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AP FACT CHECK: BIDEN SKIRTS BLAME ON
INFLATION; GOP GAS HYPE
WASHINGTON (AP) — Facing political attacks over rising costs, President Joe Biden
exaggerated his role in reducing the federal deficit and skirted responsibility by
asserting that a flood of government spending into the economy has no impact at
all on higher prices. It actually does.
Congressional Republicans, meanwhile, went too far in pinning blame for surging
gasoline prices on Biden.
A look at the rhetoric and reality:

DEFICIT

BIDEN: “Last year, the deficit dropped for the first time since 2015. It fell by $360 billion last year and this year it’s on
track to drop by more than $1 trillion after four years in a row of increasing deficits before I took office. We’re now on a
track to see the largest-ever decline in a deficit in American history.” — remarks Tuesday.
THE FACTS: It’s not as big as it sounds.
While it’s true the deficit could end up falling by more than $1 trillion, the decline mostly reflects the improving
economy as the pandemic has faded, not tax and spending decisions by the Biden White House or Congress. The
government is no longer sending out stimulus checks and extra unemployment benefits as it did for the past two
years. And tax revenue has increased as millions of Americans have found jobs and gotten pay raises. As a result, the
Committee for a Responsible Federal Budget forecasts that the federal government’s annual deficit will drop to $1.2
trillion this year, from $2.8 trillion in 2021 and a record $3 trillion in 2020.
Even with that drop, the deficit would still be at one of the highest levels in history.
Some of the decline is also due to a COVID-era policy change that basically deferred some tax collections. The
government now is collecting far more payroll taxes, which fund Social Security and Medicare, after allowing
businesses to defer them during the pandemic.
In February, for example, the government’s tax receipts jumped 17%, while spending dropped 9% compared with a
year ago. Spending on unemployment aid dropped $41 billion last month compared to February 2021, after an extra
$300 in weekly unemployment benefits ended in September.
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Cleveland Clinic

04 announces $1.3 billion in
projects, including new
Neurological Institute
on its main campus in
Cleveland

Cleveland Clinic announced on Friday
that it will invest $1.3 billion in capital
projects including new buildings and
renovation of facilities in Ohio, Florida,
and London.

war round-up:
05 Ukraine
Carnage at the river and
a war crimes trial

The toll of the fighting on both Ukraine’s
health sector and Russia’s invading army
made sobering reading on the 79th day of
the war.
Russian forces were accused by Ukrainian
MPs of completely destroying more than
100 healthcare facilities since the invasion
started on 24 February.
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INFLATION

BIDEN, addressing political rhetoric on rising prices: “So, I’m sick of this stuff. We have to talk about it because the
American people think the reason for inflation is the government is spending more money. Simply not true.” — remarks
Friday at a House Democratic conference in Philadelphia.						
Continue Page 3
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Meet Karine Jean-Pierre,
the first Black woman
and openly LGBTQ
person to be White
House press secretary

WASHINGTON – Karine Jean-Pierre is
taking over the most visible supporting
role in the Biden administration, becoming
the president’s press secretary after Jen
Psaki departs Friday.
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حزب.. اللبناني ة االنتخابات
األغلبية يخرسون وحلفاؤه الله
القوات لحزب وتقدم النيابية
املدين املجتمع وممثيل

النتائج الرسمية النهائية لالنتخابات البرلمانية
 وأظهرت،التي جرت األحد الماضي في لبنان
20 النتائج حصول حزب القوات اللبنانية على
، مقعدا18  والتيار الوطني الحر على،مقعدا
31 كما حصل حزب هللا وحركة أمل على
...مقعدا في البرلمان اللبناني

16

ة شعبي بإرادة »يرتشح بري
مرشحني3 و »املجلس لرئاسة
الرئيس لنيابة

،بري
ّ لم يتأخر الرئيس نبيه:”كتبت” اللواء
ً  اعتراضا،الذي تواجه رئاسته السابعة للبرلمان
 باستثناء،واسعا ً داخل مختلف الطوائف
«الثنائي الشيعي» الذي لم يرشحه لالنتخابات
 قرى- في الدائرة الثانية في الجنوب (الزهراني
،صيدا وصور) بل لرئاسة المؤسسة التشريعية
 حزب- من ضمن تفاهمات داخل الثنائي أمل
 ليدلو بدلوه في، بالترتيبات المعروفة،هللا
...االستحقاقات المنتظرة
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GOV. MIKE DEWINE PROPOSES
USING $85M IN FEDERAL COVID AID
TO HELP YOUNG OHIOANS ENTER
BEHAVIORAL-HEALTH JOBS
If approved, students could
receive as much as $10,000
during their studies, then
receive up to an additional
$5,000 during their early
years working in a behavioralhealth job, according to Lori
Criss, director of the Ohio
Department of Mental Health
and Addiction Services. An
initial survey found that at least
4,000 students would benefit
from the proposal, Criss said.
COLUMBUS, Ohio — Gov. Mike
DeWine on Friday announced
his administration wants to use
$85 million in federal coronavirus
funding to provide scholarships
and other financial assistance to
students seeking to become social
workers, therapists, addiction
counselors and other behavioral
healthcare providers.
During a news conference,
DeWine and other state officials
said Ohio has a shortage of
such workers as demand for
them continues to increase. The
governor said one study showed
that the demand for behavioral
healthcare services increased
353% between 2013 and 2019,
adding that suicide is one of
the top 10 causes of death for
Ohioans aged 10 to 64. He said
that the number of practitioners
to address that demand had not
kept pace, noting that nearly 2.4
million Ohioans live in areas with
a shortage of behavioral health
professionals.
“Clinical staff are difficult to
find, easy to lose, and costly
to replace despite the use of
multiple incentives,” said Teresa
Lampl, CEO of the Ohio Council
of Behavioral Health and Family
Services Providers.
With the $85 million, which
still must be approved by the
federal Centers for Medicare
and Medicaid Services, students
looking to enter the field of
behavioral health would be
offered scholarships, pay during
internships, and have their
licensure and exam fees covered,
according to DeWine.

DeWine said the $85 million
is only meant to provide
“short-term” help, though he
said it’s just one part of his
administration’s program to
improve behavioral health
and mental health treatment
in Ohio. He cited his successful
push to spend hundreds of
millions of dollars on “wraparound” support services
for at-risk Ohio public-school
students and $69 million to
support crisis intervention and
anti-suicide services (though
the latter has no permanent
funding source).
The govenor proposed taking
the $85 million from the $212
million available in the Ohio
Department of Medicaid’s
Home and CommunityBased Services Workforce
Development Strategic Fund,
thanks to the federal American
Rescue Plan Act passed last
year.
DeWine, who’s running for
re-election this year, criticized
ARPA before Democrats passed
it. But since the coronavirus
aid bill passed in 2021, the
governor has touted his plans
to spend Ohio’s share of the
money, which also include
spending $1.5 billion to
repay a federal loan to cover
unemployment benefits paid
during the pandemic; $756
million for local economic
recovery initiatives, water and
sewer grants, and pediatric
behavioral healthcare facilities;
$500 million to invest in
Appalachian Ohio; $250 million
in police grants; and $10.5
million to buy machines that
can help solve gun crimes.
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AP FACT CHECK: BIDEN
SKIRTS BLAME ON INFLATION;
GOP GAS HYPE
REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE: “Prices are surging, and Americans are
footing the bill. No spring road trips because of #Bidenflation.” — tweet Tuesday.
THE FACTS: Biden sidesteps reality. Government spending has been a clear factor
behind rising consumer prices, though it’s not the only one.
Biden last year signed a $1.9 trillion coronavirus relief package known as the
American Rescue Plan — and many economists say that caused inflation to run
higher than it otherwise would. There are multiple sources for inflation including
global supply chain issues, the pandemic, stimulus from the Federal Reserve and,
now, the Russian war in Ukraine.
But the problem is that Biden pumped more money into the economy than it could
handle. Administration officials said before the relief package was passed that the
greater risk was do too little to help the economy than to do too much. The implicit

OHIO

ISSUE 32

03

risk was inflation, though the tradeoff was faster hiring and stronger growth.
Biden got all three: the hiring, the growth and the inflation.
Harvard University economists Jason Furman and Larry Summers – both
officials in past Democratic administrations – warned of inflation rising
because of the size of the relief package. Many conservative economists joined
them, including Michael Strain of the American Enterprise Institute.
Republicans now are casting rising consumer prices as a direct and only
result of “Bidenflation.” That’s incorrect. But Biden is wrong to say that
government spending has had nothing to do with it.
___

GASOLINE PRICES
SENATE REPUBLICAN LEADER MITCH MCCONNELL: “Nobody buys
Democrats’ efforts to blame 14 months of failed policies on three weeks of crisis
in Europe. Inflation and gas prices were skyrocketing and hurting families
long before late last month. The White House needs to stop trying to deny their
mistakes and start fixing them.” — tweet Tuesday.
HOUSE REPUBLICAN LEADER KEVIN MCCARTHY: “Democrats want to
blame surging prices on Russia. But the truth is, their out-of-touch policies
are why we are here in the first place. Remember what happened on Day 1
with one-party rule? The president canceled the Keystone pipeline, and then
he stopped new oil and gas leases on federal lands and waters.” — March 8
remarks.
THE FACTS: The Republican leaders of Congress are overstating Biden’s
ability to influence energy prices and the impact of the canceled Keystone
pipeline.
Gasoline prices have been rising in tandem with oil prices since spring 2020
because demand has grown faster than worldwide production as economies
try to shake off the pandemic. More people are driving and flying, and
businesses are returning to pre-pandemic levels of activity, leading to more
energy consumption, which pushes prices higher.
The price of oil is set on the world market. Even the leading producers – the
United States, Saudi Arabia and Russia – don’t get to set the price, although
they might try by adjusting production up or down, a process that takes time
even when it works. U.S. production dropped sharply in 2020, but it wasn’t
because of anything that then-President Donald Trump did; it was because
the pandemic crushed demand, causing producers to idle some of their wells
rather than sell their oil too cheaply. U.S. oil production has doubled since 2011,
but that didn’t stop oil from hitting and surpassing $100 a barrel.
U.S. oil production dipped about 1% from 2020 to 2021, not the dramatic drop
portrayed by some of Biden’s critics. The nationwide average gasoline price
is up about 80 cents from a month ago, and analysts attribute nearly all of
that to the prospect of limiting Russia’s oil exports. McConnell and many other
Republicans pushed to ban U.S. imports of Russian oil even before Biden acted.
The Keystone XL pipeline was designed to carry up to 830,000 barrels of
oil a day from Canada and North Dakota to refineries along the Gulf Coast.
The United States consumed nearly 20 million barrels of oil a day last year,
and global consumption was close to 100 million barrels, so the pipeline –
which was far from completion when Biden revoked a permit – would have
contributed less than 1% to the world supply of oil.
Asked whether the Keystone XL cancellation is the cause of high gas prices,
Tom Kloza, analyst for the Oil Price Information Service, said: “A political
talking point. Has nothing to do with 2022 price surge.”
Biden has announced decisions to release more oil from a strategic reserve,
but those releases have been too small to have any effect on pump prices.

5 THINGS TO DO IN NEO: WELCOME MAY WITH
MAIFEST, CUYAHOGA VALLEY TRAIN RIDE AND
MORE

These five events are full of
adventure. From a historic train
trip to an immersive hypnothesis
workshop expect a wild ride.
“Steam in the Valley”
The Cuyahoga Valley Scenic
Railroad and the Fort Wayne
Historical Society bring you back
in time with a ride on the No. 765
Nickel Plate steam locomotive.
Board at the Rockside Station
for a scenic trip into the valley.
Special events run from May
13-22.
Candlelight Hypothesis
Workshop
Cleveland Public Theatre
offers a whimsical “Candlelight
Hypothesis Workshop.” The
multilayered performance fuses
dance, music and theater to form
a collaborative guest experience.
The act runs from May 11-21
at the James Levin Theatre in

Cleveland’s Gordon Square.
“Super New Play Special”
Playwrights Local hosts the “Super
New Play Special,” a series of seven
10-minute plays by writers all
around Northeast Ohio. Shows take
place Friday, May 13, and Saturday,
May 14, at the Waterloo Arts District
of North Collinwood in Cleveland.
Maifest
The traditional German festival
Maifest comes to Historic Zoar
Village, 15 miles south of Canton.
Celebrate spring with a German
car show, music and maypole on
Saturday, May 14, from 10 a.m. to 5
p.m.
“Chagall for Children”
The Maltz Museum of Jewish
Heritage welcomes “Chagall for
Children,” a hands-on art display for
children to explore the artwork of
Marc Chagall. The exhibit kicks off
with live performances and more on
Sunday, May 15, from 10 a.m. to 4 p.m.
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CLEVELAND CLINIC ANNOUNCES $1.3 BILLION
IN PROJECTS, INCLUDING NEW NEUROLOGICAL
INSTITUTE ON ITS MAIN CAMPUS IN
likely to stir controversy. As of Friday,
CLEVELAND
3,762 people had signed a Change.
org petition protesting the possibility
of the demolition, first reported
last year by a blogger based on
anonymous sources.
The petition stated that the Play
House building and grounds have
historic significance not just for their
design, but for the “long history and
the many people who have graced
its stages and many patrons and
volunteers who have called this
place home.”

CLEVELAND, Ohio — The
Cleveland Clinic announced
on Friday that it will invest
$1.3 billion in capital projects
including new buildings and
renovation of facilities in Ohio,
Florida, and London.
To help make way for one of the
biggest projects, a new, 1-millionsquare-foot Neurological Institute
between East 86th Street and
East 90th Street on its main
campus in Cleveland, the Clinic
said it would demolish the
historic Cleveland Play House
complex at East 85th Street
and Euclid Avenue. The Play
House includes the theater’s
original 1926 building and a 1983
expansion designed by architect
Philip Johnson, a Cleveland
native who became one of
America’s most important 20thcentury architects.
The Clinic acquired the Play
House property in 2009 when
the theater company moved to
Playhouse Square in downtown
Cleveland.
In the Clinic’s announcement, CEO
and President Tom Mihaljevic said
that “our services have never been
in greater demand.’’
He said the new construction
projects “reflect the needs of our
organization and will ensure
cutting-edge care for the next
generation of patients. By building,
partnering, and innovating with
technology, we are preparing
current and future caregivers to
deliver the best care.”
The Clinic released a rendering
of the Neurological Institute
building, which will be designed
by London-based Michael Hopkins
Architects and Cleveland-based
Stantec. Cleveland.com and The
Plain Dealer requested a site plan
for the Cleveland projects, but
Clinic did not release one Friday.
On the main campus, in addition
to the Neurological Institute
building, the Clinic plans to
expand its Cole Eye Institute
building and expand research
facilities through its commitment
to the Cleveland Innovation
District. The district is a joint
project of the Clinic, MetroHealth
System, University Hospitals,
Case Western Reserve University,

and Cleveland State University to
collaborate on research and job
creation. The State of Ohio and
JobsOhio invested $200 million in
the project, and the Clinic invested
$300 million.
The new projects announced by the
Clinic will be funded in large part
by philanthropy, and will add more
than 2,000 indirect and 7,500 direct
jobs, the institution said.
The Clinic’s news release stated
that the Neurological Institute will
provide inpatient and outpatient
care, along with imaging and
surgical services and research
laboratories.
The building’s mission will include
investigating the function of the
human brain and developing new
neurological treatments.
Neurological services are currently
located at several locations on
the main Clinic campus, which
stretches across 165 acres between
the Midtown neighborhood and
University Circle. The new facility
is intended to bring neurological
caregivers and services together
in a single place to facilitate
collaboration.
The design and planning of the
project are supported by a $10
million donation from the Charles L.
Shor Foundation, the Clinic said.
In honor of the gift, the Clinic is
naming its epilepsy center The
Charles Shor Epilepsy Center. Work
on the project will begin this year
with the first patient expected to be
seen in 2026. Construction of the
neurological building will require
the demolition of the Clinic’s “P”
building, a surgery center at the
northeast corner of E. 90th Street
and Carnegie Avenue. Also to be
demolished is the attached “PP”
parking garage.
The area to be cleared by the
demolition of the Play House
complex “will initially be used to
support the building of the new
neurological building where all
equipment and vehicles will be
contained on Cleveland Clinic
property during construction,’’
the news release said. “This will
ensure that local residents have
uninterrupted access to parking
in their neighborhood during this
time.” Demolishing the Play House is

Kathleen Crowther, executive
director and president of the
Cleveland Restoration Society, the
city’s leading historic preservation
advocacy group, said that seeing
the Play House complex come down
would be a serious loss.

MAY 2022

address patient and caregiver
needs
- Weston Hospital in Florida,
expansion of top floor of the bed
tower
- London Hospital in the United
Kingdom, which opened in
March
The Clinic said the new projects
will accompany plans for
400,000 square feet of research
space envisioned in the
Cleveland Innovation District.
The Clinic called the project
the largest research effort in
its history. Its goals include
positioning “Northeast Ohio
at the forefront of pathogen
research and preparing for the
next pandemic.”

