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ــاة ــ ــ ــ ــ ــة وفـ ــ ــ ــ ــ ــا«:  حالـ ــ ــ ــ ــ »كورونـ
جديـــــــــــدة إصابـــــــــــة   72 و 

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

.»1098971
وأوضحت الوزارة أنه »تم تسجيل 72 محلية و0 وافدة«، 
مشرية اىل انه »تم تسجيل حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح 

العدد اإلجاميل للوفيات 10425«.

الـــيـــوم؟... باللقب  ــّوج  ــت يُ مــن 

املثير النهائي  تحتضن  باريس 

ــد ــيــفــربــول وريـــــال مــدري ــيــن ل ب

جنود االحتالل تتعامل بوحشية مع املتظاهرين

عملية انزال للحرس الثوري عىل احدى ناقلتي النفط

جندي اوكراين يتفقد مركزا عسكريا بعد الغارات

)تتمة املانشيت ص12( 

)التتمة ص12( 

)التتمة ص 8( 

)التتمة ص12( 

نور نعمة

يف خضم جهنم ونارها التي تحرق كل ما حولها، وتحّول لبنان اىل 
رماد عىل كل االصعدة، رأى املضاربون واملتالعبون بســوق الرصف 
ســاحة خالية لهم، فرفعوا الدوالر اىل سقف جهنمي دون حسيب 
او رقيب، اال ان حاكم مرصف لبنان رياض سالمة اقدم عىل خطوة 
مدوية ضد مافيا الدوالر عرب تعميم متكن خالله من خفض الدوالر  
10 آالف لــرية لبنانية،  فضال انه توجه لحاميل اللرية الذين يريدون 
تحويلها إىل الدوالر، سواء مواطنني ام مؤسسات قائال: »ستتم تلبية 
الطلبات كاملًة يف غضون 24 ســاعة«، وطلب منهم التقدم بهذه 
الطلبات اىل املصارف اللبنانية إبتداًء من يوم االثنني املقبل وذلك عىل 
ســعر منصة »صريفة«، مشــريا اىل ان هذا العرض مفتوح ومتاح 
يوميا،  وعىل املصارف ان تُبقي صناديقها مفتوحة حتى الســاعة 
السادسة مساء لثالثة ايام متتالية، اىل جانب قيام املصارف بدفع 
رواتب  املوظفني يف القطاع العام بالدوالر أيضاً عىل ســعر منصة 
»صريفة«. وعليه، شكلت هذه الخطوة رضبة قاضية ملافيا الدوالر، 
حيث اعادت الهدوء اىل سعر الرصف، ومنعت لبنان من االنزالق يف 

ــي ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ـــدو اإلسـ ــ ــ ــع ــ ــ ــــض ضـــــــــّد الـ ــف ــ ــت ــ ــن ــ ــة ت ــ ــّلـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ فـــلـــســـطـــيـــن املـ
ــت الـــحـــرب ــلـ ــعـ ــتـ ــى حـــتـــى ولــــــو اشـ ــ ــ ــص ــ ــ ــدس واألق ــ ــقـ ــ ال الســـتـــبـــاحـــة الـ

ما زالت احتفاالت ما يعرف بيوم »توحيد القدس«، وبالتحديد 
االحتفاليــة األبرز املتمثلة يف »مســرية األعالم اإلرسائيلية« 
تحتل مساحة خاصة فلسطينيا و«إرسائيليا« وحتى دوليا، مع 
استمرار التحذيرات من أن مرور املسرية من باب العامود والحي 

اإلسالمي باتجاه حائط الرباق سيؤدي إىل تفجري األوضاع.
ورغــم تحذير حركة املقاومة اإلســالمية )حامس( قادة 
االحتالل »من أي حســابات خاطئــة يف القدس واألقىص«، 
وتأكيدهــا املــي بكل قوة يف الدفاع عن القدس واملســجد 
والحقــوق الوطنية، فــإن »ارسائيل«ماضية أيضا يف وضع 
اللمســات األخرية عىل التحضريات، مبا يف ذلك رفع جاهزية 
»الرشطــة اإلرسائيلية« بتفريغ 3 آالف عنرص لتوفري الحامية 

للمحتفلني بالقدس.
هذه التحضريات قوبلت باجتامع عاجل للفصائل الفلسطينية 
والغرفة املشــركة يف غزة متخض عنه التهديد بأن »املقاومة 
لن تراجع عام حققته معركة ســيف القدس«، واإلعالن عن 

جهوزية كل الساحات وترابطها للرد عىل العدوان.
وقالت مصادر يف املقاومة الفلســطينية لـ »امليادين«، إّن 

إيـــــــــــران: قـــــــــــوات حـــــــــــرس الثـــــــــــورة البحريّـــــــــــة
ــن ــ ــ ــ ــ ــط يونانيتيـ ــ ــ ــ ــ ــي نفـ ــ ــ ــ ــ ــزت ناقلتـ ــ ــ ــ ــ احتجـ

ـ األوكرانّية : أزمة الغذاء تتفاعل الحرب الروسّيةـ 
زيلينسكي:  روسيا ال تبدو ُمستعّدة ملحادثات جّدية

ــرملــان الــعــراقــي ــب ــّدد بــتــصــويــت ال ــن واشــنــطــن ت
السامية« »ُمعاداة  من  وتحذر  التطبيع..  لتجريم 

أعلــن حرس الثورة يف إيران امس، احتجاز 

ناقلتــي النفط اليونانيتني، »دلتا بســويدن« 

و«برودنت وريور«، يف مقابل ســاحيل بندر 

لنغه وعسلوية.

وقال إن »القــوات البحرية التابع للحرس 

احتجــزت ناقلتــني يونانيتــني الرتكابهام 

انتهــاكات يف مياه الخليج«، مشــرياً إىل أن 
»احتجــاز الناقلتني اليونانيتني جاء بســبب 
عــدم امتثالهام للتعليــامت وقوانني املالحة 

البحرية«.

يحشد الجيش الرويس قواته بأعداد كبرية 
باتجاه مدينــة زاباروجيا )جنــوب(، بينام 
تواصل القوات الروسية التقدم بإقليم دونباس 
)رشق(، يف املقابــل هاجم الرئيس األوكراين 
االتحــاد األورويب واتهم موســكو بارتكاب 

»إبادة جامعية«.
وقال زيلينسيك يف كلمة ملؤسسة بحثية 
إندونيسية »إن بالده ليست متحمسة للتحدث 
مع الرئيس الرويس فالدميري بوتني لكن يتعني 
عليها مواجهة حقيقة أن هذا سيكون رضوريا 

عــىل األرجح إلنهاء الحرب، مضيفا »أن هناك 
أشــياء تجب مناقشتها مع الرئيس الرويس، 
عىل الرغــم من أن الشــعب األوكراين ليس 

حريصا عىل التحدث إليه«.
وتابع »إن عــىل أوكرانيا مواجهة حقائق 
ما تعيشه واســتعادة الحياة داخل دولة ذات 
سيادة، مضيفا أن روسيا ال تبدو مستعدة بعد 

إلجراء محادثات جّدية«.

أعربت الواليات املتحدة عن انزعاجها الشديد 
جــراء تصويت الربملان العراقي لصالح قانون 
يجرم تطبيــع العالقات مع »إرسائيل«، ورأت 
فيه تناقضا صارخا مع املسارات التي اتخذها 

جريان العراق تجاه »تل أبيب«.
وقالت وزارة الخارجية األمريكية ، يف بيان 
اصدرتــه، »إن هذا القانون »فضال عن تهديده 
حرية التعبري وتعزيزه بيئة معاداة الســامية، 
يتعارض بشكل صارخ مع التقدم الذي حققه 
جــريان العــراق يف بناء الجســور وتطبيع 

العالقات مع إرسائيل«.
أضاف البيان ، الصادر عن املتحدث باســم 
الوزارة نيد برايس، أن الواليات املتحدة ستظل 

»رشيكا قويا ال يلني يف دعم إرسائيل، مبا يف 
ذلك مســاعيها لتعزيز العالقات مع جريانها 

أمال يف سالم ورخاء أكرب للجميع«.
يُذكر ان كل مــن اإلمارات والبحرين وقعتا 
يف أيلــول 2020 اتفاقــات لتطبيع العالقات 
مع »إرسائيل«، تحت اسم »اتفاقات أبراهام«، 
يف حفل رســمي اســتضافته حديقة البيت 
األبيض.وتوسعت بعدها دائرة التطبيع لتشمل 
املغرب والسودان. وقد دان الفلسطينيون هذه 
االتفاقــات التي وجدوا فيهــا خرقا لإلجامع 
العــريب الذي جعل من حل النزاع اإلرسائييل - 
الفلســطيني رشطا ألي اتفاق سالم مع »تل 

أبيب«.

قرار حاكم مرصف لبنان هو بطولة بحد 
ذاتها. لقد أظهر الحاكم رياض ســالمة انه 
الدماغ املايل القادر عىل رضب مافيا الدوالر، 
يف وقــت التفــت هذه املافيــا حول رقاب 
الشعب اللبناين، مستغلة االزمة السياسية 
والخالفات واالنانيات والنكايات السياسية.

لقد استطاع رياض سالمة بقرار تاريخي 
وبطويل ان يسقط الدوالر يف يوم واحد 10 

آالف لرية.
الحاكم رياض ســالمة هو منقذ الشعب 
اللبناين، رغم ان مافيا الدوالر اقامت حملة 
تشهري ضده منذ ســنة وحتى اليوم، لكن 
ســالمة عرف كيف يرّد عىل هــذه املافيا 

األفعى التي قام بقطع رأسها.

عىل طريق الديار

»الديار«

ص 10

رياض سامة... رجل املوقف
أثبتت األيــام القليلة املاضية، أن القادرين عىل إخراج 
الوطن من أزمته قليلون. فاإلرتفاع الجنوين يف ســعر 
رصف الدوالر مقابل اللرية اللبنانية منذ إنتهاء اإلنتخابات 
النيابية، والذي إنعكس إرتفاعاً يف أســعار كل الســلع 
والبضائع، تحّمله املواطن وحيداً،ومل تنفع معه التصاريح 
اإلنتخابيــة واإلنتصارات النيابية يف لجمه. وحده حاكم 
مرصف لبنان رياض ســالمة، ومن منطلق الصالحيات 
القانونية املُعطاة له، تحرّك كقبطان لهذه السفينة للجم 
العبث السيايس والفساد من رضب املواطن ولقمة عيشه.
بيان واحد صادر عن حاكم املركزي كان كفيالً بخفض 
ســعر رصف الدوالر ُمقابل اللرية اللبنانية يف الســوق 
الســوداء إىل حدود الثالثني ألف لرية )حتى ساعة كتابة 
هذا املقال(. بيان واحد أثبت فيه رياض سالمة أن الكلمة 
مــا زالت بني يــدي املرصف املركــزي، وأن كل األطراف 
املضاربة يف السوق هي أقزام أمام حجم املرصف املركزي 

وأمام قدرته عىل دعم العملة الوطنية.
عــىل الرغم من كل املالحقات القضائية التي تقوم بها 
بعض األطراف السياســية بحق حاكم املركزي لغاية يف 
نفــس يعقوب، مل يتواَر ســالمة عن القيام بدوره تجاه 
العملــة الوطنية وتجاه املواطن، وأثبت أن قراراته فّعالة 

بعكس القرارات التي تتخذ هنا وهناك:
تقنًيا، بلغ حجم التداول بالدوالر مقابل اللرية اللبنانية 
يف الســوق الســوداء يف األيام املاضية 5 ماليني دوالر 
أمرييك يومياً، مقابل ســتني مليون دوالر أمرييك حجم 
تداول عىل منصة صريفة، أي أن خمســة ماليني دوالر 
أمرييك تّم تداولها عىل ســعر ستة وثالثني ألف لرية، يف 
حني أن هناك ستني مليون دوالر أمرييك تّم تداولها عىل 
ســعر أربعة وعرشين ألف لرية للدوالر الواحد. هذا األمر 
يعني أن القسم الساحق من هذا التداول يُتداول عىل سعر 
منصة صريفة، يف حني أن التجار الذين يســتفيدون من 
منصة صريفة، يُســّعرون عىل سعر السوق السوداء من 
دون حســيب أو رقيب، ويف ظل غيــاب كامل لألجهزة 

الرقابية القابعة يف سبات عميق.
أرقام املرصف املركزي تُشري إىل أن حجم الكتلة النقدية 
باللرية اللبنانية املُتداولة يف السوق تبلغ ثالثني تريليون 
لرية لبنانية، أي أن املرصف املركزي قادر عىل سحب هذه 
الكتلة وامتصاصها مقابل مليار دوالر أمرييك فقط! هذه 
األرقــام تُثبت قدرة املرصف املركزي وحاكمه عىل ضامن 
إســتقرار ُمعني يف املرحلة القادمــة املحفوفة بالكثري 
من املطبات، وعىل رأســها اإلســتحقاقات الدستورية 
مــن عملية إنتخاب رئيس للمجلس النيايب املحســومة 
للرئيــس نبيه بري، ونائب رئيس للمجلس الذي تتصارع 
القوى السياســية عليه، وهيئة املجلس، باإلضافة إىل 
تشــكيل حكومة وهــو املحطّة الدســتورية األهم بني 
هذه اإلســتحقاقات نظراً إىل أن الدستور اللبناين أعطى 
حرصية وضع السياســات وتنفيذها بني أيدي الحكومة 
ُمجتمعة. ومبا أن اإلســتحقاق الرئايس القادم ُمرشح 
للتأجيل، فإن تشكيل الحكومة يأخذ بعداً أكرب مع حصول 
الوزراء عىل لقب الوزير-الرئيس من منطلق إســتحصال 
الحكومــة عىل صالحيات الرئيس يف حال حصول فراغ 

رئايس.
املُشكلة التي ستواجه املواطن يف األيام القادمة، هي 
عبث التجار الذين ســريفضون خفض األســعار بحّجة 
رشائهم الســلع عــىل دوالر ُمرتفع، يف حــني أنهم ال 
يتهاونون يف رفع السعر بشكل تلقايئ عند إرتفاع سعر 
دوالر السوق السوداء. ولن تنفع تصاريح وزير اإلقتصاد 
والتجارة وال تفعليه ملجلس األســعار يف تغيري ســلوك 
التجار املحميني من أصحاب النفوذ حيث ســيطّل بعض 
الثعابني عىل شاشات التلفزة لتربير عدم خفض األسعار. 

أمل يرّد يف الحديث الرشيف »املحتكر ملعون«؟
لكن إىل متى ستستطيع القوى املُعطّلة لإلستحقاقات 
الدســتورية يف عملية التعطيل عرب وضع رشوط عىل 
تشــكيل الحكومة، يف لجم الشعب عن النزول مرة ثانية 
إىل الشــارع؟ ال كهربــاء وال ماء، وإرتفاع يف أســعار 
اإلتصاالت وأســعار املحروقــات، واألدوية مفقودة يف 
األســواق. كل هذا برعاية أصحــاب النفوذ الذين وّزعوا 
الكثري من املال اإلنتخايب، لكن إىل متى سيدوم هذا املال 

بني أيدي الناس؟
يجب معرفة أن إقــرار موازنة العام 2022 كام نصت 
عليه رشوط صندوق النقد الدويل إلســتكامل التفاوض 
مع الحكومة اللبنانية يحتاج إىل سعر رصف دوالر مقابل 
اللرية ُمستقّر تحت طائلة تطيري املوازنة من باب العجز. 
من هذا املُنطلق نرى أنه عىل القوى السياســية املُعرقلة 
من خالل رشوطها، وقف العرقلة ألن البلد مل يعد يحتمل 
وأصبحت األزمة املعيشية تُهّدد مؤسسات الدولة وحتى 
عامودهــا الفقــري  عنيت بذلك الجيــش اللبناين. هذه 
الحكومة يتوّجب عليها التعاون مع حاكم املرصف املركزي 
رياض ســالمة – الوحيد القادر عــىل القيام بإجراءات 
فعلية يف هذه املرحلة الخطرة من تاريخ لبنان والتنسيق 
الكامل معه ملا يتناسب ومصري القطاع املرصيف ومصري 

ودائع الناس التي شفطتها خطة التعايف.
إتّقوا ربكم وخففوا عن كاهل املواطن العبء املعييش، 
وكفــوا عن العبــث بالحجر والبــرش لتلبية أطامعكم 
ومصالحكم الخاصة، وســّهلوا تشكيل الحكومة ملا فيه 

مصلحة املواطن.

شارل أيوب

حقيقة الديار

نيجيريا مـــن  ــاء  جــ ــرود  ــقـ الـ جــــدري  ــا:  ــيـ روسـ
حيـــــث تعمـــــل 4 ُمختبـــــرات بيولوجّيـــــة أميركّيـــــة

أعلــن قائد قــوات الحامية اإلشــعاعية 

والكيميائية والبيولوجية يف القوات املسلحة 

الروســية إيغــور كرييلوفامس، أن فريوس 

جدري القرود جاء من نيجرييا، حيث تعمل 4 

مختربات بيولوجية أمريكية عىل األقل.

وقــال كرييلوف: »وفقــاً لتقرير منظمة 
الصحــة العاملية، فإن تفيش ســاللة غرب 
أفريقيــا من جدري القرود بدأت من نيجرييا، 

)التتمة ص 8( 



دوليل بشعالين 

تتجــه األنظار اىل جلســة انتخاب رئيس 
املجلــس النيــايب الجديد الــذي انبثق عن 
اإلنتخابات النيابية األخرية التي جرت يف 15 
أيّار الجاري، ونائبه وهيئة املكتب املؤلفة من 
أميني رّس وثالثــة مفّوضني، عمالً بأحكام 
املادة 44 من الدســتور، وذلك عند الســاعة 
الحادية عرشة من قبــل ظهر الثالثاء املقبل 
يف ســاحة النجمة. واملعلــوم أنّه ليس من 
»مرشــح« آخر حتى الساعة لرئاسة املجلس 
سوى الرئيس نبيه بّري الذي يتوّقع أن يُنتخب 
لوالية ســابعة، بعد أن أصبح كبري السّن يف 
املجلس الحايل، من دون معرفة عدد األصوات 
التي سيحوذ عليها بعد تبّدل املشهد يف املجلس 

النيايب الجديد. 
أّما املنافسة فســتكون عىل منصب نائب 
رئيس املجلس الذي هو عرفاً من طائفة الروم 

األرثوذكس، وعني كّل من النائب املنتخب املحسوب عىل »التّيار 
الوطني الحّر« الياس بو صعب، ونائب حزب »القّوات اللبنانية« 
ــان حاصباين عليه، علامً أّن كّل منهام كان وزيراً  املنتخب غسَّ
يف فرتة سابقة. وقد يكون هناك مرشح ثالث لهذا املنصب مثل 
النائبني الجديدين املنتخبني سجيع عطية وغسان سكاف، وقد 
يفوز به أحدهام، يف نهاية األمر مستفيداً من تنافس »التّيار« 
و«القّوات« عليه. ويُنتظر حصول مفاجآت يف الجلسة املرتقبة 
عىل صعد عّدة، فام الذي سيحصل فيها، وهل سيمّر يوم الثالثاء 

املقبل عىل خري؟!
مصادر سياســية مطلّعة تحّدثت عن أّن عدم تأمني النصاب 
مــن قبل بعض الكتل النيابية لجلســة يوم الثالثاء املقبل، لن 
يصّب يف صالحها وال يف صالح البلد. فمثل هذا األمر قد يُعطّل 
الحياة السياسية، ويؤثّر سلباً عىل تشكيل الحكومة الجديدة.. 
يف الوقت الذي ينتظر فيه املواطن اللبناين أن يتخذ السياسيون 
اإلجراءات واإلصالحات الالزمة إلنقاذ لبنان من الوضع املرتّدي 

وغري املسبوق الذي يعيشه. 
وتقول املصادر بأّن اســتحواذ الثنايئ الشيعي عىل املقاعد 
الشــيعية يف املجلس الجديد وعددها 28 )15 لـ »حركة أمل« 
و13 لحــزب الله(، يجعل إعادة انتخاب بّري لرئاســة مجلس 
النّواب لوالية ســابعة أمراً محســوماً، سيام وأنّه ليس هناك 
من »مرشــحني« متقّدمني لهذا املنصب من الطائفة نفســها، 
مــا يجعل فوزه »بالتزكية« مؤكّداً.. غري أّن ما يهّم بّري هو أن 
يُنتخب بأكرث مــن نصف أعضاء املجلس، خصوصاً وأنّه اعتاد 
عىل أن يُنتخب بنســبة أصوات مرتفعة. ففي العام 2018، 98 
نائباً صّوتوا له، فيام حصل يف الدورة األوىل أي يف العام 1992  

عىل أعىل نســبة تصويت بلغت 105 من أصل 125، ويســعى 
اليوم اىل أن يتخطّى عدد النّواب املؤيّدين له الستني نائباً. 

وفيــام يتعلّق بالكتل النيابية التــي يُتوقَّع أن تُصّوت لربّي 
اىل جانــب كتلته النيابية »التنمية والتحرير« )15 نائباً( التي 
أعلنت ترشيحه، عىل ما أضافت املصادر نفسها، وكتلة »الوفاء 
للمقاومة« )13 نائباً( يجري الحديث عن إمكانية إعطاء »اللقاء 
الدميوقراطــي« أصوات نّوابه لربّي وعددهم 8، هذا إذا مل يغرّي 
وليد جنبالط رأيه يف الربع ســاعة األخري، فضالً عن أصوات 
حزب »الطاشناق« وهي 3، ونّواب »إمناء عكّار« وهم 4، والنوَّاب 
املؤيدين له مثل طوين فرنجية، وميشــال املّر، وحســن مراد. 
ويبقى أصــوات بعض النّواب »املســتقلّني« ونائبي »جمعية 
املشــاريع« وجميل السّيد الذين قد يعطون أصواتهم لربّي، ما 
قــد يرفع عدد األصــوات املؤيّدة له اىل 58 أو 60 نائباً، علامً أّن 
الســّيد مل ينتخب بّري يف الــدورة املاضية. وقد تحصل بعض 
املفاجــآت من خالل انتخاب آخرين لربي، خصوصاً وأّن رئيس 
»التوحيد العريب« الوزير الســابق وئــام وّهاب قد تحّدث عن 
وجــود 8 أصوات غري معلنة يف املجلس النيايب الجديد مؤيدة 

لقوى 8 آذار.
وعن إمكانية طرح إســم النائب السّيد لرئاسة املجلس، ترى 
املصادر نفســها بأنّه يف حال ترّشــح فهو يعلــم بأّن النّواب 
الشيعة إذا أيّدوه بكاملهم، فهو لن يحصل سوى عىل أصواتهم. 

ولهذا مل يلّوح بأنّه مرّشح لهذا املنصب.
وبالعودة اىل املؤيدين واملعارضني لربّي والذين ســيلجأون 
اىل وضع »أوراق بيضاء« أو أي إســم آخر من باب اإلســتفزاز، 
تقول املصادر إنّه بات شــبه محسوم أّن »التّيار الوطني الحّر« 

وعدد نّوابه 18 لن يعطي صوته لربّي، ال سيام 
بعد السجاالت األخرية التي حصلت بني رئيس 
»التّيار« النائب جربان باســيل والنائب عيل 
حســن خليل الذي أكّد أخرياً، رّداً عىل كالمه، 
»أّن »كتلة التنمية والتحرير« مل تفاوض ومل 
تطلب من أحد، وبالتأكيد ليس من باســيل، أن 
نبادله األصــوات مع أي موقع«. وكان ُحيك 
عن إمكانية تصويت نّواب »التّيار« لربّي عىل 
أن تُبادله »حركة أمل« األمر نفسه يف موقع 
آخــر مثل التصويت للنائــب بو صعب لنيابة 
الرئيس، أو أن تقف اىل جانبه عند اإلستحقاق 
الرئــايس يف التصويــت للرئيس الجديد يف 
ترشين األول املقبل. أّمــا »القّوات اللبنانية« 
فلن تُصّوت لربّي بعد أن أعلن رئيســها سمري 
جعجع أنّه »ال ميلك املواصفات املطلوبة« من 
وجهــة نظره، ويتجه نّوابها وعددهم 19 اىل 
االقرتاع بورقة بيضاء. كذلك األمر بالنســبة 
اىل حــزب »الكتائب اللبنانية« الذي لن يعطي 
نوابه األربعة أصواتهم لربّي. أّما النّواب الـ 13 
من »قوى التغيري«، فمن الطبيعي أن يدعموا شــخصاً مستقالً 

ملنصب رئاسة املجلس النيايب وهو غري متوافر حالياً. 
لهذا قد تنقســم أصوات هؤالء، عىل ما ترى املصادر عينها،  
بني ورقة بيضاء أو تســمية شخص آخر، وقد يفاجىء البعض 
املجلس بانتخاب بّري، ســيام إذا كان هدفه عدم التعطيل وبدء 
املجلس بعمله عىل أســس حديدة مــن الرشاكة. يبقى بعض 
النّواب املستقلّني املعارضني الذين لن يسّموا بّري بطبيعة الحال.
وعن انتخــاب نائب الرئيس، أكّدت املصادر أّن أيا من النّواب 
املنتخبني حاصباين وبو صعب وملحم خلف مل يرتّشــح لهذا 
املنصب، وإن كان ٓعني كّل منهم عليه. ويظهر إســام النائبني 
الجديدين عىل الســاحة السياسية غســان سكاف وسجيع 
عطيــة، وكّل منهام ال مُيانع من انتخابه ملنصب نائب الرئيس. 
وتجري املشــاورات النتخاب أحدهم من قبل الغالبية النيابية، 
أو أي مرّشــح قد يربز إســمه خالل »الويك- أند« مع تنافس 
التّيار و«القوات« عىل هذا املنصب، رغم عدم اتفاقهام مع بّري. 
وتلفت املصادر اىل أّن وجود نائب للرئيس ال يتفق معه سياسياً 
هو أمر سُيعّقد له مهمته يف املجلس الجديد بدالً من أن يُسّهلها. 
د الجلسة  وقالت املصادر إّن الثالثاء لناظره قريب، وسوف تُحدِّ
املرتقبة األحجام السياسية واإلصطفافات والتكّتالت الفعلية، 
وقد تحــدث مفاجآت غري متوّقعة، ســيام وأّن اإلقرتاع رّسي 
وبالغالبية املطلقــة، وأّن انتخاب كّل من رئيس املجلس ونائبه 
يجري عــىل حدة، وتُبنى النتيجــة يف دورة اقرتاع ثالثة عىل 
الغالبية النســبية، ويف حال تساوي األصوات فإّن األكرب سّناً 

يُعّد منتخباً، والرئيس بّري بات األكرب سّناً يف املجلس الجديد.

شكر  فاطمة 

تتصاعــُد األزمة السياســية يف لبنــان، ومعها يتدهور 
الوضــع االقتصادي واملعييش الذي بات يشــكل حالًة من 
الفلتان، يف ظل غيــاب الدولة وانهيار القطاعات الصحية 
واملعيشــية وفقدان املواطن األمل يف حٍل قريب يُخرجه من 
هذه الكارثة التي أملت به منذ ثالث ســنوات تقريباً، يف ظل 
املناشــدات التي تطلُق مــن هنا وهناك لحل األزمة الخانقة 

لكــن دون جدوى، فال حياة ملن تنادي .
وعــىل خٍط مواٍز لألزمات،  يغيُب التيار الكهربايئ متاماً 
عن كل األرايض تواكبها يف ذلك تربيراٌت لوزير الطاقة مبا 
جرى بينه وبني رئيس الحكومة نجيب ميقايت يف الجلســة 
األخرية التي نسفت كل املقررات امللزمة من أجل الوصول اىل 
إعادة التيار ولو لساعاٍت قليلة، ضمن مخطٍط لرشاء الفيول 
مــن دولة العراق، لكن يبدو أن املصالح واآلراء احتدمت بني 
أهل السياسة ككل مرة، ويبقى املواطن يدفُع الثمن ويعيش 
يف الظــالم، ولكــن امللف األكرث حديــًة وخطورًة  هو ملف 
الصحة العامة واملستشفيات التي أصبحت مراكز خالية من 
غرف اإلستشفاء لكل املؤسسات الرعائية، مبا فيها الضامن 
اإلجتامعي املنقسم عىل ذاته يف قراراته اإلستشفائية، عدا  
عن عدم متكنه من دفع مســتحقات املستشفيات، ومازالت 
التسعريُة عىل سعر 1500 لرية، مام أدى اىل تباعٍد كيل ألية 
حلول استشــفائية ، وبات املواطن رهينة الشفقة والرحمة 

فيــام لو وجدت أي حلول بديلة . 
وتزامناً مع كل تلك األزمات، يســعى اللواء عباس ابراهيم  
الذي وصل اىل واشــنطن يوم اإلثنــني املايض، حيث التقى 

كبار املســؤولني يف اإلدارة األمريكية وبحث مواضيع تتعلق 
باألوضاع السياســية واالقتصادية يف لبنان واملنطقة . 

و يؤكــُد مصدٌر ســيايس أن اللــواء  إبراهيم طرح أمام 
املســؤولني األمريكيــني الذين التقاهــم يف  مكتب مراقبة 
األصــول األجنبية التابــع لوزارة الخزانــة، ووكالة األمن 
القومــي األمرييك، ووكالة املخابــرات املركزية األمريكية، 
ووفد مــن الكونغرس، ملف رفع العقوبــات التي فرضتها 
اإلدارة األمريكيــة عــن بعض السياســيني ورجال األعامل 
اللبنانيــني، بغيــة تذليل العقبــات و اســتمرارية الحياة 

 . لبنان  السياسية يف 
و يشــري املصدراىل ان اللقاء الذي جمعه مع الرئيس سعد 
الحريري كان يف إطار زيارة عائلية مبناســبة تخرج نجل 

الرئيــس ســعد الحريري، وقد تطــرق البحث اىل مواضيع 
عديدة من بينها اعادة انتخاب الرئيس نجيب ميقايت كرئيٍس 
للحكومــة ، لكن مصدراً مقرباً من ميقايت أكد أن الحريري 
ســيبتعد عن العمل السيايس ويتفرغ للعمل الخاص يف كل 

املتحدة وسوريا. العربية  اإلمارات  من 
ويتابع املصدر  أن اللواء عباس ابراهيم غادر واشنطن ليقوم 
بجولة أوروبية، وتحديداً اىل كل من دولتي فرنسا وسويرسا، 
يبحــُث من خاللها جملًة من الشــؤون اللبنانية الداخلية، ال 
سيام مع اإلليزيه، حيُث تفيُد مصادر متابعة أن مساٍعي جدية 
يُعمُل عليها لتنشــيط ما وصلت إليه األمور يف اآلونة األخرية 
للمبادرة الفرنسية، التي توقفت لفرتة انشغل فيها الفرنسيون 
بإنتخابات رئاسة الجمهورية، وأفاد املصدر أن مهمة ابراهيم 
تنحرص بشــكٍل أسايس بإحياء املبادرة الفرنسية والسعي اىل 
إعادة النظر يف موضوع إقامة مؤمتر دويل ملســاعدة لبنان، 
وهــو األمر الذي يعطي لبنان دفعاً باتجاه اصالحاٍت حقيقية 
ألية حكومة إصالحية تتبنى ذلك، وتســتطيع العمل عىل وقع 
مؤمتر دويل من شأنه حث بعض الدول األوروبية تأمني حوايل 
الست مليارات من الدول املانحة، فيام لو عقد املؤمتر يف ترشين 

املقبل.
لذلك، تســعى بعض القوى الفاعلة، وعىل رأســها اللواء 
عبــاس ابراهيــم لتذليل بعض العقبــات الداخلية التي من 
شــأنها أن تســاعد عىل اإلفراج ألي حكومــٍة مقبلة دون 
حصول فراغٍ قد يؤدي إىل تعطيل كل تلك املساعدات املنتظرة 
للبنــان، فيام لو مل يكن هناك مــن تناغٍم وتفاهم بني قوى 
الداخل والخارج، وهذا ما يســعى اليــه ابراهيم يف جولته 
الخارجية، وســوف تســتكمل عند عودتــه يف الداخل مع 

. األفرقاء كافة 

أفادت وزارة الخارجية، بأّن »وزير الخارجية 
واملغرتبــني يف حكومة ترصيف األعامل عبد 
الله بو حبيب يواصل اجتامعاته يف واشنطن، 
حيث اجتمع مع السيناتورين الدميوقراطيني 
بوب مننديز وجان شــاهني، بعد أن كان التقى 
ســابًقا مع ســيناتورين جمهوريني«، وأثنى 
أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبني عىل »إنجاز 
العملية االنتخابية النيابية بشفافية ونزاهة«.

ومتنــى األعضاء »أن يتم االتفاق قريًبا عىل 
حكومــة جديــدة تنفذ اإلصالحــات التي تم 
االتفاق عليها مع صنــدوق النقد الدويل، وأن 
يقر مجلس النواب مشــاريع القوانني املحالة 
مــن مجلس الوزراء، والتي من شــأنها امليض 
قدما باتجاه هذا الهدف«. وأفادت الخارجية بأن 
»أعضاء مجلس الشيوخ الذين التقاهم بو حبيب 
يسعون إىل تأمني موافقة الكونغرس مبجلسيه 
عىل حزمة دعم ســبل العيش للجيش اللبناين 
وقوى األمن livelihood support. وأكد جميع 
من التقاهم بو حبيب من الحزبني الدميقراطي 
والجمهوري عىل مساعدة لبنان، رشط أن يبدأ 

لبنان مبساعدة نفسه«.
كام التقى بو حبيب يف دار سكن السفارة عددا 
من كبار املوظفني واملستشارين يف الكونغرس 
األمــرييك من لجــان العالقات والشــؤون 
الخارجية واملخصصات، وتداول معهم يف كل 
امللفــات اللبنانيــة واإلقليمية. كام اجتمع بو 
حبيب، يف املقر الرئييس لصندوق النقد الدويل 
يف واشــنطن، مع مدير الرشق األوسط وآسيا 
الوسطى جهاد ازعور وفريق الوفد املفاوض مع 

لبنان برئاسة إرنستو رامرييز.
وشــارك يف »االجتامع افرتاضيا« مع املدير 
التنفيذي محمود محي الدين. وتم خالل اللقاء 
البحث يف سبل امليض قدًما للوصول اىل اتفاق 
نهــايئ مع صندوق النقــد عىل ضوء اتفاقية 
التفاهــم التي تم توقيعها يف 7 نيســان من 
العام الحايل، وتأثري نتائج االنتخابات النيابية 
عىل قدرة الســلطات اللبنانية يف إقرار حزمة 
اإلصالحــات املطلوبة، للحصول عىل موافقة 

مجلس إدارة الصندوق عىل التفاهم«.
وأعرب ممثلو الصندوق عن »القلق الشــديد 
من التطورات االقتصادية يف لبنان يف املرحلة 
املقبلــة، يف ظل الرتاجــع الكبري يف احتياط 

العمالت الصعبة ملرصف لبنان«.
وشــددوا عىل »عدم متكــن الصندوق من 
مســاعدة لبنان من دون إقــرار اإلصالحات 
الرضورية، والتي تعترب أقل ما يطلبه الصندوق 
عادة من الــدول التي ترغب يف الحصول عىل 
مساعدته، خصوصا إقرار موازنة عام 2022، 
وإقرار قانون الكابيتال كونرتول، وتعديل قانون 
الرسية املرصفية، وإقرار خطة اســرتاتيجية 
للقطــاع املرصيف تقوم عىل تقييم شــفاف 
وعادل يعيد الثقة بالقطاع، وتقييم املوجودات 
الخارجية ملرصف لبنان«. وأشــارت الخارجية 
اللبنانية، إىل أنه »من املقرر أن يزور رئيس بعثة 
الصندوق إرنســتو رامرييز لبنان يف حزيران 
املقبل«. وكان بو حبيب اجتمع مع نائب رئيس 
البنك الدويل لشــؤون الرشق االوســط فريد 

بلحاج وسمع كالما مشابهاً.

