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الناخبون الفرنسيون يضعون حدًا لرئاسة ماكرون القوية ويعّظمون دور البرملان
ـ وكــــاالت:  باريــــس 
اختار الفرنســيون حرمان 
الرئيس إميانويل ماكرون 
الغالبيــة املطلقة في  مــن 
اجلمعيــة الوطنية لينهوا 
بذلك رئاســة كانت شديدة 
املركزية في الوالية األولى، 
وفي الوقت نفسه لم مينح 
الناخبـون هــــذه األغلبيــة 
لـ «حتالف اليســار» الذي 
ســارع إلــى اإلعــالن عــن 
اعتزامه طرح تصويت من 
أجل سحب الثقة من حكومة 
الرئيــس فــي اخلامس من 

يوليــو املقبل.
النتائـــــج  وظهــــــرت 
الرســمية للــدورة الثانية 
من االنتخابات التشريعية 
الفرنســية حصــول حزب 
الرئيس ماكرون (النهضة) 
وائتالفه (معا) على املرتبة 
االولى من حيث املقاعد ولكن 
دون الفوز باألغلبية املطلقة، 
اذ حصد نحو ٢٤٤ مقعدا من 

اصل ٥٧٧.
التي  النتائج  واشــارت 
الداخليــة  نشــرتها وزارة 
الــــى ان  الفرنســية امس 
«االحتاد الشعبي اجلديــد» 
اليساري الذي يضم: حزب 
فرنسا األبية وحزب اخلضر 
واحلزب االشتراكي واحلزب 
الشيوعي الفرنسي بقيادة 
جان لوك ميالنشون حصل 

على ١٣١ مقعدا.
واوضحــت الــوزارة ان 
حــزب «التجمــع الوطني» 
اليمينــي املتطــرف بقيادة 
ماريــن لوبن ســجل رقما 
تاريخيــا بحصولــه علــى 
٨٩ مقعــدا، فيمــا حصــل 
«اجلمهوريــون» علــى ٦١ 
مقعدا وتيارات «اليســار» 

االئتــالف الرئاســي بعيدا 
عن املقاعد الـ ٢٨٩ املطلوبة 
لتولــي غالبيــة مطلقــة، 
«نال الفرنســيون ما كانوا 
يرغبون به جماعيا» بحسب 
مراقبــني، معظمني من دور 
البرملــان وإعــادة تأهيلــه 
الســنوات اخلمس  خــالل 

إميانويل ماكرون الغالبية 
املطلقــة، وال جلــان لــوك 
ميالنشــون» زعيم حتالف 
اليسار الذي دعا الفرنسيني 
رئيــس  «انتخــاب  الــى 
الوزراء». وبحســب ما قال 
جان-دانيال ليفي مدير عام 
«هاريس انترآكتيف» لوكالة 

التــي تتضمنهــا  املقبلــة 
الواليــة الثانية ملاكـــرون. 
النهائية  النتائج  وتظهـــر 
التشــريعية  لالنتخابــات 
الفرنســيني  الناخبــني  أن 
بعثوا برسالة واضحة إلى 
االحزاب السياسية في البالد 
مفادها «عدم الرغبة في منح 

«فرانــس برس»: «بشــكل 
عام، نحن نواجه مواطنني 
لديهم الشعور بأنه لم يتم 
االستماع اليهم بشكل كاف 
من قبــل إميانويل ماكرون 
وهم يريدون تعبيرا آخر من 
جانب السلطة التنفيذية». 
ومع وجود أغلبية نسبية 
في البرملان، لن تكون والية 
إميانويل ماكــرون الثانية 
شــبيهة باألولــى، حيــث 
ســتكون والية مفاوضات 
وتســويات برملانيــة، فلم 
يعد ماكــرون رجال مهيمنا 
«إمنا رئيس يعاني من نقص 
في الغالبية فــي اجلمعية 
الوطنية»، بحسب محللني 
رأوا فــي واليتــه الثانيــة 
«خمس سنوات ستتم فيها 
إعادة تأهيل دور البرملان».

