفيذي ،وتؤ ّمن اإلدارة السياسية املتناغمة
للرصاع .وينبغي القول إن ما حقّقته صيغة الثنايئ الوطني
حركــة أمل وحزب الله بالتناغــم مع التيار الوطني الح ّر،
عرب التفاهم بــن التيار وحزب الله بالرتابط مع الرشاكة
بــن الحزب وحركة أمل ،مل يعد كافيا لإليفاء بحاجات الع
JJمل الوطني يف هذه املرحلة.
ســيكون من الضا ّر واملؤذي للعمل الوطني تبدّ د الجهد،
كل املســاعي باملفرد يف شتات األزمات وصخب
وانرصاف ّ
املواقف املتالطمة والوصــفات املتناقــضــة ،وبعضها
يف تيه اغرتاب وانخالع بعيدا عن أي مبادرة جدية لإلنقاذ
الوطني قادرة عىل انتشــال البلد من الهوة السحيقة ،التي
انزلق فيها ،وهي حلزونية بال منافذ ظاهرة ،وتزداد عمقا
وقتامة بوصفات املديونية الشيلوكية وغوايات التسهيل
والتجميــل امللغومــة ،التي أودت بكثري مــن البلدان اىل
االختناق واملوت.
إن إعادة البناء الوطني ليســت ورشــة سهلة رسيعة،
وهي ســوف تقيض وقتــا وجهودا جبــارة ،ويفرتض
إلنجازها حشد جميع الطاقات والجهود الوطنية الكامنة
يف الوطــن واملهاجر ،وتعبئتها من خالل أطر مرنة إداريا
وماليا وقانونيا لتكوين أوعية وأطر اســتثامر وتوظيف،
تل ّبي الحاجات الوطنية بدال من االلتفات املســتم ّر والدائم
اىل اســتعطاء ديون من الخارج الساعي إلنشاب مخالبه
بكل املنافذ املتاحة.
يف البنيان الوطني ّ
غاية الحلف االســتعامري الصهيوين الرجعي نســف
معادالت القوة ،وتقويض املناعات بعد تجويف البلد وخنقه
ألي نزوع
وتكبيله بالرشوط والقيود املنافية واملعاكســة ّ
استقاليل أو سيادي .وبالذات تبقى الغاية املركزية تجفيف
البيئة املجتمعية الح ّية ،التي انبثقت منها وفيها املقاومة،
التي غــرت التوازنات االســراتيجية ومعادالتها ،التي
شهدت انقالبا نوعيا مستداما ،واستعصت عىل الزحزحة
والتوهني .وقد وجد الغرب ضالّته بعد االختبارات املتالحقة
واالستنزاف املايل واالقتصادي.
التحدي الراهن ،هو تنظيم الجهود والطاقات الوطنية،
وحشــدها يف مسار استنهاض ،يح ّرك عملية إعادة البناء
الوطني ،ويطلق مســارها .وهذا يتطلّب ورشة دستورية
وسياســية شــاملة ،ومرشوعا متكامال إلعــادة البناء
الوطني ،يحدث التغيريات االقتصادية واملالية املنشــودة،
ويدشّ ن مرحلة من التعايف الوطني الحقيقي.

ّ
سليم ع ــون :بــري املــرشــح الوحيد
وتــــجــــربــــة الـــــعـــــراق مــســتــبــعــدة

أعلن النائب ســليم عون ان «قرار التيار الوطني الحر يف ما
يتعلق باســتحقاق انتخاب رئيس مجلس النواب ســيعلن بعد
اجتامع الكتلة» .ورأى يف حديث اذاعي ،ان «الرئيس نبيه بري
يضمن فوزه بهذا املنصب لكونه املرشــح الوحيد» ،معتربا ان
«املرحلــة تتطلب التفكري يف كيفية الخروج من االزمة وليس
فقط توزيع املناصب والحصص ،مستبعدا «تكرار تجربة العراق
ما بعد االنتخابات».
ووصف عون املشــهد يف لبنــان «بالضبايب بعد ما انتجته
االنتخابــات النيابيــة ،نظرا لغياب االصطفافــات العمودية
والتحالفات ،باالضافة اىل اختالف املواقف بني النواب بحسب
املوضوع املطروح».

س ــف ــي ــرا ال ــي ــم ــن واألردن هــنــآ
املـــــولـــــوي بـــنـــجـــاح اإلنـــتـــخـــابـــات

املولوي مستقبالً السفري اليمني

اســتقبل وزير الداخلية والبلديات القايض بســام الولوي،
يف مكتبــه بعد ظهر امس ،ســفري اليمــن يف لبنان عبد الله
الدعيس الذي قدم التهنئة للوزير مولوي عىل نجاح االستحقاق
االنتخايب .وقال« :إنها بداية حقيقية ملعالجة املشاكل واالزمات
التي يواجهها لبنان».
والتقــى املولوي ســفري االردن وليد الحديد الذي اثنى عىل
إنجاز االســتحقاق االنتخايب ،وتم عرض لالوضاع والعالقات
بني لبنان واالردن.

رحـــمـــه« :ال ــب ــل ــد مـــا عــــاد يــحــمــل»

غرد النائب الســابق اميل رحمــه عرب «تويرت»« :غريب أمر
معظم القوى السياسية يف لبنان .كلها تقاتل كلها بـ «مبارح»
وما شــفت واحده منهــا تقاتل لبكرا .خلــي مبارح ملبارح،
ونتنافــس من أجل بكرا احــى .وقفوا احقاد وتحريض .البلد
ما عاد يحمل».

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
صـــــــــــــــراع نيابـــــــــــــــي علـــــــــــــــى املنصـــــــــــــــب املســـــــــــــــيحي األعلـــــــــــــــى
ّ
بعـــــــــــــــد رئاســـــــــــــــة املجلـــــــــــــــس ...ملـــــــــــــــن تميـــــــــــــــل الكفـــــــــــــــة؟
محمد علوش
تنطلــق قريبــاً أوىل اســتحقاقات املجلس
النيايب عرب انتخاب الرئيس ونائبه ،وســط ج ّو
مل ّبد باملواقف الشــعبوية و «التهريجية» التي
تقدّ م صورة أ ّولوية عن مستقبل املجلس النيايب
الحايل .مواقف ُمعارضــة إلعادة انتخاب نبيه
بــري ،وأخرى مؤيدة ،والالفت مواقف تدعو اىل
مقاطعة الجلسة ،صادرة أو تحظى بتأييد بعض
نــواب «الثورة» الذين عىل مــا يبدو وصلوا اىل
الربملان لتفعيل التعطيل ال تغيري الواقع.
هناك من حاول تضخيم مواقف الكتل السياسية
من إعادة انتخاب بري ،خاصة ما صدر عن كتلة
«القوات اللبنانية» ،وكتلة «التيار الوطني الحر»،
علامً أن الكتلتني مل يســبق لهام أن ص ّوتا لربي
يف رئاسة املجلس يف املرات السابقة ،منذ العام
 2005حتــى اليوم ،وما حصل عام  2018من قبل تكتل «لبنان
القوي» كان تــرك الحرية ألعضاء التكتل ،حيث عارض يومها
انتخاب بري أكرث من  10نواب من التكتل.
واشــارت مصادر سياسية إن التعاطي مع مواقف «التيار»
و «القوات» بهذه الطريقة هدفه الدخول يف اللعبة الشــعبوية
التــي يحاول لعبها نــواب «الثورة» ،فكلمــة «تغيري» درجت
موضتها اليوم ،ويظن البعض أن عدم اســتعاملها ســيخرسه
شــعبياً ،وهو مــا ينعكس عدم جدّ يــة بالتعاطي مع امللفات
املطروحة ،والتي تســتوجب اإلنتهاء منها رسيعاً للتف ّرغ اىل
قضايا الشعب اللبناين.
منصب رئيس املجلس أصبح محسوماً ،تضيف الصادر ،بغض
النظرعن عدد األصوات ،وما يبقى اليوم حول هذه املسألة سؤال

أسايس ستكون األيام املقبلة كفيلة باإلجابة عليه :هل سنبدأ
العهد النيايب الجديد بالتعطيل أم ال؟
أما بالنســبة اىل منصــب نائب رئيس املجلــس النيايب،
فيكتســب هذا املنصب ،يف الوقت الراهــن ،أهمية بالغة ،ال
سيام أنه من املفرتض أن يرتأس يف الربملان الجديد إجتامعات
اللجان النيابية املشــركة التي ستناقش العديد من مشاريع
وإقرتاحــات القوانني الهامة ،باإلضافة إىل أنه قد يتحول إىل
املنصب املســيحي األول يف الدولة اللبنانية يف حال الوصول
إىل الفراغ الرئايس.
يف هذا السياق ،تعترب القوى املسيحية األساسية ،أي «التيار
الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» ،أن فوزها بهذه املعركة
يصب يف خانة التنافس التي تخوضه عىل التمثيل املســيحي
األكرب ،ولذلك يرشــح كل منهام نائباً لهذا املنصب ،بالرغم من

إدراكهــا أن وصول أي منهام ،الياس بو صعب
وغســان حاصباين ،لن يكون باألمر الســهل،
بحســب املصادر ،بل يحتاج إىل مروحة واسعة
مــن التفاهامت ،خاصة أن التحالف الكبري الذي
تتباهــى به «القوات» ال يبدو أنه متفاهامً حول
هذا املنصب لكرثة الراغبني فيه.
هنــا ،من املفيد اإلشــارة إىل أن هذا األمر قد
يكــون مرتبطاً إىل حد بعيــد بإنتخابات رئيس
املجلــس ،حيث تنازل أي منهــا يف موضوع
التصويت لربي يفتح الباب أمامه لتعزيز وضعية
مرشحه ،تقول املصادر ،عىل قاعدة القدرة عىل
تأمني أصوات نــواب «الفريق املوايل لربي» له،
خصوصاً بالنسبة إىل بو صعب ،الذي من املمكن
أن يؤمــن توافق قوى الثامن من آذار عليه ،بينام
حاصبــاين يحتاج إىل تفاهم حول اســمه مع
القوى والشخصيات املستقلة و «التغيريية».
يف الوقت الراهن ،يرص مختلف األفرقاء عىل رفض أي تسوية
من هذا النوع ،حيث تم اإلعالن عن ذلك من جانب «القوات» و
«التيار» ،بينام بري ،وبحســب املقربني منه ،مرتاح إىل قدرته
عىل الفوز بعدد ال يستاهن به من النواب ،وقد ال يكون أيضاً يف
وارد الدخول يف أي تســوية عىل هذا الصعيد ،األمر الذي يفتح
الباب أمام معركة قاســية بني الحزبني املسيحيني األساسيني،
قد تقود إىل ذهاب املنصب إىل أحد النواب املســتقلني ،وهنا ال
يقترص األمر عىل ملحم خلف ،بل هناك ســجيع عطية أيضاً،
علامً ان بري يفضل أن تأخذ اللعبة الدميوقراطية مداها يف هذا
االستحقاق ،مع األخذ بعني اإلعتبار أنه كلام زادت حدة املعارك
كلام مالت الكفة لصالح الحلول الوسطية.

املختــارة تعــود الــى «ربــط النــزاع األمنــي» مــع حــارة حريــك بعــد فوزهــا اإلنتخابــي الكامــل
ً
ً
ُ
ّ
ّ
ال تواصل سياسيا بين حزب الله وجنبالط بعد  15أيار ..وبري ينسق مجلسيا مع «أبي تيمور»
عيل ضاحي
طويت صفحة «املعركة» الدرزية  -الدرزية اقله عىل الورق
ويف وزارة الداخليــة مــع اعالنها عن فوز «االشــرايك» بـ
«العالمة الدرزية الكاملة».
كام انتهت الحسابات االنتخابية عىل الورق ايضاً ،خصوصاً
يف الشــوف وعاليه وبريوت الثانيــة ،حيث كان «االحتكاك»
االنتخــايب عالياً بني النائبني الســابقني وليد جنبالط وطالل
ارســان والوزير الســابق وئام وهاب .بينام من الطبيعي ان
تبقــى نتيجــة االنتخابات عىل نار حاميــة داخل كل فريق ،
خصوصاً الخارسين منهم لتقويم النتائج ودراســتها ولوضع
اســس املرحلة املقبلة ولـ «إطفاء الحرائق» التي اشتعلت داخل
كل بيت حزيب وسيايس وعائيل.
وتكشــف اوســاط درزية مطلعة عىل العالقة بني الثاليث
جنبالط ووهاب وارســان ،انها متوترة حالياً ،وهناك شــبه
قطيعة بينهم ،واالمور عادت اىل ما قبل «مصالحة خلدة» ،لكن
املؤكد ان «املوحدين الدروز» مهام كان انتامؤهم الســيايس لن
يفرطوا بوحدة الدروز وبأمن الجبل والشوف واملناطق الدرزية،
مهام بلغ منسوب الخالفات.
فجرح الشويفات وقربشمون مل يندمل بعد ،وبالتايل عندما

تربد النفوس وتهدأ ســيكون هناك مقاربة جديدة ،كام اشــار
كل من وهاب وارسالن يف آخر اطاللتني منذ ايام وبعد نتيجة
االنتخابــات املخيبة لآلمال ،اىل انهام ســيقاربان االنتخابات
ونتائجها من زاوية مختلفة مع الحلفاء والخصوم.
امــا يف مقلب جنبالط ،فقد عاد «ابــو تيمور» اىل خفض
مســتوى الخطاب الســيايس ،بعدما رفع من منســوبه اىل
اقىص درجات التوتري املذهبي والطائفي ،ضد العهد وحزب الله
وسوريا وايران قبل  15ايار.
وتقول االوساط الدرزية نفسها ،ان جنبالط عاد اىل خفض
مستوى التوتر من باب تحقيقه الهدف ،وهو شد العصب الدرزي
حوله ،واســتبعاد اي ممثلني دروز آخرين من طارق الداود يف
البقاع الغريب اىل نســيب الجوهري يف بريوت الثانية ،وصوالً
اىل ارســان يف عاليه ووهاب يف الشوف ومروان خري الدين
يف حاصبيا.
ومع حصده املقاعد الدرزية باســتبعاد منافسيه التقليديني
ارســان ووهــاب والداود وشــد عصــب الجنبالطيني عىل
اليزبكيني وفق االوســاط ،عقد جنبــاط ايضاً صفقة «تحت
الطاولة» مع «التغيرييني» يف الشوف ،وتأكدت فرضية ترسيب
اصوات درزية ملارك ضو لتأكيد اسقاط ارسالن ،وكذلك تع ّمدت
«القاعدة االشــراكية» يف حاصبيا والخلوات وشويا وغريها

بــري أوع ــز بتخفيف اإلجــــراءات حــول مبنى املجلس
عــلــوي :إلعــــادة تــكــويــن الــســلــطــة الــســيــاسـ ّـيــة سريعا
ً

اســتقبل الرئيس نبيه بري
يف عني التينة النائب سجيع
عطيــة ،حيــث تــم عرض
لألوضاعالعامةسيامحاجات
الشامل ومنطقة عكار وآخر
املستجداتالسياسية.
وبعد اللقاء قال عطية« :هي
أول زيــارة قمــت بها لدولته
وكانت مؤرشا عىل إهتاممه
(حسن ابراهيم)
		
وعىل رعايته الخاصة ،أنا أعلم بري مستقبالً السفري املرصي
انه يشبهنا ،هو أب املحرومني
ووفقا لالرادة الشعبية للشعب اللبناين الشقيق
ونحن من منطقة محرومــة ،وبالتايل كانت
ودعمناإلستكاملهذهالخطواتواإلستحقاقات
هذه الزيارة للتداول يف شــؤون املنطقة بشكل
الدســتورية يف مواعيدها خاصة انه ال يخفى
خاص ،كذلك أعلن اننا شــكلنا كتلة إمناء عكار
عىل احد أننا ال منلك ال يف لبنان وال يف املنطقة
وتشمل عددا من النواب وان شاء الله عىل توسع
أكــر لتكون صوتا ألبناء منطقتنا يف تحصيل وال يف الظــروف الدوليــة ال أحد ميلك رفاهية
حقوقها .ودولته شد عىل يدنا ومتنى ان نكون اضاعة الوقت» ،مضيفا «الوقت ليس يف صالح
كتلة مرتاصة موحدة حول مشاريعنا وهو أبدى أحد .املطلوب اســتكامل رسيع العادة تكوين
السلطة السياسية عندنا إستحقاقات متتالية
كل املساعدة وكل االهتامم».
وعنتصويتالكتلةلربي،قالعطية«:مبدئيا الن إعادة تكوين السلطة السياسية هي الرشط
الــروري إلمتام عملية اإلصــاح واإلنتقال
نعم».
كام اســتقبل بري ســفري جمهورية مرص بالوضع اإلقتصادي اىل املكان الذي يســتحقه
العربيــة الدكتــور يارس علــوي ،وبحثا يف هذا البلد العريق وشعبه العظيم».
واستقبل بري النائب حسن مراد ،وتم البحث
املستجدات واألوضاع العامة يف لبنان واملنطقة
يف االوضاع العامة .
والعالقات الثنائية بني البلدين.
عىل صعيد آخــر ،صدر عن املكتب االعالمي
وبعد اللقاء ،تحدث علوي« :قمنا بإستعراض
آخر التطورات .وقــد نقلت للرئيس بري نفس لربي ما ييل« :بناء لتوجيهات الرئيس نبيه بري
املوقــف الذي نقلته االســبوع املايض للرئيس التي تقيض بإنجاز رفــع اإلجراءات وتخفيف
نجيــب ميقايت وهو فيام يخــص االنتخابات التدابري التي كانت متخذة ســابقا حول املجلس
بإعتبارها الخطــوة االوىل نحو إعادة تكوين النيايب ،حيث بــدأت الجهات املعنية بتنفيذها
السلطة السياســية وفقا ملقتضيات الدستور وإنجازها قبل إنعقاد الجلسة النيابية املقبلة».

ّ
ســــــنــــــصــــــوت بــــــــورقــــــــة بــــيــــضــــاء
ريــــــــفــــــــي:
فـــــي انــــتــــخــــابــــات رئـــــاســـــة مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب

ذكر النائب أرشف ريفــي ،أن «االنتخابات
النيابية كانت بداية تغيري ،والوضع ال يحتمل
الفراغات ،من يقبــل حكومة وحدة وطنية،
ولن نقبل حكومة وحدة وطنية ألنها ستكون
مفخخة وعاجزة».
وأكــد يف حديث تلفزيوين« ،انني مل أطرح
نفيس نهائياً لرئاســة الحكومة وال أســعى
اىل أي منصب وكل قوة ســيادية نزيهة هي
حليفتنــا ،وأنا بحلف مع القــوات اللبنانية،
واقرتحت انشــاء جبهة وطنية سيادية ،ويل
بيطرح نفسو بكون عم بخالف الدستور».
ورأى ريفي« ،اننا سنؤيد َمن يشبهنا لنائب
رئيس مجلس النــواب بالتفاهم مع القوات،
وسنســر بخيار غســان حاصبــاين اذا تم

ترشيحه ،وأنا مع شخصيات جديدة وسيادية
لرئاســة الحكومــة وال أرى نجيب ميقايت
شخصية تغيريية» ،ورداً عىل سؤال« :هل انت
مع أن يكون نبيه بري رئيس ملجلس النواب؟»،
أجــاب« :نحن ضــد كل القوى السياســية،
وســنصوت بورقة بيضاء ألننا كتلة تغيريية.
املشاركة يف االنتخابات كانت مميزة يف البيئة
الســنية ،و َمن راهن عــى املقاطعة ال يعرف
الســنة الذين ص ّوتوا بكثافة للخط السيادي
والتغيريي وعدنا اىل تعدّ د القيادات الســنية
ونحن يف مرحلة انتقالية» ،وشــدد عىل «اننا
لــن نقبل حكومة وحــدة وطنية و»ما يعنرت
علينا محمد رعد» وســنفرض الحكومة التي
نريدها ولن نساوم».

التصويت لـ «االئحة التغيريية» يف الجنوب الثالثة ،والتي فاز
منها الياس جرادة وفراس حمدان عىل حســاب اســعد حردان
ومروان خري الدين.
وتشــر االوساط اىل ان جنبالط خفض من مستوى لهجته
تجاه حزب الله وسالحه يهدف اىل الحفاظ عىل «ربط النزاع»
االمني مــع حارة حريك وللحفاظ عىل امــن الجبل واملناطق
الدرزية والشيعية املتداخلة.
ويف حــن مل يرصد اي اتصــال بني حزب الله وجنبالط بعد
االنتخابات ال امنياً وال سياســياً ،تكشف اوساط يف «الثنايئ
الشيعي» ان حزب الله تواصل مع حليفيه وهاب وارسالن وان
العالقة بينهم جيدة وعىل طبيعتها ،وهي مستمرة مع استمرار
الدور الســيايس والحزيب لكل مــن الرجلني .وهذا يعني ايضاً
ان الواقعية السياسية تفرتض التواصل بني «الثنايئ الشيعي»
وجنبالط وبــن حزب الله وجنبالط تحديــداً ،لكونه املكون
الــدرزي الحايل الوحيد وامل َمثل يف مجلس النواب ،عىل اعتبار
ان العالقة دامئة ومستمرة بني الرئيس نبيه بري وجنبالط.
وهناك ايضاً اســتحقاق رئاسة مجلس النواب ،حيث يتوىل
بري االتصاالت مع القوى السياســية والنيابية ،ال ســيام مع
جنبالط «الحليــف االزيل» للمصيلح ،ويتوقع ان يكون هناك
لقاء بني بري وجنبالط يف الساعات املقبلة.

دريـــــــــان اســـتـــقـــبـــل فـــرونـــتـــســـكـــا وإيـــــهـــــاب مــطــر
استقبل مفتي الجمهورية
اللبنانية الشيخ عبد اللطيف
دريان يف دار الفتوى ،املنسقة
الخاصة لألمــم املتحدة يف
لبنان يوانا فرونتسكا.
ثم اســتقبل النائب إيهاب
مطر الذي قال بعد اللقاء« :دار
الفتوىكانتوستبقىمساحة
جامعةلكلاللبنانيني،مسلمني
ومسيحيني،ملاتشكلهمواقفها
مننقطةارتكازلخياراالعتدال دريان مجتمعا فرونتسكا
األصلح دامئــا لبلد مثل بلدنا،
وأشدد أيضا عىل إبعاد موقع رئاسة الحكومة،
ال ميكــن أن ينهض ويتقدم إال بالوســطية ،أما
ملا لهذا املوقع من أهمية ورمزية ،عن املزايدات
التطرف ميينا ويسارا فيصيبه بالخراب» ،مضيفا
«أثــرت مع املفتي بعض املواضيع ومنها قضية الشــعبية والبــازار الســيايس .ونحن أمام
املوقوفــن ظلام ،وقضية مراكب املوت وأوضاع اســتحقاق انتخاب رئيــس للمجلس النيايب
طرابلس واالستحقاقات املقبلة ،واستمعت إىل ونائب رئيس وتشــكيل هيئة املكتب وسأتخذ
نصائحه واخذ مشورته بكل محبة .واليوم بعد املوقف املناسب ملصلحة لبنان طبعا ،بعد دعوة
حصول االنتخابات وما حملته من تغيريات ،نأمل رئيس السن اىل جلسة».
واســتقبل املفتــي ،وفدا شــبابيا بريوتيا
ان تســاهم يف إيجاد حل لألزمات التي يعيشها
برئاسة املحامي حسن عفيف كشيل الذي أكد
الشعب اللبناين وما أكرثها».
وختم «أريد ان أشــدد عىل تشكيل حكومة ان دار الفتوى «هي مرجعية وطنية وإسالمية
جديدة من األكفاء ،فالبلد بأمس الحاجة لهم ،وحاضنة لجميع اللبنانيني».