ميشال  العامد  الجمهورية  رئيس  استقبل 
عــون يف قرص بعبدا، وفدا من »مركز متوز 
للدراســات والتكوين عىل املواطنة« برئاسة 
الذي اطلع رئيس  الدكتور ادونيس العكــره 
الجمهوريــة عىل التحضريات الجارية لعقد 
املؤمتــر اإلقليمي الــذي ينظمه املركز تحت 
عنوان: »وثيقة االخوة اإلنســانية الصادرة 
عــن الكريس الرســويل واألزهر الرشيف: 
الدين يف الفضاء العمومي«، والذي تشــارك 
فيــه شــخصيات ووفود لبنانيــة وعربية 

وعاملية.
وأوضح العكر ان »املؤمتر سيعقد جلسات 
تتنــاول مواضيــع عديدة حــول الوثيقة، 

عناوينهــا: وثيقــة االخوة اإلنســانية يف 
رســالتيها تحرير املؤمــن وتحرر املواطن، 
التسامح وحدوده، هل الوثيقة منوذج عميل 
ناتج من تفسري او فهم جديد للنص الديني؟ 
نحو تعليم ديني متجدد، وقراءة سياسية يف 

الله«. املتكلم  مراد 
ونوه الرئيس عون بالنشاطات التي يقوم 
بها املركز والتــي »تندرج يف اطار األهداف 

التــي انىشء من اجلها يف العام 2019«.
الدكاترة: خليل  العكــره،  الوفد اىل  وضم 
خريالله، ســوزان منعم، حنا الحاج، بالنش 
ايب عســاف، كلود قرجي، حســان العكره 

بكاسيني. وكامل 
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إذا بقيـــــــــــت الجمهوريّـــــــــــة ...
نبيه الربجي 

»آباؤنا حدثونا كثرياً عن 
الجبال  واألودية  والسفوح  
الخالبــة يف لبنان . كذلك 
حدثونــا عن أهــل لبنان، 
وعن هــواء لبنان . ملاذا ال 
يكــون هناك دافوس آخر، 

دافوس رشق أوسطي«؟
..«أخرياً فهم علينا سعد 
الحريري وتنحى . املشكلة 
أن اآلخرين مل يستشعروا، 
بالرغم من كل »فهلويتهم« 

ما ســبب التنحي . كان يفــرتض أن يحذوا حذوه. واآلن، 
والدولة تلفظ أنفاســها األخرية، أليس غريباً أن يبقوا يف 
مواقعهم دون أن يدركوأ أن خروج لبنان من تلك الكارثة ال 

ميكن أن يحصل بوجودهم عىل رأس السلطة«؟
هــذا مــا نقله رئيــس تحرير صحيفــة خليجية من 
كالم مستشــار لوزير الخارجية السعودي األمري فيصل 
بــن فرحان مع ديبلومايس فرنــيس، كان بني الحضور 
أثتــاء انعقاد »املنتدى االقتصــادي الدويل«  يف املنتجع 

السويرسي.
مــام نقله أيضاً »املشــكلة أن الرتكيبة الفسيفســاء 
للسلطة يف لبنان ال ميكن أن تنتج رجالً مثل األمري محمد 
بن سلامن ليعلق الذين نهبوا املال العام بأرجلهم أيًا كانوا. 
اذا كان هذا هو املوقف الســعودي، فالواضح أن الضغط 
الســيايس  واالقتصادي  سيستمر، وأن تغريدات السفري 
وليد البخاري ستبقى »تلعلع«  يف ديارنا، مع الخشية أن 
يكون من مدرســة  ثامر الســبهان وما فعله يف العراق، 

ومــا كان ينوي أن يفعله يف لبنان .
باعتبار أن الســفري من أهل البيت، بل وصاحب البيت، 
هلل غداة  االنتخابات لرسوب شخصيات محدودة التأثري 
يف صياغة السياســات، واصفاً اياها بـــ »رموز الغدر 

والخيانة وصناعة املوت والكراهية«.
واذا كانــت هذه الصفات تطلق عىل هؤالء، بأي عبارات 
يصــف من هم أكرث تأثرياً،  وأكرث فاعلية، وأكرث حضوراً، 
مــن الذين قصدهم يف تغريدته التــي مل تلق أي رد فعل 
من أي مرجع، باعتبار أن هذا الكالم ليس انتهاكاً صارخاً  

ملفهوم الســيادة . متى كانت هناك سيادة للبنان؟
ترانا نســتنتج من كالم املستشــار، ومن كالم صاحب 
الســعادة، ومــن مقاربات بعض الصحف الســعودية، 
للمشــهد اللبناين أن الرياض وراء الــالءات التي رفعها 
رؤســاء أحزاب، ونواب قدامى ومســتحدثون  يف وجه 
الرئيس نبيه بري للحيلولة دون عودته اىل رئاسة املجلس 

النيايب؟
ال شك أن »االستاذ«  يعلم الكثري الكثري مام يعّد، ومام 
يقال  يف أروقة القصور، ويف زوايا )وأقبية( السفارات، 
وأن هنــاك من يدفع يف اتجــاه الفراغ العام، والفوىض 
العامة، كطريق اىل اســقاط املنظومة السياســية، مع 
أن الفــوىض، يف ظــل الرصاعات االقليميــة والدولية 
الراهنــة،  ميكن أن تفيض اىل انفجار عشــوايئ، واىل 
تناثــر الجمهورية . بطبيعة الحال اىل زوال ما تبقى من 

الدولة.
واذا كان من الصعب، أو من املستحيل، الدفاع عن أي من 
نجوم الجمهورية الثانية، ماذا يعني بقاء الكريس الثانية 
خاليــة ؟ ال برملــان، وال حكومــة، وال رئيس جمهورية، 
دون أن يكــون ممكناً اســتثناء موقع بعينه من الرتكيبة 
الطائفية للســلطة، وتكرار تجربة انتخاب األرثوذكيس 

حبيب أبو شــهال رئيساً للمجلس عام  1946.
ساحة النجمة أم املؤسسات الدستورية . ومن هنا يبدأ 
الفراغ املربمج . املال الشقيق لن يهبط علينا اال مع اختفاء 
الطبقــة الحاليــة وظهور طبقة بديلــة، وتدار بأصابع  
وبتغريــدات  صاحب الســعادة . هذا ما حمل سياســياً 
مخرضماً عــىل التعليق بالقول »كــام الطبيب الذي يعد 

بشفاء املريض، ولكن... بعد موته« !!
املثري هنا أن بعض حلفاء اململكة خائفون عىل رؤوسهم 
أيضاً . يســتذكرون كيــف أن ويل العهد وضع حتى عمه 

»الشهري« )األمري نايف( وراء القضبان.
وســط تلك البلبلة الرسيالية، تأكيد أن جربان باســيل 
تخىل عن حلمه املســتحيل يف وراثة عمه، وبأنه أبلغ من 

يعنيهم األمر بدعم ســليامن فرنجية للمنصب الرئايس .
هكذا يقيص سمري جعجع الذي شعر، غداة االنتخابات 
النيابية، أن قدميه المســتا عتبة القرص،  وهو من تبنى 
ترشيح العامد ميشال عون للرئاسة )اتفاق معراب(، فقط 

لقطع الطريق عىل فرنجية .
ما هو موقف قرص الياممة من ذلك؟ ال بد من الســؤال 
اآلخــر، يف ظــل هذا التدهور املروع، هل ميكن تشــكيل 
حكومــة  وانتخاب رئيس للجمهورية؟ الســؤال األكرث 

واقعية ... هل ميكن أن تبقى الجمهورية؟!

ــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــــد ونائبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــي الجديـ ــ ــ ــ ــ ــــــس النيابـ ــ ــ ــ ــ ــــــس املجلـ ــ ــ ــ ــ ــــاب رئيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة انتخـ ــ ــ ــ ــ ــ  جلسـ
تحـــــــــــــــّدد األحجـــــــــــــــام السياســـــــــــــــّية واإلصطفافـــــــــــــــات والتكّتـــــــــــــــات الفعلّيـــــــــــــــة!!

ـــــاس إبراهيـــــم يُســـــتكمل فـــــي الداخـــــل حيـــــن عودتـــــه… ـــــواء عب ســـــعي خارجـــــي لل

رئيس البعثة يزور لبنان في حزيران
ــقــد أكــــدوا ــو صـــنـــدوق الــن ــل ــث ــم ــة«: ُم ــ ــّي ــ ــارج ــخــ ــ »ال
لبوحبيـــــب قلقهـــــم مـــــن التطـــــّورات اإلقتصاديّـــــة

عـــــون اطلـــــع علـــــى التحضيـــــرات ملؤتمـــــر
ــانّية« ــ ــ ــ ــ ــوة اإلنس ــ ــ ــ ــ ــة األخ ــ ــ ــ ــ ــول »وثيق ــ ــ ــ ــ ح األوروبــي اإلتحاد  أوروبــي:   مسؤول 

لبنان جانب  الى  الوقوف  سُيواصل 
أكد الناطق الرســمي باسم االتحاد األورويب ملنطقة الرشق 
األوســط وشــامل إفريقيا لويس ميغيــل بوينو، يف حديث 
لـ«العربية«،  »أن االتحاد يحث عىل رضورة اإلرساع يف تشكيل 
حكومــة جديــدة يف لبنان، والســعي إىل إجراء اإلصالحات 

الرضورية يف البالد«.
كام لفت إىل أن »االتحاد ساهم يف جعل االنتخابات النيابية 
التي جرت األســبوع املايض ممكنة من خالل تقديم املساعدة 
الفنية لهيئات إدارة االنتخابات وإيفاد بعثة ملراقبتها«، موضحاً 
أن »بعثــة املراقبة أصدرت تقريرها األويل الذي أشــار إىل أن 
النظــام االنتخايب واملخالفات ورشاء األصوات قد أدت إىل عدم 
تكافؤ يف الفرص، علامً أّن هذا التقرير ســيتبعه تقرير نهايئ 

آخر«.
وتابــع قائالً: »نتوقع من مجلس النــواب الجديد املنتخب 
أن يدعــم عملية رسيعة لتشــكيل الحكومة، وأن يعمل عىل 
اعتامد جميع الترشيعات وتنفيذ اإلصالحات الالزمة لتحسني 
الحوكمة واالســتقرار االقتصادي مبا يخدم لبنان وشــعبه، 
وكذلك عــىل الربملان الجديد أن يســاهم يف تنفيذ اإلجراءات 
املســبقة املطلوبة يف االتفاق عىل مستوى املوظفني، املوقع 
مع صندوق النقد الدويل يف 7 نيسان املايض، من أجل املبارشة 

بربنامجٍ للصندوق«.
كام رّجح الناطق الرســمي »إجراء االنتخابات الرئاســية 
والبلديــة اللبنانية يف موعدهــام، مبا يتامىش مع املبادئ«، 
مشــرياً إىل أن«االتحاد األورويب سيواصل الوقوف إىل جانب 
لبنان وشــعبه، خاصة أن هذا الدعم مســتمر منذ عقود ومل 
يتوقــف، ففي عــام 2020 وحده، قدم االتحــاد حوايل 333 
مليون يورو ملســاعدة البالد. ونحن عىل استعداد لالستمرار 

يف مساعدته بعد إبرام اتفاٍق مع صندوق النقد الدويل«.
إىل ذلــك، كرر »رضورة القيام باإلصالحات الالزمة لضامن 

أمن واستقرار وازدهار مستدام للبنان واللبنانيني«.

عون مع وفد »مركز متوز للدراسات والتكوين عىل املواطنة«            )دااليت ونهرا(
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ــــن! ــــاء الحكومــــة بمواصفاتهــــا ووزرائهــــا الحاليي ــــع بق ــــاء ميقاتــــي.. وال تمان  باريــــس تفضــــل بق
نصراللــــه يمــــّد يــــد الحــــوار الداخلي...وترقــــب لكيفّية تموضــــع النواب »التغييريين« واملســــتقّلين

عيل ضاحي 

مواصلة االمريكيني واالوروبيني والسعوديني 
الضغط عــى حزب الله الرباكه واشــغاله، ال 
يعني ان حارة حريك »مشتتة« االنتباه يف اتجاه 
االستحقاقات الداخلية الداهمة اىل االستحقاق 
الخارجي والحدودي الدائــم واملتمثل بالصيغة 
الردعية والدفاعية، والتي باتت صالحة براً وبحراً 
وجواً بعد الخطاب االخري لالمني العام لحزب الله 
السيد حسن نرصالله، والذي اكد فيه ان الدفاع عن 
الــروة النفطية والغازية من اولويات املقاومة 
وواجباتها، بعد ان دعا برصاحة اىل اسرتاتيجية 
دفاعية تبدأ من وضع صيغة للدفاع عن مياه لبنان 

وثرواتها.  
ومن االستحقاقات الداخلية الداهمة هي إعادة 
انتخاب رئيس مجلــس النواب نبيه بري ونائبه 
الذي سيكون النائب الياس ابو صعب بعد توفري 
اجامع عليــه داخل »التيار الوطني الحر« امس، 

وترشيحه رسمياً. 
ويف السياق، يكشف قيادي يف »الثنايئ الشيعي« ان انطالق 
العجلة الدستورية والترشيعية لن يكون قبل 15 حزيران، تاريخ 
اكتامل كل التدابري الالزمة للمجلس الجديد من الرئيس ونائبه اىل 
اعضاء هيئة مكتب املجلس وصوالً اىل رؤساء اللجان واملقررين.

ويشــري القيادي اىل ان ال جديداً عى مســتوى التحالفات، 

فإعالن الســيد نرصالله مد اليد اىل الداخل، ال سيام اىل القوى 
والجهات التي افرزتها االنتخابات الجديدة، ينتظر وضوح صورة 
التحالفات داخل مجلس النواب، فقبل معرفة كيفية متوضع كل 
نائب من »املســتقلني والتغيرييني« واين سيكون ويف اي كتلة 
او حزب او يبقى مستقالً، ال ميكن الحديث عن تحالفات جديدة 
او زيــادة حصة حزب الله وحلفائه يف 8 آذار من النواب الجدد، 
وبالتايل الرتقب هو سيد املوقف وجلسة الثالثاء النيابية ستكون 

بداية ملؤرشات ميكن البناء عليها.
ويلفــت القيادي اىل ان الحديث يدور عن 5 او 
6 كتــل  نيايية مؤلفة من نائبني وثالثة واربعة 
وخمسة نواب، من املســتقلني و«التغيرييني«، 
وهذا سُيعقد التحالفات والتفاهامت، اال اذا اعيد 
االنقســام الواضح والكبري بني 8 آذار و14 آذار او 
بشــكل اوضح بني َمن يؤيد حزب الله وسالحه 

ومن يلتحق بركب امريكا والسعودية.
ويشري القيادي اىل ان ورغم الحديث االمرييك 
والتهوييل عى لسان مسؤولني سابقني يف ادارة 
ترامب، يؤكد الفرنســيون ويف آخر تواصل جرى 
مــع حزب الله وبري والتيــار الوطني الحر، ان 
املبادرة الفرنسية والتي انتجت حكومة ميقايت 
ال تزال صالحة وسط عدم مامنعة باريس باعادة 
تكليف الرئيس نجيب ميقايت، كام ال متانع بقاء 
معظم الوجــوه الحكومية الحاليــة، ما داموا 

ملتزمني بالصفة االختصاصية وغري الحزبية.
ويكشف القيادي ان غري اسم ميقايت ومحاولة 
البعض اعادة تعويم الســفري السابق نواف سالم، مل يطرح اي 
اســم جديد لتويل تأليف الحكومــة الجديدة، كام مل يبحث اي 
امر حكومي جدي يف ظل عدم اكتامل الورشــة داخل مجلس 
النواب الجديد،  ويخلص القيادي اىل ان االختبار الجدي يف ملف 
الحكومة وتبيان التعقيد من التسهيل، سيظهر بعد 15 حزيران 

وساعتئذ لكل حادث حديث .   

اإلرتــهــان مــع  ال عيش  املــرتــضــى: 
غرد وزير الثقافة القايض محمد وسام املرتىض عرب حسابه 
عى »توتري«: »الشــعب يكاد ميوت بفعل حصار يخنق جميع 
مفاصل الحياة وبعض املسؤولني يخشون اإلستفادة من فرص 

قامئة خوفا عى أموالهم ومصالحهم يف الخارج«.

 حزب الله:          قرار مجلس النواب العراقي
ــاع ــ ــ ــج ــ ــ مـــــــوقـــــــف شـــــــريـــــــف وش

عرّب حزب الله يف بيان، عن »اعتزازه وتقديره للقرار التاريخي 
والهــام الذي اصدره مجلس النواب العراقي والقايض بتجريم 
التطبيع مع العدو الصهيوىن، ويعتربه خطوة كبرية ورئيسية 
يف مواجهة مسرية التطبيع املذلة التي قامت بها بعض الدول 
العربية وموقفا صلبا داعام للشــعب الفلسطيني ومقاومته 

البطولية يف مواجهة العدوان واالرهاب الصهيوين«.
ورأى أن »هذا املوقف الرشيف والشــجاع يعرب بشكل واضح 
عن حقيقة انتامء الشــعب العراقي العزيز ومرجعيته الدينية 
وقواه السياســية، ويؤكد عى موقع العراق الثابت والدائم اىل 
جانب القضية الفلسطينية مل يؤثر فيها ال االحتالل االمرييك 
وال االوضاع االقتصادية والسياســية الصعبة التي عاشــها 
العــراق يف الســنوات االخرية، وبقي وفيــا النتامئه العريب 

الحقيقي ودعمه ملقاومة االحتالل«.
ودعا »االحزاب السياســية العربية وجامهري امتنا العربية 
اىل االستفادة القصوى من املثال العراقي يف مضمونه وتوقيته 
للعمل يف مختلف الســاحات، وتجريم التطبيع واســتصدار 
الترشيعات والقوانني الرضوريــة يف مواجهة التطبيع عى 

املستويات كافة«.

بــري عــودة  تؤيّــد  والغربّيــة  الخليجّيــة  الســفارات  غربــي:   ديبلوماســي 
ــون« ســُيصّوتون بورقــة بيضــاء وبشــعارات مــن »ثــورة 17 تشــرين« »التغييريّ

صونيا رزق 

يســتعد رئيس املجلس النيايب نبيه بري، لخوض 
معركته وتّويل والية سابعة لرئاسة املجلس النيايب، 
خالل جلســة عامة تعقد عنــد الحادية عرشة من 
قبــل ظهر الثالثاء يف القاعة العامة ملجلس النواب، 
إلنتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس النيايب وأمينّي 
رس وثالثــة مفوضني، عمالً بأحــكام املادة 44 من 

الدستور.
 لكن ووفق مصادر سياسية متابعة لعملية االنتخاب، 
فمعركته هذه املرة لن تكون كسابقاتها، النها محتاجة 
اىل وساطات لنيل عدد اصوات اكرب بسبب صعوبتها، 
يف ظل التغيري الذي حصل يف املجلس النيايب الجديد، 
وافيد بأّن االمني العام لحزب الله السّيد حسن نرصالله، 
طلــب من رئيس الجمهورية ميشــال عون ورئيس 
»التيار الوطني الحر« جربان باسيل التصويت لربّي، 
وعدم مقاطعة هذا االستحقاق، الّن االمر سينعكس 
سلباً عى االستحقاقات املقبلة، مام ساهم يف ترطيب 
االجواء السياسية بني باسيل وبري، الذي يجري منذ 
فرتة اتصــاالت للتوصل اىل تفاهامت يف ما يخص 
انتخابه من جديد رئيساً للمجلس، اذ يرفض وصوله 
بأصوات متواضعة، ويطمح اىل نيله العدد االكرب من 
اصوات النواب، وبخاصة املسيحيني منهم، االمر الذي 
ما زال يالقي صعوبة، فيام املطلوب الحصول عى الحد 
االدىن من امليثاقية التي يريد بري نيلها يك يكون كل 

يشء دستوري.
اىل ذلــك، لفتت املصادر املذكورة، اىل ان باســيل 
يريد الحصول عى »جائزة ترضية«، مقابل التصويت 
لربّي ويأيت يف الطليعة منصب نائب رئيس املجلس، 
واالسامء تتأرجح بني النائبني الياس بو صعب وجورج 
عطالله، الذي يرغب باسيل بإيصاله اىل هذا املنصب، 
بعد ان انخفضت نســبة حظوظه الرئاسية، يف ظل 
معلومات بأنه سيكون وزيراً لحقيبة دسمة جداً يف 
حال تشــكلت حكومة جديــدة، إضافة اىل حقائب 
دسمة او ال حكومة، مام يرّجح بقاء حكومة ترصيف 

االعامل لفرتة طويلة. 
ويبدو، وبحســب املصــادر، اّن ترصيف االعامل 
سيستمر كمهمة للحكومة امليقاتية، الّن الكواليس ال 
تبرش بالخري، ومنها املباحثات واملناقشات القامئة يف 
اطار التشــكيلة الحكومية التي لن تؤدي اىل خامتة 
ســعيدة، الّن الرشوط بدأت تطلق من محاور عدة مع 
التهديدات، بدءاً بتشــكيل حكومة وحدة وطنية من 
ابرز افرقاء محور املامنعة، مع رفض للتكنوقراط من 
قبل رئيس »  الوطني الحر«، الذي اعلن خالل مهرجان 
»التيــار« يوم الســبت املايض« بــاي باي لحكومة 
التكنوقراط«، يف ظل معلومات بأّن مطالبه بالوزارات  
الهامة  ستتخطى املعقول، ما يؤكد إستمرار املناكفات 
وعدم االتفاق عى إسم اي مرشح لتويّل التكليف ثم 
التأليف الذي ســيعيد التناحرات ضمن مرحلة صعبة 

وشاقة ترتافق مع االنهيارات املتتالية.
يف غضون ذلك، نقل وزير ســابق عن ديبلومايس 

غريب قوله » بأّن السفارات الخليجية والغربية تؤيد 
عودة بري رئيساً للمجلس النيايب«، اذ تعتربه صاّمم 
االمان يف هذه الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان، 
حيث يســتطيع ضبط التوازن الســيايس يف البلد، 
واملرحلة تتطلب عودته، وإعترب الوزير بأّن بري عائد 
اىل املجلس لكن مع عدد أصوات متواضع 65 او اكر 
بقليل، يف ظل معلومات عن حصول مفاجأت خالل 
جلســة االنتخاب، من خالل كتلــة »التيار الوطني 
الحر«، التي ُتركت لها حرية االختيار  للتصويت لربي 
او عدمه بدعوة من باسيل، يك ال يقال انه إستأثر بقرار 
التصويت لربي، فيام تشري املعلومات اىل اّن اكرية 
نواب التيار، خصوصاً امللتزمني حزبياً سيصوتون له، 
الن املصلحة والظروف تتطلب ذلك، االمر الذي سيشكل 
مفاجأة بالتأكيد، بعد ان رّدد معظم نواب »التيار« مراراً 
بأنهم غري موافقني عى تويّل بري والية سابعة النهم 

يطمحون اىل التغيري.
وعــى صعيد نواب »التغيري« والحراك املدين، فقد 
عقدوا اجتامعاً مســاء  الخميس املايض ملناقشــة 
املوقف من جميع االســتحقاقات، خصوصاً جلسة 
الثالثــاء  املقبــل،  ومل يتخذ بعد القرار النهايئ، فيام 
تلفت املصادر اىل اّن اكرية النواب املحســوبني عى 
هذا الخط، يتجهون اىل عدم التصويت لربي من خالل 
وضع االوراق البيضاء، وبعضهم سيستعني بعبارات 
وشــعارات نابعة من« ثــورة 17 ترشين«، للتذكري 
برضورة حصول تغيري، ووصول شــخصيات جديدة 
اىل كل املناصب وصوالً اىل رئيس جديد للجمهورية. 

 حـــــــــــــــزب اللـــــــــــــــه: ســـــــــــــــنواجه الحـــــــــــــــرب املالّيـــــــــــــــة التجويعّيـــــــــــــــة
ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا النفطيّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن ثرواتنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتفادة مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة اإلسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي كيفيّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنبحث فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وسـ

[ رأى نائــب رئيس املجلس التنفيذي يف حزب الله 
الشــيخ عيل دعمــوش، يف خطبة الجمعة  أنه »يف 
ظل تفاقم األزمــات، يجب أن تكون األولوية املطلقة 
لدى الجميع هي معالجــة هذه األزمات وتقديم الهم 
املعييش واالقتصادي عــى كل االهتاممات األخرى، 
وإذا كنا نختلف عى العديد من القضايا األساسية، فإن 
مــام ال يجوز أن نختلف عليه هو أن األولوية يف هذه 
املرحلة هي للشأن املعييش ومعالجة امللفات الحياتية 
والتنموية والبحث يف كيفية تفعيل االســتفادة من  

ثرواتنا النفطية والغازية إلنقاذ البلد«.
وشدد عى »أننا يف حزب الله مند أيدينا لكل الحرصاء 
عى إنقاذ البلد، ونعاهد أهلنا بأننا سنعمل عى كل ما 
وعدناكم به، كام قال األمني العام قبل أيام، وسنحرض 
بشكل أفضل وبجدية أعى حتى من الفرتة السابقة، 
وسنكون معكم ســواء من خالل وجودنا يف الدولة 
ومؤسســات الدولة أو من خالل إمكاناتنا الذاتية، لن 
نبخــل بيشء، وخصوصا عى الناس الذين مل يبخلوا 

بيشء، ال بالدماء وال بالحضور وال بالصوت«. 
واعترب دعموش »أن من يجعل يف أهدافه وأولوياته 
نزع ســالح املقاومة وتجريد لبنان من هذه القوة هو 
يتامهى مع االرسائييل واألمرييك ويحاول عبثا تحقيق 
ما عجزا عنه«، مشددا عى »أننا بهذه القوة استطعنا 
أن نحرر أرضنا، وبهذه القوة نســتطيع أن نحمي بلدنا 
وثرواتنا وغازنا ونفطنا ومننع العدو من سلب مواردنا«.
[ اعترب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن 
فضــل الله خالل حفل أقامه حزب الله يف حارة صيدا 
مبناســبة عيد املقاومة والتحرير، بـــ«أّن من يفكّر 
مبقعد نيايب ويســتطيع أن يُغرّي معادالت سيعلم أنّه 

كان يعيش يف رساٍب، وأّن هناك معادالت 
وتوازنات وطنية وتركيبة يف بلدنا أنتجت 
هذا املجلس النيايب الذي يعرّب بشكٍل أو بآخر 
عن أحجام القوى السياسية وعن ممثيل 
الطوائف واملذاهب ألّن لألسف تركيبة بلدنا 

تركيبة طائفية مذهبية«. 
أضاف »بالنسّبة لنا نعمل عى خطَّنْي 
ألن البلد يف مرحلة إنهيار شــديد، سعر 
رصف الــدوالر وصل ألرقــام مرتفعة، 
غالء األســعار، وضــع الكهرباء واملياه، 
أسعار املشتّقات النفطّية، موضوع الدواء 
واإلستشــفاء إىل ما هنالك، الخّط األول 
الــذي نعمل عليه هو تطبيق ما التزمنا به 

يف برنامجنــا اإلنتخايب وبدأنا بعد يومني من انتهاء 
اإلنتخابات بوضع برنامج عملنا موضع التنفيذ ككتلة 
الوفاء للمقاومة وهذا البعد عى املستوى الوطني العام 
يحتاج إىل حكومة وخاصة عى سبيل املثال اليوم من 
يقوم بحّل مشكلة الكهرباء؟ نائب أو كتلة أو حزب؟ 

أو نريد حكومة تنشــئ معامل وتوّقع 
عقودا بعيًدا عن السمرسات والصفقات 

ونهــب املال العام، حتى حكومة ترصيف 
األعامل اآلن عليها مســؤولية أن تعالج 

موضوع الكهرباء«. 
وقال: »إذا كان بعــُض الخارج يفرض 
حصاراً عى بلدنا لتجويع شعبنا وإذا كان 
بعض الداخل يعطّل الحلول ويرفضها، فنحن 
منّد اليد من موقع القّوة وحجم التمثيل ولن 
نرتك شعبنا، وهذا التزاٌم من حزب الله بأن 

نقوم بأّي يشٍء ملساعدة أهلنا وناسنا عى مواجهة 

هذه الحرب املالية االقتصاديّة التجويعّية«.

وختم فضــل الله قائال: »التزمنا أمام الناس أنّنا 

لن نقبل أن يجوع أّي مواطن نستطيع أن نصل إليه، 

والتزمنــا أمام الّناس بأن نكــون إىل جانبهم بكّل 

إمكاناتنا وقدراتنا عى كافة املستويات«.

فضل الله خالل الحفل

 إحبــــــــاط عملّيــــــــة تهريــــــــب حشيشــــــــة الكيــــــــف
والكوكاييــــــــن الــــــــى إحــــــــدى الــــــــدول األوروبّيــــــــة

صــدر عــن املديرية العامــة لقوى االمن 

الداخيل - شــعبة العالقــات العامة البالغ 

التــايل: »يف إطار العمل الذي يقوم به مكتب 

مكافحة املخدرات املركزي يف وحدة الرشطة 

القضائية ملكافحة عمليات تهريب املخدرات. 

توافــرت معلومات لهذا املكتب عن محاولة 

تهريب كمية من املواد املخّدرة مخبأة بطريقة 

م خشبي لهياكل  محرتفة ومموَّهة داخل مجسَّ

قلعة بعلبك، اىل احدى الدول االوروبية. 

وبنتيجــة   ،2022-5-17 بتاريــخ 

االســتقصاءات والتحريات املكثفة، توّصلت 

عنــارص هذا املكتــب اىل تحديد مكان وجود 

الطرد وذلك يف احدى رشكات الربيد، حيث تم 

ضبطه، وبتفتيشــه عر يف داخله عى 12,8 

كلغ من مادة حشيشة الكيف. 

بالتاريــخ ذاته، وبنتيجــة عمليات الرصد 

واملتابعــة الحثيثة، اوقفــت إحدى دوريات 

مكتب مكافحــة املخدرات املركزي يف محلة 

البرتون مرســلة الطرد ورشيكها يف عملية 

التهريــب، وهــام: ا.ش. )مواليد عام 1981، 

لبنانيــة( د.ت. )مواليد عام 1987، لبناين(، 

وضبطت بحوزتهام 250غ من مادة الكوكايني 

مخبأة داخل قطعة خشــبية عى شكل ارزة 

لبنان، كانا بصدد تهريبها اىل خارج األرايض 

اللبنانية. 

التحقيق جار بإرشاف القضاء املختص«.

أقام صالة الشكر في كنيسة بمسقط
الشــــــــرق فــــــــي  نحــــــــن  العاشــــــــر:   يوحنــــــــا 
ــلمين ــ ــ ــ ــا املس ــ ــ ــ ــع أخوتن ــ ــ ــ ــد م ــ ــ ــ ــارب واح ــ ــ ــ ُرّكاب ق

بدأ بطريرك أنطاكية وسائر املرشق للروم 
األرثوذكس يوحنا العارش زيارته الراعوية 
إىل مسقط، بدعوة من راعي أبرشية بغداد 
والكويــت وتوابعهام للــروم األرثوذكس 

املرتوبوليت غطاس هزيم. 
استهل البطريرك اليوم األول بإقامة صالة 
الشكر يف كنيسة القديس الحارث بن كعب 
النجراين - مســقط، ثم ألقى املرتوبوليت 
هزيم كلمة قال فيها: »نعم أنتم يف سلطنة 
عامن، بلد املحبة، السالم واألخوة اإلنسانية، 
فالنــاس كلهم عيال الله، هذه هي القواعد 
التي أرســاها جاللة السلطان قابوس بن 
ســعيد بن تيمور والذي أكرمنا بتخصيص 
قطعة أرض لبناء هذه الكنيســة، وقد عزز 

وتابع هذه القواعد هيثم بن طارق«.
وكانــت كلمة ملمثل وزارة األوقاف أحمد 
البحــري عرب فيها عن اعتزاز الســلطنة 
وفرحها بهذا الحدث الذي يقام تحت رعاية 

البطريرك يوحنا العارش.
بــدوره، رد البطريرك يوحنا بكلمة جوابية 
شــاكرا، قائال: »نحن عى هذه األرض ركاب 
قــارب واحد مع أخوتنا املســلمني نتنســم 
وإياهم مرضاة الرب العيل القدير، لقد جمعتنا 
ســلطنة عامن هذه األرض الطيبة عى هذه 
األرض املقدسة، كام جمعنا القديس الشهيد 
الحارث بن كعب الذي أكد ويؤكد أن املسيحية 
مل تكــن يف يوم من األيام غريبة عن شــبه 
الجزيرة العربية، وما وجودنا هنا وتكريسنا 
هذه الكنيســة املقدسة إال دليل عى الرحابة 
العامنية التي تستقطب أبناء الكنيسة مبحبة 

ووئام وأخوة إنسانية«.
يف ختام كلمته، قدم البطريرك للمطران هزيم 

بدلة كهنوتية، كام قدم للكنيسة بيت القربان 
املقــدس ليوضع عى املائدة املقدســة. وقلد 
االرشــمندريت دميرتي منصور صليبا مقدسا 

تقديرا لعطاءاته. 
بدوره، قدم االرشــمندريت دميرتي منصور 

للبطريرك باسم أبناء الرعية عصا رعائية. 
ويف السياق نفسه، قلد البطريرك ٱيفلني كرم 
نيابة عن والدها املهندس ســيمون كرم وسام 
القديسني بطرس وبولس. كام قدم للمتربعني 
دروعا تقديرية تحمل أيقونة القديس الحارث بن 

كعب النجراين. 
هذا وقد جرى عرض فيلم وثائقي يخط مراحل 
تأسيس الكنيسة حتى تحقيق الحلم الذي جمع 

الشعب املؤمن بنعمة الرب يف بيت الله.

يوحنا العارش يلقي عظته

ــــــزء مــــــــن أمــــــــوال ــــــراج عــــــــن جــ  األبيــــــــض: توّســــــــطنا لإلفــ
املستشــــــــفيات... لكــــــــن لــــــــم نســــــــتطع تحقيــــــــق أّي شــــــــيء

اعتــرب وزير الصحة فراس األبيض، أن »ما 
قام به لبنان تجاه النازحني الســوريني كان 
واجبــاً أّداه نيابة عن كل العامل، وبعد كل هذه 
الجهود من حقه وضع استثامرات فيه لدعم 

النظام الصحي«.
ولفت، يف حديــث تلفزيوين أن »لدينا قلق 
كبــري يف ظل األزمــة االوكرانية أن كل الدعم 
يتجه نحو أوكرانيا«، موضحاً »أننا نرفع الصوت 

يك ال تُنتىس األزمة التي مير بها لبنان«.

وأكــد األبيض، »أننا توّســطنا مع مرصف 
لبنان لالفراج عن جزء من أموال املستشفيات، 
ولكن لألسف مل نستطع تحقيق أي يشء، ومل 
يتــم التجاوب معنــا ال من قبل مرصف لبنان 
وال مــن املصــارف«، وأردف: »نوّجه رصخة 
فالقطــاع الصحي يُحتــرض، ونضم صوتنا 
لنقابــة املستشــفيات، ويجــب االفراج عن 
أموالها ولقد أصبح اقتصادنا )كاش(«، معترباً 

أن »القطاع الصحي يُحترض«.