ومع نتيجــة قريبة من 
٢٨٩ مقعدا، ميكن للرئيس 
أن يحكم عبر أقلية «تسعى 
للحصــول علــى دعم على 
أســاس كل حالة على حدة 
وفقــا للقوانــني» الســيما 
لدى األحزاب الصغيرة كما 

أوضح روسو.
لكــن التوقعات تشــير 
الى فجوة أوســع، ما يترك 
التحالفات  تشــككا حيــال 
املمكنة، وإميانويل ماكرون 
أول رئيس أعيد انتخابه منذ 
اعتماد الواليــة من خمس 
سنوات في ٢٠٠٢، هو أيضا 
أول رئيس يجد نفســه مع 
أقليــة منذ قلــب البرنامج 
الزمني االنتخابي الذي وضع 
االنتخابات التشريعية بعد 
االنتخابات الرئاسية والذي 
كان يعطي حتى اآلن غالبية 
واضحــة لرئيــس الدولــة 

املنتخب حديثا.

حزب الرئيس وحلفاؤه يحصدون أغلبية نسبية بـ ٢٤٤ مقعداً.. واليمني املتطرف يصبح «القوة الثالثة» بـ ٨٩ مقعداً.. وحتالف ميالنشون اليساري يعتزم طرح الثقة باحلكومة

٢٢ مقعدا وتيارات «الوسط» 
٤ مقاعــد. ويبــدأ النــواب 
املنتخبــون عملهــم في ٢٢ 
اجلاري فيمــا يتم انتخاب 
رئيس اجلمعيــة الوطنية 
في ٢٨ من الشهر نفسه عبر 

التصويت السري.
ومع عــدد مقاعد يضع 

أول عاملة نظافة تفوز في االنتخابات:  
أريد تنظيف اجلمعية الوطنية!

عواصــم - وكاالت: فــازت مرشــحة «االحتاد 
الشعبي» اليساري راشــيل كيكي في االنتخابات 
التشــريعية الفرنســية، وذلك بعدما تغلبت على 
وزيرة الرياضة السابقة روكسانا ماسينونو. وذكرت 
صحيفة «لوباريزيان» (Le Parisien) الفرنســية، 
أن كيكــي، التي متيزت بدورها في اإلضراب الذي 
شهده فندق إيبيس دي باتينيول وانتهى بعد ٢٢ 
شــهرا باســتجابة مجموعة «آكور» مالكة الفندق 
ملطالبها هــي وزميالتها، فازت بفارق ضئيل على 
مارســينونو في املنطقة الســابعة لفــال دومارن 
بباريس. وقد فازت على منافستها بنسبة ٥٠٫٣٪ 
وبفارق يقل عن ٢٠٠ صوت، لكن فوزها اســتقبل 
بتصفيق مــدو وصيحات تنادي: «راشــيل كيكي 
نائبة». وبهذا الفوز تكون كيكي، املولودة في كوت 
ديڤــوار، أول عاملة نظافة على اإلطالق تنجح في 
دخول البرملان الفرنسي. واستقبلت هذه السيدة، 
التــي متيزت بنشــاطها النقابــي خصوصا خالل 
اإلضــراب املاراثوني للفندق في باريس بني عامي 
٢٠١٩ و٢٠٢١، بالرقص تعبيرا عن فرحها. وبعد ذلك 
بدقائق علقت أمام مناصريها قائلة: «هذا االنتصار 
تاريخي»، مشــبهة ما حصلت عليه بكأس العالم، 
ومضيفــة: «ســأكون نائبة مثاليــة، إنني أريد أن 

أنظف اجلمعية الوطنية».

راشيل كيكي

االئتالف احلاكم يتفق على حل «الكنيست» 
والبيد يتولى رئاسة الوزراء باملرحلة االنتقالية

األطراف الليبية تفشل في االتفاق 
على اإلطار الدستوري املؤدي لالنتخابات

عواصمـ  وكاالت: أعلن االئتالف احلاكم 
في إســرائيل االتفاق على حل الكنيست 

(البرملان).
وقالت وسائل إعالم إسرائيلية إن رئيس 
الوزراء نفتالي بينيت ووزير اخلارجية 
يائير البيد اتفقا على تقدمي مشروع حلل 
البرملان األســبوع املقبل، على ان يتولى 
البيد رئاسة احلكومة في املرحلة االنتقالية.

