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أعلن حرس الثورة اإلسالمية في إيران، في 
بيان عصر أمس، اغتيال العقيد صياد خدايي 

جنوب شرق العاصمة اإليرانية طهران.
الثورة:  حرس  في  العامة  العالقات  وقالت 
خدايي  صياد  الشهيد  الحرم  مدافع  »ارتقى 
ارهابية  عملية  في  )أمس(  األحد  اليوم  عصر 
بقوى  مرتبطة  عناصر  نقذتها  للثورة  معادية 

االستكبار العالمية.
اإلرهابية  العناصر  قامت  البيان:  وأضاف 
منزله  قرب  خدايي  صياد  الشهيد  بمهاجمة 
طهران«،  شرق  إسللالم  مجاهدين  منطقة  في 
مالحقتهم  تتم  الجريمة  مرتكبي  »أّن  إلى  الفتاً 

حالياً«.
البحرية  القوة  قائد  أعلن  آخر،  صعيد  على 
رضا  علي  األدملليللرال  الللثللوري  الللحللرس  فللي 
تنكسيري أن هنالك العديد من السفن الحربية 
»الشهيد  سفن  فئة  ضمنها  من  التصنيع  قيد 
مهدي  أبللو  »الشهيد  وسفينة  سليماني« 

المهندس«.
سفن  »هنالك  تصريح:  في  تنكسيري  وقال 
من  باالستفادة  تصنيعها  اآلن  يتم  عللديللدة 
الشهيد  فئة  سفن  ومنها  المحلية  الخبرات 
سليماني وسفينة الشهيد أبو مهدي المهندس 
وهيكلها  والدفاعية  الهجومية  القدرات  ذات 

على شكل حرف W ويبلغ طولها 47 متراً.
وأعلن العميد تنكسيري مؤخراً عن انضمام 
البحرية  القوات  إلى  جديدة  حربية  سفن   3

للحرس الثوري منها سفينة »الشهيد ناظري« 
بطول 55 مترا وسفينة من »الشهيد سليماني« 
الدفاع  وزارة  قبل  من  مصنعة  مترا   65 بطول 
والحرس الثوري وسفينة ثالثة يتم تصنيعها 
على يد شركة معرفية مزودة بصواريخ يبلغ 
وهي  »بحر-جو«  وصواريخ  كم   300 مداها 
 35 وسرعتها  المروحيات  حمل  على  قللادرة 

عقدة بحرية.
الللثللوري اإليلللرانلللي أعلن  الللحللرس  وكلللان 
بالعدو  صلة  على  خلية  وفكك  اكتشف  أنلله 

الصهيوني وجهاز الموساد وألقى القبض على 
عناصرها.

وقال الحرس إن ما سماه »جهاز استخبارات 
هذه  بتوجيه  قللام  الصهيوني«،  الكيان  في 

الخلية للقيام بأعمال خطف وتخريب.
الثوري  الللحللرس  باسم  المتحدث  وكللان 
السبت  قال  شريف  رمضان  العميد  اإليراني 
ثبت  إذا  ومدمر  حللازم  بشكل  سترد  إيللران  إن 
ارتكاب »إسرائيل« أي »عمل شرير« ضدها في 

أي مكان.

بعد ك�سفه عن تفكيك �سبكة لـ»المو�ساد«

ّباطه الحر�س الثوري الإيراني ُيعلن اغتيال اأحد �سُ

األميركية  االعترافات  يتجاهلون  الذين  كل  يعرف   -
المالي،  االن��ه��ي��ار  ن��ح��و  ل��ب��ن��ان  دف���ع  ع��ن  ب��ال��م��س��ؤول��ي��ة 
الخناق  بشد  والغربية  العربية  ال��ق��رارات  ويتجاهلون 
أن  ويتجاهلون  لبنان،  إلى  والتحويالت  السياحة  لمنع 
التمويل  بمنع  االقتصاد  دمرت  التي  المالية  السياسات 
االقتصادية،  الجدوى  ذات  المشاريع  كل  عن  المصرفي 
للودائع  سحب  أداة  مجرد  المالي  القطاع  لجعل  وصوالً 
للفوائد  سلم  وفق  الدولة،  لحساب  للديون  ضخ  مقابل 
ت��ص��اع��دي وص�����والً ل��ل��ج��ن��ون، ح��ت��ى ض��اع��ت ال���ودائ���ع 
يعرف  االنهيار.  فوقع  االستدانة  على  القدرة  وتوقفت 
هؤالء أنهم عندما يقلبون الحقائق ويقولون إن المقاومة 
منافقون،  أنهم  االنهيار  مسؤولية  يتحمالن  وسالحها 
حتى الذين يقولون إن المقاومة مسؤولة ألن األميركيين 
ألنهم  لبنان  بمساعدة  يساهموا  ل��ن  والخليج  وال��غ��رب 
عليها،  للضغط  االنهيار  ويستغلون  العداء،  يناصبونها 
لم  ألنها  مسؤولة  المقاومة  إن  يقولون  ال��ذي��ن  ومثلهم 
والفساد،  المالية  السياسات  لمواجهة  ثقلها  تستخدم 
المصداقيّة  ش���روط  أب��س��ط  ألن  أي��ض��اً،  م��ن��اف��ق��ون  ف��ه��م 
والسياسات  الحصار  إن  ذل��ك،  قبل  يقولوا  أن  تفترض 
المالية المدعومة من الغرب هما سبب االنهيار بالشراكة 
لهم  ثم  المحاصصة،  سلطة  جنات  من  المستفيدين  مع 
عن  مسؤولية  أّي��ة  تتحّمل  ال  التي  المقاومة  يخاطبوا  أن 
مساهمة  لكيفية  وطنّي  نقاش  في  للشراكة  االنهيار  هذا 
الجميع في الخروج من االنهيار، بعد إجراء فحص علمّي 
لحجم ما سيجنيه لبنان من أية تنازالت يقّدمها لخصوم 
كتسريع  المقاومة  تقترحها  التي  وال��ب��دائ��ل  المقاومة، 
لصياغة  التوصل  بهدف  والغاز،  النفط  حقول  استثمار 
األزم��ة،  م��ن  للخروج  طريق  خريطة  على  وطني  وف��اق 
تتضّمن حكماً إجراءات قيصرية بحق كل الذين هندسوا 
لبنان  أخذوا  التي  العامة  التفليسة  سياسات  الداخل  في 
بالوهم  ونفخوها  ماليّة  فقاعة  في  وضعوه  بعدما  إليها 

حتى االنفجار.
- المعادلة المنافية لكل منطق والخالية من المصداقيّة، 
صاحبه  يجعل  انفصام،  نتاج  من  هي  النفاق  تنتج  التي 
في حالة مرضيّة تفتقد لالنسجام بين أحكام صاحبها، 
التعدد  عن  بالحديث  نظرياً  يتمّسكون  الذين  فيها  ويقع 
تحت  ال��ص��وت  رف��ع  م��ن  وي��ك��ث��رون  ج��ه��ة،  م��ن  اللبناني 
شعارات صحة التمثيل الطائفي، ثم فجأة يقررون إدارة 
مجلس  رئاسة  انتخابات  في  الطائفية  للمعادالت  الظهر 
السقوف،  ع��ال��ي��ة  بلغة  م��واق��ف��ه��م  وي��ص��ي��غ��ون  ال���ن���واب، 
يعتبرونها  وباتوا  الطائفيّة  إللغاء  جاهزون  ألنهم  ليس 
ألن  بل  ال��دول��ة،  لمؤسسات  سلسة  إدارة  أي��ة  على  قيداً 
المقاومة  بعضهم يعمل ضمن خطة خارجية لمحاصرة 
التي تحتضنها بيئة من لون طائفّي، دفعت أثماناً باهظة 
بسبب هذا االحتضان، وبعضهم اآلخر المؤيد للمقاومة 
أسير خطاب تصادمّي مع أحد مكونات الثنائي الذي قدم 
المجلس، ولم يعد في هذا األمر  لرئاسة  مرشحاً موحداً 
يسأل  وعندما  الحليف،  وحليف  الحليف  بين  م��وزع��اً 
فريق منهم عن سقوط الطائفيّة، يجيب بدعوة مستحيلة 
كل  يعرف  الشاملة،  للعلمنة  تعجيزّية  ودعوة  للفدراليّة، 
ألّي  ال���الزم  األدن���ى  ال��ح��د  ن��ص��اب  ه��ن��اك  ليس  أن  منهما 
للدستور،  تعديل  إلى  تحتاج  الدعوتين  من  وكل  منهما، 
التصعيدّية  المناخات  هي  ظروفه  وال  مناخاته  ليست 
تسمح  الصافية  النيات  أن  الجميع  يعرف  كما  القائمة، 
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انف�صام وجنون!

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي 

النيابية  الكتل  عن  الصادرة  والمواقف  التصريحات  تكشف 
جمعتها  ل��وائ��ح  ضمن  س��واء  المنتخبين،  المستقلين  وال��ن��واب 
لوائح  ضمن  أو  السياسي،  الخيار  عن  بعيداً  انتخابية  مصالح 
اتخذت عنوان التغيير، فشل محاولة تحويل استحقاق انتخابات 
نيابية  أك��ث��ري��ة  لتظهير  م��ن��اس��ب��ة  ال���ى  ال���ن���واب  م��ج��ل��س  رئ��اس��ة 
المعادي للمقاومة، فقد  إنها في الصف  »استقتل« جعجع للقول 
صار واضحاً أن انتخابات رئيس المجلس النيابي، بعد ترشيح 
كتلة التنمية والتحرير للرئيس نبيه بري للمنصب بدعم من كتلة 
الوفاء للمقاومة، ستشهد تصّدع الجبهة التي راهن جعجع على 
حشدها في مواجهة المقاومة، في ظل موقف النائب السابق وليد 
النائب بالل  التي رّدت بلسان  الديمقراطي  اللقاء  جنبالط وكتلة 
لمقاربة  ودع��ا  موّحدة،  كتلة  تشكيل  جعجع  دع��وة  على  عبدالله 
انتخاب رئيس المجلس بطريقة توحي بين سطورها الى اتجاه 
جهة،  م��ن  ب���ري،  لصالح  للتصويت  ال��دي��م��ق��راط��ّي  ال��ل��ق��اء  كتلة 
لالصطفاف  معياراً  االستحقاق  اعتماد  ص��واب  ع��دم  وتكشف 
الوطني  التيار  كتلة  موقف  ظل  في  المقاومة،  من  الموقف  حول 
الحر المؤيدة للمقاومة والتي أعلنت عدم نيّتها التصويت لصالح 
الطرفين  بين  المأزومة  العالقة  تاريخ  إلى  تمتد  بري العتبارات 

والتي تجدد السجال حولها مؤخراً، من جهة أخرى؛ وقد ظهرت 
مؤشرات من جهة ثالثة على أن مجموع األصوات التي ستنتخب 
الرئيس بري يزيد عن 60 نائباً من دون نواب التيار الوطني الحر، 
ما لم يطرأ أي تبدل على تموضعها لجهة ترك الحرية للنواب، كما 

تقول بعض التقديرات غير المؤكدة.
فشل مشروع جعجع للحديث عن األغلبيّة ومحاولة تشكيلها 
موقف  هو  األول  مصدرين،  من  الدعم  الق��ى  المقاومة،  بوجه 
الذي تحدث عن االنتخابات  الراعي  الماروني بشارة  البطريرك 
من  بالمتضررين  وصفهم  م��ن  محمالً  نفسها،  جعجع  بلغة 
علماً  والمالي،  االجتماعي  التأزم  مسؤولية  االنتخابات  نتائج 
الذي  وه��و  أحمر،  خطا  لبنان  مصرف  حاكم  اعتبر  من  أول  أن��ه 
واشنطن  محاولة  هو  الثاني  والمصدر  الصرف،  بسعر  يمسك 
كمرشح  س��الم  ن���واف  السابق  السفير  اس��م  ل��ط��رح  وال��ري��اض 
 14 ق��وى  مسيحيي  ن��واب  تأييد  بحشد  أم��ال  الحكومة،  لرئاسة 
المستقلين،  الديمقراطي والنواب  اللقاء  آذار والى جانبهم نواب 
السياق تقول مصادر  التغييريين. وفي هذا  النواب  وخصوصاً 
كبير،  س��الم  ن��واف  لتسمية  جنبالط  تأييد  احتمال  إن  نيابية 
بقوة توجهه ذاته للتصويت في رئاسة المجلس النيابي لصالح 
الجنبالطيّة، بينما  الرئيس بري، بما يضمن تأكيد الخصوصيّة 
بري مترئساً اجتماع كتلة التنمية والتحرير في عين التينة)التتمة ص4(

محاولة لجمع اأكثرّية لتر�صيح �صالم لرئا�صة الحكومة بعد ف�صل جعجع في تجميع الأغلبّية

التنمية والتحرير تر�ّسح بري لرئا�سة المجل�س… وجنبالط يدعم بّري و�سالم

77 نائبًا يوؤّيدون المقاومة  الراعي يحاكي »اأكثرّية جعجع«... وقا�سم: 

 مظفر النواب �صاعر الفقراء والغرباء

واآخر ق�صائد الثوار...

 المطلوب بعد النتخابات:

 تاأجيل الهتمام بال�صبوات

وتعجيل تنفيذ الأولوّيات

شاعر ليس كسائر الشعراء، وأديب متفاوت عن سائر 
األدباء، ومثقف ليس من طينة النخب..

في  يجد  ل��م  لسجن،  سجن  م��ن  الغريب  المسافر  إن��ه 
كانت  ال��رف��ض  فصرخة  ب��ه��ا،  يستريح  محطة  األرض 

تتلجلج على لسانه، تخنقه إْن لم يصدح بها.
جوفه،  ف��ي  الكلمة  يحبس  أن  يأبى  سخياً  ك��ان  ولقد 

فيطلقها وليحدث ما يحدث.
يصبح  نفسه،  مع  يصُدق  عندما  الثورّي  يكون  هكذا 
وحده قضية، ال يستوحش الطريق مهما طال أو بُعد، لم 
يكترث ألصحاب الفن األدبّي وهم يتساقطون ويتركونه 
بكرامة  نبذها  السلطان،  عطايا  أم��ام  يضعف  لم  وحيداً. 
المناضل وبأنفة الفقير الزاهد، فكان بذلك متحّرراً من كّل 

القيود، ينقد الحكام بوجوههم، ال يستثني منهم أحداً.
الشاعر واألديب الوحيد الذي عمل مراجعة جذرية في 

حياته..
الوحيد الذي لم يستكن ولم يهدأ أو يركد، كان يسابق 

األزمان والعصور في البحث عن الحقيقة..
لتعاليم  يخضع  ول���م  ف��ك��ري��ة،  ب��م��درس��ة  ي��ت��ح��ّج��م  ل��م 
فيها  وجد  حيث  شبابه،  في  اليها  انتمى  التي  الماركسيّة 
ابتداء أّن الفقراء هم الحركة الخالدة التي يجب أن يعيش 
ال��م��ذه��ب الذي  ال��م��ارك��س��ي��ة ق��د ت��ك��ون  م��ن أج��ل��ه��م، واّن 

ينقذهم.
)التتمة ص4(

مناسبة  كانت  لبنان  في  االنتخابات  متوقعاً:  ك��ان  كما 
للتعبير ال فرصة للتغيير. صحيح اّن نتائجها أفرزت نوعاً 
لكنه  الجديد،  البرلمان  في  القوى  موازين  في  التعادل  من 
به  ويحلم  القوى  بعض  به  ينادي  الذي  بالتغيير  يسمح  ال 
تؤّدي  ب��أن  ماثلة  تخّوفات  ثمة  بالعكس،  اآلخ��ر.  بعضها 
موازين القوى المستجدة الى انسداد في األفق السياسي 
وبالتالي الى جمود يزداد معه االنهيار المالي واالجتماعي 

وتتعّمق الضائقة المعيشية. لماذا؟
عدم  حال  في  شأنها،  من  ماثلة  تحّديات  ثالثة  ثمة  ألن 
تعانيها  ال��ت��ي  المزمنة  األزم���ة  تعقيد  بنجاح،  مواجهتها 

البالد.
اّن  ذلك  النواب.  لمجلس  رئيس  انتخاب  التحديات  أوُل 
زعيم حركة أمل نبيه بري الذي كان يفوز برئاسة البرلمان 
منذ العام 1992 بأكثرية كبيرة يبدو اآلن أنه غير قادر على 
بري  يحاول  الماثل  التراجع  لتفادي  االمتياز.  بهذا  التمتع 
القديمة  النيابية  التكتالت  مع  مفاوضات  إج��راء  وحلفاؤه 
بري  بموجبها  يفوز  تسوية  على  التفاهم  بغية  والجديدة 
نائباً  ليكون  عليه  التوافق  يتّم  من  ومثله  وازن��ة  بأكثرية 
للرئيس. لكن ماذا لو تعّذر التفاهم على مضمون التسوية 

المرتجاة أو طال الجدل والتجاذب بشأنها؟
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 محمد صادق الحسيني

 د. عصام نعمان*

اّن الترابط بين األمة والوطن هو 
المبدأ الوحيد الذي تتّم به وحدة 
تصّور  يمكن  ال  ولذلك  الحياة، 
تتّم  بيئة  غير  من  إنساني  متحد 

فيها وحدة الحياة.
سعاده

أصيب عدد من الفلسطينيين بحاالت اختناق، أمس، جراء استنشاقهم 
بوابات  قرب  بغزارة  االحتالل  قوات  أطلقته  الذي  للدموع،  المسيل  الغاز 
غرب  ورمانة  وزبوبا  والطيبة  عانين  قرى  في  العنصري  الفصل  جدار 

جنين.
بوابات  محيط  في  المنتشرة  االحتالل  قوات  أّن  أمنية  مصادر  وذكرت 
في  أعمالهم  إلى  توجههم  أثناء  العمال  بمالحقة  قامت  المذكورة  القرى 
إلى  أّدى  ما  والصوت،  الغاز  لقنابل  إطالق  وسط   ،1948 عام  أراضللي 

إصابة العديد منهم بحاالت اختناق، وجرت معالجتهم ميدانياً.
في  النار  بإضرام  قامت  االحتالل  قوات  أن  ذاتها،  المصادر  وأضافت 

كشك تجاري في قرية عانين بمحاذاة الجدار.
اعللتللداءات  نتيجة  الللسللبللت،  الفلسطينيين،  مللن  عللدد  أصلليللب  كما 

الله  رام  قضاء  كركر  راس  بلدة  في  المواطنين  منازل  على  المستوطنين 
بالضفة الغربية المحتلة.