الـــخـــطـــيـــب :لـــتـــفـــاهـــمـــات تـــســـهـــم فـــــي تــعــزيــز
اإلســــــتــــــقــــــرار الــــســــيــــاســــي وتــــنــــقــــذ لـــبـــنـــان
استقبل نائب رئيس املجلس
اإلسالمي الشــيعي األعىل
العالمة الشيخ عيل الخطيب
يف مقر املجلس ظهر امس،
وفدا مشــركا مــن اللجنة
االسقفية للحوار املسيحي -
اإلسالمي ورابطة كاريتاس
لبنان برئاســة املنسق العام
للجنة االســقفية الدكتور
جوزيف محفوض وأعضاء
اللجنة املنظمة املنبثقة من الخطيب مع الوفد املشرتك
مؤمتر «بيتنا املشرتك  -لبنان
تعزيز التعاون والتواصل بني جميع اللبنانيني
الرجاء».
لتكويــن ثقافــة ســائدة يف التعامل يف ما
وو ّ
جــه محفــوض دعــوة اىل الخطيب بينهم».
لبنان
املشرتك
«بيتنا
مؤمتر
يف
للمشــاركة
وبارك «كل جهد ومســعى يعــزز التعاون
الرجاء» الذي ســيقام يف الثامن من حزيران والتواصــل بني اللبنانيــن ويحصن وحدتهم
يف دير ســيدة اللويزة  -ذوق مصبح برعاية الوطنيــة ويخــدم املواطنــن والوطن عىل
رئيس مجلس البطاركة واالساقفة الكاثوليك السواء ،وال ســيام ان الظروف الصعبة التي
يف لبنان البطريرك مار بشاره بطرس الراعي .يعيشها لبنان تستدعي بذل تعاون السياسيني
ور ّ
حب الخطيــب بالوفد «يف مقر املجلس النتــاج تفاهامت وطنية تســهم يف تعزيز
الذي ميثّل بيتــاً لجميع اللبنانيني من منطلق االستقرار الســيايس متهيداً إلنقاذ لبنان من
الحــرص عىل االنفتاح والتعاون بني الطوائف التدهور االقتصادي والــردي املعييش الذي
واملكونات اللبنانية» ،مشــدداً عىل «رضورة ينذر بتداعيات اجتامعية خطرية».
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فاطمة شكر

تختلــف متامــاً ظروف
ُ
انتخابات العــام  2018عن
ظــروف انتخابــات 2022
بالرغم من كل التســاؤالت
حول شــكل املجلس النيايب
الجديــد ،أو الحكومــة
املنتظرة.
أما الجديــد يف انتخابات
 ،٢٠٢٢إنهــا تتزامــ ُن مع
ٍ
متغــرات سياســي ٍة يف
املنطقة منهــا :الهدوء عىل
جبهــة الحرب الســورية،
حيث املشهد تبدل سيام وأن
الظروف اإلقليمية والدولية
باتــت عناوينهــا مختلفة،
فالوضع الحرج لســوريا يف بداية الحرب ال يشبهُ
الوضع الحايل بعد الهزمية التي منيت بها «داعش»
والتكفرييني ،كام أن الوضع يف الكيان الصهيوين
اختلف يف الصور ِة واملشــهد بعد أن توسعت دائرة
االشــتباكات من عنرص الدهــم والقوة والحصار
اىل جغرافية توســعية لتشــمل العديد من القرى
والبلدات املحتلة ،حتــى وصلت األمور اىل اإلرباك
داخل الكيــان الغاصــب ،فيام خــرج لبنان من
انتخابات نيابيــة فرضت تنوعاً جديداً مع الحفاظ
عىل االنقسام وبقاء الخالفات ال بل توسعِ رقعتها،
واختالف يف أسامء األشخاص.
رعاي ٌة دوليــ ٌة جديدة تدخل اىل خط األزمة ،بعد
أن توقفــت كل املبادرات الســابقة ،وعاد الحديث
واهتامم أوســع بعد فراغ
عن املبادرة الفرنســية
ٍ
الرئيس مانويل ماكرون من االنتخابات الرئاســية

التي فاز بها للمــرة الثانيــة والتجديد له ملنصب
دعم
الرئاســة ،ليعطي لبنان نفح ًة جديد ًة وجرعة ٍ
تختلف عن ســابقاتها ،وتتمحور باإلتصاالت بينه
ُ
وبني الســعودية ،وقد توج هــذا اإلهتامم بعملية
تنصيب لوزيرة الثقافــة اللبنانية األصل رميا عبد
امللك التي واكبت منذ البداية الرئيس ماكرون كونها
مستشــارته يف زيارته املكوكية اىل لبنان عقب
تفجري مرفأ بريوت يف  ٤آب .٢٠٢٠
وقد برزت يف اآلونة األخرية حرك ٌة ديبلوماسية
واتفاقيات ودعم عســكري بني البلدين،
ٌ
أمريكيــة
تخللها دعوى رسيعة وجهتها السفرية األمريكية
دورويث شيا للواء عباس ابراهيم يف زيار ٍة حملت
طابعــاً من الرسعة والخصوصيــة ملرحلة ما بعد
اإلنتخابات.
وأمام هذا املشهد سوف تكتمل الصورة السائدة
بني قــوى دخلت وســميت «بالتغيريية» ،وأخرى

زادت مــن نصيبها التعددي
ٍ
صــف معارض
وبقيت يف
حتى اشــعا ٍر آخر ،مشــهدٌ
يشــبهُ املــايض القريب،
وحل ٌة جديد ٌة متركزت بديالً
من  14آذار وعىل حســابه،
وأخرى رفعت مــن عددها
عىل حســاب تيــا ٍر يواجه
جبه ًة ضمــن بيئته من كل
اإلتجاهات.
كل ما لدينا حتى الساعة،
يضيف مصدر مطلع ،أنه ما
هو اال فرتة زمنية تجد ُد فيها
الخطوط العريضة للمرحلة
املقبلة بعد ترابط للمصالح
الدولية واإلقليمية والتي بدأ
العمل عليها ،وعند اإلنتهاء
ُ
تتجه األمور نحــو الحلول
ٍ
دفعات وبهدو ٍء تام ،لتشــمل العديد
املبدئية ،وعىل
ٍ
من القضايا ضمن روزنامة أرقامها مل تعد صعبة
وباتت محددة لالستحقاقات ،وقريباً قد تظه ُر جلياً
أمام العلن ملرحلة تهدئ ٍة ال تزعج اآلخرين ،ال سيام
من أىت واستجد عىل املشهد السيايس الحايل.
املشهد السيايس الجديد واملختلف سوف تظهر
معامله يف مجلــس النواب ،فنحــ ُن أما َم مجلس
نيايب مك ّون من كتل نيابية ومســتقلني ،يضيف
املصدر ،وال يوجدُ فريق ســيايس لديه األكرثية
النيابية ،أما اإلســتحقاقات القادمة من تســمي ٍة
لرئيس املجلس النيايب ،وتسمية شخصية من أجل
تشكيل الحكومة ،إضاف ًة اىل الوصول لإلستحقاق
الرئايس ،كلها ستزيدُ من الخالفات واإلنقسامات
ورمبا ســتؤدي لدخــول لبنان مرحلــة التعطيل
والفراغ.

الثلثاء  24أيار 2022

الــــحــــلــــبــــي شــــــــــارك فــــــي املـــــؤتـــــمـــــر الــــعــــاملــــي
لـــــــــــــــــــــــــوزراء الـــــــتـــــــربـــــــيـــــــة فـــــــــــي لــــــنــــــدن

خالل املؤمتر

شــارك وزير الرتبيــة والتعليــم العايل
الدكتــور عباس الحلبــي يف املؤمتر العاملي
لوزراء الرتبية والتعليــم العايل الذي يعقد
يف لندن.
ورافقــت الوزير إىل املؤمتر مستشــارة
رئيس الحكومة للشؤون الرتبوية الدكتورة
هبة نشابة ،واملستشــار االول للرتبية لدى
اليونســكو يف الدول العربيــة فادي يرق
ومدير املجلس الثقايف الربيطاين يف بريوت
دايفيد نوكس .
وكان يف استقبال الحلبي منذ وصوله إىل
العاصمة الربيطانية ،سفري لبنان يف لندن
رامي مرتىض.

وقد شارك أيضا يف افتتاح املؤمتر ،مئات
الوزراء والشخصيات الرتبوية واألكادميية
العاملية التي تبحث يف مستقبل الرتبية بعد
جائحة كورونا.
ومن املقرر أن يســتمر املؤمتر أياما عدة،
عىل تكــون للوزيــر الحلبــي مداخلة عن
الوضع الرتبوي يف لبنــان والتحديات التي
تواجهــه ،باإلضافة إىل الخطة الخمســية
للــوزارة ،والتطلعات نحــو توفري مقومات
استمرار التعليم للجميع وخصوصا يف العام
الدرايس املقبل.
كام ســيكون عىل جدول أعــال الحلبي
العديد من اللقاءات واالجتامعات الجانبية.

ُ
أســــاتــــذة املـــــاك و «م ــت ــع ــاق ــدو امل ــه ــن ــي» اعــتــصــمــوا
أمــــــام مـــصـــرف فــــي ال ــن ــب ــط ـ ّـي ــة وأقــــفــــلــــوا مــدخــلــه

ســــيــــنــــاريــــوهــــات مــــطــــروحــــة لـــإســـتـــحـــقـــاقـــات املـــقـــبـــلـــة...

فادي عيد

ما زالــت اإلتصاالت تدور
بعيداً عن األضواء بني كافة
الكتل النيابية واملســتقلني
و»التغيرييــن» ،وصــوالً
إىل مترير جلســة انتخاب
رئيــس املجلــس النيايب،
وينقل يف هذا الصدد ،وفق
معلومات مؤكدة ،أن بعض
الكتل قد حســمت خيارها،
فعــدا «الثنايئ الشــيعي»
الذي سينتخب الرئيس نبيه
بــري لوالية جديــدة ،فإن
«اللقــاء الدميوقراطــي»،
سي ّتجه إىل الخطوة عينها،
عــى أال ينطبــق ذلك عىل
نيابة رئاســة املجلس يف حال كان املرشح ينتمي
إىل «التيــار الوطني الحر» ،إمنــا ذلك ،يأيت ضمن
ترسيبات ،إذ خالل الســاعات القليلــة املقبلة قد
يصدر موقف عن «اللقــاء الدميوقراطي» والحزب
«التقدمي اإلشــرايك» يف هذا الصدد ،يتناول فيه
هذا اإلستحقاق من جوانبه كافة ،إىل بيان شامل
يركّز خالله عىل املسائل اإلقتصادية واإلجتامعية،
ورضورة وقف كل املهاترات ،يف ظل ما يشهده البلد
من أزمات خانقة.
ومل تستبعد مصادر مواكبة ،التوصل إىل صيغة
توافقية بعيداً عن اإلعالم يف اســتحقاق رئاسة
املجلس ،لعدم إحراج أي طرف ،مع التأكيد أن حزب
«القوات اللبنانية» و»التغيرييني» ،إىل املســتقلني،
لن ينتخبوا بري ،ولكن هذه الصيغة تهدف إىل عدم
وليعب الذين لن يقرتعوا لرئيس
مقاطعة الجلسة،
ّ
املجلس بأوراق بيضاء ،ألن املســألة الجوهرية يف
هذه املرحلة ،تتخطى جلسة انتخاب رئيس ونائبه

رس ،إىل ما هو أبعد بكثري،
وهيئة املكتب وأمي َني ال َ
ال سيام اإلستحقاقني الحكومي والرئايس ،كونهام
عىل صلة مبارشة باملرحلة القادمة بكل تجلّياتها،
يف إطار الحوار مع صنــدوق النقد الدويل والدول
املانحة ،وكل اإلســتحقاقات اإلقليمية والدولية،
دون إغفال اإلصالحات التي ال مف ّر منها يف الشقّني
املايل واإلداري ،فيام هناك أجواء عن إمكان إجراء
بعــض اإلصالحات الدســتورية ،وتحديث قوانني
باتت بحاجة إىل إعادة النظر بها ،كذلك ،فالعنوان
الذي قد يكون من املطالب الرئيســية ملعظم القوى
السياسية ،إمنا يتمثّل بقانون اإلنتخاب عرب توافق
عىل قانون إنتخــايب جديد ،بعدما عاىن الكثريون
من املرشــحني يف اإلنتخابات األخرية من القانون
املذكــور ،ومنهم من كان قد شــارك يف صياغته،
ومن أشدّ املتح ّمسني له.
وعــى خط آخر ،فــإن ما يحصــل اليوم حول
التواصــل والتنســيق بني معظم األطــراف حول
الجلســة املرتقبة النتخاب رئيس املجلس ،تابعت

زحــلــة اســتــقــبــلــت ذخـــائـــر الــقــديــســة ريــتــا

ّ
ابراهيــــم  :معهــــا نســــتطيع التغلــــب علــــى الكراهيــــة

املصادر ،يتخطى املشاورات
الداخلية إىل خارج الحدود،
وال سيام أن بعض األطراف
الغربيــة والعربية املهتمة
بامللــف اللبنــاين ،تعــدّ
أكرث من ســيناريو بشــأن
اإلســتحقاقات اللبنانيــة
املقبلــة ،وتحديداً الحكومة
الجديدة وانتخابات الرئاسة،
يف ظل مخاوف من أن تؤثّر
بعض التطــورات الحاصلة
يف املنطقــة بالســاحة
الداخليــة ،مــا يفاقــم
األوضــاع يف هذا البلد ،وقد
تصل األمــور إىل اهتزاز يف
اســتقراره وأمنــه ،ومزيد
مــن االنحــدار االقتصادي
واملايل ،ومثة من يشري إىل
تسوية عىل غرار تســوية «الدوحة» التي أدّت إىل
انتخاب العامد ميشال سليامن رئيساً للجمهورية،
وقد يتك ّرر هذا الســيناريو يف أي عاصمة غربية
أو عربية ،وحيث ســيكون للفرنسيني اليد الطوىل
يف إبرام مثل هكذا تســوية ،ومن الطبيعي بفعل
التنســيق مع واشــنطن وبعض األطراف العربية
والغربية املعنيــة بالوضع اللبناين ،يف وقت يُنقل
أن كل هذه امللفــات مرتوكة حالياً إىل حني اتضاح
الصورة حول الوضعني الرويس واإليراين ،يف ظل
التط ّورات يف هذه الدول ،ولكن رمبا يحصل اتفاق
ضمني يف لحظة مع ّينة ،ليكون التوافق محسوماً
عىل رئيس جديد للجمهورية ،وهذا ما يجري اليوم
يف كواليــس العواصم الدوليــة ،ألن الجميع قلق
ومتخ ّوف من الفراغ الرئايس ،والذي قد يؤدي إىل
رصاع ســيايس وفوىض ،يف ظل حالة اإلنقسام
الســائدة اليوم إن عىل الساحة املسيحية ،أو عىل
الصعيد الوطني بشكل عام.

وفــد من حــزب الله في البقاع الغربي
ُ
زار النائــــــــــــب مــــــــــــارون مهنئــــــــــــا
ً

خالل االعتصام

اعتصم أســاتذة املــاك ومتعاقدو التعليم
املهني والتقني يف منطقــة النبطية صباح
امس ،أمام أحد املصارف يف النبطية احتجاجا
عىل عدم دفع البنك الحوافز املالية التي تدفعها
الدولــة عربه ،باالضافة اىل وضعه ســقوفا
مالية للسحب وعدم التزامه القرار  161الصادر
عن مرصف لبنان يف كثري من االوقات».
وعمد املحتجون اىل اقفال املدخل الرئييس
للفرع ومنعوا الدخول اليه.
وقال مدير معهد شــهداء الزرارية وصري
الغربية الفني محمد حايك« :ان تحركنا اليوم

جال وسفير النمسا

في املتحف الوطني

يعرب عن استيائنا واســتنكارنا لهذا التعامل
الذي تعتمــده العديد من البنوك» ،مضيفا «ال
ميكن الســكوت عن سياســة االذالل هذه.
لن نقبل بهذا التهاون والالمســؤولية تجاه
املوظف واالستاذ واملريب وكأنه ال يكفي اىل
اين وصلت بنا االمور مــن تدهور اقتصادي
ومعييش حتى متارس علينا هذه البنوك املزيد
من التسلط والالمباالة».
وختــم« :ان تحركاتنــا ســتزداد تصعيدا
حتى نســتطيع الحصول عىل حقوقنا املالية
كاملة».

املــرتــضــى عـ ــرض م ــع رئــيــســة لجنة
مهرجانات بعلبك أحياء حفالت الصيف

خالل الجولة يف املتحف

جال وزير الثقافة القايض محمد وســام
املرتىض برفقة سفري النمسا يف لبنان رينيه
امــري ووفد من الخارجية النمســوية ،يف
ارجاء املتحــف الوطني ،الذي يضم مجموعة
من املقتنيــات التى متتد من فــرة ما قبل
التاريخ حتى الفرتة العثامنية.
وكان وزير الثقافة التقى يف مكتبه بقرص
الصنائع ،رئيســة لجنــة مهرجانات بعلبك

الدوليــة نايلة دو فريج وجان لويس مانغي،
وتم اإلتفــاق عىل إعادة إحيــاء مهرجانات
بعلبك لهذا الصيف من خــال أربع حفالت
ستقام يف  8و 10و 11و 17من الشهر املقبل،
عىل ان يتم االعــان عن املزيد من التفاصيل
خالل اليومــن املقبلني يف بيــان صحايف
مشرتك بني وزاريت الثقافة والسياحة ولجنة
مهرجانات بعلبك.

دعا مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية
يف بيــان ،جميع الكتــل النيابية يف املجلس
الجديد  ،إىل «وقف السجاالت وتبادل التحديات
واطالالت شــد العصــب ،فاالنتخابات انتهت
والنتائج باتت واضحة ،ومل تعد البالد ترى فائدة
من استمرار التجاذبات يف ظل الجوع الزاحف
والذي يطرق كل األبواب بسبب االرتفاع الجنوين
وغري املضبوط لســعر رصف الدوالر ،وغالء
املحروقات الذي ال قدرة للمواطن عىل احتامله،
والقرار برفع فاتــورة االتصاالت عىل الخلوي
واالنرتنــت ،والغالء األكرث مــن فاحش الذي
يطاول الســلع الغذائية بدءا من رغيف الخبز،
وفقدان الدواء».
وقال« :لتتوقف القوى السياسية ولو لفرتة
عن الرتاشق االعالمي وتبادل االتهامات العالية
السقوف ،ألن ذلك يؤدي إىل تفاقم الوضع عىل
األرض ،ويدفع باألمــور إىل انفجار ال حرص
المتداداته .واملطلوب اليوم قبل الغد ،وبعيدا من
االصطفافات تأليف لجنة طوارئ تضم ممثلني
عن الكتل التي يتشــكل منها املجلس النيايب
الجديد ،مهمتها التواصل مع الوزارات املعنية
يف حكومة ترصيف االعامل ،واتخاذ التدابري

الرضوريــة ،ولو أدى األمــر إىل اعالن حال
طوارئ اقتصادية -اجتامعية لتوفري الطحني،
الدواء ،املحروقات .كام رفع الغطاء والحامية
عن املتالعبني بالدوالر يف الســوق السوداء،
وكيفية تأمــن موارد للخزينة من غري طريق
زيادة الرضائب والرسوم عىل خدمات قطاعات
حيوية .وعدم مقارنة الزيادات بقيمة الدوالر
ألن املوظف والعامــل اللبناين يتقاىض راتبه
الذي اصبــح غري ذي قيمة ماديــة بالعملة
الوطنية».
وختم البيــان« :إن املصارف تحتجز من غري
وجه حق ودائع اللبنانيني ،ومئات آالف املنتسبني
إىل نقابات املهن الحرة ،وهي تتبادل االتهامات
مع حاكم مــرف لبنان ،بعد انتهاء شــهر
العسل الطويل عىل حساب املواطن .فهل يثبت
النواب الذين توزعوا عىل كتل نيابية انهم اهل
لثقة الذين اقرتعوا لهم ،مهام كانت مشاربهم،
فيقدمون عىل عمل انقاذي جامعي ليستحقوا
احرتام اللبنانيني ومحبتهم ،او يتمنعون ممعنني
يف نهج املــكارسة بعضهم ضد البعض اآلخر،
فيصح عندئذ القول :تتبدل الوجوه وتتغري ،لكن
النهج واالسلوب ال يتبدالن وال يتغريان».

ّ
املـــــــحـــــــرريـــــــن :لـــــوقـــــف الــــســــجــــاالت
نــــقــــابــــة
وت ــش ــك ــي ــل ل ــج ــن ــة طــــــــوارئ ملـــواجـــهـــة الــــواقــــع

خالل اللقاء

اســتقبل االف املصلني من زحلة والبقاع
و لبنان ذخائر القديســة ريتا التي أحرضها
املهندس اســعد نكد من الديــر ،حيث رفاة
القديسة ريتا يف منطقة كاسيا يف ايطاليا،
لتوضع بشــكل دائم يف الكابيال التي شيدها
نكد اىل جانب مقام السيدة العذراء يف زحلة
منذ  15عاما.
وترأس مطران زحلة والبقاع للروم امللكيني
الكاثوليك ابراهيم ابراهيم للمناســبة ،قداسا
احتفاليا ملناسبة عيد القديسة ريتا يف مقام

ســيدة زحلة والبقاع ،والقى املطران ابراهيم
عظة شكر يف بدايتها اســعد نكد وعائلته،
«الذي جعل من اكرام القديســة ريتا بشتى
الوســائل اولوية وقد علمتــه ان يفتح قلبه
ويده لكل خدمة ومساعدة».
وقال« :عىل مثال ريتا فلنخرت اليوم ملكوت
الحب .القداسة الراديكالية عرب الحب الذي ال
يساوم أبدا .مع ريتا وبشــفاعتها نستطيع
التغلب عــى الكراهية واالنتقام لنزرع الحب
ونحصد القداسة».

ع ــط ــل ــة الـــصـــحـــافـــة فــــي عـــيـــد املــــقــــاومــــة وال ــت ــح ــري ــر
اعلنت نقابــة الصحافــة اللبنانية يف
بيــان ،ان «يصادف غــدا االربعــاء عيد
«املقاومة والتحريــر» ،فيتوقف العمل يف
الصحف يف هذا اليــوم ،وذلك عمال بقرار

مجلــي نقابتــي الصحافــة واملحررين
واتحادات نقابات عامل الطباعة ورشكات
توزيــع املطبوعــات ونقابــة مخرجــي
الصحافة ومصممي الغرافيك».

زار وفد مــن قيادة حزب الله يف البقــاع الغريب تقدمهم
مســؤول القطاع الشــيخ محمد حامدي النائب الفائز عن
«التيار الوطني الحــر» يف اإلنتخابات النيابية رشبل مارون
يف صغبني ،مهنئا بفوزه يف االنتخابات.
وقال حامدي ،يف ترصيح بعد الزيارة« :جئنا لنؤكد صورة
لبنان الحقيقية التي نطمح لها ،ولنقول لكل من حاول أن يقف
يف وجه التعايش والوحدة وتفاهم اللبنانيني :ان كل جهودكم
وكل ما قمتم به تبددت عىل صخــرة التعايش املتينة القوية
والصلبة وســنبقى هكذا وسنستمر هكذا وسنعالج مشاكل
وطننا هكذا ونتصدى ونتحمل املســؤوليات بكل جرأة وأمانة
حتى نكون جميعا أمام آمال اللبنانيني الصادقني والطامحني
للحرية الحقيقية واإلســتقالل الحقيقي وإىل لبنان البوابة
املطلة عىل كل الرشق».
بدوره ،حض مارون قيادة حــزب الله عىل تقديم التهنئة،
وقال« :أننا أمام مســؤولية كبرية جدا عىل جميع األطراف،
مسؤولية إقتصادية ،ومسؤولية إعادة النبض للمنطقة بفرتة
قصرية ،والتأكيد عىل التعايش ومعالجة األرضار التي تسببت
بها اإلنتخابات ،وهذا ال يقوم به فريق واحد ،بل من يقوم به
هم من يعمل كل يوم للمنطقة لتكون أفضل ،ونتمنى أن نبقى
يدا واحدة جميعنا لتقطيع هذه املرحلة الصعبة».
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مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

ً
ّ
األمني ــــــــة صم ــــــــدت حت ــــــــى اإلنتخاب ــــــــات بع ــــــــد تلقيه ــــــــا وع ــــــــودا...
األجه ــــــــزة
ّ
هـــــــــــــــل يبـــــــــــــــت املجلـــــــــــــــس الجديـــــــــــــــد قانـــــــــــــــون التســـــــــــــــريح العســـــــــــــــكري؟
رجاء الخطيب
بعــد أن مرت اإلنتخابات النيابية بخري وسالســة ،ال بد من
الحديث عن خطة عمل واضحة يجب البدء بها  ،أو اقله أن تكون
ضمن ســلم األولويات الخاص باملنتخبني ،وباألخص املنتخبني
عىل سبيل «التغيري» ،كون ال ِ
حمل األكرب يقع عليهم  ،واملسؤولية
الضخمة من أوزارهم ،خصوصاً أنهم أتوا عىل فرســان رياح»
التغيري» ،ولبنان بشقيه املحازب والالمحازب ينتظر منهم يشء
ما.
مصدر أمني قال لـ «الديار» :ان قوى األمن الداخيل وغريها من
األجهزة األمنية تأمل أن يكون النواب الجدد عىل علم بالقانون
املوجود يف املوازنة ،والذي سوف يطرح للمناقشة مع املجلس
الجديد بجانب قانون آخر الذي مينع ترسيح العسكري بعد سن
الثامنة عرشة والثالثة والعرشين إىل ســن الثانية والخمسني،
بينام القانون اآلخر الذي تقدم باقرتاحه مجموعة من الضباط
القدامــى ،يقيض بأن يبقى الوضع كام هو عليه ،ويتم بعدها
ترسيح العســكري بعد قضاء  18ســنة خدمة  ،ويرتك الخيار