وأضافــت ان االئتالف احلكومي اتفق 
على تبكير موعد االنتخابات التشريعية. 
وقالت صحيفة «يديعــوت احرونوت»، 
ان االتفــاق جاء بعد اســتنفاد محاوالت 
جعل التحالف مستقرا خالل شهرين من 

االضطرابات.
إلى ذلك،  قال وزير الدفاع اإلسرائيلي 
بيني غانتس إن إســرائيل تبني «حتالفا 
للدفاع اجلوي في الشرق األوسط» بقيادة 
الواليات املتحدة، مضيفا: ان التحالف أحبط 

بالفعل محاوالت لشن هجمات إيرانية وقد 
يستمد مزيدا من القوة من زيارة الرئيس 

جو بايدن الشهر املقبل.
وأوضح غانتس، الذي كشــف النقاب 
عما أســماه «حتالف الدفــاع اجلوي في 
الشرق األوســط»، في إحاطة أمام نواب 
الكنيست اإلسرائيلي إن مثل هذا التعاون 

يحدث بالفعل.
مــن جهة أخــرى، نقلت وكالــة أنباء 
(انتخاب) شبه الرسمية عن حسني أهنجر 
القائد في احلرس الثوري اإليراني قوله 
إن مقتل مهندس بوزارة الدفاع اإليرانية 
فــي مايــو املاضي كان نتيجــة «تخريب 
صناعي» في موقع عسكري في بارتشني 

بالقرب من العاصمة طهران.
ولم يقل حسني أهنجر في تصريحاته 
للوكالــة من يعتقــد أنه يقــف وراء هذا 

التخريب.

عواصم - وكاالت: كشــفت بعثة األمم 
املتحــدة للدعم في ليبيا امس، عن فشــل 
األطــراف الليبية في االتفــاق على اإلطار 
الدستوري املنظم لالنتخابات، داعية إلى 
اجتماع جديد خالل ١٠ أيام حلسم النقاط 

اخلالفية.
وأوضحــت البعثة األممية في بيان أن 
اللجنة املشتركة «أحرزت الكثير من التوافق 
على املواد اخلالفية في مســودة الدستور 
الليبي». واستدركت: «لكن اخلالفات ظلت 
قائمــة بشــأن التدابير املنظمــة للمرحلة 

االنتقالية املؤدية إلى االنتخابات».
ودعت املستشارة اخلاصة لألمني العام 
بشــأن ليبيا، ســتيفاني وليامز، رئاســة 
املجلسني لالجتماع خالل ١٠ أيام في مكان 

يتــم االتفاق عليه، لتجــاوز ما وصفته بـ 
«النقاط العالقة».

وأكدت وليامز أن األمم املتحدة ستظل 
«ملتزمــة بدعمها جلميــع اجلهود الليبية 
إلنهاء املراحل االنتقالية املطولة، وانعدام 
االســتقرار الذي أصاب البالد، وذلك عبر 
انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب 
تاريخ ممكن، وتلبيــة تطلعات ما يقارب 

٣ ماليني ليبي ممن سجلوا للتصويت».
وكان يعــول علــى مباحثــات القاهرة 
للتوصل لتوافق حول اإلطار الدســتوري 
املنظــم لالنتخابات العامة، خصوصا بعد 
الفشل في إجراء االنتخابات في ٢٤ ديسمبر 
املاضي، بسبب اخلالفات حول دستورية 
القوانني املنظمة للعملية االنتخابية آنذاك.