ــــــأ أمــــــام قصــــــر العــــــدل: ــــــي موقوفــــــي املرف  إعتصــــــام ألهال
ــم ــ ــ ــات براءته ــ ــ ــا بإثب ــ ــ ــماح ألهلن ــ ــ ــة والس ــ ــ ــة عادل ــ ــ ملحاكم

أعلن أهــايل املوقوفــني يف جرمية مرفأ 
بــريوت، يف بيان، خالل وقفة تضامنية امام 
قــرص العــدل يف بريوت، »ان هناك شــقني 
لوقفتنا. الشق االول ان الحكومة وضعت اسامء 
املوقوفــني االداريني قبل التحقيق معهم وقبل 
استجوابهم، وذلك السكات الرأي العام باخفاء 
املســؤولية االمنية والقضائية والسياسية، 
وتضليل الحقيقة. فكان هذا التوقيف تعسفيا«.

وتابع البيان »سنتان يف السجن ونصف سنة 
يف االحتجاز، ومل يتم التحقيق معهم والسامح 
لهم بالدفاع عن انفسهم. اهلنا موقوفون »بدال 
عن ضائع«، ملاذا اهلنا يف الســجون ومدعى 

عليهم فيام آخرون يرسحون وميرحون؟«.

وطالب االهايل بـــ »محاكمة عادلة فورا 
والسامح الهلنا باثبات براءتهم اذا كان هنالك 
اي ادانة عليهم. اما الشــق الثاين، مبا ان هناك 
توقيفا مســتمرا لســري العدالة والتحقيق، 
والرصاعات مستمرة بني القضاء والسياسيني 
برفض وزير املال التوقيع عى التعيينات الجديدة 
للهيئة العامة نحن نطالب بتخلية سبيل اهلنا 
فــورا ومنعهم من الســفر اىل ان تســتعيد 
مؤسســات  الدولة فعاليتها ويعود التحقيق. 
الن هذا الوضع غري مقبول وقد يستمر اىل ما 
ال نهاية. اهلنا االداريون يدفعون مثن ملف أمني 

بحت، باحتجازهم كل هذه املدة«.
وختم »كفى ظلام«. 

خالل االعتصام
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السبت 28 أيار 2022

 أحمــــــد قبــــــان : نحــــــن أمــــــام انفجــــــار مــــــدوٍّ

ــــــة ــــــي أخــــــذه لحــــــرب أهلّي ــــــراغ يعن ــــــد للف ــــــرك البل وت

ــتحقاقات ــاز االســ ــ ــي إنج ــ ــراع ف ــه: لإلســ ــ ــل الل  فضــ
ألن الوضــــع املعيشــــي بلــــغ حــــّداً ال طاقــــة علــــى تحّمله

أبي املنى زار خلوات البّياضة: رسالتنا الجمع ال التفرقة

ــض ــ ــى الحضيـ ــ ــا الـ ــ ــي«: وصلنـ ــ ــدو األساسـ ــ »ُمتعاقـ
املقبــــــــل حزيــــــــران   1 إضــــــــراب  وندعــــــــم 

الحـــــــــــّر«: »الوطنـــــــــــي  لــــــــــــ  التربـــــــــــوي   املكتـــــــــــب 
لإلســـــــــــراع فـــــــــــي إنهـــــــــــاء العـــــــــــام الدراســـــــــــي

ــات ــ ــي االنتخابـ ــ ــاركوا فـ ــ ــاتذة شـ ــ ــن وأسـ ــ ــام ملوظفيـ ــ  إعتصـ
فـــــي ســـــرايا الهرمـــــل ُمطالبيـــــن بدفـــــع مســـــتحقاتهم

خالل االعتصام

ايب املنى واملشايخ

الرئاسي؟ االستحقاق  عن  ُمصّغرة  صــورة  املجلس...  رئيس  نائب  إنتخابات 

ــة ــي ــال ــع ال بـــاســـيـــل  ــروط  ــ ــش ــ ل يـــأبـــه  الــــــزوايــــــا.. وال  ر  يُــــــــدوِّ بـــــري 

أشــار املفتــي الجعفري املمتاز الّشــيخ 
أحمد قبالن، إىل »أنّنا أمام كارثة مرســومة 
أوكار وقــوى تتالعب  ومقصــودة، وهناك 
الّنــاس، بوجود حكومة مشــلولة  مبصري 
أو مغّيبــة، فالّدوالر تجــاوز الـ36 ألف لرية، 
واللّرية تحّولت مقــرًة للبلد، ومرحلة التفلّت 
الّنقدي تعّدت الحدود اإلنســانّية واألخالقّية، 
فيام البعض يرفع ســقفه الّســيايس ويهّدد 
بالفراغ والّشــلل، لَنسف أيِّ قدرة للبلد وناسه 

عىل الّصمود«.
وأوضــح، خالل إلقائه خطبة الجمعة يف 
مســجد اإلمام الحسني يف برج الراجنة، أّن 
»لذلك قلنا مــراًرا إّن املعركة وطنّية بامتياز، 
وخاّصــًة أّن البلد يعاين مــن غرف عملّيات 
مالّيــة سياســّية تتالعب بالّداخــل وتريد 
متزيقه. فاملطلــوب الّتفكري بخيارات كبرية 
ومبسؤولّية، ألنّنا أمام انفجار مدوٍّ يهّدد أصل 

وجود لبنان«.
ولفــت املفتي قبــالن إىل أّن »البلد منذ 17 
ترشين األّول 2019 أشبه بساحة حرب دولّية، 
بانهيــارات رسيعة، بداخــل مفّخخ بالغرف 
الّسوداء، بأزمة قرار سيادي، بانقسام عمودي، 
حّتى أضحى مرشوُع الّدولة عىل حافة مصريٍ 
تاريخي«، مركّزًا عــىل أّن »بالّتايل، ترك البلد 
للفراغ يعني أخَذه نحو فاجعة وطنّية، وال أبالُغ 
إن قلُت حربًا أهلّيًة، فال بّد من رســم مالمح 
املرحلــة الحالّية، ألّن هنــاك مرشوًعا جّديًّا 

يريد ســحق حضور الّدولة، متهيًدا ملشاريع 
مناطقية خبيثة. ونخىش بشــّدة من عرض 
لعبة »بروفا انفجار اجتامعي«، ألّن هناك من 
هــو مصّمٌم عىل تحويــل لبنان إىل طاحونة 

جوع وفوىض وفلتان وتقسيم طائفي«.
كام توّجه قبالن إىل املستشفيات وجامعة  
األفران واملــواد الغذائية والدواء واملحروقات، 
مذكّــًرا إيّاهم أّن »هنــاك كارثة ترضب بلدنا، 
وأنتم بال شــّك رضورة وطنّية، ولكن بالوقت 
نفســه أنتم جــزء من املشــكلة، واملطلوب 
حاميــة النــاس واألســواق، وإال إذا متكّنت 
الفــوىض انتهى كُل يشء، فــال تجعلوا البلد 
رهينَة تجارتِكم باألزمات، وال تجعلوا الشعَب 
كبَش محرقتكم، فالبلد املنهوب أصبح فريسة 
تنهشــها ذئاب الصفقات، مــن البنك املركزي 
واملصارف التي تعيش فرتة اســتيالء عىل كل 
يشء، وتتعامــل مع املودعــني عىل طريقة 
قانون الغاب، والبوصلة االنتخابية محجوزة 

عند نواطري الدول«.
وأكّــد أّن »مصريٌ البلد معلٌّق عىل مشــنقة 
الرصّافني واملصارف واملرصف املركزي، فلنتوكل 
ولنســارع نحو تالق وطني عىل اإلنقاذ، وال 
إنقــاذ إال بحكومة وفاق وطنــي، بعيداً عن 
مخالب الغرف الدولية الســوداء املوجودة يف 
الداخل اللبنــاين، فالفراغ حرب ال يربح فيها 
إال الفوىض والفلتان، واإلنقاذ يبدأ من املقاعد 

النيابية، وأكرث ما نخشاه السقوط الكبري ».

أشــار الســيد عيل فضل الله، اىل أن »عيد 
املقاومــة والتحريــر يأيت كل ســنة ليذكر 
اللبنانيــني باإلنجاز الكبــري الذي تحقق لهم 
وبالقوة التي بلغوها عندما استطاعوا هزمية 
أعتى قوة يف املنطقــة، والجيش الذي لطاملا 
رسم يف األذهان الصورة الوهمية بأنه جيش 

ال يقهر«.
ورأى فضــل اللــه خــالل خطبتي صالة 
الجمعــة يف حــارة حريك، »أننــا نعي جيداً 
هواجس بعض اللبنانيني وال نتنكر لها، من أن 
يتحول ســالح املقاومة إىل غري وجهته أو أن 
يخل بالتــوازن يف هذا البلد، ولكن معالجتها 
ال تتــم عن طريق الدعوة إىل إفقاد لبنان قوة 
ومنعة أثبتت جدارتها وقدرتها عىل حامية هذا 
البلد وشــكلت توازن ردع مع هذا العدو، بقدر 
مــا تتم عن طريق حــوار ندعو إليه، ونراه إن 
حصل بروحية الحرص عىل سيادة هذا الوطن 

وحاميته يساهم يف إزالة هذه الهواجس«.
وأوضح أن »الوضع املعييش بلغ حداً ال طاقة 
للبنانيني عىل تحمله بعــد االرتفاع الجنوين 
لسعر رصف الدوالر يف السوق السوداء، والذي 

بات بال ضوابط والتصاعد املستمر يف أسعار 
املحروقات والغاز ورغيــف الخبز والتكاليف 
الباهظة لتوفري الكهربــاء والدواء، وما بات 
يهــدد قدرة القطاع االستشــفايئ، يف وقت 
يستمر االنسداد السيايس بعد تحول الحكومة 
إىل حكومة ترصيف أعامل من دون أن يتوافر 
لها إمكانات تؤهلها للقيام بالتخفيف من حدة 
هذه األزمة، فيام تستمر التجاذبات عىل صعيد 
انتخاب رئيس املجلس النيايب وهيئة املجلس 
والخوف من عدم اإلرساع يف تشكيل حكومة 
جديدة تقوم باملسؤوليات امللقاة عىل عاتقها 

إلنقاذ البلد«.
ودعا فضــل اللــه، إىل »رضورة معالجة 
الوضــع واإلرساع يف إنجاز االســتحقاقات 
القادمة وإزالة أية عراقيل سياســية أو غري 
سياسية من أمامها، فاملرحلة ال تتحمل الفراغ، 
بقدر ما هي مرحلة إنقاذ شــعب مل يعد قادراً 
عىل التحمل وبلــد يتداعى وينهار، ولن تقف 
تداعيات ما يحصــل عىل الصعيد االجتامعي 
بل ســتتعدى ذلــك إىل األمن الذي يخىش من 

اضطرابه وفقدانه«.

 زار شــيخ العقل لطائفة املوحدين الدروز 
الدكتــور ســامي أيب املنى خلــوات البياضة 
الزاهرة يف حاصبيا وهي الزيارة االوىل له بعد 
توليه مقام مشــيخة العقل. أقيم له استقبال 
روحي واجتامعي حاشد ضم مشايخ البياضة 
والفاعليات الروحية واالجتامعية واالهلية يف 

حاصبيا ومنطقتها. 
وكان قد توقف ايب املنى عند مدخل حاصبيا 
أمام منزل الشيخ أبو حسن سليامن شجاع حيث 
تجمع عدد من املشايخ واألهايل للرتحيب، ولدى 
وصوله اىل حــرم الخلوات كانت كلمة له يف 

املشايخ املستقبلني.
وقال الشــيخ أيب املنى: »أهلنا يف حاصبيا 
والجوار، يف البياضة نلتقي وعىل أكتاف كل 
منا واجب ومسؤولية، وكل عىل قدر موقعه 
ومهمته وقدرتــه؛ واجب تربية النفس أوال، 
بالتوبة واالستغفار والعزم واإلرصار وبحسن 

التدبري واالختيار، وواجــب  خدمة املجتمع 
التــي نحن بها مطالبــون وعليها ملؤمتنون، 
وواجب إعزاز الدين وأهله »األجاويد« أرباب 
املســلك التوحيدي الرشيــف، وواجب جمع 
الشــمل وإعالء كلمة الحق. هذه هي رسالة 
مشــايخنا الثقات الذين بهــم نقتدي وبنور 
إميانهــم نهتدي، وهي رســالة »البياضة« 
وشيوخها األطهار، رسالة الجمع ال الفرقة، 
ويف الجمع إنقاذ من »سقط الهالك«، رسالة 
األخــوة التوحيدية التي هي فوق االختالفات 
واآلراء املتباينــة والتجاذبــات السياســية 
والعائلية، رســالة الصفاء والنقاء والرجاء 
واألمل بأن نتعاىل دوما عىل الخصومات وأن 

نتالقى دامئا عىل العهد وامليثاق«.
بعد ذلك، كان لقاء موسع يف باحة البياضة 
وكلامت ترحيبية ثم ســهرة روحية جامعة، 

وزيارة داخل حرم الخلوات.

اعتــرت اللجنة الفاعلة لألســاتذة 
املتعاقدين يف التعليم األسايس الرسمي 
يف بيان انه »بعدما آلت إليه االوضاع يف 
البــالد، وبعد التدهور الحاصل عىل كل 
الصعد، تزامنا مع ارتفاع سعر صفحية 
البنزيــن، ومتنع وزارة الرتبية عن دفع 
حقوق االســاتذة وبدل النقل والحوافز 
التي وعدوا بها، حتى حجز مستحقات 
بدل املشــاركة يف االنتخابات النيابية 
ووســط بيانات ال تحفــظ حتى ماء 
الوجه لرابطة معلمي التعليم االسايس 
يف لبنــان، وصل املعلــم يف لبنان اىل 
الحضيض، وبات عاجزا عن دفع تكلفة 
التنقــل اىل مدرســته، مقابل مصري 
400 الف تلميذ يف املدارس الرســمية 

وامتحانات رسمية عىل األبواب.
 ومــا بني مطرقة الفقر وســندان 
وزير  وتهرب  التعليميــة،  الرســالة 
الرتبيــة مام  اوصل اليه االســاتذة، 
بعدما انهى العام بوعود، ومبحاوالته 
اخفاء هذه الكارثة الرتبوية مبرسوم 
التعليم  باســاتذة  االســتعانة  يجيز 
بأساتذة  لالستعانة  وتعميم  الخاص، 
الالجئني الســوريني... وجعل القطاع 
التعليمــي، بكل مكوناته يدفع الثمن، 
وما بقي خيار امام االساتذة اال العض 
عىل الجرح ممن يســتطيع الصمود، 

او عدم اســتكامل العام الدرايس ملن 
مل يعــد يجد من يقرضــه مثن ايجار 

الطريق«.
وتابــع البيان »عليــه، تعلن اللجنة 
الفاعلة، انها واميانا منها بالرســالة 
التعليميــة متاما كام قدســية كرامة 
املعلمــني وقدرتهم عىل تحمل مصادرة 
وزارة الرتبية لحقوقهم، بانها الســند 
والدعم والحامية والغطاء لكل اســتاذ 
اتخــذ القــرار بعدم اســتكامل العام 
الــدرايس ان عىل صعيد افراد وان عىل 

صعيد املدارس.
 فالتغيب الذي ُفرض عليهم وتصاعده 
بعــد اعالن كرث التوقــف عن التدريس 
بدءا من 1 حزيران املقبل، يجعل اللجنة 
الفاعلــة تتحمل مســؤولياتها وتقف 
اىل جانب االســاتذة مع فريق قانوين 
للتصدي الي محاولــة للضغط عليهم  
ومن يجرؤ عىل إلزامهم الشحادة لدفع 
بدل نقل والتدريس ســخرة فليتفضل«، 
الرتبية والبنك  مضيفا »نحمــل وزارة 
الدويل واليونيســف هذه الفوىض يف 
املدارس والتخبــط الحاصل واملتصاعد 
لتعنتهم يف دفع املستحقات والحوافز 
وبدل النقل وبدل العقد الكامل لالساتذة 
وكل  بهــم  واملســتعان  املتعاقديــن 

التسميات«.

أشــار املكتــب الرتبــوي يف التيار 
الوطني الحــر، إىل أنه »نظًرا للتدهور 
ســعر  وارتفاع  الرسيع  االقتصــادي 
الــدوالر وما يتبعه مــن غالء معييش 

وتراُجع للقدرة الرشائية<
 نؤكد رضورة اإلرساع يف إنهاء العام 
الثانويات  الحايل يف كافــة  الدرايس 

واملــدارس الخاصة والرســمية، رأفًة 
بكافة أعضاء الجسم التعليمي والتالمذة 

وذويهم عىل حد سواء«.
وناشــد املكتب يف بيــان، »املعنيني 
برضورة النظر يف رواتب املعلمني، من 
مــالك وتعاقد، للحفــاظ عىل القطاع 

التعليمي«.

نفذ موظفون وأساتذة يف 
القطاع العام الذين شــاركوا 
يف اليوم اإلنتخايب كرؤساء 
أقالم وكتبــة إعتصاما أمام 
رسايا الهرمل »إحتجاجا عىل 
مســتحقاتهم  دفع  طريقة 
املاليــة عــن عملهــم يف 

اإلنتخابات النيابية«.
بيانا  وتال محمــد جعفر 
فيه  طالب  املعتصمني  باسم 
بـ »دفع اتعــاب االنتخابات 
او يف مالية   »OMT« عــر

القضاء حيث عمــل املوظف«، مضيفا »نحن 
348 موظفــا من قضاء الهرمل عانينا الكثري 
بارســالنا اىل الدامور واالقليم حيث املسافات 
البعيدة، وخصوصــا ان معظم املوظفني من 
االنــاث، فوجئنا بقــرار وزارة الداخلية دفع 
املستحقات يف مراكز تسلم صناديق االنتخاب، 
فإننا نطالبها بعدمــا أنجحنا لها االنتخابات 
عــىل رغم معاناتنا وضيــق حالنا: بدفع هذه 
املستحقات عر OMT او يف مركز قضاء عمل 

املوظف«.
وتابع »كام ارســلت الداخلية جدول اسامء 
املوظفني اىل كل قضاء، تستطيع ارسال جدول 
املشاركني يف العملية االنتخابية اىل االقضية، 
او هو اسبداد باملوظف املعدوم«، سائال: »هل 
تخرنــا الداخلية ما هــي تكلفة الذهاب من 
الهرمل اىل الشــوف؟ هل تخرنــا الداخلية 
اذا اوكل بعــض املوظفــني زميال لهم بقبض 
مســتحقاتهم فام هو الضامن عىل الطريق 

من التشليح؟«.

محمد علوش 

بعــد أن دعا رئيس املجلس 
النيايب نبيه بري اىل جلسة 
املقبل  الثالثاء  يــوم  نيابية 
النتخاب رئيس ونائب رئيس 
املجلس وأعضاء هيئة املكتب، 
صار الســؤال األسايس عن 
»عدد« األصوات التي سينالها 
بــري، اىل جانب هوية نائب 
الرئيس التي تحمل هذا العام 
أهمية خاصة بسبب الرتكيبة 

الجديدة للمجلس النيايب.
منذ اليوم األول لرتشــيح 
بــري، مل يكــن هدفه عدد 
تقول مصادر  »األصــوات«، 
قياديــة يف »حركــة أمل«، 
لذلــك مل يدخل يف البازارات 

التــي ُفتحت من اكرث من جهة، منها املعلوم ومنها 
ما بقي تحت الطاولة، كاشفة أن بري تلقى اتصاالت 
من جميع الكتل، باملبارش أو عر الواسطة، للحديث 
عن اســتحقاق االنتخابات وإمكان إجراء تسويات 

معينة، إال أن جوابه كان الرفض دامئاً.
وتــرى املصادر أن بري قرر خوض املعركة بوجه 
رافــي انتخابه، الذين أرادوا من املعركة تحجيمه 
وإظهاره مبظهر ضعيف عر حصوله عىل 40 أو 45 
صوتاً فقط، مشرية اىل أنه قِبل التحّدي ، وسيخوض 
املواجهــة اىل جانب النواب الذين يؤيدون وصوله، 
كاشــفة أن احتامالت نجاحه مــن الدورة األوىل 
باتت مرتفعة، أي حصوله عىل 65 صوتاً من الدورة 

اإلنتخابية األوىل.

املعارضون لــري من القوى السياســية باتوا 
معروفني، أما نواب »الثورة«، وبحســب املعلومات، 
فيتجهــون للتصويت بورقة بيضاء، مع اإلشــارة 
إىل أن بعضهم قد يعمد اىل كتابة شــعارات معينة 
عىل األوراق إليصال رسائل من خاللها، بعضها قد 
يكون مســتفزاً لقوى سياســية داخل املجلس. أما 
بالنسبة اىل نائب رئيس املجلس النيايب، فبكل تأكيد 
يفضل بري وصول شــخصية مستقلة متكّنه من 
العمل معه يف الســنوات األربع املقبلة، وعىل رأس 
هؤالء يظهر ســجيع عطّية الذي بات ميلك حظوظاً 
مرتفعة بســبب ضعف مرشحي األحزاب، وهو ما 
ميكن اعتباره مؤرشاً ميكن دراســته لتعميمه عىل 

استحقاقات أخرى.
يف هذا الســياق، هنــاك من يعتــر أن صورة 

إنتخابــات نائــب رئيــس 
املجلــس، بالرغم من الفارق 
الكبــري باألهمية، قد تكون 
صورة مصغــرة عن معركة 
رئاســة الجمهورية املقبلة، 
لناحيــة عدم قدرة الفريقني 
أي  األساسيني،  املســيحيني 
»التيار الوطني الحر« وحزب 
»القــوات اللبنانيــة«، عىل 
مرشحهام  ملصلحة  الرتويج 
أو تأمــني األكرثية الالزمة 
لهام، وبالتايل فتح الباب أيضاً 
أمام خيار املرشح الوسطي، 
بالرغــم من قدرتهــام معاً 
عىل تعطيل جلسات إنتخاب 
تكرار  أو  الجمهورية،  رئيس 
ما حصل عند بــروز توافق 
عىل اسم رئيس »تيار املردة« 

سليامن فرنجية يف االنتخابات الرئاسية املقبلة.
عىل الرغم من أن إحتامل حصول تســوية جديدة 
بني الجانبني يف املستقبل القريب، هو أمر مستبعد، 
خصوصاً يف ظــل املعارك التي تخاض بينهام عىل 
كافة املستويات، إال أن هذا الواقع يقود إىل معادلة 
جديــدة تقوم عىل أن املواجهــة املفتوحة بينهام، 
يف ظل التوازنــات الحالية يف املجلس النيايب، لن 
تقــود إىل فوز أي منهام، بل عىل العكس ســتقود 
إىل إضعافهــام معاً، األمر الذي من املمكن أن يدفعا 
مثنــه غالياً يف اإلنتخابات النيابية املقبلة يف العام 
2026، نظراً إىل أن خيار املستقلني، يف ذلك الوقت، 

من املرجح أن يكون قد تقدم بشكل أكر.

فادي عيد 

اإلســتعدادات  اكتملــت 
اللوجستية واإلدارية، وكذلك 
األمنيــة، لجلســة مجلس 
النواب الجديد الثالثاء املقبل، 
املجلس  رئيس  فإن  وبالتايل 
الذي  بــري،  نبيه  النيــايب 
سيعود رئيساً لوالية جديدة، 
لن يقدم عىل هذه الخطوات 
واإلجــراءات قبــل معرفته 
الجلسة،  مبســار  املسبقة 
مبا لديه من حنكة سياسية 
وخــرة يف تدويــر الزوايا، 
إذ ينقــل ووفــق املعلومات 
املؤكدة، أنــه اتصل بالنواب 

الجدد والقدامى مباركاً لهم.
 ويف هــذا الصدد، فإن املعطيات تشــري إىل أن 
أي من النواب »التغيرييــني« لن يرتكب أي »فاول« 
ميّس األعراف والدســتور، نظراً لحساسية الوضع 
يف الشــارع بعد اإلنهيار املريب الذي يعصف بالبلد، 
وقد بــات اإلنفجار اإلجتامعي وشــيكاً، من هنا، 
فــإن اإلتصاالت التي قام بها رئيس املجلس النيايب 
ونواب كتلته، ومعظمها بعيداً عن اإلعالم، ستؤدي 
إىل مترير جلسة املجلس بأقّل خسائر ممكنة، وإن 
حصلت اعرتاضات أو مواقف شــعبوية ومزايدات 

داخل الجلسة.
 يف حــني علم، أن الرئيس بري قطع الطريق عىل 
رئيس »التيار الوطني الحر« النائب جران باســيل، 
من خالل الرشوط التي وضعها، ربطاً بإعادة انتخاب 
بري، أكان عىل صعيد نيابة رئاسة املجلس النيايب، 
أو بالنسبة لشكل الحكومة وحصة »التيار الوطني« 

فيها، ومبعنى آخر، فقد متكّن رئيس املجلس من قطع 
الطريق عىل باســيل يف اإلستحقاقني الدستوريني 
املقبلني الحكومي والرئايس، حيث أنه يدرك متاماً ما 
يرمي إليه رئيس »التيار الوطني الحر« من محاوالت 
لكسب حصة وازنة يف الحكومة الجديدة، وأن يكون 
ناخباً أساســياً، إن مل يكن مرّشحاً يف اإلستحقاق 
الرئــايس املقبل، ومبعنى أوضــح، يؤكد املتابعون 
واملواكبــون لبواطن األمور، بــأن ما يحصل اليوم، 
وتحديداً عىل خط عني التينة ـ مرينا الشــالوحي، 
وكذلك قرص بعبدا، يدخل يف إطار تصفية الحسابات 

السياسية، وكالهام ينتظر اآلخر يف هذا اإلطار.
ويف الســياق عينه، تشــري املعلومــات إىل أن 
لقاًء ســيعقد يف الســاعات القليلة املقبلة للنواب 
»التغيرييني«، إذ قد يصدر بيان حول انتخابات رئاسة 
مجلــس النواب، وموقفهم من هذا اإلســتحقاق، 
وصــوالً إىل أمور أخرى قد يتطرّق إليها املجتمعون، 
وهذا ما سينســحب عىل الكتــل التي دعت نوابها 

الساعات  اجتامعات يف  إىل 
أن  القادمــة، يف مقابــل، 
الجميــع ال يرى أي تعطيل أو 
ما يــؤدي إىل عرقلة تظهري 
اإلنتخابات دون أي سقوف أو 
رشوط أو تصعيد، باعتبار أن 
املعركة األكر ستظهر خالل 
األيام املقبلــة، والتي تتمّثل 

بالوضع الحكومي.
مــن خــالل املعطيــات 
موضوع  فــإن  املوثوقــة، 
التكليف أو بقاء الرئيس نجيب 
ميقــايت ليشــكل حكومة 
جديدة، أو يســتمر عىل رأس 
األعامل،  حكومة ترصيــف 
هو موضع متابعة من الدول 
املعنية بامللف اللبناين، ويف طليعتهم فرنســا، التي 

تقوم باتصاالت هادئة يف هذا السياق.
لذلك، فإن الساعات املقبلة، سيكون لها أهميتها 
ودورها عىل غري صعيد ومستوى، من خالل املواقف 
التي ستعلن من هذه الكتلة وتلك، بحيث من شأنها أو 
توّضح وتبلور مشهدية جلسة انتخاب رئيس املجلس 
الثالثاء القادم ونائبه، واألهم أنها قد تسدل الستار 
حــول مالمح اإلســتحقاق الحكومي، وباملحصلة 
أن التصعيد أو رفض بقاء ميقايت وتكليف ســواه، 
فكل هذه املسائل، إمنا تدخل يف صلب رفع منسوب 
الســقوف لهذا الطــرف وذاك، وعليه، ويف خضم 
متادي اإلنهيــار اإلقتصادي واملعييش، فإن ذلك قد 
يعيد كل الحســابات ويدخل البلد يف فوىض عارمة 
من شأنها إعادة النظر حول الكثري من اإلستحقاقات 
السياســية واإلقتصادية، ومن الطبيعي ما يتعلّق 

باإلستحقاقني الحكومي والرئايس.

ــة إســـتـــثـــنـــائـــّيـــة  ــومـ ــكـ ــحـ ــل: لـ ــ ــّي ــ ــم ــ ــج ــ ال
ــة ــ ــّي ــ ــائ ــ ــن ــ ــث ــ ــت ــ تــــتــــمــــّتــــع بــــثــــقــــة اس

وهــاب: أقتــرح تشــكيل حكومــة تأخــذ فيهــا 
8آذار والتيــار الثلــث وتعطــي اآلخريــن الثلثيــن

حمــدان للبنانييــن : توّحــدوا ولــو ملــّرة واحــدة

غرد رئيس حزب الكتائب اللبنانية 
ســامي الجميل عر حسابه عىل« 
تويرت«: »هذا ما قلناه منذ شهرين. 
اليوم 37000 وذاهبون اىل  الدوالر 
االنهيــار التام النهم رصفوا معظم 
االحتيــاط لحامية انفســهم يف 

االنتخابات. ان مل تشــكل حكومة 
استثنائية برسعة استثنائية تتمتع 
بثقة اســتثنائية تقــوم بخطوات 
اىل  ذاهــب  لبنــان  اســتثنائية، 
الفــوىض الكرى. ليتحمل الجميع 

مسؤولياته«.

اقــرتح رئيــس حــزب التوحيد 
الوزير السابق وئام وهاب، »تشكيل 
حكومــة جديدة تأخــذ فيها 8 آذار 
والتيار الوطني الثلث فقط، وتعطي 
اآلخريــن الثلثني لــرى خططهم 
اإلقتصاديــة واإلنقاذية وقد تكون 

مفيــدة«. وأردف يف ترصيحٍ عىل 
مواقــع التواصــل اإلجتامعي، أن 
»هذا إذا كان هناك رضورة لحكومة 
ما يســمى وحدة وهي أسوأ أنواع 
الحكومات، ألن املنطق يقتي بأن 

يكون هناك معارضة ومواالة«.

قــال أمــني الهيئــة القيادية 
املســتقلني  النارصيني  حركة  يف 
مصطفى  العميــد  املرابطــون   -
عر  تغريدات  سلسلة  يف  حمدان، 
»تويرت«: »مل يعد هناك مفاوضات 
مــن أجل النفــط، ألن شــينكر 
ضد  اليهودي  وهوكشــتاين  طار 
التفاوض، ومهمته نقل الرســائل 
اليهوديــة للدولــة اللبنانية. كل 
الخطوط أصبحت ســمكا يف املاء 

هوف و29 و23 وآخرين
اليهودي يريــد كاريش كلها،   .
السنغافورية  األمريكية  والرشكة 
ســتبدأ يف األيام املقبلة مســحا 
جغرافيــا دقيقا افقيــا وعموديا. 
هناك دراســة حــول نوعية الغاز 
وحقــل النفط، لتقديــر الجدوى 
الحقيقية.  الدقيقــة  االقتصادية 
مبذاهبه  اللبنــاين  الحكــم  عىل 

الحاكمــة أن يتحمل مســؤولية 
األجيــال القادمة ولو ملرة واحدة، 
والحفاظ عىل الرثوة الوطنية غري 

بالبحر.  املنهوبة 
-أوال: وقف إرســال الرسائل إىل 
األمــم املتحدة واألمريــكان ألنهم 
صم بكم يبلغونكم ما تريده الدولة 

اليهودية فقط. 
الردع  خطــة  تحضري  -ثانيــا: 
اللبناين ملنع ســيطرتهم عىل حقل 
النفط  ارتكازا عىل معادلة  كاريش 
وغــاز لليهــود إذا مل يحصل لبنان 
عــىل حقوقه النفطية يف املنطقة 

الجنوبية. 
وختــم »نصيحة لكل الشــعب 
اللبناين توحدوا ولو ملرة واحدة، من 
الكرامة والعزة والســيادة الوطنية 
وحفظ الحق بالرثوة الوطنية، وما 

حك جلدك إال جيشك وظفرك«.
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ــوا حــكــومــتــهــم ــقـ ــبـ ــة: املــــواطــــنــــون سـ ــئـ ــيـ ــبـ ــر الـ ــ ــ ــب تــنــظــيــمــاًوزيـ ــطــّل ــت ــة الـــشـــمـــســـّيـــة... واألمــــــر ي ــاق ــط ــال ب

ــى تــوقــيــف ــا احــتــجــاجــاً عــل ــب ــا حــل ــرايـ ــام سـ ــ  وقـــفـــة أمـ
طفله استقبال  مستشفى  لــرفــض  ــار  ــن ال أطــلــق  مــعــاون 

ذكر وزير البيئة نارص ياسني، يف ترصيح 
لصحيفة »الــراي« الكويتية، حول موضوع 
األثــر البيئــي واملخاطر املحتملــة للطاقة 
التلوث واالنبعاثات،  أنه »لجهة  الشمســية، 
تُعترب الطاقة الشمســية أفضــل بكثري من 
الفيول، وهي طاقة نظيفــة صديقة للبيئة 
الطاقة  إنتاج  أقل بكثري من تكلفة  وتكلفتها 

بواسطة الفيول أو الغاز«.
وولفــت إىل أنه »كان لبنان قــد التزم انه 
بحلول العام 2030 ســيكون 30 يف املئة من 
إنتــاج الكهرباء فيه، معتمــداً عىل مصادر 
الطاقــة البديلــة، لكن يبــدو أن املواطنني 
واتجهوا  حكومتهــم  ســبقوا  قد  اللبنانيني 
مرغمني نحو الطاقة الشمسية، وهو أمر البد 
للحكومة من تشجيعه رغم عشوائيته، ال بل 
حض املســتثمرين والسامح لهم باالستثامر 
يف الطاقة املتجددة. وقد كانت للبنان سابقاً 
تجارب ناجحة يف إنتــاج الطاقة من املياه، 
بتكلفة متواضعة توافر الكثري عىل الخزينة 
اللبنانية«، معربا عن خشــيته من »املخلفات 
التي ستنشــأ عن ألواح الطاقة الشمســية، 

التي تم تركيبها وعــن البطاريات التي تُعترب 
مشكلة بيئية كربى. فهذه املخلفات قد تكون 
ضارة بالبيئة وال بد مــن إيجاد طرق علمية 
مدروســة للتخلص منها، وهو ما يتم العمل 
عليه حالياً«، بحســب ما نقلــت الصحيفة 

عنه«.
وأكّد ياسني، أّن هذه الفورة برتكيب الطاقة 
الشمســية تتطلب أموراً تنظيمية إلدارة هذه 
املخلفات يف شــكل ال يــؤذي البيئة »ولكن 
تبقى الخشية من أن يتم رمي هذه املخلفات 
يف الطبيعة الســيام يف القرى الجبلية بدل 
معالجتها يف أماكن متخصصة، الســيام أن 
البطاريات تضم مواد مثل الليثيوم والرصاص 
واألسيد وكلها مرضة بالبيئة، من هنا البد من 
تنظيم هذه األمور ووضــع معايري واضحة 
منــذ اليوم الســتعامل الطاقة الشمســية 
وطرق التخلص من مخلفاتها بشكل مستدام 
وعلمي. وكانت وزارة البيئة سابقاً قد عملت 
إلعادة  ومعامل  متخصصة  مؤسســات  مع 
تدوير بطاريات الســيارات للحد من خطرها 

البيئي«.