من عدمه بعد الوصول إىل الســن القانونية ،عىل أن يتم رصف
تعويضه عىل  ٦٠٠٠أو  ٨٠٠٠لرية لبنانية مقابل كل دوالر.
وأكــد املصدر األمني أن ما ســاعد العنــارص عىل الصمود
وقــت اإلنتخابات هي الوعــود التي تلقوها بأن األمور ذاهبة
إىل تحســن ،وان شهري متوز وآب سوف يحمالن فتحا لباب
الترسيــح ملن يحق له ذلك ،وبالتــايل اعتكف من كان يفكر
باإلنســحاب من السلك العسكري عن ذلك ،وشدد املصدر عىل
أن اآلمال معقودة عىل املجلس الجديد وكيفية تعامله مع هذا
امللف ،خصوصاً أن قدرة البقاء والصمود شارفت عىل النهاية،
وان العنارص معظمها قد اســتنفدت جميع مدخراتها ،ولذلك
الترسيــح بعد إنقضــاء  ١٨عام يف الخدمة هو من أبســط
الحقــوق للعنارص للبدء بحياة أخرى ،خصوصاً أن العســكر
مل يوقــع عىل القانون الحــايل امنا عىل قانون الترسيح بعد
إنقضاء  ١٨عام يف الخدمة.
اضــاف املصدر :كام يجب فتح باب التعاقد مببالغ معقولة
للعســكر الجديد  ،وأن يتم تعديل القانون العسكري بشكل عام
بهدف ضخ دم جديد يف هذا الســلك وإيفاء كل ذي حق حقه،
خصوصاً أن معظم العنارص ،وفق املصدر نفســه ،يعانون من

مشاكل صحية مختلفة تستدعي الراحة يف ظل عدم قدرة عىل
تلقي العالج املناسب إلرتفاع تكلفته بشكل جنوين.
وأكد املصدر أنه وبعد اإلطالع عىل وضع العنارص العسكرية
يف البلــدان التي تعاين كــا لبنان من تضخم مايل ،فقد تبني
أنها تتقاىض معاشات بالدوالر أو العملة الصعبة من منطلق أن
ابن الدولة ال يجب أن يكون فكر أو أن يعاين من ضائقة مادية
أو أزمة مالية ،ألنه ســوف يصبح أكرث عرضة للرشوة والعمل
املمنــوع أو غري القانوين ولن يقوم بواجباته كام يجب ،وذلك
عىل العكس متاماً عام هو الوضع يف لبنان الذي أصبح الدوالر
فيه يساوي  ٣٠٬٠٠٠لرية لبنانية وما زالت القطعات العسكرية
واألجهزة األمنية تتقاىض رواتبها عىل ما تقاس قيمته مبعدل
 ١٬٥٠٠لرية لبنانية للدوالر الواحد.
تطــرح أزمات البلد آالف االشــكاليات واملشــاكل الواجب
مالحقتها ومعالجتها كتحدي صعب وإختبار جدي جداً «للقوة
التغيرييــة « تحديداً يف املجلس الجديد تحت مراقبة ومتابعة
املوالــن واملعارضني لهذه القوى عــن كثب وترقب ال مثيل له،
فامذا يحمل املســتقبل القريب لهم وللملفات العالقة يف أدراج
املؤسسات املهرتئة للدولة التي تحترض؟

ً

ّ
الـــعـــراقـــيـــة ...الــعــتــمــة الــشــامــلــة غــيــر واردة ح ــال ــي ــا!!!
كــهــربــاء لــبــنــان فـــي غ ــرف ــة الــعــنــايــة
مينى املقداد
لطاملا عاىن لبنان وال يزال من قطاع الكهرباء الذي يستنزف
خزينة الدولة بأكرث من  40مليار دوالر منذ العام  ،1992علام
أنّ الطاقة مل تتوافر يوما عىل مدار الســاعة ،ليصبح التقنني
يف العام  2022نحو  22ســاعة يوميا ،ومؤخرا شاعت أجواء
وهواجس بأنّ هذه التغذية املحدودة مهددة بالتاليش نهائيا.
يذكر أنّ لبنان وقّع عقدا مع األردن الســتجرار الطاقة منه
عرب سوريا يف  26كانون الثاين من هذا العام ،يحصل مبوجبه
عــى طاقة تصل إىل نحو  250ميغاواط ،أي ســاعتي تغذية
إضافيتــن يوميا ،فيام أفاد بيــان وزير الطاقة يف لبنان يف
كانون األول من العام  ،2021أنّه مع حلول أواخر شباط ،2022
ســينتهي إصالح الخط يف املرحلة األوىل مبا يسمح بوصول
الغاز إىل دير عامر.
ولكن حتى اللحظة ،مل تنجز اتفاقية استجرار الغاز املرصي
والكهربــاء األردنية إىل لبنان ،ومؤخرا رفع وزير الطاقة وليد
فياض الصوت من أجل تســهيل فعيل من البنك الدويل لجهة
متويل اســتجرار الغاز والكهرباء من مرص واألردن ،سائال هل
علينا أن نخوض كل املعارك السياسية وغري السياسية قبل أن
نحصل عىل قطرة من الغاز والكهرباء؟ وقال« :مطلوب منا أن
نرفــع التعرفة ،ولكن كيــف نرفعها ومل نتأكد من تأمني املزيد
من الكهرباء بعد؟

} إذا توقفت كهرباء لبنان
عن اإلنتاج سرنبح ! }

الســؤال الهاجس اليوم :هل هناك احتامل الغرق يف العتمة
الشــاملة وتوقف مؤسسسة كهرباء لبنان عن اإلنتاج؟ يؤكد
مدير عام اإلستثامر الســابق يف وزارة الطاقة واملياه غسان
بيضــون لـ «الديــار» أنّ إحتامل الغــرق يف العتمة وارد من
حيــث املبدأ ،ولكن ليــس يف الوقت الحارض ما دام هناك نفط
األقل
عراقي نستبدله ويؤمن تشغيل الزهراين وديرعامر ،عىل ّ
النتهاء مدّ ة اإلتفاقية يف آخر شهر آب  ،2022وقد سمعنا من
رئيــس مجلس الن ّواب نبيه بــ ّري مؤخّرا أنّه تواصل مع رئيس
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي أبدى استعداده لتمديد
اإلتفاقية واإلســتمرار يف تزويد لبنــان بالنفط ،الفتا إىل أنّه
ح ّتى مبوضوع النفط العراقي هناك ضوء أخرض خارجي سمح
للعراق بأن يعطينا النفط يك نبقى نتنفس وعىل قيد الحياة.
وعن حجم الخسائر التي ميكن أن ترتتب عىل توقف مؤسسة
كهربــاء لبنان عن اإلنتاج ،يرى بيضون أنّه إذا توقفت كهرباء
لبنان عن اإلنتاج ســربح ،ألنّ كل الذي تنتجه وتبيعه وتوزعه
عىل شبكتها هو يف جزء كبري منه رسقة أو أن تعرفته ضئيلة
جدا ،وذكر أنّه منذ فرتة أعطى املرصف املركزي مؤسسة كهرباء
لبنان مبلغا بقيمة  60مليون دوالر بدل تشغيل وصيانة ،الفتا
إىل أنّ كلفة توقّف املؤسســة سيتح ّملها املواطن لناحية فرق
املولدات الذي سيدفعه ،معتربا أنّه إذا إرادت املؤسسة أن ترفع
تعرفتها لتغطية تكاليفها فهذا أمر معقد ما دام هناك استمداد

غــر رشعي للكهرباء والشــبكة غري مضبوطة ومحمية وال
نســتطيع إيقاف الهدر والرسقة ولن نستطيع تحصيل قيمة
الكهرباء التي نوزعها.

} مزاج البنك الدويل }

ينتظر اللبنانيون اســتجرار الغاز املرصي وكهرباء األردن،
ولكن خابــت اآلمال مع رفض صنــدوق البنك الدويل متويل
هــذه العملية ،هنا يعترب بيضــون أنّ هناك مامطلة من قبل
البنــك الدويل لتغطية متويل الغــاز املرصي وكهرباء األردن،
تغي
رابطا املوضوع بالسياســة وبـ «الرضا» عن لبنان ،وأن ّ
اإلنتخابــات النيابية وجهة اإلدارة السياســية للبلد ،ولكن مل
يحصل ذلك ،وال أحد يعلم ما إذا كان البنك الدويل ســيفرج عن
لبنــان أم ال ،م علام أنّه وافــق عىل إقراضه مبلغ  150مليون
دوالر لتغطية الطحني ،وال ميكن اإلحاطة مبزاج البنك الدويل
والدول املؤثرة بقراره.
وعــا اذا كان هناك خطــوات عىل وزارة الطاقة القيام بها
لتأمــن التغذية الكهربائية  ،يشــدّ د بيضون عىل أنّ الخطوة
األوىل هي تشــغيل معامل إنتاج الكهربــاء عىل الغاز فقط،
الفتــا إىل أنّ وزير الطاقة الحــايل ض ّيع فرصة كبرية مؤخرا
كانت تعتــر الحل الوحيد للخروج من أزمــة الكهرباء بعدم
تقدميــه عروض «ســيمنز وجرنال إلكرتيــك» أمام مجلس
الوزراء ،واللتني تســتطيعان تأمني  1000ميغاوات عىل الغاز،
فيام الخطوة الثانية تكمن يف االتجاه نحو الطاقة الشمسية
وإجراء مناقصة لبناء معامل إنتاج تعمل عىل الطاقة الشمسية

عىل أرايض متلكها الدولة ،ومثلها الطاقة الشمســية لألفراد،
مستعرضا إستفادة الناس من القروض لرتكيب طاقة شمسية،
ومبادرات املتمولني واملغرتبني يف قرى عديدة بالتنســيق مع
البلديات وتأمني طاقة شمســية للمنــازل املتواضعة بحدود
( 4-3أو  5أمبري) ،واإلســتعانة مبؤسسات دولية ساهمت يف
بناء طاقة شمســية يف محطات املياه ،ما ســاعد عىل تأمني
إستمرارية تأمني املياه يف مناطق كثرية.
وعام اذا كانت الطاقة الشمسية تشكل بديال وحيدا؟ يجيب
بيضون  :ال تســتطيع الطاقة الشمسية أن تشكل بديال كامال
ووحيدا ألنّ تخزينها ليال مكلف وهي عنرص مســاعد ،مجددا
تأكيده عىل أنّ تشغيل املعامل عىل الغاز هو أصل الحلول ،فهذا
يؤمن تشــغيل معامل :دير عــار  450ميغا ،والزهراين 450
ميغــا ،والذوق والجيــة الجديدين  270ميغا ،الفتا إىل أنّ هذه
اإلنتاج مع إضافة  1000ميغا طاقة شمســية يؤمن نســبة
مرتفعــة جــدا من حاجة لبنان من الكهربــاء ،عىل أن يكون
ذلك بالتزامن مع إصــاح نظام الكهرباء يف البالد وطريقة
إدارة القطاع والقوانني الراعية ،وتغيري مجلس إدارة مؤسسة
كهرباء لبنان وضخ دم جديد وتعيني مديرين والهيئة الناظمة،
وتعزيز مواردها اللوجستية والبرشية.

} خسائر الكهرباء
مليارا دوالر سنوياً }

لطاملا شــكّل قطاع الكهرباء أحد أبرز أسباب عجز ميزانية
الدولة وال يزال كذلك ،والسؤال املطروح ما األثر اإلقتصادي الذي

يدفع اللبنانيون جراء تردّي حال القطاع؟ الباحثة يف الشؤون
حال تقول لـ «الديار» انّ
االقتصادية واملال ّية الدكتورة فاطمة ر ّ
فشــل القطاع عىل مدى عقود خلت هو من األسباب الرئيسية
التــي أدت اىل الوضع االقتصادي واملايل الراهن ،بحيث وصلت
خســائر هذا القطاع لحواىل ملياري دوالر سنويا مشكّلة ثلث
عجز املوازانــات ،وبالتايل تراكم الدين العام ،بحيث ك ّبد لبنان
ما يفوق  40مليار دوالر مع خطط ووعود ومشاريع مل تنتج
ســوى إغراق البلد يف غياهب العتمة ونحن يف العام ،2022
عطفا عىل األثر الســلبي عىل كل القطاعات األخرى ،مضيفة
أنّه يف أوج االزمة وحاجة لبنان املاســة اىل العملة الصعبة
فإنّه يخرس بســبب الكهرباء حــواىل  800مليون دوالر نظرا
الرتفاع الكلفة التشــغيلية نتيجة تقادم املعامل وعدم اللجوء
للغاز الطبيعي ورسقة التيار الكهربايئ وضعف الجباية ،عدا
الفساد اإلداري والرتاخيص واملشاريع املشبوهة والوعود غري
املنفذة.
حال أســباب تهالك القطاع ومنها ارتفاع الكلفة
وعرضت ر ّ
بســبب الضغط الذي يشــكله النازحون عىل البنية التحتية
ومنها الكهرباء ،فهناك مليون ونصف الجئ سوري يستهلكون
فوق  300ميغاواط بكلفة حواىل  350مليون دوالر ســنويا،
والفجوة بني العرض والطلب ،ومعضلة التســعري والتي يجب
حلها وذلك بعد تأمني حصول املواطنني عىل الكهرباء ،مشدّ دة
عىل أنّه من الرضوري تحرير املواطن الذي يرزح تحت رحمة
املولدات غري القانونية ،عرب توفري الكهرباء له بســعر عادل
يراعي تــآكل قدرته الرشائية ،إذ ان متوســط كلفة فاتورة
الكهرباء الشــهرية هــو  100دوالر ،وهو أمر مرهق خاصة
يف ظل عدم تعديل األجور أو تعديلها مبا ال يتناســب إطالقا
مع التضخم الحاصل.
حــل لهذا القطــاع املحوري أمر
ّ
واشــارت اىل أنّ إيجــاد
مســتعجل كونه جزءا من األمور الحيوية والبنيوية لألفراد
والرشكات ومطلب أســايس ألي تفــاوض مع صندوق ال ّنقد
الدّ ويل الذي يطالب بحل مشكلة قطاع الكهرباء يف لبنان قبل
توقيع أي اتفاقــات معه ،وأحد الحلول برأيها هو خصخصة
هذا القطاع بعيدا عن املحاصصة ،وأيضً ا تطوير سبل اإلنتاج
والنقــل والتوزيع والجباية واالدارة ،واســترياد الفيول عرب
الدولة ومن مصدره لتخفيض كلفته كخطوة أوىل قبل اعتامد
الغــاز الطبيعــي واللجوء اىل الطاقة الشمســية والهوائية
والكهرومائية ،عطفا عىل تشكيل الهيئة الناظمة للتخطيط
والتســعري والرقابة ،وحل مشكلة الهدر التقني وغري التقني
من تعديات وغريها.
خالصة القول ...ال تزال إتفاقية النفط العراقي سارية املفعول،
فيام اتفاقية مرص واألردن سارية التعطيل ،بالتزامن مع ارتفاع
جنوين يف أسعار املحروقات عامليا ،وترقّب اللبناين لجنون الدوالر
ورفع الدعم الجزيئ عن لقمة عيشه ودوائه ومحروقاته وبالتايل
تفلّتاألسعار،ويفحرضةهذهالنكباتأجورتتهاوىوانقسامات
سياس ّية حادّة ،لكن ال يزال هناك القليل من الضوء!

ّ
رفـــــــع الـــــحـــــد األدنــــــــــى لـــــأجـــــور خــــطــــوة ســــلــــيــــمــــة ..ولــــكــــن!
ّ
كــيــف تــلــقــى امل ــواط ــن ــون الــخــبــر ..ومـــا ه ــو رأي أهـــل االخــتــصــاص؟
باميال كشكوريان السمراين
يرزح لبنان تحت وطأة األزمة اإلقتصادية املتواصلة ،بالرغم
من محــاوالت اإلنقاذ الخجولةّ ،
إل أنّ د ّوامة االنهيار تواصل
توسيع قطرها.
فلبنان البلد املشــلول بالكامل ،ينزف مواطنوه وجع غالء
املعيشــة وتدين قيمة الرواتب التي فقدت قيمتها الكاملة،
بالرغــم من تواتر األفكار اإلنقاذيــة وكرثة تواردها خالل
فرتة االســتحقاق النيايبّ ،
كل
إل أنّ الواقع يجزم أنّه مقابل ّ
محاولة إنقاذ ،ارتفاع يف قيمة الدوالر يف الســوق املوازية.
فبعــد أكرث من عــام ون ّيف مــن املعانــاة ،وقّع رئيس
الجمهورية اللبنانية العامد ميشــال عون مرسوم رفع الحدّ
لألجورفنصت بنوده عىل اآليت:
األدىن
ّ
 «املادة األوىل :تضاف اىل الحد األدىن لألجور الشــهرياملحدد مبوجب املرســوم  2012 /7426واىل أســاس االجر
الشــهري الذي كان يتقاضاه االجــر بتاريخ 2022/3/1
زيادة غالء معيشة قدرها:
 -1بالنســبة لالجر الشهري الذي ال يتجاوز 4,000,000
ل .ل( .اربعة ماليني لرية لبنانية) :مليون وثالمثائة وخمس
وعرشون الف لرية لبنانية.
 -2بالنســبة لالجر الشهري الذي يتجاوز  4,000,000ل.
ل( .اربعة ماليني لرية لبنانية) :املبلغ الذي تحدده االتفاقات
واملفاوضــات الجامعيــة وفقا ملا هو محــدد يف اتفاقيات
منظمــة العمل الدولية املربمة من لبنان  ،ال ســيام اتفاقية
منظمة العمل الدولية بشــأن تحديــد الحد األدىن لألجور
رقم  131املربمة مبوجب املرسوم االشرتاعي رقم  70تاريخ
. 1977/6 /25
 املادة الثانية  :تضاف اىل الحد االدىن الرســمي لألجوراملحدد مبوجب املرســوم رقــم  7426تاريخ 2012/1/25
واىل أساس االجر اليومي الذي كان يتقاضاه االجري بتاريخ
 2022/3/1زيادة غالء معيشة قدرها:

 -1بالنســبة لالجر اليومي الذي ال يتجاوز  182,000ل.
ل( .مئــة واثنان ومثانون الف لرية لبنانية) 61,000 :ل .ل.
(واحد وستون الف لرية لبنانية).
 -2بالنســبة لالجر اليومي الذي يتجاوز  182,000ل .ل.
(مئــة واثنان ومثانون الف لرية لبنانية) :املبلغ الذي تحدده
االتفاقــات واملفاوضات الجامعية وفقــا ملا هو محدد يف
اتفاقيات منظمة العمل الدولية املربمة من لبنان وال ســيام
اتفاقيــة منظمة العمل الدولية بشــأن تحديد الحد األدىن
لألجور رقم  131املربمة مبوجب املرســوم االشرتاعي رقم
 70تاريخ .1977/6 /25
 املادة الثالثة :تعترب هذه الزيادات املمنوحة مبوجب هذااملرســوم من الكســب الذي يتخذ أساسا لحساب اشرتاكات
الصندوق الوطني للضامن االجتامعي وفقا ملا هو محدد يف
املادة  68من قانون انشائه.
 املــادة الرابعة :تطبق احكام هذا املرســوم عىل جميعأصحــاب العمل واالجراء الخاضعني الحــكام قانون العمل
الصادر بتاريخ . 1946 /9 /23
املادة الخامســة :ينرش هذا املرســوم ويبلغ حيث تدعو
الحاجة ويعمل به ابتداء من اول نيســان .»2022
تصب هــذه الحركــة اإلصالحية يف خانــة اإلجراءات
ّ
املوضعية بالنســبة لألجراء ،رغم أنّهــا ال تفي بالغرض ّ
إل
أنّها ســعفة اجتامعية بالنسبة للعديد.
اســتهل هادي
ّ
«الكحــل أحــى من العمى» بهذه العبارة
دردشــته مع الديــار .هادي موظّف يف إحــدى الرشكات
الخاصة التي مل ترفع أجور موظّفيها قبل صدور املرســوم،
ّ
ويقول« :بالطبع أنّ هذا املرســوم والزيــادة عىل الرواتب
ينــص عليها ال يكفي ،إنّ ا نســتطيع القول اننا عىل
التــي
ّ
الســكة السليمة لجهة اإلصالحات ،فنحن كموظّفني نعرف
متاما أنّ ســوق العمل بحالة شلل ،والدولة أعلنت إفالسها
بطريقة غري رســمية ،إنّ ا الفكرة من الزيادة عىل الرواتب
جعلتنا نشــعر أنّ الدّ ولة تفكّر بنا بقدر استطاعتها ،عىل أمل

تتحســن األحوال وتتبدّ ل
أنّ
ّ
ونحصل عىل زيادة أعىل».
يف املقابل ،يصف جوزف
( 46عامــاً) الزيادة بعبارة
«ضحك عىل الدقون» ،قائالً:
«أنا أستاذ لغة فرنسية يف
الخاصة،
احــدى املــدارس
ّ
ووضع األساتذة بشكل عام
بات مشــهوراً لشدّ ة الظلم
وبخاصة
الذي يلحــق بهم،
ّ
أنّ العديــد مــن املدارس مل
تحســن أحــوال موظّفيها
ّ
وبات القطاع يف خطر».
ويضيف« :اليــوم أُق ّرت
الزيــادة عــى الحدّ األدىن
لألجور ،ولكن هل من أحد الحظ ما الذي يحصل يف املشــهد
املقابل؟ ارتفع الدوالر وبات يســاوي  31،000لرية لبنانية،
وارتفعت معه أســعار السلع اإلســتهالكية كافة بدءاً من
أســعار املحروقات حيث تجاوز ســعر صفيحــة البنزين
 550،000لرية لبنانية ،وارتفعت أســعار الســلع األساية
وخاصــة الغذائية .إذاً بالخالصــة مل تؤثّر هذه الزيادة يف
ّ
الرواتب عىل تحســن األوضاع املعيشــية ،بحيث أنّ القيمة
الرشائية ال تزال نفســها ال بل انخفضت».
وتخ ّوف جوزف من ســعر الكيلوات الذي ستحدده الوزارة
الخاصة لهذه الشهر.
بالنســبة لفواتري املولّدات
ّ

} الزيادة من وجهة نظر االقتصاديني }

ملناقشــة واقع الزيادة عــى الحدّ األدىن لألجور ،كان لـ
«الديــار» اتصال مع الخبرية اإلقتصادية الدكتور لينا الراعي
التــي أوردت القراءة اإلقتصادية التالية« :اقتصادياً ،فلنتفق
يف البدايــة أنّ لبنان يف حالة انهيار شــاملة ،وهو بحاجة
لخطــط انقاذية دقيقة تســتغرق أعوامــاً لتنفيذها ،فمن

يتحســن «بكبسة ز ّر» ُمخطىء متاما ،فيام
يعتقد أنّ الوضع
ّ
أنّ األزمة ليســت وليدة شــهور إنّ ا ســنني ،فكذلك الحلول
سيســتغرق تنفيذها سنني ،هذا ان ُوجدت.
يدي أولياء أمور البلد
وكلّنــا يعلم أنّ زمــام األمور «فلت» من ّ
يحل املشكلة .فبالنسبة ملرسوم
وبات الرتقيع س ّيد املوقف ،إنّ ا ال ّ
الزيادة األخري الذي وقّع عليه رئيس الجمهورية ،ال شكّ يف أنّه
خطوة مطلوبة ،إنّ ا املشكلة يف املبلغ وليس بفعل إقرار القانون.
أي مسؤولية للدولة ،ألننا يف الخانة
وهنا ال يسعنا تحميل ّ
األوىل نعرف أن نســبة الزيادة هي القيمة التي باستطاعة
الدولة إعطائها ،كام نعرف باملقابل أنّه ليس املبلغ املرجو من
وبخاصة أنّ الدوالر
أجل اســتعادة املواطنني كرامة عيشهم،
ّ
كل
يتابــع تحليقه مقابل اللرية اللبنانيــة ،إذا وبالخالصة ّ
«زودة» ستق ّر ستفقد قيمتها الرشائية»!
يــدي الدولة وتكبيل جيوب املواطن فســحة
بــن تكبيل
ّ
أمل ،يف وطن مل يعد يحتمل األزمات ،فهل ســينجح املجلس
النيايب الجديد يف تقديم مشــاريع قوانني اقتصادية ومالية
تنشل لبنان وأهله من قعر املآزق؟
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ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

ّ
حــمــيــه خـــــال تــســلــمــه الـــبـــاصـــات الــفــرنــســيــة  :ل ــب ــن ــان ل ــي ــس عـــاجـــزا
ً
ُ
وال م ــف ــل ــس ــا ..وادعــــــو الــــــدول الــصــديــقــة ل ــدع ــم قــطــاعــاتــه االنــتــاجــيــة