رام  غرب  شمال  كركر  رأس  قرية  مدخل  أغلقت  االحتالل  قوات  وكانت 
الله وتواجد عدد من المستوطنين في المكان.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات االحتالل، المتمركزة في أبراج المراقبة 
قنابل  غزة،  مدينة  شرق  الحدودي  الشريط  خلف  العسكرية  واآلليات 
الغاز صوب أراضي المواطنين الزراعية شرق غزة تجاه المزارعين الذين 

أجبروا على ترك أراضيهم والعودة إلى بيوتهم.
ُيذكر أن قوات االحتالل تتعمد يومياً استهداف المزارعين في األراضي 
في  والتوغل  صوبهم  الرصاص  بإطالق  القطاع  وشرق  شمال  الزراعية 

أراضيهم وتجريفها وتخريب مزروعاتهم ومنعهم من فالحتها.

باريس ل نضال حمادة
 بعد شهرين من الحصار استسلم مسلّحو تنظيم آزوف النازّي الذين 
تبلغ  الذي  المصنع  وهذا  ماريوبول،  في  أزوفستال  مصنع  في  تحّصنوا 
مساحته ١٢ كلم بناه االتحاد السوفياتي السابق ويتألف من عدة طبقات 

صّممت لمقاومة ضربات نووية.
الروسية،  الفيدرالية  السجون  دائرة  من  أوامر  على  وبناًء  يومين  قبل 
تسبق  التي  االحتجاز  مرافق  إلى  النازية  آزوف  مجموعة  أعضاء  نقل  تّم 
المحاكمات والخاضعة لسيطرة مكافحة التجّسس العسكري في روسيا.

الروسية  الفيدرالية  السجون  دائللرة  مشرفو  يقوم  نفسه  الوقت  في   
والمحققين  الموظفين  من  وجيش  )للصحافيين(  الصحافة  غرف  بإعداد 

داخل الخلية.
الثاني  القسمين  وّجهت  الروسية  السلطات  أّن  معلومات  وتفيد   
والرابع من إدارة السجون الفدرالية للتحضير الستجوابات كاملة داخل 
الزنزانات، وتّم تجهيز أكثر من 300 زنزانة سجن بل »إجراءات التحقيق« 
األوكرانيين  آزوف  المرئي الضمني ألسرى  التسجيل الصوتي /  وأدوات 

واألجانب.
)التتمة ص4(

الحتالل يالحق العمال الفل�سطينيين 

بقنابل الغاز قرب جدار الف�سل العن�سري

رو�سيا ت�ستعّد لإن�ساء محكمة دولّية رديفة
لمحاكمة نازيي اآزوف من اأ�سرى اأزوف�ستال



الوطن2

جبران  النائب  الحّر«  الوطني  »التّيار  رئيس  د  أكَّ
مؤكداً  استثنائية،  بظروف  مرَّ  التّيار  أنَّ  باسيل، 
لتطلعات  استجابًة  قدماً  المضي  على  اإلص���رار 

اللبنانيين.
بعنوان  للتيار  مهرجان  في  باسيل،  واع��ت��ذر 
في  الفائزين  بالنواب  احتفاًء  هون«  وبقينا  »كّنا 
االنتخابات النيابية »ممن خيّبنا أملهم ولم نستطع 
مّنا.  أق��وى  كانت  المنظومة  ألّن  أحالمهم  تحقيق 
أّنهم قادرون على إسقاطنا  ونعتذر لكل من توهموا 
وإسقاطي أنا شخصياً، لم أكن أتمنى أن ُنسّبب لهم 

الصدمات«.
يا  متلّونين،  يا  السياسة،  صغار  »ي��ا  وتابع   
يا  المتقلبة،  المصالح  أص��ح��اب  ي��ا  ح��رب��اي��ات، 
أنتم  انكشفتم  أو رئاسة كتلة،  مراهنين على زعامة 
وكتلكم الوهمية في كل مكان، من كسروان، لزحلة، 
فرنجية  سليمان  بكالمي  أقصد  ال  وأكيد  لزغرتا، 

الذي مهما اختلفنا معه، يبقى أصيالً«.
االنتخاب  بقانون  متمسكون  »أننا  إلى  وأش��ار 
»الوضع  أّن  معتبراً  وت��ط��وي��ره«،  والميغاسنتر 
الشكل  بهذا  والتشرذم  سليم  غير  السّني  السياسي 
خطير والوضع الشيعي ما زال متماسكاً، وساهمنا 
وهم  جبيل  ف��ي  الشيعي  المقعد  اخ��ت��راق  بمنع 
ساهموا بمنع حصارنا االنتخابي«. وذّكر بأن عزل 

أّي مكّون هو ضرب للبنان.
أن  نتوّقع  الطعون  ومع  نائباً   21 »نحن  وق��ال 
أننا  الثابتة  الحقيقة   )...( نائباً   23 ال�  نصبح فوق 
النيابي  المجلس  في  األكبر  والتكتل  الكتلة  نحن 
فليكونوا  أصغر.  إذا  زعالن«  و«مش  أيضاً  وسنكبر 
وأض��اف  المسؤولية«.  وليتحّملوا  األكبر  الكلتة 
دون  ومن  التفضيلية  بأصواتنا  نجحوا  »نوابنا 
التفضيلي  الصوت  عن  يتحدث  ومن  لهم،  دعم  أي 
الطعون  وسنقّدم  التفضيلي.  بالمال  عليه  ترّدون 

ولن يمّر شراء األصوات والضمائر«.
وتابع »أتينا لنقول بكل شجاعة وإيمان أّن البلد 
بخطر وال أحد لوحده يستطيع انقاذه، ونمّد أيدينا 
حكومة  لتشكيل  الجديد  المجلس  في  النواب  لكّل 
إصالح ونترك الرئاسة لوقتها ولظروفها وال ُنخّرب 

البلد ألجلها ومن دون النكد السياسي«.
االنهيار  وقف  هو  األه��م  »االستحقاق  أن  ورأى 

استحقاقات  أم��ام��ن��ا  ول��ك��ن  اإلص�����الح،  وخ��ط��ة 
رئاسة  األول  االستحقاق   )...( ملزمة  دستورية 
»من  وقال  المجلسية«.  واإلدارة  النيابي  المجلس 
بالكامل،  الطائفية  إللغاء  جاهزون  نحن  جهتنا، 
وقتها  أن  نفهم  ولكن  السياسية.  الطائفية  فقط  ال 
ليس اليوم، ولكن ماذا كان يمنع التغيير من الفريق 
ماذا  ولكن  ونحترمه،  قراركم  هذا  اآلخر  في  عينه؟ 
المجلس  برئاسة  لآلخرين  فرص  إعطاء  من  يمنع 
ومن  ُكُثر؟  واألوادم  المقاومين  أن  طالما  ونيابته 
الرئاسة،  بنيابة  المجلس  رئاسة  يقايضنا  أن  يفكر 

فهو ُيخطىء ويسترخصنا«.
ودعا إلى »عقد طاولة حوار داخلي قبل أن تصلنا 
اإلستراتيجية  حول  الخارج  في  مؤتمر  لعقد  دعوة 
والغاز«،  والحدود  السوريين  والنازحين  الدفاعية 
مشّدداً على أن »ال غاز من كاريش من دون الغاز من 

حقل قانا«.
الفديرالية  فكرة  رؤوس��ك��م  من  »ان��زع��وا  وق��ال   
ومطلبنا  جارتنا  ستبقى  وس��وري��ة  والتقسيم، 
أّننا  إلى  الفتاً  المتبادل«،  واالحترام  الجوار  حسن 
وهذا  حكومة،  تشكيل  لعدم  نية  بوضوح  »نلمس 
ما سيتسّبب بسقوط الطائف، ونريد رئيس حكومة 
وعلى  الخارج  من  وليس  طائفته  من  عنه  مرضياً 
معرفة  وُنريد  واضحاً  برنامجها  يكون  أن  الحكومة 

موقف رئيسها من رياض سالمة ووزير المالية«.
وأشار إلى أن »الماسترو )نائب وزير الحارجية 
بانهيار  بمشاركته  اعترف  شينكر  ديفيد(  السابق 

بلدنا و«مبسوط« بأوجاعنا«.
النائب علي حسن خليل تعليقاً على ما ورد  ورّد 
باسيل  »تضخم  فيه  قال  ببيان  باسيل،  لسان  على 
ليضع  يفاوضه  من  هناك  أن  الجمهور  أمام  فتوّهم 
دفتر شروط، واسترسل في تكرار لمعزوفات تعّود 
نحن  مسؤولياته.  من  للهروب  اللبنانيون  عليها 
وبكل فخر رّشحنا ككتلة الرئيس نبيه بّري لرئاسة 
وبالتأكيد  أحد  من  نطلب  أو  ُنفاوض  ولم  المجلس 
ليس من باسيل، أن نبادله األصوات مع أي موقع، 
وضعت  التي  المجلسية  القيادة  بتجربة  ونعتّز 
هذه السلطة ودورها في موقعها الحقيقي متعاونة 

مع السلطات كما ينص الدستور«.
ش��روط،  من  يضعه  أن  يحاول  ما  »أّم��ا  أض��اف 

اللبنانيين  ُيوهم  أن  يحاول  وهو  إليه  مردود  فاألمر 
بأننا من عّطلنا التدقيق الجنائي الذي كان للرئيس 
بّري شرف أن يعمل على إقرار أربعة قوانين تتعلق 
فريقه  عّطل  وكيف  المصرفية،  السرية  وبرفع  به 
التشكيالت  وأوقف  كونترول  الكابيتال  إقرار  لمّرات 
الفساد  مكافحة  قوانين  من  أياً  ُينفذ  ولم  القضائية 
المصيبة  ف��ي  ال��ب��الد  أوق���ع  مما  الكثير  وغ��ي��ره��ا 
والالمركزية  النظام  تطوير  وأّم��ا  نعيش.  التي 
يوم  بّري  للرئيس  الثابت  الموقف  سمع  فالجميع 
عن  نحن  وليس  الناس  ولُيجب  الماضي.  الثالثاء 
الكهرباء  المحاسبة عن  شروطهم ومطلبهم منه في 

واالتصاالت والسدود وصفقاتها«.
من  ُيفاوض  أن  بّري  الرئيس  يتعّود  »لم  وتابع 

ُيشّرفها  وهو  المواقع  من  أّي  على  الطاولة  تحت 
ولم يقبل يوماً من أحد أن يضع شروطاً عليه بأكبر 
الناس  أمام  التزامنا  ويبقى  مطروح.  هو  مما  بكثير 
من  البلد  إلخراج  الجّدي  بالعمل  بّري  الرئيس  مع 
كرئيس  عهدكم  إياها  أورثنا  التي  األزم��ات  عمق 
ثاٍن رديف للجمهورية أوصلها إلى الدرك الذي هي 

فيه«.
أسلوب  عن  وبعيداً  هذا،  كل  ومع  »نحن  وختم 
نلتقي  من  الجميع،  إلى  اليد  نمّد  كّنا  كما  الصفقات، 
مع  حقيقية  شراكة  على  وُنعّول  نختلف  ومن  معه 
فرصة  أمام  بأننا  ومؤمنين  الصادقين  الفرقاء  كل 
أجل  من  بيننا  المشترك  وتوسيع  خالفاتنا  لتنظيم 

إنقاذ بلدنا من مشاكله.«

قال مصدر دبلوماسي إن مشروع التكتل 
السيادّي الذي تدعو له القوات اللبنانية لم ينجح 

بعد بتأمين الثلث المعطل، رغم احتساب نواب 
الحزب التقدمي االشتراكي ونواب من 

بالنتيجة  والرياض  وأبلغت واشنطن  الطائفة السنية 
عبر سفيريهما لدراسة الوضع وإعطاء التوجيهات.

 بين الك�صر والحا�صل
مرقت لّمة... )*(

{ حّيان سليم حيدر
وان��ت��ه��ت االن��ت��خ��اب��ات. وم����ّر أس��ب��وع ك��ام��ل من 
االحتفاالت والمهرجانات )والتهريجات( والتحليالت... 
االنتخابي  صمتي  معها  وان��ت��ه��ى  )وال��ت��ح��ري��م��ات(. 
واألح���زاب  السياسيين  م��ن  الُكثر  فعاد  االخ��ت��ي��اري. 
واإلعالميين والمراقبين والمحللين، عادوا الى صّب زيت 
النكد السياسي على نار )وكوى( الوضع االنهياري الذي 
»العنتريات«  نهائيات  وكانت  للشعب.  وأنسوه  نسوه 
تفسير  على  فيها  تباروا  تنتهي،  ولن  ال  التي  المتلفزة، 
»االنتصار« )كلمة فقدت معناها هنا(، بالحواصل، يقابله 
تبرير باألكثرية الطائفية، في وجه »الجوائح« بالصوت 
التفضيلي، يشاطره االبتهاج بخسارات الخصم بالكسر، 

فالتدليل على هذا التفصيل.
قانون، ال يشبه أحداً، ال يشبه أّي شيء، ال مثيل له، ال 

نصير له. قانون يتيم.
على  اللبنانيون،  انقسم  االنتخابات  هذه  وبنتيجة 
ثالث.  فئات  الى  انقسموا  وناخبون،  مرشحون  عادتهم، 
انفّضوا،  َمن  ومنهم  بميولهم،  أدراك  وما  مالوا  َمن  فمنهم 
والغبار ال ينفّض عنهم، والباقي؟ الباقي ذهبوا مع رياح 

النسيان، وقد ال يرجعون. 
طوال  صاغية،  واآلذان  شاخصة،  العيون  بقيت  لقد 
القانون  بموجب  انه،  فأدركنا  لبنان«.  في  الفرز  »ليالي 
ان  لمرشح  يمكن  يخالفه،  الذي  الدستور  الى  المْسَتِند 
األصوات،  عدد  أساس  على  فقط  ليس  يسقط  أو  ينجح 
الحاصل  تحتسب  ان  عليك  انت  بدائية.  مسألة  هذه  ال، 
وفي  قضاء  كّل  في  الناجحين  عدد  توّزع  ثّم  الئحة،  لكّل 
كّل الئحة وفي كّل طائفة محظية، كّل حسب الحواصل. 
عليك  أنت  ث��ّم!  الفهم.  سهل  هذا  نعم؟  ه��ذا؟  فهمت  هل 
التفضيلي  ما  أدراك  وما  األص��وات،  من  التفضيلي  جمع 
)اتحّداك ان تعرف ما هو(. وفي هذه المرحلة... اختفت 

عن الساحة الفئة األولى من الذين »مالوا«:
رأيت الناس قد مالوا

إلى َمن عنده ماٌل
وَمن ال عنده ماُل

فعنه الناس قد مالوا )**(
ونتابع...

ففي الالئحة الواحدة، ال يعني حصول أعلى تفضيلي 
او  لة  مؤهِّ جانبية،  حسابات  فهناك  ال!  نجحت،  قد  أنك 
الغية، في الالئحة ذاتها وفي المواجهة مع باقي اللوائح، 
من  ترفع  أو  مرّشح  نجاح  منسوب  من  ترفع  قد  وهي 
ضغط زميل له رسب، ودائماً حسب االصطفاف الطائفي 

والترتيب التفضيلي.
االنتخابية  الدائرة  في  أما  الواحدة.  الدائرة  في  هذا 
المتعّددة االقضية، وقد تصل الى أربعة في بعض األحيان 
َخَواِرْزمية  حسابات  في  تدخل  ان  فعليك  حصل،  كما 
والحواصل  والطوائف  األقضية  بين  للفصل  معقدة 
هل  والُكسور.  ج��ي��داً...  اسمع  وال����...؟  والتفضيليات 
هذا  عند  العجائب.  بيت  هنا  ال؟  الُكسور؟  على  تعّرفت 

الحّد، انفّضت عّنا الفئة الثانية من الذين »انفّضوا«:
ة رايت الناس منَفَضّ

إلى َمن عنده فّضة
وَمن ال عنده فضة

فعنه الناس منفّضة)**(
ونعود...