نفذ عدد من تجمع رتبــاء وأفراد متقاعدي 
قوى األمن الداخيل، وقفة تضامنية امام رسايا 
حلبا »احتجاجا عــىل توقيف احد رتباء معهد 
قوى االمن الداخيل الذي أطلق النار يف الهواء 
من مسدسه بعد امتناع مستشفى يف صيدا عن 
استقبال طفله البالغ من العمر عاما ونصف عام 
إثر تعرضه لنزف يف الرأس اذ طلب منه مبلغا 
ماليا كبريا، علام أنه دفع مبلغ تأمني فرق للتعهد 

ووعد بدفع باقي املبلغ بعد ادخال طفله«. 
الذي  فرح  أديب  املحتجني  باســم  وتحدث 
ناشــد القضاء املختص »إخالء سبيل املعاون 

املوقوف«، آملني »الرأفة والرحمة له«.
وطالب املستشــفيات بـ »القيام بواجبها 
اإلنســاين واســتقبال الحاالت الطارئة من 
دون تكبيد اصحابهــا اي مصاريف إضافية 
يف هذه الحاالت االســتثنائية إذ إن حقوقهم 
محفوظة لدى املديريــة العامة لقوى األمن 
الداخيل وان عنارص هذه األخرية مل يتأخروا 
املراكز الطبية«، مؤكدا  يوما عن حامية هذه 
»ان املتقاعديــن جاهــزون للتجمع أمام أي 
اســتقبال مثل هذه  مستشــفى ميتنع عن 

الحاالت وسيتم ادخالهم بالقوة«.

تدشين »مركزالتمّيز< لقوى األمن بدعم من بريطانيا
ــّيـــة ــانـ ــه مـــجـ ــ ــب ــدمــــة شــ ــت الــــخــ ــحــ ــ ــب عــــثــــمــــان: أصــ
ــة فـــي حــفــظ األمـــن ــشــارك ــم ــل كـــــــوالرد: مـــســـتـــعـــّدون ل

خالل حفل التدشني
أفادت املديرية العامة لقوى األمن الداخيل– 
شعبة العالقات العام، بأنه »مبناسبة تدشني 
مركــز التمّيز وتعزيز الكفــاءة يف عمليات 
حفــظ األمن والنظــام يف وحــدة القوى 
السيارة، بدعم من املرشوع الربيطاين، جرى 
امس يف ثكنة الشهيد اللواء وسام الحسن- 
املدير  االحتفــال، يف حضور  إقامة  الضبية 
العام لقوى األمن الداخيل اللواء عامد عثامن، 

السفري الربيطاين يف لبنان إيان كوالرد«.
كلمة  خالل  الربيطاين  الســفري  وأوضح 
ألقاها، »أن قوى األمن ال تزال تواصل مهامها 
عىل الرغم من التحديات الهائلة التي تواجهها 
البالد وشــعبها«، مشــريًا إىل أنه »يف هذا 
اإلطار، تقوم اململكة املتحدة بدعم قوى األمن 
الداخيل يف االســتعداد ملهــام حفظ األمن 
والنظام من خالل االستثامر يف قدرات اإلدارة 
االسرتاتيجية عىل شكل دليل مفصل للتوجيه 

يف هذه املهامت، باإلضافة إىل التدريب«.
أنه  اللواء عثــامن إىل  من جانبه، لفــت 
»تُعلُِّمنا التجارُب أّن األمَن يجُب أن يكوَن عىل 
رأِس األولويّاِت يف فرتِة األزمات، وما نشهُدُه 
يف لبناَن يف هذه املرحلِة الصعبِة، يَدفُعنا إىل 
أن نُضاعَف َجهَدنا، ونَقوَم بكامِل مسؤولّياتِنا 

تُجاه أهلِنــا ووِطِننا، وبخاّصــٍة تُجاه أبناِء 
مؤّسسِتنا ضّباطًا وعنارص«.

ْفنا  وشــدد عىل أنه »ال نُخفي رسًّا إذا َوصَّ
واقَع مؤّسســِة قوى األمــن الداخيل التي 
يَعمــُل ضّباطُهــا وعنارصُهــا براتٍب تدّن 
األزمِة  قيمِته، بســبِب  90% مــن  أكرثَ من 
االقتصاديِة الراهنة، فأصبَحت خدمًة شــبَه 
مّجانّية، مع مفارقٍة واضحٍة هي أّن إرادتَهم 
، ومناقبّيَتهــم مل ترَتاَجْع، وإميانَهم  مل تهتزَّ
يتَزعَزع، بل بقَي  مبؤّسســِتهم ووطِنهم ملْ 
أمَن  ويَحفظوا  القانــون،  يُطبِّقوا  أن  هم  همُّ
النــاِس، واملصالَح العاّمــة والخاّصِة، إّنا 
يف ظروٍف صعبــٍة ال يــكاُد يتحّملُها أحٌد، 
بالنســبِة إىل صعوبِة تأمنِي الحدِّ األدن من 
العيِش الكريِم لعوائلِِهم، إضافًة إىل صعوبِة 
خدماِت  وتخفيــِض  عملِهم،  إىل  االنتقــاِل 

االستشفاِء والطبابِة والتعليِم«.
عىل  َو«نَشدُّ  بريطانيا،  لدولة  شكره  وجدد 
للوقوِف إىل  فيها،  املتعاوننَي  املسؤولني  أيدي 
جانِبنا، ومســاعدتِنا لَتخطّي هــذه املرحلِة 
الصعبــة، وال ســّيام أنّهــا مل تقطع جرَس 
التعاوِن مع لبنان، يف أشــّد أزماتِِه، عىل أمِل 

أن تنفرَج األزمُة قريًبا بأقلِّ الخسائر«.

خالل الوقفة

كفرشوبا ُمــرتــفــعــات  فــي  مــاعــز  رأس   250 ســرق  الــعــدو 
ــا الــوطــنــّيــة ــن ــّوت ــعــوامــل ق هــاشــم اســتــنــكــر : لــلــتــمــّســك ب

رسقــت قــوات العــدو 250 راس ماعز 
ا( كانت ترعى  اللبنــاين )و.  تعود للراعــي 
بني »بركــة بعثائيل« و«بوابة حســن« يف 
األرايض اللبنانية عند مرتفعات كفرشوبا يف 
قضاء حاصبيــا، واقتادتها إىل خلف موقعها 

العسكري يف السامقة.
ويف الســياق، اعترب عضو كتلــة »التنمية 
والتحرير« النائب قاسم هاشم يف بيان، ان »ما 
العدو االرسائييل، قرصنة وهمجية  اقدم عليه 
واعتداء ال يقف عند حــدود البرش والحجر، بل 
يصل حتى للموايش والحيوانات«، معلنا ان »هذه 
طبيعة هذا العدو الذي يتعاطى مبنطق الهيمنة 
والسيطرة، واالســتيالء عىل كل ما يستطيع 
الوصول اليه، والننا ما نــزال يف اجواء ذكرى 

التحرير فإن مامرســات هذا العدو الصهيوين 
تبني مدى الحاجة اىل عامل الردع الذي يضع حدا 
الطامعه يف وطننا برتكيبته وحدوده وثرواته، 
لذلك فاملطلوب التمسك بعوامل قوتنا الوطنية يك 

ال يتامدى االرسائييل اكرث يف ارتكاباته«.
وختم »الن ما يجري مــن ارتكابات  عىل 
املولجة  اليونيفل  قوات  من  ومســمع  مرأى 
تطبيــق القــرارات الدولية، فانهــا مطالبة 
بوضع حــد لهذه االعتداءات واعادة ما رسقه 
العدو، وابالغ املنظمــة الدولية بكل الخروق 
واالنتهاكات الصهيونية ، رغم علمنا ان عدوا 
اعتاد عىل هــذه الهمجية ال يفهــم اال لغة 
القوة، واملقاومة عامل الردع الوحيد يف زمن 

املعايري املزدوجة يف هذا العامل«.

األيدي تشابك  الى  تحتاج  الوطن  إنقاذ  ُمهّمة   : الخطيب 
املجلس اإلســالمي  نائب رئيــس  لفــت 
الشــيعي األعىل الشــيخ عيل الخطيب، يف 
خطبــة الجمعــة، إىل »أننا إذ ننــوه بقرار 
الربملان العراقــي بتجريم التطبيع مع الكيان 
الغاصب الذي يعرّب عن أصالة الشعب العراقي 
الشــقيق والتزامــه لتوجيهــات املرجعيات 
الدينية الرشــيدة والقوى السياسة املقاومة 
واحتضانه لقضايا االمة، وتجســيده ملفهوم 
االخــوة مبعناهــا الحقيقي، فاننــا نطالب 
باتخاذ  واالســالمية  العربيــة  الربملانــات 
خطوات مامثلة تؤكــد محورية الرصاع مع 
العدو الصهيوين مــن منطلق انه رش مطلق 

يحرم التعامل معه«.
وأوضــح الخطيب، أنــه »يف الوقت عينه 
فإننا ندعو إىل أوســع حملــة تضامن مع 
الشــعب الفلســطيني الذي يتصدى ببسالة 
املستمرة  واالنتهاكات  الصهيونية  للغطرسة 
لتدنيس املســجد االقىص وتهويــد القدس، 
ونؤكد من جديد أن االحتالل إىل زوال طاملا أن 
يف أمتنا قوى حية مؤمنة بربها ومتمسكة 
بحقوقها وتلتزم نهج املقاومة سبيال لتحرير 

االرض وانقاذ املقدسات«.
وأردف »أقــول للبنانيــني الذيــن يتعبون 
أنفسهم يف جدال ال طائل منه، لنبدأ بالخطوة 
بانتخاب  الدستورية  املؤسسات  ببناء  االوىل 
مناكفات،  دون  النيــايب  املجلــس  رئيــس 
فمهمة انقاذ الوطن وحل مشــاكل املواطنني 
وأزماتهم تحتاج اليوم تشابك االيدي وتظافر 
الجهود وبــدأ صفحة جديدة من التعاون فال 
تطيلوا املعاناة حتى ال يلعنكم الله والشــعب 
بتشكيل  األهيل  »املجتمع  مطالبا  والتاريخ«، 
شــبكة أمان اجتامعي للحؤول دون حصول 
التعديات  ومنع  اجتامعــي  وانفجار  فوىض 
التي يقصد منها اشاعة الفوىض، ومواجهة 
االجتامعي  الوضع  تســتغل  التي  العصابات 
النــاس وأمالكهم، ونذكر  وتعتدي عىل أمن 
مرة أخرى القوى األمنية مبســؤولياتها التي 
استبرشنا خرياً مع بدء تنفيذ الخطة األمنية، 
ولكن لألسف نسأل اآلن وبعد حصول حوادث 
أمنية مؤسفة طالت حياة وممتلكات الناس، 
ماهو مصري الخطة واين القوى االمنية ازاء 

ما يحصل؟«.

طــــرابــــلــــس: بـــــلـــــديّـــــة  زار  ــا  ــ ــس ــ ــم ــ ــن ــ ال ــر  ــ ــي ــ ــف  ســ
ــى دعــــــــم املـــــشـــــاريـــــع الـــتـــنـــمـــويّـــة ــ ــل ــ نـــعـــمـــل ع

ميق مع السفري النمساوي والوفد املرافق
إســتقبل رئيس بلدية طرابلــس الدكتور 
البلدي،  القرص  رياض ميق يف مكتبــه يف 
ســفري النمســا يف لبنان رينيه بول أمري، 
يرافقــه املستشــار جودالله بيــك املرعبي 
االعامل خالد  لرجال  اللبناين  املنتدى  ورئيس 
مسيكة، وتم التداول يف االوضاع السياسية 

واالقتصادية واالجتامعية يف البالد.
بعــد االجتــامع، قــال الســفري أمري: 
»حرضت اىل طرابلس بهدف تنموي، وتبادل 
النمســاوية  والصناعية  التجارية  الخربات 
املشرتك  التعاون  وتعزيز فرص  والطرابلسية 
بــني لبنــان والنمســا، ومن اهــم امليزات 
التفاضلية  يف طرابلس خصوصا وشــامل  
لبنان عمــوم، هم الشــباب الذين يتمتعون 
بكفاءات وقدرات عالية، واجتمعنا يف غرفة 
طرابلس  يف  والزراعة  والصناعــة  التجارة 
لبنان واطلعنا عىل مشــاريعها  والشــامل 

االقتصادية التي ارتأينــا انها رضورية كام 
التنموية، وهذه هي  مرفأ طرابلس  مشاريع 
املشــاريع التي تصب بتحويل االقتصاد من 
ارتكازه عىل املصــارف والفوائد اىل ارتكازه 
عىل قطاعــات وصناعات متعــددة منتجة 
ُســعدنا  ولقد  اللبناين،  باالقتصاد  للنهوض 
جــدا يف لقائنا مع ســيدات ورجال أعامل، 
ورأينــا فيهم الحامس واالقبــال والتصميم 
للنهوض مبشــاريعهم، ونحــن نعمل عىل 
دعهــم ودعم املشــاريع التنموية، عىل أمل 
ان نوفق بالتنســيق بني الجهتني النمساوية 

واللبنانية يف طرابلس«.
الســفري  »نشــكر  ميق:  قال  جهته،  من 
النمساوي عىل اهتاممه باملدينة، كام نشكر 
كل سفري او دولة تهتم بطرابلس، ويبدو ان 
هناك تعاون نســاوي مع بعض املؤسسات 

او مع غرفة التجارة وبعض الجمعيات«.

افـــــرام : »مـــــا خلصنـــــا ُمحاصصـــــة بعـــــد«؟
غرد رئيس املجلس التنفيذي لـ«مرشوع وطن االنســان« 
النائــب نعمة افرام عــرب »تويرت«: »كيف يســتمرون يف 
املتالحقة والوضع  الكهرباء يف ظل االنهيارات  عرقلة ملف 
الكاريث الذي يعيشــه شــعبنا؟! الحل يبــدأ بتنفيذ قرارات 
رسيعة باإلصالح والتفاوض مــع صندوق النقد الدويل. ما 
خلصنا محاصصة بعد؟ حذاري سقوط الهيكل عىل رؤوس 

الجميع«.

 نقابة املمرضين تمّنت على النواب
العمل لدعم حقوق العاملين في املهنة

هنأت نقابة املمرضــات واملمرضني يف لبنــان، يف بيان 
النــواب الفائزين »الذين نالوا ثقة الشــعب اللبناين من أجل 
متثيله والدفاع عن حقوقه يف هذه الظروف الصعبة التي مير 

بها لبنان«.
واعلنت النقابــة، انها »تتطلع بأمل كبــري للجهود التي 
ســتبذل من النواب وهي بأمس الحاجــة اىل دعم املجلس 
الكريــم واللجــان العاملة فيــه من أجل إقــرار القوانني 
ومشاريع واقرتاحات القوانني التي تساهم يف دعم حقوق 
العاملــني يف مهنة التمريض وتحســني ظروف ورشوط 
عملهم مــن أجل اســتبقائهم يف بلدهــم لخدمة املرىض 
ملصلحة  والتعاون  والنجــاح  »التوفيق  متمنية  واملجتمع«، 

لبنان«. الصحة يف 

ــائـــي ــضـ ــقـ ــاف الـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ إعـــــــــان اإلعـ
ــن ــي ــن ــوم اإلث ــ ــدل يـ ــ ــع ــ ــور ال ــصـ ــي قـ ــ ف

اجتمعت مجموعة من القضاة يف قاعة »شهداء القضاء« 
لدى محكمة التمييز يف بريوت وتداولت مبا آلت اليه األمور 
الوطن وجرمية  اليــه  الذي وصل  التــام  »نتيجة اإلنحالل 
اإلبــادة الجامعية الذي يتعرض لها الشــعب اللبناين، مبن 
فيهم القضاة واملساعدون القضائيون، يف ظل عجز الغالبية 
الســاحقة من املواطنني عن تأمني قوتهم اليومي«، وقررت 

ما ييل: 
1-دعوة الشــعب اللبناين اىل مطالبة الزعامء السياسيني 
كافة الذيــن توالوا عىل الحكم عقوداً  مــن الزمن اىل دعم 
الخزينــة العامة للدولــة اللبنانية املفلســة واملنهوبة من 
أموالهم الخاصة تحمالً ملسؤوليتهم املعنوية بحدها األدن، 
إذ ال ميكن االســتفادة من ترف السلطة وغسل األيادي عند 
النقابات وهيئات املجتمع  املواطن، وبالتايل دعوة كل  جوع 

املدين ملواكبة ذلك.
2- إعالن اإلعتكاف القضايئ الشامل من دون استثناءات، 
إبتداًء من صباح االثنني وملدة أسبوع كامل رفضاً الضمحالل 

الكرامة القضائية عىل الصعد كافة.
القضــاء األعىل ومكتــب مجلس  3- مناشــدة مجلس 
شورى الدولة ومجلس ديوان املحاسبة دعوة القضاة عامة 
لالجتــامع يف جمعية عمومية ملعالجــة الوضع القضايئ 

املزري«.

جـــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــة لــــــــخــــــــضــــــــر
ــم نــــــفــــــوس بـــعـــلـــبـــك ــ ــلـ ــ ــى قـ ــ ــلـ ــ عـ

خالل الجولة
جال محافظ بعلبك الهرمل بشــري خرض عىل قلم نفوس 
بعلبك مــع رئيس الجمعيــة اللّبنانية للدراســات والتدريب 

الدكتور رامي اللّقيس.
وقد تكّفلت الجمعية بتزويد قلــم النفوس بنظام الطاقة 

الشمسية.

توّجس من ارتدادات أّي تصعيد على الجبهة الفلسطينّية على لبنان
 هيام عيد

واملخاوف  القلــق  يخّيم 
الداخلية  الســاحة  عــىل 
انهيار  مبفاعيــل  املثقلــة 
ظّل  يف  الوطنــي،  العملة 
والترسيبــات  املعلومــات 
واملواقــف التــي تحّذر من 
أمنية  تطــّورات  حصــول 
يف املنطقة، ال ســيام عىل 
الفلســطينية  الســاحة 
قيام  إمــكان  خــالل  من 
»إرسائيــل« باعتــداء عىل 
غــّزة أو مخيــامت الداخل 
تجاوز  ورمبا  الفلسطيني، 
يف  ولبنان،  سوريا  إىل  ذلك 
ظّل هذا الفراغ الدويل أو ما 

الضائع.  بالوقت  يسمى 
السياســية  األوســاط  انشــغلت  لذلــك، 
والديبلوماسية واألمنية مبتابعة ومواكبة وقراءة 
مــا يحدث يف املنطقة، وعىل املســتويني الدويل 
واإلقليمي بشكل عام، ليبنى عىل اليشء مقتضاه 
داخلياً، عىل اعتبار أن املخــاوف من أن يؤدي أي 
انفجار أو حرب يف املنطقة إىل انعكاسه وارتداده 
عىل الســاحة اللبنانية، التي متر يف ظروف هي 
املســتويات  عىل  خصوصاً  تاريخها،  يف  األخطر 

والحياتية. اإلقتصادية 
يف السياق، تشــري املعلومات إىل أن اتصاالت 
قادة  املاضيــة بني  الســاعات  مكثفة جرت يف 
الفصائل الفلســطينية مبا فيهــم حركة »فتح« 
حول  للتشــاور  الدميوقراطيــة«،  و«الجبهــة 
ملواجهة  الفلســطينية  املخيامت  تحصني  كيفية 

أي عــدوان إرسائيــيل، وبالتــايل ضبط وضع 
املخيامت ومنعه مــن التفلّت، درءاً ألي تدخالت 
أو اســتهداف قد تلجــأ إليه بعــض التنظيامت 
التكفرييــة واألصولية، وهذا التنســيق نادراً ما 
الفصائل  وبعض  الفلسطينية  السلطة  بني  حصل 
التي تصّنف يف خانة قوى الرفض، ما يؤكد عىل 
أي عدوان واسع  الوضع دون اســتبعاد  خطورة 
النطاق قد تشــّنه إرسائيل عىل مخّيامت الداخل 

عدوانها. وتوسيع  الفلسطيني 
أما مــدى تأثري ذلــك يف الوضــع اللبناين ، 
فُينقل أن أمن املخيامت الفلســيطينية يف لبنان 
، ال ســّيام يف الجنوب ممســوك بفعل التنسيق 
امليداين واملخابــرايت بني الجيش اللبناين وحركة 
»فتح«، ولكن مــن الطبيعي أن أي تطّور ميداين 
املنطقة ســيؤدي إىل تفاعــالت وارتدادات  يف 

وهذا  املحلية،  الساحة  عىل 
ظل  يف  القلــق،  يثــري  ما 
حالة اإلنقســام الســائدة 
السياســية  األطراف  بــني 
والحزبيــة اللبنانية، والتي 
خالفها  منســوب  ارتفــع 
بعــد اإلنتخابــات النيابية 
حول  الدائر  الرصاع  ظل  يف 
الدستورية  اإلســتحقاقت 
ربطــاً  كذلــك  املقبلــة، 
الذي  اإلقتصادي  باإلنحدار 

ينذر بعواقب وخيمة.  بدأ 
تشــري  عليــه،  وبنــاًء 
إىل  املســتندة  املعلومــات 
معطيــات غربية أوروبية، 
إىل توجــس فعــيل مــن 
تصعيد أمني يف املنطقة، إذ 
ال يخفي أكرث من مســؤول 
أورويب قلقــه املتزايد حول 
مآل الوضــع يف لبنان، حتى أن مســؤولني يف 
الجديدة يشــريون إىل أن  الفرنســية  الحكومة 
لبنان بــات منتهياً، ويجب العمل عىل انتشــاله 
مــن كبواته ، وهذا ليــس باألمر الســهل نظراً 
البلد عىل  املحيطة بهــذا  للتعقيــدات والظروف 

املستويات. كافة 
ولذا، فإن بعض أصدقاء لبنان من مســؤولني 
عدوان  أي  يســتبعدون  وســواهم،  فرنســيني 
املقابل  االلبناين، ولكن يف  الداخل  إرسائييل عىل 
فإن أي عمل عسكري »إرسائييل« داخل فلسطني 
األوضاع  السلبية عىل كافة  تداعياته  له  سيكون 
البلد، ال ســّيام إقتصاديــاً ومالياً، يف حال  يف 
كان هناك أي تفاعل من هــذه الفصائل مع هذا 

العدوان .

ــة بـــاإلنـــتـــخـــابـــات ــئ ــن ــه ــّقـــى اتـــصـــالـــي ت ــلـ ــبـــاط تـ ــنـ  جـ
مـــــــــن بـــــــــوغـــــــــدانـــــــــوف وعـــــــــمـــــــــرو مـــــوســـــى

هنأ نائب وزير خارجية روسيا املمثل الخاص 

للرئيس الرويس يف الرشق األوســط وشامل 

اتصال  خالل  بوغدانــوف،  ميخائيل  إفريقيا 

هاتفي، رئيس الحزب التقدمي االشرتايك وليد 

جنبالط بالنتائج التي حققها الحزب التقدمي 

يف االنتخابــات النيابية يف لبنــان، متمنيا 

»التوفيــق يف املهامت الكبــرية التي تنتظر 

املجلس النيــايب الجديد، وأن يتمكن لبنان من 

االنطالق يف مسار التعايف واإلصالح«. وكان 

تأكيد مشرتك عىل استمرار التواصل.

كام تلقى جنبالط اتصاال هاتفيا من األمني 

العام الســابق لجامعة الدول العربية عمرو 

موىس، الذي هنأ بــدوره بنتائج االنتخابات، 

آمال يف »أن يخرج لبنان من أزماته«.



6
مـــــــــحـــــــــلـــــــــيـــــــــات

السبت 28 أيار 2022

تلبية علينا  ــب  واجــ ــون:  عــ كــلــوديــن 
وللنساء للفتيات  الــضــروريّــة  الحاجات 

خالل االجتامع
أشــارت رئيســة الهيئة الوطنية لشــؤون املرأة اللبنانية 
كلودين عــون، إىل أنه »عندما نتحّدث عــن مكافحة الفقر، 
نبحث عادة يف ســبل تأمني حاجات اإلنسان األساسية من 
غذاء ولباس ومأوى وطبابة، وقّل ما ننظر إىل حاجة خاصة 
بالفتيات والنساء إىل مستلزمات صحية تتيح لهّن االستمرار 

بنشاطهّن اليومية خالل الدورة الشهرية«.
وذكرت عون خالل طاولة مســتديرة تحــت عنوان »فقر 
الدورة الشــهرية يف لبنان، أن »األزمة االقتصادية اليوم تهّدد 
وصول أعداد متزايدة من الفتيات والنساء إىل مستلزمات الدورة 
الشهرية. فاســتناداً إىل املعطيات االحصائية أصبح 50 باملئة 
من اللبنانيني يعانــون من الفقر، ما يؤثر مبارشة عىل حوايل 
700,000فتاة وإمــرأة أصبحن غري قــادرات اقتصادياً عىل 
الحصول عىل املستلزمات الصحية الرضورية املتعلّقة بالدورة 
الشهرية. فقد ارتفعت أســعار الفوط الصحية يف لبنان منذ 

خريف 2019 ولغاية بداية 2021 بنسبة حوايل 320 باملئة«.
وشــّددت أن »الســعي إىل إيجاد الحلول يف هذا املوضوع 
يتطلّب أيضاً تناوله بشكل علمي وعدم الشعور باإلحراج من 
الزمالء الذكور عند التحّدث عنه. فالدورة الشــهرية ليســت 
بأمر مثري للخجل، وليست مبرض بل عىل العكس، فإن غيابها 
عند الفتيات والنســاء يف أعامر معّينة قد يكون دليالً لحالة 
مرضية. لذا نحن بحاجة إىل نزع صفة املرض أو عدم الطهارة 
التي تالزم عادة الحديث عن الدورة الشــهرية. والسبيل إىل 
ذلك هو الرتبية الجنســية الشاملة واعتامد املقاربة العلمية 
الثقافة والعلوم الطبيعيــة والعلم بوظيفة الدورة  يف نرش 

الشهرية يف تجديد الخاليا«.

ــة ــفـ ــزيّـ ــف ُمــــــــــرّوج عـــمـــلـــة ُمـ ــيـ ــوقـ تـ
فــــــــــي شـــــــيـــــــكـــــــات مـــــــــــــــــزّورة

اعلنت املديرية العانة لقوى االمن الداخيل-شعبة العالقات 
العامة، يف بالغ لها انه: »يف إطار املتابعة اليومية التي تقوم 
بها شعبة املعلومات يف قوى األمن الداخيل ملكافحة عمليات 
النصب واالحتيال، ومنهــا ترويج العملة املزيّفة يف مختلف 
املناطــق اللبنانية والتي وقع ضحيتهــا العديد من املواطنني 
حيث تم االســتيالء عىل أموالهم وممتلكاتهم الشــخصية، 
توافرت معلومات للشعبة حول نشاط مرّوج عملة مزيّفة يف 

مناطق بريوت وصيدا وصور. 
عىل الفور بارشت القطعات املختصة يف الشعبة إجراءاتها 
امليدانيــة واالســتعالمية لتحديد هوية املذكــور وتوقيفه، 
وبنتيجة االستقصاءات والتحريات متكّنت من تحديد هويته 
وهــو املدعو: أ. ش. )من مواليد عام 1982، لبناين(، وهو من 
أصحاب الســوابق الجرمية ومطلوب للقضاء مبوجب /3/ 

مذكرات عدلية بجرائم احتيال وتزوير واستعامل مزور. 
بتاريخ 23-05-2022 وبعــد عملية رصد ومراقبة دقيقة، 
أوقفته إحدى دوريات الشــعبة بالجرم املشــهود يف محلة 
الشهابية أثناء محاولته رشاء كمية من اللحوم من أحد املسالخ 
يف املحلــة مببلغ مــايل مزيّف، حيث ضبــط بحوزته مبلغ 

/3،350/ دوالرا أمريكيا من فئة املئة دوالر جميعها مزيّفة. 
بالتحقيق معه اعرتف مبا نســب إليه لجهة قيامه برتويج 
العملة املزيّفة يف مناطق بريوت وصيدا وصور، كام اعرتف 
برتويج الشــيكات املزورة وأنه نّفذ أكرث مــن /40/ عملية 

احتيال، وبتعاطي املخدرات. 
أجري املقتــى القانوين حيالــه وأودع مع املضبوطات 

املرجع املختص بناًء عىل إشارة القضاء.     

ســــــــــــــــــــام: لــــــــــــن يــــــــــعــــــــــود اإلقــــــــتــــــــصــــــــاد
الــقــوانــيــن ــيــق  ــطــب ــت ب إالّ  ــي  ــع ــي ــب ــط ال وضـــعـــه  ـــى  ــ ال

إجتمــع وزيــر االقتصــاد والتجارة يف 
حكومــة ترصيف األعامل أمني ســالم، إىل 
املجتمعون  وبحث  الغذائية،  النقابات  ممثيل 
يف تداعيات ارتفاع رصف الدوالر، والخطوات 

املستقبلية للحفاظ عىل األمن الغذايئ.
وقال ســالم بعد اللقــاء: »اود أن أقول إن 
األهمية،  االجتامعــات هو يف غايــة  هذه 
لضبــط األمور، فنحن علينا مســؤولية يف 
وزارة االقتصــاد تدفعنــا إىل أن نجلس مع 
القطاع الخاص لرنى كيــف ميكننا معالجة 
هذه األزمات، عىل رغم من أن كل هذه الحلول 
ترقيعية، فلألســف نحن نديــر أزمات، إذ ال 
إال بوجود استقرار  خالص لتفلت األســعار 
مالية  الرصف، وسياســة  مايل يف ســعر 
جيدة«، مضيفا »لن يعود االقتصاد إىل وضعه 
الطبيعــي إال بتطبيق القوانــني والعمل عىل 
الذي  املوضوع  أمور مؤسســاتية، مثل  بناء 
أعلن عنه اليوم، وهو أسايس ومهم جدا وهو 
املجلس الوطني لسياسة األسعار الذي وقعه 

عليه رئيس الجمهورية«.
وتابع: »سأدعو ألول اجتامع لهذا املجلس، 
األســبوع املقبل ألننا يف حالة طوارىء، يف 
تفلت غري مسبوق لسعر رصف الدوالر، ومثة 
تخوف كبري من تداعيات هذا التفلت. واجتمعنا 
مع النقابات املعنية باملواد الغذائية، من أجل 
هدفني اساســيني: أوال لنقــول لكل من هو 
معني يف شأن السياسات املالية والنقدية يف 
لبنان، من مجلس النواب والحكومة ومرصف 

لبنان. ال ميكننا االســتمرار أبــدا، النقابات 
املشاركة يف االجتامع، ونحن كوزارة وتالفيا 
ملنع وقوعنا مرة جديدة يف مواجهة القطاع 
الخاص يف موضوع مراقبة األســعار. وهذا 
التفلت مخيف، فإذا مل يتم لجم ارتفاع ســعر 
الدوالر من املسؤولني عن القطاع النقدي يف 

البلد، نحن ذاهبون إىل أزمات أكرب!«.
واستطرد سالم: »نحاول من خالل العمل 
مع القطــاع الخاص أن تحد مــن التدهور 
وممثاو  املســتطاع.  قــدر  مراقبة  ونعمل 
ســتكون  األســعار  أن  طأمنونا  النقابات  
بالتوازي مع سعر الرصف، وكلهم كانوا عىل 
التسعري  عىل  وســيحرصون  واحدة،  كلمة 
التجار أال  عىل ســعر الرصف. وقد نبهنــا 
يغلوا محالهم يف  وأن  علينــا،  التذايك  يتم 
انتظار االرتفاع يف ســعر الدوالر. وأهم ما 
خرجنا به يف اجتامعنا حيث ملســنا الحس 
إذا  ألنه  والوطنية،  الجامعية  باملســؤولية 
مل يكن رحمة تجاه املواطن ســيحصل غش 

الدولة تالحق«. وتبقى 
وتوجه اىل املواطن اللبناين بالقول: »نحن 
اىل جانبك«، مطمئنا الجميع »ان من تســول 
له نفسه اســتغالل هذه املرحلة سنكون له 
يف املرصاد«، متمنيا عىل كل املســؤولني عن 
املالية والنقدية« التحرك الفوري  السياســة 
والرسيع  إلتخاذ القرارات الفورية لِلَْجم هذه 
الفوىض والتدهــور والتالعب مبصري وحياة 

الناس من خالل سعر رصف الدوالر«.

ــر الـــبـــيـــدر ــ ــه ــ ــق ض ــ ــريـ ــ ــت طـ ــ ــي ــ ــزف ــ  بــــوشــــكــــيــــان: ت
تــــــّم بـــجـــهـــود حـــثـــيـــثـــة بـــذلـــهـــا وزيــــــــر األشــــغــــال

ــري«: ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــى الـ ــفـ ــشـ ــتـ ــسـ ــدي ُمـ ــ ــاق ــ ــع ــ ــت ــ ــة ُم ــ ــن ــ ــج ــ  »ل
تطبيقها اإلدارات  ــى  وعــل ــة..  ــّي ــاب ــج إي ــرم  ــي ب ُمـــذكـــرة 

اعلن وزيــر الصناعة يف حكومة ترصيف 
االعامل النائب جورج بوشــكيان، أن »عملّية 
تزفيت طريق ضهــر البيدر الدولّية التي طال 
انتظارها من قبل أهــل البقاع، متّت بجهود 
حثيثــة بذلها وزير األشــغال العامة والنقل 
عيل حمّيــة، ومبتابعته هو شــخصياً مع 
بهذا  املواطنني  الوزير حمّية ونقله مطالبات 
الخصوص منذ بدايات الشتاء املايض، ال سّيام 

بعدما أصبحت الطريق ال تســتويف رشوط 
النقل والسالمة العاّمة بسبب الحفر الكبرية 
واملنترشة عىل طول الطريق، األمر الذي سّبب 
حوادث سري كثرية أّدت إىل خسائر واصابات 

برشيّة وماّدية«.
وقال: »ســوف نتابع تجهيز البنى التحتّية 
يف املنطقة بشــكل يؤّمــن ويخدم ويحفظ 

سالمة الناس ويلّبي حاجاتهم األساسّية«.

أعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء 

مستشفى« الشهيد رفيق الحريري الحكومي 

الجامعي« يف بيان، أن »موظفي املستشفى 

والعاملــني يف مختلف املستشــفيات تلقوا 

املذكرة رقــم 12/1 الصادرة عن وزير العمل 

الذي  اإليجابيــة، مثمنني موقفه  بكثري من 

ســبق ووعدنا به منذ أيام خالل لقاء جمع 

بالوزيــر يف مكتبه يف  لجنتنا  وفدا مــن 

الوزارة بتوضيح آلية تطبيق مرســوم غالء 

املعيشــة املقّر منــذ أيام ملا فيــه مصلحة 

التفســريات  العامــل ولقطع الطريق عىل 

التــي تهــدف إىل حرمــان  والتأويــالت 

أبسط  من  والعامل  واملتعاقدين  املستخدمني 

الحقوق يف هذه الظروف الصعبة«.

وإذ شــكرت وزيــر العمل، دعــت »إدارة 

مستشــفى الحريــري الحكومــي وإدارات 

املستشفيات الحكومية كافة إىل أن تلتزم مبا 

ورد يف املرسوم الخاص بإقرار غالء املعيشة 

واملذكرة التوضيحية الصادرة عن معاليه«.

ومتنت مــن »اإلدارات املعنيــة يف وزارة 

العمل متابعة تطبيق املذكرة املشار إليها التي 

كانــت واضحة يف بندها الســابع«، مؤكدة 

»حق جميع العاملني عىل مختلف مسمياتهم: 

مســتخدم، اجــري، متعاقد، وميــاوم، يف 

املقر  املعيشة  االستفادة من مرســوم غالء 

أخريا واعتباره من أساس الراتب«.

