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ــــــــة التعافــــــــي؟ ــــــــدوق النقــــــــد إلقــــــــرار خّط هــــــــل أخــــــــذت الحكومــــــــة الضــــــــوء األخضــــــــر مــــــــن صن
خّطــــــــة »عفــــــــى اللــــــــه عمــــــــا مضــــــــى« كارثــــــــة إقتصاديـــــــّـة واجتماعّية...وهذه هي األســــــــباب
خمســــــــة قوانيــــــــن كّل منهــــــــا »كــــــــرة نــــــــار« رمتهــــــــا الحكومــــــــة فــــــــي ملعــــــــب املجلــــــــس النيابــــــــي
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ــاة ــ ــ ــ ــ ــة وفـ ــ ــ ــ ــ ــا«: حالـ ــ ــ ــ ــ  »كورونـ

جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة  و72 
أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها ليوم امس، حول 
مســتجدات فريوس كورونا املستجد، تسجيل 72 إصابة 
جديدة بالفــريوس، ليصبح العــدد اإلجاميل لإلصابات 

.»1098576
وأوضحت الوزارة أنه »تم تسجيل 72 محلية و0 وافدة«، 
مشرية اىل انه »تم تسجيل حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح 

العدد اإلجاميل للوفيات 10418«.

ــة : ــ ــ ــ ــ ــة املحليـ ــ ــ ــ ــ ــوالت األوروبيـ ــ ــ ــ ــ البطـ
ــدوري  ــ ــ ــ ــ ــب الـ ــ ــ ــ ــ ــرز لقـ ــ ــ ــ ــ ــان يحـ ــ ــ ــ ــ ميـ
ــي..  ــ ــ ــ ــ ــيناريو خيالـ ــ ــ ــ ــ ــي وسـ ــ ــ ــ ــ االيطالـ
الســـــــــــيتي بطـــــــــــاً للبريميرليـــــــــــغ 
مجنونـــــــــــة دقائـــــــــــق   5 فـــــــــــي 

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص12( 

عجاقة جاسم 

ملــاذا أقّرت الحكومة اللبنانية يف أخر جلســة لها خطة 
التعايف التــي وضعها فريق التفاوض الحكومي؟ ســؤال 
مرشوع خصوًصا أن العملية تُشــبه »تهريبة« ألهم مرشوع 
قانــون يف تاريخ الجمهورية اللبنانية! كيف لهذه الحكومة 
أن تُقّر خطّة مل تنل موافقة صندوق النقد الدويل عليها؟ أم 
أنها أخذت املوافقة ومل تُعلنها؟ هل سيكون بقدور الحكومة 
القادمة )إذا ما ُشكّلت( أن تُنّفذ هذه الخطة؟ وهل التوازنات 
يف املجلس النيايب الجديد تسمح بإقرار هذه الخطّة؟ أسئلة 
عديدة فرضتها طريقة وتوقيت إقرار خطة التعايف من قبل 
الحكومة اللبنانية يف أخر جلســة لها، خصوًصا أنها تواجه 
معارضــة قد تكون أكرث عمًقا من تلــك التي واجهت خطة 

الرئيس حسان دياب. حكومة 

{ موقــف صندوق النقد من الدين العام {
يعتــر صندوق النقد الدويل أن الديــن العام اللبناين هو 
دين »جائر« )ناتج عن الفساد ومبعرفة املقرضني( وال يجوز 
بأي شــكل من األشكال تحميله لألجيال املُستقبلية! من هذا 
املُنطلــق يرفض صندوق النقد تحميل أي مســؤولية مالية 

ــك  ــسـ ــانـ ــوهـ ــا بـــمـــقـــاطـــعـــتـــيـــن دونـــيـــتـــســـك ولـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــا تـــبـــتـــلـــع أوكـ ــ ــيـ ــ روسـ
 الجيــــــــش األوكرانــــــــي يُقاتــــــــل ... وبوتيــــــــن يُريــــــــد إعــــــــادة روســــــــيا العظمــــــــى للوجــــــــود  

قرر الرئيس الرويس فالدميري بوتني اعادة روســيا العظمى كام 
كانــت، وهو يحلم بذلك، وكل ثالث او اربع ســنوات يقضم قطعة، 
واليوم جاء دور مقاطعتي دونيتســك ولوهانســك، من خالل حيلة 
اعتمدها. فبعد احتاللهام عســكريا ســيجري انتخابات واستفتاء، 
وطبعا ســتأيت نتيجة االنتخابــات لصالح اتحاد هاتني املقاطعتني 
مع روســيا وانضاممهام اليها. هــذه هي الحيلة التي يســتعملها 
الرئيس الرويس فالدميــري بوتني لضم اهم مقاطعتني من اوكرانيا 

روسيا. اىل 

 وقد ملّحت موسكو إىل إجراء استفتاء يف إقليم دونباس رشقي 
أوكرانيا، وسط استمرار القصف الرويس، فيام أكدت كييف رفضها 
أي اتفاق لوقف إطالق النار مقابل التنازل عن األرايض األوكرانية.

وأشــار رئيس لجنــة العالقات الخارجيــة يف مجلس الدوما 
الــرويس وعضو لجنة املفاوضات الروســية مع أوكرانيا ليونيد 
سلوتســي، إىل »احتامل إجراء استفتاء لضم إقليم دونباس إىل 

روسيا كام حدث يف شبه جزيرة القرم«.
يف املقابل، استبعد مستشار الرئيس األوكراين ميخايلو بودولياك 

انىَس يا دولة الرئيس نبيه بري، وال تحزن عىل من بادلتهم 
باالعامل الخرّية ويقابلونَك بنكران الجميل. 

اياَك ان تحزن الن الحزن ال يفيد، اكمل مسريتَك يف املجلس 
النيايب الذي جعلته حصناً للدميوقراطية ومركزاً للحوار بني 

النواب، وتركَت لكل نائب حرية الكالم اىل اقىص الحدود. 
كنَت تعرف كيف ترضب باملطرقة عندما يخرج اي نائب عن 

آداب الكالم والخطاب.
الديار حزينة الن االحزاب املسيحية ال تؤيدَك، لكن املسيحيني 
خرسوا اهم عالقة ود وصداقة ووطنية بعدم انتخابَك رئيساً 

ملجلس النواب. نرجوَك ال تقبل املقايضة، وال تساير احدا.
 ستأيت رئيساً للمجلس شاء من شاء واىب من اىب، وهكذا 
تكــون اقوى بوصولَك بدل املقايضات واملفاوضات يك تصل 

لرئاسة املجلس. 
مروك عليَك رئاسة املجلس النيايب دولة الرئيس نبيه بري.

عىل طريق الديار

»الديار«

ص 10

 نســـــَي باســـــيل شـــــعاره 
منذ ست ســنوات، وقبل انتخاب فخامة الرئيس 
العامد ميشــال عــون، كانت حملــة الرئيس عون 
وخاصة الوزير جران باســيل تشــدد عىل ان اي 
رئيــس جمهورية او رئيــس مجلس نيايب او رئيس 
حكومة يجــب ان يكون االقوى يف طائفته، وعىل 
النيابية بعدما  االنتخابــات  هذا االســاس تأخرت 
كانت توصلت اىل ان يكون الوزير ســليامن فرنجية 
هو املرشح الرئايس، ويومها قيل ان الرئيس ميشال 
عون هو االكرث قوة يف طائفة املســيحيني، ولذلك 

للجمهورية. رئيسا  انتخابه  يجب 
 وهذا ما حصل اليوم بعد االنتخابات النيابية،حيث 
حــل موعد انتخاب رئيس للمجلس النيايب، وهو من 
الطائفة الشــيعية طبعا، كام هو التوزيع الطائفي 

لبنان.  يف 
والرئيــس نبيه بري الذي يرتأس كتلة من 14 نائباً 
ومعه تصبح 15 ، هو األقوى شــيعياً وفق االصوات 
التفضيليــة التي نالها يف االنتخابات النيابية، وما 
نقوله يصح عىل مســتوى الثنايئ الشيعي الوطني، 
اي كتلــة حزب الله وكتلة حركة امل، ولذلك اذا كان 
الوزير جران باســيل منسجام مع نفسه ، فعليه ان 
ينتخب الرئيس بري النه النائب االقوى يف طائفته.

 لكن الوزير جران باسيل وضع رشوطاً يك يقبل 
بانتخاب الرئيس بري، فكيف ينقلب عىل املبدأ  الذي 
اعتمده ؟ مع ان الشعب اللبناين مل يعتمده واكرثية 
الكتــل النيابية ال تعتمده ومل تأخــذ به، لكن دعم 
حزب الله للرئيس ميشــال عون هو الذي اوصله اىل 
رئاســة الجمهورية عىل قاعــدة ان الرئيس العامد 
ميشال عون هو االقوى يف طائفته املارونية، وهو 

االقوى مســيحيا منذ سنة 2018 .
جــران باســيل القــى يف مهرجــان اقامــه 
التيارالوطنــي الحر خطابا رئاســيا، وكأنه رئيس 
جمهوريــة منتخــب، وهو يقرر َمــن يكون رئيس 
املجلــس النيايب، وما هو النظــام الداخيل ملجلس 
النــواب، اضافة اىل انه اعلن انه ال يقبل باملقايضة 
مع رئيس املجلس بالنســبة لنائــب رئيس املجلس 

النيايب.
كام اشرتط باسيل ان يكون رئيس مجلس الوزراء 
املقبــل القوي يف طائفته، وليس معّينا او مطروحا 
من الخارج، وتحدث عن امور كثرية منها انهم فازوا 
ب 18 نائبا، لكن التكتل الذي يســعى اليه سيصبح 

نائبا.  26
 كام تحدث عن شكل الحكومة، وقال ال تكنوقراط 
بعد اآلن بل سياسيني، ووضع رشوط التيار الوطني 
الحــر للمشــاركة  يف الحكومــة وكيفية توزيع 
املقاعد، عىل اســاس ان التكتل الذي سيحصل عليه 
بعــد الطعون ســيبلغ 26 نائبا، ثــم تحدث الوزير 
جران باســيل عن حرب كونية وعاملية  تم شــنها 

ضــد التيار، وعن انهم حارصوه وغدروا به.
خطاب الوزير باســيل أشعل اول جبهة مع كتلة 
الرئيــس نبيه بري، حيث تواىل نــواب كتلة حركة 
امل عىل الرد عليه، وابرزهم كان الوزير عيل حسن 
خليــل الذي رّد عليه النائب ســيزار ايب خليل بعنف 
وكالم نايب، متهام نواب حركة امل برسقة االموال 
وبنهــب االموال واخراجهــا اىل الخارج، وطالبهم 
بردهــا اىل خزينة الدولة والشــعب اللبناين وانهى 

بالقول:  كلمته 
»استحوا«

اكر خســارة للمسيحيني هو عدم انتخاب الرئيس 
نبيه بري رئيســاً للمجلس النيايب من الدورة االوىل 
وبأكرثيــة وازنة، الن بري غري طائفي ومقّرب من 
املســيحيني، ويحافــط عىل القرى املســيحية يف 
الجنــوب اىل جانب حزب الله الــذي يقوم بأعامل 

رائعة.  بنيوية 
من اين ســيأتون برئيس للمجلــس النيايب غري 
الرئيــس نبيه بري؟ الخطابات الشــعبوية تزيد من 

اللبناين. الداخيل  االنشقاق 
 انظروا اىل القرى املســيحية يف البقاع  والهرمل 
وبعلبــك  والبقاع الغــريب،و يف الزهراين  وصور 

والنبطيــة  ويف كل االقضية .
انظروا  اىل الضاحية، فرتون ان الثنايئ الشــيعي 
الوطنــي يحافظ عىل املســيحيني وال يفّرق بينهم 

الشيعة. وبني 
 دولــة الرئيس نبيه بري ضد الفتنة، وعندما قال 
عنه جران باســيل »بلطجي« صام عن الكالم، ومل 

يرد النه ال يريد اي فتنة.
 نبيه بــري خاض معركة اقــرار مئات القوانني 
يف املجلس النيايب طوال 30 ســنة وقام بانجازات 

النيايب.  املجلس  يف  رائعة  دستورية 
فلو يعرف املســيحيون مصلحتهم أليدوا جميعهم 
اعادة انتخــاب الرئيس نبيه بري رئيســا للمجلس 
النيايب. واذا كانوا يريدون تخفيض ســعر الدوالر، 
فعليهــم انتخابــه يك يكون اول مــؤرش للوحدة 
الوطنية، الن الثقة واالســتقرار والوحدة الوطنية 
هــي اســاس تحديد ســعر الدوالر مقابــل اللرية 
اللبنانيــة، والرئيــس بري يعطــي ضامنة كرى 

التاريخي.  وسلوكه  بشخصيته 
عودوا اىل الوحدة الوطنية ولننتهي من املقايضات 
والخطابات الشــعبوية، عــودوا اىل لبنان الواحد 
واوقفوا خطاباتكم الرئاسية، خاصة انَت يا معايل 
الوزير جران باســيل، ال تنىس شــعارَك ان االقوى 
يف طائفتــه يجــب ان يكون رئيســا للجمهورية. 
فلامذا نســيَت هذا الشــعار اليوم مع الرئيس نبيه 

بري لرتشــيحه لرئاسة املجلس النيايب؟ 

ايوب شارل 

حقيقة الديار

ــه ــ ــ ــ ــ ــد ال دواء لـ ــ ــ ــ ــ ــرض جديـ ــ ــ ــ ــ ــرود« مـ ــ ــ ــ ــ ــدري القـ ــ ــ ــ ــ »جـ
بلجيـــــكا تفـــــرض حجـــــراً إلزاميـــــاً علـــــى ُمصابـــــي »جـــــدري القـــــرود«
و»الصّحـــــة العاملّيـــــة« تكشـــــف وضـــــع »الفيـــــروس« شـــــرقي املتوســـــط

ــداء املــســتــوطــنــيــن الــتــكــفــيــريــيــن الــتــلــمــوديــيــن  ــتـ إعـ
ــدس   ــقـ ــب الـ ــلـ ــى أولـــــــى الــقــبــلــتــيــن فــــي قـ ــلـ عـ

»حـــــرس الثـــــورة« اإليرانـــــي: إغتيـــــال 
الضابـــــط حســـــن صيـــــاد خدايـــــاري

اعتقال احد املصلني

ال يزال فريوس »جدري القرود« يشغل العامل وال تزال الدراسات 

الطبية مستمرة ملعرفة مدى خطورته.

وفــريوس جدري القرود نوعان: نوع مســتوطن يف جنوب 

افريقيا ونســبة املوت منه 1% ،والثاين مستوطن يف الكونغو 

ونسبة الوفاة فيه 10%، وهذا املرض ليس له دواء حتى االن.

ويذكــر ان العدوى تختفي دون تدخل طبي بعد أن تســتمر 

األعراض ما بني أسبوعني إىل ثالثة أسابيع.

{ األعراض {
تتضمــن أعراض جدري القرود، الحمى، والصداع، واالنتفاخ، 

وآالم الظهر، وآالم العضالت، والخمول.
ومبجرد ارتفاع درجــة الحرارة يظهر طفح جلدي بداية من 
الوجه ثم ينتقل إىل أجزاء أخرى من الجسم، لكنه يكون يف أغلب 

يتكــرر املشــهد الفلســطيني املؤمل، حيث يتعــرض املصلني 
الفلســطينيني الشــد االعتداء من التلموديــني التكفرييني الذين 
اســتوطنوا ارض فلســطني الحبيبة، وعاثوا فيها فســادا وقتال 
واجراما،خاصة يف االماكن املقدسة، حيث يعترب  املسجد االقىص 
اوىل القبلتــني، فلم يحرتم الصهاينة شــعائر الدين االســالمي 

العبادة. اماكن  ودنّسوا 

اقتحم عرشات املستوطنني، امس، ساحات املسجد األقىص، 
بحامية رشطة االحتالل اإلرسائييل.

وأفادت وكالة »وفا« الفلسطينية بأّن عرشات املستوطنني 
اقتحموا املسجد األقىص عىل شكل مجموعات من جهة باب 

اعلــن »حرس الثورة« االيراين امس، عن اغتيال الضابط يف 
الحرس حسن صياد خداياري يف العاصمة طهران.

واضاف يف بيان له ان العملية االرهابية نفذها اعداء الثورة 
واتباع االستكبار العاملي.

وكنــت وكالة تســنيم االيرانية لالنبــاء اعلنت عن اغتيال 
شخصية عسكرية يف احد شوارع طهران باطالق الرصاص، 

مشرية اىل ان القوات االمنية تالحق املهاجمني.
وذكرت الوكالة بأن عملية االغتيال نفذها شخصان يركبان 

دراجة نارية يف شارع مجاهدي االسالم يف طهران.
ونقلت »تســنيم« عن مصدر مطلع قوله: »الحادث وقع يف 
احد االزقة الجانبية قرب منزل الشــهيد عندما كان عيل وشك 

دخول منزله«.
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ــات ــام ــه ــادل ات ــ ــب ــ ــس... إربــــــاك وت ــلـ ـــجـ ــا خـــــارج امل ــوريـ ــاء سـ ــف ــل ح
ــات »خـــاطـــئـــة«... وخـــافـــات داخــلــّيــة ــّددة... وحــســاب ــعـ ــتـ ــل ُمـ ــوام ع

ــال... األعــم تصريف  مــن  طويلة  مرحلة  بــل  األفـــق  فــي  حكومة   ال 
ــة فـــرنـــســـّيـــة ُمـــرتـــقـــبـــة قـــبـــل اإلنــــفــــجــــار الـــكـــبـــيـــر! ــ ــاطـ ــ وسـ

ــة املــجــلــس الــنــيــابــي الجديد ــاول خــطــة اإلنـــقـــاذ »كـــرة نـــار« عــلــى ط

ابتسام شديد

مل يكن سقوط نائب رئيس 
الفرزيل  اييل  النواب  مجلس 
مفاجئا، نظرا للخالفات التي 
كانت تحصــل عىل الالئحة 
التيار  مــع  جمعته   التــي 
الوطني الحر وعوامل أخرى، 
متوقعا  يكــن  مل  مــا  لكن 
سياسية  شخصيات  سقوط 
متثلت يف الربملانات النيابية 

املتعاقبة.
املفاجــآت  فأقــى 
اإلنتخابية كانت بعدم متثيل 
ارتبط  تقليدية  شــخصيات 

اسمها بالسياســة، كام حصل مع النائب السابق 
طالل ارسالن الذي مل يفز يف هذه الدورة باملقعد 
الدرزي الذي حصل عليه مرشــح املعارضة مارك 
ضو، فارسالن أقيَص عن مقعد عاليه الذي يشغله 
منذ العام ١٩٩2، حيث تراوحت التحليالت ألسباب 
فشله  بني من اعترب ان هناك »قبة باط« من املختارة 
وتهريــب أصــوات درزية ألحقــت رضرا بخلدة، 
فحطت األصوات الدرزيــة يف رصيد النائب راجي 
الســعد، وما حيك عن مخطط جنبالطي لحامية 
الواليــة النيابية الجديدة للنائــب تيمور جنبالط 
بإزاحة زعيمي الجاهلية وخلدة إلخالء الســاحة 
الدرزية، وهذا ما عربت عنه مواقف ارسالن الذي 

شن هجوما عىل جنبالط واتهمه باملؤامرة.

ما  ورد يف كالم ارسالن أعاد تأكيده رئيس »تيار 
التوحيد« الذي أشــار بعتب كبري ألنه أعطى التيار 
الوطني الحــر، إضافة اىل تلميحــه لعملية غدر 
»الغــدر«، وعىل األرجح فان وئام وهاب ســيعلن 

املزيد من املواقف مع األيام .
يختلف كل فريق يف تقدير أسباب سقوط رموز 
سياســية قريبة من سوريا لعبت أدوارا يف الحياة 
السياسية، ومن دون شك فان عوامل متنوعة  بعد 
»ثورة ١٧ ترشين« تضافــرت جميعها ضد حلفاء 
ســوريا،  فالخالفات الداخلية يف الحزب »القومي 
السوري االجتامعي« أخرجت  النائب السابق أسعد 
حردان من الندوة النيابية والخالف العميق بني إييل 

الفرزيل مع النائب جربان باسيل أطاح بالفرزيل .
مثة مــن يعترب ان حلفاء ســوريا اســتتزفوا 

الســيايس  رصيدهــم 
والشــعبي، ومل يبادروا اىل 
السياسية  حيثياتهم  تطوير 
زائدة  ثقة  هؤالء  لدى  فكان 
بالفوز يف اإلنتخابات، األمر 
الــذي مل يرتجم حامســة 

كبرية يف العمل.
ت  جا ســتنتا ال ا
والتفســريات حول سقوط 
كثــرية،   ســوريا  حلفــاء 
ومنهــم النائــب الســابق 
من  فهناك  كرامــي،  فيصل 
يعترب ان الســبب يعود اىل 
اإلنتخابية،  املعركة  رضاوة 
يعود  السبب  ان  يعترب  ومن 
اإلنتخــايب  القانــون  اىل 
الثنايئ الشــيعي تعرض  الهجني، ومن يــرى ان 
قادرا  وانتخابية قاسية ومل يكن  لحملة سياسية 
هذه املــرة عىل رفد حلفائــه باألصوات كام كان 
املاضية كام حصل مع  يفعل يف االســتحقاقات 
النائب الســابق ابراهيم عازار حليف الرئيس نبيه 

بري ورئيس »تيار املردة« سليامن فرنجية.
 غيــاب ارســالن وكرامــي ونــواب الحزب 
الفرزيل ستشكل عالمة  اييل  »القومي« ورمزية 
فارقــة يف مجلس 2022، فهناك مشــهد نيايب 
تحمل  وبلوكات  »تغيرييــة«  وجوها  يضم  جديد 
عناوين »ســيادية« سيكون يف مواجهة بلوكات 
٨ آذار التــي تفتقــد »القوميني«  وشــخصيات 

لسوريا. حليفة 

صونيا رزق

مع بــدء واليــة مجلس 
اليوم، طلب  الجديــد  النواب 
ميشــال  الجمهورية  رئيس 
عون من الحكومة برئاســة 
نجيــب ميقــايت، ترصيف 
األعــامل اىل حني تشــكيل 
حكومة جديدة، عمالً بأحكام 
الدســتور املتعلقة بالحاالت 
الحكومة  فيهــا  تعترب  التي 

مستقيلة. 
ويف هــذا االطار، يبدو اّن 
االعامل سيســتمر  ترصيف 
امليقاتية،  للحكومة  كمهمة 
تبــرش  ال  الكواليــس  الّن 
بالخــري، ومنهــا املباحثات 

الحكومية  التشكيلة  اطار  يف  القامئة  واملناقشات 
التي لن تؤدي اىل خامتة سعيدة، الّن الرشوط بدأت 
تطلق من محاور عــدة،  كإنطالقة ملجلس النواب 
الجديــد، الّن ال يشء تغري من باب التناحر وإطالق 
الوعــود والتهديد، بدءاً بحكومــة وحدة وطنية او 
تكنوقراط، والردود كانت يوم السبت خالل احتفال 
»التيار الوطني الحر« وإعالن رئيسه جربان باسيل« 
باي باي لحكومة التكنوقراط«، فيام ســبقه بذلك 
النائب محمد الرعد، حني اعلن بــأن ال حكومة اذا 
مل يكن عنوانها » الوحــدة الوطنية«، فأىت الرد من 
املحور املقابل« الحكومة التي تحمل تسمية الوحدة 
الوطنية غري مقبولة النهــا مل تنجح يف أي مرة«، 
واىل ما هنالك من رشوط متبادلة وتراشق اعالمي 
ال يوحي مبرحلة ايجابية، بــل باملزيد من الترشذم  
واالنقســامات، بهدف إعادة عقارب الســاعة اىل 

الوراء، مع ما يرافقها من تطورات سلبية.
 اما املواطــن اللبناين ينتظر بعض التغريات التي 
يتوق اليها مــع حصول ذلك التغيــري النيايب، وإذ 
بالهموم املعيشية واالقتصادية واملالية التي يتخّبط 
بها لبنان تتفاقم بشــكل غري مسبوق، ليبدأ املوسم 

النيايب الجديد الذي مل ميّر ســوى اســبوع عليه، 
عىل تسعريات جديدة لكل شؤون وشجون الهاتف 
الخلــوي واالنرتنت، مع ترّقــب املزيد من الرضائب 
يف وقت تتفاقم فيه االزمــات املتالحقة، يف ظل 
بقاء الحكومة الحالية وإســتبعاد تفعيلها يف هذه 
الظروف، الن مهمتها لــن تتخطى عملية ترصيف 

االعامل.
  وهذا الترصيف هو افضل الحلول املمكنة، تقول 
مصادر سياسية، وتفضله بعض الكتل النيابية التي 
مل تشــهد التغيري، فيام الكتل املواجهة وخصوصاً 
الجديدة منها تتوق اىل تغيري لكل  أعضاء الحكومة، 
ويف رئاســة مجلس النــواب وكل املناصب، لكن 
طبيعة لبنان السياســية والطائفية تتطلب حلوالً 
من نوع آخر، أي عىل قاعدة ال غالب وال مغلوب، الّن 
أي حل خارج إطار هذه املقولة ال يســري عىل الدرب 
الصحيح، بل ضمن التعرّجات السياسية التي ال تصل 

عادة اىل طريق معّبدة وضمن الخط السليم .
واشــارت املصادر اىل اّن طرح أســامء لرئاسة 
السنّية،  واالنقسامات  الخالفات  الحكومة يف ظل 
وخروج الرئيس سعد الحريري من السباق االنتخايب 
وتعليق عمله السيايس، سيزيد من الترشذم الداخيل 

بني اهل الطائفة السنّية، التي 
تبحث عــن زعيم، ويف حال 
من  سنّية  شخصية  تسمية 
قبل محور املامنعة فســوف 
يُرفض عىل الفــور من قبل 
املحور املواجــه الذي يجمع 
السنّية  بعض الشــخصيات 
لكن من تحت الطاولة، إضافة 
اىل رفض الســّنة املعارضني 
ألي شخصية يسميها املحور 
قبلهم،  من  املرفوض  املقابل 
الحكومات  اّن رؤســاء  كام 
مع  املتضامنني  الســابقني 
الحريري لن يرضوا بأي إسم 
ال يوافق عليه الحريري، وهذا 
ما ســيدفعهم اىل رفض أي 
إســم غري مقبــول من قبل 
»تيار املســتقبل« عىل الرغم 
من انقسامه، لكن حني يتعلق االمر باملنصب الثالث 
يف الدولة، فال بّد ان يكون الرأي لـ » التيار االزرق« 
اوالً، ومحاولة تصّديه ألي قرار ال يعجبه، وبالتايل ال 

تعرّضه اىل تباينات مع ابناء طائفته.
اىل ذلك، ينقل مصدر مطلــع عىل خبايا املرحلة 
وكواليسها، بأّن املساعي االخرية التي حصلت عىل 
خط الوساطات، مل تحقق اي خطوة ايجابية، يف ظل 
املعارض،  والفريق  املامنعة  استمرار رشوط محور 
معتربة بأّن مهمــة ميقايت وحكومته تقترص عىل 
ترصيف االعامل فقــط، الن ال حكومة جديدة وإال 
ستتواصل التناحرات عىل مدى اشهر، ونحن ال ننعم 
برتف الوقت، فهنالك اســتحقاقات هامة جداً اولها 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فيام املعلومات ال 
توحي بأي تغيري يف هذا االطار بل فراغات بالجملة، 
من ضمنها فراغ رئايس ســيطول امده حتى  وقت 
غري معروف، فيام تبقى الوساطة املرتقبة لفرنسا 
ضمن إطار جّس النبض، ملعرفة اي اتجاه ستسلكه 
لنجاح مهمتهــا، يف محاولة لجمع السياســيني 
اللبنانيني ضمن فرصة اخرية، قبل االنفجار الكبري 

الذي بدأ يتحدث عنه الكثريون يف العلن.

هيام عيد

بعــد أســبوع واحد عىل 
النيابية  اإلنتخابــات  إجراء 
الرئيس  ومع دخول حكومة 
نجيب ميقــايت يف مرحلة 
ترصيف األعــامل، أكرث من 
يُطرح حول طبيعة  ســؤال 
املقبلة،  الفــرتة  يف  الواقع 
سرتسو  التي  املعادلة  لجهة 
عليها التوازنات السياســية 
داخل املجلس النيايب الجديد، 
يف  تنتظره  التي  والتحديات 
مجاالت عدة، سيكون أبرزها 
التعايف  خطة  ونقاش  بحث 
واإلقتصادي  املايل  واإلنقاذ 
يف  الحكومة  أقرتهــا  التي 

جلستها األخرية.
 ويف هذا اإلطار، تكشف مصادر نيابية مطلعة 
عن أن هــذه الخطة، والتي باتــت واضحة لجهة 
خطوطها العريضــة، تحمل يف طياتها بنوداً كان 
قد طلبها صندوق النقد الدويل من لبنان، من أجل 
اســتكامل املفاوضات للحصول عــىل متويل من 
الصندوق يسمح بالعودة إىل واقع اقتصادي ومايل 
تنطلق معه عملية اإلنقاذ والخروج من األزمة التي 
تتعّمق بشــكٍل يومي، خصوصاً يف ضوء اإلرتفاع 
الصاروخي للدوالر، وحتى خالل عطلة األسبوع أو 
خالل املســاء عندما ال تُسّجل عمليات رشاء وبيع، 

بل فقط مضاربات غري رشعية.
وتشري املصادر إىل أنه وبعد اإلطالع عىل خطة 
التعايف، يبدو مــن الواضح أن الحكومة قد هدفت 

إىل رمي ما يشــبه كرة النار عــىل طاولة الربملان 
الجديد، يف ظــّل حالة اإلعرتاض الشــديدة التي 
قابلتها عىل مســتوى القطاع املرصيف أو الهيئات 
اإلقتصادية كام املودعني، حيــث أن مقاربة امللف 
املايل واملرصيف، تأيت بطريقة غري واضحة لجهة 
حامية صغار املودعني، عىل الرغم من تأكيد الرئيس 
نجيب ميقايت، أكرث من مــرة عىل أن الودائع التي 
ال تتخطى ســقف املئة ألف دوالر، ستبقى مبنأى 
عن أي إجراءات من ضمــن الخطة املذكورة، ولكن 
املصادر النيابية نفســها، تعترب أن استمرار ارتفاع 
ســعر رصف الدوالر يف السوق املوازية، والتأخري 
يف أية معالجات وانســداد األفــق، عىل األقّل يف 
املرحلــة اإلنتقالية الفاصلة عــن تأليف حكومة 
جديدة، سوف يجعل من كل هذه التأكيدات والوعود 
بالنســبة لصغار املودعني، غري قابلة للتنفيذ، يف 

ضوء الضبابية يف املشــهد 
املايل  الســيايس كام  العام 
واإلقتصادي، وانشــغال كل 
القوى السياسية بالتطورات 
نتائج  خط  عىل  املســتجدة 

اإلنتخابات النيابية األخرية.
وإذ تلفت املصادر النيابية 
املايل  الواقع  أن  إىل  نفسها، 
األزمات  وتزايــد  الصعــب 
وانفجارها يف االيام املاضية 
غداة اإلنتخابات النيابية، قد 
كان متوقعاً ولكن ليس بهذه 
تكشــف  ما  وفق  الرسعة، 
أن  املصادر، فهي تشدد عىل 
الخطوات  اتخاذ  يف  التأخري 
اإلنقاذية من قبل الحكومة، 
وترية  تسارع  يف  ساهم  قد 
اإلنهيار، ألن كل الوعود التي 
ُقطعت عند تشكيلها، مل تسلك طريقها إىل التنفيذ، 
بل عىل العكس استمر النزف يف العمالت األجنبية، 
يف ظل الدعم املستمر للســلع االساسية كالقمح 
والــدواء، ومل تتمكن الحكومــة التي تحولت يف 
الساعات املاضية إىل ترصيف األعامل، من تحقيق 
تقّدم ولو بالحد األدىن العميل يف مسرية مواجهة 
اإلنهيار والتخفيف من تداعياته، حتى أن السقوط 
الرسيع للعملة الوطنية منذ مســاء األحد املايض، 
يعكــس خطورة ً فائقــة، قد تنّبه لهــا أكرث من 
مسؤول ومرجعية يف اآلونة األخرية، بحيث شددوا 
عىل وجوب إعالن حال اإلســتنفار اإلقتصادي من 
أجل تفادي أخطار األزمة الغذائية بالدرجة األوىل 
والتي تهدد الســاحة املحلية كونها تشكل نقطة 

التهديد األوىل لألمن املجتمعي. 