She urged the Clinic to consider
establishing a fund to preserve
historic churches adjacent to its
campus, including East Mount Zion
Baptist and Liberty Hill Baptist.
“We are a community that is
enriched by these buildings and
places and they do live in people’s
hearts and in their emotions,’’
Crowther said.
A Clinic spokesperson declined to
respond to Crowther’s statements.
The Clinic said in its news release
that potential long-term plans for
the Play House site could include
“a new mixed-use neighborhood
development project.”
Further east on the main campus,
at Euclid Avenue, between E. 100th
and E. 105th streets, the Clinic plans
to add 150,000 square feet to its Cole
Eye Institute building, plus additional
renovations. The project will add
additional operating rooms and
procedure rooms.
Donors Jeffrey A. Cole and his wife
Patricia O’Brien Cole have made
a $31 million commitment for the
expanded clinical and surgical
capabilities at the Cole Institute, and
to enhance research and education
there.
The expansion will be named the
Jeffrey and Patricia Cole Building, the
Clinic said.
An additional $10 million grant from
the Timken Foundation of Canton
helped support the planning for
the Cole expansion and established
The Louise Timken Ophthalmic
Education Center, the Clinic said.
A groundbreaking ceremony for
the project will be held on Friday,
May 20, and the completion of the
institute’s expansion is expected at
the end of 2025.
Other capital projects announced by
the Clinic Friday include:
- Mentor Hospital, scheduled to open
in 2023
- Fairview Hospital renovations to
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CLEVELAND CLINIC ANNOUNCES $1.3 BILLION IN PROJECTS,
INCLUDING NEW NEUROLOGICAL INSTITUTE ON ITS MAIN
CAMPUS IN CLEVELAND
delegation is still there.
and social services to those towns
Russian forces, but the length
“The visit of the U.S. Senate
delegation with the leader of
the Republican minority in
the upper house of Congress,
Mitchell McConnell, is a strong
signal of bipartisan support for
Ukraine from the United States
Congress, as well as from the
American people,” Zelenskyy
wrote on his official Telegram
channel, alongside a video of him
meeting and shaking hands with
the senators. “Thank you for your
leadership in helping us fight not
only for our country, but also for
democratic values and freedoms.
We greatly appreciate it.”
Senate Minority Leader Mitch
McConnell and a small group of
Republican senators has met with
Ukrainian President Volodymyr
Zelenskyy in Kyiv, though it’s
unclear whether the meeting took
place Saturday morning or if the

Sens. Susan Collins of Maine,
John Cornyn of Texas and John
Barrasso of Wyoming joined
McConnell in Kyiv.
Ukraine has made progress in
retaking areas formerly held by

of the Russia’s war will depend
on the assistance offered by
Ukrainian allies, President
Volodymyr Zelenskyy said.
Although Ukrainians are doing
everything they can to resist
and drive out Russia, “no one
today can predict how long this
war will last,” Zelenskyy said in
his nightly address Friday.

and villages, Zelenskyy said. He also
said Ukraine on Friday shot down
the 200th Russian aircraft since the
invasion began. Russian shelling in
the eastern Donetsk region, part of
the Donbas region that Russia has
been focused on, was responsible
for a civilian death and 12 injuries on
Friday, Pavlo Kyrylenko, a regional
governor, said.

“This will depend,
unfortunately, not only on our
people, who are already giving
their maximum,” he said. “This
will depend on our partners,
on European countries, on the
entire free world.”

Russian forces also continued their
attack on the east Friday, attacking new
cities and towns, but failed to take the
towns of Zolote and Kamyshevakha, the
Ukrainian army said.

He said Ukrainian troops
have retaken over 1,000
“settlements” from Russian
control, including six on Friday.
They are attempting to restore
electricity, running water,
telephone communications

TWITTER REACTS TO JEFF BEZOS TORCHING BIDEN’S LATEST
PLAN TO TACKLE INFLATION: ‘DANG THEY LOST JEFF’
such strong terms.
Some simply agreed with his
statement, others expressed
frustration that the owner of
The Post, a paper that has
been accused of protecting
Democrats – especially Biden
– is only now speaking out
against Democrat Party policy.
“I don’t like agreeing with
you,” replied ACT for America
founder Brigitte Gabriel.

Amazon CEO and Washington
Post owner Jeff Bezos caused
quite a stir on Twitter Friday
when he publicly mocked
President Joe Biden for his latest
solution for inflation.
The world’s second richest man,
behind Elon Musk, responded to
the president’s tweet saying that
making the wealthiest businesses
in the world “pay their fair share”
would solve the inflation crisis
currently gripping America.
On Friday, Biden tweeted, “You
want to bring down inflation?
Let’s make sure the wealthiest
corporations pay their fair
share.” Bezos cracked Biden’s

“Raising corp taxes is fine to
discuss. Taming inflation is
critical to discuss. Mushing them
together is just misdirection,” he
added, completely trouncing the
president’s idea.

“Jeff is just p-ssed that the
government Disinformation
Board is taking work from
the newspaper he owns.
That’s the Post’s job,” tweeted
conservative commentator
David Reaboi, mocking Bezos’
paper as the government’s
propaganda outlet. National
Republican Senatorial
Committee digital deputy
director Mike Hahn asked,
“Don’t you own a major
newspaper? What if…and
hear me out…the Washington
Post started to hold this White
House accountable?”

Many Twitter users expressed
shock that Bezos, the man who
owns one of the most prominent
left-leaning newspapers in the
world, would call out Biden in

Tennessee congressional
candidate Robby Starbuck
replied to Bezos’ tweet, writing,
“Maybe that newspaper
you own could stop being

tweet, beginning with a dig
against the administration’s new
propaganda department, “The
newly created Disinformation
Board should review this tweet,
or maybe they need to form a
new Non Sequitur Board instead.

a propaganda paper for the ruling
Democrat regime and hold them
accountable for their lies?”
Conservative YouTuber Viva Frei
simply remarked, “The revolution
devours its own.”
“Dang they lost Jeff,” tweeted
Newsbusters contributing writer
Autumn Johnson. Others hit Bezos
from the left.
The Young Turks managing editor
Jonathan Larsen tweeted, “Oh look the
billionaire is telling us what is ‘fine’
to discuss.” Leftist actor John Cusack
shared similar antipathy for Bezos in
his response, which read, “Oh my god
… it’s ‘ fine to discuss ‘ ? Pay your f---ing
tax.”

INDIAN COUPLE SUES SON, HIS WIFE TO DEMAND THEY HAVE A CHILD WITHIN A
YEAR OR PAY $675,000
NEW DELHI — A retired Indian couple is suing their son and daughter-in-law, demanding that they produce a grandchild within a year or pay them
50 million rupees, or $675,000.Sanjeev Ranjan Prasad, a 61-year-old retired government officer, said it was an emotional and sensitive issue for
him and his wife, Sadhana Prasad, and they cannot wait any longer. His son, a pilot, was married six years ago.
“We want a grandson or a granddaughter within a year or compensation, because I have spent my life’s earnings on my son’s education,” Prasad
told reporters on Thursday.
Prasad said he spent 3.5 million rupees, or $47,300, for his son’s pilot training in the United States.
“The main issue is that at this age we need a grandchild, but these people (my son and daughter-in-law) have an attitude that they don’t think
about us,” Prasad said. “We got him married in the hope we would have the pleasure of becoming grandparents. It has been six years since their
marriage,” Prasad said. “It feels as if despite having everything we have nothing.”
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JOHN LEE: WHAT HONG KONG
CAN EXPECT FROM ‘BEIJING’S
ENFORCER’
It is a turn of events that, to some, comes as no surprise.
This week, pro-Beijing hardliner John Lee was elected as Hong
Kong’s new leader, replacing Carrie Lam. The 64-year-old former
security chief ran uncontested in the chief executive election, and
was essentially handpicked for the role by a mostly pro-Beijing
election committee.
With China increasingly clamping down on Hong Kong, his
appointment is a clear indication of Beijing’s desire to keep the city
on a tight leash, say analysts.

Beijing’s ‘enforcer’

The toll of the fighting on both Ukraine’s health sector and Russia’s
invading army made sobering reading on the 79th day of the war.
Russian forces were accused by Ukrainian MPs of completely destroying
more than 100 healthcare facilities since the invasion started on 24
February.
British military intelligence said a single Russian battalion had recently
lost almost all of its armoured vehicles during a failed attempt to cross a
river in the eastern war zone. Aerial images showed dozens of burnt-out
tanks and the remains of a pontoon bridge.
BBC News Russian has been able to verify the deaths of 2,336 Russian
service personnel since the start of the invasion.
Moscow’s forces made gains elsewhere, reportedly taking the
strategically important town of Rubizne.
In Kyiv, Ukraine started its first war crimes trial since the beginning of the
invasion, putting a 21-year-old Russian soldier in the dock and accusing
him of killing an unarmed civilian. Western sanctions on Russia got more
personal when the UK placed travel bans and asset freezes on Russian
President Vladimir Putin’s former wife, Lyudmila Ocheretnaya, and his
alleged current girlfriend, Alina Kabaeva.
And a Russian energy supplier said it would suspend deliveries of
electricity to Finland from Saturday, one day after the Finnish president
said he supported an application for Nato membership.

Learning a new language

An estimated 14 million Ukrainians have fled their homes since the
invasion started. One of the six million or so who moved abroad is nineyear-old Marharyta, who spoke no English when she first arrived in the
UK from her home city of Lviv.
She and her mum Larysa moved to Manchester after securing visas
through the Ukraine Family Scheme, and now she is happily learning
the new language. The UK government has plans to enrol up to 100,000
Ukrainian children who have fled the war. The National Association of
Head Teachers is calling for urgent counselling support and access to
specialist language tuition.

Russian arms supplies under question

India has not joined in the international condemnation of Russia’s invasion,
making clear it does not want to take sides.

However, some defence experts believe it may find it has little choice other than to
lessen its dependence on Russian military equipment, given the impact of Western
sanctions.
In the last decade, it has bought more equipment from other countries - noticeably
from France, but also from Israel and the US and, to a lesser extent, the UK.
But Sangeeta Saxena, editor of Delhi-based Aviation and Defence Universe, says
the Indian army will keep buying from Russia - not just because its personnel are
familiar with the equipment, but also because the relationship with Russia has
withstood the test of time.

Why the volatile price of aluminium
matters

The invasion has tightened global supplies of the metal, pushing up the
price, which had already climbed during the coronavirus pandemic.
“A lot of buyers of aluminium in Europe are almost self-sanctioning and
refusing to touch Russian aluminium if they can,” says Uday Patel, senior
research manager at consultancy Wood Mackenzie.
The metal is used in a bewildering variety of products, from door frames to
aircraft, and some believe supply constraints are likely to continue for some
time.

A war zone entry for Eurovision

This year’s edition of Europe’s glitziest celebration of pop music is marked
by the war in the east, with Russia and Belarus banned from competing and
Ukraine odds-on favourite to win.
Kalush Orchestra will be appearing in Turin on Saturday, fresh from
visiting the war zone.
BBC Ukraine’s Viktoriia Zhuhan joined them as they prepared for the

“John Lee’s background is that of a policeman, a law enforcer,”
says Ian Chong, a political scientist at the National University of
Singapore.
He points out that Mr Lee oversaw the crackdown on Hong Kong’s
2019 protests, and the introduction of the controversial national
security law which prohibits acts of treason, secession, sedition or
subversion against China.
“This suggests that Beijing places its view of law and order at the
front and centre of ruling Hong Kong.”
Dr Professor Steve Tsang of the China Institute at SOAS agrees,
calling Mr Lee “Beijing’s enforcer”.
His appointment confirms that “Beijing intends to have its man in Hong
Kong toe the party line and do what Beijing expects it to do.” Analysts
also say Mr Lee’s lack of popular support leaves little choice for him but
to continue relying on Beijing to secure his political position.
“Given he was one of the top officials responsible for transforming the
Hong Kong police from a respected local institution into the most hated
and despised of government departments, this background does not
give him much of a power base,” said Dr Tsang.
“It means he does not have wide support and is beholden to Beijing for
his office.” Mr Lee is not due to take the reins of power until 1 July.
But in the days following his selection, several individuals - including
90-year-old retired bishop Joseph Zen - were arrested for running
a fund in 2019 to provide legal assistance to detained protestors, on
suspicion that they broke the national security law.
Three of the others were former legislator Margaret Ng, prodemocracy activist Denise Ho, and academic Dr Hui Po Keung.

Freedom in the city

So what will Hong Kong look like under John Lee?
In a 44-page manifesto, Mr Lee pledged to strengthen governance and
tackle chronic housing problems.
He has also pledged to enact legislation to bolster the national security
law - a move that could potentially see him criminalising other areas
not already covered under the Beijing-imposed law.
“It will be another indicator of a further erosion of Hong Kong’s civil
liberties,” says Kwong Chung Ching, the campaigns coordinator of the
Inter-Parliamentary Alliance on China.
In December last year, pro-democracy media organisation Stand
News was raided by the police, and its senior staff arrested. Mr Lee
had then announced that he supported the move. Numerous other
independent news outlets have closed in Hong Kong - once a beacon
of press freedom in Asia. “Anybody who attempts to make use of media
work as a tool to pursue their political purpose or other interests [and]
contravenes the law, particularly offences that endanger national
security, they are the evil elements that damage press freedom,” Mr
Lee has said. Hong Kong is also more likely to become “more integrated
into the mainland”, says Dr Tsang. “The old Hong Kong, which existed
prior to 2020, will not have a chance of re-emerging.”

A return to former glory?

Mr Lee also faces the daunting task of restoring Hong Kong’s status as a
glittering hub for business and finance, something he vowed to do in his
manifesto. The massive, sometimes violent, protests that erupted in 2019
scared away tourists and spooked investors. Stringent Covid restrictions
felled the economy further, resulting in a 4% economic contraction in the first
quarter of 2022.According to Eurocham, a net 130,000 people have left Hong
Kong since 1 February, with employers reporting difficulties in attracting
talent back into the city. Nearly half of all European businesses and 44% of US
businesses in Hong Kong are considering relocating in the next year.

With a career in the police force spanning more than four decades,
Mr Lee stands in contrast to previous chief executives who had
backgrounds in business and the civil service.
Analysts say it remains to be seen whether he will be able to repair
Hong Kong’s reputation.
Dr Chong argued that a return to business confidence would require a
degree of freedom of information and a restraint on authority.
“Hong Kong used to be able to provide that in ways that the mainland
could not,” he said.
Furthermore, Mr Lee’s appointment raises questions as to whether he
will be expected to fall in line with China’s zero-Covid policy, as Hong
Kong battles one of its worst outbreaks yet.
The city has charted 5,600 deaths in the first quarter of the 2022
alone, compared to just 200 in the first two years of the pandemic,
exacerbated by low vaccination rates amongst the city’s elderly.

MAY 2022

NATIONAL GAS PRICE
AVERAGE HITS NEW
RECORD HIGH AT
$4.45 PER GALLON

The national average gas price
hit a record high, and is expected
to continue rising as the energy
supply crunch in the U.S. rages on.
The average price for a gallon of
gas hit $4.45 Saturday, according
to AAA Gas Prices. Some states
with higher-than-average prices
include California at $5.92 a
gallon, and Hawaii at $5.32.
Diesel also hit its own highest
recorded cost at $5.56.
The national average retail price
for a gallon of regular gasoline
reached $4.40. However, Andy
Lipow, the president of Lipow Oil
Associates, estimated that the
national average could soon surge
as high as $4.50 per gallon.
Before Russia was hit with
sanctions for invading Ukraine,
threatening the already tight
global oil market, the national
average was at $3.53, according to
Lipow. The Biden administration
canceled one of the most highprofile oil and gas lease sales
pending before the Department
of the Interior, as Americans face
record-high prices at the pump,
according to AAA.
Within his first week in office,
President Biden signed an
executive order temporarily
suspending new oil and gas
leases on federal lands. The
administration resumed the new
leasing last month following court
challenges against the ban. The
administration is appealing a
ruling in which Judge James Cain,
a Trump appointee, struck down
the ban.

FIRST LOOK: MADE
IN USA SCOUT SUV
AND PICKUP COMING
IN 2026

Volkswagen has confirmed that
it is rebooting the storied Scout
off-road truck brand with a line of
electric SUVs and pickups that will
made in the United States.
VW owns the rights to the
name through its purchase of
Navistar, which is the successor
to International Harvester, the
company that produced the
original Scouts from 1961 to 1980.
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MEET KARINE JEAN-PIERRE,
THE FIRST BLACK WOMAN
AND OPENLY LGBTQ PERSON
TO BE WHITE HOUSE PRESS
SECRETARY
WASHINGTON – Karine
Jean-Pierre is taking over the
most visible supporting role
in the Biden administration,
becoming the president’s
press secretary after Jen Psaki
departs Friday.

Biden had asked Jean-Pierre
in an Oval Office meeting that
afternoon if she would serve as
press secretary.
“Karine not only brings the
experience, talent and integrity
needed for this difficult job,”
Biden said in a statement, “but
she will continue to lead the
way in communicating about
the work of the Biden-Harris
Administration on behalf of the
American people.”
Here’s what led to that
moment: What did JeanPierre do before joining Biden
administration?
Prior to joining the White
House, Jean-Pierre worked as
chief public affairs officer for
MoveOn.org and as an NBC
and MSNBC political analyst.
She was regional political
director for the White House
Office of Political Affairs
during the Obama-Biden
administration and deputy
battleground states director
for President Barack Obama’s
2012 reelection campaign.
Psaki described Jean-Pierre
as a “longtime adviser” to
Biden and his wife, Jill, having
worked with both during the
Obama administration.
“Jill and I have known and
respected Karine a long time
and she will be a strong voice
speaking for me and this
administration,” Biden said
in his May 5 statement. JeanPierre makes history for Black
women, LGBTQ community
Filling in for Psaki in May
2021, Jean-Pierre became the
first Black woman in decades
to lead a White House press
briefing.
Judy Smith, deputy press
secretary to President George
H.W. Bush, was the first Black
woman to do so in 1991 and
was the inspiration behind the
Olivia Pope character in the
hit show “Scandal.” Jean-Pierre
said that she never doubted,
as a woman of color, that
she could be in her current
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Ohio voters won’t
decide on initiative
to legalize
marijuana until at
least next year

Ohio voters won’t weigh-in on
a proposed ballot initiative to
legalize marijuana for personal
use until at least next year.

Jean-Pierre, who had served as
Psaki’s chief deputy, is the first
Black woman and first openly
LGBTQ person to hold the top
position.
“This is a historic moment, and
it’s not lost on me,” Jean-Pierre
said when her appointment
was announced May 5.
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That

comes out of a settlement between
state leaders and a group seeking

Ohioans over
21.
Representatives of the Coalition to
Regulate Marijuana Like Alcohol
to make pot legal for

sued to get a proposal on this

year’s ballot, if state lawmakers
didn’t pass it by

position one day.
“No, not at all. I just worked
hard towards it,” she
told reporters when her
appointment was announced.
“But I understand how hard it
is. I do. We all do. But just keep
working hard towards it.”
Jean-Pierre also said she
understands how important
it is for many people in many
different communities “that I
stand on their shoulders and
I have been throughout my
career.”
Psaki said her successor will
“give a voice to so many” and
show “what is truly possible
when you work hard and
dream big.”
“Representation matters,” Psaki
said.
Is Jean-Pierre married or have
children?
Jean-Pierre and her partner, CNN
correspondent Suzanne Malveaux,
have a daughter.
Jean-Pierre told The Haitian Times she
was thinking about her daughter and
the future of the country when she
decided to join Biden’s 2020 campaign.