على  أقّل  أو  صوت   100 ال�  صاحب  ينجح  ان  يمكن   
ان  ويمكن  حصل.  وقد  اكثر،  أو  صوت   9000 ال�  جامع 
ينجح مرّشح في الئحة ما، من طائفة ما، ولكن في قضاء 
آخر غير القضاء الذي أعطى الالئحة الحواصل الفواصل، 
كما يمكن ذلك لالئحة منافسة لألسباب ذاتها او ألسباب 
معاكسة. فهمت؟ هذا كلّه قبل ان تأتيك نتائج صناديق 
تحصل  ان  يمكن  أي��ض��اً،  وهنا  أدراك!  وم��ا  االغ��ت��راب، 

المفاجآت، وقد حصلت بالفعل. 
توزيع  بإعادة  اّي  ال��ص��ورة،  تظهير  انتظار  وخ��الل 
والطوائف  والمرّشحين  واألقضية  اللوائح  على  الكسور 
»بين  الكلمات:  يرّنم  المتوّتر  البعض  ُسِمَع  والحواصل، 
 .. لّمة  م��ّرت  خيالة...  لّمه  م��ّرت  والحاصل...  الكاِسر 
.ّ.الة«. ولّما لم يحصل على الكسر الملعون، أكمل صراخه 

بالنحيب: »ال تضربني ال تضرب... كّسْرت الخيزرانة«. 
على  أحٌد  يفهم  فلم  تهتّم،  ال  ال؟  شيء؟  اّي  فهمت  هل 
أب��دو لك،  ال��ذي قد  اّي ش��يء... ول��ن. وأن��ا،  او على  أحد 
كلمة  )وهي  النظام  هذا  فهم  ملكت  أّنني  العزيز،  قارئي 
أّنني،  لك  أعترف  انا  األمور،  الحتساب  هنا(  موّفقة  غير 
 2018 بدوري، وبعد مخاضين انتخابّيين، في العامين 
و2022، ما زلت أجهل قواعد هذه األالعيب، وتغيب عّني 
حلولها المعتمدة. ولرّبما كان هذا المقصود من كّل هذه 
وبهذا،  القانون.  في  والفذلكات  الحسابية  البهلوانيات 

حان دور مغادرة الفئة الثالثة من الذين »ذهبوا«:
رأيت الناس قد ذهبوا

إلى َمن عنده ذهٌب
وَمن ال عنده ذهُب

فعنه الناس ذهبوا )**(
منفردين،  أو  معاً،  نذهب  وفيه  يوٌم؟  آخر.  يوم  غداً، 
متواجهين متخاصمين، متضاربين... الى الفصل الثاني 
ب�  وكلّها  »كبيرة«  عناوين  وفيها  المملّة  المسرحية  من 
الهوية«،  »تثبيت  »المعركة«،  »االختبار«،  التعريف:  أْل 
الماكرونية،  المبادرة  األول«،  »االشتباك  »الخيارات«، 

والى ال نهايات النهائيات »لبناَنك العظيم«.
تعال، صديقي، نسأل عن جدري القرود. لماذا؟ ما هو 

المشترك؟ »شو خّص« بمرحبا؟ ال تعلم؟

)*( اّن الكلمات الواردة بين »هاللين« قد ال تعني 
بالضرورة ما تعنيه. 
)**( قصيدة لإلمام الشافعي

خفاياخفايا

قالت مصادر نيابيّة إن النائبين مارك ضو 
ووضاح الصادق يخوضان حملة الستبعاد النائبين 
أسامة سعد وعبد الرحمن البزرّي عن تشكيل تكتّل 

يضّم »نواب التغيير« لقطع الطريق على تسمية 
أحدهما لرئاسة الحكومة ضمن توّجه خارجّي 

للتمهيد لضمان أكثرّية لتسمية الدكتور نواف سالم.

كوالي�سكوالي�س

{ أحمد بهجة*
ألّن األحد هو يوم عطلة رسمية، تنطلق اليوم االثنين عملياً والية 
انتخابات الخامس عشر من  انبثق عن  الذي  الجديد  النيابي  المجلس 

أيار الحالي.
ـ  االنتخابات  لم يشاركوا في  أو  الذين شاركوا  ـ  اللبنانيون جميعاً 
ينتظرون الكثير من المجلس الجديد، ألّن الحاجات ضاغطة واألزمات 

متراكمة وال يجوز على اإلطالق أن تبقى بال حلول.
التنفيذية،  السلطة  اختصاص  من  هو  الحلول  إيجاد  أّن  ومعلوم 
لكن المعلوم أيضاً أّن هذه السلطة تأتي بإرادة المجلس النيابي الذي 
ُيسّمي رئيس الحكومة ويعطيها الثقة بناء على بيان وزاري ُيفترض 

أن يكون خطة عمل في المرحلة المقبلة.
ورغم أّن عمر الحكومة المرتقبة سيكون قصيراً جداً، باعتبار أننا 
على أبواب استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل 31 تشرين 
مرحلة  الحكومة  تدخل  الرئيس  واليــة  انتهاء  وعند  المقبل،  األول 
ذلك  رغم  ال...  أو  جديد  رئيس  انتخاب  تّم  ســواء  األعمال،  تصريف 
يقتضي الواجب الوطني عدم االتكال على حكومة تصريف األعمال، 
المسؤولية  بّد من اإلســراع في تشكيل حكومة جديدة تتحّمل  بل ال 
القرارات  اتخاذ  إلى  تشكيلها  فوَر  وتبادر  المقبلة،  األشهر  في  كاملة 
المطلوبة لوقف االنهيار الذي نشهده في معظم القطاعات األساسية 

التي ال يستغني عنها المواطنون في حياتهم اليومية.
إذ كيف يمكن ترك موضوع القمح والطحين والخبز من دون معالجة 
باستمرار  تأمينه  وضـــرورة  الـــدواء  مــوضــوع  ومثله  جـــداً،  سريعة 
والمستعصية.  المزمنة  األمــراض  أدوية  خاصة  إليه  بحاجة  هم  لمن 
أّن وزير الصحة العامة السابق الدكتور حمد حسن  )إشارة هنا إلى 
وبعد  األمــر(.  كلف  مهما  حّل  دون  من  الــدواء  مشكلة  ليترك  يكن  لم 
الخبز والدواء ال بّد من إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل المحروقات 
وأسعارها الالهبة والكهرباء الغائبة لساعات طوال يومياً، خاصة أّن 

الحلول متوافرة وسهلة جداً وال يجوز تأجيلها أبداً.
بين  الضائعة  الــودائــع  مــوضــوع  إلــى  اإلشــــارة  ننسى  ال  وطــبــعــاً 
في  الحكومة  أتحفتنا  وقد  والدولة،  المركزي  والمصرف  المصارف 

براء  هي  التي  التعافي«  »خطة  ُيسّمى  ما  أقّرت  بأن  األخيرة  جلستها 
تشطب  هي  فيما  للتعافي  خطة  تكون  أن  يمكن  كيف  إذ  اسمها،  من 
أنها  يعني  المصارف،  في  الناس  ودائع  من  دوالر  مليار  ستين  نحو 
حّملت المودعين الجزء األكبر من الخسائر التي ُيفترض أّن المسؤول 
أن  بّد  وال  والدولة،  المركزي  والمصرف  المصارف  ثالثي  هو  عنها 
إلى  يجدوا طريقة في ما بينهم لتحّمل هذه الخسائر وإعادة األموال 
الناس بعد تهريب جزء كبير منها إلى الخارج وصرف وتبذير جزء 
إال بشكل مؤقت  بــأّي شــيء  يفيد  مــن هنا وهــنــاك ال  آخــر على دعــم 
وقصير األَجل، وطبعاً كبار التجار والمستوردين والمهّربين! بينما 
إذا استمّرت السياسة نفسها على المدى المتوسط فإّن ما تبقى من 
أموال المودعين سيتبّخر وسيجد اللبنانيون أنفسهم )على األرض يا 
َحَكم( أمام حائط مسدود حيث ال قدرة لهم على تأمين خبزهم كفاف 
يومهم، ألّن خزينتهم أصبحت فارغة ولم يعد فيها وال دوالر واحد 

الستيراد القمح والطحين واألدوية الضرورية.
بخطة  النظر  إعــادة  الجديدة  الحكومة  من  المطلوب  إّن  نقول  لذلك 
النقاط  لتسجيل  فقط  وليس  للتعافي،  خطة  بالفعل  وجعلها  التعافي، 
تسجيل  رغم  عجل  على  خطة  وأقّرينا  بواجبنا  قمنا  نحن  ها  والقول 
الرفض  الذين عبّروا عن  الوطني  الثنائي  اعتراض واضح من وزراء 
يتلقوا  لم  أخــرى  مالحظات  إلــى  إضافة  بالودائع،  للمساس  المطلق 

أجوبة عليها كما أكد الوزير الدكتور مصطفى بيرم.
كانت  التي  بالخطة  تستعين  أن  الــجــديــدة  للحكومة  يمكن  وهنا   
الرئيس حسان دياب، مع تحديثها لتصبح مالئمة  وضعتها حكومة 
لواقع الحال، علماً أّن تلك الخطة كانت تنّص بوضوح على حفظ حقوق 
%98 من المودعين ولم تحّملهم أّي أعباء، وقد رّحب ممثلو صندوق 
النقد آنذاك بالخطة، ولذلك يصبح غير دقيق القول اليوم إّن الحكومة 
الحالية أقّرت خطة ترضي صندوق النقد الدولي، وثقة الناس كبيرة 
جداً بالرئيس حسان دياب الذي ثبُت بالتجربة مدى حرصه واهتمامه 
بمصالح عموم اللبنانيين، بينما الثقة معدومة بالرئيس نجيب ميقاتي 

بما لديه من ارتباطات مالية تجعله أسير مصالحه الخاصة!
نحن على أبواب مرحلة جديدة، وبات من الضروري حسم أمور 
عديدة، إذ ال يمكن ترك البلد يصل إلى مرحلة ال يعود فيها قادراً على 

استيراد ما يلزمه من قمح وطحين ودواء، ثّم المحروقات وغيرها من 
ومتوافرة  موجودة  الحلول  أّن  علماً  عنها،  غنى  ال  التي  األساسيات 
في  منها  لالستفادة  المناسبة  القرارات  اتخاذ  إال  علينا  وليس  أمامنا 

أسرع وقت ممكن.
وها هي روسيا جاهزة للبدء في تجهيز مصفاة النفط، وقد وافقت 
فيول  من  يحتاجه  بما  فــوراً  لبنان  تزويد  على  الروسية  الشركات 
الجانبين إلنشاء  العقود بين  الكهرباء بمجرد توقيع  لتشغيل معامل 

المصفاة المذكورة.
كذلك لدى الصين جهوزية تامة لبدء تنفيذ مشاريع حيوية وتنموية 
في لبنان ومنها إحياء سكك الحديد بين الجنوب والشمال وبين بيروت 
والمصنع، إضافة إلى نفق حماناـ  شتورة، وهناك أيضاً عروض أخرى 

في أكثر من مجال ومنها ما يتعلق مثالً بمعالجة النفايات.
بقّوة  كهرباء  معملي  إنــشــاء  تطال  فهي  اإليــرانــيــة  الــعــروض  أمــا   
وتسعة  ستة  بين  تتراوح  مــدة  في  بها  العمل  ينتهي  ميغاوات  ألفي 
بالليرة  والمحروقات،  والطحين  بالقمح  لبنان  تزويد  وكذلك  أشهر، 
سعر  سينخفض  مستوى  أّي  إلــى  نتخيّل  أن  يمكن  هل  اللبنانية... 
صرف الدوالر األميركي حين تتخذ الحكومة اللبنانية قرار االستيراد 
من  دوالر  أّي  إلخــراج  الحاجة  دون  من  اللبنانية  بالليرة  إيــران  من 

السوق اللبنانية؟
وهناك َمن تحدث باألمس عن عروض ألمانية وغير ألمانية بالنسبة 
للكهرباء، حسناً... ال شيء يمنع مناقشة أّي عرض، فليتّم وضع كّل 
مماطلة  بال  المناسب  الــقــرار  وليُتخذ  البحث  طاولة  على  الــعــروض 
ما  بقدر  اإلنجاز  خلف  تقف  التي  الجهة  هي  من  يهّمها  ال  الناس  ألّن 
وقت،  بأسرع  نتائجه  تلمس  وأن  فعالً  اإلنجاز  هذا  يتحقق  أن  يهّمها 
وبعد ذلك يمكن التعبير عن الشكر واالمتنان لمن أنجز ولبّى حاجات 

المواطنين.
فالناس ال تهتّم إطالقاً بالسجاالت العقيمة بين القوى السياسية، 
وتقول  والمناصب!  والمكاسب  واألرقــــام  األحــجــام  يخّص  مــا  فــي 
للجميع هيا إلى العمل على الفور، ولم يعد هناك أّي حجج الستمرار 

المماطلة والتأجيل والمناكفات... 
*خبير اقتصادي ومالي  

ال حجج للمماطلة والمناكفات... هيا اإلى العمل على الفور

با�سيل: ُيخطئ من ُيفّكر بمقاي�ستنا رئا�سة المجل�س بنيابتها 

خليل يرّد: لم نطلب من اأحد مبادلة االأ�سوات مع اأي موقع
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باسيل يلقي كلمته في البيال

نبيه  النواب  مجلس  رئيس  ترشيح  والتحرير  التنمية  كتلة  أعلنت 
بّري لمنصب رئاسة المجلس الجديد، آملًة »من جميع الزمالء تأييد هذا 
ُيمّثل مدخالً حقيقياً  الحوار وحده  أن  الترشيح والعمل له«. واعتبرت 

لإلنقاذ.
الرئيس بّري، ترأس أول من أمس، االجتماع األول للكتلة في  وكان 
حضور أعضائها: علي حسن خليل،  غازي زعيتر، فادي عالمة، محمد 
عسيران،  علي  هاشم،  قاسم  خريس،  علي  قبيسي،  هاني  خواجة، 
ناصر  بيضون،  أشرف  حميد،  أيوب  عزالدين،   عناية  موسى،  ميشال 

جابر وقبالن قبالن.
 وإثر االجتماع، توجهت الكتلة في بيان تاله حميد »عشية ذكرى عيد 
النصر والتحرير في الخامس والعشرين من أيار، من اللبنانيين عموماً 
إجالل  بتحية  والمقاومين،  خصوصاً  الغربي  والبقاع  الجنوب  وأبناء 
وإكبار ألرواح الشهداء والجرحى الذين عّمدوا هذا اليوم الوطني المجيد 

بتضحياتهم وأغلى ما يملكون فكانت شهادتهم حياًة ونصراً للبنان«.
اقترعوا  الذين  للناخبين  وتقدير  اعتزاز  بتحية  الكتلة  توجهت  كما 
لمرشحيها في كل الدوائر وللمرشحين على اللوائح الحليفة في لبنان 
هذا  في  الواسعة  والمشاركة  االستجابة  »أن  على  مشددًة  والخارج، 
أشكال  بأرقى  دستوري  وطني  استحقاق  إلى  وتحويله  االستحقاق 
حرية التعبير والتنافس الديمقراطي، بقدر ما هو تعبير صادق عن وعي 
أهلنا ووفائهم والتزامهم الراسخ وتمسكهم بالثوابت الوطنية لبرنامج 
الدورة  في  أعلنته  ولما  السابقة  االنتخابية  ال��دورات  في  الكتلة  عمل 
الزمالء  كل  على  يفرض  عينه  وبالقدر  أيضاً  هو  الحالية،  االنتخابية 
في الكتلة بذل جهد استثنائي  ومضاعف يرتقي إلى حجم ومسؤولية 
الناخبون  إياها  منحها  التي  والمقّدسة  الغالية  والثقة  األمانة  هذه 
والناخبات، وذلك بتأكيد االنحياز التام للكتلة في كل مواقفها وعملها 
اللبنانيين  حقوق  صون  جانب  إلى  والشعبي،  والسياسي  التشريعي 
بكّل ما يعزز أمنهم المعيشي واالقتصادي واالجتماعي وجنى أعمارهم 
من ودائع في المصارف وعدم القبول بأي مساس بها تحت أي عنوان 

من العناوين«.
 وفي الشأن الوطني، أعلنت »تبنيها لخريطة الطريق التي تضمنتها 
النتائج  إع��الن  عشية  ب��ّري  نبيه  الكتلة  رئيس  بها  وتوجه  الرسالة 
الرسمية لالنتخابات الثلثاء«، معتبلًة أنها »دعوة مفتوحة لكل الكتل 
المتصلة  والعناوين  القضايا  ومقاربة  البرلمان  قّبة  تحت  للحوار 

يتهدده  الذي  الخطر  دائرة  من  لبنان  إلنقاذ  الناجعة  الحلول  بإيجاد 
وإنسانه على مختلف المستويات، فوحده الحوار ُيمّثل مدخالً حقيقياً 

لإلنقاذ«.
 وشّددت »على قيام حكومة تصريف األعمال بواجباتها في المرحلة 
االقتصادية  ومشاكلهم  الناس  تهّم  التي  الملفات  ومتابعة  االنتقالية 
وردع  ال��دوالر  صرف  سعر  في  التفلّت  ضبط  سيما  وال  واالجتماعية، 

المضاربات به وتأمين المحروقات والخبز وغيرها«.
وفي الشأن المّتصل باستحقاق انتخابات رئاسة المجلس النيابي 
بّري  الرئيس  ترشيح  الكتلة  أعلنت  التشريعي،  المطبخ  وتجديد 
الترشيح  الزمالء تأييد هذا  آملًة »من جميع  المجلس،  لمنصب رئاسة 

والعمل له«.
 وناقشت الكتلة شؤوناً تشريعية واتخذت قرارات بها.