»الساح الذي يجب أن يُنزع هو ساح الفتنة«
ــة وازنـــــة ــّيـ ــابـ ــيـ ــا قـــــوة نـ ــ ــن ــ حـــــزب الــــلــــه: مــــا زل
مــصــلــحــة شعبنا يــحــفــظ  ــا  ــم ب الـــتـــصـــّرف  تــســتــطــيــع 

{ بارك عضو املجلس املركزي يف حزب الله 
الشــيخ نبيل قاووق للبنانيني، ذكرى التحرير، 
قائــال: »أن معادلة املقاومــة غريت مجرى 
الرصاع العــريب اإلرسائييل وجعلت لبنان يف 
موقع القوة القادر عــىل حفظ هوية مزارع 
شبعا وتالل كفرشوبا، والتمسك بقوة بحقه 
يف الــرثوة النفطية والغازيــة يف البحر«، 
مؤكدا »انه بسالح املقاومة نصون اإلنجازات 

والكرامات واإلرادات«.
وخــالل حفل تأبيني أقيــم يف بلدة يحمر 
الشــقيف، قال قاووق: »نحن أمام مرشوعني، 
األول يريد أن يأخذ لبنــان إىل الفتنة والحرب 
األهلية واملرشوع الثاين هــو إنقاذ لبنان من 
أزماته، ونحن يف حزب الله يف املوقع املتقدم 
يف املرشوع القايض بتخفيف معاناة اللبنانيني، 
أما الطرف اآلخــر فمرشوعه تدمريي يريد جر 
لبنان إىل حقبــة ال١٩٧5. ورأى أن هناك من 
ال يريد أن يعالج األزمات وإمنا يريد أن يطيلها 
ويعمقها للتوظيف الســيايس ظنــا منه أنه 

يستطيع تغيري والءات الناس تجاه املقاومة«. 
وختم قــاووق »أمريكا والســعودية مولتا 
حمالت التحريض ضد املقاومة وكانتا تنتظران 
االســتحقاق اإلنتخايب لريوا الناس تبتعد عن 
املقاومة ومرشحي حزب الله وإذا بالنتائج تثبت 
أن الحزب األكرث شــعبية يف لبنان هو حزب 

الله«.
{ أكد رئيس كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب 
محمد رعد أنه »ليس من شيمنا وال من سياستنا 
أن نخون أحدا أو أن نطعن أحدا من الخلف، لكن 
نحن حرصاء عىل تنبيه من يغفل ومن يسكر 
أثناء السري يف الطريق حتى يستفيق فال يأخذنا 
إىل الهاوية واإلنهيار فقط إلشباع نزوة أو لسد 

عقدة نقص لديه«.
كالم رعد جاء خالل رعايتــه حفل تكريم 

الفائزين األوائل يف مسابقتي السيدة الزهراء 
واإلمام املهدي التي نظمتهــا جمعية التعليم 
الديني اإلسالمي يف النبطية، وقال: »لألسف 
بعض اللبنانيني ممن نريدهــم رشكاء لنا يف 
هذا البلد، هؤالء عندما حصلت اإلنتخابات بدأوا 
النيابية، ونحن  أنهم ميلكون األكرثية  يدعون 
نقول أننا ما زلنا قوة نيابية وازنة تســتطيع 
الحضور والترصف مبا يحفظ مصلحة شعبنا، 
وإذا كنتم تدعون أنكم متلكون األكرثية النيابية 
نحن سننتظر ولن نستعجل والقصة بضعة أيام 
وســرى ما هي أولوياتكم وكيف سترصفون 
هذه األكرثية يف الســلطة وعندها ســنبني 
عىل اليشء مقتضاه«، مضيفا »ســرى كيف 
ستترصفون إزاء تشكيل الحكومة وإدارة شؤون 
البلد والسياســات التي ســتعتمد، أما مسألة 
سنشارك أو ال نشارك أيضا ال نريد أن نستعجل 
األمور لكن ما يعنينا أن نقوله ونؤكده لشعبنا 
أننا منفتحون عىل التعاون اإليجايب مع كل ما 
الناس ومصالح  لتحقيق مصالح  نراه مناسبا 
بلدنا، وما دون ذلك يخرج عــن إطار القواعد 
املشــرتكة التي تجعلنا ملزمني بأن نتعاون مع 
اآلخرين إذا كان اآلخرون ال يريدون التســليم 

بالحقائق والوقائع«.

رعد يلقي كلمته

ــاب ــ ــق ــ  الـــــراعـــــي لـــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن: يُــــــريــــــدون اإلن
للمواجهة! ــعــّدوا  إســت ــات...  ــخــاب ــت اإلن نــتــائــج  عــلــى 

ــدد: ال تـــســـكـــروا بــالــســلــطــة ــ ــج ــ ــنـــواب ال ــلـ  عـــــوده لـ
اآلمــال عليكم  ويُعّلق  انتخبكم...  من  صــوت  كونوا 

مار  الكاردينال  املــاروين  البطريرك  ترأس 
بشارة بطرس الراعي قداس االحد يف كنيسة 
الســيدة يف الرصح البطريريك يف بكريك، 
والقى عظة قال فيها: »نشــكر الله عىل أن 
اللبنانيــني اقرتعوا واختاروا مجلســا نيابيا 
جديدا ميثل مختلف االتجاهات السياسية يف 
االنتخابات،  فأدت هذه  االنتشار.  وبالد  لبنان 
إىل مناخ وطني جديد أعطى املواطنني جرعة 
أمل بحصول تغيري إيجايب ووطني من شأنه 
أن يشــجع املجتمع الدويل، مبا فيه العريب، 
عىل مساعدة لبنان جديا،  الخروج من ضائقته 
االقتصادية. ولكن ما لفتنا وأملنا هو أن تندلع، 
غداة إعــالن نتائج االنتخابــات، اضطرابات 
أمنية، وأن تعود أزمــة املحروقات، وينقطع 
الخبز، وتفقد األدوية، ويتم التالعب بالدوالر؟ 
أمل يكــن من املفــرتض أن يحصل عكس ذلك 
فيتأمن ما كان مفقودا ويرخص ما كان غاليا؟ 
إن هذا التطور املشبوه يؤكد مرة أخرى إن هناك 
من يريد تعطيــل واقع التغيري النيايب وحركة 
نتائج  عــىل  واالنقالب  الســيايس،  التغيري 
االنتخابات والهيمنة عىل االستحقاقات اآلتية. 
إننا نرفض هذا األمر وندعو جميع املسؤولني 
والقادة إىل تحمل املســؤولية وندعو الشعب 
التصدي له. ويا حبذا لو يقوم القضاء بواجباته 
بشأن تفجري مرفأ بريوت، وتجاه الذين نهبوا 
املال العام وأفلسوا الدولة. فيا للعار! إن قيمة 
القوى الفائزة باألكرثية ليســت بعدد نوابها، 
بل بقدرتها عىل تشكيل كتل نيابية متجانسة 
مبادئ  حــول  الطوائف  ومتعــددة  ومتحدة 
والالمركزية.  والحياد  واالســتقالل  السيادة 
عىل أن تصبح هذه املبادئ الوطنية نقاط تالق 
يجمع عليها جميع النواب ألنها ثوابت لبنانية 
اللبنانية ومنطلق  تاريخية ومرتكزات الهوية 
أي تغيري تقدمي يشــمل مختلــف قطاعات 
حياتنا الوطنيــة واالجتامعية واالقتصادية، 

ويشكل حركة وطنية وحضارية«.

انتخــاب مجلس نيايب  الراعي: »إن  وختم 
جديد هو بــدء مرحلة مصريية يتوقف عليها 
مســتقبل لبنان وشــكل الدولــة اللبنانية. 
فنحن أمام اســتحقاقات تبدأ بانتخاب رئيس 
للمجلس النيايب الجديد عىل أســس الدستور 
وامليثاق، ومتر بتأليــف حكومة وطنية عىل 
املبادئ والخيارات  التفاهم املسبق عىل  أسس 
واإلصالحات فال تتعطل من الداخل، ثم تصل 
إىل انتخاب رئيس جديد للجمهورية عىل أسس 
األخالق والكفاءة والتجرد والشجاعة واملوقف 
الوطني. ليس الفــوز يف االنتخابات النيابية 
نهايــة النضال بل بدايتــه. لذلك ندعو جميع 
املواطنني، الســيام أولئــك املؤمنني بالتغيري 
اإليجايب وبالسيادة الوطنية وبوحدة السالح 
وبالحياد وبالالمركزية إىل اليقظة واالستعداد 
ملواجهة االلتفاف عىل اإلرادة الشــعبية حتى 
ال يضيع صوت الشــعب يف وجــه املصالح 
املناصب عىل  وتقاسم  والتسويات  السياسية 
حســاب املبادئ. فيام نرفع صالة الشكر لله 
عىل إجراء اإلنتخابات النيابية، نســأله تعاىل 
أن يقود ذوي اإلرادات الحســنة إىل استكامل 
هذه املرحلة الدستورية بتأليف حكومة جديدة 

تتوىل مسؤولياتها العديدة والرضورية«. 
املؤمنني  الراعــي  اســتقبل  القداس،  بعد 

املشاركني يف الذبيخة اإللهية.

ترأس مرتوبوليت بــريوت وتوابعها للروم 
األرثوذكس املطران الياس عوده، خدمة القداس 
وألقى  القديــس جاورجيوس.  كاتدرائية  يف 
عظة قال فيها: »معظم الزعامء يتسابقون عىل 
الخطابات والوعود وعىل الرصاخ أيضا الذي ال 
يجدي نفعا بل يظهر حالة الضعف عند املتكلم، 
أما الجوهر الذي هو خدمة الشــعب فمفقود. 
حتى النواب الذين انتخبهم الشعب يتسابقون 
إىل العد والتنافس، متناسني أن النائب املنتخب 
ميثل الشــعب كله. كام نتمنى أن يكونوا يدا 
واحدة تعمل بجهد وبخطى ســديدة من أجل 

الخروج من التعرث إىل النهوض«.
وتابع »أما يف لبنان، وقد حصلت االنتخابات 
وقال الشــعب كلمته، ومع أننا كنا نتمنى أن 
تكون الحامسة لالنتخابات مبستوى الكارثة 
التي أملت باللبنانيني، ويكون اإلقبال عىل التعبري 
عن الرأي بحجم الغضــب واليأس، فينبغي أن 
يعمل الجميع بحسب قلب الله، أن يعملوا للرب 
من خالل شــعبه، إخوته هؤالء الصغار، الذين 
أوكلوا مهمــة رعايتهم أربع ســنني. أملنا أال 
يضيعوا الوقت ويشحنوا النفوس بذبذبات الكره 
والحقد، بل أن يتخطوا أنانيتهم ويحاولوا إرساء 

مفاهيم املحبة املسيحية«. 
وقال: »فيــا أيها النواب، أملنــا أن تعملوا 
وفق الدســتور عىل بناء دولــة دميوقراطية 
عادلة تحرتم جميع الحقــوق وتلزم الجميع 
بالواجبات، وعىل فصل الســلطات وتحصني 
القضــاء ليكون مســتقال وفاعــال، وعىل 
التصدي لتعطيل املؤسســات، وعىل معالجة 
النــزف االقتصادي واالهتــامم بوجع الناس 

وآالمهم، وعىل كشــف حقيقة تفجري بريوت 
بعيدا من املســاومات والتســويات وطمس 
الحقائق. ال تسكروا بالسلطة وال تدعوا مرض 
التســلط يصيبكم. كونوا صوت من انتخبكم 
ويعلق عليكم اآلمال«، مضيفا »نصيل لجميع 
من اختارهم الشــعب ممثلني لــه يف الندوة 
الربملانية، ونصيل من أجــل أن يكونوا واعني 
مقدار املســؤولية امللقاة عىل عاتقهم. العمل 
يجب أن يكــون حثيثا، مــن دون أي تضييع 
للوقت يف خطابــات رنانة فارغة من النتائج 
العملية. أنظار الشعب اللبناين، والعامل أجمع، 
شــاخصة نحوكم ونحو طريقة عملكم، فال 
تخذلوا من انتخبوكم. شعبنا عرب إن بصمته أو 
بصوته، فاسمعوا اإلثنني وكونوا عىل مستوى 
املســؤولية، من أجل بلدكم لبنان، ال من أجل 
حزبكم أو تياركم أو حركتكم، أو طائفتكم ألن 
الشعبية تخفت أو تزداد، لكن الوطن هو الذي 

يبقى ملجأ لجميع أبنائه«.

الراعي يرتأس القداس

عوده يلقي عظته
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االثنني 23 ايار 2022

هل يستطيع النواب الجدد إحداث تغيير في املشهد الطرابلسي؟

ــى الـــــنـــــواب الــــجــــدد فــــي عــكــار ــلـ ــة عـ ــقـ ــّلـ ــعـ  اآلمــــــــال ُمـ
ــان واإلهـــــــمـــــــال؟!!! ــ ــرم ــ ــح ــ ــاة ال ــ ــان ــ ــع ــ ــا مــــن م ــالـــهـ ــتـــشـ النـ

دموع األسمر

بعد هــدوء عاصفة االنتخابات، يتجه 
طرابلس،  يف  النيابية  باملقاعد  الفائزون 
وجميعهــم وجوه جديــدة تدخل الندوة 
الربملانيــة للمــرة االوىل،  اىل تحديــد 
النيابية، لكن ابرز  مواقعهم بني الكتــل 
ما طرح امامهم هــو دعوتهم للمبارشة 
مبعالجــة ملفات طرابلس االساســية 
والعاجلة، بدءا من قضية شــهداء زورق 
املوت الذيــن ال زالوا يف قعر البحر، ومن 
واقتصادية  معيشية  ملفات  معالجة  ثم 
وامنائية واجتامعية، ويف الطليعة ملف 
وتشغيل  االشــراك،  ومولدات  الكهرباء 
املنطقــة االقتصادية يف املرفأ واملعرض 

الدويل وغريها.
اوســاط سياسية طرابلســية ســارعت اىل لفت انظار النواب 
املنتخبني لرضورة طي صفحــة االنتخابات وااللتفات اىل طرابلس 
بناسها ومشاريعها وتنميتها... لكن اي عالج مللفات طرابلس لن تجد 
صدى دون تضافر وتوحد الجهود النيابية كافة بعيدا عن الرشذمة.

يف هذا االطار، اشــارت املصادر اىل صعوبة توحد نواب املدينة 
يف كتلة نيابية واحدة نظرا الختالف اآلراء والتوجهات السياســية 
بينهم، وميكن القول ان الكتلة الطرابلسية املمكنة هي كتلة تحالف 
ريفي مع »القوات«، وتضــم الفائزون: ارشف ريفي، الياس خوري 
وجميــل عبود، يف حني ان النائب املنتخب كريــم كبارة كان املبادر 
االول بزيــارة النائب املنتخب رامي فنج الــذي كان ابرز رموز حراك 

الساحات منذ ١٧ ترشين 20١٩.
امــا النائب املنتخب عن املقعــد العلوي فراس الســلوم فخياره 
السيايس كان واضحا منذ اللحظة االوىل العالن النتائج وهو خيار 
محــور املقاومة بكل اركانها. فيام النائــب املنتخب ايهاب مطر مل 
يحدد بعد خياراته رغم محاكاته لشــعارات التغيري ويصعب التنبوء 

باي كتلة سينتمي اليها.
مع االشــارة اىل ان اجتامع اربع نــواب منتخبني يف صالة ظهر 
الجمعة املايض وهم: ارشف ريفي، كريم كبارة، ايهاب مطر ورامي 

فنج كانت محاولة لدعوتهم اىل تكتل نيايب طرابليس واحد.

لكن هل ينتمي كريم كبارة، ابن ابو العبد كبارة، اىل تكتل يجمعه 
مع »قوايت«؟... وهــو ، اي ابو العبد كبارة، الــذي عرف مبواقفه 
الحاســمة تجاه »القوات اللبنانية«؟ عدا عــن موقفه من افتتاح 
مكتب لهم يف طرابلس. تقول املصادر انه قد يلتقي كبارة مع ريفي 
واآلخرين - دون »القوات« - ملا فيه مصلحة املدينة، اما يف املواقف 

السياسية فثمة فارق واسع بينهام.
يبقــى النائب املنتخب طه ناجي، فهو اآلخــر يصعب اللقاء بينه 
وبني نواب الئحة تحالفت مع »القوات«، سيام وانه فاز ضمن الئحة 
كرامي - الصمد، االقرب اىل محور املقاومة وذات النهج الســيايس 
املغاير بتفاصيله لـ »القوات« ومحورها، وتعتقد املصادر انه لن يغرد 
خارج رسب املصلحة الطرابلســية العامة، لكنه لن يُقارب من يغرد 

يف محور يناهض املقاومة ومحورها...
السؤال املطروح حاليا يف االوســاط هل يستطيع النواب الجدد 
إحداث تغيري يف املشهد الطرابليس؟ وهل يستطيعون حمل امللفات 

الطرابلسية ويكونوا فعال عند ثقة ناخبيهم؟
أم ان التاريــخ يعيد نفســه معهم... وتبقــى طرابلس ضحية 

التهميش واالهامل؟
من املبكر معرفة الجواب قبل أن يبارش النواب املنتخبون اعاملهم، 
وهم تحت املراقبة الشعبية الطرابلسية، علهم يشكلون نقلة نوعية 
يف املشهد السيايس واملعييش واالقتصادي واالجتامعي يف املدينة.

جهاد نافع

يحتفل النــواب املنتخبون بفوزهم يف االنتخابات، يســتقبلون 
الوفود الشعبية، وابتسامات عريضة عىل الوجوه..

ال يختلف اثنــان ان بعص النواب الجدد فــازوا بفضل الحواصل 
االنتخابية، منهم من فــاز باصوات ضئيلة، ومنهم من فاز بحاصل 
أمنه لالئحتــه، ولكن برأي املطلعني ان العــربة الحقيقية ليس يف 
الفوز الذي تحقق، وامنا يف ما يســتطيع هــؤالء النواب الجدد من 
تقدميه ملناطقهــم، خاصة املناطق النائيــة الرازحة تحت معاناة 

مزمنة منذ سنوات..
واالهم من كل ذلك، ان هؤالء النــواب اتوا يف الزمن االصعب من 
تاريخ لبنان، حيث االزمات استعصت عىل الحل يف الحكومات التي 
تعاقبت واملجالس النيابية ، فهل باســتطاعة النواب الجدد انتشال 

مناطقهم مام هي عليه من معاناة حرمان واهامل؟..
مل يتغري مشــهد الحرمان يف مناطق الشامل، وخاصة عكار منذ 
زمن بعيد، فامذا ســيتغري يف املرحلة املشحونة باالزمات املعيشية 

واملالية واالقتصادية واالجتامعية؟.
يف عكار مشهد مختلط من نواب أعيد انتخابهم، ووجوه جديدة.

- وليد البعريني ومحمد ســليامن واســعد درغــام نواب للدورة 
الثانية.

- محمد يحيى نائب ســابق، خرس دورات ما بعد 200٥، فعاد يف 
الدورة الحالية 2022 ليحل يف املرتبة االوىل، وليستعيد مقعده الذي 
فيه يف دورة 2000 اىل جانب جامل اسامعيل) خال النائب الحايل 

محمد سليامن(، وبذلك تســتعيد وادي خالد مقعديها، عىل أمل ان 
يحقق الوادي هذه املرة مطالبه امللحة باالمناء.

- النائب املنتخب عن املقعد االرثوذكيس سجيع عطيه، وجه نيايب 
جديد، لكنه متمرس بالعمل املدين االمنايئ والسيايس واالجتامعي 
منذ أن كان مديرا ملكتب عصام فارس، ومديرا يف مؤسسة »ويدج« 
التابعة ملؤسسة فارس، وذو خربة يف الشؤون العكارية وبتفاصيل 
عكار..حظي بعطف الرئيس عصام فارس، وبدعمه املعنوي، ترشح 
متحالفا مع البعريني وســليامن وحبيش، لكنه يبدو انه لن يكون 
ضمن كتلة البعريني وال ضمن كتلة التيار الوطني الحر حســب ما 

أشيع، كونه عىل مسافة واحدة من الجميع.
الرئيس عصام فــارس، ومن منطلق دعمه املعنوي لعطيه وكونه 
كان ابــرز اركان مكتبه، فتح دارته يوم امس لعطيه يك يســتقبل 
املهنئني، اشــارة من الرئيس فارس اىل عالقته الودية املتواصلة مع 
عطيه، ففارس معروف بحرصه عىل االصدقاء الودودين، فكيف مبن 

عمل معه طيبة سنوات من عهد فارس السيايس..
- املرشح العلوي احمد رســتم اعرب عن نيته التعاون مع النواب 
الذين كانــوا معه بالالئحة، كام اعرب عن اســتعداده التعاون مع 
زميله الفائز يف طرابلس فراس السلوم الجل عكار والشامل عامة، 

وللنهوض باوضاع الطائفة العلوية ومتثيلها افضل متثيل. 
- امــا املقعد املاروين يف عــكار، فالول مرة منــذ العام 200٥ 
يُســحب من هادي حبيش، ويحقق مرشــح التيــار الوطني الحر 
جيمي جبور فوزا بارزا عليه كان له وقع عىل الســاحة العكارية، 
واعتربت الخسارة نتيجة انكفاء اصوات سّنة محسوبني عىل »تيار 

املستقبل«، والسباب اخرى اهمها تقدم التيار الحر يف عكار...

ــي«: ــراطـ ــوقـ ــمـ ــديـ ــاء لـــقـــيـــادة وكـــــــوادر »الـ ــقـ أرســــــان فـــي لـ
األخــصــام قـبـل  الحلفاء  مــع  التعاطي  فــي  حساباتنا  سنعيد 

الحزب  رئيس  قال 
اللبناين  الدميقراطي 
أرســالن،  طــالل 
عقده  اجتامع  خالل 
لقيادة وكوادر الحزب 
»طلبت  خلــدة:  يف 
اللقاء بكم اليوم وأنا 
مــدرك أن يف داخل 
ورفيق  رفيقــة  كل 
منكم غصة، والحزن 
البعض،  وجوه  ميأل 
وأســئلة تخطر كل 
بالكم  عــىل  لحظة 
حــول مصرينــا… 
ولقاؤنا،  بعد؟  وماذا 
ولنضع  لنناقــش، 

نصب أعيننا مصلحة الحزب الدميقراطي اللبناين، فنحن 
أبناء الجبل… ولدنا لنتحمل املصاعب واملشقات ولنصمد… 
وســنصمد«، مضيفا »من يعتقد أنني هنا ألتحدث عن 
مؤامرات حيكت… وعن هجامت تعرضنا لها من الداخل 
أدت الســقاطنا… وعن  والخارج… وعــن مخططات 
أالعيب خبيثة استغلت وجع الناس ملعاقبتنا واإلبقاء عىل 
الفاسدين… فهو مخطىء، فكل ذلك معروف للجميع… 

لكم وللبعيد والصغري والكبري… وأصبحت خلفنا«. 
اليوم… للنهوض معــا، ولنثبت  وتابع: »نحن هنــا 
للحليف والخصم… أننا حــني نربح… نتواضع ونتعامل 
بأخالقنا وعاداتنا وقيمنا… وحني نخرس… نشتد ونصمم 
ونواجه… وسنواجه بكل ما أوتينا من قوة«، سائال »ماذا 
خرسنا مقعــدا نيابيا؟ النيابة والوزارة والرئاســة وكل 
مناصب الكون وكل املراكز لكبار القوم بكل العامل بالنسبة 
لنا ولقناعتنا يوصلون عىل باب دار خلدة ويرجعون…«، 
مضيفا »سنثبت للجميع أننا حيث نكون… يكون املوقف 
الصادق والقرار الصائب، وهنا أعيد ما قلت، نتقبل نتيجة 
اإلنتخابات ونحرم قرار ورأي أهلنا يف الجبل واإلغراب… 
ولو أىت عىل حسابنا وأبقى عىل الفاسدين، وأضيف هنا 
أن قرارنا هو الناس األوفياء الرشفاء الذين قرروا الصمود 
إىل جانبنا وإىل جانب دار خلدة والدوحة األرســالنية، 
وما بدلوا يوما يف كل الظروف. وبقيوا بجانبنا عىل املرة 

قبل الحلوة«.
 وتطرق اىل الحزب بالقــول: »أما عىل صعيد الحزب، 
األهم دامئا وأبدا، هذه املؤسسة التي رأينا فيها مساحة 
كبرية تجمعنا وتعطينا الفرصة لننقل من خاللها موقفنا 
وأفكارنا ورؤيتنا…ونوحد صفوفنا وننظم أهلنا األوفياء 
يف إطار العمل املؤسسايت، ومنذ تأسيسنا له يف متوز 
200١، كنا نقول ونكــرر أنه لو تركنا العامل كله وتبدلت 
الظروف وتغريت األوضاع، ســيبقى هذا الحزب مببادئه 
وأبنائه صامدا وحرا ومقدامــا، واليوم أعلن أمامكم أننا 
أمام صيف حار حزبيا… وسنعقد املؤمتر العام للحزب… 
مؤمتر الشــهيدين رامي ســلامن وســامر أيب فراج. 
وسنســعى إىل تحقيق تغيري ملحوظ بدءا من املجلس 
السيايس وصوال إىل أصغر وحدة حزبية«، مضيفا »كام 
تعودتــم عيل… أن هذا التغيري الداخيل هو ليس من باب 
املحاســبة أو اإلقتصاص من أحد… وال من باب »فشة 
الخلق« كــام يريدها البعض… إال أننــي مرص عىل أننا 
يف مرحلة جديدة وعلينا مواكبة العرص والتطورات،… 
فنفس الناس تبــدل وهمومهــم وتطلعاتهم تغرّيت… 
وخطابنا الســيايس واإلعالمي يجب أن يراعي كل ذلك، 
وهذا لــن يحصل يف حال مل نجر التغيريات الالزمة التي 
تواكب هذا التطور… وســركز عىل نشاطنا يف املناطق 
بني أهلنا وناســنا… وســنبقى إىل جانبهم نشاركهم 
أتراحهم قبــل أفراحهم ونتابع همومهــم،… فاملرحلة 

القادمة صعبة وصعبة جدا«.
وأردف »املرحلة القادمة ستشهد انهيارات يف معظم 
القطاعات املتبقية، واإلنهيار أرسع من محاوالت لجمه 

أو وقفه، فبعد قطاع الكهرباء اليوم قطاع االتصاالت عىل 
مشارف االنهيار وباألمس اتخذ مجلس الوزراء قرار رفع 
التعرفة… ومن أين سيأيت الشــعب الذي بات بأكرثيته 
تحت خط الفقر بثمن بطاقــات التعبئة الجديد، ال أحد 
يعرف… وماذا عن الدين العام واألموال املهربة واالموال 
املنهوبة واملشاريع املتوقفة والصفقة مع صندوق النقد 
الدويل والبنك الدويل؟ وماذا عن النازحني الســوريني؟ 
وعــن قضية انفجار مرفأ بــريوت؟ وعن أزمة الطحني 
ورغيف الخبــز؟ وعن أزمة الدواء واإلستشــفاء؟ وعن 
أزمة املحروقات؟ وســعر رصف الدوالر؟ وشبه الحصار 
االقتصادي علينا؟ وماذا عن اســتحقاق رئاسة املجلس 
النيايب والحكومة الجديدة أوال بتكليف رئيس جديد ومن 
ثم التأليف… وصوال إىل اإلستحقاق الرئايس. وأمام هذا 
املشهد السوداوي ستقولون يل… الحمدالله يا مري نحنا 

برا«.
وحول الوضع السيايس، قال أرسالن: »وضعتنا نتائج 
اإلنتخابات يف الشوف وعاليه وحاصبيا وبريوت واملنت، 
مبوقع املعارضة، ونقولها أمامكم وأمام الجميع… كام 
جاء يف الكتاب املقدس: »وعىس أن تكرهوا شــيئا وهو 
خري لكم، وعىس أن تحبوا شيئا وهو رش لكم والله يعلم 
وأنتم ال تعلمــون«، واليوم أصبحنا حيث نحن يف املوقع 
الذي يشبهنا… وسنكون يف صفوف املعارضة الحقيقية 
ال املصطنعة، وال الكاذبة، وال املســتغلة ألوجاع الناس، 
سنكون يف معارضة تشبهنا، سنصفق لهم ولالنجازات 
والقرارات  األخطــاء  أنجزوا وسنحاســبهم عــىل  إن 
الخاطئة إن أخطأوا. وســنعيد حســاباتنا يف التعاطي 
مع الجميع، مع الحلفاء واألخصام… ولن نهادن… ولن 
نســكت عن ظلم أو تقصري أو دجل، ولن نراعي أحدا، إال 
أهلنا الرشفاء… مــن حاصبيا وصوال إىل املنت األعىل… 
وهنا ال بــد من التنويه بأننا صحيــح قد نكون خرسنا 
هذه املعركة الرشسة، وأيضا لن أعطي أهمية لتدخالت 
الغرب يف شــؤوننا والتي باتت واضحة وبالعلن أمامكم 
جميعا، وبات مسؤولون دوليون يتباهون بخسارتنا يف 
مقابالتهم وترصيحاتهم، ثم نرى من يســأل هل يعقل 
أن يكون هناك تدخل من الســفارات والدول… وال قيمة 

لالجابة طبعا«.
وختم ارســالن: »أختم ألقول أننا نلنــا يف صناديق 
اإلقــراع يف عاليه فقط أكرث من ٩000 صوت، وتقدمنا 
عن االستحقاق الســابق اكرث من ١200 صوت، حني بدا 
واضحــا للجميع تراجع كل األفرقاء السياســيني بآالف 
األصوات، وهذا وســام عىل صدري، وهنا أشكر كل من 
سهر وبذل جهدا وتعب وعمل بكل إرادة وعزم لنجاحنا، 
ومهام كانت النتيجة يعطيكم الف عافية، ميكن نخرس 
معركة إمنا سربح الحرب بوجههم جميعا، الننا ال نشبه 

أحدا… وال أحد يشبهنا«. 
وكان أرسالن قد استقبل وفوداً مناطقية يف دارته يف 
خلدة، أكدت عىل وفائها لدارة خلدة وملسريته مهام تبدلت 

الظروف وتغريت.

أرسالن مع كوادر الحزب

ــي لـــــجـــــبـــــران بــــاســــيــــل وتـــــحـــــديـــــد شــــــــــروط املـــــرحـــــلـــــة الــــقــــادمــــة ــ ــ ــاس ــ ــ ــرئ ــ ــ بــــعــــد الـــــخـــــطـــــاب ال
ــي الـــــــحـــــــّر« ونـــــــــــواب »حــــــركــــــة امــــــل« ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــة بــــيــــن نـــــــــواب »الــــــتــــــّيــــــار الـ ــ ــه ــ ــب ــ ــج ــ ــت ال ــلـ ــعـ ــتـ شـ

كان خطــاب الوزير جربان باســيل يف احتفال 
»البيال« مبناســبة انتهاء االنتخابات النيابية ، وفوز 
التيار الوطني الحر بـ 18 نائبا، خطابا رئاســيا فيه 
اسفزاز كبري للرئيس نبيه بري ولكتلة »حركة امل«. 
فاشــتعلت الجبهة بني نواب »حركــة امل« ونواب 
الهجومية  بالترصيحــات  الحر«  الوطنــي  »التيار 
والهجومات  الترصيحــات  خريطة  املتبادلة. وهذه 

املتبادلة.

{ باسيل: من يُفكر أن يُقايضنا 
رئاسة املجلس بنيابة الرئاسة
فهو يُخطىء ويسرخصنا {

وجــه رئيس التيار 
النائب  الحر  الوطني 
يف  باســيل،  جربان 
احتفال للتيار الوطني 
لكل من  »الشكر  الحر 
ضدنا  أو  معنا  انتخب 
فنحن نعمل للجميع«، 
الطعون  »مع  مضيفا 
نتوقع أن نحصل عىل 
كمجموع   نائبــا   23
تراجع  أســباب  وأول 

عــدد نوابنا هــو حالة التململ الشــعبي وهو 
طبيعي بعد انهيــار البلد، والتحريض اإلعالمي، 
بكثري  أقل  بالـــ2022  أصبحوا  الذين  والحلفاء 
أفضل ألنهم  الـ20١8 وبرصاحة من دونهم  من 
تركونا بنصف الطريــق«، مضيفا »نحن الكتلة 
والتكتــل األكرب يف مجلس النواب وســرونه 

يكرب«.
وتابع »االســتحقاق األهم هو وقف االنهيار 
اســتحقاقات  امامنا  ولكن  االصــالح،  وخطة 
األول  االســتحقاق  ومنها:  ملزمة  دســتورية 
رئاســة املجلس واالدارة املجلسية. من جهتنا، 
نحن جاهزون إللغــاء الطائفية بالكامل. ولكن 
مــاذا كان مينع التغيري مــن الفريق عينه؟ يف 
اآلخر هذا قراركم ونحرمه، ولكن ماذا مينع من 
إعطاء فرص لآلخرين برئاســة املجلس ونيابته 
طاملــا أن املقاومني واألوادم كرث؟ ومن يفكر أن 

الرئاسة، فهو  يقايضنا رئاســة املجلس بنيابة 
الثاين  االستحقاق  اما  ويســرخصنا.  يخطىء 
هو الحكومة، نذكر باقراحنا تعديل دســتوري 
االستشارات  إلجراء  للرئيس  واحدا  شهرا  يعطي 
امللزمــة، يتم خاللــه التفاهم مــع الكتل عىل 
شــكل الحكومة ونوعهــا وبرنامجها، وهكذا 
ال نرى مفاجــآت؛ ونضمــن حكومة برسعة. 
واالســتحقاق الثالث هو رئاســة الجمهورية. 
تعديل  باقراحنا  مضمونــا  يبقى  الفراغ  تجنب 
دســتوري محصور بعمليــة االنتخاب، لتكون 
دورتني،  الشــعب وعــىل  بشــكل مبارش من 
دورة عنــد املكون املســيحي ودورة ثانية لكل 

اللبنانيني<.

{ خليل: باسيل توّهم أن هناك من 
يُفاوضه ليضع دفر رشوط ومل نطلب 

ُمبادلة األصوات مع أّي موقع {

عيل  النائب  لفــت 
يف  خليــل،  حســن 
بيــان تعليقاً عىل ما 
صدر عن رئيس التيار 
النائب  الحر  الوطني 
إىل  باســيل،  جربان 
باســيل  »تضخم  أنه 
فتوهم أمام الجمهور، 
أن هناك من يفاوضه 
ليضــع دفر رشوط، 
تكرار  يف  واسرسل 

ملعزوفــات تعّود عليهــا اللبنانيون للهروب من 
مســؤولياته«، مشــريا »إىل اننــا وبكل فخر 
رشــحنا ككتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري 
لرئاسة املجلس، ومل نفاوض أو نطلب من أحد، 
وبالتأكيد ليس من باســيل، أن نبادله األصوات 
املجلسية،  القيادة  أي موقع، ونعتز بتجربة  مع 
التي وضعت هذه الســلطة ودورها يف موقعها 
الســلطات كام ينص  الحقيقــي متعاونة مع 

الدستور«.
وأوضح أنــه »أما ما يحــاول أن يضعه من 
رشوط، فاألمر مردود إليه وهو يحاول أن يوهم 
اللبنانيني بأننا من عطلنا التدقيق الجنايئ، الذي 

كان لربي رشف أن يعمل عىل إقرار أربعة قوانني 
تتعلق به وبرفع الرسية املرصفية، وكيف عطل 
فريقه ملرات إقــرار الكابيتال كونرول، وأوقف 
التشــكيالت القضائية، ومل ينفذ اي من قوانني 
مكافحة الفساد وغريها الكثري مام أوقع البالد 
يف املصيبــة التي نعيش، وأمــا تطوير النظام 
والالمركزية فالجميع سمع املوقف الثابت لربي 

يوم الثلثاء املايض«.