ً

أكد وزير األشــغال العا ّمة
وال ّنقــل يف حكومة ترصيف
األعــال عيل حميــة ،خالل
تســلمه امس الدفعة األوىل
مــن هبة الباصــات املقدمة
من الدولة الفرنسية يف مرفأ
بريوت بحضور سفرية فرنسا
آن غريــو ومديــر عام رشكة
 CMA – CGMلبنــان جــو
دقاق ،بأنه سيصاراىل «البدء
بإعــداد إطار قانــوين جديد
للنقل العــام يف لبنان ،تكون
فيه الدولة هي املنظم والقطاع
الخاص هو املشــغل» .مشدداً
عىل أنّ «هدفنا األســايس هو
تفعيل املرافــق العامة» .وأنّ لبنان يتسلم هبة الباصات الفرنسية
«لبنان ليــس عاجزاً وال فقرياً
والتي وصلت اليوم اىل مرفأ بريوت ،مضيف ًة بأن هذه
وال مفلســاً ،إمنــا يعاين من
أزمة مالية واقتصادية حادة ،بســبب السياســات بادرة تجاه الشعب اللبناين لتحسني حياته اليومية.
وخاطبت غريــو اللبنانيني مؤكدة بأن هذه الهبة
املاليــة ملدة  30عاماً م َّرت» .معلناً بأن «إيرادات مرفأ
بريوت ومطار رفيــق الحريري الدويل قد ارتفعت ،هي مبثابة دعم مستمر من الرئيس ماكرون للبنان،
دون املســاس بجيــوب املواطنني».داعياً «كل دول وايضاً نتاج تعاون اســتثنايئ مشرتك بني الحكومة
العامل بإستثناء العدو االرسائييل اىل مساعدة لبنان الفرنسية وبعض الرشكات يف فرنسا.
من دون أي قيد أو رشط كام فعلت فرنســا ،شــاكراً
} حميه }
الحكومة الفرنســية والرئيــس الفرنيس إميانويل
بــدوره الوزير حميه اكد ان الهاجس االســايس
ماكرون» وسفرية فرنسا عىل هذه املبادرة.
لوزارة االشــغال العامة والنقل هو تعزيز دور قطاع
CMA
–
بداية تحــدث مدير عام رشكــة CGM
النقل املشرتك يف القطاعني العام والخاص ،الفتاً اىل
قامت
للبنانيني،
يف لبنــان جو دقاق قائالً دعــا»
انه وبد ًأ من االسبوع املقبل  ،وبالتعاون مع الحكومة
حافلة
50
نقــل
مجموعــة  CMA CGMبتقدمــة
الفرنســية ســنبدأ بإعداد إطار قانوين جديد للنقل
واســتندت
لبنان
مقدمة من الدولة الفرنســ ّية اىل
يف لبنان بحيث تكــون الدولة اللبنانية هي املنظم
مجموعــة  CMA CGMعــى خربتهــا يف مجال
والقطاع الخاص هو املشــغل لألنه ال مفر من تعزيز
الشحن والخدمات اللوجستية إلمتام هذه العملية،
القطاع الخاص يف لبنان.
التي جرت بالرشاكة مع الحكومة الفرنسية مشرياً
ان عملنــا يف الــوزارة خالل الثامنية االشــهر
اىل ان وصول هذه الحافالت سيسهل التنقل اليومي
املنرصمة ثبت لنا بالفعل وخالفاً للمتشــامئني وملن
للمواطنني اللبنانيني وسيخلق فرص عمل للسائقني،
ليس لديهم ثقة بلبنان بأنه ومن خالل تجربتنا التي
كم ان املجموعة املتمسكة بجذورها اللبنانية ،تلتزم
ملســناها عىل ارض الواقع تؤكد لهم بأن بلدنا ليس
بشكل مطلق بدعم وطنها األم.
عاجزاً وليس مفلساً وليس فقرياً امنا يعاين من ازمة
حارين لبنانيني إنض ّموا
ولفت دقــاق اىل وجود ب ّ
ماليــة واقتصادية حادة جداً مل يشــهدها من قبل،
حديثًــا إىل طاقم CMA CGM Aknoulبغية تدريب
وهذا اىل السياســات املالية التي اتبعت منذ ثالثني
اللبنانيني للعمل ضمن اســطول الرشكة الذي يبلغ
عامــاً ونحن ندفع مثنها اليوم،وهدفنا االســايس
حــوايل  600ســفينة ،ذاكراً بأن عــدد املوظفني
تفعيل املرافق العامــة الذي اخذناه عىل عاتقنا من
اللبنانيــن يف الرشكة ارتفع اليوم من  250موظفاً
اليوم األول.
اىل  1500موظف.
واعلــن حميه بأن «إيــرادات مرفأ بريوت ومطار
} السفرية الفرنسية }
رفيــق الحريري الدويل قد ارتفعت ،دون املســاس
بدورها ســفرية فرنســا آن غريو قالت بأن هذه بجيــوب املواطنــن» وكذلك االمــر مل تحصل اية
الباصات ســتكون عامالً مســاعداً يف التنقل اىل فيضانات عىل الطرقــات ومل تتقطع اوصالها ولو
االعــال واملــدارس وغريها ...وكذلــك االمر ألجل بالثلج االبيض ،مشدداً عىل ان النقل العام هو خطوة
الوصول اىل املستشــفيات ايضاً ،وحصوصاً يف ظل محورية بالنســبة لنا نظراً ملا القاه هذا القطاع من
هذه االزمة الحدة التي يعيشها لبنان وارتفاع اسعار اهامل الدولة له منذ ثالثني عاماً ،معترباً بأن الهاجس
املحروقات فيه ،وكذلك يف ظل غياب النقل املشــرك االسايس كان يف اعداد جداول رقم  9بالنسبة للمرفأ
اللبناين ،وألجل ذلك كله قررت الحكومة الفرنســية واملطــار يف موازنة  2022الذي يــؤدي اىل زيادة
تقديم هبة عبارة عن  50باصاً لصالح الدولة اللبنانية ايرادات الدولة.

واكد حميــة يف ما يتعلق
بخطة التعايف خطة التعايف
بأننا لسنا ضدها ومل نعرتض
عليهــا مجــرد االغــراض
امنــا نحــن لدينــا هواجس
ومالحظات عديدة أولها اموال
املودعني خصوصاً ان الخطة مل
تلحظ اموالهم باألرقام وكذلك
يف موضــوع املصــارف وما
هي املعايري التي ســتعتمدها
اللبنانية لحــل املصارف وهذا
مل يكن واضحــاً يف الخطة،
متسائالً يف حال تم حل بعضها
ماذا يحصــل بأموال املودعني
لديها مكرراً بأن اعرتاضنا عىل
الخطة مل يكن من باب الكيد او
االعرتاض امنا امنا حرصاً عىل
تعزيز خطة التعايف.
ودعا «كل دول العامل بإستثناء العدو االرسائييل اىل
مساعدة لبنان من دون أي قيد أو رشط تحت سقف
الســيادة الوطنية كام فعلت فرنسا التي ستساعدنا
عىل اعــداد دفرت رشوط واطار قانوين جديد يرعى
العالقة بني القطاعني العام والخاص بالنسبة للنقل،
معترباً ان املساعدة ليست فقط بالغذاء امنا املساعدة
تكون بتنمية القطاعات االنتاجية ليك يســتطيع
لبنان النهوض مجدداً.
واشار حمية اىل ان عدد الباصات اصبح  95باصاً
ملك الدولة اللبنانية مجدداً تأكيده بأن القطاع العام
ليــس بوارد الدخول مبنافســة مع القطاع الخاص
والباصات ستوزع ثلثها يف بريوت الكربى والثلثني
من بريوت اىل الشــال والجنــوب والبقاع ،ويف
الجلســة االخرية ملجلس الوزراء اتخذ قرار بإعطاء
الحق ملصلحة سكك الحديد والنقل املشرتك بالتعاقد
مع القطاع الخاص من خالل مناقصة شفافة امام
الجميع لتشغيل الباصات التي تبقى ملك للدولة ،الفتاً
اىل وجود اكرث مــن  6000منرة عمومية للباصات
اضافــة اىل اكــر من  33000الــف منرة عمومية
للســيارات من هنا علينــا وضع اطار قانوين جديد
تكون فيه الدولة هــي املنظم والقطاع الخاص هو
املشــغل ،وبالنســبة للتعرفة يجب ان ال تتعدى بدل
النقل اليومي ذهاباً واياباً.
وقال حميه اقول امام ســفرية فرنسا اننا بصدد
انشــاء صندوق لدعم النقل الركاب وســيتم تأمني
عائداته من خالل الهبات الدولية ورســوم الصيانة
عىل الشاحنات العابرة للطرقات الدولية ومن خالل
غرامات الرســوم عىل حوادث الســر التي تؤدي
باألرضار يف االمالك العامة دون املســاس بجيوب
املواطنيني امنا ألجل جيوب املواطنيني
وشكر الوزير الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون
والحكومة الفرنســية « وســفري فرنسا عىل هذه
املبادرة وكذلك رشكــة  CMA-CGMعىل اصالحها
ال 45باصاً ونقلهم ال  50باصاً اليوم من فرنسا اىل
لبنان.

وقّع مرصف اإلسكان ممثالً برئيس مجلس إدارته
مديره العام أنطوان حبيب مذكّرة تفاهم مع «املركز
اللبناين لحفظ الطاقة» التابع لوزارة الطاقة ممثالً
مبديره العام املهندس بيار خوري ،يف مق ّر املرصف
يف وسط بريوت.
وتحدّ ث حبيب بعد حفــل التوقيع ،فقال :ضمن
سياستنا املشرتكة للمساهمة يف متكني اللبنانيني
من بناء مســتقبل مستدام يف لبنان ،يهدف لقاؤنا
اليوم إىل إطالق مذكرة تفاهم بني مرصف اإلسكان
و«املركــز اللبناين لحفظ الطاقــة» التابع لوزارة
الطاقــة واملمثّل مبديره العام املهندس بيار خوري،
وذلك برعاية وزير الطاقة وليد فياض.
أضــاف :وفيام يعتزم مرصف اإلســكان إطالق
قروض الطاقة الشمســ ّية ابتــدا ًء من  ٢٠حزيران
املقبل إىل جانب القروض الســكن ّية ،يأيت تعاوننا

اليوم لِدَ عم آلية َمنح هذه القروض عىل املســتوى
الفنــي والتقني ،لضامن تركيب أنظمة طاقة عالية
الجودة بشــكلٍ مينح األفــراد ذوي الدخل املحدود
واملتوسط إمكانية الحصول عىل كهرباء مستدامة،
ٍ
جهات
بأســعار مقبولــة ،من خالل التعامــل مع
موثوقة تتم ّتع بخربة واسعة يف هذا املجال.
وتابع :الجدير ذكره أنّ مرصف اإلســكان أنشــأ
تطبيقاً إلكرتونياً خاصاً يس ّهل عىل األفراد االطّالع
عىل تفاصيــل رشوط القرض وميكّنهم من تقديم
طلباتهم إلكرتونياً مــن دون تك ّبد عناء التنقّل من
مكان إقامتهم إىل مق ّر املرصف.
وختم حبيب :مربوك لنا جميعاً هذا التعاون الب ّناء
من أجل حيا ٍة أفضل ومســتقبلٍ مستدام لعائالتنا
وشــبابنا ،يف خطوة ج ّبارة ملواجهــة التحدّ يات
االجتامعية والحياتية التي يعيشــها اللبنانيون يف

هذه املرحلة الصعبة عىل الصعد كافّة.
رشف كبري لنا أن نوقّع
أما خوري فقال بــدوره:
ٌ
اتفاقية الرشاكة مع الس ّيد أنطوان حبيب ومرصف
اإلسكان .إذ أن هذه االتفاقية حقيق ًة ،أتت يف الوقت
الذي يعــاين فيه لبنــان واللبنانيون يف موضوع
الطاقة .وعليه ،إنها مم ّيزة بالتوقيت واملضمون.
وأضاف :نعلم أن الطاقة الشمســ ّية تنمو بشكل
كبري ومتســارع ،إمنا يستفيد منها أصحاب الدخل
املرتفع .واليوم جاءت هذه املبادرة التي أطلقتموها
من مرصف اإلســكان ل ُتصيب اللبنانيني ذوي الدخل
املحدود.
وأعلــن «إننا كوزارة طاقة نضع خرباتنا بالطاقة
رصف مرصف اإلســكان ،خدمة كاملة
البديلة يف ت ّ
خصصنا فريقاً
متخصصاً لتقديم
ّ
ومتكاملة .كــا ّ
الرشوحات الالزمة ألي استفسار».

قدم األمني العام إلتحاد املصارف العربية وسام
فتوح دراســة عن «قانون الخدمات الرقمية يف
االتحاد األورويب واإلطار الترشيعي الجديد لهذه
الخدمات يف الدول العربية» ،تضمنت اآليت ()...
يحتوي قانون الخدمات الرقمية ( )DSAعىل:
تدابري ملواجهة الســلع أو الخدمات أو املحتوى
غري القانوين عرب اإلنرتنت.
تدابري جديدة لتمكني املســتخدمني واملجتمع
املدين.
تدابــر لتقييم املخاطر والتخفيف م حدتها.
إجــراءات وقائية جديــدة لحامية القارصين
وقيــود عــى اســتخدام البيانات الشــخصية
الحساسة لإلعالنات املستهدفة.
يفــرض قانــون الخدمــات الرقمية ()DSA
وقانون األســواق الرقميــة ( )DMAالتزامات
مختلفة عــى رشكات التكنولوجيــا .ويطالب
قانــون الخدمات الرقميــة رشكات التكنولوجيا
بالسيطرة عىل إدارة املحتوى.
وتجدر االشــارة اىل أنه لدى االتحاد األورويب
تاريخ حافل يف سن الترشيعات لعاملقة اإلنرتنت
عىل للتعامل مع انتهاكات املنافسة وخصوصية
البيانــات وفــرض العقوبة يف حال االخالل يف
القوانني املرشعة.
ويتيح قانون الخدمات الرقمية ( )DSAوقانون
األســواق الرقمية ( )DMAللمؤسسات الصغرية
واملتوسطة اخرتاقًا أكرب للسوق.
كام ســيتمكن املســتخدمون من اإلبالغ عن
املحتوى غري القانوين عىل اإلنرتنت .وســتكون
هنــاك قواعد محــددة للمنصــات الكبرية عىل
اإلنرتنت.
وتتعلق القواعد املحــددة يف قانون الخدمات
الرقمية ( )DSAبشــكل أســايس بالوســطاء
واألنظمة الرئيســية عرب اإلنرتنت ،مثل األسواق

عرب اإلنرتنت ،والشــبكات االجتامعية ،ومنصات
مشاركة املحتوى ،ومتاجر التطبيقات ،ومنصات
السفر والسياحة عرب اإلنرتنت.
ومن املحتمل أن يؤثر قانون الخدمات الرقمية
( )DSAوقانون االســواق الرقمية ( )DMAعىل
األعامل التجارية .لقد كان للقوانني الســابقة،
ومنها النظــام األورويب العام لحامية البيانات
( )GDPRالذي صدر عام  ،2016آثار سلبية عىل
الرشكات عند تنفيذها. .
تأثرت االســتثامرات يف الرشكات األوروبية
الناشــئة يف مجال التكنولوجيا ســلبا بســبب
النظام األورويب العام لحامية البيانات (.)GDPR
بينام يضــع قانون الخدمــات الرقمية ()DSA
قواعد لــركات التكنولوجيا وفق حجمها ،يركز
قانون االســواق الرقميــة ( )DMAعىل رشكات
التكنولوجيــا الكربى .وفقًــا لتعريف املفوضية
األوروبيــة بينام يركز القانــون األورويب العام
لحاميــة البيانات ( )GDPRعىل حامية البيانات
والخصوصيــة ،يهدف قانون األســواق الرقمية
إىل لجم هيمنة رشكات التكنولوجيا الكربى عىل
الســوق ،يف حني يركز قانون الخدمات الرقمية
( )DSAعــى املحتوى غــر القانوين وحامية
حقوق املستخدمني.
وقد تحتــاج الدول العربية إىل أن تحذو حذو
االتحــاد األورويب يف وضــع معايري الخدمات
الرقميــة وإنشــاء إطار ترشيعــي خاص بها
للتحكــم يف الخدمات واألســواق الرقمية مع
مراعاة القيم ،والتاريخ ،والتقاليد ،واالحتياجات
العربية».
يجــب عىل الدول العربية تحديد نطاق وحدود
إطارهــا الخاص بالترشيعات املتعلقة بالخدمات
الرقمية ،من خالل االستفادة من أفضل املامرسات
مــع تجنب تقليد أو تكرار نهج االتحاد األورويب

بالكامل.إذ كانت قطر أول دولة عضو يف مجلس
التعــاون الخليجي تصدر قانونــا مثل القانون
األورويب العــام لحامية البيانات ( .)GDPRكام
وضعت البحرين أيضا أفضل املامرسات الدولية.
واتخذت اململكة العربية الســعودية واإلمارات
العربيــة املتحدة خطــوات لحامية الخصوصية
الفردية ،ولكن هناك حاجة للمزيد من الترشيعات
يف الدول العربية التي ســتحتاج إىل العمل عىل
املســتوى املحيل واإلقليمي إلنشاء إطار قانوين
عريب جديــد ،وتحديد أدوار جديــدة للمنظمني
للتحكم يف الخدمات الرقمية.
وأيضا عىل املصارف والســلطات العربية دعم
البحث واالبتــكار يف الخدمات الرقمية وتحديد
األدوات والتقنيات الرقمية للتحكم يف الخدمات
الرقمية واألسواق الرقمية.
كــا ينبغي عىل الــدول العربيــة العمل معاً
لتطوير رؤية وطنية وإقليمية للخدمات الرقمية
يف العقد القادم ،وتحديد أهداف واضحة ترســم
معــامل الطريــق للعقد الرقمــي .ويتوجب عىل
الــدول العربية فــرض الترشيعــات التي تدور
حول الحوسبة الســحابية والذكاء االصطناعي
والهويات الرقمية والبيانات واالتصال.
وعىل املســتوى الوطنــي ،تعتمــد اللوائح
التنظيميــة عىل عوامل سياســية واجتامعية
واقتصادية .بينــا تفرض بعض القوانني قدرة
أقل عىل التحكم ،تفرض القوانني االخرى درجة
أعىل مــن التدخــل التنظيمــي .وميكن وضع
الترشيعات يف مجموعتني :ســلوكية وهيكلية.
فيام تفرض الترشيعات الهيكلية ســيطرة أعىل
عىل األطــراف املعنية .ومن البلــدان التي تتبع
الترشيعات الهيكلية الصني ،واالتحاد األورويب،
وإندونيســيا ،واململكــة العربية الســعودية،
وسنغافورة ،واإلمارات العربية املتحدة  .

ّ
مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة ومصرف اإلسكان لدعم آلية قروض الطاقة الشمسية

ّ
فـــــتـــــوح قـــــــــدم دارســـــــــــة عــــــن قــــــانــــــون الـــــخـــــدمـــــات الـــرقـــمـــيـــة
فــــي االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــــي واإلطــــــــــار ال ــت ــش ــري ــع ــي ال ـــجـ ــدي ـــد لــهــا
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الـــــــحـــــــاج حـــــســـــن الـــــتـــــقـــــى «الـــــــــفـــــــــاو» وبــــحــــث
ُ
آلـــــــيـــــــة مـــــكـــــافـــــحـــــة اآلفـــــــــــــــات الــــــزراعــــــيــــــة
استقبل وزير الزراعة يف
حكومة ترصيــف االعامل
الدكتور عباس الحاج حسن
يف مكتبــه يف الــوزارة،
املســؤول االقليمي لوقاية
النبــات يف املكتــب الرشق
االدىن وشــال افريقيا يف
منظمة األغذيــة والزراعة
لألمــم املتحــدة ( )FAO
الدكتور ثائر ياسني يرافقه
عامد نحال.
وتطــرق البحــث حول
املشــاريع املشــركة بني الحاج حسن مع الوفد
الوزارة واملنظمــة الدولية
النباتات يف حوض البحر ،وكيفية االستفادة
وخصوصاً يف ملف وقاية النبات ونقاط تنفيذ مــن التمويل يف هذا امللف وملفات اخرى ذات
خطة وقائية لتفادي بعض اآلفات التي ترضب الصلة.

انـــــــتـــــــخـــــــاب جـــــــــــــــوزف طــــــربــــــيــــــه رئـــــيـــــســـــا
لـــــــ«االتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي ل ــل ــم ــص ــرف ــي ــي ــن الــــعــــرب»

ً

انتخاب طربية
عقد مجلس إدارة اإلتحاد الدويل للمرصفيني
العــرب إجتامعه الـ 31للفــرة املمتدة 2022
–  ،2025يف القاهــرة  ،وعــى جدول اعامله
انتخاب رئيس ونائبني له واعضاء املجلس ،وفق
املادة الرابعة يف بنديها األول والثاين من النظام
االسايس لالتحاد ،وقد اجمع املجتمعون عىل
انتخاب رئيس مجلس ادارة مجموعة «اإلعتامد
اللبناين» ومديرها العام الدكتور جوزف طربيه
رئيسا لالتحاد.
وانتخب نائب رئيس مجموعة بوخمســن
القابضة لدكتور عامد جواد بوخمســن نائبا
لرئيس االتحاد لشؤون العامل العريب ،وعثامن
بنجلون ،رئيس املجموعة املهنية لبنوك املغرب،
نائبا لرئيس االتحاد لشؤون اإلغرتاب .واصبح
املجلــس الجديد لالتحاد الــذي متتد واليته 3
سنوات  2025-2022عىل الشكل التايل:
 رئيــس مجلس ادارة مجموعة «اإلعتامداللبناين» ومديرها العام الدكتور جوزف طربيه
رئيسا ملجلس ادارة االتحاد (لبنان)،
 نائــب رئيــس «مجموعة بوخمســنالقابضــة» الدكتور عامد جواد بوخمســن
نائبــا لرئيس االتحاد لشــؤون العامل العريب
(الكويت).
 رئيــس املجموعة املهنية لبنوك املغرب -نائبا لرئيس االتحاد لشؤون اإلغرتاب (املغرب).
وانتخب املجلس االعضاء:
 الشــيخ محمد الجراح الصبــاح ،رئيسمجلس ادارة ،بنك الكويت الدويل (الكويت).
 -طــارق فايد رئيس مجلـــس ادارة ،بنك

القاهرة (مرص).
 الشيخ أحمد دعيج الصباح ،رئيس مجلسادارة ،إتحــاد مصارف الكويت والبنك التجاري
الكويتي (الكويت).
 عبد املحســن الفارس عضو مجلس ادارة،مرصف االمناء (السعودية).
 عبد الرزاق الرتهوين ،رئيس مجلس ادارة،مرصف الجمهورية ورئيــس إتحاد املصارف
الليبية (ليبيا).
 زياد خلف ،رئيــس مجلس ادارة ،مرصفالتنمية الدويل (العراق).
 أحمــد حميد الذيب ،الرئيس التنفيذي ،بنككاك الدويل (جيبويت).
 محمد وجيه البزري ،رئيس مجلس ادارة،البنك اإلسالمي اللبناين ورئيس غرفة التجارة
الدولية يف لبنان (لبنان).
 خلود الســقاف رئيســة مجلــس ادارة ،صندوق إســتثامر أموال الضامن االجتامعي
(االردن).
 الدكتور مروان عوض ،املدير العام ،األوىلالدولية لإلستشارات والتحكيم (االردن)
 منــى ســعيد قطويف املندوبــة العامةللجمعية املهنية التونسية للبنوك واملؤسسات
املالية (تونس).
 جوزف نســناس املدير اإلقليمي لــ «بنكالقاهرة عامن» (فلسطني).
 محمد جميل برو ،العضو املنتدب والرئيسالتنفيذي ،بنك اإلمــارات ديب الوطني-مرص
(مرص).

مــؤســســة الــكــهــربــاء  :ديـــر عــمــار خــــارج الــخــدمــة
وبـ ــاخـ ــرة ال ــف ــي ــول ســتــتــأخــر حــتــى  25الــحــالــي
أعلنت مؤسســة كهرباء لبنــان يف بيان
إلحاقــا لبيانها يف  18الحــايل ،أنّ «خزين
مــادة الغاز أويل ســينفذ كل ًيا يف معمل دير
عامر ،املعمل الحــراري الوحيد املتبقي عىل
مم سيؤدي إىل وضعه قــــريًا
الشبكةّ ،
خــارج الخدمة صباح اليــوم  ،وبالتايل ال
يتبقى عىل الشــبكة ســــوى إنتاج املعامل
املائيــة الذي ال يتعدى  100ميغاواط ،وحيث
انّــه كان من املرتقــب أن تصل يوم الجمعة
الواقــع فيه  2022/05/20الناقلة البحرية
« ،»SEALION Iاملحملة مادة الغاز أويل إىل
املياه اإلقليمية اللبنانية ،وإنّ ا بحســب آخر
املعطيات الواردة من قبل جانب وزارة الطاقة
وامليــاه  -املديرية العامة للنفط ،فإنّ الناقلة
البحرية املعنية سيتأخر موعد وصولها حتى
تاريخ ،»2022/05/25
وأشارت مجددًا ،إىل أنّ «الطاقة الكهربائية

التي يتم توليدها مــن معامل اإلنتاج لديها،
تعتمــد فقط عىل كميات املحروقات التي يتم
توريدهــا لصالحها بواســطة جانب وزارة
الطاقة واملياه  -املديرية العامة للنفط ،وذلك
مبوجب إتفاقية التبــادل املربمة ما بني كل
من جانب الجمهورية العراقية والجمهورية
اللبنانية ،بحيث أنّ الشحنة التي يتم توريدها
شهريًا ال تتعدى حمولتها  ٪10 ±40,000طن
مرتي تقري ًبــا كحد أقىص ،يف ظل االرتفاع
لســعر برميل النفط الخــام العاملي ،عىل أن
تعود التغذية بالتيار الكهربايئ تدريج ًيا إىل
مــا كانت عليها ،أي حــواىل  450ميغاواط،
رسعان ما يتم تعويض خزين مادة الغاز أويل،
بعــد إجراء الفحوصات املخربية عىل الناقلة
البحريــة املعنية ،يف مختــرات «Bureau
 - »Veritasديب ،وإنجــاز كافــة اإلجراءات
الفنية واإلدارية لتفريغ كامل حمولتها».