»التنمية والتحرير« ر�ّسحت بّري لرئا�سة المجل�س الجديد:

الحوار وحده هو المدخل الحقيقي للإنقاذ

بري مترئساً اجتماع كتلة التنمية والتحرير في عين التينة
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أقام »المنتدى الثقافي الديمقراطي الفلسطيني« و«التجمع الديمقراطي 
الجبهة  في  الغوث  وكالة  »دائرة  مع  بالتعاون  الفلسطينيين«  للمهنيين 
الالجئين  وتشغيل  غوث  وكالة  ملف  حول  حوار  طاولة  الديمقراطية« 
مصطفى  أحمد  القائد  الشهيد  قاعة  في  وذلك  )األون��روا(،  الفلسطينيين 
الحزب  في  األعلى  المجلس  ناموس  وبحضور  البراجنة  برج  مخيم  في 
المقاومة  فصائل  من  وقيادات  مهدي  سماح  االجتماعي  القومي  السوري 
وناشطين  االجتماعية  والمؤسسات  الشعبية  واللجان  الفلسطينية 

سياسيين وشخصيات، وأدارها الدكتور علي محمد.
مسؤول »دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
أجل  من  مشترك  بشكل  للعمل  هي  اآلن  األولوية  أن  اعتبر  كليب،  فتحي 
ضمان تجديد التفويض لوكالة الغوث أواخر العام الحالي في الجمعية 
دعم  آلية  توفير  وضمان  جديدة،  سنوات  لثالث  المتحدة  لألمم  العامة 
مالي جديدة مستدامة عبر اتفاقيات ثنائية وإعادة االعتبار لفكرة تمويل 

جزء من موازنة األونروا من خالل موازنة األمم المتحدة.
ودعا وكالة الغوث إلى تكثيف جهودها من أجل البحث عن مصادرة 
بعيداً  بحرية  استراتيجياتها  تطبيق  من  يمكنها  بما  للتمويل  جديدة 
اإلطار  اتفاق  شاكلة  على  والسياسي،  المالي  االبتزاز  سياسات  عن 
برامجها،  تنفيذ  على  الوكالة  قدرة  من  حّد  الذي  المتحدة،  الواليات  مع 
هي  الفلسطينيين  الالجئين  تجّمعات  جميع  له  تتعّرض  ما  أن  معتبراً 
في  ال��دول،  بعض  قبل  من  فرضت  جماعية  وعقوبات  اقتصادية  حرب 
إطار االستجابة لمطالب العدو التي تعمل بشكل صريح ومعلن من أجل 

التخلص من وكالة الغوث ورمزّيتها القانونية والسياسية واإلغاثية.
مهدي

القومي  السوري  الحزب  في  األعلى  المجلس  لناموس  مداخلة  وكانت 

االجتماعي سماح مهدي أكد فيها أّن الدول االستعمارّية تعمل دائماً على 
وأستراليا  وكندا  أميركا  باتجاه  الفلسطيني  شعبنا  أبناء  هجرة  تسهيل 
والدول األوروبّية وإعطائهم جنسيات تلك الدول شرط التخلّي عن الهوّية 

الفلسطينّية.
شعبنا  أبناء  على  تمارس  التي  المتتالية  الضغوط  إلى  مهدي  وأشار 
الفلسطيني بهدف دفعهم باتجاه قبول تلك الهجرة، ال سيما عبر حرمانهم 
العمل  حق  الخصوص  وجه  وعلى  واالجتماعية،  المدنّية  الحقوق  من 

والتملك.
النصوص  على  الالزمة  التعديالت  إدخال  وجوب  على  مهدي  وشّدد 
المقيمين في  الفلسطيني  التي تكفل حياة كريمة ألبناء شعبنا  القانونّية 

لبنان.
وختم مهدي بالقول إن الحزب السوري القومي االجتماعي يتابع مع 
كافة  الحسن  باسل  الدكتور  الفلسطيني   - اللبناني  الحوار  لجنة  رئيس 
المسائل الواجبة في سبيل حفظ كرامة أهلنا الفلسطينيين المقيمين في 

لبنان.
وقد عبرت المداخالت والحوار الذي دار عن قلق الالجئين من استمرار 
والعجز  المالية  المشكالت  وأن  الغوث،  لوكالة  السياسية  االستهدافات 
لن  التي  الضغوط  لتلك  انعكاس  سوى  ليس  الوكالة  موازنة  في  المالي 
تتوقف إال من خالل تغيير فلسطيني، رسمي وفصائلي وشعبي، في نمط 
بات  وقد  لها.  تتعّرض  التي  واالستهدافات  الوكالة  مع  التعاطي  وشكل 
على  تتقّدم  واإلنسانية  المعيشية  المسائل  جعل  هو  الهدف  أن  واضحاً 
العناوين السياسية، وإشغال الالجئين بهمومهم اليومية بما يبعدهم عن 

المشاركة في العملية الوطنية إلى جانب كل أبناء الشعب الفلسطيني.

نّظمت الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، مهرجاناً في كّل من بلدة العديسة 
تحت  أيار  بانتصارات  احتفاالً  المحتلة،  فلسطين   � غزة  وقطاع  لبنان،  جنوب   �

عنوان »حتماً عائدون«.
حضر االحتفال في العديسة وفد مركزّي من الحزب السوري القومي االجتماعي 
الفلسطيني  الملف  مسؤول  والعميد  مهدي  سماح  األعلى  المجلس  ناموس  ضم 

وهيب وهبي وناموس عمدة التنمية اإلدارية رامي شحرور.
كلمة  كانت  ثم  والفلسطيني،  اللبناني  الوطنيين  بالنشيدين  االحتفال  افتتح 
إّن  قال  الذي  عباس  يوسف  فلسطين  إلى  للعودة  العالمية  الحملة  عام  لمنسق 
»معركة سيف القدس فرزت حلف القدس وحلفاء فلسطين الحقيقّيين«. وأضاف 
جنوب  تحرير  وأّن  الساحات  وحدة  لّتأكيد  مكانين  في  واحٌد  »المهرجان  عباس 
القدس«.  سيف  انتصار  وآخرها  االنتصارات  لزمن  أّس��س   2000 عام  لبنان 
أننا »نلتقي اليوم في جنوبين محررين في فلسطين ولبنان،  وشّدد عباس على 
لنوّجه تحية دعم إلخواننا المرابطين في فلسطين، ونقول لهم إننا منكم نستمّد 

العزيمة«.
قطاع  من  الهندي،  سهيل  حماس،  لحركة  السياسي  المكتب  عضو  أّكد  بدوره، 
أّن »فلسطين ليست وحدها اليوم في ظل وجود محور مقاومة تعّهد بعدم  غّزة، 
استعداداً  المقدسات  نترك  أال  وعهدنا  القوة  تراكم  »المقاومة  أّن  مضيفاً  تركها«، 

للمعركة الفاصلة«.
والمقاومة  المحتل  وجه  في  سيتفّجر  البارود  »برميل  أّن  إلى  الهندي  وأشار 
وستواصل  الشهداء  دماء  تنسى  لن  »المقاومة  أّن  إلى  الفتاً  الزناد«،  على  أيديها 

الطريق، وستخرج العدو اإلسرائيلي يجر ذيول الخزي والعار من فلسطين«.
وشّدد الهندي على أننا »نعّد العّدة ونعمل فوق وتحت األرض بكل إمكانياتنا 

وسنواجه االحتالل ونقتلعه من أرضنا«.
وقال مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله، حسن حب الله، من لبنان، إّننا 
»نسعى اليوم لوحدة محور المقاومة بكل فصائله ليتحقق النصر الثاني والثالث 
والرابع وليكون نصراً مبيناً لكل فلسطين«. وأضاف حب الله: »رغم كل الصعاب 
العودة، وبدورنا علينا دعم األسرى  أن تتمسكوا بحق  الفلسطينيون  أيها  عليكم 

والعمل على تحريرهم بأي شكٍل من األشكال«.
من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي، وليد القططي، 
الشعوب  الفلسطيني ووحدة  الشعب  إلى وحدة  المرحلة تحتاج  من غزة، »هذه 
لتحرير  واقعية  األكثر  الخيار  هي  والمقاومة  الفلسطينية  القضية  حول  العربية 
سياسياً  مأزقاً  يعيش  الصهيوني  »االحتالل  أّن  إلى  القططي  وأشار  فلسطين«. 

وأمنياً كبيراً، وجيش االحتالل لن يحّقق أي نصر مقبل على أمتنا«.
من ناحيته، أّكد رئيس اتحاد علماء المقاومة ماهر حمود، في مهرجان »حتماً 
عائدون«، من لبنان أّن »الكيان الصهيوني إلى انهيار«، مضيفاً لإلسرائيليين: »ال 

تخفوا هذه الحقيقة عن جمهوركم، أنتم تسيرون نحو الهاوية«.
انتصار  أي  الصهيوني  الكيان  يحقق  لم  اآلن،  إلى  عاماً  أربعين  »منذ  وأضاف 
بالتطبيع  العسكرية  الهزائم  عن  التعويض  حاول  بل  اإلط��الق،  على  عسكري 
«انكشاف  قائالً:  وتابع  المقاومة«.  وألهل  لنا  انتصار  هو  التطبيع  وهذا  المزري. 
في  ومقاوم  شريف  لكل  وق��وة  القدس  ولمحور  المقاومة  ألهل  قوة  المطبعين 
الوطن«. وأردف حمود: »زوال الكيان الصهيوني أصبح قريباً جداً، ونحن اليوم 
الكيان  زوال  بل  فلسطين  الى  العودة  فقط  ليست  والنهاية  انتصار،  موقع  في 

الصهيوني الذي أصبح قريباً«.
العال،  الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان مروان عبد  الجبهة  وقال مسؤول 
خالل المهرجان في العديسة: »من المستحيل كسر أو هزيمة الشعب الفلسطيني، 
وجدانه  من  فلسطين  ُيسقط  من  »كل  أّن  مضيفاً  الشعب«،  هذا  سينتصر  بل 

سيسقط«.
وتضّمن البرنامج المشترك إلى جانب كلمات مسؤولين من المقاومة في لبنان 
وغزة إزاحة الستار عن ُنُصب »مفتاح العودة« في كل من لبنان وغزة، باإلضافة 
إلى مسيرة ألكثر من 60 خّياالً انطلقوا من قرية كفركال إلى عديسة جنوب لبنان، 
خّيالة  إلى  فيه  توّجهوا  بياناً  وألقوا  القدس«  »بوابة  جدارية  عند  توقفوا  حيث 
على  والعمل  فلسطين  قضية  »التزام  فيه  أكدوا  ببيان  بدورهم  رّدوا  الذين  غزة، 

تحريرها«.

طاولة حوار حول ملف وكالة غوث وت�سغيل الالجئين الفل�سطينيين )الأونروا( في مخيم برج البراجنة

ع�صو المجل�ص الأعلى �صماح مهدي: المطلوب اإدخال التعديالت الالزمة على الن�صو�ص القانونّية

التي تكفل حياة كريمة لأبناء �صعبنا الفل�صطيني المقيمين في لبنان

الحملة العالمية للعودة اإلى فل�صطين نظمت مهرجان »حتمًا عائدون« في العدي�صة وقطاع غزة معًا..

بح�صور وفد من »القومي« والمتحّدثون اأكدوا اأن نهاية الحتالل قريبة جدًا وَمن ُي�صقط فل�صطين من وجدانه ي�صقط

القومي  السوري  الحزب  في  السويداء  منفذية  العلي مكتب  نجدو  الشيخ  والقنيطرة  السويداء  أوقاف  مدير  زار 
االجتماعي، وكان في استقباله عضو المجلس األعلى سمير الملحم ومنفذ عام السويداء باسم رضوان وممثل الحزب 

بفرع الجبهة ماجد الباروكي وأعضاء هيئة المنفذّية وعدد من القوميين.
الى  الثابتة وأشاد بدوره على الصعد كافة وما قّدم من شهداء، ووقوفه  القومّي  العلّي ثمن مواقف الحزب  الشيخ 

جانب الجيش السورّي.
الملحم ورضوان رحبا بالشيخ العلي وأثنيا على مواقفه الوطنّية ودوره في تعزيز اللحمة الوطنّية.

 مدير اأوقاف ال�صويداء والقنيطرة

زار مكتب منفذّية »القومي« في ال�صويداء 

وكيل عميد العمل وال�صوؤون الجتماعّية في »القومّي«:  
قرار اإقفال مراكز المعاينة �صائب ولم�صلحة المواطنين 

وندعو لخطة متكاملة بتعرفة مدرو�صة 

أّيدت عمدة العمل والشؤون االجتماعية في الحزب السوري القومي االجتماعي قرار وزير الداخلية والبلديات 
في لبنان، القاضي بإقفال مراكز المعاينة الميكانيكّية وإحالة الشركة المشّغلة إلى القضاء المختص.

الداخلية،  وزير  قرار  نؤيد  أننا  إبراهيم،  محمد  »القومي«  في  االجتماعية  والشؤون  العمل  عميد  وكيل  وأكد 
خصوصاً بعدما تمادت الشركة المّشغلة بفرض زيادة في تعرفة المعاينة خالفاً للقوانين، علماً  أن أية زيادة 

في التعرفة تحتاج إلى إصدار قانون خاص من قبل المجلس النيابي.
واعتبر وكيل عميد العمل والشؤون االجتماعية أن طوابير إذالل المواطنين أمام مراكز المعاينة، ألن الشركة 

المشغلّة مارست االبتزاز وتعّمدت ربط الخدمات البطيئة التي تقدمها بزيادة تعرفة غير مشروعة.
وأشار الوكيل، إلى أن ما قام به وزير الداخلية هو لمصلحة المواطنين عموماً، ال سيما السائقين، داعياً إلى 

استرداد عقارات الدولة من الشركة المشّغلة.
 وشّدد الوكيل على ضرورة وضع خطة متكاملة، تسهل على المواطنين إنجاز المعاينة الميكانيكية من دون 

االنتظار في طوابير، وبتعرفة مدروسة، تحول دون أي شكل من أشكال الرشوة والسمسرات.

حاشد،  تشييع  والزهراء في  نبل  بلدتي  وّدعت 
عشرة شهداء من أبنائها، قضوا في كمين إرهابي 
والشهداء  عنجارة،  منطقة  في  حافلتهم  استهدف 

هم من عداد قوات الدفاع المحلي.
السوري  الحزب  من  وفد  التشييع  في  ش��ارك 
 � السياسي  المكتب  عضو  ضم  االجتماعي  القومي 
التنمية  عميد  وكيل  حوري،  طالل  حلب  عام  منفذ 
اإلذاعة  ناظر  ح��وري،  عاطف  الشام  اإلدارية في 
محمد بربشت، ناظر العمل والشؤون االجتماعية 
براء  والشباب  التربية  ناظر  اوسكيان،  خجادور 
جلقان، والرفقاء عبدالحميد حايك، منتصر زيتوني 
ومحمد عبدالوهاب، إلى جانب وفد من فرع حلب 
في حزب البعث العربي االشتراكي وممثلي أحزاب 

وقوى وفعاليات المنطقة ورجال دين.
لقصف  المشاركون  تعّرض  التشييع  وأثناء 
إرهابي بالقذائف ما أّدى الى استشهاد طفل وجرح 

آخرين.
وأدلى وكيل عميد التنمية اإلدارية عاطف حوري 
بتصريح حيا فيه الشهداء وتضحياتهم في سبيل 
الوطن، معتبراً أن المجموعات اإلرهابية ورعاتهم 

سيدفعون ثمن جرائمهم بحق شعبنا وبلدنا. 
أرضنا  عن  الدفاع  معركة  في  االستمرار  وأكد 

حتى دحر اإلرهاب عن المناطق السورية كلها.

نبل والزهراء �سّيعت �سهداءها الع�سرة في كمين اإرهابي وتعّر�ض الت�سييع لق�سف مجرم

وكيل عميد التنمية الإدارية في »القومي« عاطف حوري: 

الإرهابّيون ورعاتهم �صيدفعون ثمن جرائمهم
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إال  الطائف وصار مادة دستورّية ال تحتاج  اتفاق  بالذهاب للسير بما نّص عليه 
على  الطائفي  القيد  خارج  نيابّي  مجلس  انتخاب  يضمن  عادي  بقانون  للتطبيق 
أساس النظام النسبي ودوائر موّسعة كالمحافظات الخمس إن لم يكن في لبنان 

دائرة واحدة. والغريب أن أحداً منهم لم يأت على ذكرها.
- الشعبوّية الطائفية تقوم أصالً على النفاق والفصام، ألنها توصف المشاكل 
والحلول على عكس حقيقتها، لكن المشكلة باتت اليوم بالجنون، وليس بالنفاق 
ينتبه  أن أحداً  البلد وال يبدو  السياسّي عندما يصير طائفياً يشعل  فقط، فالعبث 
مثلهم  الطائفية  الصيغة  أمام  جبناء  ظهروا  فالتغييرّيون  لخطواته،  وال  لخطابه 
مثل التقليدّيين، ومؤّيدو خيار المقاومة، منهم ومن القوى التقليدية أسير معادلة 
سيفتح  التي  النواب  مجلس  رئاسة  انتخابات  من  موقفه  في  شعبوّية،  مزايدة 
التصويت الطائفّي عليها أبواباً جهنمية على المناخات الطائفيّة وشد العصبيّات 
لكننا  الترشيح،  على  نعترض  يقولوا  أن  أصحابها  بيد  كان  بينما  واستنهاضها، 
نحترم معادلة العيش المشترك وإجماع إحدى الطوائف الكبرى على ترشيح من 
من  لنخرج  األوان  آن  لقد  يقولوا  أن  أو  عليها،  محسوباً  دستورياً  منصباً  يشغل 

الطائفية، أو لنذهب إلى المداورة بين الطوائف في الرئاسات.
في  ن��واب   7 الحزب  لدى  كان   1975 عام  الكتائب  عزل  شعار  طرح  عندما   -
وفي  النظام،  مكّونات  بحق  صحيحاً  النيابّي  التمثيل  وك��ان   ،1972 برلمان 
يشبه  بما  نائباً،   11 ب�  يتمثل  األح��رار  الوطنيين  حزب  وك��ان  الكتائب،  طليعتها 
شعار  إن  اليوم  حتى  البعض  يقول  يزال  وال  الله،  وحزب  أمل  حركة  حال  كثيراً 

عزل الكتائب كان سبباً للحرب األهلية.