{ سيزار أيب خليل يرّد عىل حسن 
خليل:»تفّضلوا رّدوا األموال ييل 

طرّيتوها واستحوا«{
ســيزار  الّنائب  رّد 
أيب خليل، عىل الّنائب 
عيل حسن خليل، من 
دون أن يسّميه، قائاًل: 
عىل  األمني  »املعاون، 
وكّل  الّتفليســة  إرث 
مّرات   6 املوبقــات، 
املجلــس  برئاســة 
عــىل  والّســابعة 
تركتوا  مل  األبــواب. 
تُفلت  دســمًة  وزارًة 

منكم«.
الّتواصل  وســأل، يف ترصيح عىل مواقــع 
أعيدوا  تفّضلوا  االصالح؟  »تريدون  االجتامعي، 
والخارج،  الّداخل  يف  طرّيمتوهــا  الّتي  األموال 
وأوقفوا عرقلــة قوانني اإلصالح املــايل، بدًءا 
بـــ »الكابيتال كونرول« الّذي ســحبتموه من 

الحكومة ومن املجلس. استحوا«.

{ خريس: بري صاّمم أمان هذا 
الوطن  والحملة عليه ُمفتعلة 

وواضحة املعامل {
رأى الّنائــب عيل خريــس، أّن »الحملة عىل 
رئيس مجلس النّواب نبيه بري مفتَعلة وواضحة 
املعامل، وهناك مــن يريد أن تبقى لغة الطّائفّية 
واملذهبّية ســائدة«، داعًيا مــن يتناولون بري 
إىل »العودة إىل رشــدهم وضامئرهم والّتاريخ 

ويقرأونه جّيًدا«.

وشــّدد، أمام وفد 
صور،  يف  جنــويب 
عىل أّن »بــّري ميّثل 
واإلمام  االعتدال  خّط 
الصــدر  مــوىس 
الّــذي كان يطالــب 
الّدولة  بناء  برضورة 
العادلــة البعيدة من 
السياسية  الطائفية 
واملذهبّيــة، وبــّري 
هــذه  كّل  فــوق 

االعتبارات، وهو رجــل وطني بامتياز وصاّمم 
الوطن«.  أمان هذا 

وذكّر بـ »عدد طاوالت الحوار الّتي قادها بري 
لتقريب وجهات الّنظر بني اللّبنانّيني«.

{ زعير: ليس أنتم الذين تضعون 
رشوط املواصفات

ألّي موقع أو مركز {
الّنائــب  أشــار 
زعيــر،  غــازي 
نقــول  »أنّنــا  إىل 
بعلبك  يف  ألهلنــا 
وبلداتها  الهرمــل 
لتكــن  وقراهــا، 
أيّار   ١٥ يوم  نتائج 
آخر،  لبنانيًّا  يوًمــا 
يؤكّــد فيه الجميع 
نواياهــم  صــدق 
هم  د ا ســتعد ا و

الّذي  الوطن  لبناء  وطنــي،  لحوار  وانفتاحهم 
الّذي  أراده اإلمام موىس الصــدر، هذا الوطن 
نريده كام أقســمنا خلف إمامنا واحًدا موّحًدا 
لكّل أبنائه قويًّا وعــاداًل، وال نضع رشوطًا أو 
مواصفات عــىل أّي لبناين يف هذا الوطن، ما 

لنا«. أًخا ورشيكًا  ارتضيناه  دمنا 
وركّز، خالل اســتقباله وفــود املهّنئني يف 
قاعة مبنى قيادة حركــة »أمل«- إقليم البقاع 
يف بعلبــك، عىل أّن »الّذيــن يضعون الرّشوط 
واملواصفات نقول لهم، لوال أنّنا أقســمنا خلف 

إمامنا الّصــدر، لقلنا أنّكم ال تســتحّقون هذا 
الوطــن إطالًقا، فليــس أنتم الّذيــن تضعون 
أو  املواصفات ألّي موقــع وألّي مركز  رشوط 
أخوة،  اللّبنانّيني  جميــع  نصّنــف  نحن  جهة، 
الّتي تصدر  املواقــف  ولكن نأســف عىل هذه 
من هنا وهناك، للّذيــن تاريخهم حافل وثالث 

نقط«.

{آ الن عون: ال ُمقايضة
من أجل التصويت لربي {

النائــب  أشــار 
أن  اىل  عــون،  آالن 
النيــايب  »املجلــس 
اليــوم ُمشــكّل من 
كتــل  مجموعــة 
مع  منســجمة  غري 
هناك  وليس  بعضها، 
واضحــة  اكرثيــة 
صــورة  لتتوضــح 

املجلس«.
يف  عــون،  وأكد 

يجب  ال  التغيريية  »الكتل  أن  تلفزيوين،  حديث 
أن تصّنــف من العاطل ومن الجيد، وإلياس بو 
صعب هو مرشــح طبيعي ملنصب نائب رئيس 
بعد  انه مل يطرح نفســه  النواب رغم  مجلس 

مقايضة«. ألي  يخضع  ال  املوضوع  لكن 
وشــدد عىل »أن مل نقل اننا سنتقايض من 
نبيه  النــواب  مجلس  لرئيس  التصويــت  أجل 
بــري، واملوضوع قيد الــدرس«، الفتاً اىل أن 
صفوف  يف  انشــقاقات  هناك  ليــس  »اليوم 
التيــار الوطني الحر، ونحــن نتناقش ونعرّب 

ابدا«. االنشقاق  يعني  ال  وهذا  راينا  عن 
كذلك، أكــد عون أن »املجلــس اليوم معقد، 
وال يجــب ان يكون هناك متاريــس فيه ألنه 
ســيتعطل ولن يكون هناك أي الحل«، موضحا 
الله عىل اقرار االسراتيجية  »أنه يشجع حزب 
الدفاعيــة ويجب معالجة االســباب التي ادت 
تبدد  حوار  بطاولــة  والحل  الســالح،  لوجود 
الهواجس وتِجد الحلول خارج اطار االنقســام 

الحايل«.



شكر  فاطمة 

مل تهــدأ العاصفة السياســية يوماً يف لبنان، هي 
تعيُش التناقضات والــراع والخالف منذ زمٍن بعيد، 
كيــف ال وهو البلــد الطائفي، الــذي تديره منظومة 
سياســيٌة طائفيٌة متثلت مؤخراً بدخول وجوٍه نيابيٍة 
جديدة اىل الربملان، وبقاء عدٍد ال يستهان به من النواب 
القدامى، باإلضافة اىل تكريس املنظومة السياســية 
التي يتوارثها األبنــاء من آبائهم ضمن نظاٍم اقطاعي 

يُؤكُد أن الوراثة السياســية أمٌر ال مفر منه.
جملــٌة من املفاجآت حملتهــا اإلنتخابات النيابية، 
سيام مع غياب نواٍب كانوا داخل السلطة التي حكمت 
منذ ســنني طويلــة، و تراجع شــعبية بعض القوى 
السياســية، وبروز نواب مســتقلني وآخرين متسكوا 
بعبــاءة التحرك الشــعبي الذي يبدو أنــه مل يعد يأبه 

للمطالــب التي طالب بها يف ١٧ ترشين األول. 
مصدٌر ســيايس أشــار اىل أن حزب الله ســيعتمُد 

منهجيــٍة أخرى وتوجهات جديدٍة يف املســتقبل القريب، قد 
يذهــب بها اىل حد املعارضة مع التمســك بالثوابت الوطنية 
الكربى التي لها عالقة بسالح املقاومة والوضع اإلقتصادي 
واملعيــي، حتى لو دخل املعارضة، ألن األمرين يشــكالن 
أولويات وخطوطا حمٍر بالنســبة له، وبالتايل لن يكون لديه 
أي مشــكلة بتأليف الحكومة، سواء متثل فيها أو مل يتمثل، 
مع اإلرصار عىل ضامن األســس اإلسرتاتيجية الكربى التي 
تدوُر حولها الخالفات، علامً أنه لن يكون لديه اي مشــكلة 
مع أي من املرشــحني لتويل رئاســة الحكومة حتى لو كان 

نواف سالم.
وتشــرُ املعلومات أن اتصاالً أجري بني نواف سالم وبعض 
املقربني من حزب الله، وأكد سالم أنه لن يوافق عىل القرارات 
األمركيــة، ال بل يتمســك باملصلحة الوطنيــة، ولديه كل 
اإلستعداد ألن يتفاهم مع حزب الله مبا يخص كل الخطوات 
التــي قد تؤدي اىل انقاذ الوطن وإعادة حيويته، خاصة مبا 

اإلقتصادي. بالوضع  يتعلق 
 ويشر املصدر السيايس اىل أن سالم حسم أن االسرتاتيجية 
الدفاعية هي أولوية وطنية، إضافًة اىل حفظ حق املقاومة 
داخــل أي بيان وزاري  يصــدر يف الحكومة الجديدة، وهذا 
التوجــه والســيناريو بات متداوالً ويعمــل عليه حزب الله 

ونواف سالم، بحسب املصدر.
ويؤكــد املصدر أن حزب الله الذي حاز عىل أعىل نســبة 
تصويــت يف كل الدوائر التي خاض فيها املعركة، مل يســَع 
اىل نيــل األكرثيــة النيابية حتى ال يُتهم بأنه املســؤول عن 
التدهور اإلقتصادي واملايل كام اتهمه البعض وتابع املصدر، 
أن الحــزب لطاملا كان قوياً وســيكون موجوداً وحارضاً اىل 
جانب الناس، وسيدافع عن لبنان يف حال تعرضه ألي اعتداٍء 

ارسائيــي، وتابع أن قرارات الحزب لــن تتغر يف موضوع 
ترســيم الحدود والتنقيب عن النفط، فهذا من حق اللبنانيني 

ويجب أن يســتفيد كل لبناين من هذه الرثوة. 
ويــرى املصدر أنه من الرضوري عــىل املنتخبني الجدد أن 
يكونــوا أكرث اتزانــاً لجهة تحديد خياراتهم يف املســتقبل 
بعيداً عن الشــعارات الفضفاضة والرنانة، وتابع أن النواب 
جميعــاً ذاهبون اىل اختيار رئيس مجلســهم الجديد ونائبه 
وأعضــاء هيئــة املكتب مع العلــم أن الطبخة مل تجهز بعد، 
فهناك خالفاٌت جوهرية بني القوى السياســية التي تعارض 
أو توافق عىل انتخاب الرئيس نبيه بري لرئاسة املجلس للمرة 

السابعة.
 ويضيــف أن إعــادة انتخاب الرئيس بري هو أمٌر بديهٌي ال 
بل محســوم بالنســبة لحزب الله وحركة أمل، إال أن األمر ال 
يبدو ســهالً بالنســبة للقوات اللبنانية التي ترفُض عالنيًة 
انتخاب الرئيس بري وقد جاء ذلك عىل لســان رئيسها سمر 
جعجع، ناهيك عن التيار الوطني الحر الذي يقُف ضد انتخابه 
بسبب الخالفات بينهام، وتقول املصادر أن اقرتاح التصويت 
لنائٍب غر شــيعي لرئاســة املجلس ما هو اال من باب النكد 

الســيايس. 
ومع دخــول الحكومة مرحلة تريــف األعامل، تُرحُل 
امللفــات املهمة اىل الحكومــة الجديدة التي من املفرتض أن 

تشكل بأرسع وقٍت ممكن.
ستشــرتُك بعــض القوى مع بعضها البعــض حتامً، لكن 
هل ســتنجُح بالقيام بواجباتهــا الترشيعية واإلنطالق نحو 
األمام من أجل اجراء اإلصالحات والخروج من هول املأســاة 

اإلقتصادية واملعيشــية التي عصفت بكل اللبنانيني!

أشــار راعي ابرشــية جبيل املارونية، املطران ميشال 
عــون، اىل أن »كل مــن يأيت اىل عنايــا ينجذبون اىل 
الظاهرة الغــــريبة واىل هــذا املكان واىل هذا القديس 

املشهور مار رشبل«.
ولفت املطران عون، خالل ترأســه قداس شــكر عىل 
نعمة شــفاء نهاد الشــامي، اىل »أننــا اليوم نقدم كل 
النوايا اىل الــرب عىل يدي ما رشبل، واملطلوب أن نفتح 
قلوبنا، وال ننىس أن نقطة االنطالق والوصول هي الرب 

يســوع«.
ودعــا املطران اللبنانيني، اىل »أن تكونوا كالقديســة 
ريتــا بغفرانها ألن لبنان يحتاج اىل شــهود للقيامة«، 
الفتاً اىل أن » اإلنقسامات والسياسات واألحزاب أصبحت 

اليوم أهم من يسوع«.
وأشــار اىل أن »لبنــان ال يبنى بأعــداد النواب، ومن 
اقوى، بل بقوة املســــيحيني وحبــــهم لألخر..وكذلك 
املســلمني«، مؤكداً عىل »أهميــة أن ال نبقى نعيش يف 

رصاعــات املايض، إلننــا اذا مل نصالح ونتصالح ال يُعّمر 

لبنان«.

وأكــد املطران أنه »يجب علينا أن نعــود اىل الرب، ونعلم 

اننــا اذا احببنا املســيح فيجــب أن نحب بعضنــا ووطننا 

لبنان«، الفتــــاً اىل أنه »اذا عاد املســيح اليوم، فالكثر منا 

لــن يقبله ألننا أصبحنا نحب القوة والرشاشــات والزعامء 
والسياسيني«.

وشــدد عىل »أننا يجب أن نعيد قراءة أنفســنا، فاملسيحي 
هــو الذي يحب ويغفر«، مشــراً اىل »أننا يجب نتعلم املوت 
حتى يعــود لبنان ويقف من جديد، واملوت من أجل لبنان أي 

أجله« من  التضحية 

رأى املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد قبالن يف بيان، أنه 
»قبل أن نبيك عىل البلد والناس املطلوب أن نكون واقعيني جدا 
وأن نكون مع الناس يف الشوارع والزواريب وبني األكواخ، يف 
الرساء والرضاء، برغيف خبزهم وحبة الدواء والهموم والغموم، 
واملطلــب األول واألخر لذلك اإلرساع بتشــكيل حكومة وفاق 
وطنــي دون أي رشوط انتقامية، واعتقاد البعض أن بإمكانه 
تنفيــذ بعض األجندات اإلقليمية أو الدولية مجرد جنون، وهنا 
أقــول لهذا البعض: الهجمة عىل ســالح املقاومة لن ينفعكم 
أبدا، والســالح الذي حرر لبنان ســالح تضحية وإباء وسيادة 
وبقاء وســيبقى هذا السالح ضامنة لبنان. ودعونا من تجارة 
األكاذيب حســب الدفعة، والحريــص عىل لبنان يالقي اآلخر 
بحكومة وفاق وطني، وأي خالف فليكن عىل طاولة الحكومة، 
والفراغ عدو السلم األهي ومرشوع الدولة، وواقع البلد يفرتض 
املسارعة ملالقاة بعضنا البعض وليس رفع املتاريس السياسية 
والشعارات مدفوعة األجر، وخيارنا املحسوم لرئاسة املجلس 

النيايب الرئيس نبيه بري ونقطة عىل السطر«. 
وتابع »الرضورة الوطنية تفــرتض إعطاء املجلس النيايب 
أكرب زخم لحامية القاعدة التمثيلية واإلستحقاقات الدستورية 
الداهمــة، وإذا كان ال بد من وصية بحجم بقاء وطن أنصحكم 
باإلرساع بتشكيل حكومة وفاق وطني وعدم اللعب بالحسابات 
الضيقة ألن الفراغ الحكومي ســيضعنا أمام أسوأ فراغ مبركز 
رئاســة الجمهورية ومعه ســيبدأ تســونامي األزمات، ولن 
يكون لبنان إال دولة واحدة وســيادة واحدة ورشعية واحدة، 
وحسابات البعض وهم نفيس، وأنصح هذا البعض بعدم اللعب 
بالنار ألن الكيل طفح، والبلد ال يتســع إال لدولة وطنية واحدة 
وغر ذلك ممنوع ومحسوم ومحتوم ولن يتحقق حتى بخيال 

هذا البعض، ومن مل يتعلم من التاريخ سيدفنه التاريخ«.

 شــدد رئيس حزب »القوات اللبنانية«  ســمر جعجع، عىل 
»اننا امام مواجهة كبرة الخراج لبنان مام يتخبط به والخطوة 
االوىل تبدأ مع انتخابات رئاســة املجلس النيايب«، مجددا التأكيد 
ان »القــوات« لن ننتخب الرئيس نبيه بري واالنظار متجهة نحو 
تعاطي رئيس تيار الكذب والخداع والغش يف هذا الشأن الذي لطاملا 
كرر بان الرئيس بري وجامعته »ما خلو يشتغل« وانهم فاسدون 
و »بلطجية«. ودعا املجموعات املعارضة من افراد ومســتقلني 
ومجموعات صغرة واحزاب اىل رضورة التنســيق بغية ايجاد 
الطريقة املالمئة لتفعيل هذه املعارضة بعد ان اصبحت االكرثية 
يف املجلس النيايب«. هذه املواقف اطلقها جعجع يف اطاللة من 
معراب عرب »زوم« يف مهرجان احتفايل لـ »القوات« تحت عنوان 
»ما فينا اال ما نشــكركن« يف ساحة بلدية جزين- عني مجدلني، 
وقال: »نحن يف صدد مواجهة كبرة الن الوضع الراهن يتطلب ذلك 
الخراج لبنان مام يتخبط به بغية وضعه عىل بر االمان، والخطوة 
االوىل امامنا تبدأ يف انتخابات رئاسة املجلس النيايب التي اظهرنا 
من خاللها انسجامنا مع كل طروحاتنا ووعودنا االنتخابية، فمع 
طرح موضوع تسمية الرئيس قلناها رصاحة لن نسمي الرئيس 
بري وســنختار من يتمتع مبواصفات معينة، وهذا االمر ينطبق 
ايضا عىل نيابة الرئاســة«. وأكد انه »بعد اعالن القوات جهارة 
موقفهــا من هذا املوضوع، االنظار تتجه نحو رئيس تيار الكذب 
والخداع والغش لرنى كيفية تعاطيه معه، اذ انه اســتمر طيلة 
السنوات االربع املاضية بالقول إن الرئيس بري وجامعته »ما خلو 
يشــتغل« وانهم فاسدون و »بلطجية«، وبالتايل حان الوقت ان 
تتبلور الحقائق وتعلن مواقف كل االطراف لرنى مدى صدقيتها«.

وختم بالتأكيد ان »«القوات« ستتابع هذا املسار الصعب، الشاق 
والطويل حتى النهاية، ألنه السبيل الوحيد نحو الخالص، وال سيام 
ان املســار االسهل ليس االفضل دامئا، ففي بعض االوقات يكون 
كذلك ولكن يف اوقات اخرى يبقى املســار االصعب والشاق هو 

االفضل، وبالتايل سنسلكه مهام كان متعرجا«.
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عاقل يفهم

ــم ــسـ ــقـ ــنـ كــــــــل مــــمــــلــــكــــة تـ
عــــــلــــــى ذاتـــــــــهـــــــــا تـــــــــزول

العاقوري  يوسف  ايي 

صفــة نفتقدها هذه االيام، هــي مفتاح نجاح كل 
امــة وركيزة اساســية يف بناء االوطــان وازدهار 
املجتمعات، هي ابنــة الوقار وحفيدة الصرب الذي هو 
عامد املجتمع. انهــا صفة التواضع يف القول والعمل 
واملامرســة السياسية.نحن يف لبنان منقسمون، ال بل 
مرشذمون وهذا ظاهر يف كل مفاصل الدولة والسبب 

للتواضع. فقداننا  هو 
 العمل الســيايس الذي يُفرتض ان يكون راقيا، هو 
يف ازمــة كبرة الن السياســة يف لبنــان هي كيدية 

يغلفها الكذب والنفاق ويســكنها الحقد والرش.
 ولالســف العمل الســيايس الذي نعيشــه مملوء 
وااللغاء  والتخوين  والتحقــر  والســفاهة  باالنانية 

لآلخر...
اذا فالكربياء الســيايس ان صّح التعبر ادى ويؤدي 
اىل تفــكك املجتمع وانحالل الروابط االنســانية من 
خالل املامرسات الكيدية لهذا الطاقم السيايس الفاقد 

لهويته... 
نشــهد هذه االيام تشــنجا سياســيا غر مسبوق، 
فالتحريــض والكراهية عمت كل الشاشــات واملنابر 

وغــزت كل العقول والنفوس الضعيفة.
 هــل هذا هــو بحق العمــل الســيايس؟! ام نحن 
بحاجــة اىل تغير جذري يف االداء؟ هل هكذا متارس 
الدميوقراطية؟ ام اننا نكذب عىل انفســنا مبا يُسمى 
الدميوقراطيــة التوافقية – دميوقراطية عىل القطعة 

– دميوقراطية حســب مصلحة الطائفة والحزب!!..
حتــى يف الحزب ذاته تكــون الدميوقراطية مكّبلة 
اليدين، مكبلة اآلداء ومكبلة االقرتاع، فسياســة زيح 
تاقعــد محلك هي ســيدة املوقف. هذا الســلوك العام 
والخــاص مدّمر فكل بيت ينقســم عىل ذاته مصره 

الخراب. من هنا اســتعني بآية من العهد القديم:
»فاذا تواضع شــعبي الذي ُدعي اسمي عليهم وصلوا 
وطلبــوا وجهــي، ورجعوا عن طرقهــم الردية فانني 
اســمع من السامء واغفر خطيتهم وابرئ ارضهم« )2 

أخ:  ٧/١4(.
واكمــل مع قول لجربان خليل جــربان: »ويل المة 

مقّســمة اىل اجزاء وكل جزء يُحسب نفسه امة«.
القول حذاري يا ايها اللبنانيون من كل هذه الصفات 
بالتوافــق والعيش معا   الســيئة، نحن محكومــون 
والعمــل معا واعادة بناء الوطــن معا. حذاري يا ايها 
اللبنانيــون من الطمع واالنانيــة، فهذه الصفات هي 
التــي اودت بابليس اىل اللعنة والطــرد. كذلك التكرب 
والتجــرّب من اخطر اآلفات التــي دّمرت االوطان عرب 

وماملك. امرباطوريات  وازالت  التاريخ 
اذا كلام زاد االســتعالء وعظمت االنانية يف العمل، 
كلام زاد الخــالف واالنشــقاق وبالتأكيد بات الزوال 

. محّتام
فلنتعــظ يف لبنــان من كل ما جرى عــرب التاريخ 
بــدءا مــن االمرباطوريــة الرومانيــة والربيطانية 
مرورا باالمرباطورية املغولية والروســية وصوال اىل 
االمرباطوريــة العثامنية. كل هذه الســلطات تقلصت 
احجامها مع مــرور الزمن ومنها من زال عن الوجود 
وكل ذلك بســبب اســتعالء حكامها وطمع مسؤوليها 

رعاياها. وجشع 
بالنســبة للبنــان، اذا ما نظــرت اىل صفات معظم 
السياســيني وتعمقت يف آدائهم الكتشــفت ان النفاق 
السيايس هو يف الطليعة وهذا ما يدل عىل كل ما نحن 
عليــه اليوم. حتى يف االســتحقاق النيايب االخر، لو 
نظرت اىل خطاب املرشــحني من كافة االحزاب وحتى 
يف الحزب الواحد لرأيــت كمية الحقد والكره والكذب 
ودس السم يف اعىل مستواها ويف بعض االحيان كان 

الســم القاتل يأكله ابناء الحزب الواحد.
نعــم نحن نعيــش يف زمن املنافقني املســتكربين 
املتعالني الذين يدمرون بســلوكهم كل مفاصل الدولة، 
هــؤالء ميتهنون الخداع، يرفضون الحق وال يرتضونه، 
هم مرىض يف عقولهم وقلوبهم واخالقهم، هم ظاملون 
النفســهم وملجتمعهم، فاستكبارهم هذا اخرجهم من 
دائرة االميان وبالتــايل من دائرة العمل الصائب اذ ان 

الرب يجازي كل متســلّط ومتكرّب ومتغطرس.
ولو يعلمون هؤالء انه »من له يعطى ويزاد ومن ليس 
لــه فالذي عنده يؤخذ منه« لكانوا تحملوا املســؤولية 
كل حســب طاقته وقدرته واميانه، كذلك لكانت املحبة 
غلفــت اقوالهم وافعالهم وكانت وزناتهم رُضبت بـ 2 

و5 و١0 ...
اخــراً وبتواضع انصــح الذين يوّدون مامرســة 
السياسة والعمل يف الشأن العام واخص النواب الجدد 
ان يرتّفعــوا عن كل الصغائر وكل املصالح الشــخصية 
واملنفعــة اآلتية ويعملــوا برقي وانفتــاح وتواضع 
ويســتثمروا الوزنات التي زرعهــا الرب يف جوهرهم 
ويجروهــا للخر العام ومصلحــة الوطن العليا واال 
فــكل هذا التنافس باطل وكل هذه السياســات عبثية 

زوال. اىل  واحزابهم  مخططاتهم  وكل 
ختاماً اقول لكل مســؤول ولــكل مواطن ان يحذو 
حــذوى العبد االمني الحكيــم يف قوله وفعله واميانه 
وتســليمه للرب الخالق واال فالحساب قريب وساعتئذ 

ال ينفع البكاء وال رصيف االســنان.

 البـــــزري: لـــــن ندعـــــم أحـــــد ُمرّشـــــحي
التموضعـــــات لرئاســـــة مجلـــــس النـــــواب

اعترب  النائب املنتخب عبد الرحمن البزري، يف حديث اذاعي، 
»أن ١5 أيــار هو امتــداد لـ ١٧ ترشين«، مضيفا »نتواصل مع 
قســم كبر من النواب اليجاد صيغة مشرتكة للتواصل داخل 

املجلس النيايب«.
ولفــت »اىل أنــه ال ينــوي انتخاب الرئيــس نبيه بري 
لرئاســة مجلس النواب«، مضيًفا »ســيتم التنســيق مع 
النائب اســامة سعد والبحث عن النقاط املشرتكة ملصلحة 

الشعب«.
ويف حديث تلفزيوين،  أكــد البزري،«اننا لن ندعم أحد 
مرشــحي التموضعات السياســية لرئاسة مجلس النواب 
يف هــذه املرحلــة، واملطلوب أن يــرى املوطن أن األمور 

تغّرت«.
واشار  إىل أن »خروج تيار املستقبل من الساحة االنتخابية 
أدى إىل نوع من االضطراب يف الشارع السني الذي رسعان ما 
ســيطر عليه الشارع، واملشاركة كانت جيدة نسبياً ومن املبكر 
ترشيح رئيساً للحكومة، فعلينا االنتهاء من االستحقاقات التي 
بني أيدينا وأمتنى أن يدعو رئيس الجمهورية ميشــال عون إىل 

استشارات نيابية«.

تأليـــــف!!! وال  تكليـــــف  راجـــــع....  أديـــــب   مصطفـــــى 
ــروح؟ ــ ــي« مطـ ــ ــل »بيروتـ ــ ــف«... وبديـ ــ ــاٍق »للتصريـ ــ ــي بـ ــ ميقاتـ

نر  ميشال 

بــدأ الحديث الجدي و »حك الركاب« حول مصر رئاســة 
املجلــس النيايب العالقة عند ســيل اشــاعات، واالخذ والرد 
واملواقف »العنرتية« من جهة، ومستقبل الحكومة العتيدة، 
بعدما باتت تســمية رئيســها اجراء محسوم لجهة التكليف 
واجامع عىل الال تشــكيل اذ ان »املســألة ما بتحرز«، وسط 
ترسيبــات خارجية عــن اتفاق فرنيس –ايــراين مبباركة 
سعودية و »قبة باط« امركية بابقاء تسير االعامل ساريا، 
وفقا ملعادلة حاكمــة طرفاها امليقايت وحزب الله، رشطها 
عــدم بقاء جرنال بعبدا لحظة يف بعبــدا بعد انتهاء واليته، 
وضامنتها عدم حصول خربطــات امنية تزعج حارة حريك 

اىل ان يحني موعد التسوية الكربى.
ويف تفاصيل املعطيات املتوافرة، فان عملية التكلــــيف 
لــــن تكــون صعبة ايا كانــت الشــخصية، حيث يحىك 
عن ثالثة انــــواع مــن الشــخصيات املطروحة، علام ان 
قناعة االطــــراف بان عمليــة التكليف لن تصل اىل مرحلة 
التشــــكيل، فرئيــــس الجمهورية ير هــذه املرة عىل 
حكومة »كاملة«، اذ ال مجال اليوم للمزح عشية االنتخابات 
الرئاســية التي بدأ رســم »بروفايل« صاحبها، رغم حديث 
البعــض عن انطــــالق البحث يف االسامء، خصوصا بعد 
صدور نتائج االنتخابات وما افضت اليه من اســتبعاد للكثر 

االســامء. من 
ووفقــا للمعلومات، فقــد انطلقت جديا عملية البحث يف 
َمــن  تتوافر فيهم املواصفات التــي تتالئم واملرحلة املقبلة، 
حيــث علــم ان مرجعية مســيحية عليا طلبــت من احدى 
الشخصيات الرفيعة املستوى اعداد الئحة بأسامء شخصيات 
متتلك املؤهــالت، معتدلة حكيمة جامعة وقادرة عىل ادارة 
العمليــة االنقاذية للبالد ومقبولة من دول  القرار، علام ان 
العديد منها بدأ الحج اىل باريس بعيدا عن االضواء يف عملية 
تقديــم اوراق اعتامد اولية متهيدا لدخوله »النهائيات« متى 

الوقت. حان 

عــن  الحديــث  ويف 
التســميات، رجحت مصادر 
متابعــة ان يرفــض رئيس 
الحر عودة  الوطنــي  التيار 
الرئيــس نجيب ميقايت اىل 
مبوقف  مدعوما  الــرساي، 
الذي  الجمهورية  رئيس  من 
بدوره يضع رشوطا اساسية 
ينقل  ما  وقاسية، بحســب 
عــن مقربني من الرئاســة 
نظرا للعالقة غر الســوية 
التــي حكمــت العالقة بني 
الطرفني وشــد الحبال الذي 
ادى اىل افشــال مخطــط 
مزيد  واىل  االصالحي  العهد 
االنهيــار االقتصادي  مــن 
دورا  ولعب  واالجتامعــي، 
العهد  فقدان  يف  اساســيا 

بعضا من شــعبيته انعكس يف صناديق االقرتاع.
اوساط سياسية متابعة، رأت ان السجال القـائم حاليــا 
بــني َمــن يريده لتشــكيل حكومة وحدة وطنية، وَمــــن 
يّر عىل التكنوقراط، وَمن يطالب بحـــكومة اكثــــرية 
وفــــق القواعد الدميوقراطية، ليس ســوى ذرا للرماد يف 
العيون، فكل االطراف حســمت موقفها وتســــعى لتمرير 
اســرتاتيجيتــــها القائــــمة عىل ادارة الـبالد يف حال 
الفــراغ الرئايس، متحدثة يف هذا االطــــارعن شــخصية 
بروتيــة جرى التواصل معها من قـــبل افرقاء سياســيني 
عشية االنتخابات لجس نبضها واالتفاق معها عىل الخطوط 
العريضة ملرشوعها الحكومي، متهيدا لطرحها رسميا خالل 
االستشــارات النيابية من قبل مجموعة وازنة من االصوات، 
كاشــفة ان البحث وصل حدود طرح بعض االســامء لتويل 

معينة. حقائب 

ولكــن ماذا يف حال اتفقــت االكرثية الجديدة عىل طرح 
احد االســامء، ســواء كان السفر الســابق نواف سالم او 
حتى الوزير الســابق والنائب الحايل ارشف ريفي؟ تســارع 
االوســاط بالرد سنكون امام سيناريو مصطفى اديب جديد، 
وبالتايل ســينتقل العهــد وفريقه اىل الخطة »ب«  باالبقاء 
عــىل حكومة تريف االعامل واطالة عمرها، كونها افضل 
املمكن يف ظل التغيرات الداخلية املتسارعة، والدعم الدويل 

الذي تحظى به.
»النو مني غّر عادتو قلت سعادتو«، سيبقى لبنان يف عني 
الكباش االيراين – الســعودي اآلخذ يف االشــتداد يف لبنان 
وفقا لتغريدات الســفر البخاري وتريحاته، بالواسطة ال 
باملبارش، واملرّشــح ملزيد من التجليات الســلبية يف انتظار 
مصر مفاوضات فيينا، يف ظل اســتحالة تحقيق اي شــيئ 
طاملــا ان املواقف االمركية والدوليــة ال تزال هي الحاكمة 

للمعــادالت القامئة... اىل ان يبدل الله امرا كان مفعول.