May 28. The
Sec. of State
Frank LaRose, a Republican, said
the petitioners missed a December
lawsuit came after

deadline to submit signatures
for this year’s ballot.

But in a

settlement reached only a day
after the suit was filed, the

marijuana legalization group,

LaRose, House Speaker Bob Cupp
(R-Lima), and Senate President
Matt Huffman (R-Lima) agreed
that the petitioners can resubmit

signatures in January. If the issue
isn’t passed by next
before voters in

May 3, it can go
November 2023,

as long as the group can gather

132,887 signatures.
Republican leaders have signaled
they don’t have much interest
another

in passing legislation to legalize
marijuana.

Two bills have been
Republicans and
one from Democrats. The proposal
from Democratic lawmakers
proposed, one from

is almost the same as the one

Coalition to Regulate
Marijuana Like Alcohol.
When he rolled out his bill, Rep.
Jamie Callender (R-Concord)
from the

made note that it was the first
time someone from his party
had proposed a bill to legalize
marijuana for personal use.

“There’s some real strong
arguments that we’re in a different
time now than we were, we know
a lot more and quite frankly
society is in a different place than
it was

20 years ago,” Callender

“I looked at her and I thought to myself,
‘There is no way I can not get involved
in this election,’ ” Jean-Pierre told the
paper in 2020. What is Jean-Pierre’s
style?
When Psaki and Jean-Pierre prepared
for the start of the administration, they
discussed how to build what Psaki
called a drama-free workplace, “where
we, on our best days, we’re rebuilding
trust with the public.”

said.Cupp said there would be

Psaki, who has been praised as one
of the best briefers to hold the highpressure position, said Jean-Pierre will
bring her “own style, brilliance and
grace to the podium.”

“The most important thing for us

“She is passionate. She is smart and she
has a moral core that makes her not
just a great colleague, but an amazing
mom and human,” Psaki said. “Plus, she
has a great sense of humor.”

“significant opposition” to the
issue if it came up for a debate in
the

Ohio House but added there

would also be significant support

“in some corners” as well. A vote
on legalizing marijuana this fall
could have played a role in turnout
for the midterm ballot, which

includes key races for governor
and

U.S. Senate. In a statement,
Tom Haren wrote:

the group’s

was preserving an opportunity for

Ohio voters to decide this issue. We
are delighted to have reached this
settlement, which has preserved
our initial signatures, provided
the

General Assembly with a

second opportunity to consider the
proposed statute, and established
a clear path to ballot access in

2023. To be certain: we aren’t

going anywhere and are undeterred
in our goal to legalize cannabis for
all adults in

Ohio.”
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At least 10
dead after
mass
shooting at
Buffalo, New
York, supermarket, AP
sources say
At least 10 people were killed
after a gunman opened fire
with a rifle at a supermarket
in Buffalo, New York, the
Associated Press reported,
citing law enforcement
officials.
The shooting happened at
a Tops Friendly Market in a
crowded suburban area in the
western New York city and
the alleged gunman was taken
into custody after the attack,
Buffalo police said.
Ten people were killed, two
law enforcement officials
told the AP. They were not
permitted to speak publicly
on the matter and did so on
the condition of anonymity.
Further details on the
number of people shot and
their conditions weren’t
immediately available.
The gunman entered the
supermarket with a rifle and
opened fire, one of the officials
told the AP. Investigators
believe the man may have
been livestreaming the
shooting and were looking
into whether he had posted a
manifesto online, the official
said. The official cautioned
the investigation was in
its preliminary stages and
that authorities hadn’t yet
discerned a clear motive,
but they were investigating
whether the shooting was
racially motivated.
The supermarket is in
a predominately Black
neighborhood, about 3 miles
north of downtown Buffalo.
The surrounding area is
primarily residential and is
surrounded by homes, along
with a Family Dollar store,
laundromat and fire station.
Witnesses reported the
gunman was wearing militarystyle clothing and body armor,
one of the officials said.
Braedyn Kephart and Shane
Hill, both 20, said they’d just
pulled into the parking lot of
the store when they saw the
alleged gunman leaving. The
white male, who they estimate
was in his late teens or early
20s, was wearing camo
clothing and a black helmet
and was carrying a rifle. “He
was standing there with the
gun to his chin. We were like
what the heck is going on?
Why does this kid have a gun
to his face?” Kephart said. He
dropped to his knees. “He
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Putin warns Finland joining Nato would be
‘mistake’
suspension had not caused any
fight against so-called Islamic

Russian President Vladimir
Putin has warned his Finnish
counterpart that joining Nato
and abandoning Finland’s
neutral status would be a
“mistake”.
He told Sauli Niinistö there
was no threat to Finland’s
security.
The exchange came during
a phone call made by the
Finnish president, ahead
of a formal request which
Finland is expected to
announce very soon.
Sweden has also indicated its
intention to join the Western
alliance, following Russia’s
invasion of Ukraine.
Finland shares a 1,300km (810-mile) border with
Russia. Until now, it has
stayed out of Nato to avoid
antagonising its eastern
neighbour.
Mr Putin did not make a
specific threat of retaliation
over Finland’s move, but the
Russian foreign ministry
has indicated there will be
retaliation. Russia’s decision
to suspended electricity
supplies to Finland is being
seen as an early sign,
however.
In its statement, Russian
energy supplier RAO Nordic
mentioned problems with
payments.
Finland national grid
executive Reima Paivinen
told the BBC the Russian

ripped off his helmet, dropped
his gun, and was tackled by the
police.”
Police closed off the block, lined
by spectators, and yellow police
taped surrounded the full
parking lot. Mayor Byron Brown
and Erie County Executive
Mark Poloncarz were at the
scene late Saturday afternoon,
gathered in a parking lot across
the street from the Tops store
and expected to address the
media.
New York Gov. Kathy Hochul
said she is “closely monitoring”
the shooting and that she has
offered assistance to those
in Buffalo, her hometown,
according to her Twitter
account.
Mark Poloncarz also tweeted
Saturday afternoon alerting
residents.

problems.

State.

He said Russian imports
accounted for around 10% of
national supply, adding that
they could be replaced from
alternative sources.

Both Sweden and Finland
have Kurdish communities,
and in Sweden’s case some
parliamentarians have Kurdish
origins. President Erdogan did
not provide any proof that these
communities had links with the
PKK.

Following the phone call between
Mr Niinistö and Mr Putin on
Saturday, the Kremlin said the
Russian leader had stressed the
“end of the traditional policy of
military neutrality would be a
mistake since there is no threat to
Finland’s security”.
It added: “Such a change in the
country’s political orientation
can have a negative impact
on Russian-Finnish relations
developed over years in a spirit
of good neighbourliness and cooperation between partners.”
Mr Niinistö said he had told
Mr Putin how recent moves by
Russia, along with the invasion
of Ukraine, “have altered the
security environment of Finland”.
“The conversation was direct
and straight-forward and it was
conducted without aggravations.
Avoiding tensions was
considered important,” he said.
A possible stumbling block
to Swedish and Finnish
membership of Nato is Turkey,
after President Recep Tayyip
Erdogan accused both countries
of harbouring “terrorist
organisations” and said he did
not support their applications.

Foreign ministers from Sweden,
Turkey and Finland are meeting
to try to iron out their differences.
Ahead of the talks, Turkish
Foreign Minister Mevlut
Cavusoglu echoed the comments
of his president but signalled a
willingness to talk.
“A big majority of the Turkish
people are against the
membership of those countries
who are supporting PKK terrorist
organization ... but these are
the issues that we need to talk
of course with our NATO allies
as well as these countries,” AFP
quoted him as saying.
Nato, a Western military alliance,
was founded in part to ward off
threat from the Soviet Union in
1949.
President Putin has mentioned
Ukraine’s intention to join the
alliance as one of the reasons for
the invasion of its neighbour.

It was seen as a reference to
the Kurdistan Workers’ Party
(PKK), which Turkey regards
as a terrorist organisation. For
decades the PKK has fought with
Turkey for a Kurdish homeland.
Turkey also objects to a Syrian
Kurdish militia called the People’s
Protection Units (YPG) ,which
they say is an extension of the
PKK - even though they have
been allied with the US in the

“I have been advised of an
active multiple shooting event
at the Tops Markets on Jefferson
Street... Please stay away from
the area,” he tweeted.
Buffalo is New York’s secondlargest city, with a population of
more than 278,000 people.
The shooting came little more
than a year after a March 2021
attack at a King Soopers grocery
in Boulder, Colorado, that killed
10 people.

Biden says baby
formula shortage to ease in
weeks as U.S.
imports more

WASHINGTON, May 13 (Reuters)
- The U.S. baby formula shortage
should improve dramatically in
coming weeks, President Joe Biden
and top officials said on Friday as the
administration scrambled to reverse
a shortfall that hits lower-income
Americans particularly hard.
The United States is working with
manufacturers to allow more
importation of baby formula, Biden
told reporters in the Rose Garden.
“We’re going to be, in a matter of
weeks or less, getting significantly
more formula on shelves,” he said.
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OHIO REPUBLICANS INTRODUCE BILL THAT WOULD
CRIMINALIZE ‘SWATTING’
response to a scenario that is not
needed,” Jason Pappas, vice president
of the Fraternal Order of Police of Ohio
(FOP), said.
Pappas has seen an increase in
swatting calls since the pandemic
began. Many of the cases he has
seen revolve around technology, but
specifically gaming.
COLUMBUS, Ohio — A new bill in
the Ohio Senate would criminalize
‘swatting,’ which is when an
individual calls emergency services
and falsely reports a serious crime,
such as a hostage situation, active
shooter or bomb threat. This hoax
has the goal of sending a large
police presence, or a SWAT team, to
approach an unsuspecting victim.
Calling 911 should not be taken
lightly, but law enforcement reported
that the “prank” is causing traumatic
and sometimes deadly incidences.
Numerous cases in Cleveland have
popped up during the pandemic,
with a previous News 5 investigation
finding swatting incidences in
Medina and Bay Village — but those
are only two of the numerous
examples across the state.
Some alleged offenders have lived
in Ohio and caused them in other
areas.
A man in Wichita, Kansas, died
in 2019 after being swatted by
someone in Ohio, according to the
Department of Justice. A Medina
teenager allegedly was involved
in sending police to the home of
the co-founder of the Black Lives
Matter movement, who lives in LA,
according to Medina police. “It is
usually younger gamers, online
people who use technology to
prank 911 and send a heavy armed

“They’ll call from Ohio and say, ‘Hey,
in California, we were with this other
person online — this is where they live
and this is what’s happening. They’re
being held hostage, there’s lots of
guns, there’s drugs,’” he added. “When
you get a situation like that, as law
enforcement, obviously you send out
your SWAT teams or a large presence,
lots of officers, and hence the name
swatting.”
The individuals who do this, typically
adolescents or 20-year-olds, in
Pappas’ experience, may think that it
is “funny.”
But it isn’t funny to the person being
swatted or the law enforcement
showing up to what they think is a lifeor-death situation, he said.
“They show up thinking that there’s
this very terrible hostage situation
with guns and then it turns out not
to be true, which obviously can have
all kinds of negative consequences
for both the officers and the people
who have been swatted,” Pappas
added. Not that the “prank” had
never occurred before technology
was widely available, but it has been
increasing for a few years. He hasn’t
heard of many cases recently, but he
knows it is still an issue.
“During COVID, when a lot of kids
were playing online a lot and they

weren’t in school, there seemed to be
a little more of an uptick,” he added.
Because of how relatively new this
phenomenon is, there isn’t actually a
crime specifically designated for the
act.
“Typically, the only recourse we
would have would be to charge
somebody with misuse of 911,” he said.
“The technology has outpaced the law,
it appears.”
State Sen. Andrew Brenner, a
Republican from Delaware, wants to
catch the Ohio Revised Code up.
“Senate Bill 292 will provide another
tool in the toolbox for prosecutors
to address this serious disregard for
safety and resources,” the lawmaker
said in his sponsor testimony in
March 2022. Although he did not
comment Friday about the bill, the
Republican referenced incidences
in his community where two cases
happened within one month of the
other.
“The legislation before you was
introduced at the request of the
Attorney General and as companion
legislation to House Bill 462,” he said.
House Rep. Kevin Miller, a Republican
from Newark, introduced the original
bill with former Rep. Rick Carfagna,
who left his seat as a Republican from
Genoa Township to become the vice
president of government affairs at the
Ohio Chamber of Commerce.
Miller was busy Friday, but talked
about how the gaming community,
specifically live streamers, have made
it popular.
“Perpetrators can watch their pranks
unfold in real time on computer
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webcams as officers burst into
residences demanding victims to
get on the ground and/or put their
hands in the air,” Miller said during
testimony in April of 2022. “House Bill
462 aims to deter and appropriately
punish those who choose to engage in
this outrageous behavior.”
Twitch streamers like LosPollosTV,
Summit1G and Koota are among the
many gamers who have been swatted
during livestreams. The companion
bills, which are nearly identical,
would make swatting a third-degree
felony. If someone is hurt in a prank
call, then it could become a firstdegree felony. The bills would also
allow a court to order the offender
to reimburse the law enforcement
response.
“Presently, the only applicable
charges to these situations would be
making false alarms, inducing panic,
menacing or harassment, but they
are all misdemeanor offenses,” Miller
added in his testimony.
Pappas and his organization
haven’t decided on their stance on
the bill, since it is so new, but they
are interested in working with the
Legislature to make sure the bill sends
the right message, he said.
“Once the information is out and
they know that it’s much, much more
serious and is likely to have serious
consequences, I think it would put a
stop to a lot of it,” Pappas added.
As of right now, there are no
outspoken opponents to this bill, but
testimony will be heard at hearings in
both the Senate and the House in the
future.
“Swatting is not cool,” Pappas advised
to those who think the hoax is funny.
“Swatting is a very dangerous activity
and we highly encourage you not
to participate in that kind of activity,
whether it’s online or in-person. Do
not abuse the 911 system or you will
be punished.”

Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan becomes UAE’s president
DUBAI, United Arab Emirates (AP) — Rulers in the United Arab Emirates on Saturday unanimously appointed Abu Dhabi’s Sheikh Mohammed
bin Zayed Al Nahyan as the autocratic nation’s president, signaling both unity and stability in this key energy-rich country that hosts Western
militaries.
The ascension of Sheikh Mohammed, 61, had been expected after the death Friday of his half-brother and the UAE’s president, Sheikh Khalifa bin
Zayed Al Nahyan, at the age of 73. The transition of power marks only the third time this U.S.-allied nation of seven sheikhdoms has selected a
president since becoming an independent nation in 1971.
Under Sheikh Mohammed, who has been the nation’s de facto leader since Sheikh Khalifa suffered a stroke in 2014, the UAE had tried to project
power militarily across the wider region as it joined a Saudi-led war in Yemen.
But since the lockdowns of the coronavirus pandemic, Sheikh Mohammed and the wider UAE has tried to recalibrate its approach by largely
pulling out of the war and seeking diplomatic detentes with rivals. The UAE also diplomatically recognized Israel, which shares Sheikh
Mohammed’s longstanding suspicion of Iran. However, ties to the U.S. have strained in recent years — something Washington hopes to address
with Vice President Kamala Harris leading a delegation Monday to Abu Dhabi.
The state-run WAM news agency described the vote at Al-Mushrif Palace in Abu Dhabi as unanimous among the leaders of the country’s hereditarily
ruled sheikhdoms, which includes the skyscraper-studded city of Dubai.
“His assumption of the responsibility of the presidency represents a new historical era and a new birth,” said Dubai’s ruler, Sheikh Mohammed
bin Rashid Al Maktoum. “We look forward to the acceleration of development aimed at consolidating the global sovereignty and pioneering of the
Emirates.”There had been only one death of a president before Friday in the country’s history, which saw Sheikh Khalifa take over for both his and
Sheikh Mohammed’s father, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, after his death in 2004. Sheikh Zayed, whose name graces a major highway linking
the Emirates and whose face appears everywhere in the nation, widely remains viewed as the country’s founding father.
The UAE as a whole is observing a three-day mourning period, which will see businesses shut across the country and performances halted in Sheikh
Khalifa’s honor. Electronic billboards all showed the late sheikh’s image in Dubai on Friday night as flags flew at half-staff. A wider mourning period of
40 days will go on beyond that.
Oman’s sultan was among the first leaders to visit Sheikh Mohammed on Saturday night. Others are expected in the coming days, including French
President Emmanuel Macron and British Prime Minister Boris Johnson on Sunday. Harris also will meet with Sheikh Mohammed.
Sheikh Mohammed had been serving as the UAE’s de facto president since a 2014 stroke saw Sheikh Khalifa disappear from public view.
Known by the acronym MbZ, Sheikh Mohammed cultivated ties with the West that proved valuable for Abu Dhabi, the capital of the UAE that
commands tens of billions of dollars in wealth funds from its oil and gas deposits. A U.S. diplomatic cable from 2004 released by WikiLeaks referred to
him as “charismatic, savvy and very comfortable in the West.” He hosted then-President George W. Bush in 2008 at his desert estate, a visit complete
with Bedouin tents and falcons.
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توقعات االستخبارات
األوكرانية للحرب ..اليكم
موعد النهاية
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وتشهد منطقة دونباس شرقي البالد معارك
شرسة راهنا ،ونقلت هيئة األركان األوكرانية
أن الجيش الروسي استخدم في منطقتي
دونيتسك وتافريا “قذائف هاون ومدفعية
وقاذفات قنابل ووسائل جوية لتكبيد الجيش
األوكراني أكبر قدر من الخسائر”.
وتقدر وزارة الدفاع األوكرانية الخسائر
الروسية بأكثر من  26ألف جندي و199
طائرة ونحو  1200دبابة منذ بدء الهجوم في
 24شباط ،وتتحدث مصادر غربية عن مقتل
 12ألف جندي روسي ،فيما ال تتوافر أي
إحصاءات مستقلة في هذا الصدد.