التعليق ال�سيا�سي

النظام الطائفّي يلفظ اأنفا�صه على اأيدي اأ�صحابه

انتخاب  رفض  على  ُيجمعون  الذين   16 ال�  التغيير  نواب  من  أحد  بعد  يجرؤ  لم 
الرئيس نبيه بري رئيساً لمجلس النواب على الدعوة إللغاء طائفية الرؤساء والسير 
اللبنانيين بمعزل عن  المناصب الدستورية والوظيفية أمام  منها نحو فتح جميع 

طوائفهم، مؤكدين بذلك، سواء تحت شعار األصالة أو العجز أو ذريعة الواقعية.
اذن الجميع تحت سقف النظام الطائفّي بالتكافل والتضامن من مواقع مختلفة، 
لكن النظام الطائفي له أصول يهّدد خرقها باالنقسام الطائفّي وصوالً لفتح أبواب 
جهنم الطائفيّة التي تترجم حرباً أهلية، وال يعصمنا منها أي توصيف للخطر بأنه 
مجرد تهويل. فقد جرى مثل ذلك عام 1975 قبل أن نجد أنفسنا في قلب الحرب 

األهلية.
وليس  السياسية،  الجماعة  هي  الطائفة  أن  اعتبار  على  الطائفي  النظام  يقوم 
الوطني،  بالتوازن  يسّميه  ما  يراعي  أن  يجب  االنتخاب  قانون  وأن  المواطنة، 
نفسه،  الشيء  ال��وزراء  مجلس  وفي  الطائفية،  إلغاء  حين  إلى  الطائفي،  والقصد 
مناصفة  األولى  الفئة  ووظائف  الكبرى،  الثالث  الطوائف  على  الرئاسات  ويوزع 

بين المسلمين والمسيحيين، ومراعاة التوازن داخلها.
والسياسية،  الروحية  المسيحية  القيادات  خرجت  عندما  الصيغة  هذه  تعثرت 
ُينتخبون بأصوات  المسيحيين  النواب  أغلب  إن  تقول   2005 بعد عام  خصوصاً 
األغلبية  ترضاهم  ال  جمهورية  برؤساء  تأتي  النيابية  المجالس  وإن  المسلمين، 
يعيد  انتخابات  لقانون  بالحاجة  يقول  للسياسة  ثقافياً  نمطاً  أنتج  ما  المسيحية، 
إنتاج غالبية النواب المسيحيين بأصوات ناخبين مسيحيين، ومعه معادلة رئيس 
جمهورية يمثل األغلبية المسيحية الشعبية والنيابية، ونجحت المساعي لتحقيق 

هذا الهدف.
المسيحيتان  الكتلتان  ت��ص��ّرح  ال��ن��واب  مجلس  رئ��ي��س  ان��ت��خ��اب  عشيّة  ال��ي��وم 
أصواتهما  تمنحا  لن  بأنهما  اللبنانيّة،  والقوات  الحر  الوطني  التيار  الكبيرتان، 
للمرشح الذي أجمعت عليه كل األصوات الشيعيّة في مجلس النواب، وبغياب أي 
أنه لو كان هناك مجال النتخاب رئيس المجلس من خارج  مرشح آخر، ما يعني 
بانتخاب  مشكلة  هناك  كانت  لما  الجمهورية،  رئاسة  مع  الحال  هو  كما  النواب، 

رئيس للمجلس بأصوات نواب من خارج أّي حضور لنواب طائفته.
سينتخبه  لكنه  بري،  نبيه  الرئيس  يعارض  إنه  القول  على  أحد  يجرؤ  لم  طبعا 
بوجهه،  مرشح  آخر  شيعياً  نائب  ال  أن  طالما  المشترك،  العيش  لقواعد  احتراماً 

وطالما أنه يحظى بإجماع نواب طائفته.
ال ينتبه الكثيرون الى المعنى األبعد مدى من السياسة في ما يجري وهو أننا 
في أزمة وجودية لنظام بنيوّي تهّدد باالنفجار، طالما لم يُعد النظام الطائفّي قابالً 

لالحترام، وال أحد يملك شجاعة الخروج من قيوده.

حكومة  تأليف  على  قادرة  شخصية  اختيار  التحديات  ثاني 
توافق وطني في هذه الظروف العصيبة. حكومُة نجيب ميقاتي 
وليس  األحد،  أمس  يوم  منذ  مستقيلة  الدستور  بحكم  أصبحت 
سياسية  شخصية  وج��ود  ال��ى  يشير  ما  السياسي  األف��ق  في 
تأليف  مهمة  تكليفها  الى  ليصار  عليها  التوافق  يمكن  مقتدرة 
حكومة جديدة. ماذا لو تعّذر التفاهم على الشخصية المناسبة 

أو طال البحث والتجاذب في هذا السياق؟
ثالُث التحديات انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد انتهاء 
والية الرئيس ميشال عون في أواخر شهر تشرين األول/ أكتوبر 
المقبل. ال تشير نتائج االنتخابات األخيرة الى شخصية بعينها 
تبدو قادرة على أن تشّكل نقطًة تتقاطع عليها مختلف الطموحات 
والمصالح واألهواء والتدخالت الخارجية لُيصار الى انتخابها 
المناسبة  التوافق على الشخصية  للدولة. ماذا لو تعّذر  رئيساً 

او طال البحث والتجاذب في هذا المجال؟
عن  ستنجم  خطير،  بعضها  شتى،  تداعيات  أن  في  ش��ّك  ال 
من  كلٍّ  لملء  المناسبة  الشخصية  على  التفاهم  في  المماطلة 
المزمنة  األزم��ة  ت��زداد  وق��ٍت  في  ذكرها  المار  الثالث  الرئاسات 
حّدًة  واألمنية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  بأبعادها 
وحساسية. ذلك يطرح على اللبنانيين جميعاً، خصوصاً على أهل 
الرأي والقياديين الحريصين على وحدة البالد واستقرارها، سؤاالً 

بديهياً ضاغطاً: ما العمل لتفادي كّل هذه التحديات والمخاطر؟
أرى، وغيري كثيرون من دعاة التغيير الوطني الديمقراطي، 
االنتقال  تستوجب  باتت  المستفحلة  أزمتها  في  البالد  حال  أّن 

القوى  ل��دى  المنطلق،  ال��ص��راع  ح��ال  م��ن  محسوبة  بسرعة 
الى  القصوى  وال��ّص��ب��وات  األه���داف  م��ن  جميعاً،  السياسية 
يستوجب  ما  وإلحاحاً  حضوراً  األكثر  واألولويات  المتطلبات 
بالضرورة تأجيل االهتمام بالّصبوات )بمعنى األهداف القصوى 
من  الملّحة  األولويات  على  التركيز  وتعجيل  للجدل(  المثيرة 

خالل خطة عمالنّية بالترتيب اآلتي لألهمية:
أوالً: الضرورياُت الحياتية األكثر إلحاحاً وهي الغذاء والدواء 
إدارات  جانب  من  متواصل  دعٍم  من  تستلزمه  وما  والكهرباء، 
القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص والوكاالت األممية ذات 

الصلة.
ائتالفّية  وطني  وف��اق  حكومة  تأليف  على  التوافق  ثانياً: 
باإلضافة  وتعمل،  متكاملة  وطني  تعاٍف  خطة  تنفيذ  تتولى 
لالضطالع  الذكر،  السالفة  الحياتية  الضروريات  تأمين  الى 
بدور رئيس في متابعة التحقيق الجنائّي في جرائم نهب المال 
من  العمل  وفي  الخارج،  الى  المصارف  ودائ��ع  وتهريب  العام 
من  ومساعدات  بقروض  المالّية  الدولة  مالءة  استعادة  أجل 
صندوق النقد الدولي ال تمّس السيادة، وباالتجاه شرقاً لإلفادة 
من مشروعات الدعم والتنمية المتاحة من دول الصين وروسيا 
على  مكامنها  من  والغاز  النفط  عن  التنقيب  ومباشرة  واي��ران، 

طول الساحل اللبناني بغية االستفادة من عائداتها الوفيرة.
التغيير  قوى  من  بمبادرة  واسع  وطني  حوار  مباشرُة  ثالثاً: 
وطني  توافق  تحقيق  بغية  المستقلة  الديمقراطي  الوطني 

عريض على هدفين إصالحيين استراتيجيين هما:

صحة  يحقق  لالنتخابات  ديمقراطّي  قانون  اعتماد  )أ(   
أحكام  تنفيذ  اآلتية:  األس��س  على  وعدالته  الشعبي  التمثيل 
وطني  أساس  على  نواب  )مجلس   22 المادة  سيما  ال  الدستور 
الطائفي ومجلس شيوخ لتمثيل الطوائف( والمادة 27 )»عضو 
الدائرة  النواب يمثل األمة جمعاء« ما يستوجب اعتماد  مجلس 
)»إلغاء   95 وال��م��ادة  النسبي(  والتمثيل  ال��واح��دة  الوطنية 
الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية«( وخفض سّن االقتراع 
الى الثامنة عشرة إلشراك أجيال الشباب في المسؤولية العامة 
بما يؤدي نتيجَة ذلك كله الى االنتقال من الجمهورية األولى الى 

الجمهورية الثانية.
 )ب( التوافق على أسس خطة متكاملة للدفاع الوطنّي تكفل 
في  الشعبّية  المقاومة  دور  وتحّدد  وسيادته  لبنان  أمن  حماية 
مشاركة الجيش الوطني مواجهته للعدو الصهيوني الطامع في 

أرض الوطن ومياهه.
الى  النهوض  على  سريعاً  التوافق  في  ماثلة  صعوبة  ثمة 
بسبب  وذلك  أعاله،  بها  المنّوه  إلحاحاً  األكثر  األولويات  تنفيذ 
لكن  األخيرة.  االنتخابية  المعركة  وذيول  الطائفي  التنافر  حال 
ومسؤولين،  مواطنين  الجميع،  تواجه  التي  الجّمة  المخاطر 
الماثلة  والمخاطر  التحديات  مستوى  الى  االرتفاع  تستدعي 
مواجهتها  وآليات  أسس  توفير  في  إبطاء،  دونما  وال��ش��روع، 

للخروج مما نحن فيه من بؤس وتفكك وانحطاط.
هل من نهج آخر أفعل وأجدى؟

*نائب ووزير سابق.

العام يقومون بساعات  المدعي  التحقيق ومكتب  الفيدرالية ولجنة  السجون   رؤساء مصلحة 
الساعة بمعدل فريق كّل ثماني ساعات، وتّم توجيههم لمساعدة جهاز  عمل متواصلة على مدار 

المخابرات الفدرالي بشكل كامل في التحضير للمحاكمة الكبيرة للنازيين الجدد والبانديريين.
 الرئيس الروسي فالديمير بوتين أمر مكتب المدعي العام في روسيا ووكاالت حكومية روسية 

أخرى بإنشاء محكمة دولية بديلة لمحاكمة النازية. 
لروسيا،  الصديقة  والدول  روسيا  من  قضاة  دعوة  عبر  البديلة  الدولية  المحكمة  تفعيل  سيتّم 
وسيواجه أسرى آزوف األوكرانيين واألجانب الذين أسرتهم روسيا محاكمات أمام محكمة دولية 
بناًء على أدلة تشير إلى انتمائهم للفكر النازي وانضمامهم إلى مجموعة آزوف وارتكابهم جرائم 

إبادة .
هذا وتّم تكليف 100 موظف في مديرية التحقيقات العسكرية التابعة للجنة التحقيق بتقديم 
ولوغانيسك  دونباس  في  ال��روس  ضّد  اإلنسانية  ضّد  جرائم  آزوف  جماعة  ارتكاب  حول  أدلة 

وخصوصاً في ماريوبول.
 وحسب المعلومات سوف يبدأ العمل في المحاكمات قريباً...

المعادية  الماوية  معسكر  الى  انتقل  حتى  قيداً  عليه  السوفياتية  الماركسية  أصبحت  أن  وما 
لإلمبريالية السوفياتية...

فذهب مع ثوار عزيز الجاج في جبال العراق شماالً...
وما ان تكلّست هذه حتى خرج منها يسارياً حراً يحلق اّنى يشاء...

على  ثورته  في  الكبير  الخميني  الزاهدين  ومرجع  والرفض  االحتجاج  إمام  انتصر  وعندما 
الشاهنشاه كلب حراسة أميركا وشرطي الخليج.

حتى رأى فيه علّي زمانه وإمام الفقراء الذي كان يبحث عنه فذهب الى إيران وأعلن والءه بأعلى 
صوته لمذهب حركات التحّرر الفكرّي الجديد عند مرقد سلطان األئمة اإلمام علي بن موسى الرضا 
الدمع ما لم يذرفها في حياته من قبل، وكان يومها يصرخ بأعلى  عليه السالم واذرف هناك من 

صوته المتهّدج:
ها قد عدُت إليك سيدي وإليكم سادتي والى أصلي وجذوري...

إيران  المفروضة على  الظالمة  الكونية  األعرابية  الصدامية  الحرب  لم يحتمل استمرار  وعندما 
والشعب العراقي نادى بأعلى صوته في قصيدته الشهيرة »األساطيل«:

وَتصفَيٍة  الُطغاة  ِلَدكِّ  االلتحاِم  ساحُة  بل  الحرب  ساحُة  هنا  ليَس  الُجند  أيها  الَعجم  جنوَد  يا 
موها  ُخ في َنفِسها خاِئفة أيها الجند بوصلٌة ال ُتشيُر إلى القدِس مشبوَهٌة َحطِّ لبقايا ُعروٍش ُتَوسِّ

على ُقحِف أصحاِبها.
فالذوا  منها،  تخاذلهم  في  الحكام  وع��ّرى  بكلماته،  القدس  بكى  مقاوم  صوت  النواب  مظفر 

بالصمت، وتواروا وراء الحجب يخشون مواجهة قصائده الغاضبة.
الفقراء فاستوحشوا غيابه، وانطلقوا في موكب تشييعه يرّددون  النواب عن عالم  رحل مظفر 

أبياته.
كان مظفر النواب مدرسة شعرية قائمة بذاتها، وكان هو آخر الشعراء المقاومين المخضرمين 

الذي مات وهو يسير باالتجاه الصحيح...
الفقراء  يقين  اليقين...  عن  البحث  في  ص��ادق  في  وهو  لمالقاته  كدحاً  ربه  الى  كدح  شاعر 

والكادحين الذين لم تأخذهم في الله لومة الئم.
كان وحده كتيبة متقّدمة في جيش تحرير فلسطين والقدس الشريف.

رحمه الله برحمته الواسعة وغفر له ما تقّدم وما تأخر من ذنوبه...
ستظّل حياً بيننا يا مظفر بكلماتك وقصائدك الثورّية النافذة قصائد الرفض واالحتجاج.

بعدنا طّيبين قولوا الله...

نجحت محاوالت حشد عدد ال بأس به من نواب التغيير، لكن بقي ثالثة منهم إضافة 
التسمية ويتساءلون لماذا  البزري وأسامة سعد يتحفظون على  الرحمن  للنائبين عبد 
ال ترّشح قوى التغيير لرئاسة الحكومة أحد نوابها، خصوصاً أن االستحقاق يأتي في 
من  الحكومة  لرئاسة  األبرز  المرشح  يكون  ان  الطبيعي  ومن  نيابية،  انتخابات  أعقاب 
هذا  سالم.  نواف  والسفير  ميقاتي  نجيب  الرئيس  اسمي  يستبعد  ما  النواب،  صفوف 
إضافة لتموضع عدد من النواب المستقلين بوضوح خارج الخطاب المعادي للمقاومة 
سليمان  السابق  النائب  رعاية  تحت  وطنّي  وفاق  كتلة  لتشكيل  نية  عن  الحديث  وسط 
النواب طوني فرنجية ووليم طوق وفريد الخازن وميشال المر ونواب  فرنجية تضم 
حزب الطاشناق الثالثة، والنائبين الشماليين المستقلين سجيع عطية وفراس سلوم. 
وهذا يعني تموضع خمسة نواب منتخبين مستقلين خارج نداء جعجع وادعائه بوجود 

أغلبية تحت إبطه.
في موضوع األغلبية اعتبر نائب األمين العام لحزب الله الشيخ  نعيم قاسم ، أنه »إذا 
نائباً   77 أن  نجد  »إسرائيل«  مقاومة  مع  هم  من  أس��اس  على  النيابي  المجلس  صنفنا 
يؤيدون هذا الخيار«، مشيراً الى انه »لدينا عالقات مع النواب المعتدلين من المستقلين 
ومن المجموعات والمنظمات الشعبية غير المرتبطة بالسفارات«. وشّدد قاسم على ان 
»اذا كان هناك من يعتقد أنه قلب الطاولة على حزب الله في المجلس النيابّي فهو مخطئ«، 
معتبراً ان »حزب الله ال يريد األكثرية النيابية وال نعمل على ان يكون لنا أكثرية«، الفتاً 
على  قاسم  وتمنى  متعاونين«،  دائماً  وكنا  نقصر  لم  الحلفاء  مع  العالقة  في  »اننا  الى 
األفرقاء المختلفين ان يضعوا أمامهم فكرة عدم التعطيل وليختاروا من يريدون لرئاسة 
لرئيس  والتحرير  التنمية  كتلة  يؤيد ترشيح  الله  ان »حزب  الى  النواب، مشيراً  مجلس 