ــــــو... ــــــا ل ــــــدة فيم ــــــة الجدي ــــــواف ســــــام رئيســــــاً للحكوم ن

تــــــرأس قــــــداس شــــــكر علــــــى نعمــــــة شــــــفاء نهــــــاد الشــــــامي

النــــــواب بأعــــــداد  يُبنــــــى  ال  لبنــــــان  عــــــون:   املطــــــران 
ومــــــن أقــــــوى بــــــل بقــــــوة املســــــيحيين وحبهــــــم لآلخــــــر

ــري... ــب ــا املــحــســوم ل ــان :  خــيــارن ــب  ق
ــر ــ ــطـ ــ ــسـ ــ ونـــــــقـــــــطـــــــة عـــــــلـــــــى الـ

كمجموعة وِبتنا  بري  ننتخب  لن   جعجع: 
املجلس في  األكثريّة  ُمعارضين  فرقاء 

 »حـــــراك املتعاقديـــــن«: لدفـــــع ُمســـــتحقات
اإلنتخابـــــات عبـــــر »OMT«  أو املصـــــرف

طالــب »حراك املتعاقدين« يف بيان وزاريت الداخلية واملال، 
»دفع مستحقات االنتخابات لألساتذة إما عرب omt أو الحساب 
املــريف«. وتحدث عن ترسيبات عن »طريقة دفع بدل أتعاب 
األساتذة واملوظفني من خالل حضورهم إىل الدائرة التي عملوا 

بها ليتسلموا شخصيا مستحقاتهم«.

املطران عون يلقي عظته

جعجع يلقي كلمته
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ــشــروطــة« لـــ »الــتــغــيــيــريــيــن« ــعــم م ــعــطــي »ن ــقــصــي األقـــطـــاب ويُ ــاخــب الــطــرابــلــســي يُ ــن  ال
لريفي! سنّية«  »كتلة  و  للحريري...  خسارة  ونصف  للحكومة...  أول«  »ُمرشحاً  يبقى  ميقاتي 

ــراغ؟ ــ ــف ــ ــول مـــرحـــلـــة ال ــطـ ــل تـ ــاً.. هــ ــ ــع ــ ــري ــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة ســ ــد ل ــيـ ــرط وحـ ــ شـ

اآلتـــي أعظم الـــى تصفية حـــســـابـــات؟...  املــجــلــس  ــاســة  رئ إنــتــخــابــات  تــحــّولــت  هــل 

عيل ضاحي 

صحيح ان »بيوتات االستقالل« يف طرابلس، 
واملتمثلة بآل كرامي والنائب والوزير الســابق 
الشــال وزغرتا وعكار  فيصل كرامي، ويف 
والكورة املتمثلة بآل فرنجية والنائب الســابق 
تراجعت  ســليان فرنجية ونجله طــوين، 
يف االنتخابات الحاليــة، وصحيح ان كرامي 
وفرنجية ها حليفان لحزب الله وســوريا، 
لكن سوريا وحزب الله و 8 آذار صّبوا اصواتهم 
ملصلحة كرامي وطه ناجي واملرشــح العلوي 
يف طرابلس عىل الئحتها، كا صّبت اصوات 
ملرشــح فرنجية رفيل دياب، وبقيت ســوريا 
حارضة يف طرابلس والشال بعد غياب قرسي 
منذ انــدالع االزمة الســورية يف العام 2011 

وحتى العام 2016 .
واذا كانت هــذه الخالصة مــن مفارقات 
االنتخابــات االخرية يف طرابلس، فإن الناخب 

الطرابليس ووفق اوســاط طرابلســية بارزة، سّجل مفارقات 
اخرى عرب اقصائه االقطاب االساســيني: فيصل كرامي تراجع 
لريسب ويخرس مقعده، وصوالً اىل انكفاء الوزير السابق محمد 
الصفدي عن املشهد الطرابليس النيايب منذ االنتخابات املاضية، 
كا مل يظهر حضور النائب السابق محمد كبارة  كا كان عليه 
قبل االنتخابات الحالية، لينجح نجله كريم بأصوات ال تتجاوز الـ 
5 آالف صوت، رغــم ان لكبارة االب حضور طرابليس وخدمايت 
مميز وكان يعد رافعة انتخابية لالئحة »املستقبل« والرئيس سعد 

الحريري.
 وصوالً اىل الرئيس نجيب ميقايت الذي مل يرتشــح مجاراة 
لقرار الرئيس سعد الحريري والرؤساء السابقني للحكومة بعدم 
الرتشح، باالضافة اىل تعّهده بالحيادية وعدم تدخله باالنتخابات 

الطراف داخلية وخارجية، وعليه مل يشــارك وفق االوســاط 
بفعالية يف االنتخابات ومل يكن له حضور فاعل يف الرتشــيح 
واالقرتاع، ومل تعمل ماكينته االنتخابية واملفاتيح والعائالت كا 

يجب ايضاً.
اما املفارقة الثالثة والتي ســجلها الناخــب الطرابليس، هو 
بقاؤه عىل  »وفائه« لنهج الرئيس رفيق الحريري وتأييده للحالة 
السياسية لنجله سعد، حيث ُمني االخري، ورغم عزوفه ترشيحاً 
واقرتاعاً بحدود معينة بـ »نصف خســارة«، واثبت »املستقبل« 
حضوراً مقبــوالً بفوز كريم كبارة واملحســوب عىل الحريري 
»ضمناً«، وكذلك فوز احمد الخري يف املنية واملدعوم من امني عام 
تيار »املستقبل« احمد الحريري، كا يرتدد ان عبد العزيز الصمد 
والذي فاز يف الضنية كمســتقل له صــالت قرىب بقياديني بـ 

»املستقبل. 

وتشــري االوســاط اىل ان كل من النواب 
السابقني عثان علم الدين ومصطفى علوش 
وسامي فتفت، رغم خروجهم عىل قرار سعد 
الحريري بالرتشح وتحالفهم مع الرئيس فؤاد 
الســنيورة، قد حققوا ارقاماً سنية عالية ومل 
تنزل تحت الـ5  آالف صوت، وهذا يؤكد ان قاعدة 
»املستقبل«، صّوتت لهم يف طرابلس والضنية.

اما املفارقة الرابعة، فتشري االوساط  نفسها، 
اىل ان الناخب الطرابليس منح »نعم مرشوطة« 
للحراك و »التغيرييني«، الذين اســتغلوا »آخر 
فرصة« لهم الثبات حضورهم، فكان ان فازوا 
بأربعة مقاعد ســنية مع اللواء ارشف ريفي 

ومبقعدين مسيحيني ومقعد علوي.
وتكشف االوساط ان هناك سعياً من ريفي 
لجمع نواب طرابلس الُسّنة الثالثة معه )نواب 
الحراك( يف تكتل ســني مســتقل عن كتلته 
النيابية  املؤلفة منه ومن نائبني مســيحيني 
احدهــا حليف لـ »القــوات«. ويهدف ريفي 
مــن خالل هذا التكتــل ، وفق ما يرتدد يف االوســاط النيابية 
الطرابلسية، اىل مواجهة »اللقاء التشاوري« للنواب الُسّنة يف 8 
آذار، والذين يصفهم ريفي بأنهم »ُسّنة مرشوع حزب الله وايران« 

يف طرابلس والشال ولبنان!  
وتقول االوساط نفسها ان »فرتة الساح« لـ »التغيرييني« 
ســتكون لعام واحد فقط ، وحتى موعــد االنتخابات البلدية 
واالختياريــة يف 31 ايار من العام  2023 . وتشــري اىل ان 
هذه املهلة كفيلة بإثبات حســن نوايا وشعارات ومرشوعات 
»القوى التغيرييية« والتي رفعتهــا خالل »ثورة 17 ترشين« 
وقبل االنتخابات الحالية، وقدرتها عــىل ترجمتها من داخل 
الربملان، وبعــد وصولها اليه بـ »أصــوات الجوعى والفقراء 

واملضطهدين والغاضبني يف طرابلس«. 

محمد علوش

أنهى اللبنانيون انتخاباتهم النيابية، واقرتب 
موعد االستحقاقات التالية، بدءاً من انتخاب 
رئيس  بتسمية  مروراً  النيايب،  املجلس  رئيس 
وتشــكيلها،  الحكومة  لتشــكيل  مكلــف 
وصوالً النتخاب رئيــس جديد للجمهورية، 
وبحســب املراقبني فإن التدخل الدويل يف 
الحكومة  لبنان بات رضورة، وإال لن تُبرص 
الجديــدة النور، ولن يُنتخــب رئيس جديد 

األول. للكريس 
دخلــت الحكومة الحاليــة بقيادة نجيب 
ميقايت مرحلة ترصيف األعال، حيث يتوقع 
بحسب مصادر سياســية متابعة أن تطول 
للبنانيني إلنتاج  االمر  تُرك  املرحلة بحال  هذه 

الحلول، وتُشــري املصادر اىل أن موازين القوى داخل املجلس 
النيايب وتركيبته الجديدة تجعل الوصول اىل الحلول »لبنانياً« 
شبه مستحيل، بســبب التباعد باألفكار والرؤى بني مكونات 
املجلس النيايب، األمر الذي انعكس بداية عىل انتخابات رئاسة 

املجلس النيايب، التي مل تشهد سابقاً هذا الكباش والنقاش.
ال يوجد أكرثية موصوفة يف املجلس النيايب لرتجيح إســم 
رئيس مكلف عىل آخر، وشــكل حكومة عىل أخرى، ومع وجود 
مرشحني كرث لرئاستها تصعب األمور، علاً أنه بحسب املصادر 
فإن البعض يف املجلس النيايب الجديد يفّضل استمرار حكومة 
ترصيف األعال اىل حني انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومن 

هؤالء »القوات اللبنانية« التي تتجه لعدم املشــاركة بالحكومة 
املقبلة قبل نهاية عهد ميشال عون، إال إذا شعرت بأن الحكومة 
التي سُتشكّل ستتسلم مرحلة إدارة الفراغ يف رئاسة الجمهورية، 
وهو فراغ قد يطول بحال مل تحصل التسوية الدولية بني الفرنسيني 
واألمريكيني والسعوديني واإليرانيني، الختيار إسم جديد لرئاسة 

الجمهورية يشبه اىل حّد بعيد »شكل املجلس النيايب الحايل«.
الوطنية  الوحــدة  فإن حكومات  »القوات«  لـ  بالنســبة 
ســقطت وال داعي لتكرار تجاربها، لذلك هي تفضل املشاركة 
بحكومة أكرثيــة تحكم، ومقابل أقليــة تعارض من خارج 
التطبيق ألســباب  الحكومة، وهذا الخيار لن يكون ســهل 
عديدة، أبرزها أن االنتخابات النيابية مل تُفرز اكرثية واضحة 

وأقلية بّينة، وألن طبيعة الحكم والنظام يف 
لبنان تجعل هذه الحكومات غري محّببة عىل 

اإلطالق.
التيار الوطني الحــر فهو بظل وجود  أما 
الجمهورية ال يشعر  ميشال عون برئاســة 
بالقلق من احتال مترير حكومة دون رضاه 
عنها، ولو أعلن عدم رغبته باملشــاركة، كا 
فعل يف حكومة ميقايت الحالية، مع اإلشارة 
هنا إىل أن رئيس التيار جربان باسيل يفضل 
بنفس  وسياسيني  اختصاصيني  من  حكومة 
الوقت. وبالنســبة اىل »قوى التغيري« فإنهم 
حتــى اليوم مل يتفقوا عــىل طريقة أدائهم 
بالسلطة  يشــاركون  فهل  املقبلة،  باملرحلة 
التنفيذية أم يراقبون من الخارج ويعارضون؟ 
مع العلــم أن هناك من ينصــح هؤالء بعدم 
املشاركة، ألن املشاركة بالسلطة ستأكل من 

رصيدهم الشعبي، واملعارضة تزيده.

إن كل هــذه الرغبات من القوى السياســية تجعل إمكانية 

النجاح يف تشــكيل الحكومة املقبلة أمراً مســتحيالً بحال مل 

يحصل تدخل خارجي يضع األمور عىل السكّة للتنفيذ، بدءاً من 

اختيار الرئيس املكلف وصوالً إىل تقســيم الحقائب. فهل يُرتك 

لبنان ليواجه مصريه وحده يف الفرتة املقبلة؟ أم تتحرك الدول 

املعنية، التي ساهمت بالوصول اىل ما وصلنا إليه يف االنتخابات 

النيابيــة، لتضع خارطة طريق تتيح حصول االســتحقاقات 

الدستورية يف وقتها؟.

فادي عيد

كشفت معلومات، أن اتصاالت جرت بعيداً 
عن األضواء عىل خــط باريس ـ بريوت، من 
أجــل تجّنب أي صدام ســيايس داخيل، ما 
يعيد البلــد إىل أجواء مرحلــة العام 2005، 
قد  العامودي،  الســيايس  اإلنقسام  ويرّسخ 
يــؤدي إىل توتّرات أمنية، ال ســيا وأن هذه 
املسائل تشهدها أكرث من منطقة ربطاً بنتائج 
وبالتايل، هنــاك طمس وتعتيم  اإلنتخابات. 
التصعيــد األخري وغري  حيال ما يحصل بعد 

املسبوق من قبل بعض األطراف. 
ولهذه الغاية، فإن من يواكب ويتابع ويقرأ 
ما ميكن أن يــؤدي إليه هذا اإلحتقان، دفع به 
إىل التهدئة وعدم الدخــول يف أي متاهات أو 

اإلنجرار إىل فتنة ال تحمد عقباها، وذلك ما قام به رئيس الحزب 
التقدمي اإلشرتايك وليد جنبالط، عندما دعا محازبيه وأنصاره 
وأبناء الجبل لعدم الرّد عىل أي موقف يتناوله، ألن البلد ال يحتمل 
يف هذه املرحلة اإلســتثنائية أي خّضة أمنية، يف ظل الظروف 
اإلجتاعية واإلقتصادية التي ميّر بها الجميع، ما يســتدعي 
الحكمة والَعقلنــة، وعىل هذه الخلفية، فإن جنبالط دعا نواب 
الحزب »التقدمي اإلشرتايك«، وسائر الذين فازوا يف اإلستحقاق 
اإلنتخايب، ملنع تنظيم أي مواكب ســّيارة أو تقّبل التهاين، يك ال 
يحصل أي صدام مع أي طــرف أو جهة يف الجبل، حفاظاً عىل 

أمنه واستقراره.
من هنا، أضافت املعلومات، إن األيام املقبلة ســتبلور ماهية 
اإلتصاالت الجارية عىل قدم وســاق بني معظم الكتل النيابية 
القدمية والجديدة واملستقلني، وحتى »التغيرييني«، يك ال تفلت 

األمور من عقالها ربطاً بانتخابات رئاسة املجلس النيايب، وعدم 

إقحام البلد يف طروحات ليس وقتها، وإن كان بعضها مسألة 

لطاملا طالبت بها األحزاب العقائدية والعلانية من املداورة يف 

الرئاسات، وإلغاء الطائفية السياسية، والزواج املدين، أو الدولة 

املدنية، باعتبار أن مثل هذه العناوين، ويف خضم التصعيد عرب 

رفض طرح مثل هذه الشــعارات من قبــل بعض رجال الدين، 

رمبا يكون مدخالً لزّج البلد يف رصاعات سياســية وطائفية 

ومذهبية، خصوصاً أن ما يقوله عدد من القيادات السياســية 

والروحية، يعرّب عن رؤية ومواقف مرجعيات سياسية وحزبية.

 لذلك، ما يحصــل اليوم من محاوالت وِصَيــغ تُطَرح حول 

كيفية التعاطي مع اســتحقاق انتخاب رئيس املجلس النيايب 

ليس وقته، بل مــن الرضورة مبكان مترير هذا اإلســتحقاق 

ومتابعة ومواكبة اإلســتحقاقني الحكومي والرئايس، وصوالً 

إىل إنجازها، كا كانت الحال يف اإلنتخابات 
النيابية، باعتبارها مدخالً للوصول إىل الدول 
املانحة وصندوق النقد الدويل، وإلعادة إحياء 
للحّد من موجة  الدولة وتفعيلها،  مؤّسسات 

اإلنهيار اإلقتصادي واملايل.
وعىل خط مواٍز، تؤكد املعلومات، بأن هناك 
اتصــاالت تجري عىل أكرث مــن خط وصعيد 
داخيل وخارجي، عــىل أن يكون التعاطي مع 
كل استحقاق عىل حدة، ألن مثة اعتبارات بدأت 
تخرج عن مسارها يف ما خّص انتخابات رئاسة 
املجلس النيايب، وهناك محاوالت إلقناع بعض 
املتصلّبني إىل اعتاد العقالنيــة عرب إدراك ما 
يحيط بالبلد من أزمات وظروف أكرث من صعبة، 
ألن اإلستمرار أو التشّبث باملواقف حول انتخاب 
رئيس املجلس، ســيكون املدخــل املبارش إىل 
فرملة اإلستحقاقات األخرى، ورمبا دخول البلد يف فراغ رئايس 

وحكومي. 
وبالتايل، من الطبيعي وإزاء هذه األجواء، ســيعاين املجلس 
النيايب الجديد، إذا تحّول إىل ساحة رصاع وتصفية حسابات، 
وذلك ما هو حاصل اليوم بشــكل واضح، وعىل هذا األســاس 
تتكّثف اإلتصاالت واملســاعي، تضيف املعلومات عىل أن تبلور 
األيام القليلة املقبلة نتائج هذه اإلتصاالت، وما ستفيض إليه، 
إمنا، وبفعــل املعلومات املتداولة، فــإن التصعيد وما نتج عن 
اإلنتخابات، ســيبقي البلد يف هذه املرحلة عىل شفري الهاوية 
وعىل صفيح ســاخن، وما اســتمرار تدهور العملة الوطنية 
وارتفاع منسوب اإلنحدار اإلقتصادي الرسيع، إال املؤرش والدليل 
القاطع عىل أن املقبل من األيام قد يتجاوز بصعوباته وأزماته 

ما هي عليه الحال اليوم.

ــى الــــــزوال ــ ــي طــريــقــهــا الـ ــ الهواءغـــــــدار: »إســــرائــــيــــل« ف فــي  الــنــار  تطلق  »إســرائــيــلــّيــة«   دوريّـــة 
شبعا ــي  ف قطيعه  يــرعــى  ُمــواطــن  لترهيب  أكد امني عام التجمع العريب واإلسالمي لدعم 

خيــار املقاومة  الدكتور يحيى غدار، »ان العدوان 
املتكرر عىل األرايض الســورية، هو  االرسائييل 
محاولة لتنفيس أزماته واســتحقاقاته الداخلية 

والتظاهر بالقوة«.
وقال غــدار  »الكيان الصهيــوين يرتهب من 
إصبع السيد حسن نرص الله ومن الصواريخ ومن 
الطائرات الورقيــة والبالونات الحارقة من قطاع 
غزة، فاالعتــداءات اإلرسائيلية تعبري عن الخوف 
والرهاب، ومحاولة تطمني املستوطنيني املرتهبني 

من أفعال املقاومة يف الضفة وأرايض ٤8«.
وشــدد غدار »عىل أن إرسائيل مرتهبة من كل 
يشء وتخرس يف كل الجبهــات، وتلقت صفعة 

اذ  اللبنانية،  الربلكانيــة  االنتخابــات  قوية يف 
ســقطت رهاناتها عىل أدواتهــا وعمالئها، كا 
بالرصاعات  وتلتهب  تتــأزم  الداخلية  جبهتها  أن 
والتصادمات والكل بات يعــرف ان ايام ارسائيل 
باتت معدودة كا قال رئيــس وزرائها يف حرب 
متوز 2006، وكا كتب االســبوع املنرصم ايهود 
باراك الذي نعى ارسائيل واكــد انها يف طريقها 
للزوال ولهذا تكثف إرسائيل اعتداءاتها عىل سوريا 
وسيادتها يف محاولة للتظاهر بالقوة والسطوة 
وبكل تأكيد »الكيان املؤقت والزائل« فشل ويفشل 
يف مواجهــة االنتفاضة املســلحة يف الضفة 
وفلسطني فيحاول استعراض قوته والتهويل عرب 

املزيد من االعتداءات عىل سورية وسيادتها <.

دوريــة  أقدمــت 
للعدو  تابعــة  راجلة 
االرسائيــيل قوامها 9 
اطالق  عــىل  عنارص 
أثناء  الهواء،  يف  النار 
قيام الراعي ر.ح برعي 
املاشية يف  من  قطيع 
محلــة بركــة النقار 
يف شــبعا، من موقع 
من  لرتهيبه،  السدانة 

دون وقوع إصابات.

الجميع الـــى  أيــديــنــا  نــمــّد  الــخــطــيــب: 
ــف الــتــدهــور ــ ملــعــالــجــة املــشــاكــل ووق

الخطيب يزور يزبك
أشــار نائب رئيس املجلس اإلسالمي الشيعي األعىل 
الشــيخ عيل الخطيــب، إىل أن »االنتخابــات انتهت، 
الناس وتأمني حاجاتهم،  إىل مشــاكل  التوجه  وعلينا 
وأن نحل لهم مشــكلة املاء واملحروقات والكهرباء، ال 
البلد، هذا ليس  يوجد يشء إال وأصبح مشكلة يف هذا 
البلد،  من باب الضعف، بل من بــاب الحرص عىل هذا 
ألن الغايــة والهــدف والنتيجة ليســت كرس أحد وال 
االنتصــار عىل أحد، املراد ليــس الحصول عىل أكرثية 
وأقلية، بل الحفاظ عىل هذا البلد والسلم األهيل فيه«. 
عائلية  رعايتــه مصالحة  الخطيب جاء خالل  كالم 
يف حســينية بلدة نحلة بني عائلتــي يزبك وحمدان، 
العام  املدير  العقيد مرشد ســليان ممثال  يف حضور 
ابراهيم، ونائب مســؤول  اللــواء عباس  العام  لالمن 
منطقــة البقاع يف حزب اللــه ورئيس لجنة اإلصالح 
فيصل شكر، وقال: »أربع سنوات مضت من التحريض 
والســباب  األعراض  وهتك  الفتنة  إيجــاد  ومحاوالت 
والشــتائم والتحريض، بارك اللــه بحركة أمل وحزب 
اللــه ونفتخر بهم فــال يوجد من ليــس عنده أخطاء 
وســلبيات وإيجابيات، لكن تعالوا إىل املوضوع األهم 
كلنا يخطئ، لكن بالنتيجــة القضايا التي تحققت هي 
التــي كان يعمل عىل رضبها، ورضب املقاومة ورضب 
هذا املرشوع الذي أنتم عايشــتموه، واستشهد ابناؤكم 
من أجله عــىل الحدود ويف كل مــكان دفاعا عن كل 

لبنان«. 
بعض  بأن  بــري  نبيه  للرئيس  قيــل  أضاف »حينا 
يريدون  انتخابكم،  يريــدون  ال  النــواب  املنتخبني من 
هذا  بري  الرئيس  أجاب  ليس شــيعيا،  انتخاب شخص 
الذي كنا نطالب به، يعني نحن نطالب بإلغاء الطائفية 
السياســية، تعالوا إذا لنســري يف هذا املرشوع. وأنا 
أتبنى هذا الكالم، ونتبنى هــذه اللغة التي تحدث فيها 
الســيد حســن نرص الله والرئيس بري، وهذا خطابنا 

كلنا«. 
لالهتام  الجميــع  إىل  أيدينــا  مند  »نحــن  وتابع 
باملشــاكل التي يعاين منها اللبنانيون لوقف التدهور، 
يف جمــع الكلمة، وأن ننطلق ســويا إلنجاز املحطات 
نيايب إىل  انتخــاب رئيس مجلــس  الدســتورية من 
وان  جمهورية،  رئيس  انتخاب  إىل  الحكومة  تشــكيل 

التعايف«.  خطة  يف  نسري 
وزار الخطيــب دارة الوكيل الرشعــي العام لالمام 
بعلبك،  يزبــك يف  الشــيخ محمد  لبنان  الخامنئي يف 
واطــأن إىل صحتــه، وتــداوال معا يف الشــؤون 

اللبنانية. الساحة  عىل  واملستجدات  واألوضاع 

ــات: ــي ــف ــش ــت ــس  نـــقـــيـــب أصــــحــــاب امل
ببيوتها« الناس عم تموت  »رح تشوفو 

اشــار نقيب اصحاب املستشــفيات الخاصة سليان 
هــارون يف حديث تلفزيــوين، »اىل ان املصارف تحجز 
اموال املستشــفيات«، مضيًفا« نحن علينا ان ندفع نقدا 

وليس لدينا اي طريقة للوصول اىل امولنا«.
وتابــع »التحويــالت والشــيكات املرصفية مل يعد 
لهــا اي قيمة وال ميكن االســتمرار بهــذا النهج من 
لتسديد  نقدية  اموال  املستشــفيات  تسليم  عدم  خالل 

فواتريها«.
واضاف »نسبة اإلشغال يف املستشفيات ال تزيد عن 50 
باملئة »ورح تشوفو الناس عم متوت ببيوتها« بسبب عدم 

قدرتها عىل الدخول اىل املستشفى«.

ــات:  ــّيـ ــدلـ ــيـ ــاب الـــصـ ــ ــح ــ لــجــنــة أص
ــاء ــ ــاث ــ ــث ــ ــام ال ــ ــصـ ــ ــتـ ــ إقـــــفـــــال واعـ

بيان  يف  الصيدليــات،  أصحــاب  لجنــة  أعلنــت 
بالتنســيق مع نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، أنه 
الدوالر يتوقف  »كالعادة وعند كل ارتفاع لسعر رصف 
مستوردو االدوية عن تســليم الصيدليات احتياجاتها 
الصحة عن  امتناع وزارة  االدوية يف ظل  اليومية من 
اصدار مؤرش جديد لألســعار يحايك واقع الســوق، 
وهــذا االمر يــؤدي بطبيعــة الحال اىل اســتنزاف 
االمن  ويهدد  كــا  االدوية  من  الصيدليات  مخــزون 
انقطاع عدد ال يســتهان  نتيجة  للمواطنــني  الصحي 
االمراض  ادوية  وخصوصا  الرضورية  االدوية  من  به 

والطارئة«.  املزمنة 
وأكــدت أن »جل ما يعنينا اســتمرار تزويد صيدلياتنا 
باالدوية لنتمكن من القيــام بواجبنا تجاه املرىض حيث 
ان معظم املســتوردين قــد توقفوا عن تســليم االدوية 
للصيدليات منذ اكرث من 5 أيام، وطوال هذا الوقت استمر 
الصيادلة بتســليم املرىض ادويتهــم كاملعتاد، اال ان هذا 
االمر ال ميكن ان يستمر بعد ان اعلن املستوردون انهم لن 
يستأنفوا تسليم االدوية قبل صدور مؤرش جديد لالسعار 

عن وزارة الصحة«.
 ودعت اللجنة الصيادلة اىل »إقفــال الصيدليات يوم 
الثالثاء املقبل لغاية الســاعة الثانيــة ظهرا واالعتصام 
امام وزارة الصحة عند الساعة التاسعة والنصف صباحا 
للمطالبــة بوقف التهريب العشــوايئ لالدوية دون اية 
رقابة من وزارة الصحة والتــي قد تتضمن ادوية مزورة 
او منتهية الصالحية او عدمية الفعالية نتيجة لســوء 
تخزينها ونقلها والتي تشــكل خطــرا كبريا عىل صحة 
املواطنــني، مع العلــم ان معظم االدويــة املهربة لديها 
بدائل مصنعة محليا وبجــودة عالية وتحت رقابة وزارة 

الصحة«. 
العامــة ب«وضع مؤرش  كا طالبت وزيــر الصحة 
الصيدليات  للدواء يضمن استمرار توزيعه عىل  اسبوعي 
دون توقف يك ال يتكرر ما يحصل من فقدان لالدوية عند 

كل تغيري لسعر الرصف«.
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ــاس ــن ــع ال ــ ــى وج ــ ــى ضـــــرورة االلـــتـــفـــاف ال ــات شـــــّددت عــل ــظـ ــا... وعـ ــ ــت ــ ــســة ري ــدي ــق ــد ال قـــداديـــس فـــي عــي
ــد والــــتــــكــــاتــــف مـــــن أجـــــــل عـــمـــلـــّيـــة إنـــــقـــــاذ ســـريـــعـــة ــاضــ ــ ــع ــ ــت ــ ودعــــــــت املــــســــؤولــــيــــن الـــــــى ال

أقيمت أمس القداديس يف املناطق مبناســبة عيد القديسة 
ريتا، حيث شــددت العظات عــى رضورة االلتفاف اىل وجع 
الناس، ودعت املسؤولني اىل التعاضد والتكاتف من اجل عملية 

انقاذ رسيعة.

{ سويف: ال مستقبل للبنان
من دون ثقافة الغفران {

ترأس رئيس أســاقفة أبرشــية طرابلس املارونية املطران 
يوسف ســويف القداس االلهي باملناســبة، يف بلدة أردة يف 
قضاء زغرتا، ومتنى يف عظته »ان يكون عيد القديســة ريتا 
مناسبة نســتذكر فيها انه ما من يشء مســتحيل أمام قوة 
الصالة. وتوجه باملعايدة لكل من يحملن أســم القديسة ريتا 

ولكل من يتخذ منها شفيعة عند اآلب الساموي«. 
وقال: »كم نحن بحاجة اليوم اىل ثقافة الغفران واملسامحة 
ضمن عائالتنا التي ومع األسف تعرتضها الرياح من كل حدب 
وصوب، يف حني انها امست غري صلبة ومتزعزعة ورسيعة 
التفكك، من هنا ال بــد لعائالتنا من ان تعود اىل التحصن من 
جديد واىل حالتها الطبيعية اال وهي التعاضد والتكاتف، وحتى 
ترجع عائالتنــا اىل جوهرها وحقيقتها من الواجب عليها ان 
تعود اىل صالتها، فالصالة هي املحول األول لقلب االنســان 

وهي السالح املنيع بوجه مختلف أنواع الفنت واملشاكل«. 

ورأى انه »عى غرار العائلة الصغرية، ميكن القول ان وطننا 
أيضا بحاجة اىل الكثري من املسامحة والغفران، فالدعوة لجميع 
مكونات وطننا العزيز ان يتمسكوا مببدأ املسامحة واملصالحة 
مع تاريخهــم أوال ومع بعضهم البعض ثانيــا، اذ اننا جميعا 
راغبون يف العيش معا وهذا العيش ال ميكن له ان يستليم اال بعد 
ان نصافح بعضنا بعضا ونعيش حالة حقيقية من املسامحة، 
وللحقيقة ميكن القول انه ال مســتقبل لعائالتنا وللبناننا من 
دون الغفران، فلبنان الذي نريده هو لبنان املصالحة والســالم 
والحفــاظ عى كرامة االنســان ال لبنــان الجرمية والبغض 

واالفالس والبعد عن ثقافة التنوع والعيش الواحد«.

{ عبد الساتر: يا ليت سياسيينا املسيحيني 

يتوقفون عن الكالم {
شــّدد راعي أبرشــية بريوت للمورانة، املطران بولس عبد 
الساتر، خالل ترّؤســه قّداًسا احتفاليًّا ، يف كنيسة القديسة 
ريتا يف ســّن الفيل، عى أّن »يا ليت سياســّيينا املسيحّيني 
يتوّقفون اليوم قبل الغد، عن الكالم عن تفّوقهم عى الفريق 
اآلخر، وعن مشاريعهم املستقبلّية، وليعملوا مع اآلخر من أجل 
إطعام الجائعني وإيجاد العمل لشــبابنا، وبنيان وطننا ومن 

فيه«، مؤكًّدا »أنّنا شِبعنا حيك«. 
وتابع: »مل تخرت قديستنا أن تتكلم عن املحبة بل أن تعيشها 

يف عالقتها مع الــرب ومع اآلخرين رمبا ألنها شــعرت يف 
داخلها أن الكالم ســيكون مضيعة للوقت الذي تســتطيع أن 
تســتعمله يف بنيان اآلخر. ورمبا ألنها كانت تعرف أن الكالم 
من دون أفعال يصري هزيال ويفقــد الكثري من قوته. فصلت 
وخدمت واعتنت وال زالت حتى اليوم تعتني من الســامء بكل 
متــأمل وبكل بائس وبــكل تائه، ويا ليتنا نتعلــم منها الحب 
والعمل قبل الكالم وحتى من دون كالم. ويا ليتنا نعيش أمام 
اآلخرين رجاء القيامة بــدل أن نتكلم عن القيامة التي تعطي 
الرجاء، ويا ليتنا نعيش الغفــران والصدق يف حياتنا بدل أن 

نتكلم عن أهميتهام يف حياتنا«. 

{ ابراهيم كرّس بلدة قب الياس وأهلها 

إىل شفاعة القديسة ريتا {

كرّس رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الكاثوليك 
املطران ابراهيم مخايل ابراهيــم، بلدة قب الياس وأهلها، إىل 
شفاعة القديسة ريتا، يف قّداس احتفايل أُقيم يف كاتدرائّية 
القّديسة يف البلدة، ملناسبة عيدها والّزيارة الّرسمّية األوىل له 
إىل الّرعّية.وأشار املطران ابراهيم، يف عظته، إىل معاين العيد 
»الّتي تدعو إىل التأّمل بســرية حياة هذه القّديسة العظيمة، 
والّتفكري مبسرية حياتنا الّشــخصّية، يف ضوء قداسة ريتا 

الّتي تزيّنت بالفضائل وتكلّلت بالقداسة واإلميان العميق«.

ثّم تال صالًة خاّصًة كرّس فيها البلدة وأهلها إىل شــفاعة 
القّديسة ريتا«.