كتب موقع “سكاي نيوز” توقع رئيس
االستخبارات العسكرية األوكرانية كيريلو
بودانوف أن تشهد الحرب في بالده “منعطفا”
في آب ،وأن ُتهزم روسيا “قبل نهاية العام”،
مؤكدا أن كييف ستنجح في استعادة السيطرة
على كل أراضيها .وقال بودانوف في مقابلة
مع شبكة “سكاي نيوز” البريطانية بثت مساء
الجمعة ،إن االنتصار لن يكون “سهال” ،لكنه
“سيحصل” ،مبديا “تفاؤله” بالتطور الراهن
للنزاع.
وأضاف أن “المنعطف سيكون في النصف
الثاني من شهر آب” ،و”غالبية العمليات
العسكرية ستنتهي بحلول نهاية العام”.
وفي رأي بودانوف ،يتكبد الجيش الروسي
خسائر جسيمة في العدد والعتاد ،ألن
“أوكرانيا تعرف كل شيء عنه ويشمل ذلك
خططه العسكرية”.
وأعلنت روسيا حتى اآلن سيطرتها الكاملة
على مدينة واحدة مهمة فقط هي خيرسون،
جنوبي أوكرانيا.
وبعد الفشل على أبواب كييف ،أعادت قيادة
األركان الروسية النظر في أهدافها وركزت
هجومها على شرق البالد وجنوبها.

االستخبارات األوكرانية:
املنعطف يف الحرب
سيكون يف آب وغالبية
العمليات ستنتهي بنهاية
العام

شولتس :سيتضح لبوتني
ببطء أن السبيل الوحيد
للخروج من هذا الوضع
هو التفاهم مع أوكرانيا

اعتبرالمستشار األلماني،أوالف شولتس
 ،أنه “من الواضح أنروسيا لم تحقق
أيا من أهداف الحرب التي ُذكرت في
البداية” ،الفتا ً إلى أن “الجيش الروسي
عانى خسائر كبيرة ،أكثر بكثير مما تكبده
على مدى عشر سنوات خالل حملة االتحاد
السوفيتي علىأفغانستان“.
وأشار في مقابلة نشرتها بوابة “تي
أونالين” األلمانية اإلخبارية ،إلى أنه
“سيتضح للرئيس الروسيفالديمير بوتين
ببطء أن السبيل الوحيد للخروج من هذا

السلطات اإلرسائيلية
قررت إعادة فتح معرب
«إيرز» أمام خروج
العامل وأصحاب
التصاريح من غزة

أشار رئيس االستخبارات العسكرية
األوكرانية ،كيريلو بودانوف ،إلى أن
“االنتصار على روسيا لن يكون سهال،
لكنه سيحصل” ،مبديا “تفاؤله” بالتطور
الراهن للنزاع.

وفي  24شباط الماضي ،أطلقت روسيا
هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي
وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو،
التي تشترط إلنهاء عمليتها تخلي كييف
عن خطط االنضمام إلى كيانات عسكرية
والتزام الحياد ،وهو ما تعده األخيرة
“تدخال” في سيادتها.

وفيما يتعلق بدور حلف شمال األطلسي (
الناتو) ،أكد مستشار ألمانيا ،أن “الحلف لم
ينسحب ،بل عزز قواته في الجناح الشرقي”.
والجمعة ،أجرى المستشار األلماني اتصاال
هاتفيا مع بوتين استغرق أكثر من ساعة.
وذكر شولتس أنه “لم يتم احتالل أوكرانيا،
بل دافعت عن نفسها بمهارة كبيرة وشجاعة
وإرادة لتقديم التضحيات”.

الدفاع الروسية :مقاتالت
«إف »-16تابعة إلرسائيل
استهدفت مواقع ملركز
البحوث السورية بـ22
صاروخا

أكد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة
فيسوريا ،األميرال أوليغ جورافليف ،أن
“  6مقاتالت من طراز “إف ”-16تابعة ل
ي هاجمت في  13أيار
سالح الجو اإلسرائيل 
الساعة من  20:25إلى  ،20:32مواقع
لمركز البحوث العلمية السوري في مصياف
وميناء بانياس ،حيث أطلقت  22صاروخا
على المواقع دون دخولاألجواء السورية“.
ولفت جورافليف ،إلى “أنه تم التصدي
لها وقوات الدفاع الجوي في الجمهورية
العربية السورية دمرت  16صاروخا
وطائرة بدون طيار” .وأشار إلى أنه “نتيجة
للغارات الجوية اإلسرائيلية ،قُتل ثالثة
جنود سوريين وموظفان مدنيان ،وأصيب
جنديان سوريان” ،وأردف“ :كما تضررت
مستودعات المعدات الخاصة التابعة لمركز
البحوث العلمية السوري”.

جيش البحر التونيس
أنقذ  81مهاجرا بعد
مغادرتهم السواحل
الليبية عىل منت قارب
متهالك
أعلن جيش البحر التونسي ،إنقاذ 81
مهاجرا ،هم  38من مصر 32 ،من
ً
بنغالدش 10 ،من السودان وواحد من
السواحل ال ّليب ّية على
المغرب ،بعد مغادرتهم ّ
متن قارب متهالك ،خالل محاولتهم عبور
البحر المتوسط“.

وتوقع بودانوف في مقابلة مع شبكة
“سكاي نيوز” البريطانية ،أن “المنعطف
سيكون في النصف الثاني من شهر آب،
وغالبية العمليات العسكرية ستنتهي
بحلول نهاية العام” .وبرأيه “يتكبد الجيش
الروسي خسائر جسيمة في العدد والعتاد،
ألن “أوكرانيا تعرف كل شيء عنه ويشمل
ذلك خططه العسكرية”.
يذكر أن روسيا أعلنت حتى اآلن سيطرتها
الكاملة على مدينة خيرسون ،جنوبي
أوكرانيا.

الوضع هو التفاهم معأوكرانيا“ ،وأوضح
أنه “ال يمكن التوصل إلى اتفاق عبر سالم
تفرضه روسيا”.

و ُعثر على القارب إثر تع ّثره على بعد نحو
ستة كيلومترات من سواحل جنوب شرق
تونس .و ُنقل المهاجرون إلى ميناء الكتف
قرب مدينة بن قردان غير البعيدة من
س ّلموا لجهاز الحرس
الحدود ال ّليب ّية ،حيث ُ
الوطني ال ّتونسي.

أعلنتالحكومة اإلسرائيلي ة في بيان ،أنّ
تقرر فتح معبر
“في ختام تقييم أمنيَّ ،
“إيرز” أمام خروج الع ّمال وأصحاب
اعتبارا من يوم
ال ّتصاريح منقطاع غزة،
ً
مرة منذ إغالقه في
ألول ّ
غد األحد ،وذلك ّ
ً
الفتة إلى أ ّنه “سيكون
 3أ ّيار ،”2022
السياسة المدن ّية ممك ًنا ،وف ًقا لتقييم
استمرار ّ
األوضاع األمن ّية والحفاظ على االستقرار
األمني”.
وكانت إسرائيل ،قد أعلنت في  3أ ّيار ،فرض
إغالق شامل على الضفة الغربية والمعابر
بقطاع غزة ،ح ّتى  6من ال ّ
شهر الحالي،
وذلك في إطار االحتفال بذكرى تأسيسها.
لمرتين ،األولى
لك ّنها مدّدت حالة اإلغالق ّ
نهاية األسبوع الماضي ،وال ّثانية مطلع
األسبوع الحالي ،وذلك في أعقاب هجوم
وقع الخميس ،في بلدة إلعاد اإلسرائيل ّية،
وأسفر عن  3قتلى و 4مصابين.

وكان قد غادر المركب ليل  14 13-أ ّيار من
قرية أبو كماش في أقصى غربليبيا قرب
الحدود التونس ّية.
السلطات
على صعيد م ّتصل ،أعلنت ّ
ال ّتونس ّية مطلع أ ّيار الحالي ،العثور على
مهاجرا بعد غرق قواربهم قبالة
جثث 24
ً
سواحل وسط شرق تونس.
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وزراء الزراعة
مبجموعة السبع
رفضوا قرار الهند
حظر صادرات
القمح :إلبقاء
األسواق مفتوحة

شدّد وزير ّ
الزراعة األلماني جيم
ً
أوزدمير ،تعليقا على قرارالهند
ح بعد موجة
حظر صادراتالقم 
الحر األخيرة ،على أ ّنه “إذا بدأ
ّ
الجميع بفرض مثل هذه القيود على
الصادرات أو ح ّتى إغالق األسواق،
ّ
فلن يؤدّي ذلك سوى إلى تفاقم األزمة
وسيضر ذلك بالهند وبمزارعيها”.
ّ
ودعا الهند ،بعد اجتماع مع
نظرائه في “مجموعة السبع“ ،في
شتوتغارت ،إلى “تح ّمل مسؤول ّياتها
كدولة عضو فيمجموعة العشرين
قررنا رفض
“،
مشيرا إلى “أ ّننا ّ
ً
القيود على ال ّتصدير ،وندعو إلى إبقاء
األسواق مفتوحة”.
وكانت قد حظرت الهند ،ثاني أكبر
دولة منتجة للقمح في العالم ،أمس
الصادرات بدون إذن حكومي
السبتّ ،
ّ
خاص ،ما زاد المخاوف على إمدادات
الحبوب في العالم.
الروس ّية
مع اإلشارة إلى أنّ الحرب ّ
علىأوكرانيا ا ّلتي بدأت في 24
شباط الماضي ،أدّت إلى ال ّتأثير على
ال ّنشاط ّ
الزراعي بشكل خطير في هذا
البلد ،ا ّلتي كانت قبل الحرب رابع أكبر
مصدر عالمي ّ
للذرة ،وكانت ستصبح
ثالث أكبر مصدر للقمح .وبسبب
الحصار المفروض على موانئ البالد،
هناك نحو  20ط ًّنا من الحبوب في
اإلهراءات تنتظر تصديرها ،ومحصول
هذا العام مهدّد.

لودريان :مصدوم
للغاية من العنف
غري املقبول الذي
منع إمتام جنازة
شريين أبو
عاقلة بسالم
شار وزير الخارجية الفرنسي،جان
إيف لودريان ،إلى أنه “مصدوم
ف غير المقبول الذي
للغاية منالعن 
منع إتمام جنازةشيرين أبو عاقلة
بسالم” ،مجدداً “إدانته مقتل شيرين
أبو عاقلة” ،مطالبا ً بـ”إجراء تحقيق
شفاف”.
وكانتوزارة الخارجية الفرنسية،
قد ذكرت في وق ٍ
ت سابق ،أنّ “مقتل
اإلعالمية شيرين أبو عاقلة صادم
مشيرا إلى “اننا
للغاية وندينه”،
ً
نطالب بتحقيق شفاف بمالبسات عملية
القتل”.
واندلعت مواجهات بعد ظهر الجمعة
لدى إخراج نعش الصحافية من
المستشفى ،عندما عمدتالشرطة
اإلسرائيلي ة إلى تفريق حشد لوح
باألعالم الفلسطينية خارج مستشفى
القديس يوسف .وأظهرت مشاهد بثتها
قنوات التلفزيون المحلية التابوت وهو
يوشك على السقوط أرضا.
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SHARING THE LEBANESE CULTURE
On April 28,2022, Brecksville Broadview Heights High School held a culture night
where students from different nationalities participated to share their culture. So
Sharbel Harb, Reina Katergi, and I, Diana Ghanem, joined to share our unique culture;
therefore, we organized a Lebanese booth that included several traditional foods,
instruments, clothes, antiques, and posters that highlight the beauty of our country.
Also, we taught the attendees the traditional Lebanese dance, dabke, while playing the
traditional instrument, the derbake. Culture nights are always a great way to introduce
people to the different cultures around the world, and as Lebanese it is always our
responsibility to present the best picture of our country and its culture, that we were
raised upon and promised to cherish and teach others about.
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DIVERSITY WEEK AT
MAGNIFICAT HIGH SCHOOL.
During the diversity week of April 27, 2022, Magnificat High school
requested Cameo to speak on behalf of the Arabic/middle eastern
community. Pierre Bejjani President of Cameo spoke and addressed
the students and teachers about the Middle East and the different
countries and cultures in that region and the relationship with our
local community.

KUBRA ABBAS ART EXHIBITION, MEMORY IS OUR HOMELAND
Kubra the Iraqui Artist held an Art Exhibition on April 28, 2022 at the Breakforth Studio, 2310 Superior Ave. ,Cleveland. the title was : Memory is our Homeland,
Many art lovers attended this event along with many community leaders and supporters. A very successful exhibit with a successful Artist that elevate our Arabic
community with her work.
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CUSTOM FABRICATION &
INSTALLATION STONE SPECIALISTS
FULL REMODELING RESIDENTIAL
AND COMMERCIAL
Call Roubir Jesri
(440) 668 2483

27105 LORAIN RD, N.

(440) 777 3200

OLMSTED OH 44070

(440) 777 3007

JESRISTONELTD@GMAIL.COM

WWW.JESRISTONE.COM
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The right education can boost your
lifetime earning power by hundreds
of thousands of dollars.
$

Certificates

Associate
Degrees

Transfer to
Four-Year
Institution

Start now with a college education you can afford.
Summer classes begin May 31
tri-c.edu/startnow
22-0244
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االنتخابات اللبنانية..
حزب الله وحلفاؤه
يخرسون األغلبية
النيابية وتقدم لحزب
القوات وممثيل
املجتمع املدين
أعلن وزير الداخلية اللبناني اليوم الثالثاء
النتائج الرسمية النهائية لالنتخابات
البرلمانية التي جرت األحد الماضي في
لبنان ،وأظهرت النتائج حصول حزب القوات
اللبنانية على  20مقعدا ،والتيار الوطني
الحر على  18مقعدا ،كما حصل حزب هللا
وحركة أمل على  31مقعدا في البرلمان
اللبناني.
وأظهرت النتائج أيضا حصول كل من
الحزب التقدمي االشتراكي على  9مقاعد،
ولوائح المستقلين أو المجتمع المدني على
 13مقعدا ،وحزب الكتائب على  4مقاعد،
وكل من حزب الطاشناق وتيار المردة على
مقعدين لكل منهما.
وقد ه ّنأ األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو
غوتيريش اللبنانيين على االنتخابات
النيابية ،وقال إنه “ينتظر بفارغ الصبر أن
ُتش َّكل سريعا حكومة جامعة يمكنها إنجاز
االتفاق مع صندوق النقد الدولي وتسريع
تنفيذ اإلصالحات الالزمة لوضع لبنان على
طريق النهوض االقتصادي”.
كما ناشد القادة السياسيين اللبنانيين العمل
سويا بما فيه المصلحة العليا للبنان وللشعب
اللبناني.

خسارة األغلبية

وبإعالن النتائج النهائية لالنتخابات
البرلمانية يخسر حزب هللا وحلفاؤه من تيار
 8آذار األكثرية النيابية التي حضوا بها
طيلة سنوات.
ويعتبر المستقلون الـ 13الذين حصدوا
مقاعد بالبرلمان من الوجوه الجديدة ولم
يسبق لهم أن تولوا أي مناصب سياسية في
بلد يقوم نظامه السياسي على المحاصصة
الطائفية .ومن شأن وصولهم للبرلمان أن
يسمح لهم بأن يشكلوا مع نواب آخرين
مستقلين عن األحزاب التقليدية كتلة موحدة
في البرلمان.
وقال مراسل الجزيرة في بيروت مازن
إبراهيم إن لبنان بات اليوم بعد هذا
االستحقاق االنتخابي إزاء مجلس نيابي
مركب ومعقد يضم فسيفساء كبيرة ،ولم
يعد فيه ألي فريق نيابي األكثرية ،إذ باتت
قوى  8آذار عمليا بال أغلبية كما كانت عليه
الحال طيلة السنوات الماضية ،وكذلك قوى
 14آذار.
لكن المتغير األساسي اليوم -يضيف
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المراسل -هو أنه باتت هناك قوة ثالثة (من
المجتمع المدني) إن تمكنت من التوحد في
كتلة واحدة دون أن تفرق بينها االختالفات
األيديولوجية ،أو في كيفية مقاربة األمور،
فستكون قادرة على مساءلة الحكومة بشكل
مستمر ،مما قد يربك عمل األحزاب التقليدية
التي تحكمت في المسار السياسي للبنان منذ
الحرب األهلية.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس االثنين
النتائج الرسمية النهائية لـ 12دائرة انتخابية
من أصل  15شاركت في االنتخابات ،التي
بلغت نسبة المشاركة فيها نحو ،41%
وأظهرت النتائج حينها تقدما واضحا لحزب
القوات اللبنانية على حساب غريمه في
األحزاب المسيحية التيار الوطني الحر.

االنتخاب نحو  4ماليين.