كركــــــي  38 :مليار ليــــــرة للمستشــــــفيات واألطباء
صــدر عن مديرية العالقــات العامة يف
الصندوق الوطني للضامن االجتامعي البيان
ِ
ميض شــهرعىل الســلفة املالية
اآليت« :مل
األخرية عىل حســاب معامالت االستشفاء
جبة ح ّتى ســارع مديــر عام الصندوق
املتو ّ
الوطني للضامن االجتامعي د .محمد كريك
إىل إعطــاء تعليامتــه يك تقــوم املديريّة
أي تأخري
املاليــة مبا يلزم لالســتمرار دون ّ
يف دفع مســتحقّات املستشفيات وذلك من
وبخاصة
حي
ّ
أجل ضامن صمود القطاع الص ّ
االستشفايئ منه عرب هذه السلفات التي تعدّ
الركيزة األســاس من أجل تسديد مدفوعاتها
الشهريّة من رواتب وأجور».
وعليه ،أصدر مدير عــام الصندوق قراراً
حمــل الرقم  441تاريخ  2022/5/23قىض
مبوجبه إعطاء املستشــفيات املتعاقدة مع
الصندوق ســلفات مالية عن شــهر نيسان
 2022بلغت قيمتهــا حوايل  38مليار ل.ل.
توزّع بني املستشــفيات واألطباء وســوف
تح ّول هذه املبالغ اىل حسابات املستشفيات
واللجــان الطب ّية فيها خــال األ يّام القليلة
املقبلة.
كل م ّرة يعاود د .كريك مطالبة
وكــا يف ّ
بالبت رسيعــاً يف ملف
ّ
الدولــة اللبنانيــة

تأمني التمويل الالزم لرفع التعرفات الطب ّية
وبخاصة بعد
واالستشــفائية والدوائ ّيــة
ّ
صدور مرســوم لزيادة الحدّ األدىن لألجور
للقطاع الخــاص  1.325مليون ل.ل .والتي
اعتــر املدير العــام أنّ إيراداتها غري كافية
لتمويل الزيادة املطلوبة ال بل أن حلوالً كرفع
السقف الخاضع للحسومات يف فرع ضامن
املــرض واالمومة من  2.500.000ل.ل .اىل
 5.000.000ل.ل والتــي متّت املوافقة عليه
يف مجلس الــوزراء بتاريخ 2022/5/20
وســتؤدي اىل رفد الصندوق مببالغ اضافية
تقدر بحوايل  170مليار ل.ل .ســنويا ،كذلك
زيادة االموال املرصودة للضامن يف موازنة
الدولــة للعــام  2022بقيمة 1300مليار،
لتصبــح  2500مليار بــدال من  1200مليار
هي تدابري من شــأنها تأمني جزء ال بأس به
من التمويل الالزم لزيادة التعرفات الصح ّية،
جبة
أضافة اىل تســديد ديــون الدولة املتو ّ
عليها للضامن االجتامعــي والتي تجاوزت
ال  5000مليــار ل.ل .حتــى نهايــة العام
 ،2021مع اإلشــارة اىل أنّ الدولة اللبنانية
وبعد مرور حوايل  5أشهر مل تسدّ د أي مبلغ
للضامن من األموال املرصودة له يف موازنة
العام .»2022
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عربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــات

غانت ــس  :واش ــنطن ل ــن تزي ــل «الث ــوري اإليران ــي» م ــن قائم ــة اإلره ــاب

رصح وزير األمن اإلرسائييل ،بينــي غانتس ،بأن الواليات
املتحدة تعارض مطالبة إيران بشــطب الحــرس الثوري من
قامئة املنظامت اإلرهابية ،مضيفا أن «واشنطن ال تزال تأمل
يف إبرام صفقة مع إيران».
ونقل موقع «تايم أوف إرسائيل» عن غانتس« :أعتقد أنهم
محقون يف أن يكونوا يف هذا املوقف ...أعتقد أنهم سيظلون
ســعداء برؤية اتفاق ،لكنهم حاسمون بشأن الحرس الثوري
للغاية».
وأضاف غانتس ،أن «إيران قضية عاملية وإقليمية ،وتتحدى
الواليات املتحدة ،وأن برنامجها النووي ال يزال مييض قدما»،
مؤكدا أنهم «قد واصلوا عمليات التخصيب والبحث والتطوير
ألجهزة الطرد املركزي املتقدمة وتخزينها ،بل إنهم قريبون من
تركيبها يف أماكن أكرث حامية» .ودقق« :هذا يشء ال يستطيع
العامل تحمله».
وتابع غانتس بالقول« ،ال أعرف ما إذا كان ســيكون هناك

اتفاق نووي أم ال ،ولكن إذا كان هنــاك اتفاق ،آمل أن يغلقوا
الثغرات املوجودة يف االتفاقية نفسها».

«إس ــرائيل» :إي ــران نجح ــت ف ــي بن ــاء ق ــدرات اس ــتراتيجية ف ــي س ــوريا

نقلت وسائل إعالم إرسائيلية عن «مسؤولني يف املؤسسة
اإلرسائيليــة» اعرتافهم بـــ «نجاح إيران يف بنــاء قدرات
اسرتاتيجية يف سوريا ،ووضع صواريخ دقيقة عىل أراضيها،
رغم الجهود اإلرسائيلية».
ويف هذا الصدد ،كانت وسائل إعالم إرسائيلية علّقت عىل
زيارة الرئيس الســوري إىل إيران يف الـــ  8من أياراملايض،
معتربة أن «الحلف اإليراين السوري سوف يبقى وحتى يزداد
قوة».
وأشــار موقع «زمان إرسائيل» يف تقرير إىل أن «طهران
بدت يف األشهر األخرية أكرث شجاعة بطريقة مل تكن عليها
من قبل» ،معترباً أن «إيران وحزب الله يحاوالن وينجحان يف
إيجاد طرق إبداعية لاللتفاف عىل التحدي الذي متثّله املعركة
بني الحروب».
ورأى التقرير أن «التزام الرئيس الســوري بشــار األسد مل
يتضاءل ومل يرتاجع عىل مدى السنوات يف أعقاب الهجامت
اإلرسائيلية فحسب ،بل اشتد أيضاً».
وأشــار إىل «تزايد نشــاط املنظومة الدفاعية للصواريخ
الســورية ،األمر الذي يهــدد إرسائيل نفســها ،لكون هذه
الصواريــخ (خاصة صواريــخ  )5-SAأصبحت يف طريانها
نوعاً من أنواع صواريخ أرض  -أرض ،وقد ســبق أن سقطت
يف مناطق مختلفة يف إرسائيل».

ّ
أردوغــــــــــان :ســنــســلــم غــواصــتــنــا
املــحــلــيــة الــــى الـــقـــوات الــبــحــريــة

قالت مؤسسات فلســطينية ،إنّ
«جيش» االحتالل اإلرسائييل اعتقل،
خالل شــهر نيســان املايض ،نحو
 1228فلسطينياً ،بينهم  165قارصاً
و 11سيدة.
جاء ذلك يف بيان مشــرك صادر
عن هيئة شؤون األرسى واملحررين،
ونــادي األســر الفلســطيني،
ومؤسســة الضمري لرعاية األسري
وحقوق اإلنســان ،ومركز معلومات
وادي حلوة-القدس.
املؤسســات الخاصــة
وأفــادت
ّ
بشؤون األرسى بأنّ سلطات االحتالل
شنت حملة اعتقاالت واسعة خالل
الشــهر املايض ،وهي أعىل نســبة
اعتقال منذ مطلع العام الجاري.
وأشــار البيان إىل أنّ أعىل نســبة اعتقال شهدتها مدينة
سجل  793حالة اعتقال ،من بينها  139قارصاً.
القدس ،حيث ُ
و أصدر االحتالل اإلرسائيل  154قــراراً باالعتقال اإلداري،
بينها  68أمراً جديداً ،و  86أمراً بتمديد االعتقال ،بحسب البيان.
ولفت إىل أنّ عمليات االعتقال رافقها «انتهاكات جســيمة
بحــق املعتقلني وعائالتهــم ،وكذلك بعد نقلهــم إىل مراكز
التحقيق والتوقيف ،عدا عن تســجيل إصابات متفاوتة منها
بليغة بني صفوف املعتقلني برصاص االحتالل».

وبينت املؤسسات أنّ «الســلطات اإلرسائيلية أطلقت النار
عىل املعتقلني ،باإلضافة إىل اســتخدامها سياســة العقاب
الجامعي التي طالــت غالبية عائالتهم مــن خالل عمليات
التخريب والتدمري للمنازل ،واســتخدام الكالب البوليســية
وغريها من األساليب» .
وذكر البيان أنّ عدد األرسى الفلســطينيني يف الســجون
اإلرسائيلية بلغ حتى نهاية نيسان املايض ،نحو  ،4700منهم
 32ســيدة ،و  170قارصاً ،فيام وصل عدد املعتقلني اإلداريني
إىل نحو .600

أمــــــيــــــر قـــــطـــــر فـــــــي «مـــــنـــــتـــــدى دافــــــــــــــــــوس» :ن ــع ــم ــل
عــــلــــى حــــــل وتـ ــخـ ــفـ ــيـ ــف الــــــنــــــزاعــــــات فــــــي الـــعـــالـــم
وقــال موقع «زمان إرسائيل»« :العديــد من الدول ،مبا يف
ذلك دول الخليج ،مستعدة إلعادة الرئيس السوري بشار األسد
إىل أرسة الشــعوب .وهذا يع ّزز رشعيته التي ميكن أن تتحدّ ى
نشاط إرسائيل يف سوريا يف املستقبل».
ويف ما يتعلــق بـ»إرسائيل» ،يرى املوقــع اإلرسائييل أن
«التغيري الذي يحدث يف إيران قد يــؤدي أيضاً إىل تغيري يف
سياسة الرد اإليراين عىل الهجامت اإلرسائيلية» ،ويشري إىل
أن «هناك محاولة من قبل إيران وحزب الله إلعادة رسم ميزان
الردع بينها وبني «إرسائيل» والواليات املتحدة.

الــــيــــمــــن :اســــــقــــــاط طــــــائــــــرة تـــجـــســـس لـــــ«الــــتــــحــــالــــف»

ّ
بــث اإلعالم الحريب اليمني مشــاهد إســقاط الدفاعات
الجوية اليمنية ،طائرة تجسسية مقاتلة نوع «كاريال» تركية
الصنع التابعة للتحالف الســعودي يف أجواء منطقة حريان
يف محافظة حجة.
وأســقطت القــوات املســلحة اليمنيــة ثــاين طائرة
تجسســية مقاتلة للتحالف الســعودي أثناء قيامها بأعامل
يتبق
عدائية منذ بداية الهدنة اإلنســانية والعسكرية التي مل َّ
منها سوى أقل من  10أيام.
ومتكنت الدفاعات الجوية اليمنية يف الرابع من الشــهر
الجاري ،من إســقاط طائرة تجسســية مســلحة صينية
الصنع « »CH4تابعة لســاح الجو السعودي بصاروخ أرض
جو محيل الصنع ،أثناء قيامها بخرق الهدنة والقيام بأعامل
عدائية يف أجواء مديرية حرض مبحافظة حجة.
وبالنســبة للطائرة «كاريال» ،فهي تُعدّ الرابعة من نوعها
التي تسقطها القوات املســلحة اليمنية،إذ سبق أن أسقطت
طائرة «كاريال» يف أجواء منطقــة املرازيق يف مديرية خ َْب
والشَّ ــ ْعف يف محافظة الجوف شامل رشق اليمن يف السابع
من آذار ،2021بعد نحو شــهر من إســقاط طائرة تجسسية
من الطراز ذاته تابعة للتحالف الســعودي يف أجواء منطقة
املهاشمة يف املحافظة نفسها يف كانون الثاين . 2021
وأسقطت القوات اليمنية طائرة أخرى من النوع نفسه يف
حدَ يْدَ ة الساحلية عىل
منطقة َّ
الصل ْيف شــايل غرب مدينة ال ُ

ّ
قـــوات االحتـــال شـــنت أكبـــر حملـــة اعتقـــال خـــال الشـــهر املاضـــي

البحــر األحمر غرب اليمن يف  31كانــون األول آخر يوم من
العام .2019
وطائرة «كاريال» هــي طائرة من دون طيار تركية الصنع،
تستخدم لغرض االستطالع واملراقبة والقصف الدقيق ،وتعترب
أول طائرة تكتيكية من دون طيار تم تصميمها وإنتاجها وفقاً
ملعيار الناتو  4671-STANAGألغراض االستطالع واملراقبة.
وتتميز الطائرة بهندسة إلكرتونيات طريان مبتكرة تضمن
الحامية من جميع أنواع التصادم غري املنضبط ،وباســتخدام
هذه امليــزة قامــت « »VESTEL Defenseبأمان منظم ضد
األعطال يستخدم ألول مرة مع هذه الطائرة بدون طيار.

قال الرئيس الرتيك رجــب طيب أردوغان ،إن أنقرة تخطط
لتســليم غواصتها املحلية إىل القوات البحرية خالل  5أو 6
سنوات.
وأكد أردوغان ،خالل تواجده يف قاعدة غولجوك البحرية،
أنه «حتى العام  2027وبقدراتنا املحلية ،سنكون قد أنتجنا 6
غواصات جديدة بتكنولوجيا متطورة».
وأضاف« :مســتمرون بتطوير صناعاتنا الدفاعية دون أي
تردد أو تراجــع» ،قائال« :نحمد الله تعاىل أن وفقنا ملا وصلنا
إليه حتى اليوم يف هذا القطاع».

قال أمري قطر الشــيخ متيــم بن حمــد آل ثاين -خالل
مشــاركته يف منتدى دافوس االقتصادي يف سويرسا -إن
بــاده تعمل عىل إدارة وحل وتخفيــف النزاعات يف العامل،
معتربا أن العقود األخرية شهدت تهميش دور األمم املتحدة،
وأضاف أن مراســلة الجزيــرة الراحلة شــرين أبو عاقلة
«حرمت من جنازة تصون كرامة املوىت».
وشدد الشــيخ متيم عىل أن قطر عىل تواصل مع جميع
أطراف األزمة األوكرانية ،وأنها مستعدة لبذل الجهود إليجاد
حل سلمي لألزمة ،مضيفا أن الحرب يف أوروبا عمقت أزمة
الطاقة حول العامل.
ومن جانب آخر ذكر مراســل الجزيرة مبنتدى دافوس عبد
الله الشامي أن أمري قطر أشار يف كلمته إىل أن أزمة الطاقة
الحالية ليســت حديثة ،ولكن كانــت منظورة من لدن قطر،
وهو ما دفعها لالســتثامر يف مجال الغاز الطبيعي املسال.
وأضاف املراســل أن الشيخ متيم تطرق للجهود التي ميكن أن
تقوم بها الدوحة يف النزاعات العاملية مشددا عىل أن الحوار
هو األساس لحل النزاعات بني الدول.
ونبه أمــر قطر عىل رضورة «عــدم التخيل عن محاولة
الجمع بــن أطراف النزاعات» وعىل أن تســتند جهود جمع
هــذه األطراف إىل ميثــاق األمم املتحدة ،وقــال إن العقود
األخرية «شــهدت تهميش دور األمم املتحدة وانتهاك سيادة
حكم القانون يف العالقات الدولية».
الراحلة أبــو عاقلةوتطرق أمري قطــر يف كلمته الغتيال
الزميلة الراحلة شريين أبو عاقلة ،إذ قال إن مراسلة الجزيرة
«حرمت من جنازة تصون كرامــة املوىت» مضيفا أن «مقتل
شريين ال يقل رعبا عن مقتل الصحفيني السبعة يف أوكرانيا،
والـ  18يف فلسطني منذ عام .»2000
ومن ناحية أخرى قال موفــد الجزيرة إىل منتدى دافوس

محمود مراد إنه عندما ذكر أمري قطر اسم الراحلة أبو عاقلة
دوت القاعة بالتصفيق من الحارضين.
وبشــأن تنظيم كأس العــامل هذا العام ،قــال أمري قطر
إن بــاده تعمل «بكل جهد لتكون بطولــة كأس العامل لكرة
القدم يف قطر فرصة للتعــرف عىل منطقتنا التي عانت من
التمييــز» وأضاف «ال يزال هناك أناس ليس بوســعهم قبول
فكرة استضافة دولة عربية إســامية لبطولة كأس العامل
لكرة القدم».
وبخصــوص امللف النــووي اإليراين ،نفى الشــيخ متيم
أن تكون الدوحة تقوم بدور رســمي للوســاطة بني الغرب
وطهران ،مشددا عىل أن بالده تحاول املساعدة وحث جميع
األطراف عىل العودة إىل االتفاق النووي املربم عام .2015
يذكــر أن أعــال املنتدى االقتصــادي العاملــي انطلقت
امــس مبدينة دافوس ،يف أول لقاء مبــارش بعد عامني من
االجتامعــات االفرتاضية بســبب تفيش جائحــة كورونا.
ويشــارك بهذا املنتدى نحو  50رئيس دولة وأكرث من 2500
شخصية سياسية واقتصادية ورجل أعامل.

وف ــد مــن «أنــصــار الــلــه» فــي األردن
وصل وفد من جامعة «أنصار اللــه» الحوثية ،إىل األردن
للمشاركة يف أعامل ورشة حول تنفيذ بنود الهدنة يف اليمن.
ويضم الوفد الحــويث كال من :يحيى الرزامي ،وحســن
ضيف ،ومحمد املحطوري ،وشــكري مهيوب ،وعبده نعامن،
إضافة إىل القيادي عبدالله الحاكم.
وكان وزير النقل يف حكومة «اإلنقاذ الوطني» عبدالوهاب
الــدرة ،طالب املبعــوث األممي إىل اليمن ،برضورة تســيري
رحالت يومية إىل عامن والقاهرة عرب مطار صنعاء الدويل،
نظرا لالحتياج املتزايد لدى املسافرين خاصة املرىض.

تـ ــونـ ــس« :اتــــحــــاد ال ــش ــغ ــل» يـــرفـــض املـــشـــاركـــة فـ ــي حـ ــوار

إثــيــوبــيــا تــشــن حــمــلــة اع ــت ــق ــاالت ضـــد صــحــافــيــيــن ونــشــطــاء

أعلن مســؤولون أمنيون يف منطقة أمهرة يف شامل غرب
إثيوبيا ،اعتقال أكرث من  4500شــخص وذلك يف إطار عملية
واسعة النطاق يف جميع أنحاء البالد.
ودخلت الحملة عىل الصحفيني والنشــطاء وغريهم ،والتي
أطلق عليها اســم «عملية إنفاذ القانون» ،حيز التنفيذ بعد أن
أشــارت إدارة رئيس الوزراء أيب أحمــد يف  20ايار الجاري إىل
الحاجة إىل «حامية املواطنني وضامن بقاء األمة».
وقال ديسالني تاسيو ،رئيس قطاع األمن والسالم يف املنطقة،
لوســائل اإلعالم الحكومية إن االعتقاالت متت «لدعم القانون
والنظام والتعامل مع األنشطة اإلجرامية والتخلص من األعداء
الخارجيني».
من جهتها أعربــت جامعات حقوقية عــن قلقها .وقالت
تيغيست شــومي ،أخت الصحفي اإلثيويب البارز ،سولومون
شومي ،ألسوشيتد برس إنه اعتقل يف منزله من قبل أشخاص
يرتدون مالبس مدنية يف  20ايار الجاري.
وأضافــت« :مل يقولوا لنا من هم ...حتى إنهم احتجزوين ملدة
ساعتني ملجرد أنني أخت لصحفي».
تتهم أحزاب سياسية ووسائل إعالم يف البالد حكومة إثيوبيا
بارتكاب «عمليات اختطاف» ،وهي مامرســة يســميها بعض

النشطاء تكتيكا جديدا.
ويقول بعض نشطاء يف أمهرة أن جامعة (فانو) املسلحة التي
تورطت يف فظائع يف حرب تيغراي يف البالد مستهدفة أيضا.
ويغادر بعض الصحفيني البالد وسط تهديد وترهيب من قبل
الحكومة والجهــات الفاعلة غري الحكومية .يف اآلونة األخرية
ألغى املســؤولون اإلثيوبيون رخصة صحفي معتمد للعمل لدى
صحيفة «ذا إيكونوميست» الربيطانية.

نفى فتحي املرميي املستشــار اإلعالمي لرئاســة مجلس
النواب الليبي ،صحة ما تم تداوله بشــأن تشــكيل حكومة
مصغرة يف البالد ،مشرياً إىل اســتمرار الجهود لحشد الدعم
لحكومة فتحي باشاغا.
وقــال املرميي يف بيان له « :ال صحة ملــا يتم تداوله حول
تشــكيل حكومة مصغرة يف ليبيا بل العمل جاري عىل دعم
ومساندة حكومة فتحي باشاغا من كل األطراف الليبية ألنها
هي الحكومة الرشعية ،والتي جاءت بقرار ليبي».

وأضاف املرميي أنه «سيتم إقرار ميزانية رسمية لحكومة
باشاغا من مجلس النواب وفقاً لإلعالن الدستوري والقوانني
السارية يف الدولة».
يأيت ذلك وســط توترات أمنية وسياسية تعيشها ليبيا يف
الفرتة األخرية ،حيث أعلــن رئيس الحكومة الجديدة واملكلفة
من مجلس النــواب الليبي ،فتحي باشــاغا قبل أيام ،دخوله
عاصمة البــاد طرابلس ،ليغادرها بعد ســاعات إثر اندالع
اشتباكات مسلّحة.

ّ
مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي يــنــفــي تــشــكــيــل حــكــومــة مــصــغــرة

أعلن االتحاد العام التونيس للشــغل ،رفضه ،املشاركة يف
الحوار الوطنــي الذي اقرتحه الرئيس قيس ســع ّيد من أجل
«جمهورية جديــدة» ،معترباً أنه «شــكيل ويقيص القوى
املدنية».
يأيت ذلك بعد أن أعلــن ،الجمعة ،الرئيس التونيس «إحداث
لجنة لإلعداد ملرشوع تنقيح دســتور جمهوريّة جديدة عرب
حوار وطني استبعد منه األحزاب السياس ّية».
وأوضح االتحاد العام للشغل يف بيانه الختامي إثر اجتامع
هيئته التنفيذية أن الحوار «شكيل تُحدد فيه األدوار من جانب
واحد وتُقىص فيه القوى املدنية» ،فضالً عن كونه «استشارياً
وال يفيض إىل نتائج».
وصدر يف الجريدة الرسم ّية مرسوم رئايس إلحداث هيئة
وطن ّية مســتقلّة تُســ ّمى «الهيئة الوطن ّية االستشاريّة من
ّ
تتول «تقديــم اقرتاح يتعلّق بإعداد
أجل جمهور ّية جديدة»
مرشوع دســتور لجمهور ّية جديدة ،و ُيقدّ م هذا املرشوع إىل
رئيس الجمهوريّة».
وتتفــ ّرع من الهيئــة التي أعلنها ســع ّيد لجان ثالث ،هي
«اللجنة االستشاريّة للشــؤون االقتصاديّة واالجتامع ّية» و
«اللجنة االستشاريّة القانون ّية» و «لجنة الجوار الوطني».

وتقــوم «اللجنــة االستشــاريّة للشــؤون االقتصاديّة
واالجتامع ّيــة» بتقديــم مشــاريع إصالحــات اقتصاديّة
تضم املنظّامت الكربى يف البالد ،من بينها االتّحاد
واجتامع ّية
ّ
العام التونيس للشــغل والرابطة التونس ّية للدفاع عن حقوق
اإلنسان ويرأسها عميد املحامني ابراهيم بودربالة.
فتضــم أكادمي ّيني
أ ّما «اللجنة االستشــاريّة القانون ّية»
ّ
يُع ّينون مبرسوم رئايس ،ويشارك جميع األعضاء يف «لجنة
الحوار الوطني» برئاسة صادق بلعيد.

الــجــيــش الـــجـــزائـــري يُـــحـــذر مـــن اســـتـــهـــداف وحـــــدة الــبــاد

حذر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري ،الفريق
السعيد شــنقريحة ،مام وصفها بـ «مؤامرات ومامرسات
عدائية» ،يعمــل مدبروها ليال ونهارا عــى «رضب الوحدة
الوطنية» يف الجزائر.
وقال الفريق الســعيد شــنقريحة خالل زيــارة عمل اىل
الناحية العســكرية الثانية بوهــران ،يف ترصيحات نقلها
موقع القنــاة التلفزيونية الدولية« :أعداؤنــا يدركون متام
س قوتنــا تكمن يف وحدتنا وبالتايل فهم يعملون
االدراك أن ّ
ليل نهار وبالطرق والوســائل املتاحة عىل رضب هذه الوحدة
من خالل بث خطاب الفتنة والكراهية بني مكونات الشــعب
الواحد».
وأضاف أن «هذه املؤامرات واملامرســات العدائية أضحت
خلفياتها مكشــوفة ونحن مطالبون جميعا كل من موقعه
بإدراك أهدافها الحقيقية والتصدي لها بحزم وعزم من خالل
التحيل بأعىل درجات الوعي».
وشدد عىل أن «تقوية أسس الجزائر الجديدة هي مسؤولية
الجميع ويشــارك يف بنائها كل أبنائهــا املخلصني باإلعتامد

أساســا عىل ما تزخر به نفوســهم من صــدق الوالء ونبل
األحاسيس اتجاه الوطن .أشــد عىل أيدي كافة أبناء الوطن
األعزاء لتغليب املصلحة العليا للوطن واالنخراط بقوة يف هذه
املبادرة الصادقة املســتلهمة من قيم أمتنا العريقة ومبادئ
ثورتنا الخالدة».