مجلس النواب نبيه بري«.
في  بالفوز  واحتفائية  احتفالية  خطابات  من  بدلوها  السياسية  القيادات  أدل��ت  بعدما 
المقبلة،  االستحقاقات  في  لصرفها  السياسية  وأوزانها  النيابية  أحجامها  لتظهير  االنتخابات 
لتعود  الوهمّية  االنتصارات  و«نشوة«  االنتخابات  »سكرة«  وتذهب  الزمن  من  برهة  إال  هي  ما 
القوى السياسية كافة الى أرض الواقع المأساوّي، لتجد دولة على أنقاض االنهيارات واألزمات 
االقتصادية والمالية والنقدية التي كوت المواطنين، ومؤسسات أكلها االهتراء وإدارات وأجهزة 
نهشها الصدأ وأن فجوة الفقر والجوع هي الفئة األكبر وأن أعلى وأغلى فواتير محروقات وكهرباء 
واتصاالت في العالم ألفقر شعب في العالم. كما ستصطدم هذه القوى بجدار من االستحقاقات 
الذي  التشريعي  وطاقمه  النيابي  للمجلس  رئيس  انتخاب  من  والمتتالية،  الداهمة  الدستورية 
المقبلة  المرحلة واالستحقاقات  الى طبيعة  أنه سيشهد معركة سياسية شرسة، ستؤشر  يبدو 
معبدة  ستكون  بل  سهلة،  طريقه  أن  ب��دوره  يبدو  ال  ال��ذي  الحكومي  االستحقاق  رأسها  على 
المتعددة والمتنوعة وذات  النيابية والسياسية  التوازنات  بالعقد والعقبات والتعطيل، في ظل 
ضربت  التي  السياسية  التجاذبات  عن  فضالً  االنتخابات،  أفرزتها  التي  المتضاربة  التوجهات 

»البيت السياسّي« الواحد ال سّيما بين التيار الوطني الحر وحركة أمل. 
ويبدو أن البالد ُمقبلة على معارك ومواجهات سياسية ظهرت بمواقف بعض القوى السياسية 
التي تشعر بفائض قوة بعد االنتخابات والتي تّدعي امتالك األكثرية النيابية وفرض الخيارات 
مقبلون  أننا  ل�»البناء«  مطلعة  سياسية  مصادر  بحسب  يعني  ما  المقبلة.  االستحقاقات  في 
االجتماعية  األزمات  تفّجر  بموازاة  واالمني،  السياسي  والتوتر  التصعيد  من  جديدة  جولة  على 
دائرة  في  لبنان  بإبقاء  السعودي   – األميركي  للمشروع  استكماالً  وذلك  بالجملة،  واالقتصادية 
الشروط  لفرض  األمني  والتوتر  والمالية  االقتصادّية  والعقوبات  والحصار  السياسي  الضغط 

الخارجّية على لبنان في الملفات والقضايا الكبرى.
المشروع  هذا  رأس  على  سيقف  جعجع،  سمير  اللبنانية«  »القوات  حزب  رئيس  أن  ويبدو 
كأداة في المشروع الخارجي الفتعال مواجهات وأحداث أمنية لتهديد السلم األهلي واالستقرار 
ويعمل  والمعارك،  بالحرب  التهديدات  إطالق  إلى  ويبادر  الطيونة،  جريمة  غرار  على  الداخلي 
الحرب  إلعالن  حزبه  كتلة  مع  واحدة  بكتلة  وجمعهم  المدنّي«  »المجتمع  قوى  استقطاب  على 

على القوى األخرى.
مما  لبنان  إخراج  يتطلب  الراهن  الوضع  ألن  كبيرة،  مواجهة  أمام  »أننا  أمس،  جعجع  وأعلن 
أن  التأكيد  مجدداً  النيابي«،  المجلس  رئاسة  انتخابات  مع  تبدأ  األولى  والخطوة  به  يتخبط 
أفراد  من  المعارضة  »المجموعات  جعجع  ودعا  بري«.  نبيه  الرئيس  ننتخب  »لن  »القوات« 
المالئمة  الطريقة  إيجاد  بغية  التنسيق  ضرورة  الى  وأحزاب  صغيرة  ومجموعات  ومستقلين 

لتفعيل هذه المعارضة بعد أن أصبحت األكثرية في المجلس النيابي«.
وتساءلت المصادر: كيف يّدعي جعجع أنه األغلبية النيابية وفي الوقت نفسه يحسب نفسه 
على المعارضة ويدعو قوى »المجتمع المدني« ليكونوا في صفوف المعارضة؟ فلماذا ال يصرف 
هذه األكثرية في تكليف رئيس للحكومة وتشكيل حكومة جديدة وتحّمل المسؤولية في معالجة 

األزمات وإنقاذ البلد من االنهيار؟
من  محذرة  الخارجية،  والشروط  اإلم��الءات  بتنفيذ  مكلف  بأنه  جعجع  المصادر  واتهمت 
بأنهم  المدني«  و«المجتمع  التغيير«  »قوى  على  المحسوبين  الجدد  النواب  من  مجموعة  دور 
يتحّدث  التي  المواجهة  حربة  رأس  ستكون  وازنة  نيابة  كتلة  لتشكيل  »القوات«  مع  سيتكتلون 
عنها جعجع، ومحّذرة هؤالء النواب من التورط بمشاريع جعجع الفاشلة والتي أّدت بالبلد الى 
سيفضح  كهذه  مشاريع  في  تورط  أي  أن  الى  مشيرة  الطيونة،  في  وآخرها  أهلية  وفتن  حروب 
المعيشية  األوض��اع  من  البلد  إلنقاذ  انتخبوهم  الذين  للمواطنين  خيانة  ويعد  النواب  هؤالء 

الصعبة، وليس لشن حروب سياسية وفتن أهلية وشن حرب على المقاومة وسالحها.
شينكر  ديفيد  لبنان  في  السابقين  األميركيين  المسؤولين  كالم  عند  المصادر  توقفت  وإذ 
تشديد  عبر  الداخلي،  الوضع  وتفجير  لبنان  في  لالنهيار  واشنطن  سعي  حول  هيل  وديفيد 
الخناق االقتصادي والمالي للدفع باتجاه تفجير الشارع، كشفت المصادر عن مخطط أميركي – 
التابع للسفارات  المدني«  الداخل من »القوات« وبعض قوى »المجتمع  أدواته في  خليجي عبر 
إلشعال احتجاجات في الشارع وذلك لمواكبة الضغط السياسي لتحالف »القوات« و«المجتمع 
المدني« في المجلس النيابي لفرض الخيارات في االستحقاقات المقبلة. وذكرت المصادر بكالم 
دعوة  برزت  اإلطار،  هذا  وفي  الشعب.  وجه  في  الوقوف  يستطيع  ال  بأنه  أيام  منذ  الجيش  قائد 
المؤمنين  أولئك  سّيما  »ال  المواطنين  الراعي  بطرس  بشارة  مار  الكاردينال  الماروني  البطريرك 
لمواجهة  واالستعداد  »اليقظة  إلى  الّسالح«،  ووحدة  الوطنّية  والّسيادة  اإليجابي  بالّتغيير 
الّنيابي  الّتغيير  واقع  يعّطل  أن  يريد  من  »هناك  أن  الى  مشيراً  الشعبّية«.  اإلرادة  على  االلتفاف 
االنتخابات، والهيمنة على االستحقاقات  االنقالب على نتائج  الّسياسي، ويريد  الّتغيير  وحركة 
اآلتية«. وتساءلت المصادر: هل بات البطريرك الراعي هو »الراعي« للنواب الجدد؟ وهل أصبح 
ملهم الشارع ومحّركه؟ وهل سالح المقاومة هو الذي يمنع معالجة األزمات االقتصادية وإنقاذ 

لبنان من االنهيار، أم الحصار األميركي - الخليجي الذي يتجاهل الراعي االشارة اليه؟«.
اللبنانيين مّمن  أن »بعض  النائب محمد رعد،  للمقاومة«  »الوفاء  أكد رئيس كتلة  المقابل  في 
األكثرية  أنهم يملكون  يّدعون  بدأوا  االنتخابات  البلد، عندما حصلت  هذا  في  لنا  نريدهم شركاء 

النيابية، لكن ما زلنا قّوة نيابية وازنة تستطيع الحضور والتصّرف بما يحفظ مصلحة شعبنا، 
بضعة  والقّصة  نستعجل  ولن  سننتظر  نحن  النيابية  األكثرية  تملكون  أنكم  تّدعون  كنتم  وإذا 
أيام وسنرى ما هي أولوّياتكم وكيف ستصرفون هذه األكثرية في السلطة وعندها سنبني على 
إزاء تشكيل الحكومة وإدارة شؤون  الشيء مقتضاه«. وأضاف رعد: »سنرى كيف ستتصّرفون 
نستعجل  أن  نريد  ال  أيًضا  نشارك  ال  أو  سنشارك  مسألة  أّما  ستعتمد،  التي  والسياسات  البلد 
كّل  مع  اإليجابي  التعاون  على  منفتحون  أننا  لشعبنا،  ونؤّكده  نقوله  أن  يعنينا  ما  لكن  األمور، 
القواعد  إطار  عن  يخرج  ذلك  دون  وما  بلدنا  ومصالح  الناس  مصالح  لتحقيق  مناسًبا  نراه  ما 
الّتسليم  يريدون  ال  اآلخرون  كان  إذا  اآلخرين  مع  نتعاون  بأن  ملزمين  تجعلنا  التي  المشتركة 

وبالوقائع«. بالحقائق 
وأكد عضو المجلس المركزي في »حزب الله« الشيخ نبيل قاووق »أننا أمام مشروعين، األول 
أزماته،  من  لبنان  إنقاذ  هو  الثاني  والمشروع  األهلية  والحرب  الفتنة  إلى  لبنان  يأخذ  أن  يريد 
أما  اللبنانيين.  معاناة  بتخفيف  القاضي  المشروع  في  المتقدم  الموقع  في  الله  حزب  في  ونحن 
»الواجب  أن  إلى  الفتاً   ،»1975 ال�  حقبة  إلى  لبنان  جّر  يريد  تدميرّي  فمشروعه  اآلخر  الجانب 
األزمات  من  واللبنانيين  البلد  إلنقاذ  أولوية  نعطي  أن  يفرض  واإلنساني  واألخالقي  الوطني 

المتالحقة وليس أن نسمح للتحريض واالستفزاز وجر البلد إلى الفتن األهلية«.
وكانتا  المقاومة،  ضد  التحريض  حمالت  مّولتا  والسعودية  »أميركا  أن  الى  قاووق  ولفت 
وإذا  الله،  حزب  ومرشحي  المقاومة  عن  تبتعد  الناس  لتريا  االنتخابي  االستحقاق  تنتظران 
بالنتائج تثبت أن الحزب األكثر شعبية في لبنان هو حزب الله، وأنه رغم كل حمالت التحريض 

واألكاذيب والتحريف لم يزدد أهلنا إال حباً ووالء ودعما للسيد حسن نصر الله«.
بدوره، أشار المفتي الجعفري الممتاز الّشيخ أحمد قبالن الى أّن »الهجمة على سالح المقاومة 
هذا  وسيبقى  وبقاء،  وسيادة  وإب��اء  تضحية  سالح  لبنان  حّرر  اّل��ذي  والّسالح  أب��ًدا،  تنفع  لن 
الّسالح ضمانة لبنان. ودعونا من تجارة األكاذيب حسب الّدفعة، والحريص على لبنان يالقي 
الّسلم األهلي  اآلخر بحكومة وفاق وطني، وأّي خالف فليكن على طاولة الحكومة، والفراغ عدّو 
ومشروع الّدولة«. وتوجه قبالن الى بعض الذين يتوهمون بقدرتهم على نزع سالح المقاومة، 
إاّل لدولة وطنّية واحدة، وغير ذلك ممنوع  الكيل طفح، والبلد ال يّتسع  اللّعب بالّنار، ألّن  »بعدم 
سيدفنه  الّتاريخ  من  يتعلّم  لم  ومن  البعض،  هذا  بخيال  حّتى  يتحّقق  ولن  ومحتوم،  ومحسوم 
مجلس  رئيس  النيابي  المجلس  لرئاسة  المحسوم  »خيارنا  أن  على  قبالن  وشّدد  الّتاريخ«. 

النّواب نبيه بري، ونقطة على الّسطر«.
وتتجه األنظار الى استحقاق رئاسة المجلس والمطبخ التشريعي الذي من المتوقع أن تحسم 

المواقف بشأنه األسبوع الجاري أو بداية األسبوع المقبل، وسط غموض يخّيم على مصيره.
النائب جبران باسيل  التيار الوطني الحر وحركة أمل، عقب خطاب  وبرز السجال الحاد بين 
الذي صّوب النار باتجاهات متعددة، مجدداً التأكيد بأن كتلته النيابية لن تصّوت للرئيس بري 
فتوّهم  باسيل  »تضّخم  وقال:  تغريدات،  بسلسلة  خليل،  حسن  علي  النائب  من  رداً  استدعى  ما 
تعّود  لمعزوفات  تكرار  في  واسترسل  شروط،  دفتر  ليضع  يفاوضه  َمن  هناك  أن  الجمهور،  أمام 
رئيس  ككتلة  رشحنا  فخر  وبكل  »أننا  إلى  وأشار  مسؤولياته«.  من  للهروب  اللبنانيون  عليها 
من  ليس  وبالتأكيد  أحد،  من  نطلب  أو  نفاوض  ولم  المجلس،  لرئاسة  بري  نبيه  النواب  مجلس 
القيادة المجلسّية، التي وضعت هذه  باسيل، أن نبادله األصوات مع أي موقع، ونعتز بتجربة 

السلطة ودورها في موقعها الحقيقي متعاونة مع السلطات، كما ينص الدستور«.
بدوره، لفت النائب غازي زعيتر الى أّن »اّلذين يضعون الّشروط والمواصفات نقول لهم، لوال 
اّلذين  أنتم  فليس  إطالًقا،  الوطن  هذا  تستحّقون  ال  إّنكم  لقلنا  الّصدر،  إمامنا  خلف  أقسمنا  أّننا 
تضعون شروط المواصفات ألّي موقع وألّي مركز أو جهة، نحن نصّنف جميع اللّبنانّيين أخوة، 

ولكن نأسف على هذه المواقف اّلتي تصدر من هنا وهناك، للّذين تاريخهم حافل وثالث نقط«.
تأمين  على  مصلحة  ولها  مجبرة  كافة  النيابّية  الكتل  فإن  ل�»البناء«  مطلعة  أوساط  ووفق 
نصاب انعقاد جلسة االنتخاب، كما أن انتخاب بّري محسوم لكن المعركة على فوزه في الدورة 
يرتبط  وهذا  نائباً،  ال�45  تتجاوز  ال  نسبية  أكثرية  أو  نائباً   65 تفوق  موصوفة  بأكثرية  األولى 

بمواقف الكتل وطبيعة التحالفات والمقايضات بينها على الرئيس ونائبه وبقية المواقع.
عبدالله  بالل  النائب  الكتلة  عضو  دعا  لبري،  الديموقراطي  اللقاء  كتلة  تصويت  حسم  وإذ 
واللجان  المجلس  مكتب  وهيئة  الرئيس  ونائب  النيابي  للمجلس  رئيس  بانتخاب  لإلسراع 
حكومة  لتأليف  للحكومة  رئيس  لتكليف  بعبدا  قصر  في  النيابّية  باالستشارات  والبدء  النيابية 
الحياتية وإنقاذ  األزمات  النواب والوزراء لمعالجة  العمل في مجلسي  جديدة لالنطالق بورشة 
النيابية الحزبية  الكتل  البلد من االنهيار. وأبدى عبدالله استغرابه عبر حديث مع »البناء« من 

والتغييرية التي تضع عقبات وشروطاً متقابلة أمام عقد جلسة النتخاب رئيس للمجلس.
مرشح  وجود  ظل  في  للمجلس  رئيس  انتخاب  بمسألة  المناورة  جدوى  ما  عبدالله:  وتساءل 
واحد لهذا المنصب؟ فهل يريدون تعطيل انعقاد الجلسة؟ إال إذا كان هدف المناورة والسجاالت 
القائمة المقايضة على نيابة رئاسة المجلس؟ وأضاف: لماذا كل شيء نريده بالتوافق؟ فلينزل 
ودعا  وديموقراطية.  بحرية  بالتصويت  حقهم  ويمارسون  النيابي  المجلس  الى  النواب  جميع 
في  حصل  كما  النواب،  مجلس  رئيس  نائب  استحقاق  على  للنواب  التصويت  حرية  ترك  الى 

االنتخابات السابقة حيث جرى التصويت بين إيلي الفرزلي وأنيس نصار.
وحّذر عبدالله من أن »تعطيل استحقاق رئاسة المجلس مقّدمة لتعطيل المؤسسة التشريعية 
»القوات«  وطالب  للجمهورية.  رئيس  انتخاب  تعطيل  وكذلك  برمتها،  والدولة  المؤسسات  وكل 
والقوى التغييرية النزول الى المجلس والتصويت مع بري أو ضده. واعتبر عبدالله أن »أي نائب 

يتغيب عن الجلسة يخون الوكالة التي منحه إياها الشعب ويطعن الديمقراطية بالصميم«.
وعن موقع »اللقاء الديمقراطي« في االصطفافات النيابية الجديدة أوضح عبدالله أن »الكتلة 
أي  على  نحسب  ولن  القبان  بيضة  ولسنا  السياسية  وخياراته  االشتراكي  الحزب  مع  ستكون 
»أننا  الى  ولفت  اآلخرين«،  النواب  أو  الكتل  من  الينا  االنضمام  أراد  من  إال  آخر،  فريق  أو  كتلة 
سنكون  القضايا  من  كثير  في  لكن  الوطن،  مصلحة  في  يصّب  بما  إال  وسطيين  أو  حياديين  لسنا 

متطرفين«.
تدريجياً  ارتفاعاً  الدوالر  صرف  سعر  يسجل  أعمال،  تصريف  مرحلة  الحكومة  دخول  ومع 
ومتعّمد  مشبوه  غياب  ظل  في  ليرة،  ألف   32 عتبة  أمس،  وتجاوز  رادع،  أو  ضابط  أي  دون  من 
يبدو  والخبز،  والكهرباء  المحروقات  أزمات  فبعد  أكثر..  األزمات  تفاقم  بموازاة  لبنان،  لمصرف 
المستشفيات  اصحاب  نقيب  أطلق  بعدما  االنهيار  وشك  على  واالستشفائي  الصحي  القطاع  أن 
أن  إلى  المستشفيات«، مشيراً  اموال  المصارف »بحجز  الخاصة سليمان هارون، صرخة متهماُ 
النهج من خالل  لها اي قيمة وال يمكن االستمرار بهذا  لم يُعد  المصرفية  »التحويالت والشيكات 
هارون  لفت  تلفزيوني،  حديث  وفي  فواتيرها«.  لتسديد  نقدية  امواالً  المستشفيات  تسليم  عدم 
إلى أن »نسبة اإلشغال في المستشفيات ال تزيد عن 50 في المئة »ورح تشوفوا الناس عم تموت 

ببيوتها« بسبب عدم قدرتها على الدخول الى المستشفى«.
وعلى خط مواٍز، أعلنت لجنة أصحاب الصيدليات، بالتنسيق مع نقيب الصيادلة جو سلوم 
الساعة  عند  الصحة  وزارة  امام  واالعتصام  ظهراً  الثانية  الساعة  لغاية  غداً  الصيدليات  »إقفال 
التاسعة والنصف صباحاً للمطالبة بوقف التهريب العشوائي لألدوية دون أية رقابة من وزارة 
لسوء  نتيجة  الفعالية  عديمة  او  الصالحية  منتهية  او  مزورة  ادوية  تتضمن  قد  والتي  الصحة 
االدوية  معظم  ان  العلم  مع  المواطنين،  صحة  على  كبيراً  خطراً  تشكل  والتي  ونقلها  تخزينها 

المهّربة لديها بدائل مصنعة محلياً وبجودة عالية وتحت رقابة وزارة الصحة«.