لها تداعيات كثرية
عىل مستقبل لبنان
“ناجحة”- ،في السيايس ..هكذا
وقال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
مؤتمر صحفي -إن
االنتخاباتقليلة جدا نسبة لعدد رصدت الجزيرة نت
ورأى أن “نسبة الشوائب
الدوائر االنتخابية” ،نافيا ما
تردد عن صناديق االنتخابات يف مراكز
اقتراع مفقودة في بعض الدوائر.
ووصف وزير الداخلية نسبة االقتراع بأنها االقرتاع

جيدة وليست منخفضة مقارنة باالنتخابات
التشريعية السابقة .وقالت مراسلة الجزيرة
في بيروت كارمن جوخدار إن النتائج الرسمية رصدت الجزيرة نت الجو االنتخابي في عدد
التي أعلنت لم تتضمن مفاجآت تذكر وجاءت من مراكز االقتراع لالنتخابات البرلمانية
التي سيترتب على نتائجها الكثير من
منسجمة مع ما أعلنته األحزاب.
مستقبل لبنان السياسي ،وفي موازين
وكان نواب مقربون من حزب هللا قد أخفقوا القوى بين أقطابه المتصارعة .وبدا الفتا
في االحتفاظ بمقاعدهم في هذه االنتخابات ،إذ الحضور الكثيف لمندوبي اللوائح االنتخابية،
مما يعكس سخونة المنافسة بين القوى
أظهرت النتائج التي نشرتها وزارة الداخلية
السياسية التقليدية ولوائح المجتمع المدني.
أن إيلي الفرزلي نائب رئيس البرلمان خسر
مقعده عن المسيحيين األرثوذكس في قضاء
شمال لبنان -بعد كل التحذيرات
البقاع الغربي.
والمخاوف التي عاشها لبنان في األشهر
األخيرة حول مصير االنتخابات ،فتحت
كما أظهرت خسارة النائب عن الحزب
صناديق االقتراع في  15دائرة أمام
القومي السوري االجتماعي أسعد حردان
المقعد األرثوذكسي في دائرة الجنوب الثالثة ،الناخبين اللبنانيين ،منذ الساعة السابعة
صباح اليوم األحد  15مايو/أيار ،2022
والذي يشغله منذ عام  ،1992وخسارة
النائب الدرزي طالل أرسالن في دائرة عاليه وفق موعدها المحدد.
بمحافظة جبل لبنان.
وهكذا ،أصبحت االنتخابات أمرا واقعا،
يشار إلى أن حزب هللا والمتحالفين معه فازوا وسيترتب على نتائجها ،بعد إغالق
الصناديق ليال ،الكثير من مستقبل لبنان
بأغلبية  71مقعدا في االنتخابات األخيرة
السياسي ،وفي موازين القوى بين أقطابه
التي جرت عام  .2018وشهدت االنتخابات
المتصارعة ونخبه الحاكمة .ويعتقد خبراء
البرلمانية في البالد هذا العام تغيرا أساسيا
أن جوهر هذه االنتخابات يتمحور حول 5
تمثل في غياب تيار المستقبل ،الذي شكل
سنية إشكاليات ،تتمثل في ما يلي:
لمدة  3عقود عصب الحضور للطائفة ال ُّ
أوال ،سعي حزب هللا ،عبر نواته الصلبة
سياسيا.
التي شكلها من حلفائه ،إلى الحفاظ على
سنة
تمثيل ال ُ
وأعلن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري األكثرية العددية في البرلمان الجديد ،رغم
كل المتغيرات التي طرأت على واقع حلفائه،
زعيم تيار المستقبل منذ بضعة أشهر تعليق
نشاطه السياسي ،وهو إعالن توقع مراقبون وفي طليعتهم التيار الوطني الحر.
أن يترك أثره على التمثيل السياسي للطائفة
ثانيا ،طبيعة التمثيل الذي تحققه قوى
سنية في المشهد اللبناني خالل المرحلة
ال ُّ
 14آذار في البرلمان في ظل غياب تيار
المقبلة.
المستقبل.
وتعد االنتخابات الحالية األولى من نوعها
ثالثا ،شكل التمثيل السياسي للطائفة
بعد سلسلة أزمات هزت لبنان خالل العامين
الماضيين ،بينها انهيار اقتصادي واحتجاجات السنية وحضورها في المرحلة المقبلة،
التي تخوض االنتخابات ألول مرة في غياب
شعبية غير مسبوقة ضد السلطة وانفجار
كارثي في بيروت .وبلغ عدد المرشحين لهذه ممثلها األكبر “تيار المستقبل” وزعيمه
االنتخابات  719مرشحا منضوين تحت  103سعد الحريري.
لوائح ،من ضمنها  56الئحة باسم مجموعات
التغيير والمجتمع المدني في البالد ،في حين رابعا ،تداعيات صراع القوى المسيحية
التي تخوض االنتخابات كونه تمهيدا
بلغ عدد الناخبين المدعوين للمشاركة في
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لصراعها األشمل على انتخابات الرئاسة في
أكتوبر/تشرين األول المقبل ،وتدور تحديدا
بين زعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل،
وزعيم حزب القوات سمير جعجع ،وزعيم
تيار المردة سليمان فرنجية.
خامسا ،طبيعة التمثيل البرلماني الذي
سيحققه الوافدون الجدد من القوى المنبثقة
عن المجتمع المدني ،خصوصا أنهم شكلوا
بطريقة غير منسقة نحو  60الئحة على
مستوى لبنان من بين  103لوائح.

لكن كيف بدت األجواء في
الشارع؟

رصدت الجزيرة نت الجو االنتخابي في كل
من دائرة الشمال الثانية التي تضم طرابلس
والمنية والضنية -حيث الغالبية السنية-
والتي لها  10مقاعد برلمانية من بين 128
مقعدا ،وتتنافس فيها  11الئحة ،وهو الرقم
األعلى للوائح المتنافسة قياسا لبقية الدوائر،
ويربطها البعض بنتائج غياب المستقبل.
وتابعت األجواء في دائرة الشمال الثالثة
ذات الغالبية المسيحية التي تضم أقضية
البترون وزغرتا وبشري والكورة ،والتي
تلقب بدائرة “رؤساء الجمهورية” ،ولها
 10مقاعد برلمانية وتتنافس فيها  7لوائح،
وفي طليعتها لوائح باسيل وجعجع وفرنجية
إضافة إلى الئحة تحالف حزب الكتائب
اللبنانية مع النائب ميشال معوض.
وأمام عدد من المراكز في طرابلس ،تصدر
المشهد مندوبو النائب فيصل كرامي ،حليف
حزب هللا الذي شكل الئحة بالتحالف مع كل
من جمعية المشاريع اإلسالمية (األحباش)
وتيار المردة ،إضافة إلى عدد كبير من
مندوبي وزير العدل السابق أشرف ريفي
الذي شكل الئحة بالتحالف مع حزب القوات،
وهما يتنافسان مع لوائح أخرى ،في طليعتها
الئحة شكلها النائب السابق مصطفى علوش
الذي انفك عن “تيار المستقبل” وتحظى
الئحته بدعم من رئيس الحكومة األسبق
فؤاد السنيورة.
وداخل أحد مراكز االقتراع ،حيث يحضر
مندوبون عن معظم اللوائح لمراقبة سير
العملية التي تديرها رسميا هيئة اإلشراف
على االنتخابات (تابعة لوزارة الداخلية) ،كان
التيار الكهربائي منقطعا ،وبدا ملحوظا جهل
بعض الناخبين بآلية االقتراع.
وتقول إحدى المراقبات للجزيرة نت “رصدنا
عددا من المخالفات بسبب عدم معرفة بعض
الناخبين بآلية االقتراع ،فحاول مندوبون
الدخول معهم خلف العازل قبل تدخلنا لمنع
ذلك ،حفاظا على شفافية العملية وحرية
الناخبين”.
وأمام إحدى المدارس في طرابلس ،التي
تضم مركز اقتراع ،يقف الحاج محمد وهو
بائع قهوة جوال ،ولقد قاطع االقتراع مبررا
ذلك بقوله “ألن ال أحد من المرشحين
يمثلني ،ال من الطائفة السنية وال غيرها،
بعد عقود عشناها ظلما وذال”.
ويقول للجزيرة نت “جئت هنا ألسترزق
من الناخبين بفنجان قهوة لدى خروجهم
من مراكز االقتراع ،وأراقب حماسة الجيل
الجديد لالقتراع ،وكأنه ال يدرك أن ال أمل في
بلدنا”.
Continue Page 16
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...نت االنتخابات
يف مراكز االقرتاع
Continue reading from Page 15

في البترون ،بدا الوضع مختلفا ،وشهدت
هذه المدينة الساحلية نوعا من المبارزة في
الشارع بين مندوبي أقطابها ،ويترقب الجميع
نتائجها ،وهي مسقط رأس جبران باسيل
زعيم أكبر تكتل مسيحي بالبرلمان الحالي.
ولدى اقتراعه في إحدى مدارس البترون،
تجمهر العشرات حول باسيل ،وهتفوا تأييدا
له ،فأكد لهم أنه يخوض في هذه الدائرة
ضد خصومه معركة إسقاطه وتحجيم تمثيله
المسيحي.
وفي أحد مراكز االقتراع ،يقول أحد مندوبي
حزب القوات -للجزيرة نت“ -نراقب
االنتخابات في البترون؛ ألننا لن نسمح بأي
غش أو تزوير للنتائج”.
كذلك الحال في زغرتا التي تعيش استقطابا
سياسيا حادا بين زعيمها فرنجية وخصومه
بالمنطقة ،وفي طليعتهم ميشال معوض؛ إذ
شهدت البلدة حركة انتخابية متقدمة نسبيا
عن غيرها من األقضية الشمالية ،وانتشر
المندوبون في مختلف شوارعها لحث
الناخبين على االقتراع.
ويقول أحد مندوبي تيار المردة -للجزيرة
نت“ -نبذل جهدنا إلقناع أهل زغرتا لالقتراع
بكثافة ،حتى نؤكد للجميع أن زعيمنا سليمان
فرنجية هو المرشح األكثر شرعية لرئاسة
الجمهورية”.

دوائر أخرى

واقع الحال ،انسحب مشهد االستقطاب على
مختلف الدوائر االنتخابية جنوبا وبقاعا وفي
بيروت وجبل لبنان ،حيث تدور المعركة بين
مختلف القوى السياسية والطائفية .وشهدت
بعض المناطق إشكاالت محدودة بين بعض
مندوبي لوائح ،في بعلبك وزحلة وجبيل
وغيرها.
وتراقب االنتخابات عدد من الجهات غير
الرسمية ،وفي طليعتها الجمعية اللبنانية
لتعزيز ديمقراطية االنتخابات “الدي”
()LADE؛ إذ لديها  1100مراقب ينتشرون
في مختلف الدوائر ،إلى جانب كل من جامعة
الدولة العربية ،والشبكة العربية للديمقراطية
االنتخابية وبعثة أوروبية.
وأعلنت الدي عن رصد عدد من المخالفات
خالل عمليات االقتراع ،ومنها انقطاع
الكهرباء ،وتوقف االقتراع بعدد من المراكز
بسبب إشكاالت بين المندوبين ،وتعرض
بعض المندوبين لالعتداء وانتشار الهتافات
الحزبية أمام عدد من مراكز االقتراع.

رص الل ه :ما
ن 
ت
حص ل باالنتخابا 
ه و انتصا ر كب ري
للمقاومة

أكد األمين العام لـ “حزب هللا” السيد
حسن نصر هللا ،أن “من العام 2019
كان “ثمة ضخ يومي وإنفاق أموال هائلة
وكتبة بسبعمئة دوالر عن المقالة الواحدة،
وضغوط اقتصادية ومالية ،وقد اعترف
شينكر بأن االميركيين هم من افتعل االزمة
المالية” ،واصفا ما حصل بأنه “اكبر عملية
نهب حصلت بتاريخ لبنان قامت بها غالبية
المصارف واالدارة االميركية” مشددا على
أنها “مصيبة كبيرة!”.
ورأى أن “على رغم التهديد والتهويل ،لم
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يؤد كل ذلك الى نتيجة ،وهذا ما شاهدناه في
الحضور الكبير في المهرجانات التي أقمناها
قبل االنتخابات وفي يوم االقتراع”.
ولفت الى أن “ما حصل هو انتصار كبير
للمقاومة ،وبخاصة اذا رأينا ظروف المعركة
وما انفق فيها” .وخاطب جمهور المقاومة
قائال“ :كفيتوا ووفيتوا”...
وأما عن تركيبة المجلس الجديد فلفت إلى
“أهمية مقاربة هادئة لنتائج اعتكاف تيار
المستقبل ،وهو ما لم أتحدث عنه اآلن”.
وقال“ :نحن أمام أحجام متفاوتة وعدد من
المستقلين الذين ننتظر إلى أين سيتجهون أن
سيبقون مستقلين” ،ورأى أن “ال يمكن ألحد
االدعاء أن األغلبية النيابية مع هذا الفريق
أو ذاك” ،وأعرب عن اعتقادده بأن “في عدم
حصول غالبية لهذا الفريق أو ذاك ربما يكون
في مصلحة لبنان”.
وأكد أال فريق “حتى وان نال األكثرية فإنه ال
يستطيع معالجة األزمات الراهنة” ،وأضاف:
“عندما ال توجد أكثرية فهذا يعني أن الجميع
مسؤول” ،الفتا بنوع من السخرية إلى
“سهولة وجود معارضة ال عمل لها سوى
التنظير”.
كما وأكد نصر هللا أن “التخلي عن المسؤولية
خيانة للوعود التي أطلقت قبل االنتخابات”،
ودعا إلى “تهدئة السجاالت االعالمية،
والنتائج صدرت ،وعلى الجميع أخذ البلد
إلى التهدئة” ،ملمحا إلى “وجود أطراف
ال تريد التهدئة ألنها تقبض ثمن صراخها
وسجاالتها” .وألمح إلى “ضبابية تجاه
االزمات عالميا” ،مشددا على “إعطاء
األولوية لمعالجة أزمات الناس ،وهذا ال
يحصل إال من خالل التعاون بين الجميع،
والعمل على قاعدة الشراكة والتعاون ألن
هذا هو تركيبة البلد حتى وإن كنا نختلف
على قضايا جوهرية” .ومن ثم توقف عند
ما سماه “انكشاف األكاذيب واالفتراء على
الناس” ،مشيرا الى “أمثلة منها االتهام
بتعطيل االنتخابات وكانت التهمة موجهة إلينا
وإلى (التيار الوطني الحر)” ،كاشفا“ :لو أن
فريقنا ما كان يرغب في إجراء االنتخابات لما
حصلت” .وتابع“ :وأما الكذبة االخرى التي
أطلقت ،فهي أن ال يمكن إجراء انتخابات في
ظل السالح ،مع أن هذه الكذبة سقطت في العام
 2005ونلتم أغلبية في ظل السالح ،وبعدها
في الدورات السابقة” ،متسائال عن “الفرح
الذي أصاب الفريق اآلخر وبأنه المنتصر مع
أنه في ظل السالح”.
وانتقد القانون الحالي لالنتخاب مطالبا بـ
“ضرورة تعديالت عليه ،وبخاصة لجهة
التقسيمات االدارية في النظام االنتخابي”.
وأعرب عن طموحه في أن “يكون لبنان دائرة
واحدة والتمثيل نسبي واالنتخاب خارج القيد
الطائفي وتخفيض سن االقتراع” .وانتقد من
دون أن يسميه “المسؤول الذي يتحمل اعلى
نسبة من أزمة لبنان المالية ودعم لوائح في
اكثر المناطق ،ولكنه لم يحصل على اكثر
من ثالث نواب ،وبوقاحة يخرج ليتهجم على
المقاومة وأن االرادة الشعبية لم تنتخبها ،مع
العلم أن أكثر من نصف مليون أنتخبوا نواب
المقاومة!”.

بري يرتشح»
بإرادة شعبية
لرئاسة املجلس»
و 3مرشحني لنيابة
الرئيس
بري،
كتبت” اللواء”:لم يتأخر الرئيس نبيه ّ
الذي تواجه رئاسته السابعة للبرلمان،
اعتراضا ً واسعا ً داخل مختلف الطوائف،
باستثناء «الثنائي الشيعي» الذي لم يرشحه
لالنتخابات في الدائرة الثانية في الجنوب
(الزهراني  -قرى صيدا وصور) بل لرئاسة
المؤسسة التشريعية ،من ضمن تفاهمات
داخل الثنائي أمل  -حزب هللا ،بالترتيبات
المعروفة ،ليدلو بدلوه في االستحقاقات
المنتظرة..