الـــتـــعـــافـــي  خــــّطــــة   : شــــــرف  أبــــــو 
ــا ــ ــرن ــ ــه ــون عـــــلـــــى ظــ ــ ــ ــكـ ــ ــ لــــــــن تـ

أشار نقيب األطباء رشف أبو رشف، إىل أنه »لغاية اليوم مل 
يتواصل أحد معنا، والسبب األسايس لإلرضاب هو إستفحال 
املصارف«، موضًحــا »أننا نريد البقاء بلبنان وال نريد الهجرة، 
واملستشفيات مل تعد تســتطيع تأمني السيولة واملستلزمات 

الطبية الالزمة«.
وأكد يف حديث إذاعــي، أن »ال حل إال بالتعاطي بجدية مع 
هذا امللف، والحل بتأمني خطة تعايف شــفافة«، الفًتا إىل أنه 
»إذا مل تأِت املســاعدات من الخارج، فلن نصل إىل يشء يف 

الداخل«.
وشدد أبو رشف، عىل »أننا لسنا السبب يف األزمة إمنا نحن 
الضحية، والدولة مجبورة بحامية أموالنا«، معتربًا أن »خطة 

التعايف لن تكون عىل ظهرنا«.
وأعلن أن »هناك خطوات تصعيدية نعم، ولكن القرار يخرج 
من نقابات املهن الحرة، كاشًفا أنه إذا مل يتأمن الحد األدىن من 
املطلوب، فاملواطن »رح ياكل الرضب«. وأكد أن وضعنا حزين 

ومؤمل وكاريث«.

االنـــتـــخـــابـــات مــــوازيــــن الـــــرأي
سعادة مصطفى أرشيد

  جنني – فلسطني املحتلة 

كلام جرى الحديث يف شــأن االنتخابات، فال بد له من 
التطرق للدميوقراطية ومتفرعاتها من حرية و صحافه 
وإعالم وما إىل ذلك، وبغض النظر عن تباين نظم وقوانني 
االنتخاب املعمول بها سواء أكانت قوانني انتخاب مصدر 
برملانية أو بلدية محلية خدماتية أو نقابية، فإنها جميعا 
تتفق عىل أن أعضاء الهيئة العامة هم الســلطة ومانحو 
الرشعية وحقهم مــرشوع يف اختيار من ميثلهم، وهذه 
االنتخابات وبغض النظــر عام يف قوانينها املختلفة من 
ضعف او عوار، إال أنها تبقى الطريقة القانونية للخروج 
من االستعصاء السيايس إن وجد واألفضل لتداول السلطة 
بشكل ســلمي متحرض، رشيطة أن تبتعد عن سياسات 

املغالبة أو القهر واإلقصاء. 
جرت يف لبنان انتخابات برملانية عامة، ويف فلسطني 
انتخابات لربملان طالبي يف جامعة بري زيت – فلســطني  
تعترب مــؤرشا لالنتخابات الربملانيــة إن جرت، وتحتاج 
كلتاهــام إىل قراءة عندمــا يتم الحديــث عن موضوع 
االنتخابات، فال بد له أن يتطرق للدميوقراطية ومتفرعاتها  

ملا يف هاتني التجربتني من دروس وعرب.
حملــت االنتخابــات الربملانية يف لبنــان أهمية ذات 
جرعه زائدة بسبب ما رافقها من تصعيد سيايس داخيل 
وإقليمي، وما ســبقها من انهيــارات مالية، وما اثر يف 
مستوى حياة فقرائها جراء ذلك، ومن مضاعفات الحرب 
الروسية األوكرانية، ثم ما أريق من حرب وما بذل من مال 
واســتهلك من أرصدة سياســية اعالمية ، ولكن حصاد 
االنتخابات قد جاء بنتائج ال تبدو حاسمة حتى الساعة او 
موضحة لصورة لبنان ما بعد االنتخابات، وستضع لبنان 
يف وضع شــبيه بالوضع العراقي، ان مل يتعداه مع بقاء 

يشء من الخصوصية الختالف التكتالت والشخوص.
يف فلسطني جرت االنتخابات الطالبية ، وهذه الجامعة 
)جامعة بري زيت( هي األقدم يف فلسطني واألكرث حرية 
ولربالية و تعــدداً وتحاول أن تكون شــبيهه بالجامعة 
األمريكية يف بريوت، لها التجربة األهم يف العمل الوطني 
إذ حمل طالبها شــعله الكفاح و كانــوا الوقود املحرك 
للمقاومة، ويف مرحلــة الحقة تحول بعض محارضيها 
وخريجيهــا ملنظري التطبيع والتســوية وكتبوا ونظروا 
لقيادات منظمة التحرير حول رضورة اإلرساع بالتسوية 
قبل ان يفرتســنا االستيطان وتضيع القدس وما إىل ذلك 
من حجج متهافتة، هذا مع رضورة اإلشارة إىل أن قيادة 
منظمة التحريــر مل تكن بحاجة ملن ينظــر لها فكانت 
قد قطعت أشــواطا طويلة يف ذلك الطريق الوعر وإمنا 
احتاجت اىل تنظرياتهم لتربير سلوكها الذي انتهى باتفاق 
أوسلو، األمر الذي جعلها ليست جامعة باملعنى األكادميي 
فقط وإمنا جامعة للتناقضات السياسية، وامليزان الدقيق 
لقياس املزاج العام يف كل مدن وقرى ومخيامت الضفة 
الغربية، خاصة يف ظــل غياب االنتخابات الربملانية منذ 

عام 2006 .
 مــا جرى مثــل مفاجــأة ال من حيث فــوز القامئة 
اإلســالمية – الذراع الطالبي لحامس التي ترفع شــعار 
املعارضــة عىل قامئة حزب الســلطة ) فتح ( وإمنا من 
حيث حجم الفوز الكبري بفارق عــرشة مقاعد، كام يف 
اقــرتاع لفيف من الطلبة غري اإلســالميني ومن مختلف 
االطيــاف حتى العلامنية منها ملصلحتها وذلك ألســباب 
عديــدةة وأهمها أنها ترفع شــعار املقاومة والدفاع عن 
الثوابت، ومنها االقرتاع الكيدي إذ يريد أن يقرتع هؤالء ) 
الالمنتمون لحامس( والسلطة وحزبها، ويف حني يرون 
يف القامئة املعارضة رمزا للمقاومة والدفاع عن القدس، 
يحملــون قامئة فتح أوزار الســلطة والفشــل اإلداري 
والفساد والرتهل والتنســيق األمني والغياب عن معركة 
التعسفي وحتى  الحريات واالعتقال  القدس، ثم مصادرة 

القتل العمد كام يف جرمية اغتيال نزار بنات.
 يستطيع من ال يحقق ما يريد باالنتخابات اللجوء إىل 
املال السيايس ورشاء األصوات والتزوير والضغط  حجج 
عىل الناخب باملس مبصالحه ورزقه، ويستطيع أن يتذكر 
ســوء النظام االنتخايب وبعض هؤالء قى يف الربملان 
ثالثة عقود ومل يعمل عىل إصالح قانون االنتخابات، لكن 
األســاس هو يف قناعة الناخب أن فعل النائب سيكون 

مطابقا لقوله .

ــرق< ــشـ املـ »دار  مـــع  شـــراكـــة  ــاق   ــ ــف ــ ات وقّـــعـــت  »الـــحـــكـــمـــة« 

جــــديــــد مــــــــن  تــــــــواجــــــــه  روســــــــيــــــــا   :  روداكــــــــــــــــــــوف 
ــا ــ ــ ــدن ــ ــ ــا وح ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـــــــشـــــــر الــــــــعــــــــاملــــــــي.. ونـــــــحـــــــن لـ

الحكمة  جامعــة  وقعت 
- ULS ممثلــة برئيســتها 
كــرم  الرا  الربوفســور 
مع  رشاكة  إتفاق  البستاين، 
املكتبي  للنــرش  املرشق  دار 
واإللكــرتوين ممثال باملدير 
يونس  داين  األب  للدار  العام 
اليســوعي، يهدف إىل نرش 
األعامل  من  لعدد  مشــرتك 

املنتقاة.  
أن  البســتاين  وأوضحت 
هذا  يف  تــأيت  »الرشاكــة 
الوقــت الصعب الذي يحتاج 
لبنان إىل تكثيف  فيه وطننا 
التعاون بني مكوناته كافة«. 
وقالــت: »ليــس أفضل من 
عىل  يســاعد  الذي  التعاون 

نرش املعرفة والثقافة«. 
يونس  األب  نــوه  كــام 

بأهمية الرشاكة »للتفكري مًعا حول حركة النرش يف لبنان«، 
الفًتــا إىل »أهميــة التفاعل مــع اآلخر ملا يحققــه ذلك من 

إيجابيات«.  
وشكلت النسخة العربية لكتاب »يف سبيل الهوت مسيحي 
لألديان« للدكتور ميشــال يونس باكــورة هذا التعاون، حيث 
عقدت طاولة مستديرة حول الكتاب شاركت فيها الربوفسور 
البستاين واألب يونس ونائب رئيسة جامعة الحكمة لألبحاث 
األب غي رسكيــس والكاتب يونس، يف حضور رئيس جامعة 
القديس يوسف األب سليم دكاش ومشاركني يف املؤمتر الدويل 
ملنصة Pluriel الذي اســتضافت جامعتا اليسوعية والحكمة 

محارضاته وورشات عمله حول »اإلسالم والغريية«.  
وأوضح األب رسكيس أن اختيار كتاب »يف ســبيل الهوت 
مسيحي لألديان« كباكورة للرشاكة يعود إىل »تضمنه مقاربة 

الهوتية لألديان ليست موجودة بوفرة يف الكتب العربية«.  
بدوره، لفت يونس إىل أن كتابــه جاء »كثمرة تفكري حول 

النظرة املســيحية لألديان ودورها يف مسرية الخالص، وهو 
يطرح رضورة اعتامد نهج جديــد يف تحديد اإلختالفات من 

دون إلغائها لجعل التبادل ممكًنا«. 
وكانت الجامعة قد اســتضافت طاولتني مســتديرتني يف 
ســياق املؤمتر الــدويل الثالث:  »اإلســالم والغريية«، الذي 
نظمته منصة PLURIEL الجامعية للدراسات حول اإلسالم. 
متحورت النــدوة األوىل حول »اآلفاق املمكنة بالنســبة إىل 
لبنان؟« وأدارها مدير كلية الحقوق والعلوم السياســية يف 
الجامعة اللبنانيــة الدكتور أمني لّبس، مبشــاركة الدكتورة 

جومانا نحاس والدكتور أمني الياس واألب باسم الراعي.  
األقلية«  املجموعات  الثانية، فتناولت »تجربــة  الندوة  أما 
وقد أدارها نائب رئيســة الجامعة لألبحاث األب غي رسكيس 
مبشــاركة وزير الرتبية القايض عباس الحلبي ممثال بنادر 
حديفة، والقسيســة نجال كســاب والشــيخ محمد حيدر 
والدكتورة نورا كباكيان، حيث تحــدث املنتدون عن تجربات 
املجموعات الدرزية والعلوية واإلنجيلية واألرمنية يف لبنان.  

اعتــرب ســفري روســيا 
ألكسندر روداكوف، أنه »يتم 
يف عاملنا الحارض، تشــكيل 
متعددة  جديــدة  هيكليــة 
الدولية،  للعالقات  األفطاب 
املساواة  مبادئ  اساس  عىل 
الدول،  بــني  الســيادة  يف 
والتعاون  السلمي  وتعايشها 
ذي املنفعــة املتبادلة، علامً 
أن هــذه املبادئ ال تناســب 
»الغرب  يستميت  إذ  الجميع، 
الجامعــي« بقيادة الواليات 
املتحــدة يف الحفــاظ عىل 
أن  إىل  الفتــاً  هيمنتــه«، 
»واشــنطن تقوم مبامرسة 
خطرة  جيوسياســية  لعبة 
وغري مســؤولة، يف سبيل 
تحقيــق أهدافهــا الكيدية 
يــرتدد  وال  املعروفــة، 

األمريكيون يف استخدام الدول وشعوبها وقوداً وأدوات، كام 
يفعلون اآلن مع أوكرانيا، فالرصاع يف هذا البلد مل يبدأ يف 23 
شــباط، بل قبل ذلك بكثري اي عندما تقرر تحويلها إىل قاعدة 

أخرى للناتو«.
وذكــر، خالل ذكرى »الـــ77 النتصار دولة روســيا عىل 
النازية عام 1945« يف كلية الدعوة اإلسالمية يف بريوت، أن 
»روسيا تواجه من جديد الرش العاملي، ونحن يف هذه املعركة 
لســنا وحدنا إذ ونشعر بدعم ما نقوم به، مبا يف ذلك هنا يف 
لبنان، ومند أيدينا إىل كل من هو عىل اســتعداد للوقوف جنباً 

إىل جنب من أجل الحفاظ عىل عامل عادل وحر«.

بدوره، اكد راعي أبرشــية طرابلس للروم األورثوذكس األب 

ابراهيم رسوج، »أن لروســيا دوراً فاعالً ومحورياً يف تطور 

العلم واملعرفة يف الرشق األوسط، عرب املساهمة بإنشاء دور 

العلم واملدارس واملركــز الثقافية املجانية، والتي تحمل أهدافاً 

سامية، يف سبيل رفع السوية العلمية التي هي أساس تطور 

الشــعوب، عىل عكس الدول الغربية وعىل رأســها الواليات 

املتحدة األمريكية، التي جاءت إلينا مســتعمرة وغازية بهدف 

إبادتنا والقضاء عىل مبادئنا وهويتنا القومية«.

خالل حفل التوقيع

خالل اللقاء   هارون: ال نريد أن نصل الى مرحلة
أن يتحّمل فيها املواطن دفع الكلفة 100 باملئة

ذكر نقيب املستشــفيات الخاصة،  ســليامن هارون ، أن 
»املشــكلة األن هي أن  املصارف  تحجز االموال، والتحويالت 
مل يعــد لديها قيمة«، ونتمنى عىل  الضــامن االجتامعي ، أن 
يضغطوا عــىل حاكم  مرصف لبنان   رياض ســالمة ، قبل أن 

نصل اىل خطوة ونحن ال نريد الوصول اليها«.
واشــار يف حديــث تلفزيــوين، إىل أنه »مل يعــد يالئم 
املستشفيات الخاصة، اســعار الضامن االجتامعي التي هي 
عىل ســعر الرصف 1500، وهذه الفجوة الكبرية هي مشكلة 
لنــا، وال نريد ان نصــل اىل مرحلة أن يتحمــل املواطن دفع 
الكلفة بقيمة 100%«، الفتاً إىل »انني بتقديري، أن املسؤولني 
بالجهات الضاغطة، وعىل رأسهم رئيس الجمهورية  ميشال 
عــون  ان يتدخلــوا ويضغطوا عىل مرصف لبنــان، من اجل 
حلحلة املوضوع يف ارسع وقت، ونحن لسنا مرسعني، وهناك 

3 اسابيع بامكاننا ان نتحمل«.

سرائيلي اإل للعدو  حريّة  ب خــروق 
ــورة ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ الـ س  رأ قــــبــــالــــة 

صدر عــن قيــادة الجيش– مديريــة التوجيه 
للعدو  تابع  أمس زورق حريب  »أقدم  اآليت:  البيان 
اإلرسائييل، عــىل خرق املياه اإلقليميــة اللبنانية 
مقابــل رأس الناقورة، ملســافة حواىل 222 مرتاً 
الخرق  موضوع  متابعة  دقيقة. ومتــت   17 وملدة 
املؤقتة يف  املتحــدة  األمــم  قوة  بالتنســيق مع 

لبنان«.
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ــــــع مرســــــوم تشــــــكيل املجلــــــس الوطنــــــي لسياســــــة األســــــعار عــــــون وقّ
الجمهورية  رئيــس  وقع 
امس  عون  ميشــال  العامد 
 27 تاريخ   9334 املرســوم 
أيار 2022، القايض بتشكيل 
»املجلس الوطني لسياســة 
وزارة  املنشــأ يف  األسعار« 
واملشكل  والتجارة  االقتصاد 

وفقا ملا ييل: 
وزير االقتصــاد والتجارة 
رئيســا، مديــر عــام إدارة 
اإلحصــاء املركــزي نائبــا 
مدير  واألعضــاء:  للرئيس، 
عام وزارة االقتصاد والتجارة، 
مدير عام وزارة املالية، مدير 

عام وزارة الســياحة، مدير عام وزارة العمل، مدير عام وزارة 
الزراعة، مدير حامية املســتهلك، منــدوب عن مرصف لبنان 
)مديــر اإلحصاءات واألبحاث االقتصادية يف املرصف(، رئيس 
جمعية الصناعيــني اللبنانيني، رئيس جمعية مصارف لبنان، 
رئيــس غرفة التجارة والصناعــة والزراعة، وثالثة مندوبني 
عن االتحاد العاميل العام، هم: الدكتور بشــارة األسمر )رئيس 
االتحاد العاميل العام(، الســيد حســن فقيه )نائب الرئيس( 

والسيد سعد الدين حميدي صقر )األمني العام(. 

الوطني  »املجلس  ان  يذكر 
هو  األســعار«  لسياســة 
يضم  بإمتياز  وطني  مجلس 
إدارات  مــن  املعنيني  جميع 
رســمية وجمعيات االتحاد 
العــاميل العام متثل مختلف 
رشائــح املجتمــع اللبناين، 
يعملــون معا عــى وضع 
سياسة لألسعار بعدما كانت 
وزارة االقتصاد معنية وحدها 
من خــالل مصلحة حامية 
املسؤولية،  بهذه  املســتهلك 
فأىت املجلس املشــكل للمرة 
انشائه يف  إقرار  األوىل منذ 
العام 1974، ليضم جميع املعنيني بالشــأن االقتصادي للعمل 
ملصلحة املواطنني، بحيث ســيكون عــى كل قطاع ان يعطي 
رأيه يف سياســة األسعار، ما يعزز الرقابة ويضع األمور يف 
نصابها من خالل مامرسة علمية وتقنية، وفق ما اعلنه وزير 
االقتصاد والتجارة امني سالم الذي سيدعو أعضاء املجلس اىل 
اول اجتامع خالل االيام القليلة املقبلة لوضع أســس وقواعد 
عمل املجلس الذي اعتربه »إنجازا نظرا للفوائد التي سيحققها 

ملصلحة املستهلك اللبناين«. 

عون يوقع مرسوم مجلس االسعار

أســـــــــــــــعار املـــــــــــــــازوت تحّلـــــــــــــــق.. وأزمـــــــــــــــة املحطـــــــــــــــات تتفاقـــــــــــــــم
البنزين  اســتقّر ســعر   
بنوعيه 95 و98 أوكتان، فيام 
ارتفع ســعر املازوت 30 ألف 
لرية وسعر الغاز 24 ألف لرية، 
وفق جدول تركيب األســعار 
الطاقة  وزارة  عــن  الصادر 
وامليــاه - املديريــة العامة 
األســعار  وأصبحت  للنفط، 

عى النحو اآليت:
بنزين 95 أوكتان: 597000 

لرية
بنزين 98 أوكتان: 608000 

لرية
املازوت: 762000 لرية

لغاز: 471000 لرية.
وإذ أقفلت معظم محطات 

املحروقــات صباح ا مس يف بريوت والضواحي، أوضح عضو 
نقابة اصحاب محطات املحروقات الدكتور جورج الرباكس عرب 
»الوكالة الوطنية لالعالم«، أن »اســتمرار املصارف يف التأخر 
عن تســليم الرشكات املســتوردة للنفط مستحقاتها بالدوالر 
االمــرييك والتــي متثل مثن البنزين املســتورد وفق »منصة 
صريفة« ولالذونات املســبقة من مرصف لبنان، سينتج منه 
اســتمرار التقنني بتسليم هذه الرشكات كميات البنزين للسوق 
املحيل وبرتاجع توافر هذه املادة للمستهلك يف املحطات  رغم 

وجود كميات غري قليلة يف املستودعات يف لبنان«.
 وقال: لذلك يتوجب عى الســلطات املعنية ومرصف لبنان 
واملصارف الخاصة االرساع يف ايجاد حل لهذا املوضوع ليك ال 
تعود االزمة التي ال يريدها احد« وافادت معلومات ، »ان هناك 
كميات كبرية من البنزين لدى الرشكات املســتوردة واملحطات 

ولكن اإلشكالّية هي يف سعر رصف الدوالر وعدم تعديل سعر 
الصفيحة أّدى إىل توّقف عدد منها عن التسليم والتعبئة بسبب 

الخوف من الخسارة.«

{ أبو شقرا {

 ويف السياق، لفت ممثل موزعي املحروقات فادي أبو شقرا 
إىل أّن “البيان الذي صدراول أمس عن تجمع أصحاب املحطات، 
هو بيان تحذيري للمســؤولني بعد ارتفاع سعر رصف الدوالر 
الذي يحصل يوميا، وليس بإمكاننا كأصحاب مصالح أن نلحق 
بأسعار الدوالر، ونحن كقطاع نفط مترضرين ألننا نبيع وفق 
سعر رصف متقلب بشكل حاّد”.وتابع: “ستبيع املحطات التي 
لديها بضائع اليوم، وهناك رشكات تُسلّم البصائع، لكن البيان 
هو تحذيري للمســؤولني، ليك يكون هناك ضوابط يك نعلم 

كيف سنبيع”.  

أســـــــــــــــعار الخبـــــــــــــــز تواكـــــــــــــــب ارتفـــــــــــــــاع الـــــــــــــــدوالر
ــــــة ــ ــ ــ ــــــي ُملّحـــ ــ ــ ــ ــــــك الدولـــ ــ ــ ــ ــــــرض البنـــ ــ ــ ــ ــــــى قـــ ــ ــ ــ ــــــة الـــ ــ ــ ــ والحاجـــ

ـــــــــة« ـــ ـــ ـــــــــاء املعيش ـــ ـــ ــــــدل غ ـــ ـــ ـــ ــــــوم »ب ـــ ـــ ـــ ــــــير مرس ـــ ـــ ـــ ــــــد تفس ـــ ـــ ـــ ــــــرم يُعي ـــ ـــ ـــ  بي
للمســـــــــــــــتخدمين والعّمـــــــــــــــال الخاضعيـــــــــــــــن لقانـــــــــــــــون العمـــــــــــــــل

 أطاح ســعر رصف الدوالر واألزمــة االقتصادية املالية 
النقدية ما تبقى لدى قســم ضئيل مــن اللبنانيني من قدرة 
رشائية وحتى لتأمني املواد الغذائية الرضورية ومن ضمنها 
الخبــز. حالياً يعاين البلد نقصــاً يف إنتاج الخبز ناتجا عن 
توقــف عدد من املطاحن عن التســليم رغــم وجود القمح 
لديها غري أنها غري مســتعدة لذلك قبل تســديد الدولة مثن 
القمح. وكان أصحاب االفران اعتصموا اول أمس امام وزارة 
االقتصاد للمطالبة بتأمني القمح للمطاحن ووضع تســعرية 
لربطة الخبز تناســب ســعر الرصف، كام طالب املعتصمون 
مجلــس النواب الجديد باالرساع يف إقرار قانون قرض البنك 

القمح.  لدعم  الدويل 
اليوم رفعت وزارة االقتصاد والتجارة ســعر ربطة الخبز 
2000 لــرية لبنانية وحددت القياس الصغري وزن 365 غراما 
بـــ 9000 لرية لبنانية، والربطة من القياس الوســط وزن 

825 غرامــا بـ 15000 لرية، أما الربطة الكبرية فألغيت. 
واعلنت الوزارة عن عوامل متشــابكة حّتمت التســعرية 
الجديــدة وهي »االرتفاع الرسيع بســعر رصف الدوالر كام 
االرتفاع الكبري يف ســعر املحروقات التي تؤثر مبارشًة يف 
ســعر انتاج الطحني ويف أكالف انتاج ربطة الخبز والنقل، 
اىل جانب ارتفاع ســعر القمح يف االســواق العاملية نتيجة 

االوكرانية«.  االزمة 
ويف اإلطار، يشــري نقيب أصحاب األفران يف جبل لبنان 
أنطوان ســيف لـ »املركزية« إىل أن »التســعرية خارجة عن 
إرادتنا وناتجة عن ارتفاع سعر الرصف واسعار املواد األولية 
واملحروقــات، والتعديل يتم باالتفاق مــع وزارة االقتصاد، 

وكلــام طرأت تغيريات عى ســعر الرصف أو أســعار املواد 
األولية نعود إىل جدول األسعار وهذا ما حصل اليوم، حالنا 

حال قطاع املحروقات الذي تصدر له تســعريات يومية«.  
ويف ما إذا كانت هذه التســعرية تناســب مطالبهم يجيب 
»كنــا نفضل أن تكــون ربطة وزن 800 غــرام بـ 15000 
لرية بناًء عى دراســة علمية وجدول األســعار، إال أن وزير 

االقتصاد ارتأى أن يكون وزن الـ 825 بهذا الســعر«. 
أما بالنســبة إىل تأمني القمح، فيوضح سيف أن »ما من 
جديد طرأ عى امللف، واألفران كلها ال تعمل بشــكل طبيعي 
ألنهــا ال متتلك الطحــني بالكميات الكافيــة كون عدد من 
املطاحــن ال ينتــج«، مضيفاً »عندما يســدد مرصف لبنان  
مســتحقات املطاحن تشهد الســوق إنفراجاً. وحصلنا عى 
وعــد بدفع مثن القمــح املدعوم املوجود يف املطاحن مطلع 

املقبل«.  األسبوع 
ويف ما خص قرض البنك الدويل، يلفت إىل أن »املفاوضات 
مســتمرة بينه وبني وزارة االقتصــاد، إال أن ما من اتفاقية 
جاهــزة بعد حول آلية العمل والتمويل وما إذا كان ســيدفع 
القرض للمورد يف الخارج أو يحصل عليه لبنان نقداً ويدفعه 
مــرصف لبنان، ال نعرف كيف ســتترصف الوزارة والدولة... 
كذلــك اآلليــة بحاجة إىل قانون مجلس النــواب. من هنا، 
الخــوف من تأخري القرض يف حني أن القمح املتوافر محلياً 
ال يكفــي ألكرث من 25 يومــاً. بالتايل، مواصلة إنتاج الخبز 
تتطلــب من وزارة االقتصاد ومختلف املعنيني بقطاع الرغيف 
إنجــاز االتفاق مع البنك الدويل يف أرسع وقت ممكن لرشاء 

القمح«.  

 أطاح سعر رصف الدوالر واألزمة االقتصادية املالية النقدية 
ما تبقى لدى قسم ضئيل من اللبنانيني من قدرة رشائية وحتى 
لتأمــني املواد الغذائية الرضوريــة ومن ضمنها الخبز. حالياً 
يعــاين البلد نقصاً يف إنتــاج الخبز ناتجا عن توقف عدد من 
املطاحن عن التســليم رغم وجــود القمح لديها غري أنها غري 
مســتعدة لذلك قبل تسديد الدولة مثن القمح. وكان أصحاب 
االفــران اعتصموا اول أمس امــام وزارة االقتصاد للمطالبة 
بتأمني القمح للمطاحن ووضع تسعرية لربطة الخبز تناسب 
ســعر الرصف، كام طالب املعتصمون مجلس النواب الجديد 

بــاالرساع يف إقرار قانون قرض البنك الدويل لدعم القمح. 
اليــوم رفعت وزارة االقتصاد والتجارة ســعر ربطة الخبز 
2000 لــرية لبنانية وحددت القياس الصغري وزن 365 غراما 
بـ 9000 لرية لبنانية، والربطة من القياس الوسط وزن 825 

غرامــا بـ 15000 لرية، أما الربطة الكبرية فألغيت. 
واعلنت الوزارة عن عوامل متشــابكة حّتمت التســعرية 
الجديــدة وهي »االرتفاع الرسيع بســعر رصف الدوالر كام 
االرتفاع الكبري يف ســعر املحروقــات التي تؤثر مبارشًة يف 
ســعر انتاج الطحني ويف أكالف انتــاج ربطة الخبز والنقل، 
اىل جانب ارتفاع ســعر القمح يف االســواق العاملية نتيجة 

االزمة االوكرانية«. 
ويف اإلطار، يشــري نقيب أصحــاب األفران يف جبل لبنان 
أنطوان ســيف لـ »املركزية« إىل أن »التســعرية خارجة عن 
إرادتنا وناتجة عن ارتفاع ســعر الرصف واسعار املواد األولية 
واملحروقات، والتعديل يتم باالتفاق مع وزارة االقتصاد، وكلام 

طرأت تغيريات عى سعر الرصف أو أسعار املواد األولية نعود 
إىل جدول األســعار وهذا ما حصــل اليوم، حالنا حال قطاع 

املحروقات الذي تصدر له تسعريات يومية«.  
ويف ما إذا كانت هذه التســعرية تناســب مطالبهم يجيب 
»كنــا نفضل أن تكــون ربطة وزن 800 غرام بـ 15000 لرية 
بناًء عى دراسة علمية وجدول األسعار، إال أن وزير االقتصاد 

ارتأى أن يكون وزن الـ 825 بهذا الســعر«. 
أما بالنســبة إىل تأمني القمح، فيوضح ســيف أن »ما من 
جديد طرأ عى امللف، واألفران كلها ال تعمل بشكل طبيعي ألنها 
ال متتلــك الطحني بالكميات الكافيــة كون عدد من املطاحن 
ال ينتج«، مضيفاً »عندما يســدد مرصف لبنان  مســتحقات 
املطاحن تشــهد السوق إنفراجاً. وحصلنا عى وعد بدفع مثن 
القمح املدعوم املوجود يف املطاحن مطلع األســبوع املقبل«. 
ويف ما خص قرض البنك الدويل، يلفت إىل أن »املفاوضات 
مســتمرة بينــه وبني وزارة االقتصــاد، إال أن ما من اتفاقية 
جاهــزة بعد حول آلية العمل والتمويل وما إذا كان ســيدفع 
القرض للمورد يف الخارج أو يحصل عليه لبنان نقداً ويدفعه 
مرصف لبنان، ال نعرف كيف ستترصف الوزارة والدولة... كذلك 
اآلليــة بحاجة إىل قانون مجلس النواب. من هنا، الخوف من 
تأخري القرض يف حني أن القمح املتوافر محلياً ال يكفي ألكرث 
مــن 25 يوماً. بالتايل، مواصلة إنتاج الخبز تتطلب من وزارة 
االقتصــاد ومختلف املعنيني بقطاع الرغيف إنجاز االتفاق مع 

البنــك الدويل يف أرسع وقت ممكن لرشاء القمح«.  

ـــوز: ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــر الجـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــّح نهـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــباب شـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــح أسـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة« توضـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  »الطاقـ
ــف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي الصي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــف ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمي يج ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر موســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نه

صدر عن املكتب اإلعالمي 
لوزيــر الطاقة واملياه البيان 
التايل: »اســتكامالً للتجارب 
الجارية عى مرشوع ســّد 
وبحــرية املســيلحة قامت 
بعملية  واملياه  الطاقة  وزارة 
موسم  خالل  للبحرية  تعبئة 
 2022-2021 األمطــار 
حيث تــّم جمــع املعطيات 
والقياســات التي يجري اآلن 
العمل عليها من قبل التجّمع 
 Coyne et اإلستشــاري 
 LibanConsult و   Bellier
من أجــل وضع خطة العمل 
وإمتام  املقبلــة  للمرحلــة 
التصليحات الالزمة من أجل 
ضــامن درجة عــزل ضمن 
املعايري الدولية وإســتكامل 

األعــامل املتبقية من املرشوع كمبنى التحكّم وطريق الخدمة 
ومحطة التكرير والخطوط والخزانات الرئيســية مبجرّد توّفر 

التمويل الالزم لذلك.
وتطلبت أعامل التجارب تلك اإلقفال الكيّل لبوابات السّد من 
أجل حرص الكميات الوافدة من نهر الجوز وحساب الوقت الذي 
تتطلبه البحرية يك متتلئ يف زمن فيضان النهر ودراسة تفاعل 
جســم السّد مع االرتفاع الرسيع ملستوى املياه فيه ما أدى اىل 
جفاف مجرى النهر أسفل السّد ملدة ثالثة أسابيع قبل أن متتلئ 
البحرية وتتدفق املياه من املفيض نحو هذا املجرى الذي ال يتعدى 

طوله ال2 كم أي حوايل 6٪ من طول النهر اإلجاميل.
أما اليوم، وبعد انحســار املياه مجدًدا يف املجرى ومطالبة 
عدد من الناشطني البيئيني بتأمني حد أدىن من الجريان للمياه 
يف أسفل النهر، وإلتزاماً مّنا مبعاهدة برشلونة لحامية البحر 

األبيض املتوســط التي وقعها لبنان وبعد مشــاورات أجراها 
وزير الطاقة وامليــاه الدكتور وليد فياض وفريق عمل الوزارة 
مع اإلستشاري واملتعّهد، تقّرر فتح بوابات السّد جزئيا للسامح 
بتأمني الحد املطلوب من جريان املياه يف النهر أســفل الســّد 
وصواًل اىل املصب عى البحر املتوّســط ما سيؤدي حكاًم اىل 

تناقص إضايف ومتزايد ملستوى املياه يف البحرية.
تجدر اإلشــارة أن كافة القياسات السنويّة التاريخية لنهر 
الجوز تشــري أن جريان النهــر يتوقف كلّياً ويجف املجرى من 
وادي كفتون حتى املصب إبتداًءا من شــهر أيار يف ســنوات 
الشــّح وشهر حزيران يف الســنوات املمطرة جراء إنخفاض 
قــدرة الينابيع التي تغّذيه وتحويل كافة املياه اىل قنوات الرّي 
وشــبكات مياه الشّفة ومعمل توليد الكهرباء، وأن نهر الجوز 
هو نهر موســمي يجف يف الصيف وليس نهراً دائم الجريان 

كنهر إبراهيم أو العايص«.

ــي« فــي »الــهــيــئــات االقــتــصــاديــة« تطالب ــغــذائ ــن ال  »لــجــنــة األمـ
ــي ــ ــواشـ ــ ــة لـــلـــقـــمـــح والـــــــدواجـــــــن واملـ ــ ــدام ــ ــت ــ ــس ــ بـــحـــلـــول ُم

عقدت لجنة األمن الغذايئ 
االقتصاديــة  الهيئــات  يف 
الوزير  برئاســة  اجتامعــاً 
الســابق محمد شــقري يف 
مقــر غرفة بــريوت وجبل 
رئيس  مبشــاركة  لبنــان، 
اللبنانيني  املستثمرين  اتحاد 
نقابة  رئيــس  رصاف،  جاك 
مســتوردي املــواد الغذائية 
هاين بحصيل، رئيس تجمع 
املطاحن أحمد حطيط، رئيس 
للدواجن  اللبنانيــة  النقابة 
وليــم بطرس، أمني رس تجار 
املوايش ماجد عيد، مازن سنو 

نقابة مستوردي الغذاء.
يف  اللجنــة  وبحثــت   
يف  الحاصلــة  التطــورات 
املتعلقة  امللفــات  مختلــف 
باألمن الغذايئ يف البلد عى 

وقع ارتفاع سعر رصف الدوالر، وكذلك أزمة القمح ومدى توفر 
املواد الغذائية األساسية األخرى.