الحياد  سياسة  ع��ن  والسويد  فنلندا  تخلي  على  تعقيباً 
أعربت  »ال��ن��ات��و«،  إل��ى  االنضمام  الدولتين  وع��زم  العسكري 
موسكو، أمس، عن »قلقها من تحّول منطقة القطب الشمالي إلى 

ساحة دولية للعمليات العسكرية«.
ولفت الدبلوماسي الروسي ورئيس لجنة كبار المسؤولين في 
مجلس القطب الشمالي نيكوالي كورشونوف، في حديث لوكالة 
الشمالي  القطب  منطقة  في  التطورات  أّن  إلى  نوفوستي«،  »ريا 
أّن  كيف  نرى  »أننا  موضحاً  للغاية«،  مقلق  »اتجاه  في  تنحو 
العليا،  العرض  خطوط  في  يتزايد  الدولي  العسكري  النشاط 

وتدويل النشاط العسكري يحدث« في تلك المنطقة.
وتابع كورشونوف، أن »السياسة التقليدية لفنلندا والسويد، 

وهي سياسة عدم االنحياز مع التحالفات العسكرية، قد أوجدت 
منذ فترة طويلة أساساً متيناً للحفاظ على السالم واالستقرار في 
يساعد  أن  »فرضية  مستبعداً  العليا«،  العرض  خطوط  مناطق 
في  األطلسي  شمال  حلف  منظمة  إلى  البلدين  هذين  انضمام 

تحقيق هذا الهدف«.
بموازاة ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 6 مراكز 
مقتل  جانب  إلى  األوكرانية،  للقوات  تجمع  نقطة  و39  قيادة 

العشرات من العناصر األوكرانية المسلحة.
إيغور  اللواء  الروسية  الدفاع  وزارة  باسم  الناطق  وق��ال 
كوناشينكوف، في بيان، »خالل اليوم، استهدفت صواريخ جوية 
عالية الدقة 3 مراكز قيادة و13 نقطة تجمع للقوات األوكرانية و4 

مستودعات ذخيرة بالقرب من سوليدار في جمهورية دونيتسك 
الشعبية ونيركوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية«.

نقطة  و13  قيادة  مراكز   3 تدمير  إلى  كوناشينكوف،  وأشار 
تجمع للقوات األوكرانية ومستودع ذخيرة بالقرب من كراسني 
إضافة  القوميين،  من   210 من  أكثر  مقتل  عن  كاشفاً  ليمان«، 
11 طائرة  38 مركبة ومدرعة، وإسقاط  إلى  إلى تدمير ما يصل 

مسيرة تابعة للقوات األوكرانية.
بنشر  األوكرانية  القوات  ال��وزارة  اتهمت  سابق،  وقت  وفي 
دونيتسك،  في  والمدارس  األطفال  رياض  داخل  ثقيلة  أسلحة 
تشويه  أجل  من  جديداً  استفزازاً  نفذت  »كييف  أن  إلى  مشيرة 

سمعة الجيش الروسي«.

قلق رو�شي من ع�شكرة القطب ال�شمالي
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الريا�ضّي تقّدم على دينامو في الفاينال فور 

وبيروت ي�ضتعّد لإنهاء ال�ضل�ضلة في ال�ضياح
حقق فريق الرياضي فوزاً مثيراً على حساب دينامو لبنان بنتيجة 75-64، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 
الرياضي في المنارة من دون جمهور، مساء السبت الماضي ، وذلك ضمن منافسات المرحلة األولى من الفاينال فور 
المباراة تفوق الرياضي  1-0. وشهدت  النهائية بنتيجة  اللبناني. ليتقدم بذلك الرياضي في السلسلة  لدوري السلة 
بكل األرباع حيث انتهى األول بنتيجة 24-17، والثاني 41-39، والثالث 58-53، قبل أن ينهي المباراة فائزا بفارق 
 6 17 نقطة كأفضل مسجل مع  11 نقطة. وبرز في المباراة نجم الرياضي الجديد علم الدين كيكانوفيتش بتسجيله 
 6 16 نقطة كأفضل مسجل في فريقه مع  متابعات وتمريرتين حاسمتين.  ومن جهته سجل نجم دينامو علي حيدر 
متابعات. ومساء اليوم سيلتقي الفريقان في المباراة الثانية  في مجمع نهاد نوفل عند التاسعة والنصف مساًء، على 

أن يتأهل إلى النهائي الفائز بثالث مباريات من السلسلة.
ومن جانب آخر، كرر نادي بيروت فوزه السهل على الحكمة بنتيجة 92 ـ 66 ، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 
الثالثاء )21.30(، في مجمع بلدية  الثالثة يوم غٍد  المباراة  أن يلتقيا في  0 لبيروت، على  ـ   2 النتيجة  غزير لتصبح 

الشياح الرياضي المعتمد من قبل بيروت. 

النجمة يتفّوق على هالل القد�س في البحرين

ويت�ضّدر مع الرفاع المجموعة الثالثة اآ�ضيويًا

حقق فريق النجمة فوزاً جيداً على فريق هالل القدس الفلسطيني بنتيجة )2 ـ 0( ، الشوط األول )0/0(، في المباراة 
االتحاد  لكأس  األول  الدور  من  الثانية  الجولة  إطار  في  وذلك  المنامة،  البحرينية  العاصمة  في  بينهما  جمعت  التي 
في   ،)1/2( واياباً  ذهاباً  الفلسطيني  الفريق  امام  لخسارتيه  ثأر  قد  النجمة  يكون  الفوز  وبهذا  القدم.  بكرة  اآلسيوّي 

المسابقة نفسها لموسم 2019.
 ،0 ـ   2 بنتيجة  السوري  تشرين  على  البحريني  الشرقي  الرفاع  فاز  الثالثة،  المجموعة  ضمن  الثانية  المباراة  وفي 

ليتصّدر الرفاع والنجمة برصيد 4 نقاط لكل منهما مع فارق األهداف نفسه.
هذا، واستحّق الفريق النبيذي الفوز، ألنه كان األفضل في جميع مراحل المباراة، ولو أن خطورة العبيه أمام المرمى 
كانت أخطر في الشوط األول، إال أن التوليفة السحرية التي اعتمدها المدرب التونسي طارق جرايا أعطت ثمارها في 
غائباً  الفلسطينّي  الفريق  يكن  ولم   .)90+1( الدين  عالء  علي  والبديل   ،)64( سار  للسنغالي  بهدفين  الثاني  الشوط 
المباراة بل بادر خصمه بعدد من الهجمات التي لم تخُل من الخطورة، وتكفل الحارس علي حالل بالتصدي لها  عن 

ببراعة.
وكان بوكنتا سار قد افتتح التسجيل في الدقيقة 52 إثر انفراده بالمرمى جراء تمريرة بينّية وصلته من كريم أبو زيد 

الذي وضع سار بمواجهة الحارس الفلسطيني وأرسل الكرة من تحته لحظة خروجه لمقابلته.
كما سجل المهاجم علي عالء الدين هدف االطمئنان للنجمة في الدقيقة 90+1 بعد كرة طويلة من الحارس علي حالل 
أخطأ الدفاع الفلسطيني في لتصل إلى المهاجم عالء الدين الذي انفرد بالحارس وراوغه ثّم أرسل الكرة نحو الشباك 

الخاوية مسجالً هدف النجمة الثاني.

ا�ستحقاقات اآ�سيوّية اأمام منتخبات ال�سلة اللبنانّية

منتخب تحت 16 �ضنة اإلى قطر 

ومنتخب الرجال اإلى اندوني�ضا 

ستشارك 13 دولة، من بينها لبنان، في بطولة آسيا لكرة السلة لفئة تحت الـ 16 سنة )ذكور( والتي ستستضيفها 
العاصمة القطرية الدوحة بين 12 و19 حزيران المقبل. والبطولة القارية مؤهلة إلى نهائيات بطولة العالم التي ستقام 
في ملقة في اسبانيا والتي ستقام بين 2 و10 تموز المقبل، على أن تتأهل أربعة منتخبات الى الدور نصف النهائي من 

بطولة آسيا للمشاركة في  بطولة العالم، لتنضم إلى المنتخبات المتأهلة من باقي قارات العالم.
وُقّسمت الدول الـ 13 إلى أربع مجموعات كاآلتي:

- المجموعة األولى: أستراليا، البحرين، الهند وقطر.
- المجموعة الثانية: إيران، لبنان وأندونيسيا.

 -المجموعة الثالثة: الفيليبين، اليابان والكويت.
 -المجموعة الرابعة: كوريا الجنوبية، نيوزيلندا وكازاخستان.

وسبق للبنان أن تأهل الى البطولة القارّية بعدما احتّل المركز الثاني في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في العاصمة 
األردنية عّمان منذ نحو اسبوعين. يشار إلى أن منتخب لبنان للرجال سيشارك في كأس آسيا التي ستقام بأندونيسيا 
كما  والهند.  والفيليبين  نيوزيلندا  جانب  الى  الرابعة  المجموعة  ضمن  القرعة  وأوقعته  المقبل  تموز  و24   12 بين 
نهاد  مجّمع  ملعب  على  سيواجه  اذ  العالم  كأس  تصفيات  ضمن  الثالثة«  “النافذة  مباراتي  لبنان  منتخب  سيخوض 

نوفل )ذوق مكايل( األردن في 1 تموز المقبل والسعودية في 4 منه.

بطولة محافظة النبطّية في كرة الطاولة

اللقب للبراعم النبطّية وحبو�س و�ضيفًا  
تنافست عشرة أندية إلحراز لقب بطولة محافظة النبطية لفرق الدرجة الثانية في كرة الطاولة التي أقيمت تحت 
إشراف االتحاد اللبناني لكرة الطاولة ممثالً بعضو االتحاد ناجي حالل، وذلك على طاوالت نادي الهدى عربصاليم. 
وأحرز المركز األول نادي البراعم النبطية، فيما احتل المركز الثاني نادي الشباب حبوش، وفي المركز الثالث حّل نادي 
االتحاد ربيع  الفنية في  اللجنة  الدولي غدير سبيتي تحت اشراف عضو  الحكم  المباريات  الرسالة كفررمان. وقادت 

حيدر. وفي الختام أقيم حفل تتويج الفرق الفائزة.

الأن�ضار يخ�ضر اأمام جبلة في اآخر دقيقة

والكويت يت�ضّدر المجموعة في الم�ضابقة

خسر فريق األنصار اللبناني أمام شقيقه جبلة السوري، بنتيجة )1-0(، على ملعب السيب ضمن منافسات الجولة 
الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس االتحاد اآلسيوي. ويدين جبلة بالفضل في الفوز لنجمه حسين جويد الذي 
سجل الهدف الوحيد عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها األخيرة وبالتحديد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدالً 
من الضائع. وبهذا الفوز، جمع فريق جبلة أول ثالث نقاط بعد خسارته في الجولة األولى أمام السيب العماني 0-1. 
في المقابل، توقف رصيد األنصار عند نقطة واحدة جمعها من تعادله في الجولة الماضية مع الكويت الكويتي بنتيجة 

 .1-2 الكويت على السيب بنتيجة  المجموعة األولى تغلب  الثانية ضمن  المباراة  1-1. وفي 
وفي إضاءة على األسباب التي حالت دون فوز األنصار وتقديمه المستوى المعهود، نقرأ اآلتي:

في  األخضر  الفريق  ضعف  نقطة  أنه  واضحا  كان  حيث  الصريح،  المهاجم  األنصار  عن  غاب  الهجوم :  غياب  ـ 
االستحقاق اآلسيوي. واعتمد األنصار على الدفاع من خالل التعاقد مع المالي إيشاكا ديارا، ولم يول اهتماماً للهجوم.

المتواضع لألنصار في وسط  الفني  المستوى  انطبق  الوسط : على غرار ما قدمه بالدوري، فقد  ـ تواضع مستوى 
الملعب على شكل الفريق آسيوياً. وسيطر جبلة على معظم مجريات الشوط األول، قبل أن يدخل األنصار في الشوط 

الثاني بنفس هجومّي مع دخول محمد حبوس.
ـ التحضير المتواضع: انعكست الصورة المهزوزة  لواقع الدوري اللبناني على مستوى األنصار آسيوياً، حيث كان 
والتي  بلبنان  تمر  التي  واالقتصادية  المالية  المشاكل  على  عالوة  الدوري.  توقف  عوامل  بسبب  متواضعاً  التحضير 

انعكست على صورة الفريق وتحضيره.
هذا، وستقام الجولة الثالثة واألخيرة من منافسات المجموعة يوم غٍد الثالثاء، فيلتقي األنصار مع السيب، وجبلة 
مع الكويت، على أن يتأهل إلى ما قبل نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز األول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 
فريق حاصل على المركز الثاني في المجموعات الثالث. وأصبح ترتيب المجموعة األولى بعد نهاية الجولة الثانية 

كاآلتي:
1 ـ الكويت الكويتي برصيد 4 نقاط.
2 ـ السيب العماني برصيد 3 نقاط.

3 ـ جبلة السوري برصيد 3 نقاط.
اللبناني برصيد نقطة واحدة. ـ األنصار   4

على  تغلبه  بعد  تاريخه  في  األولــى  للمرة  ألمانيا  لكأس  بطال  اليبزيغ  فريق  تّوج 
فرايبورغ في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء السبت الماضي، بركالت الترجيح 
1-1. وكان قد افتتح  الوقتين األصلي واإلضافي بالتعادل االيجابي  انتهاء  4-2 عقب 
وتلقى  إيغيستين.  طريق ماكسيميليان  عن  الـ19  الدقيقة  في  التسجيل  باب  فرايبورغ 
ليضطر  هالستينبيرغ،  العبه مارسيل  بطرد  الـ57  الدقيقة  في  موجعة  ضربة  اليبزيغ 
إدراك  من  اليبزيغ  تمكن  العددي  النقص  من  وبالرغم  العبين.  بعشرة  اللقاء  إكمال  إلى 
الوقت  وانتهى   .76 الدقيقة  في  نكونكو  كريستوفر  الفرنسي  نجمه  طريق  عن  التعادل 

األصلي بالتعادل اإليجابي 1-1، ليلجأ الفريقان إلى وقتين إضافيين لم يسفرا عن أي 
بنتيجة  اليبزيغ  لفريق  ابتسمت  التي  الترجيح  ركالت  إلى  النهاية  في  هدف، ليحتكما 

.2-4
وسبق لفريق اليبزيغ الوصول إلى نهائي كأس ألمانيا مرتين عامي 2019 و2021، 
لكنه فشل في انتزاع اللقب أمام بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند على التوالي، قبل أن 
يعّوضه في النهائي الثالث ليلة السبت الماضي. في المقابل، فشل فريق فرايبورغ في 

التتويج بلقب كأس ألمانيا في وصوله األول في تاريخه لنهائي المسابقة.

ليبزيغ يتّوج بكاأ�س األمانيا للمرة الأولى في تاريخه

 دي بروين الأف�سل

 في »البريميرليغ«

 في ا�ستفتاء

رابطة الدورّي الإنكليزّي

لكرة  الممتاز  اإلنكليزي  الدوري  رابطة  كشفت 
القدم في بيان رسمي مساء السبت الماضي، عن 
الفائز بجائزة أفضل العب في »البريميرليغ« هذا 
البلجيكي  العب،  جائزة أفضل  وحصد  الموسم. 
سيتي، وذلك  مانشستر  نجم  بروين  دي  كيفين 
-2019 موسم  بعد  مسيرته  في  الثانية  للمرة 
بعد  بــرويــن بــالــجــائــزة  دي  وتــــوج   .2020
الجماهير  من  تصويت  نسبة  أعلى  حصوله على 
كرة  خبراء  من  الدوري ولجنة  لفرق  قائداً  و20 
القدم. وتفوق النجم البلجيكي في التصويت على 
7 منافسين أبرزهم النجم المصري محمد صالح 
هداف ليفربول باإلضافة لكل من ترينت ألكسندر 
أرنولد )ليفربول(، سون هيونغ مين )توتنهام(، 
بوكايو  براوس )ساوثهامبتون(،  وارد  جيمس 
ـــال(، جــــارود بــويــن )وســتــهــام  ـــن ســاكــا )أرس
سيتي(.  )مانشستر  كانسيلو  يونايتد( وجواو 
تــاريــخ  ــي  ف العـــب  ـــع  راب ــن  ــروي ب دي  ويعتبر 
خالل  مرتين  الجائزة  يحصد  »البريميرليغ« 
كريستيانو  البرتغالي  رقــم  ليعادل  مسيرته، 
)مانشستر  فيديتش  والصربي نيمانيا  رونالدو 
هنري )أرسنال(.  تيري  والفرنسي  يونايتد( 
ولعب دي بروين 29 مباراة في الدوري اإلنكليزي 
 7 وصنع  هدفا   15 خاللها  سجل  الموسم،  هذا 

أهداف.