روسيا تصّعد قبل القمة األوروبية وزيلينسكي: مستعدون
عواصـــــم - وكـــــاالت: 
صعــــدت روســيا هجومها 
على شــرق أوكرانيا استباقا 
لقمة زعماء االحتاد األوروبي 
املتوقع ان متنح كييڤ صفة 
املرشــح لعضويتــه. وزعم 
املدعومون من  االنفصاليون 
موسكو أنهم اســتولوا على 
بلدة توشــكيفكا على الضفة 
الغربيــة لنهر سيفيرســكي 
التــي تســيطر  دونيتــس، 
أوكرانيا على معظمها، جنوبي 
مدينة سيفيرودونيتسك التي 
حتولــت إلــى محــور الغزو 
الروسي في األسابيع املاضية.
واعترفــت أوكرانيــا بأن 
موســكو حققــت جناحا في 
توشكيفكا وقالت إن الروس 
يحاولــون احلصــول علــى 
موطــئ قدم هنــاك ليحرزوا 
تقدمــا فــي اجليب األوســع 
الذي تســيطر عليه أوكرانيا 
في منطقة دونباس بشــرق 
البــالد. وأكــدت أيضا مزاعم 
روســيا حول االستيالء على 
ميتيولكــني فــي الضواحــي 
الشرقية لسيفيرودونيتسك.
وقال الرئيــس األوكراني 
فولودميير زيلينسكي: «نبدأ 
أسبوعا تاريخيا حقا، حيث 
سنسمع رأي االحتاد األوروبي 
بشأن منح أوكرانيا صفة دولة 

مرشحة».
وحذر من أنه من املتوقع 
إلــى قيــام  أن يــؤدي هــذا 
القتــال.  روســيا بتصعيــد 
بشــكل  «ســتكثف  وقــال: 
حاســم أعمالها العدائية هذا 
األسبوع، ليس فقط جتاهنا، 
ولكن أيضا جتاه دول أخرى 

بــأن الهجوم الروســي على 
توشــكيفكا «حقق درجة من 
النجــاح». وقــال إن القوات 
حتــاول  كانــت  الروســية 
االختــراق واحلصــول على 
موطئ قدم هناك بالقرب من 
قرية أوستينوفكا الصغيرة 
الواقعة شماال على طول النهر. 
ويجلب الــروس هناك كمية 
هائلة من املعدات الثقيلة مبا 
في ذلك الدبابات. وتقع املدينة 
على الضفــة الغربية للنهر، 
جنوب مدينة ليسيتشانسك 
املجاورة لسيفيرودونيتسك، 

في محاولة للسيطرة بالكامل 
على املدينة.

وأضاف: «آمــل أن تصمد 
املدينــة، ومبجــرد أن تتمتع 
مبيزة القوة النارية، سنتمكن 
من حتريرها دون أن نغادرها 
أوال»، مشــيرا إلى ان «هناك 
حرب شوارع ٢٤ ساعة على 

.«٢٤
أن  غايــداي  أكــد  وقــد 
مصنــع آزوت الكيميائي في 
مــازال  سيفيرودونيتســك 
يتعرض لقصف «مســتمر» 

من قبل القوات الروسية.

وهي معقل أوكراني رئيسي.
كمــا أكــد مزاعم روســيا 
بأنها استولت على ميتيولكني 
الشــرقية  الضواحــي  فــي 
لسيفيرودونيتســك. وقــال 
غايداي: «لسوء احلظ، نحن 
ال نتحكم في ميتيولكني». وقال 
أوليكسندر ستريوك رئيس 
بلدية سيفيرودونيتســك إن 
القوات الروسية سيطرت على 
حوالي ثلثي املدينة، مبا في 
ذلك معظم املناطق السكنية، 
الدفــع  وواصلــت موســكو 
بقواتها باجتــاه األوكرانيني 

حرب شوارع ٢٤ ساعة على ٢٤ في سيفيرودونيتسك.. وكييڤ تعترف بفقدان السيطرة على مدينتني شرق البالد

الدخان يتصاعد عقب القصف على دونيتسك شرق اوكرانيا  (رويترز)

في أوروبا». وأكد في الوقت 
نفســه أن أوكرانيا مستعدة 
وحتــذر شــركاءها. ودخلت 
احلرب مرحلة استنزاف قاسية 
في األســابيع األخيرة، حيث 
ركزت القوات الروسية قوتها 
املدفعية الساحقة على جيب 
في منطقة دونباس تسيطر 
عليــه أوكرانيا، وهي منطقة 
ترغب موسكو في االستيالء 
عليهــا لصالــح االنفصاليني 