وبعد نقاش مطول، أصدر املجتمعون بياناً أبدوا فيه أســفهم 
الشديد للتطور السلبي الحاصل يف ملف القمح الذي بات يهدد 

فعلياً إستمرارية توفري الرغيف للبنانيني.
ويف هذا اإلطار، طالبــت اللجنة »برضورة الذهاب فوراً اىل 
إجراءات توفر حلوالً مســتدامة للقمح لتأمني حاجة املواطنني 
بشــكل مســتمر من الرغيف من دون أي انقطاع«. كام طالبت 
املعنيني »برضورة تنفيذ القــرار االخري ملجلس الوزارء بتمويل 
رشاء القمح املدعوم بقيمة 12,5 مليون دوالر لفرتة شهرين«، 
مشددة عى »رضورة التحرك اآلن لتدارك أي تداعيات السلبية لهذا 

املوضوع ومنعاً  لتفاقم األزمة مستقبالً«.
ويف ســياق متصل، طأمنت اللجنة إىل »توفر ماديت الزيت 
النبايت والســكر بكميات تكفي السوق املحلية وضمن أسعار 
مســتقرة«، مشــيدة »بالجدارة والكفاءة الكبرية التي متتع به 
املســتوردون لقدرتهم الرسيعة عى تأمني احتياجات لبنان من 
املواد الغذائية ولفرتة طويلة خصوصاً الزيت النبايت والســكر، 

من السوق األصلية أو من أسواق بديلة«.
وبالنســبة اىل قطاع الدواجن، شددت اللجنة عى »رضورة 
حامية هذا القطاع الحيوي والحفاظ عليه وعى العاملني فيه، 
خصوصاً أنه يوفر إكتفاء ذاتياً من الدجاج والربوتيني للبنانيني«، 
مطالبة »مبنع اســترياد الدواجن من دول تنتج مبواصفات أقل 
من املواصفات املعتمدة يف لبنان، وباعتامد رشكة مراقبة عاملية 
موثوقة ملراقبة مواصفات الدجاج املستورد، حفاظاً عى صحة 

اللبنانيني ومنعاً للمضاربة غري املرشوعة للقطاع«.
وحــّذرت اللجنة من أن »قطاع لحوم املوايش الحية يتعرّض 
لخســائر كبرية نتيجة عوامل عديدة تهدده بالزوال«، كاشفة 
يف هذا اإلطار عن »دخول لحوم مستوردة اىل السوق املحلية ال 

تتطابق مع املواصفات املعتمدة يف لنبان، وهذا املوضوع يجب 
وقفه رسيعاً«.

وطالبت اللجنة وحفاظاً عــى قطاعي املوايش والدواجن، 
»بتطبيق قرارات وزارة االقتصاد والتجارة ومواصفة مؤسســة 
»ليبنــور« التي تقيض بإلتــزام مراكز البيع بتطبيق آلية عرض 
اللحــوم والدواجن املســتوردة بغالفها األصــيل مع بطاقتها 
البيانية، والفصل بني ما هو مجلد ومربد وطازج، منعاً للتالعب 

والغش وإلحاق الرضر بصحة املواطن«.
كام طلبت »تشــديد املراقبة عى اللحوم املستوردة باعتامد 

رشكة مراقبة عاليمة«.

{ شقري {
من جهة اخري كشــف رئيس الهيئــات اإلقتصادية الوزير 
السابق محمد شقري عن محادثات تجري بني الهيئات اإلقتصادية 
واإلتحاد العاميل العام واملجلس اإلقتصادي واإلجتامعي يف مقر 
املجلس لدراسة تآكل القدرات الرشائية واألعباء املعيشية جراء 
إرتفاع سعر رصف الدوالر، وبالتايل كيفية سبل تحسني مداخيل 

العامل واملوظفني لدي القطاع الخاص.
وأشــار شــقري إىل أن »هناك توجهاً لتدعيــم هذه املداخيل 
لتخفيــف تأثري إرتفاع ســعر رصف الدوالر الكبري الذي تخطى 
ســقف 36 ألف لرية عى االجور«، مشرياً اىل عدة خيارات لهذه 

الغاية كزيادة بدل النقل.
ولفت اىل ان الوضع يسء جداً جراء االنهيار الحاصل واملطلوب 
حلول شاملة من خالل االتفاق مع صندوق النقد الدويل واقرار 
وتنفيذ خطــة التعايف االقتصادي واالصالحات، لكن اىل حني 
حصول ذلك ال بد من التدخل لتقوية صمود العاملني يف القطاع 

الخاص.
وكشف شقري عن ان التوصل اىل تفاهم بني الفرقاء بات قريب 

جدا. 

لجنة االمن الغذايئ مجتمعة

ــة ــرفـ ــعـ تـ ــن  ــ ــي ــ ــأم ــ ــت ــ ل ــان  ــ ــم ــ ــض ــ ــل ــ ل لـــــيـــــرة  مــــلــــيــــار   125 
ــى واألمـــــــــــــــــــــراض املـــســـتـــعـــصـــيـــة ــ ــ ــل ــ ــ ــك ــ ــ ــل ال ــ ــيـ ــ ــسـ ــ غـ

التقى رئيس االتحاد العاميل العام الدكتور بشــارة 
األســمر واملديــر العام للصنــدوق الوطني للضامن 
االجتامعي الدكتور محمد كريك وزير املال يف حكومة 
ترصيــف االعامل الدكتور يوســف خليل، يف حضور 
املديــر العام لوزارة املال جــورج معراوي، وتم البحث 

يف املشاكل املالية التي يعانيها الصندوق.
وبحســب بيان صادر عن االتحاد، فقد وافق وزير 
املــال عى »تأمني مبلغ 125 مليار لرية فوراً للضامن، 
لزوم تأمني التعرفة الجديدة لغســيل الكى واألدوية 
املستعصية«، وأكّد  »تأمني األموال املرصودة مبوازنة 
2022 تباعاً للصنــدوق الوطني للضامن االجتامعي 
حتــى يتمكّن من القيام بواجباته نحو املضمونني عرب 
رفع ســعر تعرفة الدواء واالستشفاء، للتخفيف عن 
عاتــق املضمون الفروق التي يدفعها للمستشــفيات 

ومثن األدوية«.
كام ابلغ خليل رئيس االتحاد العاميل العام موافقته االيجابية 

إليجاد حل لـ:
- دفع عائدات الجباية يف مؤسسة مياه بريوت وجبل لبنان 
وســائر مؤسسات املياه يف لبنان، ودفع مستحقات املياومني 
يف كهرباء لبنان )Tricom( من املســاعدات االجتامعية التي 
أقرّت للقطاع العام والتي ُوضعت موضع التنفيذ مبوجب قرار 
صادر عن وزير املال، اضافة اىل تأمني وصول بواخر قمح وفتح 
االعتامدات الالزمة بالتنسيق مع الجهات املعنية للحفاظ عى 

األمن الغذايئ.
- مســألة دفع التأمني الصحي واملبالغ املقطوعة الشهرية 
املستحقة منذ ترشين الثاين للموظفني والعاملني يف تلفزيون 

لبنان«.
وشــكر االسمر لوزير املال مساهمته يف حّل مشكلة هيئة 
إدارة الســري بشقيها اإلداري والوظيفي عرب تأمني االعتامدات 
الالزمة لذلك، كام شــكره عى دعمه ألجراء إهراء مرفأ بريوت 
للحصول عى حقوقهم األساسية يف هذه الظروف االقتصادية 

واملعيشية الصعبة والقاتلة.



تتفاعل ــذاء  ــغـ الـ أزمــــة   : ــة  ــّيـ ــرانـ األوكـ ـــــ  الـــروســـّيـــة  الـــحـــرب 
ــة ــّدة ملـــحـــادثـــات جــّدي ــع ــت ــس ــا ال تـــبـــدو ُم ــيـ ــســكــي:  روسـ ــن ــي ــل زي

ــة ــ ــريّـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ إيـــــــــــــــــران: قــــــــــــوات حــــــــــرس الـــــــــثـــــــــورة الـ
ــي نــــــفــــــط يــــونــــانــــيــــتــــيــــن ــ ــ ــت ــ ــ ــل ــ ــ ــاق ــ ــ احـــــــتـــــــجـــــــزت ن

)تتمة ص1( 

)تتمة ص1( 

ويف خطاب بثه التلفزيون، اتهم الرئيس األوكراين روســيا 
بارتكاب »إبــادة جامعية« يف دونباس بــرق البالد؛ حيث 

تتعرض مدينة سيفريودونيتسك لسيل من القنابل.
وقال زيلينســي إن »هجوم املحتلني الحاليني يف دونباس 
قد يجعل املنطقة خالية من الســكان«، متهام الروس بالسعي 
إىل تحويل سيفريودونيتســك ومدن أخــرى يف املنطقة إىل 
رماد. والقوات الروسية متارس عمليات »تهجري وقتل جامعي 
ملدنيــني« يف دونباس، مدينا ما وصفه بأنه »سياســة إبادة 

جامعية واضحة تنفذها روسيا«.
ويف سياق متصل، حث الرئيس األوكراين الغرب عىل التوقف 
عن العبث مع روسيا وفرض عقوبات أشد عىل موسكو إلنهاء 
»حربهــا العقيمــة« يف أوكرانيا، مضيفا »أن بالده ســتظل 

مستقلة لكن السؤال الوحيد هو بأي مثن«.

{ بيسكوف: ال نعرف ما تريده كييف {
ويف املقابل، وصف املتحدث باسم الكرملني دميرتي بيسكوف 
هذه الترصيحات باملتضاربة، وقال: »إن القيادة األوكرانية تديل 
باســتمرار بترصيحات متناقضة؛ األمر الذي ال يسمح ملوسكو 
بفهم ما تريده كييف«، مشريا »إىل أن املفاوضات مجمدة بقرار، 

ووفقا للخط الذي اختاره الجانب األوكراين«.

{ القمح والغاز {
ويف التطــورات، أكد الرئيس الــرويس فالدميري بوتني يف 
اتصال تلقاه من املستشار النمساوي كارل نيهامر »رضورة أن 
تقوم كييــف بإزالة األلغام من املوانئ يف أقرب وقت، لضامن 
إمكانيــة خروج الســفن املحارصة فيها«، مشــددا »عىل أن 
محاوالت لتحميل روســيا مســؤولية العقبات التي تقف أمام 

توريد املنتجات الزراعية إىل األسواق العاملية ال أساس لها«.
وأشــار الرئيس الرويس مجــددا إىل »العقوبات األمريكية 

واألوروبية ضد روسيا« عىل أنها سبب األزمة الغذائية«.
من جهته، أعلن املستشار النمساوي أن بوتني »أكد له التزام 
موســكو بتنفيذ العقود املربمة بــني البلدين يف مجال توريد 
الغاز«، مشــريا« إىل أن الرئيس الرويس أبدى استعداده إلجراء 

صفقة تبادل لألرسى مع الجانب األوكراين«.
يف غضون ذلك، قــال مكتب رئيس الوزراء اإليطايل ماريو 
دراجــي إنه ناقش مع الرئيــس األوكراين اإلفراج عن صادرات 
القمح من أوكرانيــا ملعالجة أزمة الغذاء التي تهدد دول العامل 

الفقرية.
وقال دراجي إن روســيا »مســتعدة لتقديم مساهمة كربى 
لتجــاوز األزمة الغذائية بفضل تصدير الحبوب واألســمدة إذا 

رفع الغرب القيود ذات الدافع السيايس«.

{ دعم عسكري {
مــن جهتها، جددت وزيرة الخارجية الربيطانية ليز تروس، 

يف مؤمتر صحايف عقدته مع نظريها التشيي يف براغ، »دعم 
بالدها لتلبية مطلب أوكرانيا املتمثل يف مّدها بأســلحة ثقيلة، 

من ضمنها الدبابات والطائرات«.
ويف سياق متصل، طالب ميخائيل بودلياك مستشار الرئيس 
األوكــراين من وصفهم بالركاء بتزويد بالده بنظام »إم إل آر 

إس« الصاروخي.
ويف تغريدة عىل »تويرت«، نر بودلياك صورا قال إنها تظهر 
سالح قاذف اللهب الذي تستخدمه القوات الروسية يف حربها 
عىل بالده، متهام القوات الروســية باستخدام أثقل األسلحة 

غري النووية ضد األوكرانيني، وبحرق الناس وهم أحياء.
يف غضــون ذلك، نقلت شــبكة« )CNN( عن مســؤولني 
أمريكيــني أن إدارة الرئيس جو بايدن تســتعد لتزويد أوكرانيا 
بأنظمة صاروخية بعيدة املدى، وهذا يُعّد مطلبا أول للمسؤولني 

األوكرانيني.
وأضافت الشــبكة »أن إدارة بايدن متيل إىل إرسال األنظمة 
الصاروخية البعيدة املدى كجزء من حزمة مساعدات ألوكرانيا 

قد يُعلن عنها األسبوع املقبل«.

{ تطورات ميدانية {
ميدانيــا، أعلن االنفصاليون املوالون لروســيا ســيطرتهم 
عىل مدينة »ليامن«، يف منطقة كراماتورســك شامل رشقي 

مقاطعة دونيتسك بإقليم دونباس.
وقالــت هيئــة أركان الدفــاع اإلقليميــة االنفصالية يف 
دونيتسك،«إنها اســتولت بدعم من القوات املسلحة الروسية 
عىل منطقة ليامن بالكامل، وهي تقاطع مهم للســكك الحديد 
يفتح الطريق إىل مدن كربى مثل سلوفيانسك وكراماتورسك«.
وأعلــن حاكم مقاطعة دونيتســك األوكرانية، »أن القوات 
الروســية ســيطرت عىل الجزء األكرب من مدينة ليامن، وأن 
قواتهم اتخذت مواقع جديدة، وتواصل قتالها يف ظل استمرار 

الهجوم العنيف من القوات الروسية«.
كام قال املتحدث باســم قيادة عمليــات الجنوب إن القوات 
الروسية حاولت التقدم عند جبهة ميكواليف-خريسون، لكن 

القوات األوكرانية تصّدت لها.
وذكرت وسائل أعالم أوكرانية نقال عن اإلدارة العسكرية يف 
مدينــة زاباروجيا، أن الجيش الرويس ينقل أعدادا من القوات 
الربية والبحرية والجوية من القرم باتجاه املدينة، كام شوهدت 
قافلة من املعدات العســكرية والدبابات املصاحبة لها متر يف 

مدينة ميليتوبول.
وتواصل القوات الروســية هجومهــا من محاور عدة عىل 
مدينة سيفريودونيتســك، يف ظل تكثيف موســكو جهودها 

للسيطرة الكاملة عىل منطقتي لوغانسك ودونيتسك.
وأعلن الحاكم العســكري لإلدارة املحلية يف لوغانســك 
أن القــوات األوكرانيــة تواصل قتالها ملنــع تقدم القوات 
الروســية إىل مدينة سفريودونيتسك التي ال تزال تتعرض 

عنيف. لهجوم 

هــذا ونقلت وكالة »إرنا«، عن مصــادر، أن »إيران احتجزت 
الناقلتني اللتني متلكهام اليونان، ونكّست علميهام«. كام ذكرت 
وكالة »فارس« أن »الناقلتني املحتجزتني تحمالن ما يقارب 1.8 

مليون برميل نفط أو ما يعادل ذلك من املشتقات النفطية«.
وأكدت وكالة »فارس« أن »كمية املشتقات النفطية املحتجزة 

اصبحت االن يف حوزة إيران«.
وأكد اإلعالم اإليراين أن ناقلة النفط »دلتا بســويدن« التي 
تحمل علم اليونان تم توقيفها »عرب انزال لقوة من حرس الثورة 
من مروحية عســكرية«. وبعد ذلك »تم سحبها إىل السواحل 

اإليرانية«.
 وأشارت وسائل إعالم إيرانية كذلك، إىل أن »الناقلة اليونانية 

الثانية التي احتجزها حرس الثورة تحمل اسم برودنت وريور«، 
وجــرى توقيفها أيضاً عرب »إنزال لقــوة من حرس الثورة من 

مروحية عسكرية«.

{ اليونان تقدم »مذكرة احتجاج« {
بدورها، أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، عن احتجاز إيران 

لـ«سفينتني ترفعان العلم اليوناين يف الخليج«.
وجــاء يف بيان وزارة الخارجية اليونانية: »تم تقديم مذكرة 
احتجاج شــديدة إىل الســفري اإليــراين يف أثينا، حيث تعترب 
اليونــان احتجاز الســفن عمالً إرهابيــاً، وتدين هذه األعامل 

وتطالب باإلفراج الفوري عن السفن وأطقمه«.
ويــأيت ذلك، بعد أن أوقفت اليونان يف وقٍت ســابق، ناقلة 
نفط تحمل العلم اإليراين، حيث صادرت الســلطات األمريكية 

حمولتها.
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ــب« ــ ــي ــ ــي »تـــــــل أب ــ ــ وزيـــــــــــرة الــــداخــــلــــيــــة األملـــــانـــــيـــــة ف

ــا: الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة عــلــى الـــحـــدود ضــــرورة أمنية ــركــي ت

تعتزم وزيــرة الداخلية األملانية نانــي فيزر التوجه إىل 
إرسائيل ، يف زيارة تســتغرق ثالثة أيام، بحســب ما أعلنته 

الوزارة .
وأوضحت الوزارة أن فيزر، التي تنتمي إىل حزب املستشــار 
أوالف شولتز االشرتايك الدميقراطي، ستجري محادثات خالل 
الزيارة تتعلق بقضايا األمن العام واألمن السيرباين و«مكافحة 

معاداة السامية«.
كام تعتزم التوقيع عىل إعالن نوايا بشأن التعاون يف مجال 

التدريب الرطي.
ومــن املقرر أيضا أن تجري فيــزر محادثات مع نائب وزير 
الدفاع اإلرسائييل الون شوسرت حول مكافحة متويل اإلرهاب 

والتعاون يف مجال الحامية املدنية.
وذكــرت الوزارة أن فيزر ســتجري محادثــات مع اإلدارة 

اإلرسائيلية لألمن الســيرباين لبحث سبل التعاون بني البلدين 

يف هذا املجال.

قالت تركيا إن عملياتها العســكرية عىل حدودها الجنوبية 
تكتــي بعدا أمنيا، وال تشــكل أي خطر عىل ســيادة الدول 

املجاورة.
يأيت االجتامع يف أعقاب إعالن الرئيس رجب طيب أردوغان، 
أن بالده ستشــن قريبا عمليات عسكرية جديدة عىل حدودها 
الجنوبية ملكافحة ما وصفها بأنها تهديدات إرهابية عن طريق 

توسيع املنطقة اآلمنة بعمق 30 كيلومرتا.
وقــال مجلس األمــن القومي الرتيك بعد اجتامع ترأســه 
أردوغان »العمليات التي تنفذ اآلن ويف املســتقبل للقضاء عىل 
التهديــد اإلرهايب عىل حدودنا الجنوبية ال تســتهدف وحدة 

أرايض دول الجوار وال السيادة بأي طريقة من الطرق«.
ومن املتوقع أن تســتهدف أي عمليات شامل سوريا، حيث 
شنت تركيا العديد من التوغالت منذ عام 2016، وحدات حامية 

الشعب الكردية السورية املدعومة من الواليات املتحدة.
وتعترب أنقرة أن وحدات حامية الشعب جزء من حزب العامل 
الكردستاين الذي يشن متردا جنوب رشق البالد منذ عام 1984. 

وتصنف أنقرة الجامعتني ضمن املنظامت اإلرهابية.
لكــن وحدات حامية الشــعب مكون رئيــي يف تحالف 

يقوده األكراد هو قوات »ســوريا الدميقراطية« الذي اعتمدت 
عليــه الواليات املتحدة إىل حد كبري يف محاربة تنظيم الدولة 

اإلسالمية.
يشــار إىل الجيش الرتيك ينفذ عملية شــامل العراق منذ 
منتصــف نيســان املايض تســتهدف مواقع لحــزب العامل 

الكردستاين.

ــري ــسـ ــويـ ــسـ ــم بــــاألعــــمــــال الـ ــ ــائ ــ ــق ــ إيـــــــــــران: إســــتــــدعــــاء ال

باألمن« »العبث  يُريد  بوجه من  للوقوف  تدعو  الوحدة  ليبيا: حكومة 

ــري ــك ــس ــع ــي الـــســـجـــن ال ــ ــي< ف ــ ــل ــ ــي ــ ــرائ ــار ضـــابـــط >إســ ــحـ ــتـ إنـ

ــة ملــصــر ــحــ ــ ــل ــة أســ ــقـ ــفـ ــى صـ ــ ــل ــ ــون يُــــــوافــــــق ع ــاغــ ــ ــت ــ ــن ــ ــب ــ ال

الــــوزراء ــى محكمة  الـ »يــوروفــايــتــر«  إحــالــة صــفــقــة  ــت:  ــوي ــك ال

الخارجيــة  وزارة  اســتدعت 
باألعــامل  القائــم  اإليرانيــة، 
الراعي  باعتبــاره  الســويرسي 
للمصالــح األمريكية يف طهران، 
وأبلغته احتجاج إيران الشديد عىل 

مامرسات اإلدارة األمريكية.
ويأيت استدعاء القائم باألعامل 
للجهود  الســويرسي اســتمراراً 
وزارة  تبذلها  التي  الدبلوماســية 
الخارجية لرفع الحجز عن شحنة 
السفينة  التي صودرت من  النفط 
التــي تحمل علم إيــران يف املياه 
الساحلية لليونان، بضغط وتدخل 

اإلدارة األمريكية.
للدبلومايس  الــوزارة   وعربت 
طهران  »احتجاج  عن  السويرسي 

الشــديد الســتمرار االنتهاك الصارخ من قبل الواليات املتحدة 
للقوانني الدوليــة التي تضمن حرية املالحة والتجارة الدولية 

الحرة«، مطالبًة »باإلفراج الفوري عن السفينة وحمولتها«.
من جانبه، أعلن القائم باألعامل الســويرسي أنه »ســينقل 

األمر إىل املسؤولني األمريكيني يف أرسع وقت ممكن«.
هــذا وأعلنت هيئة املوانئ اإليرانية، قبل أيام، أّن الســلطات 

اليونانيــة أوقفــت عــىل شواطئها ســفينة ترفــع العلم 
اإليراين ومتت مصادرة حمولتها بأمر من املحكمة وبالتنسيق 

مع الحكومة األمريكية.
وقالت هيئة املوانئ إنّه »بينام لجأت الســفينة إىل سواحل 
اليونان لحامية سالمة األفراد والسفينة، مل تتلق أي تعاون أو 
مساعدة«، مشــريًة إىل أنّه »تم تفريغ  السفينة من حمولتها 
من قبل الجيش، يف خطوة تعترب مثاالً واضحاً عىل القرصنة«.

دعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية،املواطنني إىل الوقوف 
صفاً واحداً ضد من يريد العبث بأمن املواطن واستقراره.

جــاء ذلك يف بيان لوزارة الدفــاع التابعة للحكومة، عقب 
اســتعراض قوة عسكرية تابعة آلمر املنطقة الغربية يف أحد 

أحياء العاصمة طرابلس، من دون حدوث اشتباكات.
وقالــت الــوزارة يف بيان إنها »تتابع محاوالت التحشــيد 
العســكرية للحرب املدفوعة بأجندة سياســية حزبية، والتي 
يقوم بها أســامة الجوييل، املدير السابق إلدارة االستخبارات 
العســكرية، الذي ما زال يشغل منصب آمر املنطقة العسكرية 
الغربية التابعة للمجلس الرئايس بصفته القائد األعىل للقوات 

املسلحة«.
وأضافت: »بعد أن فشلت محاولة الجوييل يف التحشيد للحرب 
واالعتداء عىل املقرات الحكومية والعمومية مدعوماً من أطراف 
عســكرية، قامت اليوم مجموعة عســكرية محدودة تابعة له 

بالتجول داخل منطقة متاخمة ألحد املعسكرات التي يشغلها«.
وأردفــت الوزارة أّن تلك املجموعة »هددت عدداً من املواطنني 
من ســكان العاصمة، قبل أن تعود من حيث أتت وسط سخط 

شعبي واسع ضد دعاة الحرب ألغراض سياسية وحزبية«.
وشــددت الوزارة، يف بيانها، عىل »حرمة الدم الليبي وعدم 
ترويع أبناء الوطن بكل مكوناتهم«، الفتًة إىل أنها ســتتعامل 

»بكل حزم وقوة« مع هذه التهديدات لوأد الفتنة.
وزادت حــدة الترذم يف ليبيا خالل األشــهر املاضية، مع 
تشــكيل سلطتني تنفيذيتني متنافستني: حكومة جديدة عّينها 
الربملان برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة ناتجة من االتفاقات 
التــي ترعاها األمم املتحدة، مقرّها يف طرابلس، ويقودها عبد 

الحميد الدبيبة.
ويأمل الليبيون أن يســاهم إجراء االنتخابات يف إنهاء نزاع 

مسلح عاناه بلدهم لسنوات.

كشــفت صحيفــة »إرسائيل هيوم« 
أّن ضابطــاً إرسائيليــاً برتبة مالزم يف 
االســتخبارات أقدم عــىل االنتحار قبل 
أســابيع، وذلك عرب رمي نفسه من أحد 
املباين، يف الوحدة نفسها التي عرث فيها 
العام الفائت عــىل النقيب »ت« مفارقاً 

للحياة.
للتحقيق،  األولية  التفاصيل  وبحسب 
»اتضــح أّن الضابط قــرر إنهاء حياته 
نتيجة دوافع وصعوبات شخصية«، لكن 
الصحيفة لفتت إىل وجود روابط ال ميكن 
إنكارهــا بني انتحار املالزم واألســباب 
التي أدت إىل موت النقيب يف الســجن 

العسكري سابقاً.
يف غضون ذلك، علمت »إرسائيل هيوم« 
أّن انتحار الضابط من وحدة النقيب »ت« 

يضاف إىل سلســلة حاالت انتحار أخرى يف »جيش« االحتالل 
اإلرسائييل حصلت الشهر املايض.

وقد شــهد شــهر واحد 4 حاالت انتحــار، وهو ما اعتربته 
الصحيفة معطى عالياً جداً، وال سيام إذا قارنا ذلك بالعام 2021 
الــذي انتحر فيه 11 جندياً يف العــام كله، والعام 2020 الذي 

انتحر فيه 9 جنود. 

وأشــارت الصحيفــة إىل أّن »عدد املنتحريــن يف الجيش 

انخفض بنحو مهم يف الســنوات املاضية، بعد أن كانت حاالت 

االنتحار يف الجيش قبل سنوات قليلة تصل إىل 20-30 جندياً، 

وأحياناً أكرث«.

أعلنت وزارة الدفاع األمريكية )البنتاغون( أّن الواليات املتحدة 
»وافقت عىل بيع طائرات هليكوبرت من نوع »شينوك 47-إف« 

وعتاد متصل بها ملرص بقيمة 2.6 مليار دوالر«.
وأضاف البنتاغون، بحسب وكالة »رويرتز«، أّن »مرص كانت 
قد طلبت رشاء 23 طائرة هليكوبرت شينوك 47-إف من الواليات 
املتحدة«، مشــرياً إىل أّن »املتعاقد األسايس يف هذه الصفقة 

سيكون رشكة بوينغ«.
وكان قائد القوات العسكرية األمريكية يف الرق األوسط 
الجرنال  كينيث ماكنــزي رّصح، يف آذار/مارس الفائت، بأّن 
الواليات املتحــدة »تخطط للموافقة عىل بيع طائرات مقاتلة 
من طراز »F-15« إىل مرص«، مؤكّداً أّن »الصفقة الوشــيكة 

للطائرات تأيت بعد عملية طويلة األمد«.
وأضاف ماكنزي: »يف حالة مرص، أعتقد أن لدينا أخباراً جيدة 
تتمثل يف أننا ســنزّودهم بطائرات F-15، وهي عملية طويلة 
وصعبة«، مشــرياً إىل أّن املرصيني »شعروا أنها كانت طويلة 

جداً، واستغرقت وقتاً طويالً«.
وجاء إعالن ماكنزي بعد أيام من رفض مجلس الشيوخ بيع  12 
طائرة من طراز 130J-C مخصصة للشحن إىل مرص  بقيمة 2.2 
مليار دوالر، بعد أن كانت وافقت اإلدارة األمريكية يف شهر كانون 
الثاين/يناير عىل صفقة »محتملة« تشمل أجهزة رادار للدفاع 
الجــوي وطائرات من طراز يس-130 إىل مرص بقيمة إجاملية 

تزيد عىل 2.5 مليار دوالر.
وكان ماكنزي زار مرص يف 9 شــباط/فرباير الفائت، ووعد 
مبســاعدة عســكرية »قوية للغاية«، يف أعقاب قرار إدارة 

الرئيس جو بايدن باقتطاع 130 مليون دوالر من املســاعدات 
العسكرية للبالد بسبب »مخاوف تتعلق بحقوق اإلنسان«.

وأضاف ماكنزي: »ال يزال لدينا برنامج أســلحة قوّي للغاية 
مع مرص وما زلنا منخرطني بشــدة معهم«، وتابع: »رسالتي 
هــي رغبتنا يف الحفاظ عــىل رشاكة وثيقة مع مرص، والتي 
ستتأثر بالرضورة إذا نّفذوا مبيعات أسلحة كبرية مع روسيا«.

وعىل الرغم من العالقات القوية مع الجيش األمرييك، تحرّكت 
مرص لتنويع مصادر أسلحتها.

وارتفعــت يف إثــر ذلــك واردات مرص من األســلحة من 
روسيا وفرنســا وأملانيــا وإيطاليا، وفقــاً لبيانات من معهد 
ســتوكهومل الدويل ألبحاث الســالم. بينام رّجح مسؤولون 
أمريكيون أّن »أّي عملية رشاء كبرية لألســلحة من روسيا قد 

تؤّدي إىل فرض عقوبات أمريكية مبوجب قانون »كاتسا«.

أحالــت لجنة التحقيق الدامئــة الخاصة مبحاكمة الوزراء 
يف الكويــت قضية صفقة طائرات »يوروفايرت« إىل محكمة 

الوزراء للنظر فيها.
وأفاد مصدر بأن القضية تتضمن اتهام خمســة أشــخاص 
بتهم تتعلق باالســتيالء عىل املال العام وتســهيل االستيالء 
عليه خالل عقد صفقة الطائرات، مشــريا إىل أن تحديد جلسة 

ملحاكمتهم سيتم قريبا.
وطلبت الكويــت رشاء 28 طائرة »يوروفايرت تايفون«، من 
صنع كونســورتيوم من الــركات األوروبية، يف عام 2016 

مبوجــب عقد قيمته حوايل 
8.7 مليار دوالر.

وانضمت أول طائرتني يف 
الطلبيــة إىل القوات الجوية 

الكويتية الشهر املايض.
وأثــارت التكلفة املرتفعة 
للصفقــة الدهشــة عنــد 
مقارنتها مبشرتيات مامثلة 
لطائــرات مقاتلة يف جميع 
أنحاء الرق األوســط حيث 
العديــد من دول  انطلقــت 
الخليــج العربية يف موجة 
الرصاعات  وســط  إنفــاق 

الطاحنة يف املنطقة.
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سباق الخيل ــ دوليات ــ  اعالنات مبوبة

السبت 28 أيار 2022

حفلة سباق الخيل االحد 29 ايار 2022 في ميدان بيروت

اعداد :
لوران ناكوزي

الشوط االول ـ املسافة 1400 مرت

الشوط الثاين ـ املسافة 1400 مرت

الشوط الخامس ـ املسافة 1400 مرت

الشوط الثالث ـ املسافة 1600 مرت

الشوط الرابع ـ املسافة 1400مرت

خفيف خ

1.12باب نم خ

1.52 ع ك 26

خفيف خ

1.53نم 27 نم

1.48 ع ك -25

خفيف خ

خفيف -25

1.6 باب -25

خفيف خ

1.23الف نم خ

1.6 باب نم _25

خفيف 25

1.2باب 25

1.17الف ع ك 25

خفيف 25

1.57نم -25

1.52نم 25

1.48ع ك 26ع ك

1.54نم خ

1.46نم 25

خفيف خ

خفيف خ

1.17 الف 26

خفيف خ

1.27 مرمح خ

54

54

52

52

50-

56

56

56

54-

52

58

56

55

55

52

54

54

54

52-

51

51

56

56

56

54-

48-

مشاعر
ملك االزرق

رويال
يعبوب
ليالينا

ارز
االسطورة
محسوم
غندورة

ورد

رسور
مرعب

ابو نرصة
محبوب سارة

مجد عامد

بحر
دمار
محرز

ست الكل
عريب
يا قمر

اوليفر
حبيب يوهانا
صقر العرب

اوليتشكا
حبيبة طوين

م.دبور
عيل س
م.دبور
م.دبور
عيل س

عيل س

خ.الدين

ع.حسني

م.دبور

سدريك

منذر

م.دبور

فاروق

م.دبور

فاروق

خ.الدين
ع.حسني
م.دبور
عيل س
عيل س
م.دبور

خ.الدين
م.حوا

خ.الدين
فواز
منذر

عالء
بدر

عدنان
وحيد
نديم

بدر
عامد
مهند
عدنان
فارس

عصام
وحيد

؟
عدنان

؟ 

عصام
مهند
وديع
نديم
بدر

عدنان

عامد
وديع
عصام

 ؟
؟

5
4
2
1
3

2
1
4
3
5

5
1
4
3
2

111
311
413
244
333

3
1
6
5
2
4

1
2
5
3
4

4.3
12

034
222

ج

ج

ج

ج

ج

ج

ج

432
401
302
413

4

4
2
ج
ج
ج

الياس زهرة
ميشال فرعون

كميل كرم
الياس زهرة

ميشال فرعون

ميشال فرعون
انطوان نرص

كميل كرم
الياس زهرة

انطوان صابات

محمود حدارة
الياس زهرة
نادر العيل

الياس زهرة
م.فوالدفرد

أ.دي فريج
كميل كرم

جوزف صحناوي

ميشال فرعون
ميشال فرعون

الياس زهرة

انطوان نرص
حسني حمود
انطوان نرص
طوين الفرن

ا.رزق الله

101

102

103

104

105

201

202

203

204

205

301

302

303

304

305

306

401

402

403

404

405

جائزة الدامور للبواين التي مل تربح بعد وعمرها 3 سنوات الوزن 54 كيلو مع تخفيض للبواين 
واالفراس والتي تركض للمرة االوىل

جائزة بيت الدين للخيل التي مل تربح والرابحة سباقا واحدا وعمرها 4 سنوات الوزن 54 كيلو 
مع زيادة 4 كيلو للرابحة سباقا مع تخفيض لالفراس

جائزة املختارة للخيل التي ربحت 2ـ5 ســباقات مسنة الوزن 52 كيلو مع بناليتيه وتخفيض 
للبواين

جائزة غزوان الكربى للخيل التي مل تركض بعد وعمرها 3 سنوات الوزن 54 كيلو مع تخفيض 
لالفراس والبواين

جائزة الباروك للبواين التي مل تربح والرابحة سباقا وعمرها 4 سنوات الوزن 52 كيلو وزيادة 
4 كيلو للرابحة سباقا مع تخفيض لالفراس والبواين

اقدر: ملك االزرق ـ رويال ـ مشاعر
املضامر: ملك االزرق ـ مشاعر ـ رويال

ملك االزرق: استفاد كثرياًمن اشرتاكه االول رغم انه حل ثايناً بعيدا وراء االشقر »زي القمر« 
عىل نفس مسافة الغد، اذا امتطاه الخيال »بدر« هذه املرة نرى انه سيعطي االفضل النه ترعرع 

عىل يديه....

اقدر: غندورة ـ محسوم ـ ارز ـ فلتة: االسطورة
املضامر: ارز ـ محسوم ـ غندور ـ االسطورة

غندورة: تفوقت يف اول سباق لها عىل نفس مسافة الغد عىل غدار، زمن واالسطورة. حالتها 
يف بحر االسبوع تدل عىل انها بقمة جهوزها ونراها قادرة عىل اضافة نرص ثاين اىل سجلها.