خاطب أصحاب الرؤوس الحامية والذين لم
يبلغوا بعد سن الرشد الوطني ،إلى االحتكام
لخيارات ال ّناس الذين قالوا كلمتهم أقله في
الجنوب والبقاع محولين هذا االستحقاق إلى
استفتاء على الثوابت الوطنية امام هيئات
رقابية محلية وإقليمية وأوروبية واممية
وسفراء فوق العادة ،في إشارة إلى ان
ترشيحه إلى رئاسة المجلس الجديد ،تتم
بإرادة شعبية ،وليس فقط قرار الثنائي.
وهذا اإلعالن يأتي بالتزامن مع تضخم كرة
بري في رئاسة المجلس
الثلج المناوئة لبقاء ّ
النيابي ،على قاعدة ان التغيير يجب ان يطال
هذا الموقع ،فالتيار الوطني الحر ،ال ُيبدي
بري أو ُيحدّد موقفا ً بعد،
حماسا ً النتخاب ّ
و«القوات اللبنانية» سبق وأعلنت انها لن
تنتخبه وكذلك حزب الكتائب وصقور المجتمع
المدني .وإذا كانت والية المجلس تبدأ ،ولم
األول العادي سوى
يبق من عمر العقد ّ
أسبوع ون ّيف ،استناداً إلى نص المادة 32
من الدستور ،والتي تنص على ان المجلس
يجتمع في كل سنة في عقدين عاديين ،فالعقد
األول يبدأ يوم الثالثاء الذي يلي الخامس
ّ
عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى
نهاية شهر أ ّيار ،اال إذا أدى اعتبار الحكومة
مستقيلة إلى ان يصبح المجلس حكما ً في
دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة
جديدة ونيلها الثقة (المادة  69من الدستور)
فإن التحضيرات النتخاب الرئيس ونائب
الرئيس لمدة والية المجلس كل منهما على
حدة وباالقتراع السري وبالغالبية المطلقة
من أصوات المقترعين وتبنى النتيجة في
دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية ،وإذا
تساوت األصوات ،فاالكبر سنا ً يعد منتخبا ً
(المادة  99من الدستور) لم تسجل أي
اتصاالت مباشرة وان كان يدور في األفق
ان نائب الرئيس قد ُيش ّكل تفاهمات على
انتخاب الرئيس ،كأن يرشح التيار الوطني
الحر النائب االرثوذكسي الياس بوصعب
لهذا المنصب ،أو يجري التفاهم مع «القوات
اللبنانية» على ترشح النائب المنتخب
غسان حاصباني لهذا المنصب.ومن األسماء
المرشحة لهذا المنصب النائب المنتخب عن
بيروت ملحم خلف ،وكان الفتا ً لالنتباه مسعى
بري لكسب المجتمع المدني ،ليحظى
الرئيس ّ
هذا الترشيح بدعمه.
إن الوقت ليس مفتوحا ً الجراء تفاهمات
أو الذهاب إلى جلسة االنتخاب عندما يدعو
رئيس السن وهو رئيس المجلس الحالي إلى
انعقادها ،بحيث ان النص الدستوري يالئمه،
اال إذا تعذر انعقاد الجلسة ،ما لم يتأمن العدد
الكافي  65نائبا ً ليكون النصاب متوفراً..
بري في
ومهما يكن من أمر ،فإن الرئيس ّ
أبسط عملية اقتراع على رئاسته إذا جرت
العملية وفقا ً للنصوص الدستورية سينال
األصوات التالية كحد ادنى:
 الثنائي الشيعي ( 31صوتاً) الشخصيات المستقلة ( 6اصوات) الطاشناق ( 3اصوات) نواب اللقاء الديمقراطي ( 9أصوات) نواب كانوا في المستقبل ( 3اصوات)والنائب حسن مراد ونائبا ً المردة ونائبا
المشاريع وربما الجماعة اإلسالمية ،ليكون
المجموع ما ال يقل عن  58صوتاً ،إذا لم
ُيشارك التيار الوطني الحر بالتصويت له أو
ترك الحرية لنوابه ..مما يرفع عدد الذين
سيصوتون له.
بري انتخب عام 2018
مع اإلشارة إلى ان ّ
بـ 98صوتا ً كرئيس للمجلس لوياة سادسة.
(جريدة اللواء)
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من يقرأ نتيجة االنتخابات واألرقام النهائية،
سيستنت ُج نقلة نوع ّية في األصوات التفضيلية
التي نالها الفائزون الثالثة من “توحدنا للتغيير”
مارك ضو ،حليمة القعقور ،ونجاة عون صليبا.
خص النائب ال ُمنتخب ضو ،يتبين تماما ً
فيما
ّ
أ ّنه حصل على كتلة “درزية” كبيرة في عاليه
جعلته يصل إلى  11600صوت تفضيلي ،فيما
حصل في العام  2018على  1505صوتا ً فقط.
هنا ،فإنّ الزيادة التي وصلت إلى  10آالف
صو ٍ
ت ليست سهلة ،فجعلت التساؤالت بشأنها
كبيرة ،وأبرزها :من أين استطاع ضو الحصول
على تلك الكتلة الناخبة؟ من الذي دعمه وجعله
يتخطى رفيق جنبالط “العتيق” في عاليه أكرم
شهيب!
السيناريو الذي قيل َ عن “تسريب” الحزب
“اإلشتراكي” أصواتا ً لمارك ضو بات األقرب
الى التصديق ،إضافة إلى ذلك ،فإنه ال ُيمكن
إنكا ُر أبداً “الحركة” التي تميز بها ضو خالل
السنوات القليلة الماضية ،إذ استطاع أن ُيم ّكن
نفسه كشخصية درزية بارزة في عاليه ،من
بوابة “الثورة والتغيير والمجتمع المدني”.
س ّلم الشخصيات
ُحكماً ،كان صعود ضو على ُ
الدرزية هو الذي دفع جنبالط لاللتفات إليه ،إال
أن الهدف من وراء ذلك ال يتعلق بـ”تفخيم”
ضو ،ألن جنبالط لن يقبل بزعامة درزية أخرى
وازنة في الجبل غير زعامته .ولهذا ،فإن
الهدف األساس كان في اإلستفادة من ضو ومن
الئحته لضرب الالئحة األخرى التي تواجهه،
أي أن زعيم “اإلشتراكي” واجه اآلخرين بعدّة
غيره ،أي الئحة “توحدنا للتغيير”.
بقوة ،وما
لعب دوره ّ
الذكا ُء الجنبالطي هنا َ
بينه المسار القائم هو أنّ “اإلشتراكي” ومعه
حزب “القوات اللبنانية” كانا على دراية تا ّمة
بأن هناك  3حواصل مضمونة لصالح “توحدنا
للتغيير”.
وتذكيراً قبل االنتخابات ،كان النائب جورج
عدوان تحدث صراحة وعالنية عن تفوق
أقر صراحة
النائب المنتخب حليمة القعقور ،كما ّ
بفوز ضو ونجاة عون صليبا .هنا ،فإن عدوان
بصر” ،بل اعتمد على معطيات ُمسبقة
“لم ُي ّ
وحسابات معينة قد يكون التنسيق بشأنها
قائما ً مع “اإلشتراكي” الذي سعى منذ البداية
لالستفادة من “توحدنا للتغيير” لضرب “التيار
الوطني الحر” وحلفائه .ولهذا ،فإن ما قاله
عدوان من جهة والنتيجة التي جاءت ُمطابقة
ألقواله ،دفعت بجهات سياسية لطرح تساؤالت
عديدة أولها :هل كان “اإلشتراكي” و”القوات”
و “توحدنا للتغيير” على تنسيق؟ هل كان
هناك ُم ّ
خطط لكيفية توزيع األصوات بهدف منح
“توحدنا للتغيير” حواصل إضافية؟ هل استفاد
مرشحون آخرون غير ضو من أصوات الدروز
المحسوبين على “اإلشتراكي”؟ هل كانت هناك
“أ ّبة باط” باتجاه حليمة القعقور ونجاة عون
صليبا في الشوف من قبل “القوات”؟.

وبإطار شفاف ،كان للقعقور
بشكل أو بآخر،
ٍ
صدى كبير في الشوف واإلقليم ،إذ استطاعت
مع نجاة عون صليبا ،استمالة الشباب نحوهما
في الداخل وفي دول االغتراب .ولهذا ،فإنّ ما
قيل َ عن إمكانية حصول القعقور على أصوات
“قوات ّية” إنما يعتب ُر بعيداً عن الواقع حتى وإن
كان جورج عدوان قد س ّمى اسمها على أنها
الرابح األول في وق ٍ
ت سابق .ففي قراءة بسيطة
للمعطيات الميدانية ،ما يتبين هو أن القعقور
صنعت حالة لنفسها ،واستطاعت أن تتغلب
على بعض العراقيل التي وضعت في طريقها
وتحديداً داخل بلدتها إثر إعالن شريحة واسعة
خص
من أبنائها مقاطعة االنتخابات .أما في ما
ّ
صليبا ،فإن شخصيتها وبروزها كباحثة ،كان
له الدور األساس في استقطاب الناس ،عدا
عن الخطابات والظهور اإلعالمي الذي أدى
إلى صقل حاصلها وأرقامها بقوة .في خالصة
القول ،وحتى إن جرى تنسيق بين جنبالط و
“توحدنا للتغيير” ،إال أن ذلك يعني اعترافا ً من
لم ي ُكن الفوز االنتخابي “الثمين” الذي ح ّققته “زعيم المختارة” بقوة المجتمع المدني ،وما
“ارتياح اإلشتراكي” لذلك الخرق واعتباره
الئحة “توحدنا للتغيير” في دائرة الشوف
عاديا ً سوى تأكيد على أن لتلك القوة التغييرية
السلطة في
 عاليه سهالً على أطرافِ ًّ
بصمة كبيرة بين الناس ،وبامكانها أن تطيح
المنطقة .قبل االنتخابات ،كان الرهانُ كبيرا
بخصوم جنبالط ،وأن ُترسي حيثية ومعادلة
على أن تضمن الالئحة حاصالً واحداً فقط،
لنفسها ..ولكن السؤال األبرز واألعمق :هل
إال أنّ “بورصة الخروقات” ارتفعت لتصل
يمكن لـ”توحدنا للتغيير” أن ُتصارع جنبالط
إلى ثالثة ،فتأثرت كل ّ من الئحة “الشراكة
بخرق واضح عبر المقعد الس ّني ،في عرينه؟ هل ستنقلب عليه ذات مرة؟ هل
واإلرادة”
ٍ
ستعارضه؟ األجوبة ستنكشف مع الممارسة
حصة
في حين أنّ الخرقين الثانيين أصابا ّ
الئحة “الجبل” بالمقعدين الماروني والدرزي .وفي األيام المقبلة.

«توحدنا للتغيري»
يف دار جنبالط..
هكذا حقّقت 3
خروقات «نيابية»!
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وزير الثقافة دعا بإسم الرئيس عون
الرئيس اإليراين لزيارة لبنان

المحافظة على روح المقاومة وتعزيزها
لدى الشعب اللبناني”.

وفي ما خص العالقات بين البلدين أمل
الرئيس االيراني ،أن “يؤدي تواصل
المرتضى مع إيران والتعاون مع وزير
الثقافة واإلرشاد االسالمي الدكتور
أكد وزير الثقافة محمد وسام
ن اسماعيلي إلى تعزيز أواصر العالقات
المرتضى ،خالل لقائه الرئيس الإيرا 
ي إبراهيم رئيسي في المقر الرئاسي الثقافية بين البلدين الشقيقين ،كما أبدى
ن والشعب اللبناني ان ليس لدى ايران أي قيود ومحدودية
اإليراني ،ان “لبنا 
أصبحا مفطورين على تحويل األزمات بالنسبة لتعزيز العالقات الثقافية مع
الى فرص وقلب السحر على الساحر لبنان ،وتمنى زيادة التواصل ب ْين البلدين
وتعميق العالقات بينهما ،كما اقترح
وان لبنان الذي اجهض مشروع
تعزيز التعاون الثقافي وتعزيز الفعاليات
الشرق األوسط الجديد وأجهض
الثقافية وتوسيعها بين البلدين”.
محاوالت إشعال الفتن بين مكوناته
كما اجهض مشروع تسليم المنطقة
كما حمل الرئيس االيراني الوزير
الى التكفيريين سوف ينتصر ايضا
على الحصار الذي يطبق عليه راهنا المرتضى سالمه وتحياته لجميع
والذي يهدف إلى تحريض الشعب على المسؤولين في لبنان وإلى األمين العام
لـ “حزب هللا” السيد حسن نصر هللا،
المقاومة خدمة للعدو اإلسرائيلي”.
وردا على نقل الوزير المرتضى له
دعوة الرئيس ميشال عون لزيارة لبنان
وأشار المرتضى ،الى أن “انتخابات
اعلن الرئيس االيراني بأنه “سوف
الغد سوف تثبت فشل هذه المحاولة
بدورها ،إذ أن الشعب اللبناني بغالبيته يقوم بهذه الزيارة في الوقت المناسب
سوف يولي المقاومة وحلفاءها ثقته وانه يرغب بذلك بكل تأكيد لتعزيز
العالقات بين البلدين”.
من جديد لتمضي قدما في حماية
الكيان واالسهام في بناء الدولة على
ولفت رئيسي ،الى أن “عالقاتنا مع
نحو يليق بتضحيات اللبنانيين”.
لبنان هي ليست مع بلد مسلم فقط بل
مع بلد مقاوم ونملك صلة عميقة ومحبة
واعتبر أن “المعركة األساس هي
قلبية تربط بين الشعبين الواعيين
معركة بث الوعي لخطورة العدو
وتزداد يوما بعد يوم”.
ومحاذير التطبيع معه وألهمية حفظ
التنوع والثبات على مبدأ العيش
ودعا الى “إقامة أسبوع ثقافي لبناني
معا وان هذه المعركة تتطلب تضافر
في إيران” ،معتبرا “أن ما يجمع بين
الجهود والتعاون بين كل الدول التي
لبنان وإيران أنهما دولتان مقتدرتان
تتشارك الثبات على قيم األخالق
والحرية والسيادة ورفض الظلم وان ومظلومتان في آن ونسأل الباري تعالى
أن يوفقنا جميعا من أجل المحافظة
العالقات الثقافية بين لبنان وإيران
على هذا االقتدار واإليمان لدى الشعب
تسير في خط التعزيز والتمتين وان
اإليراني والشعب اللبناني”.
لبنان سيلبي بكل سرور الدعوة
إلى إجراء اسبوع ثقافي لبناني في
إيران”.
من جهته ،أشار رئيسي ،الى “أنني
أتمنى ان تنقلوا سالمي الحار وتحياتي
القلبية الى رئيس الجمهورية ميشال
عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري
وأتمنى على معاليكم إبالغهما بدعوتي
الرسمية لكل منهما لزيارة بلدهم
الثاني إيران” ،مضيفا أن “لبنان بلد
قوي في المنطقة والعالم وقوته نابعة
من شعبه الصامد والصلب والطامح
للحرية والعزة ،وان لبنان اليوم بلد
قرر شعبه أن يبقى قويا وصامدا أمام
الصهاينة وأميركا واألعداء وأثبت
قوته في الصمود والمقاومة”.
واعتبر رئيسي أن “حزب هللا بات
نموذجا ورمزا للمقاومة والصمود في
المنطقة بأسرها ،وقد أعطى درسا
تاريخيا للشعوب الحرة في منطقتنا
وفي العالم اجمع” مضيفا “هذه هي
الحقيقة التي علمنا إياها إمامنا الراحل
الخميني ويؤكد عليها اإلمام الخامنئي
فبالمقاومة والصمود يمكن مواجهة
العدو ودحره وإحباط مؤامراته”.
وأردف أنه “لقد سمعتم من المتحدث
باسم البيت األبيض إعترافه بأن
الضغوط القصوى على إيران ليس
فقط لم تحقق أهداف اميركا بل تسببت
بفضيحة لالدارة االميركية ،وهذا
األمر لم يكن ممكنا أن يحدث سوى
بالمقاومة والصمود القصوى للشعب
اإليراني”.
ولفت الى ان “ما أوقف الكيان
الصهيوني وجعله عاجزا هي روح
المقاومة والصمود عالية لدى الشعب
اللبناني ،وهذه الروح موجودة
اليوم ومتجلية لدى السنة والشيعة
والمسيحيين وجميع الطوائف
اللبنانية ،وقد باتت رمزا للمقاومة ضد
األعداء” ،مضيفا أن “هذا األمر يؤدي
إلى أن يكون عملكم في المضمار
الثقافي أكثر صعوبة وحساسية
وينبغي عليكم االستعانة باهلل من أجل
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«النرشة» :هكذا ستتوزع املقاعد يف املجلس
النيايب املقبل
الساعات األخيرة قبل موعد االقتراع .وعلى
تتظ ّهر موازين القوى في الدوائر االنتخابية في ّ
تقديرا انتخاب ًّيا بشأن توزيع المقاعد على ال ّلوائح ا ّلتي من
هذا األساس ،تقدّم “النشرة”
ً
المرجح أن تفوز في االنتخابات النيابية.
ّ

ُيبنى هذا التقدير على نتائج الدراسات اإلحصائية التي حصلت في األيام الماضية ،وبلورت
المشهد اإلنتخابي في كل دوائر لبنان.
 -جبل لبنان األولى (كسروان-جبيل) :مقعدان لحزب القوات ،مقعدان للتيار الوطني الحر ،مقعدان

لالئحة صرخة وطن(نعمة افرام والكتائب) ،مقعد لمرشح حزب هللا ،بينما سيبقى التنافس قائما ً حول المقعد الثامن ،مع أرجحية فوز فريد
هيكل الخازن.
 جبل لبنان الثانية (المتن) :مقعدان للتيار الوطني الحر ،مقعدان لحزب الكتائب ،مقعد لكل من ميشال المر وحزب الطاشناق ،مقعد لحزبالقوات ،بينما يبقى التنافس مفتوحا ً حول المقعد الثامن بين حزبي القوات والكتائب والئحة “نحن الدولة”.
 جبل لبنان الثالثة (بعبدا) :مقعدان للتيار الوطني الحر ،مقعد لكل من حزب هللا وحركة أمل ،مقعد لكل من الحزب التقدمي اإلشتراكيوحزب القوات.
 جبل لبنان الرابعة (الشوف-عاليه) :خمسة مقاعد للحزب التقدمي اإلشتراكي ،مقعدان لحزب القوات ،ثالثة مقاعد للتيار الوطني الحر،“توحدنا للتغيير” ،بينما يبقى التنافس مفتوحا ً على مقعد بين قوى التغيير وقوى  8آذار.
مقعد للحزب الديمقراطي اللبناني ،ومقعد لالئحة
ّ
 الجنوب األولى (صيدا-جزين) :مقعدان لالئحة أسامة سعد ،مقعدان لالئحة ابراهيم عازار ،مقعد للتيار الوطني الحر. الجنوب الثانية (صور-الزهراني) :خمسة مقاعد لكتلة التنمية والتحرير ،مقعدان لكتلة الوفاء للمقاومة. الجنوب الثالثة (النبطية-بنت جبيل -ومرجعيون حاصبيا) :سبعة مقاعد لكتلة التنمية والتحرير ،وثالثة مقاعد لكتلة الوفاء للمقاومة،ومقعد لالئحة “معا ً نحو التغيير”.
 البقاع األولى (زحلة) :مقعدان لحزب القوات ،مقعدان لالئحة ميشال ضاهر ،مقعد للتيار الوطني الحر ،ومقعد لحزب هللا ،بينما لم ُيحدد بعدعما إذا كان المقعد األرمني من نصيب حزب الطاشناق أو الئحة الكتلة الشعبية.
 البقاع الثانية (البقاع الغربي-راشيا) :مقعد لكل من حسن مراد ،حركة أمل ،ايلي الفرزلي ،الحزب التقدمي اإلشتراكي ،محمد القرعاوي،ويبقى التنافس على المقعد الماروني بين الئحة “سهلنا والجبل” والتيار الوطني الحر.
 البقاع الثالثة (بعلبك -الهرمل) :أربعة مقاعد لحزب هللا ،ثالثة مقاعد لقوى  8آذار ،مقعد للتيار الوطني الحر ،مقعد لحركة أمل ،ومقعدلحزب القوات.
 الشمال األولى(عكار) :ثالثة مقاعد لنواب المستقبل ،مقعدان لقوى  8آذار ،مقعد للتيار الوطني الحر ،مقعد لالئحة حزب القوات ،ويبقىالتنافس على مقعد واحد بين لوائح نواب المستقبل والوطني الحر و”عكار التغيير”.
 الشمال الثانية (طرابلس-المنية-الضنية) :أربعة مقاعد لقوى  8آذار ،ثالثة مقاعد لالئحة المدعومة من نجيب ميقاتي ،مقعدان ألشرفريفي ،ومقعد لكل من مصطفى علوش وإيهاب مطر.
معوض،
 الشمال الثالثة (بشري-زغرتا-الكورة-بترون) :ثالثة مقاعد لحزب القوات ،ثالثة مقاعد لالئحة تيار المردة ،مقعد لالئحة ميشال ّمقعد للتيار الوطني الحر ،ومقعد لالئحة شمالنا ،ويبقى التنافس على مقعد في الكورة بين حزب القوات والئحة “شمال المواجهة”.
 بيروت األولى :مقعدان لحزب القوات ،مقعد للتيار الوطني الحر ،مقعد للطاشناق ،مقعد للكتائب ،ومقعد لجان طالوزيان ،ومقعد لالئحةلوطني ،ويبقى التنافس على مقعد واحد بين الئحة لوطني ولوائح أخرى.
 بيروت الثانية :مقعدان لجمعية المشاريع اإلسالمية ،مقعدان لالئحة فؤاد مخزومي ،مقعد للجماعة اإلسالمية ،مقعد لالئحة بيروت التغيير،مقعد لالئحة هيدي بيروت ،مقعد لالئحة بيروت تواجه ،مقعد لكل من حزب هللا وحركة أمل والتيار الوطني الحر.
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اللبنانيون ..من
صفر كهرباء إىل
صفر «باسبورات»
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الى عدة أسباب أبرزها رغبة المواطنين بالسفر
بداعي الهجرة والبحث عن عمل أو لقضاء
عطالت أو بهدف الحصول عليه على سبيل
االحتياط ،وقبل رفع سعره ،وهو ما حصل
مؤخراً ،حيث زادت رسوم الجواز من 500
ألف ليرة لبنانية إلى مليون و 100ألف ليرة
لبنانية.