مبابي يجّدد عقده مع �سان 

جرمان حتى 2025

ــس ســان جــرمــان  ــاري أعــلــن رئــيــس نـــادي ب
الفريق  نجم  أن  الخليفي،  ناصر  الفرنسي، 
مع  عقده  جّدد  مبابي  كيليان  الشاب  الفرنسي 
إعالن  وجاء   .2025 العام  حتى  العاصمة  فريق 
سان  لباريس  األخيرة  المباراة  قبيل  الخليفي 
من  األخيرة  بالمرحلة  ميتز  مواجهة  في  جرمان 
العاصمة  فريق  به  فاز  الذي  الفرنسي  الــدوري 
مبابي  وقال  الموسم.  نهاية  من  مراحل  عدة  قبل 
“بارك دي برانس«  بعدما ذاع الخليفي لجمهور 
خبر تمديد عقد مبابي “أنا سعيد جداً لبقائي في 
أواصل  أن  آمل  مدينتي.  في  باريس،  في  فرنسا، 
القدم  كرة  لعب  وهو  به  القيام  أحب  بما  القيام 
قالت  إعالم  وسائل  وكانت  بالكؤوس«.  والفوز 
اتخذ  إن مبابي  السبت،  يــوم  سابق،  وقــت  في 
فريقه  مع  البقاء  وفضل  مستقبله  بشأن  قــراره 
االنتقال  الحالي باريس سان جرمان عّوضا عن 
إلى ريال مدريد اإلسباني. وأشارت التقارير إلى 
الثالثة  البن  ريال  قدمه  الذي  األخير  العرض  أن 
يورو  مليون   190 قرابة  قدره  عاما  والعشرين 
 40 بقيمة  صاٍف  سنوي  وراتــب  توقيع  مكافأة 
حقوق  من   50% إلــى  باإلضافة  ــورو،  ي مليون 
المقربين  لكن  العبيه.  باقي  غرار  على  صورته 
%100 التي يعرضها  من مبابي يفضلون نسبة 

سان جرمان.
جرمان  وســان  مبابي  اختتم  السبت  ومساء 
موسمهما في وقت الحق، باالحتفال بلقب الدوري 
بعدما  متز  ضد  برانس«  دي  “بارك  جمهور  أمام 
فاز الفريق الباريسي بنتيجة 5 ـ 0 )سّجل مبابي 
واألرجنتيني  هدفاً،  نيمار  والبرازيلي  “هاتريك« 
دي ماريا الذي سيوّدع الفريق بعد سبعة مواسم 

أمضاها معه(.
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ÉæàeCG ó≤ØJ ÜGƒædG ôØ¶e ô«ÑµdG ôYÉ°ûdG π«MôH :z»eƒ≤dG{ »a áaÉ≤ãdG ó«ªY

IQƒãdGh áehÉ≤ªdG ≈∏Y äõ qØM Iójôa á qjô©°T áª°üH ÖMÉ°Uh kGRQÉH kÉª∏Y
 q�«d�«  d�UA�«

»«uM�« dHE�
 —u��Òb�« Òw�UL��ô« Òw�uI�« ÒÍ—u Ò��« »e��« w� WKOL��« ÊuMH�«Ë W�UIÒ��« bOL� —b�√

∫tO� ¡U� Î U�UO� WÒOD� œuK�
 W��JL�« vM�√ ¨…“—U��« UN�ö�√ s� Î ULK� UM��√  bI� »« ÒuM�« dÒHE� dO�J�« d�U ÒA�« qO�d�
 u�Ë t�UFKD�Ë VFA�« i�� s� dÒ�F� w��« ÁbzUBI� w�dF�« r�UF�«Ë UM��√ w� ¨W�dFA�«
 ÁdFA�  ÊU�Ë  ¨t�K�u�  sOD�K�  qF�Ë  ¨dFA�«  w�  …b�d�Ë  …eÒOL�  WLB�  q Ò��  Íc�«

 ÆÊU�d��«Ë dIH�« WN�«u�Ë ‰ö��ô« W�ËUI�Ë …—u��« vK� eOH���« w� dO�J�« d�_«
 UN�U�b�M�Ë  ËdO�Ë U�d�UM�Ë oA�œ t�MC��U� ¨s�u�«Ë ÷—ú� Î UI�U� q�«d�« ÊU�

ÆUNM� ÁœUF��« r�— ÒV�√ w��« œ«bG� ¡«u� r Ò�M�� tKF� U�
 Á—UF�√ b�b�� vK� Î ULz«œ ’d� b�Ë ¨s�eÒOLL�« ¡«dFA�« qO�— s� dO�J�« q�«d�« ÒbFÔ�
 bzUBI�« r ÒE� YO� ¨tÒM� dG� cM� ÁdF� w� ÎW{UH��« Î UMKF� ¨Y�b��« dBF�« W��«uL�
 …—uÒ��«  »U�  X���  bzUB�  r�—  w�  ÁdOJH�Ë  t�«cF�  ÊUMF�«  Î UIKD�  ¨l�«u�«  w�U��  w�Ò�«

ÆtO�«dB� vK� WÒ�dF ÒA�«
 qO�— UNL�¬ w��« w�UL��ô« w�uI�« Í—u Ò��« »e��« WKOL��« ÊuMH�«Ë W�UI��« …bL� ÒÊ≈
 `O�� tMJ�√Ë tK�« tL�— ªtO���Ë t�KzU� v�≈ Í“UFÒ��« Òd�Q� ÂÒbI�� ¨»«uM�« dHE� d�UA�«

Æt�UM�

IO qôØàªdG á qjô©°ûdG á°SQóªdG ÖMÉ°U ÜGƒædG ôØ¶e ôYÉ°ûdG ´OƒJ OGó¨H

 q»aÉ≤ãdGh q»ª°SôdG iƒà°ùªdG ≈∏Y ≈dGƒàJ AÉKôdG äÉª∏ch

 r�«d�  ¨f??�√  s�  ‰Ë√  œ«bG�  WO�«dF�«  WL�UF�«   bN�
  «—U�ù«  w�  w�u�  Íc�«  »«uM�«  dHE�  d�UAK�  wL�—  lOOA�

Æ…b��L�« WO�dF�«
 d�UA�« ÊUL�� q�Ë “Ÿ«Ë” WO�«dF�« ¡U��_« W�U�Ë V��Ë
 …dzU� s�� vK� w�Ëb�« œ«bG� —UD� v�≈ X���« ÕU�� »«uM�«
 lOOA��« r�«d� XL� YO� ¨¡U�œ_« œU��« dI� v�≈ qI�Ë WO�Uz—

ÆWO�F�Ë WO�UI�Ë WO�uJ�  UOB�� —uC��
 n�M�«  w�  »«uM�«  d�UA�«  ÊUL��  s�œ  r��  Ê√  —dIL�«  s�Ë
 s��  w�«dF�«  W�UI��«  d�“Ë  sK�√  UL���  t�O�Ë  vK�  ¡UM�

Ær�U�
 WL�UF�«  w�  ŒdJ�«  w�  1934  ÂU�  b�u�  »«uM�«  Ê√  d�c�
 w�UO��« qLF�« w� ◊d��«Ë œ«bG� WF�U� w� ”—œ ÆÆœ«bG�
 Êb�Ë  œ«bG�Ë   ËdO�Ë  oA�œ  UNM�  …b�  r�«u�  sO�  qIM�Ë

ÆÈd�√ WO�Ë—Ë√
 Y�b��« dBF�« w� ‚«dF�« ¡«dF� dN�√ b�√ q�«d�« ÊU�Ë
 ¡«dIH�«  V�U�  v�≈  W�OBH�«Ë  WO�FA�«  ÁbzUB�  w�  n�Ë

ÆWO�dF�« U�UCI�«Ë sO�œUJ�«Ë
 W�UI��« d�“Ë ÁU�— YO� ¨»«uM�« …U�u� ¡U�d�«  ULK� X�«u�Ë
 t�I��”  ∫tO�  ¡U�  ÊUO��  ¨vC�dL�«  ÂU??�Ë  bL��  w{UI�«
 Õd�Ë ‚«dF�« Õd� sO� U� Î «œdA� t�√— sO� ¨t�u� v�≈ t��Ëd�
 v�≈  ÁbzUB� t�I�� ÆvHM� WLO� Èu� t�  s��  rK�  ¨sOD�K�
 XOI��  ¨…UGD�«  Áu�Ë  w�  …—u�  s�  t�G�  t�œË«—  sO�  ¨tzU�—
 t��d� sO� ¨t��d� v�≈ œ«bG� t�I�� ¨UN�Ëd� ‚u� rN�UM��

ÆtKL� vK� uI� r�Ë tM� ÎU�F��
 sOL�U�Ë ‚«dF�« qO��Ë ¨¡UL�« v�≈ ¡UL�« s� ¡«dIH�« l�«u�
 w�  tF�  X�U�√  q�  ¨tI���  r�  U�b�Ë  ¨ZOK��«  T�üË  oA�œ

ÆÎU�C� W�“UM�« t�d��� X�J� v�� ¨r�√Ë rK� sO� dH�
 d�M�  q�Ë  ¨UN����  …bOB�  q�  s�  Âö��«  p�  ¨»«uM�«  dHE�
 w�  W�u��L�«  tLzU��  p�  X��  Òw�d�  s�Ë  q�Ë  ¨t�OK��«

Æt� XCH��« w�U��≈ o� q�Ë ¨U�—U��√ —Ëb�

ÆådFA�«  uJK� w� …UO��« p� ¨»«uM�« dHE�
 ∫wFM�«  ÊUO�  w�  ¡U??�Ë  ¨ ËdO�  w�  dO�_«  —«œ  t�F�  UL�
 W�—U��«Ë …œÒdH�L�« W�dFA�« W�—bL�« V�U� »«uM�« dHE�”
 ¨”bI�« o�U� ¨œ«bG� V�d� ªÊd� nB� s� d��_  b��« w��«
  U�d�u�«”  V�U�Ë  ¨d��e�«  q�  r�b�Ë  ¨ Ëd??O??�  VO��Ë
 Òw�dF�«  r�UF�«  Ád���  r�  “bL�Ë  q�dK�”  ÍœU�Ë  ¨“WOKOK�«
 s�  WOB�A�«  ÁcN�  UL�  ¨r�UF�«  —«d�√  q�  Ád��  q�  ¨V���
 s�  XF�«œË  ¨UNL�  X�U�Ë  ¨»uFA�«  X�U�  WÒO�«b�≈  WLB�
 W�ËUI�Ë  WOMOD�KH�«  WOCI�«  …dB�  ULO�  ¨—d���«  U�UC�
 ¨dzU��«  d�UA�«  ÊUJ�  ¨WO�dF�«  w{«—ú�  wKOz«d�ù«  ‰ö��ô«
 r�— tMJ�Ë ¨bK� v�≈ bK� s� d�UNL�« wHML�«Ë ¨—œUN�« nI�L�«Ë
 œ«“ q� ¨ÊœUN� r�Ë ÂËU�� r� t�S� ªWI�öL�«Ë s���«Ë wHM�«
 U�bIH�  UM�≈  ¨UMK�  Ê≈  m�U��  ôË  ÆrKEK�  U Î�b��Ë  WLOJ�Ë  WFM�
 w�  i�d�«  »œ_  W�dFA�«  WLOI�«  U�bI�  UM�S�  »«uM�«  dHEL�
 sO�ËR�L�«  sOK{UML�«  ¡«dFA�«  d�¬  tKF�Ë  ¨Y�b��«  dBF�«
 UM�e�� U�Ë ¨UNzUL�Q� ’u�A�«Ë lzU�u�«Ë —u�_« «uL� s�c�«

Æ“W�U��« v�� W�dFA�« W�—bL�« ÁcN� Y�—Ë ô Ê√
 dHE�  d�bI�«  U�–U��√Ë  ¨dO�J�«  U�d�U�  tK�«  r�—”  ∫l�U�Ë
 …—u��«  W�uI�√  ÒdL���Ë  vI�O�  Íc�«Ë  ¨s�b�U��«  w�  »«uM�«
 W�uI�√ w�M�L�« dL��«Ë wI� UL� ¨qF�AL�« i�d�«Ë …d�UA�«
 t���  U�  u�  ¨t�  n??�ËË  ¨tM�  dO�F�  ‚œ√Ë  ÆÆd�H�«Ë  …eF�«

∫t�H� s� t�HM�
 w�K� l{u� Ê√Ë ‰c�« Èu� XO{— ¡UO�_« q� ÆÆp�U���
 ÆÆUO�b�«  w�  w�OB�  XO{—Ë  ÊUDK��«  XO�  w�  hH�  w�
 œuF�Ë  ÊU�Ë√  UN�  dOD�«  v��  p�U���  sJ�Ë  dOD�«  VOBM�
 v�≈  d���«  s�  Òb�LL�«  s�u�«  «cN�  ÆÆdO�√  X�“  U�  U�√Ë  ÆÆUNO�≈

Æ“Î U�U�� p�L� ÊU�� WI�ö�� Êu�� d���«
 bIH�”  ∫‰U??�Ë  ¨wF�  ÊUO�  w�dF�«  w�uI�«  ”d��«  —b??�√Ë
 UM�F�  l�Ë  t�ULK�  U�UM�  w�  sC��«  U�—u�  «d�U�  œUC�«
 w��« WO�dF�« WOF�d�« t�Ë w� …u�M�« Èu��� l�—Ë w�dF�«

Æ“W�UJ��ô« Ë ‰c�« ·Ëd�� sOD�K� X�U�
 rD�� W�—u�  ULK� UM�«b�Ë w� dH� »«uM�«dHE�” ∫·U{«
 ÊËbOF� ŸuM��« q�√ qF� Î̈UMK� t�ULK� nO� c��Ë ¨rLI�« pK�
 sO�ËUIL�« p��Ë√ ô≈ ¨U�bL� w� rN�uO� √bB� ô w� rN��U��
 w� —¬®  t�bOB� qF�Ë ¨WM�UNB�« WL�e� v�≈  ÊuFKD�� s�c�«
 UMzUC�  ¡UL�  w�  œ Òœd��  b�U��«  t�u�Ë  ¨…b�U�  vI��  ©w�

Æ“Î «b�U�
 dO�  t�  X��√  U�  Íc�«  d�√  b�U�   u�  Èb�  t�≈”  ∫l�U�
 „uKL�« ÊU� U�bM� VFB�« s�e�« w� UNO�Q� qOK��« w� W�u��“

Æ“W�UO� s� bzU�Ë vK� Êu�UM� ¡U�ƒd�«Ë
 VFA�« …d�«– w� UO� vI��”  w�dF�« w�uI�« ”d��« b�√Ë
 «cN�  ¨‚œU??�  qJA�  WO�«b�u�«Ë  WO�UO��«  tH�«u�  Ÿ—“  s�
 ÁbzUBI� r�d� s� q� s�– w� w� uN� ¨ÂbF�«  v�≈  wCL� ô
 tL�U�  vMG�  UL�U�  Íc�«  w�dF�«  s�u�«  u�  «c�Ë  ¨ «b�U��«
 u�Ë  Êe��«  tO��J�  ¨t��UJ�  ¡ö�ù  ÁdL�  vM�√Ë  ¨q�  ULM�√
 ô Ÿb��Ë —U� s�« …—U�� v�Q� öI�� dO�_« Á«u�� v�« t�œu�
 ¨h�� ‰ö�Ë ¨wK�UF�«  —bO�  u� »«uM�«  dHE� t�≈  ¨—dJ��
 Èb�  t�≈  ¨wL�«d�  bL��Ë  ¨Ãd??�_«  q�U�Ë  ¨‰UL�  ‰u??�Ë
 ÎUO�d� ÎU�«uHM�Ë WO�d� W�«d� ÕbB� d�UM�« b�� ‰UL�  u�

Æ“…b�ËË WO�«d��«Ë W�d� t�C��
 …dJ� œUC�« WG� s� «uKF� s� vK� ÎUMO�√ vI��” t�√ b�U�Ë
 W�«d�Ë  …e�  qO��  w�  UNK�√  s�  q{UM�Ë  dO��  WOC�  r�
 Z���� ô Ê√  „b�UF� w�dF�«  w�uI�«  ”d��«  w� UM�≈  ¨UM��√
 b� W�d��U� `�L�Ë ‰c�U� Q{u�� ô Ê√Ë nOB�« d�Ë œd��U�
 w� œd�e� UM�œUM�Ë w�u�«Ë dJH�« Õö� oA�L� UL�≈ ¨UM�uO�

Æ“U�d�d�� v�� sOD�K�
 WO�dF�«  UM�KF�  Ê≈  ¨dHE�  U�  sOF�«  d�d�  r�”  ∫r��Ë
 ôË  UN�d��  ¨qO�  v�≈  qO�  s�  W�uIM�  WO�dF�«  UM�O�u�Ë
 b�L�« Á«d�c� ¨œuK��« cH�« Ÿb�L�« ÕËd� ¨UM�G�  u� U� VF��

Æ“Ê«uK��«Ë d�B�« tO���Ë t�d�_Ë
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