{ ... واالحتفال يف كنيسة القديسة ريتا
يف »املونتيفردي« {

ويف الســياق، نظمت كنيسة القديسة ريتا للروم الكاثوليك 
يف املونتيفردي، مهرجانها السنوي الذي ميتد من 19 حتى 23 
ايار الجاري يف احتفال اقامته يف باحة الكنيسة بحضور رئيس 
بلدية بيت مري روي بو شديد وراعي كنيسة القديسة ريتا االب 
بوليكاربوس غريب وجمهــور كبري من املنطقة والجوار الذي 

استمع اىل املرمنة داين حاتم يف بعض  الرتانيم الدينية .
واســتمتع الحضور مبختلف أنواع النشاطات مع ستفاين 

خوري والعروض املقدمة من مأكل ومرشب وتراث ومونة .
كام القــى االب غريب كلمة خالل االفتتاح قال فيها: »نحن 
نجتمع سنويا حول القديسة ريتا ليك تحمينا من كل مكروه 
ونصــي الجلها يك تحمي وطننا ونؤكــد مجددا عى تعلقنا 
بأرضنا وتراثنــا وامياننا ملتفني حول مبادىء ســاموية ال 
نحيد عنها«، مضيفا »تأمل القديسة ريتا العجائبية، إن نظرنا 
إليها نراها امرأة تواجه ظروف الحياة الصعبة بإميان ورجاء 
ومحبة. هذا يدفُعنا اليوم بالرغم من كل ما منرُّ به أال نستسلم 

لليأس بل أن نؤمن بالرّجاء وهو ميزة كُل مسيحي«. 

..ومهرجان من املونتيفردي ..ابراهيم يف زحلة ..عبد الساتر يف سن الفيل سويف يرتأس القداس يف زغرتا

ــة ــبـ ــاسـ ــنـ مــــيــــنــــاســــيــــان تـــــــــــرأس قــــــــداســــــــاً ملـ
ــى رحـــيـــل الــبــطــريــرك غـــابـــرويـــان ــام عــل ــ ــرور ع ــ مـ

ميناسيان يرتأس القداس
تــرأس كاثوليكــوس بطريــرك كيليكيا 
روفائيل  البطريــرك  الكاثوليــك  لألرمــن 
ميناســيان  والعرشون  الحــادي  بدروس 
قداســا وجنازا ملناســبة مــرور عام عى 
العرشون  بيدروس  البطريرك كريكور  رحيل 
 - البشارة  غابرويان، يف كنيســة ســيدة 
اســادوريان  املطران  وألقى  الجعيتــاوي، 
كريكور  »البطريــرك  فيهــا:  جــاء  عظة 
بيدروس غربويان، هــو الذي جاهد جهادا 
إميانه.  عى  وحافظ  شــوطه  وأتم  حسنا، 
ها هو اليوم يحمــل اكليل الرب الذي اعطاه 
اياه الــرب العادل وكي الــرب. نصي لذلك 
الكاهن الذي عمل بنشــاط هائل خالل 62 
سنة من حياته الكهنوتية وآلخر دقيقة من 
حياته عى هذه األرض. هو الذي خدم أبناء 

الرعايا واملدارس«.  الكنيسة يف 
أضاف »كان معلام ومنظام ومديرا واسقفا 
المعا. أحــب املؤمنني وخاصة الفقراء منهم، 
أحــب الوطن يف لبنــان و أرمينيــا وعمل 
ألزدهارهــام. واجتهد حتــى آخر لحظة من 
والكنيسة.  الشعب  بهموم  يفكر  حياته وهو 

فأصبــح ذاك الراعي الصالــح صاحب املثل 
الطيب. يتكلم انجيل اليوم عن الراعي الصالح 
الراعي  الذي هو سيدنا يسوع املســيح. هو 
الذي بذل نفســه من اجل خرافه. يأيت الينا 
املسيح يف هذا املثل كراع صالح ورسول امني. 
يقول القديس بطرس يف سفر أعامل الرسل 

وليس بأحد غريه الخالص«.
وتابع »هــذا الراعي يعــرف كل واحد منا 
باســمه ولذلك ال يريد بــأن يضيع اي واحد 
من رعيتــه. فنحن كمســيحيني يجب علينا 
أن نفتخــر بهذا الراعــي الصالح الذي عاش 
املعمورة. الصالح لجميع  املثل  بقداسة وكان 

هو الذي يقول يف انجيــل يوحنا: وما يريده 
الذي ارســلني، هو أن ال اخــر احدا منمن 
وهبهم يل، بل اقيمهم كلهم يف اليوم اآلخر. 
الذي عمل طوال حياته  الرسول والراعي  هذا 
والــذي ختم حياته  الخالص،  نعمة  ليهدينا 
بكالمه لآلب الساموي وما خرت احدا من 
الذين وهبتهم يل. نصــي ليك يعطينا الرب 
رعاة قديســني وصالحــني، ليقوموا برعية 

الكنيسة وشعب الله«.

ــبـــك ــلـ ــعـ ــان فــــــــي بـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــد بـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ  تــــشــــيــــيــــع مـ
ــذرت عـــن عــــدم تــقــّبــل الــتــعــازي ــ ــت ــ والـــعـــائـــلـــة اع

خالل التشييع
شــيعت مدينة بعلبك الشــاب محمد بيان 
)الذي قتــل خالل إطالق نار يف املدينة(، يف 
موكب مهيب وحاشــد تقدمــه مفتي بعلبك 
الهرمل الشــيخ خالد الصلــح، مفتي بعلبك 
الهرمل السابق الشيخ بكر الرفاعي وفاعليات. 
وتحدث باســم العائلة الشيخ قاسم بيان، 
متوجها بالشكر إىل »كل أهايل مدينة بعلبك 
الذين شاركونا بتشييع ابننا محمد، وال نعترب 

هذا املصاب يخص العائلة فقط، بل هو مصاب 
كل اهايل بعلبك. كام نشكر الشباب الشجعان 
األبطال الغيارى الذين التزموا بديننا وعاداتنا 
وتقاليدنــا ومل يطلقوا رصاصة واحدة خالل 

مراسم التشييع«. 
واعتــذر عن »عدم تقبــل العائلة التعازي 

حتى إحقاق الحق وتحقيق العدالة«. 
وأم الصالة عى الجثامن الشيخ الرفاعي.

ــة تــتــطــّلــب ــلـ ــرحـ ــؤون: املـ ــ ــشـ ــ ــر الـ ــ ــ وزي
ــمــاد الـــحـــوار الــعــقــانــي واملــســؤول اعــت

كتــب وزير الشــؤون االجتامعيــة يف حكومة ترصيف 
االعــامل هكتور حجــار عى »تويــرت«: »إنتهــت مرحلة 
االنتخابات النيابّية والشــعب اللبناين قال كلمته، ونحن اآلن 
أمام إستحقاقات مفصلّية. هذه املرحلة تتطلّب إعتامد الحوار 
العقالين واملســؤول من أجل أدارة أزمتنــا والنهوض منها 

تدريجياً«.

إنتشال جثة ُمواطن من البحر في جبيل

اعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه عرب حســابها عى 
»تويرت«،  ان مجموعة من الغطاسني التابعني لفوج مغاوير 
البحر متكنت من انتشال جثة املواطن )ر.س( من البحر قبالة 
مطعم بابل - جبيل وســلمتها إىل الصليــب األحمر اللبناين 

بحضور دورية من قوى األمن الداخي«.

ُمتفّرقة.. أمطار  تساقط  مع  غائم  طقس 
ــرارة ــحـ ــالـ وانـــخـــفـــاض بـ

توقعت دائــرة التقديرات الصادرة عــن مصلحة االرصاد 
الجوية ان يكــون الطقس اليوم غامئا اجامال مع تســاقط 
أمطار متفرقة خالل الفرتة الصباحية مرتافقة برياح ناشطة 
أحيانا وانخفاض إضايف بدرجات الحرارة كام يتشكل الضباب 

عى املرتفعات. 
الحــال العامة:منخفض جوي محــدود الفعالية متمركز 
جنــوب اليونــان يقرتب تدريجيــا نحو الحــوض الرشقي 
للمتوســط  مام يؤدي اىل طقس متقلب وماطر أحيانا ابتداء 
من بعد الظهر مع تدين بدرجات الحرارة  ثم يستقر اعتبارا من 

بعد ظهر يوم االثنني . 
الثالثاء:قليــل الغيوم اجامال مع ارتفــاع طفيف بدرجات 
الحرارة عى الجبال ويف الداخل واستقرارها عى الساحل مع 
نشاط يف رسعة الرياح فرتة قبل الظهر خاصة شامل البالد. 
اما األربعاء: قليل الغيوم اجامال مع ارتفاع إضايف بدرجات 

الحرارة التي تصبح ضمن معدالتها املوسمية. 

ــة الـــشـــعـــارات ــ ــإزالـ ــ ــر بـ ــاشــ ــ  ُمـــحـــافـــظ بــــيــــروت ب
ــن املــديــنــة ــة مـ ــّي ــف ــائ ــط ــة وال ــاســّي ــي ــس ــة وال ــّي ــزب ــح ال

أعلنــت دائرة العالقــات العامة يف بلدية 
بريوت، يف بيان، أن محافظ بريوت القايض 
وبالتنســيق مع كافة  بــارش  مروان عبود 
املعنيني للمــي يف الحملة املزمع إطالقها 
نهاية األسبوع املقبل، وذلك يف إطار خطته 
لجعل بــريوت مدينة خالية من الشــعارات 

الحزبية والسياسية والطائفية. 
النظافة يف  املحافظ عبود مصلحة  وكلف 
البلدية مبؤازرة فوجي إطفاء وحرس بريوت، 
إزالــة كافة الشــعارات والصــور واالعالم 
مختلف شــوارع  يف  املنترشة  واالعالنــات 

العاصمة وعى جدران األبنية وأعمدة االنارة 
وجميع االماكــن العامة واملباين الحكومية، 
وعى األســوار وجــذوع األشــجار وعى 
مونســات الطرق وأعمدة الهاتف والكهرباء 
واإلشــارات الضوئية وغريهــا خاصة تلك 
النيابية،  االنتخابات  عى  للمرشحني  العائدة 
بعــد أن عمد معظمهم عــى تعليق اعالنات 
وصور ويافطات تعــود لحملتهم االنتخابية 
بصورة مخالفة للقانون، مام أدى اىل تشوه 
كبري طال شــوارع بــريوت وعكس صورة 

سلبية عن وجه العاصمة الحضاري. 

ــا ــ ــ ــهـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وابـ أم  صـــــــــــــــــــورة  تــــــعــــــمــــــيــــــم 
يــــــــســــــــرقــــــــان مــــــــــنــــــــــازل فــــــــــي بـــــــيـــــــروت

املديرية  عن  صدر 
لقــوى  العامــة 
االمــن الداخــي ـ 
شــعبة العالقــات 
البــالغ  العامــة 
»حصلــت  اآليت: 
يف اآلونــة األخرية  
عدة  رسقة  عمليات 
مــن داخــل منازل 
احتيالية  بطريقــة 
من قبل امرأة وشاب 
الهوية،  مجهــويل 
املرأة  تقــوم  حيث 
املنازل  اىل  بالدخول 
التــي يقطنها كبار 

الســن وتقوم بإلهاء الضحية ليدخل الشاب 
ويرق ما توافر من مجوهرات ومبالغ مالية 
وهواتف خليوية وغريهــا، ويفرا بعدها اىل 

جهة مجهولة عى منت دراجة آلية.
وعى أثر ذلــك، بارشت القطعات املختصة 
الداخي  يف شعبة املعلومات يف قوى االمن 
إجراءاتها امليدانية واالســتعالمية، وبنتيجة 
االستقصاءات والتحريات املكثفة توصلت اىل 
تحديد هوية الفاعلني، وهام أم وابنها: س. ر. 
)مواليد العام 1971، لبنانية(، ع. ن. )مواليد 
العــام 1999، لبناين( أعطيت األوامر للعمل 
مبا  وتوقيفهام  وجودهام  مكان  تحديد  عى 

أمكن من الرعة.
بتاريــخ 19-5-2022، وبعد عملية رصد 
ومراقبة دقيقة متكنت شعبة املعلومات من 
تحديد مــكان اقامتهــام يف محلة الوتوات 
/ زقاق البالط، حيث نفــذت إحدى دوريات 
توقيفهام  عن  اســفرت  مداهمة  الشــعبة 

داخل الشــقة، وتــم ضبط الدراجــة اآللية 
التي تســتخدم يف عمليات الرقة. بتفتيش 
منزلهام تم ضبط كمية كبرية من املروقات 
وهي كالتايل: مســدس حريب مع ممشــط 
عدد /3/، حربتني، سكني سبع طقات، جهاز 
اتصال، كامريا، PlayStation، اكسســوارات، 
وســاعات يد، وغريها. باإلضافة اىل مبالغ 

مالية. 
اليهام  نسب  مبا  اعرتفا  معهام،  بالتحقيق 
لجهة قيامهام بعمليات رسقة  عدةمن داخل 
املنازل بطريقة احتيالة، وأنهام كانا يختاران 
الضحايا من كبار الســن. أجــري املقتىض 
القانوين بحقهام، والتحقيق مستمر معهام. 
لذلك، وبناء عى إشارة القضاء تعمم املديرية 
العامــة لقــوى االمن الداخــي صورتهام، 
الذين وقعــوا ضحية أعاملهام،  وتطلب من 
التوجه اىل فرع معلومات بريوت الكائن يف 
ثكنة إميل الحلو - كورنيش املزرعة، للتعرف 

عليهام واإلدالء بإفاداتهم«.
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اإلثنني 23 أيار 2022

 هـــــل عدنـــــا الـــــى نقطـــــة الصفـــــر فـــــي توليد الطاقة الكهربائية في معملـــــي الزهراني ودير عمار ؟
بعد شركتي »سيمنز« و»جنرال الكتريك« شركة صينية دخلت على خط التفاوض مع الحكومة

>تتعـــــاون مـــــع القطـــــاع الخـــــاص واملجتمـــــع املحلـــــي لتشـــــغيل اشـــــارات الســـــير واضـــــاءة شـــــوارع بيـــــروت<
فرنيني؛ »REBIRTH BEIRUT« من اجل اعادة االمل والحياة للمدينة بعد االنفجار واالنهيار

ثلــــــــــــــث القــــــــــــــوى العاملــــــــــــــة عاطلــــــــــــــة عــــــــــــــن العمــــــــــــــل فــــــــــــــي لبنــــــــــــــان بســــــــــــــبب االنهيــــــــــــــار املالــــــــــــــي
ــاد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدة لالقتص ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة جدي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــراً بانطالق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل  خي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي يأم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاد العّمال ــ ــ ــ ــ ــ ــ االتح

جوزف فرح

هــل عدنا اىل نقطــة الصفر يف موضوع 
توليد الطاقة الكهربائية كام هو الحال اليوم 
مع تغذية تــكاد ان تكون صفرا يف مختلف 
املناطق اللبنانية وخصوصا العاصمة بريوت 
وهل يستمر موضوع تجاذب سيايس معطال 
المكانية النهوض بهذا القطاع ؟وملاذا ال تكون 
الشفافية عنوان املرحلة املقبلة يف املناقصات 
التــي يجب ان تتم والتــي تتيح لكل الرشكات 
العاملية الدخول فيها وملاذا حرصها برشكتني 
هام ســيمنز وجرنال الكرتيك طاملا انه تقدم 

اكرث من رشكة لتوليد الطاقة الكهربائية ؟
يف الجلســة الوداعيــة لحكومة الرئيس 
نجيــب ميقايت يوم الجمعــة املايض تطرق 
رئيــس الحكومة التي اصبحت اليوم حكومة 
ترصيــف اعــامل اىل موضــوع الكهرباء 
فاستغرب ســحب وزير الطاقة وليد فياض 
عريض ســيمنز وجرنال الكرتيك لتشــغيل 
معميل الزهراين ودير عامر يعمالن عىل الغاز 
واســعار ممتازة وذلك ملزيد من الدرس مشريا 

اىل انه »نعمل عىل تامني الحد االدىن من الطاقة بالتعاون مع 
العراق ومرص واالردن .

لكن وزيــر الطاقة واملياه وليد فياض مل يرتك كالم ميقايت 
مير مرور الكرام فقال :انه سعى منذ توليه مهامه يف الوزارة 
اىل تامــني التغذية بالكهرباء للمواطنني والجميع يعلم بالجهد 
الجبــار الذي بذله وال يزال وهو يؤكد عن ســحبه للبند املتعلق 
برتســية عقد استشاري لرشكة EDFلتحضري رشوط خاصة 
مبناقصة انتاج الطاقة يف دير عامر والزهراين انه ستم سحبه 
لرضورات توافر الــرشوط املالية والتعاقدية الرضورية كونه 
عقدا بالرتايض ليشــمل تخفيض الســعر خصوصا انه ال يزال 
مرتفعا كام وتحســني رشوط الدفــع مع التاكيد ان التفاوض 
ال يزال مســتمرا مع كهرباء فرنسا وقد وصلت اليوم اىل ورارة 
الطاقة النســخة الخامســة لهذا العــرض باالضافة اىل ان 
الحكومــة دخلت يف طور ترصيف االعامل وعلينا تجنب زيادة 

االعبــاء املالية عىل الدولة قبل التاكد من الحصول عىل افضل 
الــرشوط اما فيام يختص بالبد املتعلق بتزويد الزهراين بالغاز 
فهو متعلق باختيار التوقيت املناســب لطرح املناقصة يف ظل 
االترتفاع الكبري الســعار الغاز العاملية من جراء ازمة اوكرانيا ، 
كــام يرتبط أيضا بالتأكد من قرب تزويد لبنان بالغاز من مرص 
يف دير عامر شامل لبنان، ويك تنتفي بذلك الحاجة اىل محطة 

تغويز يف الشامل ايضا.
ويف هذا املجال نستغرب هذه املامطلة يف اقرار هذا املوضوع 
الن املواطن هو الذي يكتوي بغالء اسعار املازوت ويدفع املاليني 
الصحــاب املولدات بينام ما زلنا منذ تويل فياض وزارة الطاقة 

ننعيش بال كهربا ءدولة.
ويبدو ان ســحب مرشوع انشاء معملني النتاج الطاقة يعود 
اىل عدم اقرار انشــاء معمل ثالث يف ســلعاتا كام تطالب به 
بعض الفئات السياسية بعد ان وافق مجلس الوزراء يف جلسة 
ســابقة عىل انشاء املعملني يف الزهراين ودير عامر دون ذكر 

املعمل الثالث يف سلعاتا.

{ رشكة صينية تدخل عىل الخط 
}

ويبدو ان ســحب املرشوع ال يعود فقط اىل 
املعمــل الثالث بل ان البعض يطالب مبناقصة 
شفافة واال تكون حكرا عىل هاتني الرشكتني 
العاملتني ســيمنز وجــرنال الكرتيك بل هناك 
اكــرث من رشكــة عاملية ابدت اســتعدادها 
للمساهمة يف انتاج الطاقة الكهربائية مثل 
رشكة CNEEC الصينية التي ارســل ممثلها 
يف بريوت كتابــا اىل رئيس الحكومة نجيب 
ميقــايت ووزير الطاقة وليد فياض تعلم فيه 
اســتعدادها االنشــاء محطات توليد الطاقة 
دون ان تتكبــد الدولــة اي اعباء مالية وانها 
تقبــل بضامنة محليــة وان تكون املناقصة 
مفتوحــة لجميع الــرشكات العاملية بعكس 
الرشكتني االخريني ســيمنز وجرنال الكرتيك 

اللتني تطالبان بضامنة دولية.
يف هذه االثناء تستمر معاناة املواطنني يف 
موضوع الكهرباء من خالل التقنني القايس 
الذي متارسه مؤسسة كهرباء لبنان والتي تكاد تكون معدومة 
وسط استمرار تسلط اصحاب املولدات الخاصة يف فرض التقني 
واالسعار عىل املواطنني مع العلم ان استجرار الغاز والكهرباء 
من االردن ومرص ما زال بحاجة اىل املوافقة االمريكية )قانون 

قيرص(والدولية )البنك الدويل (لتمويل املرشوع.
وتنص خطة الكهرباء التي اقرها مجلس الوزراء عىل أن تزيد 
ساعات التغذية يف السنوات املقبلة وفق الشكل اآليت: 8 إىل 10 
ساعات كهرباء يف العام 2022، 16 إىل 18 ساعة كهرباء يف 
العام 2023، 16 إىل 20 ساعة كهرباء يف العام 2024، و20 إىل 
24 ساعة كهرباء يف العام 2025، وصوالً إىل 24 ساعة كهرباء 
يف العام 2026.وها نحن اليوم مت زلنا نعيش عىل ساعتني او 

ثالث ساعات يوميا بأنتظار تحقيق الوعود .
»قيض االمر » واملواطن ما زال يعيش التقنني واحيانا العتمة 
والخطط توضع وتطري دون ان تنفذ الن االسباب سياسية قبل 

ان تكون اقتصادية او كهربائية .

رشا يوسف

كرثت الجمعيــات لكن هذه الجمعيــة اعاملها تدل عليها 
عــىل االرض بالتعاون مع القطاع الخــاص اللبناين الذي ما 
زال ميارس دوره بفعالية رغم االنهيار املايل وانعكاســه عىل 

القطاعات االقتصادية .
فمن اعادة انارة االشــارات املرورية الضوئية عىل الطاقة 
الشمســية يف شوارع مدينة بريوت اىل مرشوع »زفت جورة 
»ثم اىل مرشوع »ضوي شــارعك »كلها محاوالت العادة بث 

االمــل وتجدد الحياة يف مدينة بريوت ووالدة جديدة لها ..
مؤســس ورئيس جمعيــة Rebirth Beirut غايب فرنيني 
تحدث عن هذه املبادرات التي تعيد التفاؤل اىل قلوب املواطنني 
وخصوصا يف مناطق الجميزة واالرشفية والوسط التجاري 
التي ترضرت اكرث مــن غريها بأنفجار مرفأ بريوت ومتخذة 
شعار طائر الفينيق فقال: كان نشاطنا يتمحور حول مساعدة 
الجمعيات األهلية يف إعادة األمل والحياة اىل مدينة بريوت ال 
سيام بعد اإلنفجار الذي حدث فيها . ان مبادرات الجمعية كلها 
تهدف اىل إعادة األمل والحياة للمدينة سواء من خالل تنظيم 
معــرض صور للصحافيني عىل درج مار نقوال او االحتفاالت 
املوسيقيه والفنيه يف منطقة الجميزه ومار نقوال خالل فرتة 
عيد امليالد . وقد كانت املبادره االوىل عىل درج مار نقوال ومن 
ثم اإلحتفال امليالدي وقد فتحت املطاعم ابوابها وعاد النشاط 
اىل الشــارع . كام اطلقنا مبادرة خاصه باألنشطة الرياضية 
لــأوالد مجانا حيــث أقمنا مخيام صيفيا ملدة شــهرين ثم 

تحول اهتاممنا اىل إضاءة اإلشارات 
املروريــه عىل الطاقه الشمســية 
وكل من يتكفل بإضاءة إشــارة عىل 
ولهذا  إســمه عليهــا  نفقته نضع 
الهــدف عقدنا رشاكــة مع القطاع 
الخاص وذلك بعد الحصول عىل إذن 
بهذا الشأن من املحافظ وهيئة إدارة 
الســري . اننا بصدد إنارة 13 إشــارة 
املدينه  مركز  مــن  انطالقا  مروريه 
اي الداون تاون حتى شــارع السيده 
يف األرشفية.كام اننا باإلشرتاك مع 
تجمــع AIMF الذي وفر لنا التمويل 
سنقوم بإنارة 7 إشارات مروريه من 
شــارع املرفأ اىل السوديكو وبشاره 
الخوري . لقد قمنــا مببادرة أخرى 
اســمها »زفت جــوره« حيث قررنا 
تزفيــت 1000 جــوره يف بــريوت 

وخالل 12 يوما قمنا بذلك عىل أكمل وجه . أما املبادره الثالثه 
وهي األهم فاســمها »ضوي شارعك« وهي برعاية املحافظ 
.سنقوم اوال بإنارة 3 شوارع إال أن املبادره ترمي اىل إنارة كل 
شوارع بريوت بالتعاون مع القطاع الخاص اوال العادة الحياة 
اىل هــذه املنطقة وثانيا لتخفيف الجرائم التي تقع بســبب 
العتمــة التي كانت فيها وثالثــا تحفيز االقتصاد .لدينا ايضا 
مبادره تســتهدف أصحاب املوتورات يف األحياء ولهذه الغايه 

تعاونــا مع رشكة ميدكــو للطاقه 
بحيــث يحصــل كل صاحب موتور 
يقوم بإنارة حيه عىل حســم بسعر 

املازوت وهذا محفز جيد له.
ويعترب فرنيني إن شعارنا هو مع 
كل إشارة فســحة أمل. لقد أحببنا 
عرب مبادرتنا هذه ان نعطي رســالة 
بأنه يوجــد يف البلد حضاره وبأن 
وفيها  متمدنه  مدينه  مدينة بريوت 
قانــون كــام انه بانتظام الســري 
يف املدينــه يعود األمــل وينتعش 
اإلقتصاد.هــذا هو هدفنا إنه احياء 
األمل والحياة وليس هدفنا سيايس 
. وعن مشــاريعه املستقبلية يقول 

: فرنيني 
اننــا نحرض حاليــا ملعرض فني 
ســيذهب ريعــه لإلســتثامر يف 
مشــاريع مستدامه للمدينة كام اننا ننعاون مع بلدية بريوت 
يف هــذا االطار ونأخذ موافقة محافظ املدينة الذي يبدي كل 

تعاون معنا.
ان هدفنا من إضاءة الشــوارع هو إحياء اإلقتصاد وبالتايل 
السياحة يف املنطقه. نحن نعد ملرشوع خاص بشارع الجميزه 
ســنطلقه اذا اســتطعنا تأمني التمويل له ونحن نعمل عىل 

اصالح ارضيه الشارع .

عندس مارينا 

الفقــر والبطالة منذ  لبنان مرحلة  دخل 
أواخر عام 2019، أي تحديًدا منذ ســنتني. 
اللبنانية، تدهورت  اللّرية  ومع تدهور قيمة 

ملحوٍظ. بشكٍل  حالته 
وتســّبب إغالق معظم الرّشكات أبوابها، 
يف إلحاق مئات املوظّفني بجحافل العاطلني 
عــن العمل يف ظل القيــود املفروضة عىل 
اللّبنانية  املصــارف  من  الّســحب  عملّيات 

ديونها. سداد  عن  الحكومة  وتخلّف 
وأظهرت بيانات إدارة اإلحصاء املركزي يف 
لبنان ومنظّمة العمل الّدولية، نتائج مســح 
القوى العاملة يف لبنان لسنة 2022، والتي 
أوضحت ارتفاع معدالت البطالة وانخفاض 

لبنان. االقتصادي يف  الّنشاط  معدل 
ويف التفاصيــل، ارتفع معــدل البطالة، 
وهو نســبة العاطلني من العمل إىل إجاميل 
القوى العاملة، مــن 4.11% إىل ما يقارب 
30% مــا يعني أن حواىل ثلث القوى العاملة 

عاطلون مــن العمل، كام أن معّدل البطالة ارتفع يف جميع 
استثناء. دون  من  املحافظات 

وســجلت محافظة بعلبك الهرمل أعىل نســبة ارتفاع يف 
معدل البطالة الذي ســجل حوايل 30%، من 11% يف عامي 
2018-2019 إىل 17.40% يف عــام 2022، تليها محافظة 
لبنــان الجنويب ومحافظة البقاع حيث ســجل 24% تقريًبا 
وارتفــع من 3.12% إىل 5.36% ومن معدل البطالة بنســبة 

22% تقريًبا من 6.13% إىل %2.35 
وقد أظهرت نتائج املســح أن 30% من العاطلني من العمل 
يبحثون عن عمل لفرتة تزيد عن ســنتني و 19% لفرتة متتد 
بني الســنة والسنتني، ما يعني أّن حوايل نصف العاطلني من 
العمل يف عــام 2022 هم من صفوف البطالة طويلة األمد 

الّسنة. التي تزيد عن فرتة 

يف هذا اإلطار، أكّد أمني عام اإلتحاد العاّميل ســعد الدين 

حميدي صقر للديار، أّن شــاّب من أصل الّشــابني يف املنزل، 

يعــاين من البطالة إن مل نقل أكرث. واالحصاءات الّرســمية 

للبطالــة يف لبنان هي أكرث بكثري مــن ارتفاعها 30% لدى 

فئة الّشــباب. البطالة هي نتيجة الفقر والواقع املرير الذي 

البلد. به  ميّر 

وعن سؤال ما مصري كل شاب وشابة عاطلني عن العمل، قال: 

»مصريُن جهّنم... شو نحنا منفهم أكرث من الرّئيس؟«. والوضع 

لأسف سيزداد سوًءا عىل الرغم من جهد االتحاد العاميل العام 

يف حــّل بعض األزمات. لكّن العمل األثقل يبقى طبًعا للجهات 

السياسّية املسؤولة االوىل لحل مشكلة لبنان.

بــدوره، أعرب نائب رئيس مجلس االتحاد 
العــاميل العام حســن فقيه، عن أســفه 
الّشــديد لواقع الّشــباب اللبنــاين. وقال: 
»العاملة الّســورية منذ اكرث من 10 سنوات 
اليد العاملة  تنافس بطريقة غري رشيفــة 
اللبنانية. األجور أقّل مــن تلك التي يطلبها 
املوظّــف اللبنــاين، دوام عمل أطول، ومن 

اجتامعّية«. ضامنات  دون 
وذكــر: »نحن نعلّق آمــال عريضة عىل 
االنتخابات التي حصلت حديًثا، الشعب قال 
كلمته، واختار ممثليه. نحن بلد دميقراطي 
ذات أنظمة وقوانني ودســتور نافذ. نتأمل 
منهــا خريًا لالنطالق لنهــوض وضع البلد 

ألنّه وصل اىل مرحلة سّيئة جًدا«.
وعــن دور االتحاد العاميل يف تحســني 
الوضــع االقتصادي، اعتــرب فقيه أّن خطّة 
الّنهــوض واالســتثامرات الجديدة وتثبيت 
ســعر الرّصف ستساهم بشكل أسايس يف 

االقتصاديّة. لبنان  ازمة  معالجة 
وذلك طبًعا ليك يعمل املســتثِمر يف لبنان 

ثابتة. أرضية  عىل 
وتابــع: »نهوض لبنــان يكمن يف نهوض املؤسســات 
واملصالــح الّصغــرى من جديــد، باإلضافــة اىل القطاع 
الســياحي املتعطّش إىل استقراٍر ســيايٍس وأمنٍي، وانقاذ 

القطاع املرصيف بشكٍل خاص«.
وأضاف: »نحن عىل أمل خطة التعايف التي ســتنتلق بعد 
االنتخابــات النيابّية، آملني أاّل تتأّخر لالنتخابات الرئاســّية 
ألننــا نعاين من مشــكلة حقيقية. البلــد مل يعد قادًرا عىل 
تحّمــل تنكة البنزين 550 الــف، وال كهرباء املقطوعة، وال 

غريها«.
وختم: »واجهنا تحّديات كبرية كاتحاد عاميل ونحن نقول 

موجودة«. النهوض  امكانية 

>عمليات التهريب تضّر  املزارعين ومصالح الدولة<
حـــمـــايـــة درع   : ــن  ــ ــس ــ ح الـــــحـــــاج 
ــي ــذائـ ــغـ ــن واالمــــــــن الـ ــيـ ــزارعـ ــمـ ــلـ لـ

ــــــــا الســــــــتراتيجية النهــــــــوض ــــــــة: ُمقاربتن  حمي
بالقطــــــــاع املالــــــــي علميــــــــة ومدروســــــــة

 >أوجيــــــــرو« تعلــــــــن تحديــــــــث جــــــــداول
املقبــــــــل التعرفــــــــة مطلــــــــع األســــــــبوع 

ــــــــدان  ــــــــد فق ــــــــاع بع ــــــــورة جي ــــــــن ث ــــــــر م تحذي
ــة ــ ــ ــ ــي النبطي ــ ــ ــ ــوز ف ــ ــ ــ ــي كفرج ــ ــ ــ ــز ف ــ ــ ــ الخب

اعلنت وزارة الزراعة يف بيان، أنه »ورد اليها أن بعض مريب 
االبقار الحلــوب يف منطقة البقاع الغريب أوقفوا شــاحنة 
محملة بالحليب الطازج آتية من منطقة حدودية بحجة ان هذا 
الحليب مهرب من الجمهورية العربية السورية وقاموا بتفريغ 
الحمولة أرضا من أجل منع مضاربة هذه البضاعة ملنتوجاتهم، 
وبسبب عدم قدرتهم عىل بيع الحليب بالسعر التوجيهي املحدد 
من وزارة الزراعة بعدما أصبح الفرق كبريا جدا، خاصة يف ظل 
ارتفاع ســعر رصف الدوالر، يف السوق السوداء، الذي اصبح 

معيارا الرتفاع األسعار او انخفاضها«.
 وأضافــت: »وبعد تبلغ مكتب وزيــر الزراعة عباس الحاج 
حســن باألمر، أجرى اتصاالت مــع مخابرات الجيش اللبناين 
والقوى االمنية والجامرك اللبنانية من أجل التحرك لعدم قدرة 
وزارة الزراعــة عىل مكافحة عمليات التهريب، وهو أمر مناط 

باألجهزة األمنية حرصا«.
 بــدوره، اكــد الوزير الحاج حســن ان »وزارة الزراعة هي 
الوصية عىل احوال املزارعني، وال ميكننا االستمرار بتعريضهم 
مع املربــني للخطر من قبل املهربــني وتفاديا للمواجهة بني 

الطرفني«.
ولفتت اىل أن وزير الزراعة شــدد عىل ان »عمليات التهريب 
تــرض مبصالح الدولة واملزارعــني كافة، خاصة يف ظل هذه 

االوضاع اإلقتصادية الصعبة التي مير بها الوطن«.
وطلبــت وزارة الزراعة من جميــع املزارعني »من مبدأ كل 
مواطــن خفري عند معرفته بأي مخالفة من هذا النوع التبليغ 
مبــارشة القوى االمنية ومخابرات الجيش وذلك للحفاظ عىل 
القطاع وتفاديا لالنهيار الشامل، وألخذ اإلحتياطات االحرتازية 
املطلوبــة من أجل تأمــني درع حامية للقطاع وإنقاذه من أي 
احتامالت الفشال مهمته يف االمن الغذايئ للمواطن اللبناين«.