اقدر: رسور ـ محبوب سارة ـ ابو نرصة
املضامر: محبوب سارة ـ مجد عامد ـ رسور ـ مرعب

انتصار  من  ينتقل  رسور: 

اىل آخر كل مرة بسهولة أكرب 

وكان آخر هــذه االنتصارات 

من شــهر عندما تفوق عىل 

والحوت  لبنــان  مجد  كرار، 

الرائعة  حالته  مرت(.   1400(

يف بحر االسبوع تدل عىل ان 

انتصاره الســادس بانتظاره 

والثاين وراءه سيكون البوين 

محبوب ساره وليس غريه.

اقدر: حبيب يوهانا ـ اوليتشكا ـ اوليفر
املضامر: صقر العرب ـ اوليتشكا ـ حبيب يوهانا ـ اوليفر

حبيب يوهانا: فاز بسهولة فائقة نهار االحد املايض لكن عىل مسافة اقرص من مسافة الغد، 
ومع ذلك نراه قادراً عىل تكرار فوزه وال نرى منافساً له يف هذا الشوط سوى الفرس »اوليتشكا« 

وحلولهام اوال وثانية امر منتظر يف نهاية الشوط.

اقدر: عريب ـ محرز ـ بحر
املضامر: عريب ـ بحر ـ محرز ـ ست الكل

عريب: كل االنظار متجهة اليه يف هذه الجائزة رغم انه بوين يباري الجياد التي تفوقه قياسا 
لكن ال تفوقه قوة، وكل متارينه تدل عىل انه سيكون له شأن كبري كوالده البطل »حاكم« وأمه 

البطلة »روزانا«.

501

502

503

504

505

األم

ياقوت

االمرية نورهان

مروى

لورا

روزانا

قمر الليايل

سهرة

سمورة

مايا

دياال

األب

برق القاصف

فري ويليل

الصالح

حاكم

حاكم

برق القاصف

برق القاصف

نارص

حاكم

مارد الغاب

اللون

اشقر

ازرق

ازرق

شقراء

بوين ازرق

بوين ازرق

بوين اشقر

بوين احمر

بوين شقراء

بوين حمراء

بحر

دمار

محرز

ست الكل

عريب

يا قمر

رويال

يعبوب

ليالينا

حبيبة طوين

املزرعة

عبد الغني الحاج حسن حوش سنيد

سامي ابو حمدان تعلبايا

حسني نارص ـ الرياق

سعيد البقسامطي البحصة

محمد ابو طه ـ طرابلس

رميون الفرن ـ زحلة

محمد القطامي ـ الكرك

طوين الفرن ـ زحلة

سعيد البقسامطي البحصة

الياس فرج ـ تربل

ارســـــــــــــــــــــــــان والـــــــــــــــــــــــــوان الخيـــــــــــــــــــــــــل الجديـــــــــــــــــــــــــدة الدفتـــــــــــر يقـــــــــــدم:
1ـ ملك االزرق ـ مشاعر ـ

2ـ ارز ـ محسوم ـ غندورة
3ـ ـ ـ ـ ـ

4ـ اوليتشكا ـ حبيب يوهانا 
ـ صقر العرب

5ـ رسور ـ محبوب سارة ـ 
مجد عامد

ــدم: ــ ــ ــ ــ ــن تقـ ــ ــ ــ ــ التماريـ
1ـ رويال ـ ليالينا ـ ـ ـ 

2ـ ارز ـ غندورة ـ ـ 
3ـ يا قمرـ  ست الكلـ  عريب

4ـ صقر العرب ـ ـ ـ 
5ـ مجــد عــامدـ  محبوب 

سارة ـ مرعب

حبيب لبنان من اســطبل الهاوي ميشــال فرعون الفائز بقيادة الخيال بدر 
ومضمــره محمد عيل الذي احرز بالحفلة انتصارين ومعه املريب عادل معتوق 

وبقيادة الخيال بدر بانتصاره الثاين

زي القمــر اليــاس زهرة مالكه ومعه نجله انطوين بقيــادة الخيال عدنان 
ومضمره الشاب مروان دبور ومعهم عدد من االصدقاء

يارا: مع مالكها الهاوي ميشال فرعون واحد اصدقائه ومضمره محمد عيل 
والخيال بدر

الجواد ســعيد الفائز بالشوط االخري ودافعاً عرش لريات بقيادة الخيال مهند 
وبالصورة مع مالكه الهاوي طوين رزق الله ومضمره عيل سيف الدين ونجله 

حسني وبعض االصدقاء

1:55 ظهراً الساعة

أعلــن أمني املجلــس األعىل لألمن القومــي اإليراين عيل 
شمخاين خالل كلمة ألقاها يف اجتامع األمن اإلقليمي الرابع 

يف دوشنبه؛ عاصمة طاجيكستان.
وأكد أّن رغبة الجمهورية اإلســالمية يف إرساء األمن يف 
األرايض األفغانّية »أمر بالغ األهمّية، إذ إنه يساهم يف اعطاء 
الشــعب األفغاين الرّفاه الّذي يريده«، مشــرياً إىل »األوضاع 
الجاريــة يف املنطقة، وخصوصاً أفغانســتان خالل األعوام 
الـ20 املاضية، وإىل الهزائم املخزية التي منيت بها أمريكا يف 

أفغانستان«.
وقال: »إيران تســتضيف حواىل 5 ماليني من أبناء الشعب 
األفغاين منذ عدة أعوام، األمر الذي أوجد مشاكل كثرية بسبب 
غياب املســاعدات الدولية، إضافًة إىل الحظر األمرييك الظامل 

ضد الشعب اإليراين النبيل«. 
وأشــار الشــمخاين إىل أن أمريكا تتحمل مسؤولّية الحرب 

األفغانّيــة التي دارت عىل مدار 20 عامــاً، إضافًة إىل الحرب 
القامئة يف أوكرانيا، وذلك بسبب سياستها التوسعّية.

وشــدد عىل أن »األمن اإليراين أساســه إرســاء األمن يف 
املنطقة، والبالد ترى أن إرســاء األمن والسالم يف أفغانستان 
من األمور الرضورية واملهمة لكل دول املنطقة التي ينبغي لها 
تركيز طاقاتها األمنية وإجراءاتها املشــرتكة الرادعة للحيلولة 

دون تبلور نواة عدم األمن واالستقرار يف هذه املنطقة«. 
وأوضح شــمخاين أن »اإلرهاب والتطرف من أهم العنارص 
لزعزعة األمن واالســتقرار يف ربوع أفغانستان«، وأعرب عن 
بالغ أسفه لوجود أدلة دامغة ووثائق تثري القلق بتدخل بعض 
الدول اإلقليمية يف نقل اإلرهابيني وإرســالهم إىل أفغانستان، 
»األمــر الذي يتطلب التصدي لهــؤالء اإلرهابيني، وخصوصاً 
الحكومــة األفغانية، التي عليها أن تتحمل املســؤولية امللقاة 

عىل عاتقها إزاء اإلرهاب وحامته«.   

يذكر أّن أفغانســتان شــهدت قبل أيام 4 تفجريات، 3 منها 

استهدفت حافالت صغرية يف مزار الرشيف شامل أفغانستان، 

والرابع اســتهدف مســجداً يف كابول، ما أسفر عن مقتل 16 

شخصاً.

فيتو صيني ــ روسي ضّد تشديد أميركا للعقوبات على كوريا الشمالية
استخدمت الصني وروسيا حّق النقض يف 
مجلس األمن ضّد مرشوع قرار أمرييك لتشديد 
العقوبات عىل كوريا الشاملية بعد اختبارها 

صواريخ بالستية.
وصّوت بقيــة أعضاء املجلس )13 عضواً( 
لصالح املــرشوع الذي نــّص عىل تخفيض 

واردات بيونغ يانغ من النفط الخام واملكّرر. 
واعترب ســفري الصني لــدى األمم املتحدة، 
تشــانغ جون، بعد التصويــت أن »الخطوة 
األمريكية أبعدت املجلس عن الحوار والتوافق«، 
وكان قد أكد قبل التصويت أّن بالده »ال تعتقد 
أن عقوبات جديدة ستســاعد يف االستجابة 

للوضع الحايل«.
وأضاف أمام الصحافيني أّن قراراً قرسياً من 
األمم املتحدة »لن يؤدي إال إىل تفاقم الوضع«، 
مؤكداً »رفــض بكني التاّم ألّي محاولة لجعل 
آســيا ســاحة معركة أو إلثارة مواجهات أو 

توترات هناك«.
ودعا تشانغ جون إىل »تجّنب أي خطوة استفزازية«، مطالباً 

الواليات املتحدة »باستئناف الحوار مع كوريا الشاملية«.
بدوره، اتّهم الســفري الرويس يف األمم املتحدة فاســييل 
نيبينزيا الواليات املتحدة »بتجاهل الدعوات التي وّجهتها بيونغ 
يانغ إليها إلنهاء أنشطتها العدائية والدخول يف حوار معها«.

وقــال: »يبدو أّن زمالءنا األمريكيون والغربيون يعانون ماّم 
يشــبه تعّث الكاتب، يبدو أنّهم ال ميلكون أّي استجابة لحاالت 

األزمات سوى فرض عقوبات جديدة«.
كام نّص مرشوع القرار األمرييك عىل حظر صادرات كوريا 
الشــاملية من النفط املعدين الخام والساعات وأّي بيع أو نقل 

للتبــغ إىل بيونغ يانــغ، وكان يهدف أيضاً إىل تعزيز مكافحة 
األنشطة اإللكرتونية لبيونغ يانغ.

يــأيت ذلك يف أعقاب إعالن الجيــش الكوري الجنويب يف 
بيان، أّن كوريا الشاملية أطلقت باتجاه بحر الرشق 3 صواريخ 
بالستية، أحدها عابر للقارات، فيام أعلنت وزارة الدفاع اليابانية 

أّن »أحد هذه الصواريخ البالستية سلك مساراً غري اعتيادي«.
وســبق أن اختربت كوريا الشاملية عدة تجارب صاروخية 
بالســتية مطلع الشهر الجاري، كام اختربت »سالحاً تكتيكياً 

موجهاً«.
وجــاءت التجربة الصاروخية الثالثية لكوريا الشــاملية، 
يف الوقت الــذي اختتم الرئيس األمرييك جو بايدن رحلة إىل 

املنطقة شملت كالً من كوريا الجنوبية واليابان.

قالــت هيئة املالحة البحرية الصينية إن الصني ســُتجري 
تدريبــات بحريــة يف بحر الصني الجنــويب ، بعد أن انتقدت 
الواليات املتحدة وحلفاؤها طموحاتها العسكرية يف منطقة 

آسيا واملحيط الهادئ.
وســتجرى املناورات يف املنطقة املجاورة للساحل الصيني 
مبارشة، يف مساحة بحرية صغرية بعيدة عن املناطق املتنازع 
عليهــا مــع فيتنام والفلبني. وقالــت إدارة األمن البحري ، إن 
»التدريبات العسكرية ستجرى، واملنطقة محظورة«، ونرشت 
إحداثيــات املنطقــة املعنية. ومن املقرر إجــراء مناورات يف 

منطقة بحرية أخرى بالقرب من هاينان األسبوع املقبل.
وكان املتحدث باســم وزارة الدفاع الصينية تان كه يف، أكّد 
قبــل أيام أّن »الجيش الصيني نظم مؤخــراً تدريبات الختبار 
الجاهزية القتالية يف األجواء ويف املياه يف منطقة تايوان«.

كذلك أعلنت قيــادة املنطقة الرشقيــة يف جيش التحرير 
الشعبي الصيني  يف بيان، أّن القوات املسلحة الصينية نظمت 
تدريبات عســكرية قرب جزيرة تايوان، مشــريًة إىل أّن »هذه 

اإلجراءات متت كتحذير للواليات املتحدة«. 

تدريبـــــــــــــــات عســـــــــــــــكرية صينييـــــــــــــــة 
فـــــــــــــــي بحـــــــــــــــر الصيـــــــــــــــن الجنوبـــــــــــــــي

شمخاني: بعض الدول اإلقليمية والدولية تنقل اإلرهابيين الى أفغانستان
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السبت 28 أيار 2022

لــلــمــدربــيــن دورات   3 ــم  ــّظ ــن ي ــة  ــســل ال ــرة  ــ ك ــاد  ــحـ اتـ
ــره اآلســـــــيـــــــوي ــ ــ ــي ــ ــ ــظ ــ ــ بــــــالــــــتــــــعــــــاون مــــــــع ن

الصقل  دورة  انطلقــت 
التــي  للمدربــن   األوىل 
اللبناين  االتحــاد  ينظمها 
وبالتعاون  الســلة  لكــرة 
يف  اآلســيوي  نظريه  مع 
)ديك   الشــانفيل  مدرسة  
املحــدي( ويحــارض فيها 
نيامنيا  الــريب  املــدرب 

بجيدوف.
فالدورة األوىل تســتمر 
حتــى االثنــن 30  ايــار 
افتتاحها  الجاري وحــر 
لرئيــس  األول  النائــب 
اآلســيوي ورئيس  االتحاد 
للعبة  اللبنــاين  االتحــاد  
الدورة  أمــا  أكــرم حلبي. 
األربعاء  فستنطلق  الثانية 
وتختتم  املقبــل  حزيران   1
يف  حزيــران    4 الســبت 
)قرنة  يوسف  مار  مدرسة 

شهوان(.
مخصصتان  والدورتــان 
يف   الرياضــة  ألســاتذة 
وّقعــت  التــي  املــدارس 
تفاهم  ووثائق  بروتوكوالت 
للعبة  اللبناين  االتحــاد  مع 
يف مرحلة  سابقة ويحارض 
فيها ايضاً الريب بجيدوف.

    امــا الــدورة الثالثة فســتبدأ األحد 5  
حزيــران الجــاري وتختتم الثالثــاء 7 من 
مدربن  لعرشة  مخصصة  وهي  عينه  الشهر 

ويحارض  فيها بجيدوف.
عىل  املشاركة  شــهادات  توزيع  وسيتم 
الصقــل  املنخرطــن يف دورات  جميــع  
اللبناين  االتحاد  ان  اىل  االشارة  مع  الثالث 
حرص عىل  اقامة الدورات الثالث يف اطار 
كرة  لعبة  وخاصة  التدريبي  السلك  تطويره 

الســلة يف  املدارس عرب مــدريب املدارس 
الواعــد وتنمية  الجيل  واملعاهــد لصقــل 

مهاراتهم.
االتحاد       ويف هــذا االطــار، وّجــه 
اآلسيوي عىل  اىل نظريه  الشــكر  اللبناين 
تعاونــه القامــة الــدورات واىل اداريت 
مدرســتي  الشــانفيل )ديــك املحــدي( 
لوضعهام  شــهوان(  )قرنة  يوسف  ومار 
ملعبيهــام بتّرف االتحاد  القامة دورات 

. لصقل ا

املدرب الرصيب خالل املحارضة األوىل

حلبي يحرض افتتاح دورة الصقل

ــي ســبــاق أنتيب: ــاس الــدهــنــي بــعــد مــشــاركــتــه ف ــي  ال
األسفلتية ــات  ــطــرق ال عــلــى  كــبــيــرة  خــبــرة   اكــتــســبــُت 
ــي الــربــيــع ــ ــى مــنــصــة الــتــتــويــج فــي رال ولــلــصــعــود الـ

أنهى السائق الواعد الياس الدهني  ومالحه 
روين مارون مشــاركتهام عىل منت   »رينو 
كليــو رايل 5 »يف رايل »أنتيب كوت دازور« 

الدويل  الفرنيس الشهري يف نسخته الـ 57.
وهي املشــاركة الخارجية األوىل للدهني  
الذي يهــدف من ورائها لالســتعداد بجدية 
وبقــوة لرايل الربيع الذي ســينظمه النادي  
اللبنــاين للســيارات والســياحة األحد 12 

حزيران املقبل يف كرسوان وجبيل.
وعىل الرغــم من تعرّض ســيارة الدهني  
بداية  املكابــح يف  ومارون اىل عطــل يف 
الســباق الفرنيس، الذي يقــام عىل طرقات 
اسفلتية،  والذي شــارك فيه أكرث من ماية 
ســائق، اســتكمال الرايل يف اليــوم الثاين 
ولفتا نظر  املراقبن بأدائهام العايل قبل نحو 
اسبوعن عىل الجولة االوىل من بطولة لبنان  
للراليات للعام الجاري بحيث سينافس الدهني 
وبقــوة عىل لقب بطولة لبنــان لفئة الدفع  
»الفافورين«  املرشــحن  أحد  وهو  األمامي 
الحراز لقب هذه الفئة مع عدد من  السائقن.

وبعد عودته اىل لبنــان، قال الدهني »لقد  

كانت تجربة رائعة باملشاركة يف رايل أنتيب 
واكتســبت خربة عىل الطرقات األســفلتية  
استعداداً لبطولة لبنان للراليات التي ستنطلق 
الشهر املقبل.عانينا أنا ومالحي من  مشكلة 
يف املكابــح يف بداية الرايل ثم اســتأنفنا 
مجريات الســباق يف اليــوم الثاين. هديف  
منصب عىل احراز لقب فئــة الدفع األمامي 
يف رايل الربيــع والحقاً بطولــة لبنان لهذه  
الفئة. مشاركتي يف رايل أنتيب هي مشاركتي 
الرابعــة يف رايل )3 راليات العام الفائت  يف 
لبنان ( وســبق ان احــرزت املركز الثاين يف 
بطولة لبنان لفئة الدفع األمامي عام  2021 
العام  الرتتيب  الخامــس يف  املركز  واحتلّيت 

لكافة الفئات«.
وتابع قائالً »أود ان اشكر كل من  دعمني 
من أهــي واألصدقــاء ورجــال الصحافة 
واالعالم وشقيقتي ليا التي مل توّفر اي جهد  
من اجل الوصــول اىل ما أصبــو اليه. كام 
الشــكر اىل فريق »آي. أم. يت« واىل  الرعاة 
سريفيسيز«  لوجستكس  »ميد  رأسهم  وعىل 

و »موتول«.

الدهني ومارون خالل السباق الفرنيس السائق الدهني ومالحه مارون  خالل  التتويج 

لــيــفــانــدوفــســكــي يـــرد عــلــى انــتــقــالــه إلـــى بــرشــلــونــة
روبرت  البولنــدي  تواجد 
ليفاندوفسيك  مهاجم بايرن 
لحضور  فرنسا،  يف  ميونيخ 
الســيناميئ  كان  مهرجان 
آنا   زوجته  صحبــة  الدويل 

ليفاندوفسكا.
ونرشت  صحيفة »موندو 
ديبورتيفو« اإلسبانية فيديو 
ألحد مشــجعي برشــلونة 
لليفاندوفسيك  يوجه سؤاال 
زوجته  مــع  ســريه  أثناء 
»هل  كان:  مهرجان  لحضور 

ستذهب  لربشلونة؟«.
ليفاندوفسيك  ينطق  ومل 

بكلمة واحدة  ولكنه اســتدار نحو املشجع 
وابتســم ابتســامة رصيحــة وقوية يف 
االنتقال  يف   الحقيقيــة  لرغبته  رســالة 

للبارسا.
وبدأ برشلونة مفاوضات مؤخراً مع بايرن  
بشــأن ضم ليفاندوفسيك الذي ينتهي عقده 
يف 2023، حيث أرسل برشلونة عرضاً بقيمة 
32  مليون يورو للبايرن باإلضافة لـ5 مالين 
العمالق   ينعمــوا مبوافقة  لكنهم مل  أخرى، 

البافاري حتى اآلن.
وأملانية   اسبانية  تقارير صحفية  وكشفت 
عن رغبة ليفا االنتقال إىل برشــلونة، بينام 
رصح وكيلــه بيني زاهايف بأن :  »بايرن بات 

تاريخ بالنسبة لليفاندوفسيك«.

{  ليفاندوفسيك
ومساعدة صديق {

يف اإلطار نفســه نرشت صحيفة  »بيلد« 
األملانيــة أن ليفا تواصل مع زميله الســابق 
يف بايــرن تياغو  ألكانتــارا، العب ليفربول 
اإلنكليزي، لســؤاله عن تشــايف هرينانديز 

مدرب برشلونة.
تياغو كان قد لعب يف برشلونة مع تشايف  
مــن 2009 إىل 2013 قبــل االنتقال للبايرن 
وقتها، باإلضافة اىل تقاســم تشــايف مع 
تياغو  نفس غرفة خلع املالبس، خاصة أنهام 

كانا يلعبا يف وسط امللعب معاً.

ليفاندوفسيك

ــزيـــنـــي: جـ ــن  ــ ــس ــ ح  MMA ـــ  ــ ــل ــ ل الـــلـــبـــنـــانـــي  االتــــــحــــــاد  ــس  ــ ــيـ ــ رئـ ــب  ــ ــائـ ــ  نـ
ــد ــ األحـ ــز«  ــونـ ــيـ ــبـ ــامـ ــشـ تـ اوف  ــت  ــ ــايـ ــ »غـ ــولـــة  ــبـــطـ لـ ــرات  ــيـ ــضـ ــحـ ــتـ الـ ــال  ــ ــم ــ ــت ــ  اك
ــلـــي والـــخـــارجـــي ــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن املـــحـ ــلـــة عـ ــافـ ــنـــويـــة حـ روزنـــامـــتـــنـــا الـــسـ

البطل خالد عفارة )اىل اليمني( صورة تجمع محمد داغر ونائبه حسن جزيني نائب رئيس االتحاد اللبناين حسن جزيني
القتالية  للفنــون   اللبنــاين  االتحــاد  يواصل 
املختلطة )MMA( تحضرياته لبطولة »غايت اوف 
تشــامبيونز«Gate Champions of«  التي ستقام 
عىل ملعب »الرئيس رفيق الحريري« يف صيدا وذلك 
ابتداء من  الســاعة الرابعة من بعد ظهر االحد 29 
ايار الجاري مبشــاركة العبن من الــدول التالية:  
اليابان، الصن، العراق، ســنغافورة، لبنان، األردن، 

فرنسا، فلسطن وسوريا.
وتكتسب هذه البطولة اهمية كبرية اذ  سيشهد 
»القفص  داخــل  منازلة   18 الكبــري  الجمهــور 
الحديــدي« بحيث ســتطغى  االثــارة عىل اجواء 

منازالت املحرتفن والهواة .
وسيشارك 18 العب لبناين يف هذه  البطولة اىل 
جانب الالعبن اآلســيوين واألوروبين وعنوانها 
التحدي يف حدث ريايض  قتايل سيقام يف »بوابة 

الجنوب« صيدا.
وتأيت خطوة االتحاد اللبنــاين للفنون القتالية  
املختلطة يف ســياق اقامة البطــوالت يف جميع 
املحافظات اللبنانية دعامً وتشجيعاً لهذه  الرياضة 
التي تلقى الــرواج الكبري يف لبنان والعامل خاصة 

بعد اعادة احيائها من قبل  وزارة الشباب والرياضة 
عرب انتخاب لجنة ادارية لالتحاد برئاســة محمد 

داغر يف خريف  عام 2020.
ضمن   املنازالت  من  العديد  احتســاب  وســيتم 
بطولة لبنان مع العلم ان الجولة الثانية ســتجري 
الحقاً عىل ملعب نادي غزير للفئة  العمرية )12-

17 سنة(.
»الديــار« التقت نائب رئيس االتحــاد  اللبناين 
للفنون القتالية املختلطة »الدينامو« حسن جزيني 
الذي  قال«التحضريات عىل قدم وســاق للبطولة 
لبنانيون برئاســة رئيس   التي ســيقودها حكام 
لجنة الحكام الدكتور عــي حامدة )عضو الهيئة 
االداريــة لالتحاد( وسيشــهد الجمهور من  عىل 
املدرجات وعرب شاشة املؤسسة اللبنانية لالرسال 
انرتناشــيونال التي ســتنقل الحدث  مبارشة عىل 
الهــواء 18 منازلة وادعو الجمهــور اىل الحضور 
اىل امللعب ابتداء من  الســاعة الثالثة والنصف من 
بعد ظهــر األحد .والالعبــون اللبنانيون يتمتعون 
مبستوى عال  ومن معظم االندية اللبنانية. وتأيت 
تنظيمياً   االحرتاف  ملســتوى  للتســويق  البطولة 

وفنياً وهنالك خامات واعدة. لعبة الفنون القتالية 
املختلطة تنمو بشــكل كبري وهذا  يعود اىل الهيئة 
االدارية لالتحاد برئاســة الصديــق محمد داغر. 
األجانب براوة.  الالعبن  اللبنانيون سينافسون  
املحافظات  ســننظم بطوالت مامثلة يف   جميع 

اللبنانية الحقاً«.
واضاف »أود أن اشــكر اللجنة  االدارية لالتحاد 
برئاســة محمد داغر والقوى االمنيــة والصليب 
االحمر اللبناين ورئيس  لجنة الجنوب يف االتحاد 
املدرب والبطل الدويل خالد عفارة وعضوي اللجنة 
املنظمة  مصطفى األبريق ومحمد عفارة وســائر 
اعضاء اللجنــة املنظمة والقيمن عىل ملعب رفيق 
الحريري  يف صيدا والشــبكة الرياضية يف صيدا 
ومحطة LBCI« بشــخص جــوي ضاهر ورجال 

الصحافة واالعالم.
وحول روزنامــة العام الجــاري اجاب جزيني  
واملشاركات  املحلية  النشــاطات  العديد من  »لدينا 
الخارجية ومنهــا بطولة آســيا  وبطولة العرب 
للكبار والناشئن اىل جانب تنظيم  العامل  وبطولة 

دورات صقل مدربن  وحكام«.

ــوم ــ ــيـ ــ الـ الـــــــقـــــــدم  كـــــــــرة  فـــــــي  أوروبـــــــــــــــا  أبـــــــطـــــــال  دوري  ــي  ــ ــائـ ــ ــهـ ــ  نـ
بـــعـــد 41 عـــامـــاً ــدداً  ــ ــ ــج ــ ــ م ــدريـــــد  لـــيـــفـــربـــول وريـــــــــال مـــ ــع  ــمـ ــجـ تـ بـــــاريـــــس 

بعد 41 عاما من استضافة 
املواجهــة  الحاســمة بن 
العاصمة  الفريقن، ستكون 
الفرنسية هي خشبة املرسح 
مجــددا لواحدة مــن  أبرز 
دوري  نهايئ  يف  املواجهات 
يلتقي  عندما  أوروبا،  أبطال 
ليفربول نظريه ريال  مدريد، 

اليوم السبت.
يف  التقيا  الفريقان  وكان 
نهــايئ  البطولة عام 1981 
عىل استاد »بارك دو برنس« 
أو »حديقــة  األمــراء« يف 
األول  النهايئ  ليكون  باريس 
الذي يجمع بن الفريقن يف 

هذه  البطولة.
اليوم  الفريقان  ويلتقــي 
الســبت عىل ملعب  »استاد 
دو برنس« يف ثالث مواجهة 
بينهام بنهايئ البطولة، وهو 
الثــاين  بينهام يف غضون 

اخر 5 مواسم.
ومتثل هــذه املبــاراة واحدة مــن  املواجهات 
الكالســيكية املثرية عىل الساحة األوروبية نظرا 
لتاريــخ وقــوة الفريقن  وخــربة كل منهام يف 

البطولة.
ويف ظل املســتوى املتميز الــذي قدمه كل  من 
الفريقن هذا املوسم، ســواء عىل املستوى املحي 
أو األورويب، يصعب التكهن بهوية  الفائز يف هذه 

املواجهة.

{ ظروف مختلفة {
النهــايئ األورويب غدا  بعد  ويخوض ليفربول 
أقل من أســبوع عىل ختام مســريته يف الدوري 
اإلنكليزي هذا املوســم حيث حل الفريق  ثانيا يف 
جدول البطولة بفارق نقطة واحدة خلف مانشسرت 

سيتي.
ويف املقابل، حسم الريال لقب الدوري  اإلسباين 
قبل نهاية املوســم بأربع مراحــل كاملة، ما منح 
الفريق فرصة اللتقاط األنفاس  واالستعداد بشكل 

أكرث هدوءا للنهايئ األورويب.
ويستحوذ الريال عىل الرقم القيايس  لعدد مرات 
التتويج بلقب البطولة برصيد 13 لقبا كان أحدثها 

يف 2018 عىل حساب  ليفربول نفسه.
ويف املقابل، تــوج ليفربول باللقــب 6  مرات 
ســابقة كان أحدثها يف 2019 بعــد الفوز عىل 

توتنهام 2-0 يف نهايئ إنكليزي خالص  للبطولة.

{ تألق أليسون {
ويختلــف وضع ليفربول كثــريا االن عام  كان 
عليه قبل 4 ســنوات عندما خرس أمام الريال )1-

3(؛ خاصة وأن الفريــق يعتمد حاليا  عىل حارس 
مرمى مميز وقادر عىل الذود عن مرماه بشكل رائع 
يف مواجهــة هجوم الريال  القوي، وهو الربازيي 

أليسون بيكر.
وكان الحــارس األملاين لوريــس كاريوس  أحد 
أســباب الهزمية التي مني بها ليفربول يف نهايئ 

.2018
ولعب بيكــر دوار بارزا يف فوز ليفربول  باللقب 
األورويب يف املوسم التايل 2018 / 2019 ثم بلقب 
الدوري اإلنكليزي يف 2020،  والذي كان أول لقب 

لليفربول يف الدوري املحي يف غضون 30 عاما.

{ ثنائية ليفربول {
ولكن ليفربول فقــد فرصة الفوز بلقب  الدوري 
اإلنكليزي هذا املوسم بعدما قلب مانشسرت سيتي 
تأخره بهدفــن نظيفن إىل فوز  مثن )3-2( عىل 

أستون فيال يف املرحلة األخرية من املسابقة.
وأحــرز ليفربول ثنائية الــكأس املحلية )كأس  
إنكلرتا وكأس رابطة املحرتفن اإلنكليزية( لصالحه 
هذا املوســم، كام فاز نجمه املري  محمد صالح 
بجائــزيت هداف الــدوري اإلنكليــزي )مناصفة 
مع ســون( وأكرث الالعبن صناعة  لألهداف يف 

املسابقة نفسها هذا املوسم.
ومل تقتر مكاســب ليفربول من هذا  املوسم 
عىل ذلك، بل فاز مديره الفني األملاين يورغن كلوب 
بجائــزة أفضل مدرب يف  الــدوري اإلنكليزي هذا 
املوســم لتكون املرة الثانية التــي يحرز فيها هذه 

الجائزة.

{ مخاوف كلوب {
وقال كلوب إن املواجهة مع الريال صعبة  دامئا 
وتبدو وكأنها األوىل نظرا ألن الفريق اإلسباين من 
طراز عاملي وميثل ناديا  عامليا ويدرك كيف يكسب 

املباريات.
ويعاين كلوب من مخاوف كبرية بســبب إصابة  
العب خط وســطه تياغو ألكانتارا، الذي سبق له 
مواجهــة الريال عدة مرات عندمــا كان  العبا يف 

صفوف برشلونة.
كام يخىش كلوب من تأثري اإلجهاد عىل  العبيه 

بعد موسم شاق عىل املستوى املحي.
وعىل النقيــض، كانت الفرصة ســانحة أمام  
الريال ومديره الفني اإليطايل كارلو أنشيلويت ملنح 
بعض الالعبن قســطا من الراحة  بعد حسم لقب 

الدوري اإلسبالني يف نهاية نيسان املايض.
ويعود الفضل الكبري يف حســم الفريق  للقب 
الدوري اإلســباين مبكرا وكذلك يف بلوغ النهايئ 
األورويب إىل هذا املوســم االســتثنايئ  ملهاجمه 

الفرنيس كريم بنزميا.

{ رضبة مبايب {
ولكــن الصدمة الحقيقية التــي تلقاها  الريال 
قبل هذه املباراة النهائيــة تتمثل يف قرار املهاجم 
الفرنيس االخر كيليــان  مبايب بالبقاء يف باريس 
ســان جريمان وعدم انتقاله إىل ريال مدريد بداية 
من املوسم  املقبل، بعدما كان الريال قاب قوسن أو 

أدىن من إمتام الصفقة.
وقال أنشــيلويت، الذي حقق فريقــه  رمونتادا 
رائعة للغاية يف املربع الذهبي لدوري األبطال أمام 
مانشسرت سيتي:  »من الواضح للغاية بالنسبة لنا 

أن علينا التفكري يف شؤوننا«.
وزاد: »مل نتحدث أبدا من قبل عن  العبن من فرق 
أخرى. نحرتم الجميــع، وكل قرار، وكل ناد.. علينا 

أن نــؤدي مهمتنا. ما  نفكر 
فيــه واضح للغايــة، وهو 

االستعداد للنهايئ«.

{ أنشيلويت
وكتابة التاريخ {

وسبق ألنشــيلويت الفوز 
باللقب األورويب  مع ميالن 
اإليطايل يف 2003 و2007. 
عىل   2007 يف  الفوز  وجاء 

حساب ليفربول بالذات.
بعــد عامن  ذلــك  وكان 
مــن مواجهة أخــرى  بن 
ليفربول وميالن يف النهايئ 
اإليطايل  الفريق  فيها  تقدم 
الشوط   يف  نظيفة  بثالثية 
األول ثم رد ليفربول بثالثية 

يف الشوط الثاين.
الفريقان إىل  لجأ  وحينها 
الوقت  اإلضايف الذي انتهى 
قبل   )3-3( بالتعــادل  أيضا 
أن تحســم املبــاراة لصالح 

ليفربول عرب ركالت  الرتجيح.
وكان أنشيلويت نجح أيضا خالل واليته  األوىل 
مع الريال يف قيادة الفريــق للقب دوري األبطال 

عام 2014.
وإذا فــاز الريــال باللقــب اليوم، ســيصبح  
أنشــيلويت أول مدرب يتوج بلقب دوري األبطال 
4 مــرات، علام بأنــه أصبح أول مــدرب يفوز  
بلقب الدوري مرة واحــدة عىل األقل يف كل من 
الدوريات ال5 الكربى )إسبانيا وإيطاليا  وإنكلرتا 

وفرنسا(. وأملانيا 

{ النهايئ يدخل تاريخ البطولة {
عندمــا يلتقي ليفربول مع ريــال مدريد، اليوم  
الســبت، يف النهايئ، ستكون هذه هي املرة األوىل 
يف تاريخ البطولة، التي يلتقي فيها  نفس الفريقن 

يف نهايئ البطولة، 3 مرات.
وكان الفريقان قد تقابال يف نهايئ  البطولة عام 

1981، وفاز ليفربول 1-0 عىل ريال مدريد.
ثم تقابل الفريقان مجــددا يف  نهايئ البطولة 
عام 2018، وتــوج ريال مدريد باللقب بالفوز 1-3 

عىل ليفربول.
وعىل مدار تاريخ البطولــة، تحققت  املواجهة 
الثانيــة بن نفس الفريقــن يف النهايئ، 8 مرات 

بخالف حالة الريال وليفربول.
والتقى ريال مدريد مع ستاد رميس يف  النهايئ 
عامي 1956 و1959، ثم ميالن مع أياكس )1969 

و1995( وأياكس مع يوفنتوس )1993  و1996(.
كام تقابل ميالن مــع بنفيكا )1963  و1990( 
وليفربول مع ميالن )2005 و2007( وبرشــلونة 
مع مانشســرت يونايتد )2009 و2011(  والريال 
أتلتيكو مدريــد )2014 و2016(، والريال مع  مع 

يوفنتوس )1998 و2017(.
لكن نهــايئ البطولة هذا املوســم،  سيشــهد 
الثالثة بن ليفربــول والريال يف نهايئ  املواجهة 
البطولة، ليصبح أول ثنايئ  تتكرر بينه املواجهة 3 

مرات يف النهايئ.
وال تقتر املواجهــات بن  الفريقن يف دوري 
األبطال، عىل هذه املباريات النهائية الثالثة، وإمنا 
متتد لعدد  اخر من املواجهات يف مراحل أخرى من 

البطولة.
وبلغ إجــاميل املواجهات بــن الفريقن  عىل 
مدار البطولة، 8 مباريات قبل نهايئ الغد، بواقع 4 

انتصارات للمليك و3 للريدز  وتعادل وحيد.
وخالل هذه املباريات الثامنية، سجل  العبو ريال 

مدريد 10 أهداف مقابل 8 أهداف لليفربول.