ولفت شمس الدين إلى أنه تم رصد اعتماد

يوما بعد يوم .فبعد أن وصل اإلنتاج في معامل
الكهرباء في لبنان ،خالل األيام القليلة الماضية،
إلى صفر ساعات تغذية ،أط ّلت على اللبنانيين
أزمة جديدة ،تتم ّثل بالتوقف عن إصدار جوازات
سفر جديدة بسبب غياب التمويل ،مما يعني صفر
جوازات من اليوم وصاعدا.
وأعلنت المديرية العامة لألمن العام اللبناني،
صة المواعيد
اليوم في بيان ،عن إيقاف العمل بمن ّ
لالستحصال على باسبورات ،حفاظا على صدقية
األمن العام ،مع بدء نفاذ الكمية المتوفرة من
جوازات السفر ،وذلك إلى حين قيام المعنيين
بإجراء الالزم وتأمين األموال المطلوبة إلعادة
إصدار الباسبورات.

مواطنون ينتظرون الباسبور
للسفر
ويقول المواطن شادي ،في حديث لموقع “سكاي
نيوز عربية” ،إنه ال يملك جوازاً صالحا ً وبات
عاطالً عن العمل بعد تسريحه من عمله ،ويريد
السفر لاللتحاق بوظيفة في الخارج ،علما ً أن
الموعد الذي حصل عليه قبل وقف المنصة،
لطلب جواز السفر ،هو في شهر يوليو المقبل.
كما تروي رانيا ،لموقع “سكاي نيوز عربية”،
أنها تخرجت من الجامعة ولم تعثر على عمل
يلبي طموحاتها ،وهي تريد السفر للبحث عن
عمل في دول الخليج العربية ،لكنها لن تتم ّكن من
الحصول على موعد لطلب جواز السفر.

هجرة  80ألف شخص في عام 2021
ويصف الباحث في الدولية للمعلومات محمد
شمس الدين ،في تصريحه لموقع “سكاي نيوز
عربية” ،هذا الواقع بأنه يدل ّ على انهيار الدولة،
كاشفا ً أن عدد المواطنين اللبنانيين الذين هاجروا

مالي ،لتغطية وتسديد كلفة جوازات السفر
بقيمة  300مليار ليرة لبنانية على أن يقوم
مصرف لبنان بتحويل المبلغ عبر منصة
صيرفة إلى دوالرات تبلغ نحو  15مليون
دوالرا لدفعها للشركة صاحبة العقد ،وهو األمر
الذي لم يحصل بعد ،مما أدى إلى عدم تأمين
جوازات السفر الجديدة ،التي من المفترض أن
ُت َس َّلم في شهر يونيو ،مما أدى الى اتخاذ األمن
العام هذا القرار.
من جهته ،يقول رئيس نقابة أصحاب وكاالت
السياحة والسفر في لبنان ،جان عبود ،في
حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” ،إن أقرب
موعد لطلب جواز السفر قبل وقف المنصة كان

“ونعت وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة
اإلمارات واألمتين العربية واإلسالمية والعالم
أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
الذي انتقل إلى جوار ربه الجمعة 13مايو”،
وفقا لـ”وام” .وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة
الحداد الرسمي وتنكيس األعالم على الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان مدة  40يوما ،اعتبارا
من الجمعة.

محمد بن زايد:
اإلمارات فقدت
ابنها البار وقائد
مرحلة التمكني

توالت التهاني من زعماء وقادة المنطقة والعالم
للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،بمناسبة انتخابه
رئيسا لدولة اإلمارات ،السبت ،خلفا للراحل
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وانتخب المجلس األعلى لالتحاد باإلجماع،
السبت ،الشيخ محمد بن زايد رئيسا لدولة
اإلمارات.
وهنأ الرئيس األميركي جو بايدن الشيخ محمد
بن زايد ،وقال في بيان إن “اإلمارات شريك
أساسي للواليات المتحدة” ،مؤكدا أنه يتطلع الى
“تعزيز العالقات” بين البلدين ،ومستذكرا رئيس
االمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد.
ومن موسكو ،هنأ الرئيس الروسي فالديمير
بوتن الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا لدولة
اإلمارات ،وذلك في برقية نشرت تفاصيلها على
موقع الكرملين.
وأكد بوتن في البرقية على ثقته بأن “نهج
الرئيس الجديد سيؤسس ويعزز تطور لنهج

لشهر يوليو المقبل ،مقراً بظاهرة التهافت على

نعى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي

الباسبورات.

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس دولة

عن أمله وثقته باستمرار أواصر الصداقة

اإلمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد

والتعاون في كافة المجاالت بين البلدين.

تفكك إدارات الدولة

آل نهيان الذي وافته المنية الجمعة.

وشدد بوتن على أهمية الحوار البناء والعمل

ورأى عبود أن وقف منح جوازات السفر

وذكر الشيخ محمد بن زايد على حسابه في

المشترك الذي يتخذه البلدان تهجا ثابتا في

عبر إيقاف المنصة له عدة أوجه ،تتم ّثل أوالً

تويتر“ :إنا هلل وإنا إليه راجعون .فقدت اإلمارات

عالقتهما معربا من جديد عن أمله وثقته بقدرة

بالوجه اإلداري بسبب اإلقبال الكثيف على طلب

ابنها البار وقائد “مرحلة التمكين” وأمين

هذه العالقة من التوصل لحلول بناء للقضايا

جوازات السفر بداعي الهجرة ،مشيرا إلى أنه

رحلتهاالمباركة”.

الدولية الحساسة.

قد يكون هناك عامل سياسي للح ّد من الهجرة.

وتابع“ :مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاؤه

وفي الرياض ،بعث األمير محمد بن سلمان

ولفت إلى أن هناك أسبابا ً تعود لتفكك إدارات

ومبادراته في كل زاوية من زوايا الوطن..

بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس

الدولة الرسمية حيث تعمل الدوائر ليومين

خليفة بن زايد ،أخي وعضيدي ومعلمي.

مجلس الوزراء برقية تهنئة للشيخ محمد بن

فقط في األسبوع ،إضافة إلى عوائق إدارية

رحمك هللا بواسع رحمته وأدخلك في رضوانه

زايد بمناسبة انتخابه رئيسا ً لدولة اإلمارات من

ومشاكل مادية تتمثل في غياب التمويل لتسديد

وجنانه”“ .ونعت وزارة شؤون الرئاسة

قبل المجلس األعلى لالتحاد.

كلفة جوازات السفر والبالغ قرابة  15مليون

إلى شعب دولة اإلمارات واألمتين العربية

وقال ولي العهد السعودي“ :يسرني بمناسبة

دوالر ،والتي من المنتظر تحويلها من قبل

واإلسالمية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي

انتخابكم من قبل المجلس األعلى لالتحاد رئيسا ً

مصرف لبنان ،الذي لم يقم بذلك بعد.

مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل

لدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة ،أن

نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه

أبعث لسموكم بأخلص التهاني مقرونة بأطيب

الجمعة 13مايو” ،وفقا لـ”وام”.

تمنياتي لكم بموفور الصحة والسعادة ،سائالً
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وعزا شمس الدين التهافت على جوازات السفر،

دولة اإلمارات العربية المتحدة ،الجمعة ،بحسب

قادة وزعامء يهنئون
محمد بن زايد النتخابه
رئيسا لإلمارات

العالقات الثنائية القوية بين البلدين” ،وأعرب

في العام  ،2021بلغ  80ألفاً ،مؤكداً أن األعداد
تزايدت بكثرة خالل العام الحالي.

توفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس

ما أعلنت وكالة أنباء اإلمارات “وام”.

سبب األزمة
تتفاقم األزمات التي تعصف بحياة اللبنانيين

وفاة رئيس دولة
اإلمارات الشيخ
خليفة بن زايد آل
نهيان
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المولى جل وعال أن يوفق سموكم ويعينكم
وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد

ويسدد خطاكم لخدمة دولة اإلمارات العربية

الرسمي وتنكيس األعالم على الشيخ خليفة

المتحدة وشعبها ،ومواصلة مسيرة التنمية في

بن زايد آل نهيان مدة  40يوما ،اعتبارا من

بلدكم الشقيق ،متمنيا ً لدولة اإلمارات العربية

الجمعة ،وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر

المتحدة الشقيقة المزيد من األمن والرخاء

والمؤسسات االتحادية والمحلية والقطاع

واالستقرار واالزدهار”.

الخاص  3أيام اعتبارا من الجمعة.
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أهايل ضحايا املرفأ
يقرتعون ضد
املنظومة غدا..
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المسؤولين ويضيف إيلي” غدا ساحاسب
المسؤولين الذين أغدقوا علينا شعاراتهم وفسادهم
على مدى  4سنوات ،بغض النظر عن التوصيفات
التي تستروا بها وأوهمونا بأن ثمة فريق مواالة
وفريق معارضة .ألن الواقع أن هناك فريق
محاصصة فقط .فكل المواقف لم تمنع المسؤولين
من السير بالمراسيم التي أقرتها منظومة الفساد
والموت”.
صباح كل يوم يلقي إيلي تحية على صورة والده
غسان ،وللمرة األولى ينتابه شعور اإلزعاج بسبب
المعارك اإلنتخابية التي تخلو من برامج سياسية
“ وتجدد لنهج القتل واإلصطفافات التي ال تبشر
إال ببذور حرب أهلية جديدة” .ويختم”  15أيار
سأتوجه إلى صندوق اإلقتراع ألحاسب المنظومة
وسأسقط ورقة مغمسة بالوجع والقهر والذل

أمام مجموعة من صور ضحايا مرفأ

وسأساهم في إحداث فرق ما على رغم قدراتي

بيروت كتب ايلي حصروتي نجل الضحية

المتواضعة”.

غسان الذي لفظ أنفاسه األخيرة تحت ردم

في قرطبا سيكون المشهد مختلفا مع عائلة ضحايا

اهراءات القمح في  4آب  ”:2020ب

آل حتي وكرم من فوج إطفاء بيروت” سأحمل

 15أيار تذكروا إنو ما تو ّقف وال مسؤول

معي صورة شقيقي وإبن عمي وزوج أختي نجيب

بثالث أكبر تفجير بالعالم ...تذكروا إنو

وشربل حتي وشربل كرم .سيكونون الصوت الذي

المطلوبين والمتورطين واللي عرقلوا

سيحاسب من قتلهم وقتل رفاقهم وكل ضحايا

العدالة ترشحوا ع اإلنتخابات...تذكروا

تفجير المرفأ وسنقترع ضد هذه المنظومة وفي

صوت اإلنفجار...تذكروا صرخات األطفال

وجه لوائح حزب هللا وحلفائه” .بالنسبة إلى

وأنين الجرحى وإستغاثات الضحايا

أنطونيلال حتي  16أيار سيكون يوما آخر” لن

األخيرة....ما بدي موت ...تذكروا دموع

نسمح للقتلة بالعودة إلى مجلس النواب وإذا حصل

األهالي وكل اللي كانوا عارفين ...قبل

سيكون هناك كالم آخر ومعارك أخرى للوصول

ما تعطوا صوتكن ،تذكروا أصوات 225

إلى الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن تفجير مرفأ

ضحية!.

بيروت وقتل فلذات أكبادنا” .وتوجهت أنطونيال

وحدهم القتلة تناسوا ولم ينسوا ما اقترفته

إلى كل ناخب لبناني بأن”يتذكر أشالء الضحايا

أيديهم بحق عائالت  225ضحية وآالف

وصرخات وعويل األمهات الثكالى لحظة إسقاط

الجرحى وبحق مدينة ووطن .يقول

الورقة في الصندوق وحتى ال تتكرر هذه المأساة

صوت
ايلي ل”المركزية” “ بوكرا نازل ّ

“ .وتمنت على اللبنانيين أن ينزلوا غدا بكثافة

وحاسب كل المسؤولين اللي تسببوا عن

ويصوتوا ضد المنظومة وللمرشح الذي سيقف

قصد وغير قصد بتفجير مرفأ بيروت

في وجه كل من سيعرقل ملف التحقيق في جريمة

وقتلوا بيي غسان وشباب وأطفال ورجال

المرفأ”.

وأمهات كل ذنبن إنو كانوا موجودين

ال لمقاطعة اإلنتخابات.ال للورقة البيضاء

بهاللحظات بمكان مخزن في مسؤولين

“سأصوت ضدهم لقبعهم والوصول إلى الحقيقة”.

مجرمين مواد نيترات األمونيوم .

ال يخفي بول نجار والد الضحية الطفلة ألكسندرا

سأصوت لكل من سلب حقي في العيش

أمله بالتغيير وهو مقتنع أن “ثمة مرشحين من

بكرامة ومن يحاول إفقاد لبنان هويته”.

فريق المعارضة التغييرين وضعوا نصب أعينهم

تحت هذا العنوان سيتوجه إيلي غدا إلى

ملف تفجير مرفأ بيروت وسنقترع لهم ألن باقي

مركز اإلقتراع ويسقط الورقة التي سيوقع

الخيارات معدومة حتى على المستوى الدولي”.

عليها بدماء والده غسان علهم يتذكرون.
قد يفعل الصوت المعاقب في غالبية

يؤمن بول أن هذه اإلنتخابات ستكون مفصلية

صناديق اإلقتراع في انتخابات 2022

وستحدث تغييرا يحمل معه موجة تفاؤل بالنسبة

فعله ،لكن الحاصل سيكون حتما لمحاسبة

إلى ملف التحقيق في جريمة المرفأ .ويتطلع
إلى يوم  16أيار “للبدء بالعمل مع نواب
المعارضة التغييرين لتشكيل كتلة متراصة
تضع كل خالفاتها على حدى وتعمل على
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قرار إرسائييل بعد
أحداث «نعش
شريين أبو عاقلة»

إقرار قوانين وإعادة مسار ملف التحقيق إلى
السكة القضاء العدلي وإال سنكون بالمرصاد
لمحاسبتهم”.
بالنسبة إلى أهالي ضحايا جريمة تفجير
مرفأ بيروت “ال مرشح لإلنتخابات بإسمهم”
ومطلبهم واحد “عدم إقحام قض ّيتهم في

قررت الشرطة اإلسرائيلية فتح تحقيق في سلوك

الزواريب الض ّيقة واستغالل دمائهم وأوجاعهم

عناصرها ،الذين هاجموا جنازة الصحفية القتيلة

لغايات انتخابية” .ومنعا الستغالل قضيتهم

شيرين أبو عاقلة ،مما تسبب في سقوط النعش من

عشية فتح صناديق اإلقتراع وردا على

يدي المشيعين لبرهة قصيرة ،خالل جنازتها في

بيان صادر عن ابراهيم حطيط بإسم اللجنة

القدس.

التأسيسية ألهالي ضحايا المرفأ أكدوا

وأظهرت صور ضرب قوات الشرطة حاملي النعش

أن” قض ّيتهم بعيدة كل ّ البعد من التجاذبات

بالهراوات ،خالل جنازة أبو عاقلة ،الجمعة ،التي

ّ
أي غايات شخصية
السياسية
ومنزهة عن ّ

قال شهود عيان إن القوات اإلسرائيلية قتلتها يوم

مغرضة” ،وع ّبروا عن رفضهم باستغالل”

األربعاء خالل مداهمة في الضفة الغربية المحتلة.

أي فريق سياسي أو مر ّ
شح هذه القضية
ّ

وأثارت مشاهد الجنازة ومقتل المراسلة الفلسطينية

التي ّ
هزت العالم واستجداء العواطف لمآرب

( 51عاما) ،التي تحمل الجنسية األميركية أيضا،

يزج دماء الضحايا بدهاليز
شخصية ،وأن ّ

إدانة عالمية ودعوات إلجراء تحقيق.

سياسية أو انتخابية”.

وقالت الشرطة اإلسرائيلية في بيان ،السبت،
إن مفوضها أمر بإجراء تحقيق سيستكمل في

وجدّد ذوو الضحايا والشهداء والجرحى

األيام القليلة المقبلة .وأضاف البيان أن “الشرطة

مطالبتهم “بضرورة جالء الحقيقة وتحقيق

اإلسرائيلية تدعم عناصرها ،لكن بصفتها منظمة

العدالة” ،مشدّدين على “وجوب الحفاظ

مهنية تسعى للتعلم والتحسن فإنها ستستخلص

على استقاللية القضاء ومثول المطلوبين

دروسا من الواقعة”.