اكد وزير األشغال العامة والنقل يف حكومة ترصيف االعامل 
الدكتور عيل حميه، يف بيان، ان »اعرتاضنا عىل اســرتاتيجية 
النهوض بالقطاع املايل وعىل املذكرة بشــأن السياسات املالية 
واالقتصاديــة يف مجلــس الوزراء، مل يكــن اعرتاضا ملجرد 
االعــرتاض إمنا كانــت مقاربتنا للموضــوع مقاربة علمية 
منهجية مدروسة، وهاجسنا األول فيها متمحور حول كيفية 

الحفاظ عىل أموال املودعني كحق مقدس لهم«.

اعلنت رشكــة »أوجريو« أنه »تبًعا ملرســوم زيادة تعرفة 
االتصــاالت الذي تــّم اقراره مــن قبل مجلس الــوزراء يف 
2022/05/21، ســيتم تحديث جــداول التعرفة عىل املوقع 
االلكرتوين http://ogero.gov.lb مطلع االسبوع املقبل. تبدأ 

الفوترة بحسب املرسوم يف األّول من متّوز 2022«. 

حذر رئيس اتحاد نقابات العامل واملستخدمني يف محافظة 
النبطية حسني وهبي مغربل من »ثورة جياع، إذ ال يجوز تحت 
أي ابتزاز ســيايس أو غريه، جعل رغيف الخبز مادة للتجاذب، 
ألن ثورة الرغيف اذا ما انطلقت قد ال تبقي وال تذر ولن يســلم 

منها أحد«.
وســأل: »ملاذا يتوفر الطحني يف مناطق ويفقد يف أخرى؟ 
وللعلم، ســيارة محملة بالخبز كانت آتية إىل النبطية صودرت 
عىل الطريق من عائالت سورية دفعت مثنها«. وطالب بتأمني 
االعتامدات للقمح والطحني وعدم ربطها بأي بازار سيايس«.



أكّد رئيس املكتب السيايس 
لحركــة حاس إســاعيل 
هنيــة، »أّن معركة ســيف 
تحوٍل  نقطة  شكّلت  القدس 
مهــم يف مجرى الرصاع مع 
االحتالل، وفتحت الباب أمام 

معركة مختلفة«.
الوطني  املؤمتــر  وخالل 
السنوية  الذكرى  يف  الكبري 
»ســيف  ملعركــة  األوىل 
أّن  هنية  أضــاف  القدس«، 
»نتائج معركة سيف القدس 
بالجغرافيا  محدودة  تكن  مل 
كانت  بــل  الفلســطينية، 
إىل  ووصلت  اســراتيجية 

العامل«. 
وتابع هنية أّن »كل شرب من أرض فلسطني 
املقاومــة وقدراتها  اســتهداف  كان ضمن 
وإمكاناتها«، مشــرياً إىل أّن »معركة سيف 
والقضية،  والشــعب  األرض  وّحدت  القدس 
وأزالت الحواجز الجغرافية داخل فلســطني 
التاريخية. وأكّد أّن »ســيف القدس« أدخلت 
معطيات جديدة يف ميزان القوة االسراتيجي 
لصالح الشــعب الفلســطيني وال سيا يف 

األرايض املحتلة عام 1948«. 
وقــال إنّه »مل يعد هناك حاجز يحول دون 
أن يقوم أي شخص بتسديد رضبة للعدو، كا 
تخطى األبطال املجاهدون التحديات األمنية، 
ونفــذوا العمليات داخل االحتالل«، معترباً أّن 
»القضية الفلســطينية برزت عىل حقيقتها 
كقضية سياســية وطنية بامتياز، وهي مل 
تكن بهذا الوضوح وبهذا التاســك قبل سيف 

القدس«.
ولفت إىل أّن »إســناد شعوب األمة والعامل 

أّدى إىل تأثــري عميق ســيكون لــه ما بعده 
يف املواجهــات التي ســيخوضها الشــعب 

الفلسطيني ضد الكيان الصهيوين«.
والتلويح  املســتجدة  التهديدات  وبشــأن 
املســجد  واملســتوطنني  االحتالل  باقتحام 
األقىص، أكّد هنيــة »أّن املقاومة تتابع هذه 
التهديدات«، محّذراً من »اإلقدام عىل مثل هذه 

الجرائم وهذه الخطوات«. 
وشــدد عىل أّن »الشــعب الفلســطيني 
ومقاومتــه، ويف القــدس والضفة، ال ولن 
يقبلــوا بتمرير هذه الخزعبــالت اليهودية 
التلمودية«، مذكّــراً بأّن  »صواريخ املقاومة 
والقسام مزّقت مسرية األعالم. قرارنا واضح 
ال تردد فيه.. لن نســمح مطلقاً باســتباحة 
املسجد األقىص والعربدة يف شوارع القدس، 
ومعركة ما بعد ســيف القــدس تختلف عّا 
قبلها »، داعياً الشــعب الفلســطيني إىل أن 
يكون يف كامل الجاهزية واالستعداد لحاية 

املسجد األقىص من اعتداءات االحتالل. 

األممي  املبعــوث  بحــث 
الخــاص إىل ســوريا غري 
بيدرسن مع وزير الخارجية 
الســوري فيصل املقداد يف 
دمشــق امــس، عــددا من 
بتســوية  املتعلقة  القضايا 

األزمة السورية.
يف  بيدرســن  وقــال 
لصحيفــة  ترصيحــات 
»كان  الســورية:  »الوطن« 
االجتاع جيدا جدا حيث بحثنا 
يف امللفــات املتعلقة بالقرار 
األممــي 2254 ثــم أمضينا 
بعض الوقت يف النقاش يف 

التحديات االقتصادية واالجتاعية التي يعاين 
منها الشعب السوري وكذلك ملف املهجرين يف 

الداخل والالجئني«.
وذكــر املبعــوث األممــي أنه اســتمع 
األخري  العفو  مرســوم  حول  وبالتفصيــل 
الذي أصدره الرئيس الســوري بشاراألسد«، 
مضيفــا »أتطلع إىل أن أبقــى مطلعا عىل 
آليــة تطبيقه، وكا قلت ســابقا هذا العفو 

قد يكون له منعكســات جيدة وسرنى كيف 
ميكن أن تتطور«.

وأشار بيدرسن إىل أن املحادثة تناولت أيضا 
لجنة صياغة الدســتور، وقال: »كا تعلمون 
ســيكون لدينا اجتاع يف جنيف يف 28 من 
الشهر الحايل، حيث ستشارك الوفود الثالثة، 
وأمتنى أن يكــون االجتاع جيدا وميكن من 
خالله أن نتقدم ونعمل عىل بناء ثقة وتطبيق 

القرار 2254«.

أكد ســفري ســوريا لدى 
حــداد،  ريــاض  روســيا 
الروســية  التوريــدات  أن 
يف  األساسية  لالحتياجات 
ســوريا تتم بشكل مستمر 
جديدة  دفعة  وأن  ومستقر، 
الشهر  سوريا  ستصل  منها 

املقبل.
وأشــار حداد يف ترصيح 
أن  إىل  »الوطن«،  لجريــدة 
سوريا  اســتثنت  روســيا 
من جميــع اإلجراءات التي 
يخص  فيا  مؤخرا  اتخذتها 
وعىل  املنتجــات  تصديــر 

رأســها القمح عقب فرض الــدول الغربية 
عليها. عقوبات 

وأكد حداد »أن توريد املنتجات الروســية 
إىل سوريا سواء القمح أو املنتجات األخرى 
املرتبطــة بالتصنيع، اســتمرت عىل ما هو 
عليه ومل يطرأ عليها أي تغيري، وهي مستمرة 
من كل النواحي ومل يشملها أي إجراء من تلك 
اإلجراءات التي فرضتها روسيا عىل كل دول 

منتجاتها«. باسترياد  الراغبة  العامل 
واعتــرب »أن هذه االســتثناءات تؤكد أن 
روســيا تقف إىل جانب سوريا يف التصدي 

عليها،  التي تشــن  االقتصاديــة  للحــرب 
وأن هنــاك إرصارا من الجانبني الســوري 
والرويس عىل مواجهة الحصار االقتصادي 
املفروضة عىل  الجائرة  الغربية  والعقوبات 

الطرفني«.
وكشــف حداد »عــن دفعــة جديدة من 
الروسية ســتصل إىل سوريا  املســاعدات 
الشــهر املقبل يقارب وزنها نحو 160 طنا«، 
مشــريا »إىل أن وصــول هذه املســاعدات 
ســيتزامن مــع وصول وفــد رويس كبري 
إىل دمشــق لعقد أعــال اللجنة الحكومية 

املشركة«. الروسية  السورية 

أعلــن املدير العام ملنطقــة الخليج بوزارة 

الخارجيــة اإليرانية عيل رضــا عنايتئ، »أن 

مستوى العالقات بني إيران والدول املطلة عىل 

الخليــج، »ارتقى أثناء الحكومة الثالثة عرشة 

يف البالد«.

وقــال: »نجهــز خطوات كــربى لتطوير 

العالقــات اإليرانية الخليجيــة، ونؤكد عىل 

هذا التعاون، ونعتقد أن املناقشــات اإلقليمية 

املهمة يجب أن يرافقها حوار سيايس وحلول 

سياسية«.

اإليراين،  الرئيس  واضاف »تبادل زيــارات 

إبراهيــم رئييس، وقــادة املنطقة، قد يكون 

مــؤرش عىل وجــود إرادة جادة لدى األطراف 

لتعزيز العالقات«.

وأكمل »يجري قادة بعــض الدول العربية 

مناقشــات مستمرة مع الرئيس اإليراين حول 

أهم القضايــا اإلقليمية، وهذه خطوة مهمة 

تخدم استقرار املنطقة«.

الخليجي  أن »التعــاون اإليــراين  واكــد 

ســيقودنا إىل التعاون االقتصادي والتجاري«، 

آمال بأن »نتمكن من التحرك يف هذا اإلطار مرة 

أخرى«.

 وتابع »سوف نشــارك مبوسم الحج هذا 

العام بكل أريحية وسالسة«.
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االثنني 23 ايار 2022

هنّيـــــــــــة: نتابـــــــــــع التهديـــــــــــدات باقتحـــــــــــام األقصـــــــــــى
وأحـــــــــــذّر العـــــــــــدو مـــــــــــن اإلقـــــــــــدام علـــــــــــى مثـــــــــــل هـــــــــــذه الخطـــــــــــوات

ــق: ــ ــ ــ ــ ــي دمشـ ــ ــ ــ ــ ــداد فـ ــ ــ ــ ــ ــى املقـ ــ ــ ــ ــ ــن التقـ ــ ــ ــ ــ بيدرسـ
اإلجــــــــتــــــــمــــــــاع كــــــــــــان جـــــــــــّيـــــــــــداً جـــــــــداً

ــا لـــــــدى روســــــيــــــا: مـــوســـكـــو ــ ــ ــوري ــ ــ  ســـفـــيـــر س
ــود ــ ــي ــ ــق ــ ــع ال ــ ــي ــ ــم ــ ــت بــــلــــدنــــا مــــــن ج ــ ــن ــ ــث ــ ــت ــ اس

ــــرى ــ ــ ــ ــوات كبـ ــ ــ ــ ــ ــز خطـ ــ ــ ــ ــ ــــي: نجّهـ ــ ــ ــ ــــؤول إيرانـ ــ ــ ــ  مسـ
ــة ــ ــ ــ ــ ــة- الخليجيـ ــ ــ ــ ــ ــات اإليرانيـ ــ ــ ــ ــ ــر العالقـ ــ ــ ــ ــ لتطويـ

ــة« ــّيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــا فــــي ُمــــــنــــــاورات »إسـ ــهـ ــتـ ــاركـ ــشـ  واشـــنـــطـــن تـــنـــفـــي ُمـ
تــــــــــحــــــــــاكــــــــــي الــــــــــــهــــــــــــجــــــــــــوم عــــــــــلــــــــــى إيــــــــــــــــــــران

ــات ــظـ ــافـ ــحـ ُمـ ــي 4  ــ بــــالــــعــــراق فـ لــــــــ>داعـــــــش«  ضــــربــــة أمــــنــــّيــــة« 

ــفـــق الـــحـــريّـــة« ــل« تـــصـــدر حــكــمــهــا عــلــى 5 مـــن أســـــرى »نـ ــ ــي ــ ــرائ »إســ

أميركّية بـــقـــرارات  ُنــحــكــم  بـــأن  نقبل  ــن  ل  الــحــوثــي: 
ــالل ــق ــى اإلســت ــ ــا لــلــوصــول ال ــوارنـ ــشـ وســـنـــواصـــل ُمـ

ــهــدف  اســت ــيــيــن  يــمــن  10 ــة  ــ ــاب إصــ
ــدة ــ ــديـ ــ ــحـ ــ  مــــنــــزلــــيــــن فـــــــي الـ

عــىل عكس تقاريــر وردت يف وســائل إعالم 
اإلرسائيليــة، قال متحدث باســم القيادة املركزية 
األمريكيــة، إنّه »ال توجد صلــة بني تدريب القوات 
الجوية األمريكية عىل التزّود بالوقود قبالة سواحل 
الرئييس  املــايض، والتمرين  إرسائيل، األســبوع 
للجيش اإلرسائييل الذي يحايك هجوماً يف إيران«.
وقال املتحــدث الكولونيل جو بوكينو، لصحيفة 
The DRIVE، إّن »ســالح الجــّو األمــرييك قام 
بتدريبــات جافة )أي بــدون نقل حقيقّي للوقود(، 
ال عالقة لها باملنــاورة اإلرسائيلية«، مؤكّداً أنه »ال 
يوجد مشاركة عسكريّة أمريكية مبارشة يف مناورة 

مركبات النار«.
وأوضــح بوكينــو أنّه »يف املنــاورة األمريكية 
اإلرسائيلية املشركة، نّفذ زوج من طائرات إف-15 
األمريكيــة محاكاًة جافة لعملية تزّود بالوقود مع 
أربع طائرات إف-16 تابعة لسالح الجو اإلرسائييل«، 

مشــددا عىل أّن »هذا روتــني نقوم به مع الرشكاء 
والحلفاء حتى تتعرّف القوات عىل بعضها البعض، 

وتزامنه مع املناورة اإلرسائيلية محض صدفة«.
ويف السياق نفسه، رّصح املتحدث باسم البنتاغون 
روب لودويك، أّن »وزارة الدفاع األمريكية ال تشــارك 
مبــارشة يف املناورة«، مضيفاً »يراقب عدد قليل من 

أفراد القيادة املركزية األمريكية أجزاًء من املناورة«.
وأوضح خرباء عســكريون يف الواليات املتحدة 
األمريكية، أّن »قضية التزود بالوقود الجوي مهّمة 
إلرسائيــل، التي متتلك قوة عســكرية كبرية، لكّن 
إحدى نقاط ضعفها هي عدم وجود القدرة الكافية 
لديها إلعادة تزويد طائراتها بالوقود يف حالة وقوع 

هجوم يف إيران، بسبب املدى البعيد«.
وحتى اآلن، رفضت الواليات املتحدة املوافقة عىل 
طلبــات االحتالل اإلرسائييل للحصول عىل طائرات 
التــزود بالوقود الحديثــة Boeing( 46-KC( التي 

متنح املقاتالت اإلرسائيليــة مدى أبعد وقدرة أكرب 
لهجوم بعيد املدى.

ويف وقت ســابق، قالت وسائل إعالم إرسائيلية 
إّن »الجبهة اإليرانية تزداد ســخونة«، مشرياً إىل أّن 
»املفاوضات بشأن االتفاق النووي مع الدول الكربى 
متعّثة، وإرسائيل تخترب استعداداتها لهجوم محتمل 

عىل املنشآت النووية«.
وأضاف اإلعــالم اإلرسائييل أن »الواليات املتحدة 
ستشــارك، للمرة األوىل أيضاً، يف مناورة الهجوم 

التي سيجريها سالح الجو اإلرسائييل«.
وقالت »القناة الـ13« اإلرسائيلية إّن »املغاير هذه 
املرة هو أّن سالح الجو األمرييك، مستعيناً بطائرات 
التزويد بالوقود الخاصة به، سيقوم بالتدريب عىل 
تعبئة وقود جوي، وستقوم طائرات أمريكية بتزويد 
طائرات حربية إرسائيلية بالوقود، وهي يف طريقها 

ظاهرياً إىل الهجوم عىل إيران«.

أعلنــت خليــة اإلعــالم 
األمنــي، امس، القبض عىل 
21 إرهابياً يف 4 محافظات، 
وفقا لوكالة االنباء العراقية 

»واع«.
وذكــر بيــان للخلية أنه 
للمعلومــات  »اســتناداً 
الدقيقــة  االســتخبارية 
الوطني  األمن  يواصل جهاز 
النوعية  عملياتــه  العراقي 
ملالحقــة بقايــا عصابات 
حيث  اإلرهابيــة،  داعــش 
نفــذت مفــارز الجهاز بعد 
املوافقــات  اســتحصال 
القضائية سلســلة عمليات 
تضمنــت إلقاء القبض عىل 
6 إرهابيــني يف محافظــة 
نينــوى كانوا يعملون ضمن 
الجزيرة،  قاطع  ما يســمى 
شــبكة  تفكيك  إىل  إضافة 

إرهابية يف محافظة األنبار تضم 5 عنارص إرهابية 
ينتمون إىل ما يسمى قاطع األنبار ويعملون بصفة 

مفرزة أمنية«.
وتابــع »تــم إلقاء القبض عــىل 4 من العنارص 
اإلرهابية يف محافظة ديــاىل اعرفوا بتقدميهم 
الدعم اللوجســتي لعصابات »داعش« يف منطقة 

جبال حمرين«.
وكانت القوات العراقية قضت عىل خمســة من 
إرهابيي »داعش« برضبات جوية نوعية استباقية 
وعمليــات أمنية نفذتها يف محافظتي صالح الدين 

واألنبار.
وأفــادت خلية اإلعالم األمني العراقي يف بيان، 
ب«أن األجهــزة األمنيــة تواصل بــإرشاف قيادة 

العمليات املشركة عملياتها 
النوعية واالســتباقية حيث 
نفذت القوة الجوية العراقية 
صالح  عمليات  قاطــع  يف 
الديــن رضبتني جويتني أدتا 
إىل القضــاء عىل عنرصين 
من إرهابيــي »داعش« بعد 
رصدها داخــل مركبة يف 
منطقة شال بحرية الثثار 
قــرب جرس الســكريات«، 
مضيفة »إن طــريان القوة 
نفــذ رضبة جوية  الجوية 
ىف صحراء الثثار أســفرت 
ثالث  إرهــايب  مقتــل  عن 
فيا عــثت القوات األمنية 
مواد  بداخلها  ســيارة  عىل 

متفجرة«.
ويف بيــان الحق، أفادت 
الخليــة بأنه »تــم القضاء 
عــىل إرهابيــني انتحاريني 
اثنــني أيضاً مــن »داعش« شــال البحرية كانا 
يرتديان حزامني ناســفني بعد اشتباكات معها«، 
مبينة »أنه تم العثور عىل نفق كبري يحتوي أعداداً 
من العبوات الناســفة إضافــة للعثور عىل منزل 
يســتخدم من قبل إرهابيــي التنظيم إلخفاء تلك 

العبوات.«

حكمت محكمة إرسائيلية 
 5 بالســجن  النــارصة  يف 
ســنوات وغرامة مالية لـ5 
»نفــق  أرسى  مــن  أرسى 

الحرية«. 
وتضمن حكــم املحكمة، 
أشهر  إضافية و8  5 سنوات 
وغرامة مالية 5 آالف شيكل، 
وشمل الحكم محمود ومحمد 
كممجي،  وأيهم  العارضــة، 
ومناضل  القادري،  ويعقوب 

نفيعات.
بدورها، قالت هيئة شؤون 
األرسى واملحررين، يف بيان 
عقب صدور الحكم: »املحاكم 
العسكرية اإلرسائيلية تكمل 
املسلســل االنتقامــي بحق 
أرسى نفــق الحرية بأحكام 

ظاملة«.
وتابعت الهيئة يف بيانها: 
اضافية  القــرار داللة  »هذا 

تثبت عنرصية ووحشية االحتالل االرسائييل، الذي 
يرص أن ينســف كافة القيم االنســانية واملواثيق 
الدولية بحق األرسى خاصة والشــعب الفلسطيني 

كافة«.
وأفــاد مكتب إعــالم األرسى ب«أن املحكمة 

اإلرسائيليــة حكمت عىل مســاعدي أرسى نفق 

الحريــة بالســجن 4 ســنوات وغرامة 2000 

شيكل«.

من جهتها، قالت املحامية حنان خطيب من هيئة 

»شــؤون األرسى«: »إن أجهزة األمن اإلرسائيلية ال 

تريد أي ترصيح صحفي من األرسى الســتة »وهذا 

تكميم لألفواه ولكن األرسى 

نحن  يقولوا  أن  اســتطاعوا 

صامدون«.

هــم:  الســتة  واألرسى 

محمــود عارضة )46 عاما( 

من ســكان عرابــة قضاء 

جنني، يعقــوب قادري )49 

عاما( من سكان عرابة قضاء 

جنــني، أيهــم كممجي )35 

عاما( من ســكان كفردان، 

عاما(   26( انفيعات  مناضل 

من سكان يعبد قضاء جنني، 

محمد عارضــة )40 عاما( 

من سكان عرابة قضاء جنني 

وزكريا زبيدي )45 عاما( من 

سكان جنني.

وتنســب الئحــة االتهام 

دون  الخمســة،  لــألرسى 

الزبيــدي، حفر نفــق، منذ 

نهايــة العام 2020 وحتى 6 

سبتمرب املايض، والذي تم فتحه يف حام الزنزانة.

يذكر أنه يف 6 أيلول املايض، متكن ســتة أرسى 

من تحرير أنفســهم من سجن جلبوع، فيا عرف 

فلسطينيا باسم »الهروب الكبري« عرب نفق حفروه 

يف زنزانتهم، لكن أعيد اعتقالهم خالل أسبوعني.

أشــار قائد حركة »أنصار 
بدرالدين  عبدامللــك  اللــه« 
الحــويث، أن »هــدف العدو 
إفقــاد الشــعب اليمني كل 
وقوته،  متاســكه  عنارص 
ليسهل السيطرة عليه بشكل 
ميني  كشــعب  ونحن  عام، 
مشــوارنا  مبواصلة  معني 
للوصــول إىل االســتقالل 
التدخل  والحريــة، ومنــع 

األجنبي«.
ولفــت الحــويث، خالل 
لقائه وفدا كبريا من قيادات 
إب،  محافظة  ووجاهــات 
التوعوي  »النشــاط  أن  اىل 
الشــعب  أبنــاء  يحّصــن 
والخاليا  األبواق  من  اليمني 
نحرص  أن  ويجب  الدعائية، 
األمني  االســتقرار  عــىل 
واالجتاعــي يف محافظة 
بني  والتعاون  بالصلــح  إب 

الوجاهــات. وحّث الجانب الرســمي عىل بذل كل 
الجهــود لالهتــام بالخدمات وإصــالح الطرق 

بالنظافة«. والعناية 
وأكــد أن »حالة التفريــط يف الجانب الزراعي 
جعل أمتنا يف مقّدمة الدول املســتهدفة يف أمنها 
الغذايئ، ونحــن نأمل أن يكون هناك اهتام كبري 
يف محافظة إب لالستفادة من خصوبتها لإلنتاج 

الزراعي«.
وشــدد عىل أن »األعداء يرصّحون يف ظل الهدنة 
بأنهــم يعدون العدة، وهذا يظهر توجههم للمرحلة 
املقبلة«، مشــريا إىل أن »ترتيبــات األعداء األخرية 
مبنّية عىل فشــلهم وإخفاقاتهم طــوال املرحلة 

السابقة«.
وأضــاف أنه »عندما وصــل األعداء إىل اليأس 
يف فــرض أحــد عمالئهم عىل الشــعب أزاحوة 

مؤكدا  مذلّــة«،  وبطريقة 
أن  القبول  ميكننــا  ال  »أنه 
نُحكــم بقــرارات أمريكية 
فالخونــة والعمالء هم من 
يقبلــون أن يصادر قرارهم 
أو  ســعودي  ضابط  مــن 

إمارايت«.
ويف ســياق آخر، أصيب 
10 مينيني جميعهم نســاء 
وأطفــال اليــوم إثر قصف 
الســعودي  النظام  لقوات 
عــىل منزلــني يف منطقة 
الحديدة  مبحافظة  الفواهة 

اليمنية.
األنباء  وكالــة  ونقلــت 
اليمنية »ســبأ« عن مصدر 
أمنــي قولــه: »إن قــوى 
العــدوان قصفــت بســت 
عيار  هاون  مدفعية  قذائف 
120 منزيل مواطنني مينيني 
يف منطقــة الفواهــة بني 
مديريتي حيس والجراحي«، موضحاً »أن القصف 
أدى إىل إصابة مثاين نساء وطفلني وترضر سيارة 
أحــد املواطنني إضافة إىل ترضر املناطق الزراعية 

ونفوق عدد من املوايش«.
ويأيت هــذا القصف الجديــد يف انتهاك فاضح 
للهدنة التي تم التوصل إليها يف اليمن نيسان املايض 

برعاية األمم املتحدة.
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ــار 2022 ــ ــ ــ ــد 22 أي ــ ــ ــ ــروت األح ــ ــ ــ ــدان بي ــ ــ ــ ــن مي ــ ــ ــ ــل م ــ ــ ــ ــباق الخي ــ ــ ــج ســ ــ ــ ــ نتائ
الشوط االول - املسافة 1400 مرت

الشوط الثاين - املسافة 1000 مرت

الشوط الثالث - املسافة 1400 مرت

الشوط الرابع - املسافة 1000 مرت

الشوط الخامس - املسافة 1400 مرت

1- يــارا 2.20 ل.ل – 2 ل.ل بدر 52.5 ك – 
2.20 ل.ل

2- رسدار   12 ل.ل وديع 15 ك – 51 ل.ل 
3- منر لبنان عدنان 54 ك – 1.20 ل.ل

4- جميل االوصاف  شــحاده 53 ك 2.20 
ل.ل

5- تيم  عالء 54 ك – 20 ل.ل
فازت بطولني  وبوقت 1.46د

الفوركست: 3-5- 117 ل.ل
الثالثية: 3-5-2- 340000 ل.ل

مالكها: ميشــال فرعون – مضمرها: عيل 
سيف الدين

p -1بيب يوهانــا 190 ل.ل – 1.20 ل.ل – 

وديع 51 ك – 1.90 ل.ل
2- جوفري  1.60 ل.ل عصام 54 ك – 1.30 ل.ل

3- كينغ ارثر   رشيف 53 ك – 55 ل.ل

4- ورد   فارس 54 ك – 21 ل.ل

فاز بخمسة عرش طول )5 اطوال( وبوقت: 

3/5 1.09 د

الفوركست: 4-1- 2.10 ل.ل

الدوبليــه: يارا عىل حبيب يوهانا – 3 عىل 

4- 3 ل.ل

البونيص: 1.10 ل.ل

البونيص:  ل.ل   25000  -5-1-4 الثالثية: 

11.000 ل.ل

االنسحابات: حبيب حسونه

مالكه: حسني حمود – مضمره: مروان حوا

1- زي القمر 2.70 ل.ل – 1.10 ل.ل عدنان 
54 ك – 2.70 ل.ل

2- ملــك االزرق 1.70 ل.ل نديــم 54 ك – 
4.50 ل.ل

3- سمر بدر 52 ك – 1.30 ل.ل
4- مشاعر وحيد 54 ك – 119 ل.ل
5- لجني اسمر 52.5 ك – 110 ل.ل

فاز بخمســة اطوال )5 طول( – وبوقت 
1/5 1.46 د

الفوركست: 1-3- 4.50 ل.ل
الدوبليــه: 4-1 حبيب يوهانــا عىل زي 

القمر- 1.90 ل.ل
الثالثية: 1-3-4- 24.000 ل.ل

مالكه: الياس زهرة – مضمره: مروان دبور

1- حبيب لبنــان 2 ل.ل 1.60 ل.ل بدر 54 

ك – 2 ل.ل

2- اوليتشــكا 2.80 ل.ل عدنان 52 ك – 3 

ل.ل

3- جبل نديم 54 ك – 8.50 ل.ل

4- االسطورة  عصام 54 ك – 2.80 ل.ل

5- ابجر  رشيف 53 ك – 34 ل.ل

فــاز بثالثة ارباع الطــول – وبوقت: 

1.08 د    4 /5

الفوركست: 4-5- 5.50 ل.ل

الدوبليه: 1-4 زي القمر عىل حبيب لبنان- 

2.50 ل.ل

عيل  مضمره:   – فرعون  ميشــال  مالكه: 

سيف الدين

1- سعيد 10 ل.ل 2.30 ل.ل مهند 52 ك – 10 

ل.ل

2- امري الشامل 2.80 ل.ل وحيد 52 ك – 3 ل.ل

3- قمر الدار  نديم 54 ك – 3.50 ل.ل

4- تروي وديع 54 ك – 2.40 ل.ل

5- منر الجرد عدنان 52 ك – 1.70 ل.ل

فاز بخمسة اطوال – وبوقت: 4/5 1.41د

الفوركست: 4-3- 1.10 ل.ل

الدوبليه: 4-4 حبيب لبنان عىل سعيد- 8 ل.ل

الثالثية: 4-3-2- 310000 ل.ل

مالكــه: انطوان رزق اللــه – مضمره: عيل 

حسني

اعداد : لوران ناكوزي

املضمــر املخــرم عيل 

سيف الدين
كانت غلتــه اليوم ملفتة 
املضمــر عيل  اســتطاع  اذ 
نرصين  تحقيق  الدين  سيف 
بالفــرس  االول  النــرص   –
)يارا( التــي حققت نرصها 
من  وهــي  بامليــدان  االول 
جياد الهاوي ميشال فرعون 
والنرص الثــاين كان للجواد 
»حبيــب لبنــان« اذ خضع 
ملزاحمة ومنافســة حامية 
مع الفرس اوليتشكا استطاع 
حبيب لبنــان التفوق عليها 
بثالثة اربــاع الطول. وهي 
الهاوي  اســطبل  من  ايضاً 
والفوزين  فرعون  ميشــال 

حققهم الخيال بدر.

فلتة الحفلة
الجواد سعيد

مالــك الجــواد الفلتــة 
»سعيد« الذي انعش املراهنني 
ليبقوا  اوكسجني  واعطاهم 
ويســتمروا.. الهاوي طوين 
الجواد  ومضمــر  الله  رزق 
عيل ســيف الديــن ونجله 

حسني وبعض االصدقاء

زي القمر..
فلتة ناعمة

زي القمــر الهاوي الياس 
الفائز  جــواده  مــع  زهرة 
نجله  ومعه  الثالث  بالشوط 
مروان  ومضمــره  انطوين 

دبور وبعض االصدقاء

املضمر عيل حسني
املضمر  اســتطاع  وعالسكيت  بهدوء 
عــيل حســني التفوق عــىل مجموعة 
مطاردة وقوية انتصار جواده »ســعيد« 
عىل الفافوريات »منر الجرد« عّرج وعىل 
امري الشــامل، وتروي وقمــر الدار مع 
العلم بان السيد عيل حسني مل يكن مقيدا 
بالحفلة اال جواد واحد الذي فاز – مربوك 

عيل حسني واىل مزيد من الفوز.

املضمر مروان حوا
حوا  مــروان  املضمر  حقــق 
بالجواد  نرصا  الثاين  بالشــوط 
»حبيب يوهانــا« بقيادة الخيال 
وديع ضاربــا الجواد »جوفري« 
الفوز  وهذا  طول  عرش  بخمسة 
فوزه  يوهانا«  »حبيــب  للجواد 
االول مربوك مــروان – وعقبال 

»حبيب حسونه« انشالله.

املضمر مروان دبور
مل تســتطع خيل مروان دبور بالشــوط 
االول كبح جــامع الفرس يارا بجياده الثالثة 
بالشوط االول لكنه عاد بالشوط الثالث وثأر 
من خصومه وحقق »بزي القمر« نرصه االول 
ان  اليوم – وحاول بالشــوط االخري  لحفلة 
يدوبل انتصاره الثاين لكن »منر الجرد« خذله 
وحّل اخرياً بعدها تبني بان منر الجرد »عرج« 

دوماج مروان خريها بغريها.

صباح السبت تصدر 
صفحة السبق

بدال من نهار االحد
ونتائج السباق كالعادة 

كل صباح اثنين

وفـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــات

زوجة الفقيد عيده اميل بدر 03660222
اوالده جوليان وزوجته هاجر حجار وعائلتهام 03659222

سيىريل وزوجته كنتيا ايغمينا وابنتهام 03960222
اشقاؤه توفيق الشاميل وعائلته

اوالد املرحوم سعيد الشاميل وعائالتهم
شقيقاته عائلة املرحومة ايجيني )يف املهجر(

عائلة املرحومة انجال
وانسباؤهم ينعون فقيدهم املرحوم

بشارة انطون الشاميل
يحتفل بالصالة لراحة نفســه الســاعة الرابعة من بعد ظهر يوم 

الثالثاء 24 ايار 2022 يف كنيسة مار عبدا، سهيله.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداء من الساعة الحادية عرشة قبل 

الظهر ولغاية الساعة السادسة مساء يف صالون الكنيسة.
نظرا للظروف الصحية الراهنة وحفاظا عىل سالمة الجميع يرجى 

االلتزام بالتدابري الوقائية ووضع الكاممة.