9

دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

ُ
رئـــــيـــــســـــي يُـــــــوقـــــــع مـــــــع ســـــلـــــطـــــان عـــــمـــــان
ُ
 8مــــــــذكــــــــرات تــــفــــاهــــم و 4بــــــرامــــــج تــــعــــاون
وصل الرئيس اإليراين إبراهيم رئييس إىل العاصمة ال ُعامنية
مســقط ،وهي الزيارة األوىل لرئييس إىل مســقط يف عهد
سلطان ُعامن الجديد ،يف زيارة تستغرق يوما واحدا ،ملواصلة
ديبلوماســية حسن الجوار ،وتوســيع العالقات االقتصادية
والسياسية والثقافية بني البلدين ،حيث استقبله سلطان عامن
هيثم بن طارق آل سعيد يف العاصمة مسقط.
وأعلنت وكالة األنباء ال ُعامنية الرســمية أنّ «السلطان وقّع
مــع رئييس  8مذكرات تفاهــم و 4برامج تعاون يف مجاالت
النفط والغاز والنقل ،والدراســات الديبلوماســية والتدريب،
واإلذاعة والتلفزيون ،والتعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار،
والســمكية ،ووقاية النباتات
والزراعة والــروة الحيوانية
ّ
والحجر الزراعي ،واملواصفات واملقاييس وتقييم املطابقة».
وقالــت الوكالــة إنّ «البلدين الصديقــن وقعا عىل برامج
تعاون ،تتعلق األول مبجاالت التجارة واالســتثامر والخدمات،
والثاين يتعلق بربنامج تنفيذي للتعاون الفني يف مجايل العمل
والتشــغيل ،والثالث بربنامج تنفيذي للتعاون يف مجال البيئة،
بينام جاء الربنامج التنفيذي الرابع للتعاون يف مجال الرياضة
للعامني .”2025-2023
مــن جهتــه ،أكد وزيــر الخارجية العامين بــدر بن حمد
البوســعيدي «وجود حزمة أخرى من مذكرات التفاهم وبرامج

سلطان عامن يستقبل رئييس يف املطار

العمل التنفيذية س ُتوقع مع الجانب اإليراين الحقاً».
وذكــرت وكالة أنباء فارس اإليرانية أنّه فضالً عن املحادثات
الثنائية ســيلتقي الرئيــس اإليرانيني املقيمني والناشــطني
االقتصاديني والتجار ال ُعامنيني .وكان رئييس اكد قبيل مغادرته
طهران« ،أنّ العالقات التجارية بني إيران وعامن ســتتطور يف
األصعدة شــتى» ،مشرياً إىل أنّه «سيتم يف هذه الزيارة توقيع
مذكرات تفاهم بني البلدين وستتم متابعة تنفيذها».
كــا أكد أنّ «هذه الزيارة تأيت يف إطار سياســة الحكومة
اإليرانية القامئــة عىل تعزيز العالقات مع دول الجوار ،وأنّها
تحظى ببالغ األهمية لدى طهران».

أربعة اشهر على الغزو الروسي ألوكرانيا وال حسم عسكري
(تتمة ص)1
واالستقرار يف القارة.
يف الوقت ذاته ،تستخدم روسيا سياسية العصا والجزرة يف
حربها عىل اوكرانيا ،حيث رصح نائب وزير الخارجية الرويس
أندريه رودينكو اســتعداد بالده للعودة إىل طاولة املفاوضات
مع أوكرانيا ،مؤكدا ان روسيا تدرس خطة سالم مقرتحة من
إيطاليا ،غري مســتبعد احتامل مناقشــة مسألة تبادل أرسى
مجمع آزوفســتال الصناعي يف مدينة ماريوبول مع أوكرانيا
 ،يف حني طالب الرئيس األوكراين فولودميري زيلينســي من
دافوس بفرض عقوبات «قصوى» عىل روسيا.

} عقوبات «قصوى» }

يف املقابل ،قال الرئيس األوكراين فولودميري زيلينســي إن
هناك محادثات لحكومته مع بعض الدول إليجاد بدائل لتصدير
الحبــوب األوكرانية ،بعد محارصة القوات الروســية للموانئ
األوكرانية.
وأضاف زيلينسيك ،يف كلمته أمام قمة دافوس عرب الفيديو،
أن أي تعامل مع األســواق الروســية يف هذه املرحلة سيؤدي
إىل خســارة للجميع ،كام أكد استعداد أوكرانيا ملساعدة العامل
يف مواجهة موجة الجوع التي تهدد البرشية .وقال إن روسيا
أصبحت دولــة مجرمي حرب ،وما كانت لتشــن الحرب عىل
أوكرانيا لو فرضت عليها «عقوبات قصوى» من قبل .ودعا إىل
فرض حظر نفطي عىل روسيا وعقوبات عىل جميع مصارفها
والتخيل عن قطاع تكنولوجيا املعلومات التابع لها ،بينام حض
جميع الرشكات األجنبية عىل مغادرتها.

} ميدانيا }

ويف امليدان ،أعلنت وزارة الدفاع الروســية عن تدمري شحنة
من األسلحة والعتاد للجيش األوكراين يف مقاطعة جيتومري.

وقال املتحدث باســم الوزارة إن الدفاعات الجوية الروســية
أسقطت أيضا  3طائرات أوكرانية أمس.
يف املقابل ،قال املتحدث باســم هيئــة األركان األوكرانية
أولكســندر شــتوبون إن قوات بالده تواصــل صد الهجامت
الروسية يف اتجاه دونيتسك ولوغانسك ،وأضاف أن قوات بالده
دمرت معدات وآليات عسكرية تابعة للجيش الرويس.
وأعلنت هيئة األركان األوكرانية ،أن روســيا خرست  29ألفا
و 200جندي منذ بداية الهجوم العسكري الذي شنته موسكو
عىل أوكرانيا أواخر شباط املايض.
بدورها ،قالت الســفارة األمريكية يف العاصمة األوكرانية
كييف إن قوات مشاة البحرية األمريكية تستعد إلرسال مدافع
هاوتزر إىل كييف،
وأضافت الســفارة  ،يف تغريدة عىل تويرت ،أن الشحنة هي
جزء من املســاعدة األمريكية ألوكرانيا حيث تســتعد إلرسال
مدافع «هاوتزر» ( )howitzerإىل كييف كجزء من مســاعدتها
يف مواجهة التدخل الرويس ،ويف حني بدأ الجنود الروس إزالة
األلغام من مصنع آزوفســتال للصلــب يف ماريوبول ،يواجه
األوكرانيون وضعا يزداد صعوبة يف إقليم دونباس.
ويف الوقــت الــذي أعلنت فيه املصــادر األمريكية دعمها
العســكري ،ذكرت وكالة اإلعالم الروســية  -نقال عن وزارة
الدفاع الروســية  -قولها إن قواتها دمرت وحدة أوكرانية من
مدافع هاوتزر «إم )777-M( »777-أمريكية الصنع وهو نوع
من أســلحة املدفعية ،وذلك حسب وكالة رويرتز التي مل يتسن
لها التحقق بشكل مستقل من التقرير.

} إزالة األلغام }

ويف ماريوبــول ،بــدأ الجنــود الروس يف إزالــة األلغام
والحطام من أرايض مصنع آزوفســتال للصلب يف بعد صدور
أوامر باالنســحاب ملئات من القوات األوكرانية التي تحصنت
ألسابيع يف املصنع املرتامي األطراف.

الثلثاء  24أيار 2022

ّ
ّ
«الــحــرس الــثــوري» فككك خلية على صلة بـ «املــوســاد»
بـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع اغـــــتـــــيـــــال ضـــــابـــــط إيـــــرانـــــي

بالتزامــن مع اعــان الحرس الثوري اإليــراين اغتيال
ضابــط برتبة عقيد أمــام منزلــه يف العاصمة طهران،
اعلــن عن تفكيك خلية عىل صلــة بـ «إرسائيل» و»جهاز
املخابــرات اإلرسائييل» (املوســاد) ،وألقــى القبض عىل
عنارصها.
وقــال الحــرس الثوري اإليــراين إن ما ســاه «جهاز
استخبارات يف الكيان الصهيوين» قام بتوجيه هذه الخلية
للقيام بأعامل خطف وتخريب.
وكان املتحــدث باســم الحرس الثوري اإليــراين العميد
رمضان رشيف قال« :إن إيران ســرد بشــكل حازم ومدمر
إذا ثبت ارتكاب إرسائيل أي عمل رشير ضدها يف أي مكان»،
واشار اىل «أن إرسائيل أعلنت رسميا أنها ستهاجم املصالح
اإليرانية ،وأنها تواصل كشــف مقراتنــا الحيوية واغتيال
شخصياتنا».
وشــدد عىل «أن إيران لن تقبل بوجود أي مقر إرسائييل

قرب أراضيها ،وســتعمل للحفاظ عــى أمنها ومصالحها
القومية».
وقال الحــرس الثوري «إن الضابط صيــاد خدايي الذي
اغتيل  ،شارك سابقا بالحرب يف سوريا ،وقد تعرض إلطالق
مســلحي كانا عىل دراجة نارية» ،واصفا العملية
نار من
ْ
«بأنهــا إرهابية وتقــف خلفها من ســاها جهات تابعة
لالســتكبار العاملي» .وأفادت وسائل اإلعالم اإليرانية بأن
املســلحني كانا يستقالن دراجة نارية وأطلقا  5رصاصات
عىل الشخص املســتهدف أثناء دخوله منزله ،مام أدى إىل
وفاتــه عىل الفور ،فيام بدأت قوات األمن حملة واســعة
املهاجمي.
للبحث عن
ْ
مــن جهتها ،قالــت وزارة الخارجية اإليرانية «إن اغتيال
العقيــد خدايــي لن مينع طهــران من تحقيــق أهدافها»،
واشــارت اىل «أن العمليــة إرهابية ويتحمل مســؤوليتها
عنارص مرتبطون باالستكبار العاملي».

ّ
مـــســـؤول فـــي «ال ــص ــح ــة ال ــع ــامل ـ ّـي ــة» :جـــــدري ال ــق ــرود
ً
ال يُــــــشــــــبــــــه كــــــــــورونــــــــــا ولــــــــيــــــــس وبــــــــــــاء

أكد الدكتور عبد النارص أبو بكر رئيس فريق مخاطر
العدوى باملكتب اإلقليمي لرشق املتوســط يف منظمة
الصحة العاملية« ،أن انتشــار مرض جدري القردي ال
يعني أننا بصدد وباء جديد مثل وباء كورونا» ،واشــار
اىل « أن جدري القردة ال يشــبه كورونا عىل اإلطالق
وأنــه مرض يعرفه األطباء بشــكل جيــد وتتوافر له
العالجات واللقاحات وكيفيــة الوقاية منه معروفة
أيضً ا».
اضاف« :أغلبية الحاالت التي وجدناها هي لشــباب
مثليــن ،ولكن مرض جدري القرود ال ينتقل باالتصال
الجنــي وإمنا بالتواصل الجســدي ،وال نزال نحاول
اكتشــاف سبب انتشــار هذا الفريوس اآلن وبني هذه
الفئة بالذات».
وتابــع« :منظمة الصحة العامليــة تعمل مع الدول
األعضاء عىل الحد من انتشــار املرض وإدارة الحاالت،
وأول خطوة مهمة تقــوم بها املنظمة يف هذا اإلطار
هــي العمل مع الدول للتحقيق والتدليل وتحديد وجود
اإلصابات من أجل تحســن املراقبة ،كام نعمل من أجل
رفــع الوعي حول هذا املرض بني الجامهري».
بدوره ،قــال الدكتور محمد العــوراين اختصايص
علــم األوبئة والفريوســات «إن مرض جدري القرود
ليــس جديدا ،ويختلف عن مرض الكورونا يف طبيعته
الجينيــة وطريقة انتقاله ودرجة خطورته» ،وأوضح
ان «جدري القرود يشبه الجدري الكالسييك املتعارف
عليه ( ،) small poxلكنه أخف خطورة منه ،غري أنه
يوجد عالمات استفهام تتعلق بانتشار حاالت اإلصابة
به يف اآلونة األخرية بشــكل مفاجئ وانتشــارها يف
عدة دول».
وتابــع« :نعلم أن مرض جدري القــرود ينتقل من
الحيوانات مثل القوراض يف افريقيا ،ولكن الســؤال
هو ملاذا انتشــاره يف هذا التوقيت؟ وهذا ما يجب عىل
منظمة الصحة العاملية أن تحقق فيه وتجد األجوبة».
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ر يا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

«األوملـــبـــيـــاد املــــدرســــي» ف ــي الـــرابـــع م ــن حــزيــران
الخــــتــــيــــار  10مـــتـــطـــوعـــيـــن لــــبــــاريــــس 2024

تن ّ
ظــم الســفارة الفرنســية يف لبنان
بالتعاون مع «ســبورتس اكادميي ســكول
« »Sports Academy schoolوتحــت ارشاف
اللجنة االوملبية اللبنانية «األوملبياد املدريس»
خالل يوم ريايض طويل سيقام يوم االحد 4
حزيران املقبل يف املنشآت الرياضية التابعة
للجامعة األنطونية (بعبدا-الحدث).
ويأيت هــذا النشــاط الريــايض ضمن
شــعار»أرض األلعــاب» عرب اقامة نشــاط
مبشــاركة بني  300و 400العب والعبة من
عرشات املدارس يف عدد من األلعاب الرياضية
(كرة السلة وكرة القدم والعاب القوى والقوس
والنشــاب والتجذيف وكرة الطاولة الباراملبية
وغريها) بهــدف اختيار  10عنارص شــابة
(يبلغون ال 16ســنة) من بــن  30متط ّوع
ســيتولون تنظيم وادارة هذا اليوم «األوملبي
املدريس» بحيث سيتم تأهيل العنارص العرشة
عىل مدى عامني للمشــاركة يف تنظيم دورة
االلعاب األوملبية الصيفية التي ســتقام يف
العاصمة الفرنسية باريس عام .2024
وسيتم ارسال األسامء اىل اللجنة املنظمة
ألوملبياد باريس يف ايلــول املقبل ليصار اىل
تأهيــل املختاريــن الذي ســيبلغون الـ 18
ســنة يف العام  2024متهيداً لكسب الخربة
التنظيمية الرضورية.
وتــأيت هذه الخطــوة من قبل الســفارة
الفرنســية و «أس .آي .أس» تنفيــذاً لخطة
اللجنة املنظمــة ألوملبيــاد باريس2024-
الرشاك الدول الراغبة بالتســويق لألوملبياد
املقبل وهو األمر الذي يلقى الصدى االيجايب.
وســيتبارى الرياضيون من عدد كبري من
املدارس يف كرة الســلة وكرة القدم وألعاب
القوى وكــرة الطاولــة الباراملبية والقوس
والنشاب وغريها وســيقود اللقاءات تالمذة
متطوعون مختصني من الجامعة االنطونية
ومن «ســبورتس اكادميي سكول» مع العلم
ان املشــاركة يف اليوم الريايض الطويل هي

ذهــبــيــة و  5فــضــيــات لــلــســبــاح املتألق
كـــولـــن الـــشـــرتـــونـــي فــــي االمـــــــارات

بوسرت الحدث الريايض
مجانيــة يف خطوة من املنظمني لتشــجيع
املشاركة وتعريف التالمذة عىل القيم األوملبية
والباراملبية .
وقد اختار املنظمون خمســة ســفراء لـ
«األوملبيــاد املدريس» األوملبــي والباراملبي
وهم الرياضيــون اللبنانيــون األبطال راي
باسيل (رامية اوملبية) وأرز زهر الدين (عداء
باراملبي) ونور حديــد (عداء أوملبي) ومانون
عويــس (متزلجة أوملبيــة) والعب منتخب
فرنســا وقائد فريق أوملبيك ليون بكرة القدم
ليو دوبوا صاحب الجذور اللبنانية.
وســيصل هذا األخــر اىل لبنــان يف 2
حزيــران املقبل عىل ان يحــر الرياضيون
الخمسة املشهورين «األوملبياد املدريس» يف
الرابع من الشهر عينه ويتشاركون تجربتهم
الرياضيــة كل يف لعبته مع املشــاركني يف
املسابقات ومع املتط ّوعني.
وأعدّ املنظمون سلســلة زيــارات لدو بوا
خالل زيارته التي ستمتد عىل مدى  3ايام.

بـــــطـــــولـــــة بـــــــيـــــــروت فـــــــي كـــــــــرة الـــــطـــــاولـــــة
اللقب لـــــ ...1875قــوى االمــن الوصيف والعهد ثالثا
ً

البطل كولن الرشتوين مع ميدالياته ملفوفاً بالعلم اللبناين

واصل الســباح اللبناين الصاعد كولن شــادي الرشتوين
تألقــه يف البطــوالت العاملية ،وكان موعده هــذه املرة مع
بطولة أبيكــس ( )apexالدولية جــرت يف مجمع حمدان
الريايض  -ديب يف االمارات ،والتي شارك فيها اكرث من ٥٠٠
سباح وســباحة من مختلف االكادمييات واالندية ومختلف
الجنسيات العربية واالجنبية.
وحقق كولن نتائج باهرة ،فاحرز ذهبية الـ  50مرت ظهراً،
و  5فضيات يف الـ  50مرت حرة ،والـ  100مرت ظهراً ،والـ 50
مرت فراشة ،والـ  100مرت حرة ،والـ  100مرت فراشة.
يذكر ان كولن ( 13ســنة) الذي يدربه فرنسوا غطاس يف
الكولينا كلوب  -املطيلب ،كان سيشارك يف بطولة هاميلتون
التي سوف تقام يف  28و  29أيار ،ولكن بسبب اقامة بطولة
لبنان بتاريخ  ٢٩-٢٨قرر العودة واملشــاركة يف لبنان النها
اهم من البطوالت الخارجية بالنسبة للسباحني اللبنانيني.

ً
ريــال مدريد يكتسح 14 ...رقما تلخص
مـــوســـم الــــــــدوري اإلســـبـــانـــي 2022

فريق ريال مدريد

كبار الحضور مع الفرق الفائزة

نظّمــت لجنة محافظة بــروت ممثلة
برئيســها نبيل ســطوحي وتحت ارشاف
االتحاد اللبنــاين لكرة الطاولــة بطولة
أندية بــروت للدرجة الثانيــة يف قاعة
نادي األنرتانيك.
شــارك ىف هذه البطولة سبعة فرق هي:
نادى العهد ،نادي الرفاه ،نادي  ،1875نادي
الشباب بريوت ،قوى األمن ،نقابة املحامني
وهومنمن بريوت.

وقد جاءت النتائج النهائية كاآليت:
 -1نادي 1875
 -2نادي قوى األمن
 -3نادي العهد
ارشف عىل التحكيم الحكم عيل حيدر.
ويف نهاية البطولة ،تــم توزيع الكؤوس
وامليداليات مــن قبل نائب رئيــس االتحاد
الدكتــور عادل دمج ورئيــس واعضاء لجنة
محافظة بريوت.

ســـــر رقــــــم ق ــم ــي ــص لـــيـــونـــيـــل م ــي ــس ــي ال ــج ــدي ــد
أثار األرجنتيني ليونيل مييس نجم باريس
سان جريمان الجدل بنرش صورة لقميصه مع
فريق العاصمة الفرنسية برقم جديد ،يختلف
عن رقمه األصيل.
واعتاد ميــي ارتداء القميــص رقم 10
يف فريقه السابق برشــلونة ومع منتخب
األرجنتني ،لكن مع انتقاله للفريق البارييس
اختار القميص رقم  30يف موســمه األول،
ألن صديقــه الربازييل نيامر دا ســيلفا كان
يحتفظ بالرقم .10
ونرش ليونيــل مييس قميصه الجديد برقم
 ،39مام تسبب يف تســاؤالت حول رس هذا
الرقم.
صحيفة «مــاركا» اإلســبانية أوضحت
أن مييس أراد اإلشــارة بهــذا الرقم إىل عدد
بطوالته التي حققها خالل مسريته.

وحقق ميــي  39بطولة يف مشــواره
الكروي منها  35مع برشــلونة مقسمة إىل
 10ألقاب للدوري و  4لــدوري أبطال أوروبا
و  7لكأس امللك ،و  8للســوبر اإلســباين ،و
 3بطوالت للســوبر األورويب ومثلها لكأس
العامل لألندية.
وبعيداً عن كامب نو فاز مييس بـ 4ألقاب
أخرى هي الدوري الفرنيس مع باريس وكوبا
أمريكا  2021مــع األرجنتني وذهبية أوملبياد
بكني  2008وكأس العامل تحت  20ســنة يف
.2005
يذكر أن مييس عاىن مــن تراجع معدالته
التهديفيــة يف موســمه األول مع باريس
بتســجيل  11هدفاً فقط خالل  34مباراة يف
كل البطــوالت ،باإلضافــة إىل صناعته 14
هدفاً آخرين ،وهو املعدل األقل يف مسريته.

أسدل الستار مســاء األحد عىل منافسات نسخة -2021
 2022من الدوري اإلسباين ،التي حقق ريال مدريد لقبها.
وكان ريال مدريد حســم اللقب الـ 35يف تاريخه بالدوري
اإلســباين بالفوز ( )0-4عىل إسبانيول يف الجولة  34نهاية
نيسان املايض ،قبل  4جوالت من النهاية.
وبهــذا حقق ريــال مدريد اللقب للمــرة  35يف تاريخه،
واألوىل منذ نسخة .2020-2019
وشهد موسم  2022-2021من الدوري اإلسباين لعب 380
مباراة ســجل خاللها  945هدفا ،بواقع  2.49هدفا للمباراة
الواحدة.
ويعد ريال مدريد هو الفريق صاحب أقوى هجوم بتسجيله
 80هدفا ،وهو صاحب ثاين أفضل دفاع باستقباله  31هدفا،
أقل بهدف واحد من إشبيلية.
كذلك حقق الفريق املليك أكرب فوز يف تلك النســخة من
الليغا ،بتغلبه ( )0-6عىل ليفانتي ،بينام كان فوز فياريال (-5
 )1عىل رايو فاليكانو هو األفضل لفريق خارج ملعبه.
أكرث مباراة شهدت تســجيل أهداف هي فوز غرناطة عىل
ريال مايوركا ( ،)2-6وإشبيلية عىل ليفانتي (.)3-5
وحقق ريال مدريد أطول سلسلة انتصارات متتالية بواقع
 7مباريات ،متساويا مع غرميه برشلونة.
كذلك حقق برشــلونة أطول سلســلة الهزمية بواقع 15
مباراة متتاليــة ( 11انتصارا و 4تعادالت) ،بالتســاوي مع
إشبيلية ( 7انتصارات و 8تعادالت).
يف املقابل حقق كال من مايوركا وغرناطة أطول سلســلة
هزائم متتالية ( 7مباريات لكل فريق) ،بينام فشل ليفانتي يف
تحقيق الفوز يف  19مباراة متتالية كأطول سلسلة.
جدير بالذكر أن عدد الحضور يف مباريات الليغا هذا املوسم
بلغ  8ماليني و 480ألف و 102مشــجع ،مبتوســط  22ألف
و 796للمباراة الواحدة.
وشهدت مباراة الكالســيكو التي فاز بها ريال مدريد عىل
مضيفه برشــلونة ( )1-2يف الجولة العــارشة أكرب حضور
جامهريي بوجود  86ألف و 422مشجعا عىل ملعب «كامب نو».
يف املقابل شــهد فوز فاليكانو عــى غرناطة ( )0-4يف
الجولة األوىل أقل حضور ،بوجود  583مشجعا فقط.

«فـــخ مــتــكــرر» يــشــوه مــشــهــد برشلونة
الــخــتــامــي فـــي الـــــــدوري اإلســبــانــي

مـــــــا هـــــــو مــــــوقــــــف لـــــيـــــفـــــانـــــدوفـــــســـــكـــــي؟...
بــيــان م ــن ب ــاي ــرن مــيــونــيــخ بــشــأن الــنــجــوم الــكــبــار

أصدر نــادي بايرن ميونيــخ بياناً جديداً
يتعلق بسياســته الخاصــة بتجديد عقود
الالعبني املخرضمني يف صفوف الفريق.
وأكد بايرن ميونيخ أمــس اإلثنني تجديد
عقــد قائد وحارس مرمــى الفريق ،مانويل
نوير حتــى صيف  ،2024وذلك بعد أيام عىل
تجديد عقد الجناح املخرضم توماس مولر.
وقال أوليفر كان املديــر التنفيذي لبايرن
ميونيــخ« :مانويل نويــر أفضل حارس يف
العامل ألعوام ،االســتمرار ضمــن الصفوة
كل هذا الوقت إنجاز ضخم ،ســعداء بتجديد
عقده .مانويل أســطورة حيــة يف تاريخ
البايرن».
من جانبــه ،رصح الحــارس املخرضم:
«ســعيد للغاية باســتمرار مســريت مع
بايرن ميونيخ ســيكون لدينا فريق جيد جدا
مرة أخرى نســتطيع املنافســة به عىل كل
البطوالت».