أمام التحقيق العدلي والمتهمين أمام المجلس
العدلي إضافة إلى توقيف كل ّ مطلوب للعدالة

وقالت الشرطة إنها استخدمت القوة “عندما حاول

وكل ّ من أظهره وسيظهره التحقيق مجرما ً

مئات المشاغبين تخريب المراسم وإلحاق األذى

ومتورطاً”.
ّ

بالشرطة” وفق البيان.
وقبل الدفن ،تجمع حشد كبير لمرافقة النعش من

أمام صورة ألكسندرا وشربل وجو ورالف

مستشفى بالقدس الشرقية إلى كنيسة كاثوليكية في

وماريا وأحمد...سيقف أحباؤهم غدا قبل أن

البلدة القديمة المجاورة ،ورفع كثير من المشيعين

يتوجهوا إلى صناديق اإلقتراع ليصوتوا ضد

األعالم الفلسطينية .ثم تحركت الشرطة اإلسرائيلية

من حول حياتهم إلى صفحات من الحزن

ودفعت المشيعين بالهراوات ،ثم ضربت عناصر

والفراق الموجع وجعلهم صورة في إطار

مكافحة الشغب حاملي النعش ،مما تسبب في فقدان

مزين بشريط أبيض .نعم سيصوت أهالي

السيطرة على النعش وسقوطه.

ضحايا مرفأ بيروت ولن يقاطعوا! سيصوتوا

ونزعت الشرطة األعالم الفلسطينية من أيدي

ليقبعوا نواب المنظومة الذين عرقلوا ملف

المشيعين وأطلقت قنابل الصوت لتفريقهم.

التحقيق وما زالوا يصرون على طمس
حقيقة أكبر ثالث تفجير في العالم ،سيصوتوا
ضد قرار هدم اإلهراءات الشاهد األكبر على
وحشيتهموسيحاسبونكم!.

OHIO
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«داعش» يعلن
مسؤوليته عن
هجوم األربعاء يف
سيناء

تبنى تنظيم “داعش” الهجوم الذي استهدف أفرادا
من األمن المصري في شمال سيناء ،األربعاء،
وأسفر عن قتلى وجرحى.
وأعلن “داعش” عبر حسابه في “تلغرام”،
السبت ،مسؤوليته عن الهجوم ،الذي أسفر عن
مقتل  5جنود.
وأصيب خالل الهجوم  4آخرين ،عندما فتح
مسلحون النار على نقطة تمركز أمنية في المنطقة
الساحلية بشمال شرق شبه جزيرة سيناء ،على بعد
بضعة كيلومترات من الحدود مع قطاع غزة.
ويأتي الهجوم الدامي بعد مقتل ضابط و 10مجندين
في هجوم سابق على نقطة تفتيش أمنية في سيناء،
يوم السابع من مايو ،أعلن التنظيم اإلرهابي أيضا
مسؤوليته عنه.

بيان :قوة كردية تسيطر
عىل آبار نفط تابعة
للحكومة العراقية
قالت شركة نفط الشمال المملوكة للحكومة
العراقية في بيان إن قوة كردية مسلحة
تابعة لحكومة إقليم كردستان سيطرت على
بعض آبار النفط في شمال كركوك.
وأضافت الشركة أن القوة جاءت برفقة
فريق فني من اإلقليم الكردي وسيطرت
على بعض آبار النفط في حقل باي حسن
التابع لشركة نفط الشمال.
ولم يوضح البيان متى جاءت القوة أو ما
إذا كانت باقية هناك.
من جهتها ،نفت حكومة إقليم كردستان
العراق في بيان على موقعها الرسمي
“جميع االدعاءات والشائعات التي تزعم
بأن حكومة اإلقليم وبدعم قوة مسلحة ،قد
احتلت واستولت على عدة حقول نفطية في
باي حسن وداودكوركي التابعة لشركة نفط
الشمال في كركوك”.
وأضافت أن “الثروة العامة ،بموجب
الدستور العراقي ،هي ملك لجميع العراقيين
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وليست ملكا ً لشركة ،وإن شركة نفط

تعهدت مجموعة الدول السبع بتقديم

التالعب بالمعلومات والتضليل والوسائل

الشمال تعمل منذ سنوات في ظل قانون

المزيد من المساعدات اإلنسانية للفئات

األخرى إلضفاء الشرعية على الحرب

النفط والغاز ،منتهكة بذلك الدستور ،وإذا

األكثر ضعفا .وقالت المجموعة“ :لقد

الروسية ضد أوكرانيا”.

كانت حريصة على حل المشاكل ،فال بد

تسببت حرب روسيا العدوانية في واحدة

بزر االجتماع في فايسنهاوس ،شمال شرق

من تشريع قانون النفط الغاز على أساس

من أشد أزمات الغذاء والطاقة في التاريخ

هامبورغ ،بأنه فرصة للمسؤولين لمناقشة

الدستور” .كما قالت إن االتهامات التي

الحديث والتي تهدد اآلن الفئات األكثر

اآلثار األوسع للحرب على الجغرافيا

تساق ضد اإلقليم بعيدة كل البعد عن

ضعفا في جميع أنحاء العالم”.

السياسية والطاقة واألمن الغذائي ،والجهود

الحقيقة وتهدف فقط إلى خلق الفوضى.

وأضافت“ :نحن مصممون على تسريع

الدولية المستمرة لمعالجة تغير المناخ

كانت القوات العراقية استعادت السيطرة

استجابة منسقة متعددة األطراف للحفاظ

والجائحة .في سلسلة من البيانات الختامية،

على حقول النفط في كركوك من قبضة

على األمن الغذائي العالمي والوقوف

ضا مجموعة
عالجت دول مجموعة السبع أي ً

األكراد في عام  2017بعد استفتاء على

إلى جانب شركائنا األكثر ضعفا في هذا

استقالل اإلقليم الكردي.

الصدد ”.قالت وزيرة الخارجية الكندية،

وردت الحكومة العراقية على ذلك

ميالني جولي ،إن بلدها -وهو مصدر

االستفتاء ،الذي صوت فيه األكراد

زراعي رئيسي آخر  -على استعداد

بأغلبية ساحقة لصالح االستقالل ،بطرد

إلرسال سفن إلى الموانئ األوروبية

مقاتلي البشمركة األكراد من األراضي

حتى يمكن جلب الحبوب األوكرانية إلى

التي تطالب بها كل من بغداد واألكراد،

المحتاجين .وصرحت للصحفيين “نحن

ومنها مدينة كركوك النفطية.

بحاجة للتأكد من إرسال هذه الحبوب إلى

وخضعت حقول النفط في كركوك

العالم .إذا لم يكن األمر كذلك ،فسيواجه

لسيطرة األكراد في عام  2014عندما

الماليين من الناس المجاعة”.

انهار الجيش العراقي في مواجهة تنظيم

كما دعت المجموعة ،التي تضم بريطانيا

داعش .وحالت الخطوة الكردية دون

وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان

سيطرة المتشددين على حقول النفط في

والواليات المتحدة ،الصين إلى “الكف عن

المنطقة.

مجموعة السبع تحذر
من أزمة حبوب بسبب
حرب أوكرانيا
حذرت مجموعة االقتصاديات السبعة
الكبرى من أن الحرب في أوكرانيا تؤجج
أزمة غذاء وطاقة عالمية تهدد البلدان
الفقيرة ،وأن هناك حاجة التخاذ تدابير
عاجلة لتحرير مخزونات الحبوب التي
تحول روسيا دون مغادرتها أوكرانيا.
قالت وزيرة الخارجية األلمانية أنالينا
بيربوك ،التي استضافت اجتماعا لوزراء
خارجية مجموعة السبع ،إن الحرب
أصبحت “أزمة عالمية”.
وحذرت من أن “نحو  50مليون شخص،
ال سيما في بلدان إفريقيا والشرق األوسط،
سيموتون في األشهر القليلة المقبلة”،
ما لم يتم إيجاد سبل لإلفراج عن الحبوب
األوكرانية ،التي تمثل حصة كبيرة من
اإلمدادات العالمية.
في بيانات صدرت في نهاية اجتماع
مجموعة السبع الذي عقد في فايسنهويزر
شتراند بشمال ألمانيا على بحر البلطيق،

واسعة من المشكالت العالمية من الوضع
في أفغانستان إلى التوترات في الشرق
األوسط .ناشد وزير الخارجية األوكراني
دميترو كوليبا يوم الجمعة الدول الصديقة
تقديم المزيد من الدعم العسكري إلى كييف
وزيادة الضغط على روسيا ،بما في ذلك
مصادرة أصولها في الخارج لدفع تكاليف
إعادة إعمار أوكرانيا .ورفضت روسيا
االدعاء بأنها مسؤولة عن تفاقم الجوع على
مستوى العالم ودفع أسعار المواد الغذائية
لالرتفاع.

لبنان  :مؤرشات االنهيار تسابق انطالقة املجلس املنتخب
كتبت” النهار”:قطعا ال يمكن النظر “ببراءة” الى االندفاعات النارية لمؤشرات االزمة
المالية وتحليق سعر الدوالر في السوق السوداء وتداعياتهما مجدداً على االرتفاعات
النارية في أسعار المحروقات متزامنة مع معالم ازمة في الطحين والخبز والبنزين ومن
ثم في التعتيم الكهربائي مجددا ..وكل ذلك متزامنا دفعة واحدة غداة انتهاء اعالن نتائج
االنتخابات النيابية .ذلك ان الساعات األخيرة شهدت تطورات مريبة لجهة تحليق سعر
الدوالر الى ما تجاوز سقف الـ 31الف ليرة ومن ثم اختفاء مادة البنزين في عدد من
المناطق كما برزت معالم ازمة فقدان الخبز وبموازاتها ازمة انقطاع التيار الكهربائي
“الرسمي” .هذه المؤشرات جاءت وسط تفاقم الغموض المتصل بانطالق االستحقاقات
التي ستعقب بدء والية مجلس النواب المنتخب في  22أيار الحالي بدءا بانتخاب رئيس
المجلس وهيئة مكتبه وهو االستحقاق الذي يواجه عبره رئيس المجلس “التاريخي” منذ
عام  1992بال انقطاع نبيه بري للمرة األولى تحديا كبيرا لجهة وجود كتل وازنة ترفض
إعادة انتخابه ولو انتفت المنافسة له لعدم وجود مرشح في مواجهته .كما ان االستحقاق
الثاني األشد تعقيدا سيكون في تسمية شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة في االستشارات
النيابية الملزمة وسط فسيفساء سنية مختلفة عن كل المراحل التي طبعت الحقبات السابقة.
وبرزت في هذا السياق الخطوة التنسيقية المبكرة التي اتخذها عدد من النواب الجدد اذ افيد
ان  14نائبا ً من نواب “الثورة والتغيير” عقدوا إجتماعا ً مساء امس في احد فنادق بيروت
بعيدا من االعالم لتشكيل كتلة ودراسة الخيارات المقبلة في استحقاق رئاسة المجلس
واالستشارات وغيرها .في أي حال بدأت الحكومة باالستعداد لمرحلة تصريف االعمال
باعتبار انها تعتبر مستقيلة مع نهاية والية المجلس الحالي .ومن المقرر ان تعقد في
قصر بعبدا الجلسة التي قد تكون األخيرة لمجلس الوزراء قبل تحول الحكومة الى مرحلة
تصريف االعمال .
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تسلية

Expert Sodoku

ACROSS
1- Improve one’s class?
11- Quick
16- Alcopop kin
17- Bring out
18- Single, but way too flawed
19- Giant
20- Polish site
21- “Git!”
22- Nucleotide triplet
23- Test for some srs.
24- Cena of “Peacemaker”
25- Mariah Carey holiday hit
27- Resort town named for a native
tree
29- Mixed __
30- Full of nervous energy
33- “The Rotters’ Club” novelist
Jonathan
34- Current events TikTok segment
that V Spehar broadcasts from their
office floor
39- Milne hopper
40- Famished
41- Holiness
44- Étouffée option
47- Arctic wear
48- 1856 Stowe novel
50- Umbrella spoke
52- Word in British placenames
53- Natural satellite
54- “Have it your way”
55- Dong-hyuk who created “Squid
Game”
56- “Can I have a bit more time?”
58- Make one
59- Wheelie bike feature
60- Mascot whose weight is listed as
“Top Heavy”
61- Challenges for a translator,
perhaps

DOWN
1- Chased a pitch
2- Kwanzaa candelabra
3- West __
4- Toll
5- Do one’s part?
6- Walks out, say
7- Laurel and Hardy producer
8- First British martyr
9- Scapula neighbor, for short
10- Long start, once
11- Throw again
12- Brand whose website has a “3 Stripe
Life” section
13- Table
14- “Maybe later”
15- Cozy spot
22- Queen’s gambit, for one
24- Raspberry
25- Elizabeth who plays Scarlet Witch in the
MCU
26- Improves, maybe
28- Tense beginning?
29- Eliot title hero
31- “__ how I roll”
32- Tax
34- Bear up?
35- “It went straight to voice mail”
36- 2014 memoir subtitled “Stories of Life,
Death, and Brain Surgery”
37- Western Asia native
38- Govt. cybersecurity monitor
42- [I’m so uncomfortable right now]
43- Retailer with a RedCard credit card
45- Bell hooks, for one
46- Time slot with talk shows
48- Part of DKNY
49- “Succession” sibling
51- Tops
53- Happy __
54- Make one
55- “Let me think ... “
56- “Full Frontal” network
57- D.C. player62-Modern prefix

.ً يبكينا أحيانا..“رسوم كاريكاتيرية من واقع كاريكاتيري عايش فينا
”..وبيضحّ ك الناس علينا على طول

عبد الهادي شماع
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Aries
For you, the biggest news of the month—and maybe even the
entire year—is Jupiter entering your sign, where it will stay
until October 27. This move heralds a big period of growth
for you, in which the universe will assist you in expanding
your ambition for success. On another note, Mercury beings
its retrograde in your third house of communication, loading
your mind with thoughts for the first ten days of the retrograde.
When making plans and communicating with people, make
sure you understand really well what the other person’s point
of view is before going off the deep end.

Taurus

Happy birthday, Taurus! With the Sun illuminating your
sign for most of the month, May is a huge month for you.
Right now, the universe will be pushing you to make
big changes that will assist you in the process of selfactualization. Be open to synchronicities as well as doing
and seeing things from different perspectives. The May
15 lunar eclipse brings imminent change to some of your
closest bonds. This is how Mercury retrograde entering
your sign on May 22 can be so helpful when it comes
to reviewing the reasons why you invest your time and
energy in certain people.

Gemini

May is a month of huge introspection for you, Gemini. This
month’s cosmic shenanigans happen in your sector of
subconscious mind, asking you to slow down and recharge.
Your planetary ruler, Mercury, also goes retrograde starting
May 10, asking you to take a hard look at how you carry
yourself socially. The energy does shift on May 20 as the
Sun enters your sign and with it, comes a moment of clarity.
May 21 could be the day you receive all the enlightened
responses to your burning questions, so definitely spend
some time attuning to your intuition during this time.

Cancer

Your career goals receive help from the universe this
month as both Venus and Jupiter instigate you to go after
your dreams. What you begin now could have fabulous
long-term effects for the rest of the year, Cancer, so make
sure to channel this influence. Black Moon Lilith, the
iconic divine feminine planetary archetype is now in your
sign. And for the rest of the year, you might be feeling a
rebellious streak building up inside of you. Follow it and
allow this goddess to show you the gift of living a more
mystical and spiritual life.

Leo

Get ready for change, Leo! Your planetary ruler, the Sun,
will be traveling very close to wild child Uranus and the
Lunar North Node of Destiny. Karmic forces will open
and close doors—and unexpected events will time-travel
you to places you never even imagined. As life moves
at such speed, remember that life is more fun when you
lose control and allow the universe to surprise you. Stay
grounded and attuned to your intuition, because the
month of May has the gift of creative genius for you. All you
have to do is free your mind!

Virgo

The month of May is set to be quite eventful for you as
your planetary ruler, Mercury, retrogrades in your tenth
house of career and public reputation. You hold high
standards, Virgo, so get ready to make revisions and edits
to your current projects, especially between May 10 and
May 22. If you are reconsidering applying for a job or
position you did not previously land, this transit could
represent a second chance. If you own your own business,
this is the perfect month to reconsider your target
audience, the ways you approach it, and begin to make
the necessary adjustments.
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Libra

The month of May holds a lot of relationship
energy for you, Libra. Your planetary ruler, Venus,
spends most of the month in Aries, your sector of
relationships. This placement of the goddess of love
will require some work on your part, especially
when it comes to healing underlying issues within
some of your most important bonds. Mercury
retrograde in Taurus between May 22 and June 3
will help you go deep and get to the bottom of things.

Scorpio

May is one of the most important months in your
2022 storybook, Scorpio. Saturn, the teacher planet,
has been bringing you lessons for the past few
months—and in May, his lessons reach a climax.
This is one of those times in which the universe
might request you to step up to the plate, and we all
know these moments are what you were made for!
Lean into the empowering feeling of liberation at
this powerful lunation, because what the universe
desires the most, is to set you free.

Sagittarius

If you’ve been feeling low lately, this shift could
certainly feel like an injection of energy. Since
it will be activating your fifth house of fun and
romance, it could certainly be good for your love
life. Play and have fun, Sagittarius—and know
that this astrological combination is more about
exploring than committing to something serious.

Capricorn
Healing is a big theme for you with Venus and
Jupiter activating Chiron in your fourth house of
home and family over the month ahead. While at
first, it might be hard to approach certain subjects,
this combination of planets can bring the type of
healing that eventually generates growth as well
as closeness. On a more practical note, Mercury
begins its retrograde in your sixth house of
routine, bringing you the perfect opportunity to
fine-tune your daily habits so they work better for
you.

Aquarius

Aquarius, you also get to call May one of your
most important months of the year. You have
been learning so much this year—and in May, the
universe might quiz you once again! The very
good news is that you have the gift of strategy
and wisdom with asteroid Vesta traveling so close
to Saturn in your sign. You also have the gift of
gab as mighty Jupiter enters your third house
of communication, where it will stay until late
October. Nothing can stop you this month!

Pisces

For you, dear Pisces, the biggest news of the month
is Jupiter leaving your sign on May 10. If you have
been loving its expansive transit, know it will
return later in the year. But if the energy has been
just too much for you, then get ready to breathe
a sigh of relief. The beginning of this month’s
Mercury retrograde will affect your sector of
home and family, which might help you to become
aware of the negative thought patterns that are up
for renewal.
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LEBANESE ELECTION IN
CLEVELAND
The Lebanese Parliamentary election took place on May 8, 2022 in the USA
and many other countries, the Lebanese community in Cleveland was very
vibrant and well involved in the process. Here are some pictures of the
Election Day.
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