الكهرباء وانــقــطــاع  أشــخــاص   4 مصرع 
كندا في  بعواصف  منزل  ألــف   900 عن 

أسفرت عواصف عنيفة رضبت رشق كندا عن مرصع أربعة 
أشخاص وحرمان ما يقرب من 900 ألف منزل يف مقاطعتي 

أونتاريو وكيبيك من الكهرباء. 
 وأعلنت رشطة أونتاريو، عرب »تويرت«، سقوط ثالثة قتىل 

وعدد من الجرحى جراء عاصفة عنيفة.
وقالت الرشطة، إن شخصا قتل عندما سقطت شجرة عىل 
مقطورة كانت تؤويه يف برانت بجنوب تورنتو. ووفقا لنفس 
املصدر، قتلت امرأة تجاوز عمرها 70 عاما، كانت تســري يف 

هذه املنطقة نفسها خالل العاصفة، جراء سقوط شجرة.
وإىل الشامل، يف العاصمة الفدرالية أوتاوا، قىض شخص 
بســبب العواصف الرعدية. كام غرقت امرأة يف الخمسينات 
من عمرها جراء انقالب قارب بفعل العاصفة، يف نهر يفصل 
أوتاوا عــن غاتينو يف كيبيك، وفق ما نقلــت إذاعة كندا عن 

الرشطة املحلية.
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الـــســـلـــة كـــــــرة  فـــــي   )  16 الــــــــ  )تــــحــــت  آســــيــــا  ــة  ــ ــول ــ ــط ــ ب
ــة ــيـ ــانـ ــثـ الـ ــة  ــ ــوع ــ ــم ــ ــج ــ امل فـــــي  ولــــبــــنــــان   ... دولــــــــة   13

ــل فـــــور: ــ ــن ــ ــاي ــ ــف ــ ــة - ال ــ ــل ــ ــس ــ ــرة ال ــ ــ ــان فـــــي كـ ــ ــن ــ ــب ــ ــة ل ــ ــول ــطــ ــ  ب
النهائي ــدور  الـ مــن  ويقترب   )0-2( الحكمة  على  يتقدم  بــيــروت 

االيطالي ــدوري  ال لقب  يحرز  ميالن   : املحلية  األوروبــيــة   البطوالت 
مجنونة دقائق   5 في  للبريميرليغ  بطالً  السيتي  خيالي..  وسيناريو 

ــة ــ ــاول ــ ــط ــ ــي كـــــــرة ال ــ ــ ــة الـــنـــبـــطـــيـــة ف ــظــ ــ ــاف ــ ــح ــ ــة م ــ ــول ــ ــط ــ ــاً ب ــث ــال ــة ث ــ ــال ــرســ ــ ــيـــف وال ــوصـ ــوش الـ ــبـ الـــلـــقـــب لـــلـــبـــراعـــم... حـ

من  دولة،   13 ستشــارك 
بطولة  يف  لبنــان،  بينهــا 
تحت  لفئة  السلة  لكرة  آسيا 
الـ 16 ســنة )ذكور( والتي 
العاصمــة  ستســتضيفها 
 12 بني  الدوحــة  القطرية 

و19 حزيران املقبل.  
مؤهلة  القارية  والبطولة 
اىل نهائيــات بطولة العامل 
التــي ســتقام يف ملقــة 
)اسبانيا(  بني 2 و10  متوز 
املقبل اذ ستشارك  املنتخبات 
اىل  ســتتأهل  التي  األربعة 
الــدور نصــف النهايئ من 
بطولــة آســيا اىل بطولة 
املنتخبات  اىل  لتنضم  العامل 
املتأهلــة من باقــي قارات 

العامل.
  وُقسّمت الدول الـ 13 اىل 

اربع مجموعات كاآليت:
  -املجموعة األوىل: أوسرتاليا، البحرين، الهند وقطر.

  -املجموعة الثانية: ايران، لبنان وأندونيسيا.
  -املجموعة الثالثة: الفيليبني، اليابان والكويت.

  -املجموعــة الرابعــة: كوريــا الجنوبيــة، نيوزيلنــدا 
وكازاخستان.

  وســبق للبنان ان تأهل اىل البطولة القارية بعدما احتل 
املركز الثاين يف بطولة غرب آســيا التي اقيمت يف العاصمة 

األردنية عّمن منذ نحو اسبوعني.
  يشار اىل ان منتخب لبنان للرجال سيشارك يف كأس آسيا 
التي ســتقام بأندونيســيا بني 12 و 24 متوز املقبل وأوقعته 
القرعة ضمن املجموعة الرابعة اىل جانب نيوزيلندا والفيليبني 

والهند.
  كم ســيخوض منتخب لبنان مبــارايت »النافذة الثالثة« 
ضمن تصفيات كأس العامل اذ سيواجه عىل ملعب مجّمع نهاد 
نوفل )ذوق مكايل( األردن يف 1 متوز املقبل والســعودية يف 

4 متوز املقبل. 

تنافســت عرشة أندية الحــراز لقب بطولــة محافظة 
النبطية لفرق الدرجــة الثانية يف كرة الطاولة التي أقيمت 
الطاولة ممثالً بعضو  لكــرة  اللبناين  االتحاد  تحت إرشاف 
االتحاد ناجــي حاللو عىل طاوالت نادي الهدى عربصاليم. 
وأحرز املركز األول نــادي الرباعم النبطيــة، واحتل املركز 
الثاين نادي الشــباب حبــوش، ويف املركــز الثالث نادي 

كفررمان.   الرسالة 
وكانــت البطولة بقيــادة الحكم الدويل غدير ســبيتي 
وتحت ارشاف عضو اللجنة الفنية يف االتحاد ربيع حيدر.

  ويف الختام اقيم حفل تتويج الفرق الفائزة.

منتخب لبنان )تحت الـ 16 سنة( مع جهازيه االداري والفني يف بطولة غرب آسيا

تتويج الفرق الفائزة

)1-2( ويتقدم  سلتيكس  على  يرد  هيت  ميامي  األميركية:  السلة 
رد ميامي هيت عىل مضيفه بوسطن سلتيكس عندما تغلب 
عليه يف عقــر داره 109-103 يف املبــاراة الثالثة من الدور 
نصف النهايئ لدوري كرة السلة األمرييك للمحرتفني )نهايئ 

املنطقة الرشقية(.  
وعوض هيت خسارته أمام ضيفه سلتيكس 102-127 يف 
املباراة الثانية الخميس، ليحقق فوزه الثاين يف سلسلة الدور 

النهايئ للمنطقة الرشقية ويتقدم 1-2.
  ويدين ميامي هيت بفوزه اىل التألق الالفت لالعب االرتكاز 
بام أديبايو الذي حقق »دابل دابل« بتسجيله 31 نقطة مع 10 

متابعات وست متريرات حاسمة وأربع رسقات.

{ »أخذت املسؤولية عىل عاتقي«{
  وعــوض أديبايو الذي كان معدلــه التهديفي يف املباراتني 
االوىل والثانية لهذه السلسلة مثاين نقاط، خسارة ميامي هيت 
لخدمات نجمه جيمي باتلر الذي تعرض إلصابة يف ركبته يف 
نهاية الشوط األول وتحديدا بعد 20 دقيقة حرمته من مواصلة 

اللعب علم بأن رصيده التهديفي كان مثاين نقاط فقط.
  وقال أديبايو »خالل أول مباراتني، خيبت آمال فريقي الذي 
كان يعوِّل عيلَّ كثريا. لكنني يف مباراة اليوم أخذت املسؤولية 

عىل عاتقي من أجل قيادته إىل الفوز«.
  وأشاد به مدربه إريك سبويلسرتا قائال »لقد فعل بطريقته 
الخاصة ما يعرف جيمي فعله، من أجل قيادتنا اىل الفوز. ومل 
يكن تألقه متعلًقا بالتسجيل فقط، لقد فعل الكثري من األشياء 
إلبقائنا منظمني جيًدا، ولجعل املباراة أسهل، مع دفاعه الرائع 

ضد فريق يقدم تحديًا كبريًا«.
  وأضاف »إنه حًقا قلــب وروح مجموعتنا ... عندما خرج 

جيمي يف الشوط الثاين، عمل عىل استقرارنا«.
  ومل يكن باتلر الوحيد الذي تعرض لالصابة يف هذه املباراة 
حيث أصيب نجم ســلتيكس جايسون تاتوم يف كتفه األمين 
وزميله ماركوس سمرت يف كاحل قدمه اليمنى لكنها متكنا 

من مواصلة اللعب بعدما تلقيا العالج يف غرف املالبس.
  ورضب ميامــي هيت بقوة يف الربع األول وحســمه يف 
صالحه بفارق 21 نقطة )39-18( وســعه اىل 26 نقطة يف 
إحدى فرتات الربــع الثاين قبل أن يقلصه أصحاب األرض إىل 

15 نقطة يف نهاية الشوط األول )62-47(.
  وفرض التعادل نفســه يف الربــع الثالث )25-25( قبل أن 
ينتفض سلتيكس يف الربع األخري )31-22( وينجح يف تقليص 
الفارق إىل نقطة واحدة قبل ثالث دقائق من النهاية )93-92( 
بفضل التألــق الالفت لنجم املباراة جايلــن براون صاحب 40 

نقطة )مع تسع متابعات( بينها 14 يف الربع األخري.
  لكن الضيوف ردوا بقوة عرب ثالثية ملاكس سرتاس صاحب 
16 نقطة، وســلة ألديبايو قبل 24 ثانية من النهاية قبل أن 
يســجل يب جاي تاكر )17 نقطة وسبع متابعات( وفيكتور 

أوالديبو رميات حرة مثينة.
  وشــهدت املباراة عودة كايــل الوري اىل صفوف ميامي 
بعــد غيابه عن املباراتــني االوىل والثانية بســبب اإلصابة، 
فتغري األداء الهجومي للضيوف ما تسبب يف صداع رأس آخر 

لسلتيكس بعد التألق الالفت ألديبايو.

العبو مانشسرت سيتي مع كأس الدوري االنكليزيرصاع عىل الريباوند يف لقاء الحكمة وبريوت

محاولة تسجيل ألحد العبي بريوت

حقق بــريوت فوزا كبرياً 
عىل الحكمــة بنتيجة 92-

66، يف املبــاراة التي جرت 
اليوم  عــىل ملعب غزيــر، 
منافســات  ضمن  األحــد، 
الفاينال  من  الثانية  الجولة 
فور لدوري الســلة اللبناين 

»أكس أكس أل ايرنجي«.  
وتقــدم بــريوت بذلــك 
نصف  السلســلة  يف   0-2
ليخــور خطوة  النهائيــة، 
كبرية نحو الــدور النهايئ، 
الفوز  اىل  يحتاج  بات  حيث 
من  فقط،  واحــدة  مبباراة 

أجل التأهل.
  وشــهدت املباراة تفوق 
بريوت يف كل األرباع، حيث 
انتهى األول 22-14، والثاين 

53-25، والثالث 40-78.
الحكمة،    وســجل نجم 
نقطة   23 جاكسون،  دواين 
كأفضل مســجل يف اللقاء، 
5 متابعات و4 متريرات  مع 

حاسمة.
  ومــن جهته، أحرز نجم 
بــريوت وائــل عرقجي 22 
يف  مسجل  كأفضل  نقطة، 
فريقه، مــع 3 متابعات و3 

متريرات حاسمة.
اليــوم االثنني    وتقــام 
املباراة الثانيــة من الفاينل 
والريايض  دينامو  بني  فور 
 21.40 الساعة  عند  بريوت 
نهاد  عــىل ملعب مجمــع 

نوفل يف زوق مكايل.

وان الفورموال  في  الكبرى  اسبانيا  لجائزة  بطالً  فيرشتابن  الهولندي 
استفاد ماكس فريشتابن من انسحاب شارل لوكلري متصّدر 
السباق بسبب مشــكلة يف محّركه ليتقّدم ثنائّية فريقه ريد 
بُل يف سباق جائزة إسبانيا الكربى، بالرغم من مشاكل »نظام 

دي آر اس« عىل سيارته »آر.يب18«.
وحّقق فريشتابن فوزه الثالث عىل التوايل من بوابة سباق 
برشــلونة متجاوًزا خطأه املبكّر وخروجه عن املسار ومن ثّم 
مشــاكل نظام »دي آر اس« لينتزع بذلك صدارة الرتتيب العام 

للمرّة األوىل هذا املوسم.
وما زاد فرحة ريد بُل هــو تحقيقها لثنائّية جديدة يف ظّل 
حلول برييز ثانًيا، لكّن املكسييك مل يكن سعيًدا للغاية، حيث 

قال يف لّفة العودة: »سنتحّدث الحًقا«.  
واستفاد جورج راسل من كّل األحداث لُيحّقق منّصة تتويج 

جديدة بعد أن كان يُنافس فريشتابن وبرييز يف مرحلة ما.
  أّما كارلوس ســاينز اإلبن فقد كان املدافع الوحيد املتبقي 
عن ألوان فرياري واقترص عىل املركز الرابع بعد انزالقه املبكّر 
وخروجه عن املســار وعــدم متّتعه بوترية قويّــة منذ ذلك 
الحني، وذلك بعد اســتفادته من مشكلة هاميلتون يف اللّفات 
األخرية عىل صعيــد محّركها والتي اضطّر نتيجة لها لخفض 
رسعته بشــكٍل كبري بعد تعافيه املثري مــن ثقب إطاره يف 
اللّفة االفتتاحّية ليحّل خامًسا يف النهاية عرب وترية مدهشة 

مبرّشة للمكينات األملانّية.
  وحّل فالتريي بوتاس يف مركٍز ســادٍس مثري بالرغم من 
خطأ اسرتاتيجّية فريقه بعدم التوّقف يف الفرتة األخرية، لكّنه 

تقّدم عىل إستيبان أوكون سائق ألبني.
  وبالرغم من أنّه مل يكن يف حالــة صحّية جّيدة قبل بدء 
الســباق، حيث شوهد وهو يتقّيأ عىل شبكة االنطالق، متكّن 
نوريــس من تحقيق مركٍز ثامٍن جّيٍد جــًدا أمام البطل املحيل 
فرناندو ألونســو، بينم أكمل إســتيبان أوكون ترتيب مراكز 

النقاط بحلوله عارًشا.

{ مجريات السباق {
  حافــظ لوكلري عىل الصدارة أمام فريشــتابن يف الوقت 
الذي تراجع فيه زميله ســاينز إىل املركز الخامس، بل تجاوزه 

هاميلتون قبل أن يعود للتقّدم عليه.
  وحاول ماغنوسن يف األثناء تجاوز هاميلتون عند املنعطف 
الرابع من الجهة الخارجّية، لكّن احتكاكًا وقع بينهم أّدى إىل 
خروج ماغنوسن عن املسار وتعرّض هاميلتون لثقٍب يف إطاره 
ما تســّبب يف تراجعه إىل املركز الـ 19 وتوّجهه إلجراء وقفة 

صيانة يف نهاية اللّفة األوىل واالنتقال إىل إطارات »سوفت«.
  وبدأ لوكلري وفريشتابن باالبتعاد تدريجًيا عن راسل الثالث 
إثــر ذلك، يف الوقت الذي كان فيه برييز يضغط عىل ســائق 

مرسيدس.
  يف األثناء قــال هاميلتون: »ســأختار الحفاظ عىل هذا 
املحرّك لو كنت مكانكم يا شباب، آسف«، لكّن مهندسه أخربه 

بأّن السباق ال يزال طوياًل وأّن هناك فرًصا قادمة.
  وتواصلت متاعب ساينز عندما فقد السيطرة عىل القسم 
الخلفي وخرج عن املســار يف املنعطف الرابــع خالل اللّفة 

السابعة مرتاجًعا إىل املركز الـ 11.
  واستمرّت املتاعب يف املنعطف الرابع عندما كان فريشتابن 

الضحّية التالية بنسخة كربونّية ملا حدث مع ساينز ليرتاجع 
نتيجة لذلك إىل املركــز الرابع خلف زميله برييز، وهو ما منح 

لوكلري متنّفًسا كبريًا يف األمام.
  وواصل يف األثناء راســل دفاعه الــرشس أمام هجمت 
برييز ضمن معركة حامية عىل ما أصبح املركز الثاين يف تلك 

املرحلة يف ظّل تواجد فريشتابن معهم.
  وطلبت ريد بُل من برييز إفساح املجال أمام زميله بعد ذلك 
بلّفة، بينم دخل ساينز لتغيري إطاراته واالنتقال إىل إطارات 

»ميديوم« مع نهاية اللّفة العارشة.
  وكان لدرجات الحرارة وقٌع كبريٌ هذا اليوم، حيث تســاءل 
راســل عن ســبب وجود الكثري من اإلنذارات برضورة تربيد 
سيارته بالرغم من عدم وجود أّي أحٍد أمامه، فأخربه مهندسه 

بأّن تلك اإلنذارات حقيقّية.
  يف ذات الوقت يبدو أّن مشكلة سيارة فريشتابن مع نظام 
»دي آر اس« مل تُحّل، حيث أخربه مهندســه بذلك يف ظّل عدم 

قدرته عىل تجاوز راسل.
  ودخل فريشتابن وراســل مًعا لتغيري إطاراتهم بإطارات 
»ميديوم« يف نهايــة اللّفة الـ 13 وعــادا بذات الرتتيب يف 

املركزين الرابع والخامس توالًيا.
  ويف حني أّن مهندس فريشــتابن بدا متفائاًل حيال عودة 
نظــام »دي آر اس« للعمل، إاّل أنّه ُفتح وعاد لالنغالق مبارشة 

عىل الخّط املستقيم، وهو ما أثار غضب فريشتابن.
  وأجرى برييز توّقفه يف نهاية اللّفة الـ 17 ليعود بفارق 8 
ثواٍن عن فريشتابن الذي تواصل التشغيل املتذبذب لنظام »دي 
آر اس« عىل ســيارته، حيث كان يُفتح أحيانًا وأخرى ال، حيث 
قال الهولندي غاضًبــا: »ال ميكننا حّتى جعل نظام دي آر اس 

يعمل يا رجل، هذا ال يُصّدق«.
  وحّتى يف املّرات التي عمل فيها نظام الهولندي فإّن راسل 

كان يُدافع برشاسة كبرية.
  وسمحت كّل تلك األحداث للوكلري بتمديد بقائه عىل الحلبة 
حّتــى نهاية اللّفة الـــ 21 عندما أجــرى توّقفه منتقاًل إىل 

إطارات »ميديوم« جديدة وعاد يف الصدارة بأريحّية.
  وطلب مهندس فريشتابن منه أن يضغط عىل زّر التفعيل 

بعد أن يكون قد تجاوز الحفف الجانبّية.
  ويف حــني يبدو أّن تلــك االســرتاتيجّية نجحت ومتكّن 
فريشتابن من التقّدم عىل راسل من الخّط الداخيّل للمنعطف 
األّول، إاّل أّن األخري رّد بالبقاء عىل الخّط الخارجي واســتعادة 
مركــزه الثاين ودخال املنعطف الثالــث جنًبا إىل جنب وخرج 

فريشتابن قلياًل عن املسار وهو ما ألهب حمس الجمهري.
  بالتزامن مع ذلك قال برييز الذي لحق بهم: »أبعدو ماكس 
عن طريقي يك أتجاوزه )راســل( رسيًعا«، لكّن مهندسه قال 
له بعد ذلك بأن يبقى مكانه، فرّد املكسييك: »ملاذا ال تدعونني 

أتجاوز، أنا عىل إطارات أجدد«.
  وبعد أن حلّق كثريًا يف األمــام، حلّت الكارثة بلوكلري يف 
اللّفة الـ 27 عندمــا تباطأت ســيارته ورصخ قائاًل: »ال، ال 
لقد فقدت الطاقة« ليعود ببطء إىل خّط الحظائر وينســحب 
من السباق. وترك ذلك فريشــتابن وراسل ضمن املعركة عىل 

الصدارة.

توج مانشســرت ســيتي 
بلقــب الــدوري اإلنكليزي، 
بعد فــوزه املثري عىل ضيفه 
-3( بنتيجة  فيال  أســتون 

2(، أمــس األحد عىل ملعب 
االتحــاد، يف ختام مباريات 

الربميريليغ.  
ســيتي  مان  تأخر  ورغم 
بثنائيــة عــن طريق مايت 
كاش )37( وفيليب كوتينيو 
)69(، إال أنه عاد يف 5 دقائق 
عن  ثالثية  وسجل  مجنونة 
طريــق إلــكاي غوندوغان 

)76،81( ورودريغو )78(.
  ورفع مان سيتي رصيده 
صدارة  يف  نقطــة   93 إىل 
الرتتيب، بفارق نقطة وحيدة 
عن ليفربول الذي تغلب عىل 

وولفرهامبتون )1-3(.
  ونجح أســتون فيال يف التقــدم يف النتيجة يف الدقيقة 
37، بعدما أرسل دين عرضية من الجانب األيرس، تابعها كاش 

برأسية قوية سكنت الشباك.
  وأضاف أســتون فيال الهدف الثاين يف الدقيقة 69، بعدما 
مرر واتكينز متريرة بالرأس لكوتينيو، لرياوغ البورت ويسدد 

كرة أرضية سكنت شباك إديرسون.
  وقلص الســيتي الفــارق يف الدقيقة 76، بعدما أرســل 
سرتلينج عرضية من الجانب األمين، تابعها غوندوغان مسددا 

رأسية سكنت الشباك.
  وعدل الســيتي النتيجــة يف الدقيقــة 78، بعدما مهد 
زينشــينكو الكرة لرودريغــو عىل حدود املنطقة، ليســدد 

اإلسباين كرة أرضية سكنت الشباك.
  وأتم السيتي الرميونتادا يف الدقيقة 81، بتسجيل السيتي 
للهدف الثالث، بعدما أرســل دي برويــن عرضية لغوندوغان 
داخــل منطقة الـ 6 ياردات، ســجلها األملاين بســهولة يف 

الشباك، لينتهي اللقاء بفوز مانشسرت سيتي )2-3(.
  وحقق ليفربول فــوزا معنويا عىل ضيفه وولفرهامبتون 
)3-1( عــىل ملعب أنفيلد لكنه مل يكــن كافيا للتتويج بلقب 
الربميريليــغ، يف ظل تحقيق مانشســرت ســيتي )البطل( 
رميونتــادا مثرية )3-2( عىل حســاب أســتون فيال، ضمن 

الجولة األخرية من املسابقة.
  وافتتح بيدرو نيتو التسجيل لوولفرهامبتون )3(، قبل أن 
يعادل ساديو ماين النتيحة لليفربول )24(، ثم سجل املرصي 
محمد صالح هدف التقدم )84(، قبل أن يؤمن أندي روبرتسون 

الفوز يف الدقيقة )89(.
  ورفع ليفربول رصيده إىل 92 نقطة، متخلفا بفارق نقطة 
وراء البطل مانشسرت سيتي، فيم بقي رصيد وولفرهامبتون 

51 نقطة يف املركز الثامن.
  واكتسح توتنهام هوتسبري مضيفه نورويتش سيتي )5-

.)0
  أهداف توتنهام سجلها ديجان كولوسوفيسيك »ثنائية«، 
هيونغ مني ســون »ثنائية« وهاري كني، يف الدقائق 16، 32، 

64، 70 و75.
  وظفر توتنهام ببطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا بعدما 
أنهى املوســم يف املركز الرابع بوصوله للنقطة 71، فيم ودع 

نورويتش الربميريليغ بتذيله الرتتيب برصيد 22 نقطة.
  واكتمــل الثاليث الهابــط من الربميريليغ هذا املوســم، 
بعدما لحــق برينيل بالثنــايئ واتفورد ونورويتش ســيتي 
للتشامبيونشيب املوســم املقبل، وضمن ليدز االستمرار يف 

الربميريليغ ملوسم اخر.
  وأىت ذلك بعد االنتصار الثمني الذي حققه ليدز يونايتد عىل 
حســاب مضيفه برينتفورد بنتيجة )2-1(، يف الوقت الذي 

خرس فيه برينيل عىل أرضه أمام نيوكاسل بنفس النتيجة.
  وعىل صعيد املراكز األوروبيــة، نجح توتنهام يف تأمني 
تأهله إىل دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز بخمســية نظيفة 

عىل حساب نورويتش سيتي.
  وسيشارك بالتايل كل من ارسنال ومانشسرت يونايتد يف 
الدوري األورويب املوســم املقبل، بإنهاء املوسم يف املركزين 
الخامس والســادس عىل الرتتيب، بينم ســيتجه وست هام 

للمشاركة يف دوري املؤمتر األورويب.
  ويأيت ذلك بعد تغلب ارســنال عىل إيفرتون بنتيجة )5-

1(، بينم مل يستفد وست هام من خسارة مانشسرت يونايتد 
أمام كريستال باالس )1-0(، بخسارته هو االخر أمام برايتون 

بنتيجة )1-3(.
  وتقاســم الثنايئ، املرصي محمد صــالح نجم ليفربول، 
الجنــويب هيونغ مني ســون، مهاجــم توتنهام  والكوري 
هوتســبري، مع نهاية الجولة الختامية برصيد 23 هدفا لكل 

منهم.
  نجم الســبريز نجح يف وضع بصمته خالل فوز فريقه 
عىل نورويتش سيتي )5-0(، اليوم األحد، بتسجيله ثنائية يف 

الشوط الثاين.
  ووصــل ســون إىل 23 هدفا، اعتىل بهم صــدارة قامئة 
الهدافني بالتساوي مع املرصي محمد صالح، مهاجم ليفربول.

  ورغم أن صالح مل يبدأ يف تشكيلة الريدز األساسية أمام 
وولفرهامبتون، إال أنه شارك كبديل يف الشوط الثاين ومتكن 
من تســجيل هدف تقدم فريقه )2 1( بعدمــا كانت النتيجة 

تشري للتعادل )1-1(.
  واستطاع صالح التتويج بالحذاء الذهبي للمرة الثالثة يف 

مسريته، فيم ناله سون ألول مرة عىل اإلطالق.

{ ايطاليا {
  توج ميــالن بلقب الــدوري اإليطايل عقــب فوزه عىل 
ساســولو، بنتيجة )3-0(، يف اللقاء الذي أقيم أمس األحد، 
باســتاد مايب، يف منافسات الجولة 38 واألخرية من الدوري 

اإليطايل.
  وأحرز أوليفيه جــريو الهدفني األول والثاين بالدقائق 17 

و32، وفرانك كييس بالدقيقة 36.
  وبهذا الفوز، أنهى ميالن املسابقة باملركز األول برصيد 86 
نقطة بفارق نقطتني عن إنرت الذي حل باملركز الثاين برصيد 84 
نقطة، فيم تجمد رصيد ساسولو عند 50 نقطة باملركز الـ 11.

  وحقق انرت ميالن فوزا معنويا عىل ســامبدوريا بثالثية 
نظيفة، يف املباراة التي أقيمت عىل ملعب جوزيبي مياتزا.

  وبهذا الفوز رفع انرت ميالن رصيده إىل 84 نقطة يف املركز 
الثاين، وبفارق نقطتني عن ميالن، الذي حقق فوزا كبريا عىل 

ساسولو وضمن لقب الدوري اإليطايل.



1ـ االباما، كاروما
2ـ نور الرشيف، نزول
3ـ ديبويس، رياق، ان

4ـ يزحل، تكافل، اال
5ـ اي، يد، اكتوبر، باردو

6ـ نــاس، عجرم، إيداهو، 
عر

7ـ انييس، احتاج، عامد
8ـ أنب، تبرت، سوزانا

9ـ الدلو، فنان، رأل

10ـ األنصار، حنوهم، بك

11ـ لو، إدوارد ِجّن، دنونا

12ـ طراد، ميحي، دورس، 

نسل

13ـ أدليت، أبَدوا، فرمري

11
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ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
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 عموديا: 

 عموديا:

من خمسة حروف:    االبراج 

  بلدة يف البقاع

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق  أوجني أونيل 

اخترب معلوماتك

1ـ عاصمة أوروبية. 

2ـ شهر مرصي.

3ـ جوابك. 

4ـ ابتعادي عن الشبهات 

واملعايص. 

5ـ مدينة يف سويرسا. 

1ـ مطربة لبنانية. 

2ـ أمري بريطاين.

دولــة  عاصمــة  3ـ 

افريقية. 

4ـ نحُن باألجنبية، تَعب. 

5ـ عنرص كيميايئ. 

أحــد كبار املغنني يف العرص األموي. مات وهو يغني 

يف حفلة إزدحم فيها الناس. سقط الرواق عىل الحضور، 

فسلموا جميعا إال هو. 

إسمه مؤلف من عرشة حروف. إذا جمعت:

5+9+3+1+5- مدينة فلسطينية.

5+6+2+8+6- نهر يف افريقيا.

9+3+5+6- عملة عربية. 

6+10+5+6- مغنية وفنانة لبنانية.

7+5+9- ساِخن. 

6+5+9- مدينة يف ايران. 

7+4- إشتاَق إىل.

1ـ ما اسم امليثاق الذي وضعه الرئيس األمرييك فرنكلني 

روزفلت باالشــرتاك مع رئيس وزراء بريطانيا ونستون 

ترششل يف آب 1941؟

ـــــــــــــــــــ

2ـ مــا اســم أول فيلم للمخرج ألفرد هيتشــكوك يف 

هوليوود، ِعلام بأنه نال عليه جائزة أوسكار ألفضل فيلم 

سيناميئ؟ 

ـــــــــــــــــــ

3ـ يف أية ســنة قدمت كوكب الرشق السيدة أم كلثوم 

أوىل حفالتها يف لبنان؟

ـــــــــــــــــــ

4ـ يف أية دولة أمريكية يقع مطار ماريانو اسكوبيدو؟ 

ـــــــــــــــــــ 

5ـ من هو الصناعي الفرنيس الذي أول من حاك الحرير 

االصطناعي؟ 

ـــــــــــــــــــ

6ـ يف أية ســنة نُصبت مسلة االقرص الفرعونية يف 

ساحة الكونكورد يف باريس؟ 

ـــــــــــــــــــ

7ـ ما اسم العرص الذي يرجع اىل 15 مليون سنة؟ 

ـــــــــــــــــــ

8ـ مــا هي الهواية املفضلة جدا لدى بيليه، نجم الكرة 

الربازييل املعتزل، وأيضا املغنية الفرنســية مرياي ماتيو، 

وايضــا ملكة بريطانيا إليزابيت، وأيضا الرئيس األمرييك 

السابق بيل كلينتون؟

1ـ انديانا، مالطا
2ـ لويزيانا، لورد

3ـ أربح، سينام، آل
4ـ باويل، سب، نادي

5ـ ألَس، دعَي، أصّد
6ـ مَشيت، حالوي
7ـ آر، كاري، دراما

8ـ يراكم، تل، رحب
9ـ كفيفة، أبو حديد

10ـ الواحة، نّج
11ـ رنق، بيرت فوندا

12ـ وز، أردأ، نهرو
13ـ مّوال، أجسام، رف

14ـ الناِبه، ون، درس
15ـ أوعز، بن
16ـ ماركوين

17ـ دعانا، نرس
18ـ ورد الخال

؟ من هو
من هي؟

1ـ من أكرب مــدن الواليات 

املتحــدة، مدينــة فرنســية 

مشهورة مبهرجانها. 

2ـ ممثل أمرييك راحل. 

3ـ أقرع الجرس، منزل، فيلم 

ألنتوين كوين. 

4ـ نراســل، تعّمــر، َحــّر 

الظهرية.

5ـ نيضء، أكرسه وأدّقه. 

، مخرج مرصي راحل.  6ـ رصَّ

للتعريف،  أملانية،  مدينة  7ـ 

إبن آوى، مقياس أريّض. 

8ـ مدينــة إيرانيــة، رئيس 

لبناين راحل. 

9ـ تضجــر، مغنية لبنانية، 

حّبكم.  

10ـ الربيــة، ُمرقَّــق الحّد، 

شتَم. 

11ـ مطربة تونسية راحلة، 

ضّد أبَعد، رضَب بالسيف. 

وَهّم،  12ـ ســقي، حــزن 

عاصمة افريقية. 

13ـ داَوى، نــرَ وفّرق املاء، 

أداة رشط. 

14ـ إنتصار، قضاء لبناين. 

15ـ أمضغ، حاِجز. 

اليشء،  وطلــَب  رغَب  16ـ 

نستقبل.

17ـ بلــدة يف البقــاع، أحد 

الرسل. 

18ـ ممثــل أمــرييك راحل 

صاحب الصورة. 

1ـ موســيقي مجــري 

إمتــاَز مبهارته يف العزف 

عىل البيانو، رتبة عسكرية. 

بريطانية،  مدينــة  2ـ 

نوتــة موســيقية، دولة 

افريقية. 

3ـ دولة آسيوية، ممثلة 

مرصية، جاه وِغنى. 

4ـ للتفســري، متيل اىل، 

عاصمة آسيوية. 

5ـ عجوز فانية، سطل، 

الرفوف من. 

النظــر اىل،  6ـ حــّدد 

نظَر اىل، أفرَح، من أدوات 

الخياطة.

7ـ ســكنت بعــد حّدة، 

إحدى االمارات، قايَضت.

8ـ للمنادى، رّث، السّنور، 

 . أنشَد، فكَّ

لرئيس  الثاين  االسم  9ـ 

أمــرييك راحــل، يبدأون 

العمل. 

10ـ واضــع قامــوس 

املنجد يف اللغة، فّوضتك. 

11ـ بلدة يف الشــامل، 

ضمــري متصــل، فاِصل، 

خّباز، ذئب. 

12ـ أكسب، وزير لبناين 

راحل، مرَضت. 