وأضــاف نوير« :كحارس مرمــى وقائد،
أود أن أكون داعم وعامل حاسم يف تحقيق
أهدافنــا الكبرية ،نريــد زيــادة غلتنا من
البطوالت واملنافســة مــن جديد عىل كأس
أملانيا ودوري أبطال أوروبا».
وانضم نويــر ( 36عامــا) إىل العمالق
البافــاري يف  2011قادمــا من شــالكه،
وارتدى قميصه يف  472مباراة ،وحقق معه
العديد من األلقاب.
املثــر أن تجديــد عقد نوير ومــن قبله
مولــر ،يــأيت يف الوقــت الــذي يحيــط
الغموض مستقبل املهاجم البولندي روبرت
ليفاندوفســي ،الذي أعلن رصاحة رغبته
يف مغادرة البايرن ،صوب برشلونة.
ورغم الترصيحــات العدائية لليفا ووكيل
أعامله زهايف ،فإن بايــرن ميونيخ ال يزال
يتمســك ببقاء ليفاندوفســي حتى نهاية
عقده يف صيف .2023

من مباراة برشلونة وفياريال

ختمفريقبرشلونةمشوارهيفالدوري اإلسباينبأسوأطريقة
ممكنة ،بعد خسارة محبطة لجامهريه يف معقله كامب نو.
وخرس برشــلونة أمام فياريال بهدفني دون رد ،ســجلهام
ألفونسو بيدرازا وموي غوميز يف الدقيقتني  41و ،55عىل ملعب
كامب نو ،يف الجولة الـ 38واألخرية من الدوري اإلسباين.
ونال الفريق الكاتالوين خســارته السابعة يف الليغا هذا
املوســم ،ليتجمد رصيده عند  73نقطة يف املركز الثاين يف
جدول الرتتيب ،خلف البطل ريال مدريد.
أمــا فياريال ،فقد انتزع انتصارا مثينا ،رفع رصيده إىل 59
نقطة يف املركز السابع ،ليخطف بطاقة التأهل لدوري املؤمتر
األورويب.

ً
م ــح ــط ــم ــا رقــــــم الــــعــــدو الـــــلـــــدود مـــوريـــنـــيـــو...
غــــوارديــــوال مــلــك «األجــــانــــب» فـــي الــبــريــمــيــرلــيــغ

ســطر اإلســباين بيب
غوارديوال مدرب مانشسرت
ســيتي تاريخا جديدا عقب
قيادته الفريق الســاوي
لتحقيــق لقــب الــدوري
اإلنكليزي املمتاز.
وأصبح بيــب غوارديوال
أنجح مدرب غري بريطاين يف
كرة القدم اإلنكليزية يف عدد
مرات الفــوز بلقب الدوري
اإلنكليزي املمتاز ،بعدما توج
للمرة الرابعة مســاء األحد
غوارديوال
برفقة مان سيتي.
ومع إضافة هــذا اللقب،
تفوق مدرب مانشســر سيتي عىل غرميه
اللدود الربتغايل جوزيه مورينيو (تشيليس)
والفرنيس أرســن فينغر (أرســنال) ،حيث
حصدا  3ألقاب يف الدوري املمتاز لكل منهام.
وال يتفوق أي مدرب آخــر عىل غوارديوال
يف قامئة الفائزين بلقب الربميريليغ ســوى
بعض املولودين يف بريطانيا.
ويتصــدر االســكتلندي الســر أليكس
فريغوســون القامئة حيث أحــرز  13لقبا
للدوري املمتاز مع مانشسرت يونايتد.
ويتســاوى غوارديوال برصيد  4ألقاب مع

مدرب اسكتلندي آخر هو كيني دالغليش الذي
توج باللقب  3مــرات مع ليفربول إىل جانب
مرة واحدة برفقة بالكبرين روفرز.
ويتأخــر غوارديوال بلقــب واحد عن مات
باســبي مدرب مانشســر يونايتد السابق،
ولقبني عن بوب بيزيل الفائز باللقب  6مرات
مع ليفربول.
وحصد غوارديوال لقب الدوري  10مرات يف
 13موسام يف الفئة األعىل للمسابقة خالل
فرتات العمل يف برشــلونة وبايرن ميونيخ
ومانشسرت سيتي.

«حـــتـــى االعـــــــتـــــــزال» ...م ــب ــاب ــي يـــعـــدد أس ــب ــاب
رفــــض ريـــــال مـــدريـــد وال ــب ــق ــاء مـــع ســــان جــيــرمــان

قــرر الفرنــي كيليان
مبــايب الخروج لوســائل
اإلعــام وتفســر قــراره
باالســتمرار مــع باريس
ســان جريمــان والرتاجع
عن االنتقال لصفوف ريال
مدريد.
وشهدت الفرتة السابقة
العديد من التكهنات بشــأن
مســتقبل مبــايب ســواء
بالبقــاء داخل جدران ملعب
«حديقة األمراء» ،أو الرحيل مبايب
إىل العاصمــة اإلســبانية
واللعب بقميص ريال مدريد،
بعدما رفض الالعب يف وقت ســابق تجديد
عقده مع الفريق الفرنيس الذي كان سينتهي
يف حزيران املقبل.
لكن باريس سان جريمان تفوق عىل ريال
مدريد وأعلن تجديد عقده مع الالعب حتى 30
حزيران .2025
وخالل مؤمتر صحايف عقده مبايب ،أمس
اإلثنــن ،بحضور القطري نــارص الخليفي
رئيس باريس ســان جريمان ،حاول مبايب،
تفســر أســباب قراره بالبقاء مع النادي
الفرنيس.
وقال مبــايب« :لطاملا تكــون اختيارايت
صائبة ،نعود إىل بداية األمر ،الكل كان يعرف
أننــي كنت أريد الرحيل يف املوســم املايض
صوب ريال مدريد ،ولكــن الوضع تغري اآلن
ولكل حادث حديث».
وتابع« :أنا أريد أن أقيض مشواري الكروي
يف فرنسا بصورة كاملة حتى االعتزال وهذا
من أســباب تراحعي عــن االنتقال إىل ريال
مدريد».
وواصل« :باريس سان جريمان قرر أيضا
تغيري الكثري من األمور عىل الصعيد الفردي
والجامعي ،ولهذا قررت البقاء ،ولقد اتخذت
قراري الخاص باالستمرار منذ أسبوع ،ولكن
النادي رفض أن يعلن عن قراري حتى تحسم
كافة األمور».
وأضــاف« :تحدثت مــع فلورنتينو برييز
رئيس ريال مدريد بطريقة أخالقية وبشكل
مبارش ،وأخربته بقــراري وأرى أنني اتخذت
القرار الصائب».
وأردف« :أفكر يف األمور بطريقة وقتية،
وال أعرف ما سيحدث يف املســتقبل وما إذا
كنت سأنتقل إىل ريال مدريد مستقبال ،حاليا
أركز عىل الحقبة الجديدة لسان جريمان».
واســتطرد« :ال أحتاج ألكــون القائد يك
أفرض أسلويب عىل أرضية امللعب ولن أطلب
شارة القيادة يف وجود ماركينيوس ،وهذا مل

يكن من أسباب استمراري مع سان جريمان».
وأوضــح« :ال احتاج اقنــاع أي العب ألن
أندية كبرية مثل ســان جريمان وريال مدريد
ال تحتاج ذلك ،ومع ذلك بالتأكيد وجود العبني
كبار مثل ليونيل مييس ونيامر أمر مهم ،لكن
يف النهاية القرار يكون شخصيا».
وأتــم« :لقد تحدثنا ألشــهر عن املرشوع
الريايض وساعات عن حقوق الصور ودقائق
فقط عن املال ،واســتغرب ما يتم إثارته عن
مسألة حقوق الصور الخاصة يب».

} سان جريمان يسخر
من ريال مدريد والليغا }

اىل ذلك ،ســخر القطري نــارص الخليفي
رئيس نادي باريس سان جريمان من اتهامات
رابطة الدوري اإلســباين لناديه بخرق لوائح
اللعب املايل النظيف.
وكانت رابطــة الليغا أعلنت يوم الســبت
املايض تقدميها شــكوى ضد باريس ســان
جريمــان إىل االتحــاد األورويب لكرة القدم
«يويفا» تتهم فيها النــادي الفرنيس بخرق
لوائح اللعب املايل النظيــف الخاصة بعمل
األندية األوروبية عــى خلفية تجديده عقد
مبايب.
وقال الخليفي خالل مؤمتر صحايف عقده
أمس اإلثنــن ،بحضور مبــايب« :اعرتاض
رابطة الليغــا؟ ،هذا ليس من شــأين ،أريد
الرتكيز عىل مرشوع باريس ســان جريمان
والدوري الفرنيس وأفضــل العب يف العامل
والذي يجلس بجواري اآلن ،وهو مبايب».
وأضــاف« :خافيري تيبــاس رئيس رابطة
الليغــا؟ إنه خائف من أن الــدوري الفرنيس
يتفوق عىل بطولته ،الدوري اإلسباين مل يعد
كام كان من قبل».
وأتــم« :املال ليــس أهم يشء بالنســبة
لكيليان .كان املــروع الريايض هو األهم،
وهناك نا ٍد آخر يف إسبانيا ،ميكنه دفع أموال
أكرث منا».

عــــــام  2022األســـــــــــوأ 3 ..مـــــواســـــم صــفــريــة
أحــــــبــــــطــــــت كـــــريـــــســـــتـــــيـــــانـــــو رونـــــــــالـــــــــدو

يعد موسم 2022-2021
من بني األســوأ يف مسرية
الربتغــايل كريســتيانو
رونالــدو نجم مانشســر
يونايتــد ،رغــم أن عودته
للفريــق صاحبها تطلعات
كبرية.
رونالدو عــاد إىل يونايتد
يف حقبــة ثانية ،وذلك يف
الصيف املــايض قادما من
يوفنتوس ،متسلحا بذكريات
الفرتة بــن  2003و 2009رونالدو
التي حققها فيها مع الفريق
كل األلقاب املمكنة.
لكن هذه العودة جاءت محبطة ،حيث خرج
الفريق هذا املوسم بدون ألقاب ،رغم حقيقة
أن رونالدو هو هداف مانشســر يونايتد يف
كل البطوالت بواقع  24هدفا يف  39مباراة.

} مواسم صفرية }

مل يكن املوسم الحايل  2022-2021األول
الذي يشــهد عدم تحقيــق رونالدو ألي لقب
عىل صعيد األندية.
موسم  ،2005-2004شــهد عدم تحقيق
مانشسرت يونايتد ألي لقب ،وكانت هذه املرة
األوىل التي يحدث فيها هذا األمر لرونالدو.
املرة الثانيــة كانت يف  ،2010-2009وهو

أول موســم له بقميص ريال مدريد ،حيث مل
يستطع الفريق الظفر بأي بطولة.

}  2022األسوأ }

ولكن ،يعد املوسم الحايل  2022-2021هو
األسوأ لرونالدو ليس عىل الصعيد التهديفي،
ولكن لسبب يتعلق بدوري أبطال أوروبا.
وتعــد هــذه املــرة األوىل يف مســرة
كريستيانو رونالدو بالدوريات الكربى ،التي
يفشــل فيها مع فريقــه يف التأهل لدوري
أبطال أوروبا ،حتى ولو مل يحقق أي لقب.
واحتل مانشســر يونايتد املركز السادس
يف ترتيب الدوري اإلنكليزي املمتاز بأســوأ
سجل دفاعي وأرقام كارثية أخرى.
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اعداد  :فيليب شامس

من هو
من هي؟

الثلثاء  24أيار 2022

؟

روايئ وكاتب وأديب وكيميايئ انكليزي أملاين منساوي
بلغــاري راحل .كان يكتب باألملانيــة .نال جائزة نوبل
لآلداب عام 1981
إسمه مؤلف من  11حرفا .إذا جمعت:
 -2+7+10+1+8مدينة يف الربازيل.
 -8+4+5+3+8أحد الشهور.
 -3+10+9+5من الفراعنة.
 -10+5+9+2موسيقي مجري.
 -11 +4+8آلة طرب.
 -2+7+5ماع.
 -11+6حرف نصب.

الحل السابق
افقيا:

اخترب معلوماتك

عموديا:

1ـ جوائز عاملية مشهورة
للجــدارة الفنيــة والتقنية
يف مجال صناعة الســينام،
ملس.
مقياس غريبَ ،
قص.
2ـ ضفادع ،مق َولْ ،
3ـ االسم الثاين العالمية
لبنانية ،عظيام.
4ـ للتأوه ،ارســايل اىل،
نضج.
َ
5ـ أصلحــوا القدح ،برش،
نسرتدّ.
6ـ حدّ َد طرف اليشء ،رتبة
ضارب ،للنفي.
عسكرية،
َ
7ـ ضعيف الرأي ،شــاعر

ايطايل ،مادة سامة.
8ـ ارتباطايت الشــفوية،
للنداء ،ردّدوا ،غري متعلم.
9ـ كاتــب أمرييك راحل،
نوع من السباع.
10ـ متشابهان ،نام ،برية،
جوابها.
11ـ شبيهها ،فئة وصنف،
فيلم ملحمد عبد الوهاب.
12ـ حيوان ضخم ،شــدّ ة
وق ّوة ،الكامل ،رشِه.
13ـ واليــة أمريكية تلقّب
بالواليــة امل َئويّــة ،أيضء،
نفس.

الحل السابق
1ـ فرانز ليست ،عريف
2ـ يورك ،فا ،مايل
3ـ لبنان ،نيليل ،عز
4ـ أي ،تنحاز ،داكا
5ـ دردبيس ،دلو ،األرساب
6ـ لتأ ،رنا ،أبجل ،ابر
7ـ فرتت ،الشارقة ،بادلت
8ـ يا ،بال ،اله ّر ،رتل ،حل

1ـ دولــة أمريكيــة ،من
األزهار.
2ـ نائب لبناين سابق.
3ـ حديث بالليل ،ألف ألف،
أرشدكَ .
4ـ مدينــة يف جنــوب
السودان ،نطعنه.
5ـ مــوج البحــر الهائج،
يتواجه مع.
يبس
6ـ مطــار برازييل،
َ
النبات ،هد َم ،حرف عطف.
7ـ فاقد األهل ،من الطيور.
8ـ يســعف ،االسم الثاين
ملمثل أمرييك راحل.
رجع.
9ـ نهر أورويب،
َ
10ـ وجهة نظر يف األمر،
السكون ،للتمني.

افقيا:
10ـ لويس معلوف ،وكّلتك

11ـ كــور ،ها ،حد ،فران،

أوس

12ـ أربــح ،مالك ســام،

سقمت

13ـ أمل ،رومبا ،الديار

االبراج

الحمل
( 21آذار  20 -نيسان)

تتحقــق رغباتك يف هــذه اآلونة بطريقة

1ـ فيالدلفيا ،كان
2ـ روبريت تايلور
3ـ أرن ،دار ،زوربا
4ـ نكاتب ،تبني ،حم
أهسه
5ـ ننريّ ،
6ـ لف ،حسن االمام
7ـ يانا ،أل ،وع ،آر
8ـ يزد ،شارل حلو
9ـ متل ،ليال ،ودّكم

الجوزاء
( 22أيار  21 -حزيران)
ال تكن باردا ومرتددا مع شخص ما يعجبك.

الثور
( 21نيسان  21 -أيار)
نظم أمورك بدراية لتتامىش مع الصعوبات
جيدا قبل االقدام عىل أي مرشوع جديد.

الرسطان
( 22حزيران  23 -متوز)
الصدف الحســنة تحمل النجاح اليك وعليك

حــاول نيل اعجابه وثقتــه .األخبار التي أنت مســاعدتها باالرادة القوية والقرار الحاسم.
بانتظارها ميكن أن تتأخر لبعض الوقت.

اعد تنظيم مواعيدك وبرامجك املقررة سابقا.

االسد
( 24متوز  23 -آب)

العذراء
( 24آب  23 -أيلول)

فــرة ال بأس بها تجلب لك مشــاعر مليئة

احتامل تغيري كبري قد يطرأ عىل أجواء العمل

باآلمــال والوعود .دخول عنــر جديد اىل هــذه اآلونة .يلقى عىل كتفيك مســؤوليات
محيطك سوف يحمل اليك الفرح والسعادة.

جديدة عليك أن تعرف كيف تتحملها وتديرها.

امليزان
( 24أيلول  22 -ت)1

العقرب
( 23ت21-1ت)2

يك واللطيف وهذا
تضعــف أمام الرشيك الذ ّ

قد تنزعج من شــعور ينتابك ويوحي اليك

عائد اىل حبك الكبري له ،ولكن عليك أن تحافظ بأنك ال تلقى التقدير مهام بذلت من جهود يف
عىل كربيائك واال كنت هدفا سهال لالنتقاد.

عملك .تعلّم أن تتجاهل ثرثرة األلسن الحاقدة.

القوس
(22ت 21 - 2ك)1

الجدي
(22ك 20 - 1ك)2

ستجد صعوبة يف جمع شمل أشخاص أعزاء

والتكب ألنه قد يفسد ما سعيت
احذر الغرور
ّ

تريد املصالحة لهم .كن حذرا يف الحب وال تقنع دامئا اىل تحقيقه .تنويع يف حياتك العاطفية،
نفسك بأنك وصلت متاما اىل شاطئ األمان.

وحب قد يسبب لك بعض املشاكل.

الدلو
( 21ك 19 - 2شباط)

الحوت
( 20شباط  20 -آذار)

عالقــات مع الخارج قد تــؤدي اىل رحلة

كل ما تقوم به يالقي النجاح .تقدم وسوف

خية .تسعى اىل تحسني وضعك تستمتع مبا تفعل .أحد األشخاص سيساعدك
نتائجها تكون ّ
املادي وهناك مرشوع جديد يف األفق.

10ـ الد ّو ،رهيف ،سب
11ـ عل ّيا ،أقرب ،فال
12ـ ري ،كآبة ،أكرا
13ـ عالج ،رش ،أما
14ـ فوز ،البرتون
15ـ ألوك ،سد
16ـ رادَ ،نالقي
17ـ أبلح ،توما
18ـ بِرت لنكسرت

1ـ يف أية سنة أقيمت أول بطولة دولية للشطرنج يف
العامل ،علام بأن هذه البطولة أقيمت يف لندن ،وفاز فيها
األملاين ادولف اندرسن؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ ذهــب الرجل اىل فرن قريب من منزله ليشــري 5
مناقيش ،له ولزوجته وألوالده الثالثة ومعه مئة ألف لرية
فقط الغري .فإذا كان مثن املنقوشــة  20ألف لرية ،فامذا
يبقى معه؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ ما أكرب مدة من الســنني ميكن أن يعيشــها طائر
البلبل؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ ما الذي ال يأكل مع أنه يُطعم األحياء ،وال يرشب مع
أنه يعيش يف املاء؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ يف أية سنة ظهرت أول صالة عرض سينامئية يف
الربازيل؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ ما نصف النصف مقسوما عىل نصف؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ ملــاذا تُعترب الكالب يف ســيبرييا أرسع الكالب يف
العالَم اجمع؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ مــا أقدم أرسة مالكة يف العامل ،ويف أي تاريخ بدأ
حكمها؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9ـ ما إسم املوســيقي البلجييك الذي ولد عام ،1822
وتويف  1890ولق َّب بـِ ملك زمام الهارمونيا؟
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عموديا:

افقيا:
1ـ طائرة قتال فرنسية.

1ـ من أصغر دول العامل.

2ـ عاصمــة دولــة

2ـ يسقطه يف شباكه.

أوروبية.
3ـ لقبهُ الحكيم.

3ـ حكوميا.

4ـ ما يؤكَل وله مذاق.

4ـ مجلس هيئة دولية.

5ـ احتقار واذالل.

5ـ مدينة لبنانية.

الحل السابق
عموديا:

افقيا:
1ـ فريوز.

1ـ فادوز.

2ـ اندرو.

2ـ يناير.

3ـ داكار.

3ـ ردّك.

4ـ وي ،عي.

4ـ وراعي.

5ـ زرنيخ.

5ـ زوريخ.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ ميثاق األطليس.
2ـ فيلم ربيكا.
3ـ سنة 1932
4ـ يف املكسيك.
5ـ هيالر شاردونه.
6ـ سنة .1836
7ـ العرص الجرايث.
8ـ هواية حل الكلامت املتقاطعة.

من خمسة حروف:

مثرية وكل تركيزك نحو األشــياء غري العادية .االقتصادية الحالية .كن متنبها وحذرا ،وفكر
دائرة األصدقاء تتسع ومتأل عليك حياتك.

11ـ رسب مظلم ،مسحوق
يستعمل لألطعمة.
12ـ بني جبلني ،تســلّطي
واجباري عىل ،أشــا َر وأومأ
إىل.
13ـ إســم موصول ،فيلم
لفريد شوقي ،عاصمة عربية.
دعــم ،نفــق تحــت
14ـ
َ
ُعي.
د
االرض،
َ
َ
وحذق.
15ـ تدرك ،مه َر
16ـ مدينة يف جنوب رشق
االناضول.
17ـ يعتب ،من الطيور.
18ـ االســم األول ملمثلــة
ومغنيــة لبنانيــة صاحبة
الصورة ،عربَ.

عموديا:

9ـ إيزنهاور ،يبارشون

حنني الحريي

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

عىل حل متاعبك وستتجاوز الصعوبات قريبا.

دولة أوروبية
باريس
براءة
بنسلفانيا
باكستان
بوسطن
تنزانيا
تربيز
مثر
جونية
جز
حيزبون
حطب
حاالت
خط
دفة
ديوجينس
دبور
دراجة
دانوب
دير الزور
ربيع
روبيكون
رومانيا
رونزا
رامبو
رجب
ريال
رانغون
سائق
سانتوس
شكوكو
صافيتا

SUDOKU

صباح
صيدنايا
فلسطني
فنزويال
قاديشا

كناريا
لرية
مطر
موريتانيا
موسكو.

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

الحل السابق
القـاع
الحل السابق

الثلثاء  24أيار 2022

12
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

بــــاريــــس تـــحـــذر واشـــنـــطـــن مــــن عـــــدم تــفــكــيــك «لــــغــــم» الـــتـــرســـيـــم ..أســـابـــيـــع قــلــيــلــة تــســبــق «الـــــصـــــدام»؟
(تتمة ص)1
الحادة ،وقد حقق خرقا يف نواب عكار« ،والحبل» عىل الجرار،
يف انتظار موقف واضح وعلني مرتقب من قبل النائب السابق
وليــد جنبالط بدعم نواب «اللقــاء الدميوقراطي» عودة بري
اىل الرئاســة الثانية ،كونه ال يرى جدوى من توجيه «رسالة
«ســلبية يف معركة خارسة ســلفا ،وهو حتى اآلن «يقاوم»
رغبات ســعودية يقودها السفري الســعودي الوليد البخاري
بعيــدا عن االعالم ،لتوحيد جهــود القوى املعارضة لحزب الله
يف الربملان تحت عباءة «القوات اللبنانية» التي تقود عرب نوابها
ومسؤوليها اوســع مروحة اتصاالت مع النواب «التغيرييني»
القناعهــم باالنضامم اىل هذه «الجبهــة» ،اقله يف العناوين
االســراتيجية ،بينام مل تبدأ بعد االتصاالت مع الكتل الحزبية
«وقدامى املستقبل».

} «تهيب» وتعامل عىل «القطعة» }

واذا كان رئيــس الحكومة االســبق فؤاد الســنيورة اكرث
املتحمســن لهذه الخطــوة ،يرفض نواب «التغيــر» قيادة
«القــوات» ألي جبهــة موحدة ال ميكــن ان تتالقى يف كامل
عناوينها مــع طروحاتهم .اما «الكتائــب» فـ «تتهيب» هذا
النوع من التكتالت النها ،وبحســب اوساط مطلعة ،ترفض ان
تكون «القوات» رافعتها ،وهي تحبذ الحفاظ عىل استقالليتها
السياسية والربملانية ،وتفضل التنسيق عىل «القطعة» معها،
بينام يعمل النائب ســامي الجميل عــى قيادة تحالف للنواب
«السياديني» .اما جنبالط فيخىش من «دعسة» ناقصة تؤدي
اىل توتري االوضاع ،يف البالد يف ظل فراغ ســيايس مخيف اذا
مل تصل التفاهامت الخارجية اىل تسوية «تعبد الطريق» امام
والدة «طبيعية» لالستحقاقات الدستورية اللبنانية ،وهو يكرر
دعوته لعدم خســارة ال رجعة فيها للرئيس بري الذي يشــكل
بالنسبة اليه ضامنة وطنية ال بد منها حتى «اشعار آخر».