نهايئ 1981 يتكرر بني الفريقني يف باريس



1ـ جورج هربرت ويلز
2ـ ويل دكني، وز، ومأ

3ـ لفا، توماس مور
4ـ فرنسوا، سك، حداد

5ـ يهاجر، أوايل، بادلنا
6ـ رّموا، الجنادل، نراهم

7ـ ننّب، هلع، ينجيه، دريب
8ـ تيان تسني، لوريان

9ـ جولييت، تريانا، ركوة

10ـ ين، ابرمــه، بل، هد، 

أرس

11ـ تبع، هّموا، فرار، أز

12ـ املهلهل، أهدي، وثائق

13ـ نكلّم، جائب العني، طل

11
تــــــــــســــــــــلــــــــــيــــــــــة7

ــرة ــي ــصــغ الـــشـــبـــكـــة ال
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 عموديا: 

 عموديا:

من أربعة حروف:    االبراج 

  مصيف لبناين

 افقيا:  

 افقيا: 

  الحل السابق 

الحل السابق الخترب معلوماتك

الحل السابق   سوزان فاالدون 

اخترب معلوماتك

1ـ ُسفن. 

2ـ شجر عريق مبارك. 

3ـ يلّف ويضغط. 

4ـ اعالمــي ومقــّدم 

برامج تلفزيونية. 

5ـ أقرأُه وأذكرُه. 

1ـ بلدة يف الشامل. 

2ـ تسّببها الحروب.  

3ـ أتعّهد وألتزِم بـِ. 

4ـ عَسل، أنت باألجنبية. 

5ـ صياحه عند البكاء. 

روائية وشاعرة إنكليزية راحلة. روايتها األوىل قوبلَت 

بالرفــض من ِقَبل دور النــرش، إال أنها متكنت من نرش 

روايتها الثانية التي جعلتها تشتهر يف املحافل األدبية.  

إسمها مؤلف من 12 حرفا. إذا جمعت: 

11+1+12+4+12- دولة أمريكية

10+5+2+4- مغنية خليجية. 

6+12+7+3- ثاين أطَول نهر يف إيطاليا. 

11+9+4+2- بلدة يف الشامل. 

10+5+8+2- ممثلة مرصية معتزلة. 

7+9+4- ملك يوناين راحل.

4+10- حرف نصب. 

1ـ من هو االمرباطور الياباين الذي إنترص عىل الصني 

1895 وروســيا 1905، وألغى النظــام االقطاعي، وأقرَّ 

الدستور؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ ما إسم النهر األمرييك الذي تحيط به أشجار الكرز 

وميّر يف العاصمة واشــنطن، وعليه جسور مشهورة، 

أهّمها ارلنغتون؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ ما إسم اليوبيل الذي يُطلق عىل 17 سنة زواج؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ من هو الشاعر العبايس الذي لُّقَب بـِ العمالق، ولّقَب 

بذلك لطوله املفرط؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ كم كان عدد أشهر السنة عند قدامى الرومان؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ ما إســم املغنية التي إشــتهرت يف العهد العبايس، 

وكانــت الجارية املفضلة لدى الخليفة املتوكّل، ولُّقَبت بـِ 

الجارية الوفّية؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ ما إســم العّداء املكسييك الذي فاَز بسباق ماراتون 

نيويورك الدويل ألـ 22 يف العام 1991؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ كم عدد أنواع املعاِدن املوجودة يف هذا العامل، ِعلام 

ًبأن املُستخدم منها يبلغ حواىل 200 نوع؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ جول فرين، جيزان
2ـ ولفرهمبتون، لك

3ـ ريان أونيل، مل
4ـ جد، سجا، ايابهم

5ـ هكتور، هنيبعل
6ـ رنوا، الترت، هح

7ـ بيم، العّس، مهال
8ـ أسوج، يّتهم

9ـ توسكانيني، وأب

10ـ وزم، الن، ربّاها
11ـ وحيد جالل، دل
12ـ لورد، ليون، فيع

13ـ زم، اب، هراهر
14ـ أبدان، داون

15ـ دردار، رّث
16ـ الرنكا، أطَّ

17ـ نهب، وسائل
18ـ أمينة رزق

؟ من هو
من هي؟

1ـ دولة أمريكية، من قوى 

األمن. 

األمر  صيني،  فيلسوف  2ـ 

السهل.

3ـ يتعلّقان باليشء، الَبرش. 

4ـ ناقة غزيرة اللنب، نبات 

طيب الرائحة، إكتملت. 

5ـ مدينة سعودية، يقوى 

ويشتّد.

6ـ مالوا عــن الَحّق، خيط 

اإلبرة، هجَمت. 

7ـ محافظ بريوت سابقا.

8ـ سكَبوها، مكتوب. 

البقاع،  بلدة يف  9ـ عائلة، 

فطَن واهتمَّ لألمر.

10ـ احســبيه، جامعــة، 

أغلظ أوتار العود.

11ـ عيون امليــاه، تخّوف 

وتُفزع.

12ـ مــا له قيمة باقية من 

عاداتكم، عاصمة افريقية. 

13ـ للتعريف، يبَس عصبه، 

دّرَب، جامعة أمريكية. 

14ـ كاتب رويس راحل. 

15ـ فّوَض، شقيق. 

مدينة ســورية، يف  16ـ 

الفم.

املــيش،  يف  أرسَع  17ـ 

لرئيس حكومة  الثاين  االسم 

لبناين راحل.

18ـ مغنية وفنانة لبنانية 

راحلة صاحبة الصورة، كثري.

1ـ رئيــس حكومة لبناين 

سابق، بلدة يف قضاء عاليه. 

خاضهــا  معركــة  2ـ 

نابوليون، مدينة منســاوية 

تحمل اسم مدينة سويرسية، 

للتمني.

وليم  مؤلفــات  مــن  3ـ 

شكسبري.

الثاين لشاعر  4ـ االســم 

جزيرة  نوبــل،  نال  ايرلندي 

اندونيسية، ذَهب خالص. 

5ـ نقطنُه ونقيم فيه، ولد 

النعام، نبات طيب الرائحة. 

6ـ َحــّر، أرسَع الرُجــل، 

من الحــرشات الصغرية، من 

األلقاب، سئَم. 

7ـ نائــب لبنــاين راحل، 

ممثل لبناين راحل. 

8ـ حــامم بــري، التلطّخ 

بالطيب.

9ـ الَفوز، ورك، نواصل.

فرنســية،  مدينــة  10ـ 

َسيفها، طائر وهمي، نعام.

11ـ حكَمت عىل، االســم 

الثــاين لرئيس لبناين راحل، 

عاصمة دولة كربى، غزال.

12ـ مصــّورون، لســان 

النار، إســم للنباتات الطيبة 

الرائحة.

هضبة،  خّصصــت،  13ـ 

طُرُق، كّبَل.

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(

مشــاريع مالية ستكلل بالنجاح. حياتك 

اآلونة.  هذه  ومتزنــة  هادئة  العاطفيــة 

وتلمس  اللطيف  الحبيــب  بنصائــح  تأخذ 

شخصيتك.  يف  التغيري 

فطنتــك وجاذبيتك تؤثران عىل اآلخرين 

به  تقوم  الــذي  املجهود  بشــكل مدهش. 

لن يضيع هدرا، بل ســيفتح أمامك فرصة 

للنجاح.  كبرية 

من  لتتمكن  النشــطة  مخيلتك  تســتغل 

القيــام مبهــامت كثــرية يف أقرص وقت 

الفرح   املســتحيل الشــاعة  اعمل  ممكن. 

محيطك.  يف  والسعادة 

جدد ارتباطاتك العاطفية بشــكل مريح. 

مهنيــا، ســتتاح أمامــك امكانيات كبرية 

حاول اســتغاللها جيــدا وال تدعها تفلت 

يدك.  من 

ال تبــد أية موافقة مترسعة قبل التفكري 

الجــدي والعميــق يف كافــة التفاصيل. 

انفراجات واســعة عىل صعيد العمل تعيد 

بالنفس.  الثقة  اليك 

منطقــي يف تحليلك لألمور لذا ســوف 

تؤجــل عمال كنت قد نويت البّت به. ارتياح 

يف اجوائــك العاطفيــة يضفــي جوا من 

الرومنطيقية عىل ســهرتك.

العمــل ينســيك همومــك ومشــاكلك 

اعباء  وتتحمل  تتعــب  ولكنك  الشــخصية 

كثــرية وتحصد نتائج مالية جيدة. العرض 

الذي تقدمت به ســوف يلقى الرتحيب.

تفرض  وظروف  قليال  معقــدة  أجواؤك 

عليك مواجهة بعض املســائل. استمتع يف 

الوقــت الحارض بكل مــا يوفر لك الراحة 

والسكون. 

رسور وســعادة اثنــاء اجتامعات عمل 

العاطفية  ناجحة هــذه اآلونة. عالقتــك 

جيدة بشــكل عــام وان كان هناك بعض 

الصغرية.  واألمور  املشاكل 

تثــور عىل وضع حرج ومقلق وتشــعر 

برغبة كبــرية يف قلب الطاولة. اعط اآلن 

قلبك اجازة قصرية يك تســتفيد منها لتعيد 

بروية.  حساباتك 

تأثــريات األفــالك الســلبية تبتعد عنك 

بشــكل يرضيك. نشــاطك العميل يتيح لك 

بعــض األرباح االضافية التــي لن تجنيها 

أخرى.  مجاالت  يف 

اليومي  الروتني  الوقت للخروج من  حان 

اململ يف بعض األمور. ستتحسن  والتكرار 

األحوال معك ويغمــرك املحيطون بالعطف 

واالهتامم. 

الحمل

)21 آذار - 20 نيسان(

الجوزاء

)22 أيار - 21 حزيران(
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امأل املربعات باألرقام 
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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. 
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فوىض ال تحمد عقباها.
 مبوازاة  ذلك، ال تحرك فعليا وعمليا عىل الصعيد الرســمي 
وال الشعبي، اذ بدا واضحا التخامل من قبل ما تبقى من الدولة، 
يف حني شــكل رئيس الجمهوريّة العامد ميشال عون املجلس 
الوطني لسياســة االسعار، الذي تم انشاؤه عام 1974، وللمرة 
االوىل يتم تفعيله. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه: هل سريقى 
هذا املجلس ملستوى الكارثة التي يعيشها لبنان وحجم التفكك 
يف الدولــة التي وصلت اليه؟ خصوصــاً ان الناس تنتظر يف 
الطوابري، غري منتفضة عىل االحوال  املزرية، وقابعة يف صمت 
كبــري ال مربر له يف الجحيم التي هي فيه، بدال من التمرد عىل 
الجهات التي تشعل الدوالر ارتفاعا، وتجعل من الشعب اللبناين 

شهيدا.
واملؤسف ان معظم القوى تتلهى مبناصب تافهة وانتصارات 
زال وهجها، امام هذا الواقع املفجع الذي ينذر بزوال لبنان كامال، 
يف حني ان الشعب نائم، ورمبا ينتظر اعجوبة او فرجا من جهة 
اقليميــة او دولية، ولكنه غري ُمــدرك ان هذه املرة لن يأيت احد 

ملساعدته ما مل يقرر مساعدة نفسه اوال.

{ الخبري االقتصادي نادر: إبرام اتفاق
 مع صندوق النقد هو حل طويل االمد {

ويف هذا املجال ، قال الخبري االقتصادي سامي نادر لـ »الديار« 
ان عوامل اساســية ادت الرتفاع الــدوالر: اولها ارتفاع فاتورة 
االســترياد، حيث ان لبنان كان يشــري القمح بسعر ادىن من 
الســعر الذي هو عليه اي  600$  مثن طن القمح حاليا نتيجة 
الحرب االوكرانية، وبالتايل زاد الطلب عىل الدوالر. العامل الثاين 
هو ان احتياطي مرصف لبنان يتقلص، وقريبا سنصل اىل النفاد. 
امــا العامل الثالث فهو ان االنتخابــات النيابية  فرزت معادلة 
جديدة، اال انها مل تغرّي كثريا يف املشــهد السيايس، حيث مل تؤد 
حتى اىل نقاش لتشــكيل حكومة، بل يستمر نظام املحاصصة 
وتبادل التهم، واشار اىل ان الرصاع بني مرصف لبنان واملصارف 

مل يعد مخفيا، والذي ادى اىل املزيد من انهيار قيمة اللرية . 
وتابع نادر ان مرصف لبنان يحاول ضبط ســعر الرصف عىل 
املدى القصري، من خالل التعميم الذي اصدره، ولكن هذا التعميم 

يشكل ابرة مورفني لن يدوم مفعولها مطوال«. 
وعىل هذا االساس، شدد نادر »ان الحل الوحيد النقاذ لبنان 
هــو ابرام اتفاق  مع صنــدوق النقد الدويل  يف ارسع وقت، 
النه عندما ينفد احتياطي مرصف لبنان ســنكون امام كارثة 

كربى«.

{ لعبة الدوالر داخلية... وحزب الله وضع خرباء 
بترصف الحكومة وطرح حلوالً عدة {

يف غضون ذلك، اعتربت اوســاط سياســية ان هذا التدهور 
الرسيع  بعد انتهاء االنتخابات النيابية هدفه الذهاب اىل تشكيل 
حكومة بارسع وقت ممكن. فعىل املستوى الخارجي، هناك قرار 
دويل بان يبقى لبنان مســتقرا يبدأ يف واشنطن مرورا بالرياض 
وطهران ووصوال اىل باريس. وعىل املســتوى الداخيل، ال يوجد 
اي فريق سيايس لبناين يريد ان يغرق لبنان يف الفوىض. وعليه، 
اصبح هذا التدهور مدروســا لتأليف حكومة ، مبا ان التأخري يف 
والدة اي حكومة اصبح عرفا يف لبنان، وبالتايل اضحى واضحا 
ان العهد يريد تأليف الحكومة رسيعا وفقا لالوساط السياسية، 
التــي تؤكد ان هذا التأليف الحكومي يجب ان يتم تحت وقع غبار 
اقتصادي مايل واجتامعي معييش، وعليه هذا الغبار ســيؤدي 
حكام اىل ترسيع وترية تشــكيل الحكومــة الجديدة.  وتابعت 
االوساط السياسية ان العهد يريد حكومة قريبا، النه يسعى اىل 
ادخال النائب جربان باســيل اليها، حيث يتمكن االخري من ادارة 
ملفات اساسية بعد انتهاء والية رئيس الجمهورية. وشارت اىل 
ان اللبنانيني سيشــهدون عودة الثاليث اىل الحكومة، اي باسيل 
والنائب عيل حسن خليل ومحمد فنيش، حيث لكل فريق اعتباراته. 
من جهة اخرى، تكشف اوساط مالية يف اجواء »الثنايئ« لـ 
»الديار«،  ان االمر داخيل وليس خارجياً ، وهو ترجمة لالنهيار 
ونفاد دوالرات املرصف املركزي، وعقم الحكومة وعدم اتخاذها 

اجراءات كفيلة بوقف االنهيار.
وتكشــف االوســاط ان حزب الله، ومنذ فرة، وضع فريق 
اقتصادي ومايل يف ترصف الحكومة )من خالل مستشــاري 
الوزراء ودراسات لخرباء ماليني واقتصاديني(، وطرح العديد من 
الحلول، وابدى استعداده للمساعدة يف االتجاه رشقاً ، خصوصاً 
يف اتجاه ايران، اال انه قوبل بتعنت ورفض وتسويف من الحكومة 

وبعض اعضائها، وخوف السلطة من العقوبات االمريكية!  

{ االوضاع االقليمية ُمجّمدة... 
واملطلوب ان تبقى كذلك يف لبنان {

اىل ذلك، يســأل املواطن واملسؤول يف آن واحد : لبنان اىل اين 
يســري؟ والجواب  ان التطــورات االقليمية مجمدة، وبالتايل ما 
يعيشه لبنان حاليا هو محض تطورات داخلية. بيد ان املفاوضات 
السعودية- االيرانية مجمدة ال تعكس اي تطور ايجايب او سلبي، 
يف حــني ان االزمة االوكرانية تتفاعل وتنعكس تداعياتها عىل 
لبنان يف القمح وبعض السلع التي يستوردها من كييف، ولكن 

ال تداعيات سلبية سياسيا. 
اما مفاوضات فيينا حول برنامج ايران النووي فهي ايضا فاترة 

ال توحي بتقدم ملموس، وبالتايل كام االوضاع االقليمية جامدة 
حاليا، ستبقى االمور يف لبنان مجمدة ايضا، ولن يتأثر مبا يجري 

يف محيطه حتى اللحظة.

{ خطاب السيد حسن نرصالله
يتفاعل لبنانياً واقليمياً ودولياً {

عــىل صعيد آخر، ال تــزال مفاعيل خطاب االمني العام لحزب 
الله الســيد حسن نرصالله يف شــقيه الداخيل واملتعلق بالغاز 
والنفط من جهة، وبالشــق الفلسطيني املتعلق مبسرية االعالم 
الصهيونية داخل مسجد االقىص، تتفاعل عىل الصعيد اللبناين 
واالقليمي والدويل. وتؤكد اوساط مطلعة يف »الثنايئ الشيعي« 
لـ »الديار« ان كالم السيد نرصالله يف اتجاه كيان العدو تحذيري، 
لكنه مرتبط بتنفيذ فوري للرد، والذي سيكون صاعقاً من محور 

املقاومة ومن اكرث من جبهة.
وتكشــف ان تجريم الربملان العراقي للتطبيع مع العدو يشكل 
رداً سياسياً صاعقاً للعدو، ويؤكد توحد الساحات وقوى املقاومة 

من فلسطني اىل لبنان فسوريا فالعراق واليمن.
وتلفت االوساط اىل ان املقاومة عىل اهبة االستعداد جنوباً، 
وهي يف جهوزية واستنفار عايل املستوى منذ مطلع ايار، تاريخ 
بدء العدو ملناورته، والتي يفرض ان تستمر بعض الوقت، وتؤكد 
ان اي حامقة يرتكبها العدو يف ملف االقىص والقدس، سُيقابل 
برد فوري وساحق من حزب الله ، كام اكد ووعد السيد نرصالله 

، وهذا ال مجال للراجع عنه.
امــا يف امللف الداخيل فكالم الســيد نرصاللــه كان تهدوي 
مــن منطلق القوة والحــزم ومن منطلق القوي والحريص عىل 
لبنــان وابنائه، وهو مد اليد للخصوم ولكل من يناصب املقاومة 
العــداء، وطالب بتأطري الخالف حول طاولة حوار عنوانها االول 
اسراتيجية دفاعية غازية ونفطية، باالضافة اىل اسراتيجية 

برية وبحرية وجوية متكاملة ودفاعية.

 { حزب الله يُواصل البحث مع باسيل مجلسياً {
ويف ملف جلسة يوم الثالثاء النيابية، تؤكد االوساط  نفسها 
ان حزب الله مستمر يف وساطته مع النائب جربان باسيل لتأمني 
»عبور سلس« لجلسة انتخاب رئيس املجلس ونائبه وهيئة مكتب 
املجلس. وتكشــف ان تسمية التيار الوطني الحر للنائب الياس 
بو صعب وحســم امره، يؤكد وجود توّجه »لتطرية االمور« مع 
بري ، خصوصاً ان بري يفضل وجود بو صعب وال مشكلة معه.

{ »القوات اللبنانية«: نعم السقاط اتفاق الدوحة 
واحياء املداورة يف الحكومة الجديدة {

مصــادر »القــوات اللبنانية« رّدت عىل مــا يقال انها تتلهى 

باملناصــب، فقالت لـ  »الديــار« ان الحزب اراد ان ترجم نتيجة 
االنتخابــات برملانيا من خالل اعتامد نهج جديد يف املامرســة 
الوطنية والسياسية وتحديدا املؤسساتية، الن الجميع يعلم ان 
النهــج القديم ادى اىل االنهيار الحاصل. ولذلك تطالب »القوات« 
انتخاب رئيس للمجلس ونائب له، والذهاب اىل تشكيل حكومة 
مختلفة عن كل املواصفات الســابقة، عرب ابعاد الفريق الحاكم 
وتطبيق الدستور واسقاط اتفاق الدوحة، اي الغاء الثلث املعطل 
واعــادة احياء املداورة يف الوزارات واعطاء وزارة الطاقة لفريق 
آخــر وليس للتيار الوطني الحر، واكــدت املصادر ان حكومات 
الوحدة الوطنية مل تخــرج لبنان من ازمته وال حكومات اللون 

الواحد متكنت من ذلك ايضا.

{ » االشرايك«: لتشكيل حكومة فوراً

 واال سيستمر اللعب املفضوح يف السوق {
من جهته، علق مفوض االعالم يف الحزب التقدمي االشرايك 
صالــح حديفة  عىل تعيني رئيس الجمهورية للمجلس الوطني 
لسياســة االســعار بالقول: »ليت رئيس الجمهورية بادر اىل 
تشكيل هذا املجلس عند بدء االزمة املالية واالقتصادية عام 2019 
وليس اآلن، ولكن هذا االمر ليس بجديد بالنسبة الداء عهد الرئيس 
ميشــال عون واالنفصام عن كل ما يحصل حوله ، خاصة وان 
العهد يتحمل الجزء الكبري من املســؤولية يف تدهور االوضاع، 
ويكفي ان نذكر بالوزارات التي شغلها تياره ابرزها وزارة الطاقة 

التي كّبدت الخزينة 40 مليار دوالر خسائر حتى اللحظة«.
وتابع  حديفة: يف كل حال »الرضب بامليت حرام«، ولكن ال 
نريد ان ميوت الوطن، ولذلك نطالب بتشــكيل حكومة بارسع 
وقت ممكن، وأن ال تحصل محاوالت تعطيل كام عّودنا الرئيس 
عون عىل التعطيل يف كل مرة كان يجري فيها تأليف حكومة، 
مبــا ان البلد مل يعد يحتمل اي هدر للوقت.  وندعو أن تنرصف 
هــذه الحكومة  فور تشــكيلها اىل تنفيذ بنود االصالح التي 
وضعها صندوق النقد  الدويل وبغري ذلك ســيبقى هذا اللعب 
املفضــوح يف ســعر الرصف ممن لهــم امكانية يف التحكم 
بالســوق ســواء من قوى محلية أومن بعض الجهات املالية، 
وتبقــى الضحية االوىل واالخرية هــي الناس. ولفت حديفة 
اىل ان »الحزب التقدمي االشــرايك«  شــدد مــرارا »بعدم 
ربــط معالجة االزمــة اللبنانية  بكل ما يتعلق من مفاوضات 
ونقاشــات حاصلة يف املنطقة«، مشــريا اىل انه » آن االوان 

لتحييد لبنان عن كل الرصاعات االقليمية«.
 وعن انتخاب الرئيس نبيه بري مجددا لرئاسة مجلس النواب 
قال حديفة ان الحزب »التقدمي االشرايك« سيعلن موقفه قريبا 

، لكننا ال نخجل بالعالقة التاريخية املتينة مع بري.

املقاومة أبلغت الوســطاء بأّن الرّد عىل اســتفزازات االحتالل 
»ســيكون من كل الساحات مبا فيها غزة«، مشريًة إىل أّن »كل 
الخيارات مطروحة عىل طاولة املقاومة ملواجهة اســتفزازات 

االحتالل مبا يف ذلك الخيار العسكري«.
والجدير ذكره، أن رشطة االحتالل اإلرسائييل ألغت مســرية 
األعالم العام املايض  ألول مرة  يف القدس املحتلة، بعد إطالق 
املقاومة الفلســطينية صواريخ باتجاه القدس املحتلة تنفيذاً 

لوعدها يف حال مل يراجع االحتالل عن قراره.

{ بينيت: مسرية األعالم سُتقام وفق
مسارها املحّدد.. ولن متّر عرب األقىص {

هذا ، وأكّد رئيس وزراء حكومة االحتالل اإلرسائييل نفتايل 
بينيت، امس، أّن »مســرية األعالم« سُتنظم يف القدس املحتلة 
األحد املقبل، مبشــاركة آالف املستوطنني، وسُتقام وفق املسار 

املحدد لها.
وبحســب بيان صدر عــن مكتب بينيت، فقــد تم »إطالع 
رئيس الوزراء بشــكل كامل عىل االســتعدادات التي تقوم بها 
الرشطة متهيداً لهذه الفعاليات، حيث تم التشديد عىل الجهود 
االســتخبارية التي تبذل وعىل تعزيز قــوام القوات املنترشة 

ميدانياً«.
وشــدد بينيت عىل أّن »مســرية األعالم سُتقام كام أقيمت 
سابقاً ووفق املسار التي تم تحديده، مثلام أُقيمت منذ عرشات 
السنني«، مشرياً إىل أّن »املسرية ستنتهي يف باحة حائط املبىك 
)الرباق(، وهي ال متر عرب املســجد األقىص«، وأّن »النشاط يف 

املسجد األقىص سيستمر بشكل اعتيادي«.

{ عرشات اإلصابات يف ُمواجهات
مع االحتالل مبحافظة نابلس {

ميدانيا، اندلعت مواجهات عنيفة بني الشــبان الفلسطينيني 
وقــّوات االحتــالل الصهيوين امس، يف مناطق فلســطينية 
متفرقــة من الضفة الغربية املحتلة، يف أعقاب محاولة قوات 
االحتالل قمع تجمعات ومسريات فلسطينية منددة باالعتداءات 
الصهيونية املتواصلة عىل املقدسات واملمتلكات الفلسطينية.

أعنف املواجهات ُسّجلت يف محافظة نابلس وبلداتها، وخاّصة 
يف بلدات: بيت دجن، جبل صبيح، بيتا، حوارة، حيث استخدمت 
فيهــا قوات االحتالل الرصاص الحي والرصاص املعدين املغلف 
باملطاط وقنابل الصوت والغاز واملســيل للدموع، وأسفرت عن 

وقوع عدد كبري من اإلصابات يف صفوف الفلسطينيني.
وأعلن الهالل األحمر الفلسطيني أّن طواقمه تعاملت مع 88 
إصابة بنريان اإلحتالل الصهيوين يف محافظة نابلس وقراها.

وأوضــح الهالل األحمر أّن طواقمه ســّجلت إصابة واحدة 
بالرصــاص الحــي، و10 إصابات بالرصــاص املعدين املغلف 
باملطاط، و72 اصابة بحــاالت اختناق بقنابل الدخان والغاز، 

وإصابتني بغاز الفلفل، وإصابة واحدة بقنبلة صوت، وإصابتني 
بالحروق.

كام أصيب 4 شــبان فلســطينيني بالرصاص املعدين املغلّف 
باملطــاط والعرشات بحاالت اختناق خالل قمع قوات االحتالل 

الصهيوين ملسرية كفر قدوم األسبوعية رشق قلقيلية.
وأفــاد الناطق اإلعالمي يف إقليم قلقيلية مراد شــتيوي أّن 
مواجهــات عنيفة اندلعت بني الشــبان وجنود االحتالل الذين 
أطلقــوا واباًل كثيًفا من الرصاص املعدين وقنابل الغاز، ما أّدى 

إىل إصابة 4 شبان بجروح والعرشات بحاالت اختناق.
وأوضح شــتيوي أّن املســرية انطلقت مبشاركة املئات من 
أبناء البلدة، تنديًدا بدعوات املســتوطنني تنظيم »مسرية أعالم« 
اســتفزازية يف القدس املحتلة، وتعبريًا عن التفاف شــعبنا 

لحامية العلم الفلسطيني.

{ يف القدس املحتلة {
ويف القدس املحتلة، نّفذت قوات االحتالل الصهيوين سلسلة 
مداهامت، اعتقلت خاللها األســري الفلسطيني املحرر حكيم 
درباس من بلدة العيساوية، والشابني املقدسيني يزن الحرباوي 

وحمزة الجوالين من البلدة القدمية، ويزن صيام من حي وادي 
حلوة ببلدة سلوان. إىل ذلك، استولت قوات االحتالل الصهيوين، 
عىل بناية ســكنية يف بلدة حوارة جنوب نابلس، وحّولتها إىل 

ما يشبه الثكنة العسكرية.
هذا، وأطلق مستوطنو مستوطنة »أفني حيفتس«، الرصاص 
الحي باتجاه مزارعي قرية شــوفة الفلسطينية جنوب رشق 
طولكرم، أثناء عملهم يف أراضيهم الواقعة مبحاذاة املستوطنة 
املقامة عىل أرايض قرى: شوفة، كفا، كفر اللبد، والحفايص.

ويف قطــاع غزة، أطلقت قــوات االحتالل النار والغاز تجاه 
األرايض الزراعيــة رشق رفح بجنوب القطاع، دون أن يبلغ عن 

وقوع إصابات.

{ بالتزامن مع نتائج التحقيق الفلسطيني.. 

شبكة الجزيرة تحيل ملف أبو عاقلة للجنائية{
أعلنت شبكة الجزيرة اإلعالمية عن قرارها إحالة ملف اغتيال 
الزميلة شــريين أبو عاقلة إىل املدعي العام للمحكمة الجنائية 
الدولية، وذلك بالتزامن مع إعالن الســلطة الفلســطينية عن 
نتائــج التحقيق، يف حني تحدث وزيــر الدفاع اإلرسائييل عن 

أسف تل أبيب ملقتلها.

وأوضحت الشــبكة يف بيان لها أنها شكلت تحالفا قانونيا 

دوليا يضم فريقها القانوين، إىل جانب خرباء قانونيني دوليني، 

وأنهــا رشعــت يف إعداد ملف كامل حــول القضية لتقدميه 

للمدعي العام للمحكمة. وإىل جانب جرمية اغتيال أبو عاقلة 

عــىل يد قوات االحتالل اإلرسائيــيل يف مخيم جنني بالضفة 

الغربية، ســيتضمن امللف القانوين كذلك القصف اإلرسائييل 

ملكتب الجزيرة يف غــزة وتدمريه بالكامل يف أيار 2021، إىل 

جانب االعتداءات املتكررة عىل عنارصها الصحفية العاملة يف 

األرايض الفلسطينية املحتلة، بل والتحريِض عليهم.

ونددت شبكة الجزيرة باغتيال شريين أبو عاقلة التي عملت 

معهــا ملــدة 25 عاما يف تغطية الــرصاع الدائر يف األرايض 

الفلسطينية املحتلة، متعهدة بتفعيل كل املسارات املمكنة حتى 

يتم تقديم املسؤولني عن الجرمية إىل منصات العدالة الدولية، 

وأخذ جزائهم القانوين.

{ أسف »إرسائييل« {
يف املقابــل، قال رئيــس أركان الجيــش اإلرسائييل أفيف 

كوخايف إنه ال ميكن الوصول إىل الحقيقة يف قتل أبو عاقلة 

ألن الفلسطينيني يرفضون التعاون يف التحقيق.

وأضاف كوخايف أن هناك اســتنتاجا واضحا ميكن إعالنه 

رصاحــة ومن دون أي مجال للشــك، و«هــو أنه ال يوجد أي 

جندي يف جيش الدفاع أطلق النار بشــكل متعمد نحو شريين 

أبوعاقلة«. وأكد أن هذا هو االســتنتاج الذي توصلنا إليه بعد 

التحقيق والفحص وال يوجد أي استنتاج آخر.

كام قال رئيس أركان الجيش اإلرسائييل إن مراسلة الجزيرة 

شريين أبو عاقلة قتلت يف ساحة قتال، مضيفا أنها قتلت يف 

ذروة نشاط عسكري كان يهدف العتقال من سامهم إرهابيني 

خططوا الستهداف وقتل مدنيني.

مــن جانبه قــال وزير الدفاع اإلرسائيــيل بيني غانتس إن 

إرسائيل تأسف ملقتل الصحفية شريين أبو عاقلة، وإن الجيش 

يجري تحقيقا يف األمر من أجل الوصول إىل الحقيقة.

وأضاف غانتس أن أي ادعاء بأن الجيش اإلرسائييل يستهدف 

الصحفيني واألبرياء عمدا هو كذب، حسب تعبريه.

وعلــق غانتس عىل تقرير النيابة الفلســطينية بالقول إن 

التحقيق واســتخالص العرب ال يتم عرب مؤمتر صحفي بل يف 

غرف مغلقة، وأن الجانب الفلســطيني يرفض التعاون يف ذلك 

وهو ما يثري التســاؤل فيام إذا كان الجانب الفلسطيني معنيا 

حقا بالوصول إىل الحقيقة.

وعرب غانتس عن اســتعداد إرسائيل إلجراء تحقيق مشرك 

مبشاركة جهات دولية، وأضاف أن اتهام جنود جيش االحتالل 

بجرائم حرب واالستناد إىل تحقيقات كاذبة ميس بالقدرة عىل 

التهدئة واالستقرار يف املنطقة.

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 جالل بعينو

- مسؤول قسم االخراج سمري فغايل

- رئيس القسم الفني وجيه عيل

- املـدير املايل عــامد معـلوف

ـ املدير املسؤول دوليل بشعالين

ـ  املوقع االلكروين رجا املهتار - هشام زين الدين

- مسؤول العالقات العامة مازن الرماح

هاتف : 1-2- 05/923830 - 03/811785

فاكس : 05/923773

االعالنات : 05/923776-923768-923767-923770

فاكس : 05/923771

info@addiyaronline.com

ــا ــيـــريـ ــيـــجـ روســـــــيـــــــا: جــــــــــدري الـــــــقـــــــرود جــــــــاء مــــــن نـ
ــة ــّيـ ــركـ ــيـ أمـ بـــيـــولـــوجـــّيـــة  مـــخـــتـــبـــرات   4 ــمـــل  ــعـ تـ حـــيـــث 

وهــي دولة أخرى نرشت فيها الواليات املتحدة بنيتها التحتية 
البيولوجيــة. وفقــاً للمعلومات املتاحة، هناك ما ال يقل عن 4 
مختربات بيولوجية تســيطر عليها واشــنطن يف نيجرييا«. 
وأشــار إىل أن »هذه صدفة غريبــة وتتطلب التحقق من قبل 

املختصني«.
وأشار اىل أنه »وفقاً لتقارير وسائل اإلعالم األوروبية 
واألمريكيــة، يف مواد مؤمتــر ميونيخ لألمن 2021، أي 
19«، تم وضع ســيناريو  عــىل خلفيــة جائحة »كوفيد-
ملواجهة تفٍش ناجم عن ساللة جديدة من فريوس جدري 

القرود«.

وقال كرييلوف«إّن الجزء األســايس من الشبكة )املشاريع 
األمريكية( هو معهد »والر ريد« لألبحاث التابع للقوات الربية 
للجيش األمرييك يف والية ماريالند. وتم تشــكيل الشبكة من 
قبل البنتاغون منذ عام 1997«، ولفت إىل أنّه »يضم مختربات 
للقوات الربية والبحرية، باإلضافة إىل قواعد عسكرية منترشة 

يف مناطق مختلفة من العامل«.
كــام قال كرييلوف إّن »التقارير التي أرســلتها أوكرانيا إىل 
األمم املتحدة، والتي تفيد بعدم وجود برنامج بيولوجي عسكري 
يف البــالد، تتعارض مع الترصيحــات األخرية ملمثل الواليات 

املتحدة لدى منظمة األمن والتعاون يف أوروبا«.
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