13ـ رجاء، رقصة مزيج 

والرقص،  املوســيقى  من 

هذه الصحيفة. 

الثور

)21 نيسان - 21 أيار(

الرسطان

)22 حزيران - 23 متوز(

العذراء

)24 آب - 23 أيلول(

العقرب

)23 ت1-21ت2(

الجدي

)22ك1 - 20 ك2(

الحوت

)20 شباط - 20 آذار(

تتقدم بخطوات حــذرة نحو الطرف اآلخر، 

فأنت ما زلت تدرســه بتمعن وال تنوي االقدام 

عىل أية خطوة قبل التأكد من حقيقة مشاعره.

كــن هادئا وخطــط جيدا ثــم اقدم عىل 

مرشوعك الجديد. قد ترتاكم عليك املسؤوليات 

مام يجربك عىل اعادة النظر يف جدول أعاملك 

الحايل. 

فــرتة مناســبة لالنخراط يف مشــاريع 

جديدة. ســتصادف فرصا كثرية حســنة يف 

املجال العاطفي. حاول التخفيف من عصبيتك 

وتوترك. 

مثلك األعىل االتقان يف العمل. ان االهتامم 

الزائد الذي توليه يعود عليك بالتفاؤل. لن تفتقر 

اىل الحظ ولكنك قد تصطدم ببعض العوائق. 

ال تضع نفســك يف وضع حــرج يف هذه 

املرحلة. اعرف السبيل اىل الخروج منه. تفكر 

يف التغيــري لكن ال تقم بخطوة مترسعة غري 

مدروسة. 

املرحلــة الحالية مالمئة للقيام بعمل طاملا 

ترددت يف تحقيقه. ال تلتفت اىل صغائر األمور 

فذلك قد يقلل من شــانك، وأنت تعرف مركزك 

االجتامعي. 

ركز عىل أمورك املهنية وتعامل مع محيطك 

بجدية واحرتام. كل يشء سيسري عىل ما يرام 

نحو األفضل اذا نظرت بايجابية اىل الحياة. 

تعود حياتــك اىل طبيعتها يف وقت قريب. 

عالج املشــاكل واألمور بجدية وموضوعية، 

وستجد النتائج الجيدة املرجوة التي تطلبها. 

رســالة تأتيك من شــخص عزيز تعيد اىل 

رأســك ذكريــات جميلة ألمــور قدمية. من 

األفضل انتظار بروز تطورات مهمة قبل القيام 

بعمل ما. 

ســتمر األيام الثقيلــة وتخرج منترصا من 

أزمة شغلت بالك لفرتة طويلة. مساعدة قيمة 

من صديق قديم ويفّ تصلك يف الوقت املناسب. 

قد يتوجــب عليك القيــام ببعض األعامل 

االضافيــة املتعبة رمبا. ال تكــن متصلبا اذا 

ما ظهرت أمامك بعــض الصعوبات يف الجو 

العائيل. 

االتصــاالت مع اآلخرين يف أفضل حاالتها. 

قّوتك ونشاطك ســبب نجاحك. الحب مقدس 

بالنســبة اليك، عليك مصارحة الحبيب بحبك 

العميق له. 

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(

االسد

)24 متوز - 23 آب(

امليزان

)24 أيلول - 22 ت1(

القوس

)22ت2 - 21 ك1(

الدلو

)21 ك2 - 19 شباط(

أقالم
أزهار

استمرار
الكويت

الهند
برونز

بارومرت
بانكوك

برملان
بيتهوفن 

بلغراد
جيبويت

جنود
جارة

حمضيات
خبز

خوليو
ديدرو

دبابات
ذهاب
ذريعة

رانغون
رونتغن
روسو
زنزبيا

سنة
سانتوس

شهر
رشبني
صحف

صولجان
صديق

ضامن
طوكيو
علجوم

عوينات
غروميكو

قرص
قطار

قاموس
كلمة
كتب

مودة

محربة. 

الحل السابق

الحل السابق

نيجر

االثنين 23 أيار 2022

اعداد : فيليب شامس

طريقة الحل: 

امأل املربعات باألرقام 

املناســبة مــن 1 اىل 9 

رشط عــدم تكرار الرقم 

اكــر من مــرة يف كل 

)املؤلف  صغــري  مربع 

مــن 9 خانــات(، ويف 

افقي وعمودي  كل خط 

الصغرية  املربعــات  يف 

واملربع الكبري. 

SUDOKU

 عموديا:

 عموديا:

 افقيا: الحل السابق 

 افقيا: 

1ـ بوتسدام. 

2ـ دولة البحرين. 

3ـ سنة 1956

4ـ بندر رسي بغاون. 

5ـ فلهام اكيلوند.

6ـ ثيودوسيوس األول. 

7ـ برنارد كورتوا. 

8ـ فاراداي. 

9ـ دويقلة املنبجي.

1ـ سنجاب. 

2ـ يحمور. 

3ـ آٍت، مي. 

4ـ تأييد. 

5ـ لجالج.

1ـ سياتل. 

2ـ نحتاج. 

3ـ جم، يّل. 

4ـ أوميا. 

5ـ بريدج. 



هــــــــل أخــــــــذت الحكومــــــــة الضــــــــوء األخضــــــــر مــــــــن صنــــــــدوق النقــــــــد إلقــــــــرار خّطــــــــة التعافــــــــي؟

ــك  ــ ــ ــس ــ ــ ــان ــ ــ ــوه ــ ــ ــن دونــــــيــــــتــــــســــــك ول ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ روســـــــــيـــــــــا تـــــبـــــتـــــلـــــع أوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــا بـ
 

ــدس  ــقـ ــب الـ ــلـ ــى أولـــــــى الــقــبــلــتــيــن فــــي قـ ــلـ ـــداء املـــســـتـــوطـــنـــيـــن الــتــكــفــيــريــيــن الـــتـــلـــمـــوديـــيـــن عـ ــ ــت ــ إعـ

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد ال دواء ل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرض جدي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرود« م ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدري الق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ »ج
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)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

لخزينــة الدولة عمًل مببدأ أن »دين اليوم هو رضائب الغد«، 
وبالتايل يرفض إنشــاء صندوق ســيادي لتغطية الخسائر 
الناتجــة عن هــذا الدين الذي تصل قيمتــه إىل 50.1 مليار 
دوالر أمــرييك بالعملــة الصعبة وأكرث من 80 تريليون لرية 
لبنانيــة باللــرية اللبنانية. الجدير ذكــره أن الـ 50.1 مليار 
دوالر أمرييك دين بالعملة الصعبة موزعة عىل الشكل التايل 
)أرقــام 2019(: مرصف لبنــان – 5.7 مليار دوالر أمرييك 
ســندات يوروبوندز باإلضافة إىل 15.6 مليار دوالر أمرييك 
تســهيلت لخزينة الدولة؛ املصارف التجارية – 14.7 مليار 
دوالر أمرييك سندات يوروبوندز؛ مستثمرين أجانب – 11.8 
مليار دوالر أمرييك سندات خزينة؛ دول أجنبية – 2.3 مليار 

دوالر أمرييك قروض مبارشة بفوائد ميّسة.
تهــدف خطّة التعايف بوضــوح إىل إلغاء إلتزامات الدولة 
إتجــاه مرصف لبنان )دين بالــدوالر األمرييك ودين باللرية 
اللبنانيــة(. وإذا كان إلغاء الدين باللــرية اللبنانية ينعكس 
تضّخًم نظًرا إىل حجم دين الدولة، إال أن إلغاء الدين بالدوالر 
األمــرييك يعني املس بودائع املودعني ورأســمل املصارف 
بحكم أن مرصف لبنان ال يســتطيع طبــع الدوالرات. أيًضا 
تهــدف الخطّة إىل إلغاء إلتزامات الدولة تجاه املصارف التي 
أقرضتها 14.7 مليار دوالر أمرييك وأكرث من 22 تريليون لرية 

لبنانيــة )حينها كان الدوالر يوازي 1507.5 لرية لبنانية(.
املصــارف التي أودعت 79 مليار دوالر أمرييك يف املرصف 
املركزي )أرقام 2019(، إســتهلكت – بناًء عىل طلب عملئها 
– أكرث من هذا املبلغ يف اإلسترياد كم تُظهره أرقام الجمرك 
)79 + 13 مليــار دوالر أمرييك(. وبالتــايل فإن إلغاء دين 
الدولــة تجاه املصارف وتجــاه املرصف املركزي ينعكس عىل 
الودائــع يف املصارف التجارية بحكــم أن مجموع األصول 

املرصفية ال تســتطيع تغطية الدين املنوي إلغاءه!
ينطلق صندوق النقد يف إعرتاضه عىل ما ُسّمي بـ »توزيع 
الخســائر« من مبدأ أن كبار املودعني هم من إســتفادوا من 
»الفوائــد املُرتفعة« التــي كانت تدفعهــا الدولة. وبالتايل 
طلــب الصندوق من الوفد املفــاوض حمية صغار املودعني 
)الحســابات أقّل من 100 ألف دوالر أمرييك بحســب رئيس 
الحكومة نجيب ميقايت(، وهو ما شّدد عليه رئيس الحكومة 

يف تصاريحه األخرية.
اآلراء اإلقتصادية مقســومة حول هذا التوّجه. فالبعض 
يعترب أن تحميل األجيال املُســتقبلية عبء دين عام ناتج عن 
الفســاد هو جرمية بحق هذه األجيال وينّم عن أنانية الجيل 
الحايل، يف حني يرى البعض األخر أن الخسائر التي تحّملتها 
بعض فئات الشــعب اللبناين تخطّت بأشواط اإلستفادة التي 
حّققوها من الفوائد التي ُدفعت عىل الودائع. وهناك رأي ثالث 
ينــّص عىل أن هذا الدين هو مبعظمه )85%( داخيل وبالتايل 
كان صندوق النقد الــدويل ليترّصف بطريقة ُمختلفة لو أن 

معكوسة! كانت  النسب 
األســئلة التي تُطرح اليوم عديدة وعىل رأســها ســؤال 
جوهري: هل ستتعامل الحكومة اللبنانية مع الدين الخارجي 
)11.8 مليار دوالر ســندات يوروبونــدز + 2.3 مليار دوالر 
ديون مبارشة( بنفس الطريقة التي ســتتعامل بها مع الدين 
الداخــيل؟ ال أحد يعلم حتى الســاعة خصوًصا أن الحكومة 
اللبنانية وســابقتها مل تقم بــأي مفاوضات مع املُقرضني 
بإســتثناء اإلجتمع الذي عقده نائب رئيس الحكومة سعادة 
الشامي مع موظفي املصارف )عرب تقنية webex( إلعلمهم 

»الخسائر«. بتوزيع 
يبقــى القول أنــه عىل املجلس النيــايب الجديد أن يطرح 
الســؤال عن مصــري الـ 27 مليار دوالر أمــرييك املجهولة 
املصري يف حسابات الدولة اللبنانية )تقرير وزارة املال( والـ 
6 مليــار دوالر أمرييك املهدورة يف قطاع اإلتصاالت )ديوان 
املحاســبة(، وغريها من املبالــغ التي ال نعرف كيف ُصفت. 
واألهــم أي تّم صف الدين العام )104 مليار دوالر أمرييك( 

من خلل قطوعات الحساب؟
موقــف صندوق النقد من قانون »الكابيتال كونرتول« 

ُمشكلة »الكابيتال كونرتول« كم هو مطروح، أنه ال يأخذ 
بعني اإلعتبــار كل الطرق التي يتّم فيها إخراج الدوالرات من 
لبنــان، ويُركّز فقط عىل الــدوالرات التي تخرج عرب القطاع 
املــرصيف من خلل التحاويل من الحســابات القامئة )قبل 
األزمــة(. يف الواقع، باإلضافة إىل الوســيلة التقليدية )أي 
التحويل من الحســابات املرصفية القامئة( هناك ثلثة طرق 

يتــّم من خللها تهريب الدوالرات إىل الخارج:
- الطريقــة األوىل متر عرب الحســابات الطازجة أي أن 
التاجــر الذي يُريد إرســال األموال لإلســيرتاد يقوم برشاء 
الــدوالرات مــن خلل منصة صريفة أو من خلل الســوق 
الســوداء ويعمد إىل إرسال هذه األموال إىل الخارج من دون 
أن يكــون هناك رقابة عــىل العملية – أي مراقبة إذا ما كان 
التاجر قام بالفعل بإســترياد السلع والبضائع بالقيمة التي 
حّولهــا إىل الخارج. وقد يظّن البعض أن أرقام التحاويل هذه 
قليلة، إال أن هذا األمر غري صحيح، فهناك مليارات الدوالرات 
التــي تخرج من لبنان بحّجة عملية اإلســترياد من دون أي 
رقيب أو حســيب. وإذا كنا يف ظّل نظام ليبريايل يعتمد عىل 
حرية اإلستهلك واإلستثمر، إال أنه ويف ظل قانون كابيتال 
كونــرتول هذه األمــوال يتّم رشاؤها من الســوق اللبناين 
وبالتايل يتوّجب التأكد من أن التاجر قام بإســترياد ســلع 
بقيمــة املبالغ املُحّولة إىل الخارج، وهذا األمر يتّم من خلل 
إبراز التاجر لثلثة مســتندات: ورقــة التحويل، الفاتورة، 
والكشــف الجمريك )املفروض أن يكون هناك قاعدة بيانات 
مركزية(. وبالتايل فــإن قانون الكابيتال كونرتول يجب أن 

يحوي عىل هذه القيود.
- الطريقة الثانية التي يتّم فيها إخراج الدوالرات من لبنان 
هــي عرب التصدير. فاملُصّدر عند بيعه للســلع والبضائع قد 
يُبقــي أموال التصدير يف الخارج ويُعاود رشاء الدوالرات يف 

الســوق اللبناين. ومبا أننا يف ظــل إقتصاد حّر ويف نفس 
الوقــت يف أزمة، يتوّجب عىل الدولة التأكد من أن الدوالرات 
التــي تّم رشاؤها من الســوق اللبناين، يجــب أن تعود إىل 

السوق.
- الطريقة الثالثة هي بواسطة التهريب إىل الخارج والتي 
توصــل إىل نفس اآللية املوجودة يف الطريقة الثانية اآلنفة 
الذكــر أعله، مع فارق أن املنفذين هم خارجون عن القانون. 
مــن هذا املُنطلق، يتوّجب إدراج ُمكافحة التهريب يف قانون 
»الكابيتال كونرتول« حتى ولو كان البعض يعترب أن التهريب 
هو باألســاس ُمخالف للقانون وبالتايل ال رضورة إلدراجه.

وهنا نطرح الســؤال: أال يعلم صندوق النقد الدويل )سواء 
أعطــى موافقته عىل قانــون »الكابيتال كونرتول« أم ال( أن 
هــذه الطرق موجودة يف لبنــان، وبالتايل أي عملية لضبط 
الكتلة النقدية بالدوالر يف الســوق اللبناين يف ظل إستمرار 
هذه العمليات هي أمر ُمســتحيل؟ وإســتطراًدا  إســتحالة 
إســتقرار سعر صف الدوالر يف السوق السوداء وإستحالة 

توحيد سعر الرصف...

التحفيز اإلقتصادي واإلصلحات {  }
كــم هو معلوم، الرشط الجوهــري الذي يفرضه املُجتمع 
الدويل مبــا فيه البنك الدويل وصنــدوق النقد الدويل، هو 
اإلصلحــات يف قطــاع الكهرباء. وبالتحديــد يطلب البنك 
الــدويل رفع يّد الدولة عن قطــاع الكهرباء وتلزيم املرشوع 
إىل القطــاع الخاص مع تعيني هيئة ناظمة. هذا املرشوع مل 
ميّر يف الجلســة األخرية ملجلس الــوزراء بعدما طلب وزير 
الطاقة ســحب امللف، وهو ما أغــاض رئيس الحكومة الذي 
أظهر عدم رضاه عن هذه الخطوة خلل ترصيحه اإلعلمي.

هــذا الرشط أصبح صعب املنال مــع تحول الحكومة إىل 
حكومــة ترصيف أعــمل ويف ظل فرضية تعرث تشــكيل 
حكومــة يف وقت مقبول، فإن التغذية الكهربائية التي نِعَم 
بهــا اللبنانيون يف فــرتة اإلنتخابات قد تنخفض إىل الصفر 
مع وصــول اإلتفاقية مع الدولــة العراقية إىل نهايتها يف 
شــهر آب القادم. فم هو رأي صنــدوق النقد الدويل ورأي 
البنك الدويل يف هذا التطور؟ وهل ســيقبل متويل إستجرار 
الغاز والكهرباء من مرص واألردن؟ األرجح أن الجواب هو ال!
أما فيم يخــّص تحفيز النمو اإلقتصادي، فالخطة خالية 
مــن أية إجراءات. واملُرّجــح أن الحكومة تتوّقع أنه وبعض 
التوقيــع عىل اإلتفــاق النهايئ مع صنــدوق النقد الدويل، 
فإن البحث يف مشــاريع ُمؤمتر سيدر سيعود إىل الواجهة، 
وحكًم يف هذه الحالة سريتفع النمو اإلقتصادي عمًل مببدأ 
أن ال منــو من دون إســتثمرات. إال أن هذا األمر ال مُيكن أن 
يتّم إال من خلل اإلصلحات وعىل رأســها خروج الدولة من 
الحلقــة اإلقتصادية واقتصار دورها عىل الرقابة من خلل 
الهيئات الناظمة. فهل ســتقوم الحكومة بهذه اإلصلحات؟

أيًضا ومع وجود رشوط سياسية باطنية من قبل املُجتمع 
الــدويل قبل أي موافقة عىل ُمســاعدة لبنان، واإلنقســام 

اإلضايف الذي إستجّد بعد اإلنتخابات النيابية والذي يستّبعد 
أي تســويات سياســية عىل هذا الصعيد، فإن هذه الرشوط 

للتنفيذ. قابلة  غري 
الجدير ذكره أن صندوق النقد الدويل ويف تقرير ســابق، 
كان أشــار بوضوح إىل رضورة تســجيل فائض يف امليزان 
األويل قــادر عىل إمتصاص اإلنفــاق العام بكل جوانبه. إال 
أنــه ال يوجد حتى الســاعة أي خطّة واضحــة املعامل بهذا 
الخصوص بإســتثناء ما ُســّمي بخطة ماكينزي والتي هي 

عبــارة أكرث عن رؤية إقتصادية منها خطة إقتصادية.

{ املوازنة {
مرشوع املوازنة الذي هو من القوانني الخمســة التي من 
املفــروض عىل املجلس النيايب إقرارها للبدء املرحلة األخرية 
مــن املفاوضات مع صندوق النقــد الدويل، ال مُيكن إعتباره 
مرشوع موازنة نظــًرا إىل بعده عن ُمحاكاة الواقع الحايل. 
فهذا املرشوع ســقط قبل إقراره مع تخطّي العجز املســتوى 
املُتوّقع )بســبب ســعر صف الدوالر يف السوق السوداء(، 
وبالتــايل ال مُيكن الســري بهذا املــرشوع ألن العكس يعني 
إســتمرار عدم واقعية موازنــات الدولة اللبنانية. أضف إىل 
ذلك أن قطوعات الحســابات منــذ العام 2004 وحتى العام 
2020 غــري موجودة وبالتايل من غري املنطقي إقرار موازنة 
»إنقاذية« من دون معرفة الواقع الحقيقي لحسابات الدولة!

إال أنه من الواضح أن قطوعات الحســابات ستفتح حكًم 
باب املحاســبة وهو أمر مســتبعد حالًيا نظــًرا إىل طبيعة 
الحكومــات التوافقيــة القامئة والتي ســتجعل من كل من 
إســتلم منصًبا عاًما عرضة للمساءلة. من هذا املُنطلق، نرى 
أن هناك شبه إســتحالة إلقرار قطوعات الحسابات وهو ما 
سُيشكّل عقدة أساسية أمام مسار إستعادة اإلستقرار املايل 

واإلقتصادي.

{ خطّــة »عفى الله عّم مىض« {
مم ســبق، مُيكن اإلستنتاج أن كل ما قامت به الحكومة 
يستثني مبدأ املُحاســبة عمًل مببدأ »عفى الله عّم مىض« 
ويُحّمــل الخســائر للمودعــني واملصارف. وحتــى ما يتّم 
تداوله بخصوص ضــمن الودائع تحت الـ 100 ألف دوالر 
أمــرييك، هو أمر غري واقعي يف ظــل عدم وجود األموال 
ويف ظــل غياب أي خطّة إقتصادية لســّد هــذه الودائع، 
وغيــاب اإلصلحات التــي من املُســتبعد أن يتوافق عليها 
نواب املجلــس الجديد! هذه الخطّة ســتكون كارثية نظًرا 
إىل أنها ســتدك هيــاكل اإلقتصاد عىل ثلثة مســتويات: 
مســتوى املواطن الذي ســيخس ماله وبالتايل ســيقبع 
بالفقر، مســتوى املؤسســات اإلجتمعية )مثال كاريتاس 
واملقاصد( والصّحية )املُستشــفيات( والرتبوية )الجامعة 
اللبنانية( والذي ســيّؤّدي إىل كارثــة إجتمعية نظًرا إىل 
الخدمات التي تُقّدمها هذه املؤسســات، ومستوى اإلقتصاد 

واإلستثمر! اإلستهلك  رضب  ناحية  من 

موافقة بلده عىل وقف إطلق النار، وقال: »إن كييف لن تقبل 

أي اتفاق مع موســكو يتضمن التنازل عن األرايض«، مشــددا 

»عىل أن تقديم التنازالت من شأنه أن يأيت بنتائج عكسية عىل 

أوكرانيا، ألن روســيا ســرتد بقوة أكرب بعد أي توقف للقتال«. 

وقــال بودولياك يف ترصيحات لرويرتز«، إن الحرب لن تتوقف 

بعد التنازالت.

اشــارة اىل ان هذا الترصيح جــاء ردا عىل الدعوات األخرية 

لوقف فوري إلطلق النار من وزير الدفاع األمرييك لويد أوسنت 

ورئيس الوزراء اإليطايل ماريو دراغي.

{ ترصيح زيلينسيك {
من جهته، وصف الرئيس األوكراين فولودميري زيلينســيك، 

الوضع يف إقليم دونباس بـ«أنه بالغ الصعوبة«، لكنه أشار إىل 

»أن الجيش األوكراين يصد هجمت الروس هناك«.

وأبدى زيلينسيك استعداده مجددا لعقد لقاء إن تطلب األمر 

»عىل املســتوى الرئايس« مع نظريه الرويس فلدميري بوتني 
الــذي يرفض ذلك حتــى اآلن«، مضيفا »هذه أراضينا، وخطوة 
بعد أخرى ســنحررها«، متحدثا عن حاجة بلده إىل »عربات 

مصفحة«.

{ صواريخ باليستية {
مــن جهتها، اتهمت هيئة األركان األوكرانية روســيا بنرش 
صواريخ »إسكندر« الباليستية يف مقاطعة بيلغورود الروسية 
املحاذية للحدود الرشقية ملقاطعة خاركيف األوكرانية.وأضافت 
األركان األوكرانية أن القوات الروســية تواصل قصف املواقع 

األوكرانية يف مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك.
وأشــارت يف إحاطتها اليوميــة الصباحية، إىل أن الجيش 
الــرويس يواصل »رضباته الصاروخيــة والجوية يف جميع 
األرايض«، بل إنه »زاد حدتها باســتخدام الطريان لتدمري بنى 

تحتية حيوية«.
ويف دونبــاس أيضا، قال انفصاليو دونيتســك »إن لديهم 
معلومات عن وجود أرسى أجانب ضمن القوات التي استسلمت 
يف مجمع آزوفستال مباريوبول«، مؤكدين »مواصلتهم متشيط 

املجمع تحسبا لوجود بعض العسكريني األوكرانيني داخله، عىل 
حد تعبريهم«.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الربيطانية »إن روسيا تستخدم 
عربات »ترمينيتور« املدرعة املصممة لحمية الدبابات يف ذلك 

الهجوم«.

{ ترصيحات روسية {
بدورها، أكدت وزارة الدفاع الروســية »أن روســيا قصفت 
القــوات األوكرانية جــوا وباملدفعية يف الــرشق والجنوب 

مستهدفة مراكز القيادة والجنود ومستودعات الذخرية«.
وقــال املتحدث باســم وزارة الدفاع امليجــر جرنال إيغور 
كوناشينكوف »إن صواريخ أطلقت من الجو أصابت 3 نقاط 
قيادة و13 منطقة تحتشــد فيها قوات ومعدات عســكرية 
أوكرانية، إضافة إىل 4 مســتودعات للذخرية يف دونباس«، 
مضيفا »أن الصواريخ الروسية أصابت نظاما متنقل مضادا 
للطائرات املسرية قرب هانيفكا، و583 منطقة تجمع للقوات 
واملعدات العســكرية األوكرانيــة، و41 نقطة مراقبة، و76 
وحــدة مدفعيــة وهاون )مورتر( يف مواقــع إطلق النار، 

بينهــا 3 بطاريات غراد، إضافة إىل محطة بوكوفيل للحرب 
اإللكرتونيــة األوكرانيــة بالقرب مــن هانيفكا يف منطقة 

ميكواليف«.
من جهته، أعلن سريغي غايداي حاكم منطقة لوغانسك عرب 

»تليغرام«، مقتل شخص وإصابة 2 خلل القصف ».
وتكثف القصف عىل مدينة سيفريودونيتســك الواقعة يف 
قلب القتال، لكن غايداي أشار إىل أن القوات الروسية تراجعت 

عىل األرض.

{ تدمري شحنة أسلحة {
يف الســياق، أكدت وزارة الدفاع الروســية تقدم قواتها يف 
إقليم دونباس، مشــرية »إىل تدمري شحنة كبرية من األسلحة 
واملعدات العسكرية أرســلتها الواليات املتحدة ودول أوروبية 
قــرب محطة مالني للســكك الحديديــة يف منطقة زيتومري 
رشق دونباس«. وبعد يوم من إعلن وزارة الدفاع الروســية 
قرب إكمل الســيطرة عىل مقاطعة لوغانســك، قال ليونيد 
سلوتســيك: »إن إقليــم دونباس سيشــهد أحداثا مهمة يف 

األشهر القليلة املقبلة«.

األحيان يف راحة اليدين وباطن القدمني.

{ طرق االنتشار {
ينتقل املرض إىل الشخص عند مخالطة املصابني بالفريوس. 
وقد يدخل الفريوس الجسم عن طريق تشققات البرشة، أو املجرى 
التنفيس، أو عرب العينني، أو األنف، أو الفم. كم ميكن أن ينتقل 
من حيوان مصاب، مثل القرود والجرذان والسناجب، إىل اإلنسان 

أو من أسطح وأشياء ملوثة بالفريوس مثل الفراش وامللبس.

{ ما العلج؟ {
ال يوجد علج لجدري القرود، لكن ميكن الحد من انتشاره من 
خلل بعض القيود التي تحول دون انتقال العدوى. وهناك لقاح 
مضاد لجدري املاء ثبتت فاعليته بنسبة 85 يف املئة يف الحيلولة 

دون اإلصابة باملرض، وال يزال يستخدم أحيانا.

{ أول دولة يف العامل تفرض حجراً إلزامياً {
أصبحت بلجيكا أول دولة يف العامل تفرض حجرا إلزاميا عىل 
مصــايب »جدري القرود«، حيث انترش املرض يف 14 دولة حول 

العامل.

الصحية  السلطات  وقالت 
يف بلجيــكا امس، أنه يتعني 
عىل املصابني بفريوس جدري 
القــرود أن يعزلوا أنفســهم 
ملــدة 21 يوما، بعد اإلبلغ عن 
3 حــاالت إصابة باملرض يف 

البلد.
وذكــرت وســائل اإلعلم 
املحلية أن اإلصابات التي جرى 
مبهرجان  مرتبطة  اكتشافها 
أنتويرب  مدينــة  يف  أقيــم 
الساحلية يوم الجمعة املايض.

{ منظمة الصحة 
العاملية {

عىل صعيد آخر، كشــفت 
منظمة الصحة العاملية، عن مدى انتشار مرض »جدري القرود« 
يف دول إقليم رشق املتوسط، بعدما أثار قلًقا دولياً وسط مخاوف 

من احتمل زيادة عدد اإلصابات خلل أشهر الصيف.
يأيت هذا يف الوقت الذي يركز العلمء جهودهم لكشــف كل 
املعلومات املتعلقة بالفريوس، مم يسهل عملية مواجهته، بعد 

تسجيل حاالت يف عدة دول متفرقة.

وبشأن وضع الفريوس بإقليم رشق املتوسط، قالت املسؤول 

الطبي بوحدة الوقاية من مخاطر العدوى والتأهب لها بالصحة 

العامليــة إيفان بوليفا، يف ترصيحات خاصة لـ«ســكاي نيوز 

عربية«، إنه مل يتم إبلغ املنظمة رسمياً حتى اآلن بظهور حاالت 

يف بلدان اإلقليم.
ويتألف إقليم منظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط من 22 
دولة، تتضمن اإلمارات العربية املتحدة والبحرين وُعمن وقطر 
والكويت والســعودية واألردن وتونس وإيران وسوريا والعراق 
وفلسطني ولبنان وليبيا ومرص واملغرب وأفغانستان وباكستان 

واليمن وجيبويت والسودان والصومال.
وأوضحت بوليفا »أن جدري القردة مرض نادر يحدث أساساً 
يف املناطق النائية من وسط إفريقيا وغربها بالقرب من الغابات 
االستوائية املاطرة، لكن ال يوجد أّي علج أو لقاح متاح ملكافحة 
املرض رغم أّن التطعيم الســابق ضّد الجدري أثبت نجاعة عالية 

يف الوقاية منه«.

{ مخاوف من زيادة اإلصابات خلل الصيف {
مــن جهة ثانيــة، قال رئيــس املجموعة االستشــارية 
االســرتاتيجية والتقنية ملنظمة الصحة العاملية ديفيد هيمن 
»إن املنظمــة تعمل عىل تقديم مزيد مــن التوجيهات للدول 
بشأن كيفية الحد من انتشار جدري القرود وسط مخاوف من 
احتمل زيادة عدد اإلصابات خلل أشهر الصيف«، موضحا »أن 
املفهــوم العميل ملنظمة الصحة العاملية املعتمد عىل اإلصابات 
التي تم تســجيلها حتى اآلن هو أن التفيش الحايل ناجم عن 

االتصال الجنيس«.

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

- مديرة االخبار الداخلية واملحلية والعامة نجوى مارون

- مسؤول االخبار الدولية ميشال نرص

- مسؤول االخبار االقتصادية جوزف فرح

- مسؤول قسم الرياضة جلل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــمد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعلين

ـ  املوقع االلكرتوين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العلقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعلنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com

املغاربة، وأدوا طقوســاً تلمودية ونفذوا جوالت استفزازية 

يف باحاته، فيم قدم حاخاماتهم روايات عن الهيكل املزعوم.

وكانت جمعة ما يســمى »نســاء من أجــل الهيكل« دعت 

املســتوِطنات للمشاركة يف اقتحام املسجد األقىص، يف ذكرى 

احتلل رشقي القدس أو ما يطلقون عليه يوم »توحيد القدس«، 

الذي يحل يف 29 أيار الجاري، ضمن سعي جمعات املستوطنني 

إىل فرض الطقوس التوراتية العلنية يف األقىص.

كــم دعا زعيــم منظمة »الهافــا« االســتيطانية بنتزي 
غوبشــتاين، املستوطنني إىل الحشد القتحام األقىص يف »يوم 
القدس« نهاية الشــهر الجاري، باعتباره »يوم البدء بهدم قبة 
الصخرة«. ويتعرض املســجد األقىص بشكٍل يومي القتحامات 
املســتوطنني ما عدا الجمعة والســبت، عرب مجموعات وعىل 
فرتتني صباحية ومســائية، وبحمية قــوات االحتلل، يف 

محاولة لفرض التقسيم الزماين واملكاين يف »األقىص«.
وأوضحت إدارة املســجد األقــىص أّن مجموعات املتطرفني 
تدخل من باب السلســلة، ثم تسري نحو املصىل املرواين وباب 

الناظر واملجلس وتخرج من باب السلسلة.

ويبدأ اقتحام املتطرفني للمســجد األقىص بُعيد الســاعة 7 

صباحاً  ويســتمر يف املرحلة األوىل حتى الساعة 11 صباحاً. 

وعقب الساعة 1.00، أي بعد صلة الظهر، تبدأ املرحلة الثانية 

من االقتحامات اليومية.

{ اعتقاالت يف الضفة {
من جهة أخرى، شّنت قوات االحتلل حملة اعتقاالت يف عدد 

من مدن الضفة الغربيــة املحتلة، عقب اقتحامات واعتداءات 

نفذتها اليوم األحد. ففي مدينة رام الله، اعتقلت قوات االحتلل 

5 فلسطينيني وهم: محمد عبد القادر نوفل، واعتقل عند مدخل 

قريــة راس كركر، غريب املدينة، وكل من عوض جمعة حمد، 
ومحمود ماهر حمد، ومحمد عزت حمد، وعبادة حسام حمد، 

أثناء وجودهم  عند مدخل بلدة سلواد، رشقي املدينة.
ويف مدينة نابلس، اقتحمت قوات االحتلل اإلرسائييل مخيم 
عني بيت املاء، وداهمت منزل األســري املحرر هلل شــاهني، 
وقامت بتفتيشــه والعبث مبحتوياتــه، واعتقلت والده محمد 

شاهني، عندما مل تعرث عىل نجله هلل.
ويف بيت لحم، اعتقلت قوات االحتلل شــابني من بلدة بيت 
فجــار جنويب املدينة، وهم محمــد إبراهيم طقاطقة، ويزن 

محمود طقاطقة، بعد دهم منزيل ذويهم، وتفتيشهم.
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