} «واقعية» واشنطن ؟ }

يف هذا الوقت ،وفيام ال تزال الســفارة االمريكية يف بريوت
تنتظــر رد الخارجية عىل تقييمها لنتائج االنتخابات ،ال تبالغ
«عوكر» بحسب زوارها يف تقدير خسائر حزب الله ،واذا كانت
االرقام تفيد برتاجع حليفه املســيحي لدى الناخبني ،وخسارته
مع حلفائه االغلبية ،اال ان ما خلصت اليه االنتخابات ال ميكن
البناء عليه الحداث التغيري املنشود او «االنقالب» السيايس الذي
يغــر التوزانات القامئة ،فـ «الرشاكة» يف التعطيل باتت امرا
واقعا بحســب االمريكيني ،لكنها ال متنح «الحلفاء» القدرة عىل
فرض االولويــات او تغري اجندة حزب الله .ولهذا ترى مصادر
مطلعة ان واشــنطن حتى اآلن تبدو اكرث «واقعية» من التقييم
الســعودي الذي يعمل عىل استثامر النتائج «بتحريض القوات
اللبنانية» عىل رفع منســوب املواجهة مع حزب الله وحلفائه
خصوصا التيار الوطني الحر.

} «تعرث» مساعي «معراب» }

لكن تلك املســاعي تصطدم حتــى اآلن ،بانعدام القدرة عند
«معراب» عىل قيادة هذا التحالف ،بعدما ملســت رفضا واضحا
مــن معظم القوى مبنحها دورا رياديا ال تســتحقه ،خصوصا
انها كانت رأس حربة يف مواجهة كل التكتالت السياسية التي
عملــت عىل تأليف لوائح خارج دائرة حزب الله .وال تزال الكثري
من العقبات تحول دون تحويل القوى املناهضة للحزب اىل تكتل

موحد ووازن ،ومل تجد السعودية حتى اآلن ارضية صلبة تجمع
كل هؤالء ،ما يفرس البلبلة السائدة اليوم وانعدام الوضوح يف
تبلور صورة املرحلة املقبلة ،يف ظل حرص كل القوى عىل عدم
حرق املراحل واالســاء املطروحة لالستحقاقات املقبلة ،مع
تقدم واضح «للفــراغ» الحكومي عىل ما عداه ،بانتظار تدخل
خارجي يحســم هوية رئيس الجمهورية العتيد يف ظل تلويح
«التيار الوطني الحر» بامكان عدم مغادرة الرئيس ميشال عون
قرص بعبدا بحجة عدم رغبته بتســليم البالد لحكومة ترصيف
اعامل!

} تصعيد سعودي }

ويف موقف يعكس التدخل السعودي املبارش يف االستحقاق
االنتخايب ،ويشــر بوضوح اىل نياته التصعيدية ،رفع السفري
الوليد البخاري ســقف ترصيحاته وقال خالل كلمة ملناســبة
احياء ذكرى استشــهاد الشــيخ حسن خالد« :ان االغتيال كان
مقدمــة الغتيــال كل لبنان الذي يعيــش أياماً صعبة عىل كل
املســتويات ويف مقدمتها هويته العربية وعالقته مبحيطه
العريب» ،واضاف «نزف للمفتي حســن خالد نتائج االنتخابات
رشفة وســقوط كل رموز الغــدر والخيانة وصناعة املوت
امل ّ
والكراهية»!

} باريس تشجع عىل التهدئة }

ووفقا ملصادر ديبلوماســية ،ال تزال باريس االكرث قلقا من
دخول لبنان مرحلة «فراغ» كامل نتيجة عدم خروج االنتخابات
بنتائج حاســمة الي من االطراف السياسية يف البالد ،وفيام
تواصل الســفارة يف بريوت اتصاالتها مع حزب الله ،نصحت
الســفرية آن غريو من التقتهم من «خصوم» الحزب بعدم رفع
ســقف الخطاب السيايس ،الن البالد مقبلة عىل استحقاقات
خطــرة ليس اقلها الوضع االقتصــادي الذي يحتاج اىل جهود
كبرية يك مينع دخول لبنان يف الفوىض ،ولهذا يرى الفرنسيون
ان التهدئة رضورية لتمرير الوقت باقل االرضار املمكنة بانتظار
تبلور التسويات االقليمية.

} تفكيك «لغم الرتسيم» }

وبحســب تلك املصادر ،تعمل باريــس عىل خط االتصاالت
مع واشــنطن لتفكيك «لغم» ترســيم الحدود البحرية جنوبا،
بعدما ملس الفرنســيون جدية غري مسبوقة لدى حزب الله يف
التعامل مع اي تفرد «ارسائييل» ببدء عمليات االســتثامر يف
حقل «كاريش» .ووفقا للمعلومات ،نصحت باريس واشــنطن
برضورة عودة «الوســيط» االمرييك عاموس هوكشتاين اىل
بريوت لحســم هذا امللف ،الن العد العكيس «للصدام» ال يتعدى
االســابيع االربعة املقبلة ،الن وصول ســفينة التنقيب قريبا
ينذر بعواقب غري محسوبة ،الن «ارسائيل» ستكون قادرة عىل
االنتاج خالل  3اشهر ،والطرف اللبناين يلح عىل رشكة «توتال»
الفرنســية لتنفيذ العقد الذي يلزمها التنقيب يف الحقل رقم ،9
وبينام تلتزم الرشكة الفرنســية بضغط حكومي بعدم الحفر
يف املنطقــة املتنازع عليها ،ال يبــدو العدو االرسائييل مهتام
بالعواقب املحتملة ،ولهذا تلح فرنسا عىل رضورة معالجة هذا
امللف املتفجر الذي قد يدفع املنطقة اىل مواجهة خطرة.

} مغامرة «ارسائيلية»؟ }

ويضاف اىل هذا االستحقاق ،قلق فرنيس من الواقع السيايس
يف «ارسائيــل» الذي يدعو اىل مخاوف جدية من احتامل قيام
ائتــاف بينيت ولبيد مبغامــرات خارجية ،الن حكومتهم يف

وضع حرج ،وقد بدأت كل الرتجيحات تفيد بان الخطوة الوحيدة
التي ميكنها تغيري الواقع هي هجوم علني واســع ضد إيران او
حلفائها يف املنطقة .وقد جاءت عملية اغتيال العقيد حســن
صيــاد خدّ ايئ يف طهران لتزيد من تلك املخاوف ،خصوصا بعد
اتهام طهران لـ «املوساد» بتنفيذ العملية ،علام ان العقيد عمل
يف ســوريا ،وتتهمه ارسائيل بالعمل عىل خط تهريب السالح
لـحزب الله.

} بري ينتظر «العروض» }

ويف االنتظار ،يرتيث بري يف الدعوة اىل جلســة االنتخاب،
ولديه هامش زمني ميتد اىل األســبوع األول من حزيران املقبل
كحد أقىص ،لتأمني اوسع مروحة نيابية العادة انتخابه ،وكذلك
اســتنفاد مناورة الكتل السياســية يف معركة نيابة الرئاسة.
ويف هذا الســياق ،تشــر مصادر «الثنايئ» اىل ان ال «امثان»
مطلــوب دفعها من اي طرف ،ومحاولة البعض الحصول عىل
مكاسب سياسية مناورة ال طائل تحتها ،الن بري «راجع» دون
«جميلة احد» ،ومن يطمح ملقعد نائب الرئيس عليه املســارعة
للتفاوض مع الكتل النيابية الوازنة ،الن املعركة الجدية الوحيدة
هي عىل هذا املنصب« ،والدلع» «والشــعبوية» ســيؤديان اىل
تكبد خســارة غري رضورية لصاحبها يف املكان والزمان غري
املناســبني ،فاملقايضة بني االستحقاق املجلس والحكومي غري
جائزة النتفاء الحاجة عند بري الذي ينتظر «العروض».
ويف هذا الســياق ،ســبق لحزب الله ان نصح النائب جربان
باسيل بعدم التفريط بهذا املنصب ،وعدم التصعيد مع بري يف
«معركة» ال تستهدفه وحيدا ،ومثة انتظار لكيفية مقاربته لهذا
امللف بعد ان وعد مبراجعة املوقف مع التكتل ،وسط ترجيحات
مبنح نواب «التكتل» حرية منح بري اصواتهم ،مقابل ضامنة
بانتخاب النائب الياس بوصعب نائبا للرئيس ،وهي تســوية ال
تــزال عالقــة عند رفض بري منح اي ضامنة اال اذا كان التاييد
علنيا وواضحا النتخابه.

} «عكار» عىل «الخط» }

نحو التغيري» ،اليــاس جرادة ،قد طالب عرب «تويرت» يف ٍ
وقت
سابق من اليوم بـــإزالة جميع السواتر والحواجز التي تعيق
ٍ
ومتنع دخول الناس إىل ســاحة النجمة قبل دعوة النواب إىل
أي جلســة ،واصفاً املجلس النيايب بأنّه بيت الشعب ،وال أسوار
ّ
تعلو بني نواب األمة واملواطنني.

} سجال «كهربايئ» }

يف هذا الوقت ،تدخل البالد مجددا يف العتمة الشــاملة بدءا
من صباح اليوم ،فيام الســجال ال يزال عىل اشــده بني وزير
الطاقة وليد فياض ورئاسة الحكومة حول خلفية سحبه مللف
العروض الكهربائية من جلســة الحكومة االخرية ،وفيام كرر
الوزير التأكيد انه يسعى لتحقيق اسعار افضل مام هو معروض
للحصول عىل ســعر اقل للتكلفة ،مؤكدا ان التفاوض مستمر،
تحداه مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقايت بان يسمي من طلب
منه ســحب امللف ،يف «غمــز» واضح من «قناة» النائب جربان
باســيل ،وقال بيان ميقايت «ان وزيــر الطاقة يحاول التغطية
عــى ما فعله ببيانات ومواقف مرتبكة مل تنجح يف اقناع الرأي
العام بصوابية موقفه ،وخصوصا أنه تحدث بنفسه أمام وزراء
وشخصيا عن االسباب الحقيقية لسحبه امللف .فهل يجرؤ الوزير
عىل تســمية َمن طلب منه سحب امللف ،وملاذا»؟ واضاف البيان
انه يف محاولة للتغطية عىل فعلته ،وزع وزير الطاقة امس بيانا
يقول فيه انه «ليس يف صدد السري بتوقيع صفقات بالرتايض
لرشاء الكهرباء بأمثــان مرتفعة ،بل باعتامد الطرق القانونية
السليمة التي تتيح املنافسة للجميع ،والسؤال الذي ينبغي عىل
الوزير االجابة عنه بكل وضوح ومن دون لف ودوران هل طلب
منه أحد امتام صفقة رشاء الكهرباء بالرتايض»؟

} اىل «العتمة» د ّر }

وكانت مؤسسة كهرباء لبنان اعلنت ،أنّ مخزون مادة الغاز
أويل ســينفد كل ًيا يف معمل دير عامر ،املعمل الحراري الوحيد
مم ســيؤدي إىل وضعه قرسيًا خارج
املتبقي عىل الشــبكةّ ،
الخدمة صباح اليوم بعدما تاخر وصول الناقلة البحرية املحملة
مادة الغاز اىل  25الجاري.

ويف هذا الســياق ،وفيام ال تزال «ورقة» ترشــيح النائب
«التغيــري» ملحم خلف للمنصب عــى «الطاولة» ،كان الفتا
اقــراح النائب وليد البعريني ،اســم عضو كتلة «إمناء عكار»
النائب سجيع عطية ،ملنصب نائب رئيس مجلس النواب ،معلال
اقرتاحه بأن من حق عكار أن تتمثل يف موقع أســايس ،وبأنّ
عطيــة ليس طرفاً يف الرصاع الحاد ،وقال يف بيان ،إنّ عطية
هــو ابن أكرث مناطق لبنان حرمانا ويُدرك الحاجات الترشيعية
املطلوبة لتحسني األوضاع ومعالجتها ودوره سيكون أساسياً
يف هذا املجال .يُذكر أن عط ّية كان قد أعلن أنه سيس ّمي الرئيس
نبيه بري لرئاســة مجلس النواب يف حال مل يكن هناك مرشّ ح
غريه.

وعل خط مواز ،اقفلت معامل تعبئة الغاز يف لبنان باالمس،
رس نقابــة موزعي الغاز جان حاتم انه «يف
حيــث اعلن أمني ّ
حال عدم صدور جدول أســعار للمحروقات اليوم ،فالرشكات
والحل هو بتسعري الجدول عىل أساس الدوالر،
ّ
لن تسلّم الغاز،
وهذا األمر يحمي املواطــن وموزعي الغاز ،ومل تفتح رشكات
تعبئة الغاز أبوابها وامتنعت عن تسليم املادة بسبب عدم صدور
جدول أســعار جديد للمحروقات يتمىش مع الســعر اليومي
لرصف الدوالر.

ويف خطوة ميدانية تساهم يف «تنفيس» شكيل لالحتقان
الســيايس ،وتوحي بالبدء مبرحلة جديــدة نيابيا ،تم تخفيف
التدابــر واالجراءات االمنية يف محيــط املجلس النيايب يف
ســاحة النجمة عرب ازالة البلوكات االسمنتية ،وقد لفت وزير
الداخلية بســام املولوي اىل ان «الثوار» الذين كانوا يتظاهرون
خلف الجدار باتوا يف داخل الربملان .وكان رئيس مجلس النواب،
نبيه بري اعطــى توجيهاته برفع اإلجراءات وتخفيف التدابري
التــي كانت م ّتخذة ســابقاً حول املجلس النيــايب قبل انعقاد
الجلسة النياب ّية املقبلة ،كام ان النائب املنتخب عن الئحة «معاً

اعلنــت مصادر يف وزارة الصحة أنه «حتى اللحظة ال وجود
ألي حالة مثبتة من «جدري القردة» يف لبنان» ،مشددة عىل أن
«الوزارة تتابع املوضوع باهتامم بالغ ،من جهتها أكدت رئيسة
مصلحة الطب الوقايئ يف وزارة الصحة ،أن الوزارة أرســلت
«ع ّينة إىل فرنسا من مريض مشتبه يف إصابته بجدري القردة
وننتظر النتيجة بعد خمســة أيّام» .ولفتت إىل ان «فريق وزارة
الصحــة قادر عىل مواجهة جدري القردة يف حال وصوله إىل
لبنــان» ،مضيف ًة «بعد أســبوعني يصل إىل لبنان جهاز خاص
بإجراء فحص جدري القردة»   .

القانونيــة صاحبة االختصاص الحرصي بإدارة كافة شــؤون
الحرم وتنظيم الدخول إليه».

الشهيدة شريين أبو عاقلة إىل املحكمة الجنائية الدولية ،وفقا ملا
رصح به وزير الخارجية رياض املالك ،يف حني منع التكفرييون
التلميديون دخول وفد خاص من الربملان األورويب لبحث القضية،
حيــث اضطر الوفد األورويب الخاص إىل إلغاء زيارته لألرايض
الفلسطينية.
وقالت مراســلة «الجزيرة» جيفارا البديري إن ملف الجرمية ،
مبا يتضمنه من نتائج التحقيقات الفلســطينية ،أحيل برسالة
رسمية إىل مكتب املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم
خان قبل يومني .وأشارت إىل أن تأخري الترصيح الرسمي بشأن
إحالــة امللف رمبا جــاء لتجنب أي ضغوط دولية قد تعرقل هذه
الخطوة.
وأعربت رئيســة الربملان األورويب روبرتا ميتســوال ،التي
بــدأت يوم األحد ،زيــارة لـ «إرسائيل» عن أســفها لرفض
«الســلطات اإلرسائيلية» السامح بدخول رئيس الوفد الخاص
مانو بينيدا ،وأكدت أنها ســتثري املسألة مع السلطات املعنية
خالل زيارتها.

} «تنفيس» ميداين }

} ازمة غاز }

} ال اصابات بـ «جدري القردة» }

ّ
لــــلــــمــــتــــطــــرفــــيــــن بـــــصـــــلـــــوات بــــــاألقــــــصــــــى...
بـــــعـــــد ســــــمــــــاح الـــــقـــــضـــــاء اإلســــــرائــــــيــــــلــــــي

(تتمة ص)1
األرض أثناء اقتحامهم للمسجد األقىص األسبوع املايض ،وجاء
يف خالصة القرار أنه يُسمح لجميع سكان «إرسائيل» بالصعود
إىل الحرم القديس ومامرسة شعائرهم الدينية.
ويبدو ان كيان العدو ومســتوطنيه ال يفهمون اال لغة القوة،
التي تجســدت بـ «ســيف القدس» الذي رفعته غزة يف أيار عام
 2021يف وجههــم ،بعد االنتهاكات «اإلرسائيلية» يف املســجد
األقىص وحي الشــيخ ج ّراح وسط القدس ،وبعد ان نظم اآلالف
من املستوطنني مسرية االعالم ،واقتحموا منطقة باب العامود،
أحد أبواب البلدة القدمية بالقدس ،مرددين هتاف «املوت للعرب»،
قبل أن يتوجهوا نحو «حائط الرباق» .تلك املعركة التي إســتمرت
 11يوما ،ومل تتوقف اال بعد استنجاد «إرسائيل» مبرص وغريها،
مــن اجل وقفها بعد ان شــلت «الكيان االرسائييل» وعزلته عن
العامل ،إثر وقف العمل يف مطار بن غوريون ،وحبس املستوطنني
«االرسائيليني» يف املالجىء اليام.

} «حامس» }

ويف هذا السياق ،قالت حركة «حامس» يف بيانٍ « :إن قرار ما
السامح لليهود الصهاينة
يس َّمى «محكمة الصلح» الصهيونية َّ
مبامرسة طقوســهم التلمودية ،خالل اقتحاماتهم املستف ّزة
لكل الخطوط
لعب بالنار ،وتجاو ٌز ّ
لباحات املسجد األقىص املبارك ٌ
الحمر» ،مشــددة عىل أنّ القرار «تصعيــدٌ خطريٌ يتح ّمل قادة
االحتالل تداعياته التي ســتكون ً
وبال عليهم ،وعىل حكومتهم
وعىل قطعان مســتوطنيهم ،وسرتتد عليهم جميعاً مبزيد من
املقاومة والتصدّي ،ح ّتى كبح جامح مخططاتهم التهويدية».
وجدّدت التأكيد عىل أن كل ش ٍ
رب من املسجد األقىص املبارك هو
خالص للمسلمني ،كان وسيبقى ،وال سيادة فيه إال لشعبنا
حق
ٌّ
ٌ
الفلسطيني.

وقالت« :لن يُفلح االحتالل وقطعان مســتوطنيه وجامعاته
املتط ّرفــة يف فرض واقــع جديد عىل أرضــه املباركة بالق ّوة
واإلرهاب ،وسيتصدّى أهلنا يف القدس ،وأبناء شعبنا الفلسطيني
بكل قوة وبســالة ،ولن نسمح بها مهام
عا ّمة لهذه املخططات ّ
كان الثمن».

} تحذيرات فلسطينية }

وحذرت الرئاسة الفلسطينية من قرار املحكمة واصفة األمر
بأنه «مساس خطر بالوضع التاريخي القائم يف الحرم القديس».
ورأت وزارة الخارجية الفلســطينية أن القرار «إعالن للحرب
الدينيــة وانقالب عىل الوضع القائم» ،وأضافت الوزارة» أن هذا
القرار ميثل انقالبا إرسائيليا رســميا عــى الوضع القائم يف
املسجد األقىص وتغيريه بالكامل».
وشددت عىل أن القرار «دليل جديد عىل أن منظومة القضاء،
واملحاكم يف إرسائيل جزء ال يتجزأ من منظومة االحتالل نفسه،
ودليــل آخر عىل توفري الحامية القانونية والتغطية القتحامات
املتطرفني اليهود املسجد األقىص ،بهدف تكريس تقسيمه الزماين
ريثام يتم تقسيمه مكانيا».

} األردن }

من جهتها ،قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون
املغرتبني األردنية السفري هيثم أبو الفول ،إن «القرار باطل ،ويعدّ
انتهاكا خطريا للوضع التاريخي والقانوين القائم يف املســجد
األقــى املبارك» .وتابع ،أن «اململكة ،ووفقا للقانون الدويل ،ال
تعرتف بسلطة القضاء اإلرسائييل عىل القدس املحتلة».
وحذر أبو الفول ،من «مغبة االســتمرار بالسامح للمتطرفني
باقتحام املسجد االقىص املبارك» ،مشددا عىل أن «املسجد األقىص
املبارك والحرم القديس الرشيف بكامل مساحته وباحاته البالغة
 144دومنا هو مكان عبادة خالص للمســلمني ،وأن إدارة أوقاف
القدس وشــؤون املســجد األقىص املبارك األردنية هي الجهة

ً

ّ
عــــاصــــفــــة تـــــرابـــــيـــــة تـــــضـــــرب عـــــــــــددا مــن
ّ
ّ
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة وتــــوقــــف رحــــــات ج ــوي ــة

رضبــت عاصفة ترابية ،عددا مــن الدول العربية ،بعد أن
تشــكلت يف العراق حيث تم تعليق الرحالت الجوية بســبب
الغبار وسوء الرؤية.
وأعلن مطار بغداد الدويل ،يف بيان ،إغالق األجواء وإيقاف
الحركة الجوية يف املطار امس ،بسبب العواصف الرتابية.
من جهتها ،أعلنــت إدارة مطار النجف أيضا إيقاف حركة
الطريان بسبب العواصف الرتابية ،الفتة إىل أن «أجواء مطار
النجف الدويل مغلقة حاليا».
وأعلنــت األمانة العامة ملجلس الــوزراء العراقي ،تعطيل
العمل يف املؤسسات الرسمية بالدولة  ،بسبب سوء األحوال
الجوية.
هذا ورضبــت عاصفة ترابية مح ّملة بكميات كبرية من
األتربة والغبار محافظة رفحاء يف الســعودية ،ووصلت

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

} فرض أمر واقع لتكريس تهويد القدس }

ويف محاولة لفرض أمر واقع جديد لتكريس تهويد األقىص،
أطلقت ما تسمى «جامعات الهيكل» املزعوم عدّ ادًا يوم ًّيا عىل
منصاتها للحشــد القتحام واسع للمسجد األقىص املبارك يوم
األحد املقبل املوافق  ،2022-5-29يف ذكرى ما يســمى «يوم
القــدس» العربي .وبدأت الجامعــات «املتطرفة» بنرش عداد
لأليام املتبقيــة حتى «يوم القدس» العربي الذي تحرض فيه
القتحام واسع للمسجد األقىص .ويخطط املستوطنون خالل
هــذا اليوم القتحام «تعوييض» للمســجد األقىص إلمتام ما
فشــلوا فيه يف اقتحام  28رمضان املايض (،)2021-5-10
اقتحام بأعداد كبرية و»رفع العلم وغناء النشــيد القومي
من
ٍ
وأداء الصلــوات الجامعية العلنية» بســبب معركة ســيف
القــدس التي أطلقتها املقاومة يف قطاع غزة.

} عضو يف «الكنيست» }

حذر عضو الكنيست البارز رام بن باراك من أن إرسائيل تخاطر
بإشــعال «حرب دينية» بعد حكم قضايئ بشأن صلوات اليهود
يف باحات املســجد األقىص ،وذلك مع اقرتاب ما يسمى مبسرية
األعالم يف القدس املحتلة.

} ملف الشهيدة اىل الجنايات الدولية }

الشــهيدة شريين ابو عاقلة اصبحت ايقونة فلسطني والفارسة التي
اغتالتها يد الغدر «االرسائيلية» ،حيث اعتاد املشاهدون طلتها وجرأتها
وبطوالتها يف تغطية الظلم «االرسائييل» ضد الفلســطينيني ،ورمبا
استشــهدت يف الطريقة التي كانت تريدهــا وتتمناها دامئا من اجل
فلسطني القضية املقدسة.
ولتحقيق العدالة ،أحالت الخارجية الفلسطينية ملف اغتيال

} جرمية حرب }

بدورهــا ،نددت املقررة الخاصة لألمم املتحدة يف األرايض
الفلســطينية املحتلــة فرانشيســكا ألبانيــزي بالعراقيل
«اإلرسائيليــة» التــي تعيق دخولها األرايض الفلســطينية،
وطالبت بفتح تحقيق يف مقتل شريين أبو عاقلة ،معتربة ان
مــا حصل يرقى إىل «جرمية حرب» ،مؤكدة أن هناك ضغوطا
متزايدة عىل املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق
يف الجرمية.
وأشــارت املقررة األممية إىل أن «إرسائيل» لديها سجل طويل
يف االمتناع عن إجراء التحقيقات املستقلة.
ويف مــا يتعلق مبنع دخول الوفد األورويب اىل القدس ،قالت
ألبانيزي إنه يتعني اتخاذ إجراءات ضد «إرسائيل» إذا واصلت منع
دخول الوفد.

اىل محافظــات منطقــة الرياض ،الشــالية ،واملنطقة
الرشقية.
ويف الكويت ،حذرت إدارة األرصاد الجوية من موجة غبار،
مع نشاط يف الرياح الشاملية الغربية ،قد تزيد رسعتها عن
 60كم يف الســاعة ،واشارت اىل ان الرؤية األفقية وصلت
إىل أقــل من  500مرت يف بعض املناطق ،مع ارتفاع اﻷمواج
البحرية إىل أكرث من  7أقدام .أما يف ســوريا ،فقد تعرضت
مدينة دير الزور لرياح شديدة محملة بالغبار وتسببت بحجب
الرؤية .وقال مدير الصحة يف دير الزور بشــار الشعيبي أن
املديريــة أعلنت رفع الجاهزية يف مستشــفياتها والنقاط
الطبية التابعة لها الســتقبال حاالت اإلسعاف ملرىض الربو
التي تزداد يف مثل هذه األجواء.
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