املتحالفني معها.
واعترف سيرغي غايداي 
حاكــم منطقــة لوغانســك 

أنباء سورية

«بطاقات مؤمتتة» لتوزيع املازوت والغاز على 
وسائل النقل واملنشآت الصناعية بدمشق

وكاالت: علــى غــرار آليــة توزيــع اخلبز 
عبــر معتمدين محددين بـ «البطاقة الذكية»، 
أعلنت محافظة دمشق أمس عن أمتتة بطاقات 
تزويد وسائل النقل مبادة املازوت والفعاليات 
التجارية واالقتصادية مبادة الغاز الصناعي، 
بحســب وســائل اعالم ســورية. وبني عضو 
املكتــب التنفيذي لقطــاع التموين والتجارة 
الداخلية في احملافظة شادي سكرية أنه متت 
أمتتة بطاقات جميع وسائل النقل (باصات ـ 
ميكروباصاتـ  سرافيسـ  باصات النقل الداخلي 
بقطاعيه العــام واخلاص ـ البوملانات) وذلك 
لتزويدها مبادة املازوت وتوطني هذه البطاقات 

واآلليات على محطات وخزانات محددة وربطها 
ببعضها البعض لتصبح «دائرة مغلقة» من 
الصعــب أن تباع إال للمرتبطــني باحملطة أو 
اخلزان. وأشــارت احملافظة إلــى أن البطاقة 
الكرتونية الشهرية للتزود باحملروقات وزعت 
على كل آلية يحدد فيها املسافة املقطوعة عن 
كل يوم بالنسبة للخطوط الداخلية. واعتبر 
سكرية أن هذا اإلجراء مؤقت حلني العمل بنظام 
«جي بي إس»، مبينا أن عدد اآلليات التي يتم 
تزويدها مبادة املازوت بلغ ٨٥١٠ آليات تعمل 
على اخلطوط ضمن املدينة ومن دمشــق إلى 
ريف دمشق إضافة من دمشق الى احملافظات.

هجوم على حافلة يوقع قتلى وجرحى عسكريني بريف الرقة
وكاالت: قتل نحو ١٥ عســكريا 
من اجليش السوري، جراء هجوم 
اســتهدف حافلة تقلهم في شمال 
سورية، على ما أعلنت وسائل إعالم 

رسمية ومواقع إخبارية محلية.
ونقلت وكالة األنباء الرســمية 
«سانا» عن مصدر عسكري قوله 
إن حافلــة ركاب مدنيــة «بوملان» 
تعرضت لهجوم إرهابي على طريق 
الرقة - حمص في منطقة اجليرة ما 
أدى إلى مقتل ١١ عسكريا ومدنيني 

٢ وجرح ٣ عسكريني آخرين».
من جهته، قال املرصد السوري 
حلقوق اإلنسان إن حصيلة القتلى 

وصلــت الــى ١٥ عســكريا وهــي 
مرشــحة لالرتفاع نظــرا لوجود 

عدد من احلاالت احلرجة.
وأدرج املرصد االســتهداف في 
إطــار اســتمرار عمليــات تنظيم 
«داعش» في البادية التابعة لريف 
محافظة الرقة التي كانت عاصمة 
التنظيم حينما كان يسيطر على 
مســاحات واســعة مــن األراضي 
السورية والعراقية، قبل أن تسيطر 
عليها ميليشــيات قوات ســوريا 

الدميوقراطية (قسد) الكردية.
وقــال املرصد إن هــذا الهجوم 
أوقــع العدد األكبر من القتلى منذ 

هجوم مماثل وقع في مارس املاضي 
وأدى ملقتل ١٥ عنصرا بعد استهداف 
حافلتهــم في بادية تدمر في ريف 

حمص.
يذكــر أن التنظيم شــن في ٢٠ 
يناير هجوما على سجن تسيطر 
عليه القوات الكردية في شمال شرق 
سورية، أسفر عن مقتل العشرات.
وقتــل زعيم داعش أبوإبراهيم 
الهاشمي القرشي بعد ذلك بنحو ١٠ 
أيام على يد قوات أميركية خاصة 

في أطمة مبحافظة إدلب.
وتشهد سورية منذ العام ٢٠١١ 
نزاعــا داميا تســبب مبقتل نحو 

نصف مليون شخص وأحلق دمارا 
هائال بالبنى التحتية والقطاعات 
املنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد 
البــالد  الســكان داخــل  ماليــني 

وخارجها.
املرصد الســوري أفــاد قبل ٣ 
أيام، بوصول ٥ جثث لعناصر من 
ميليشيا «لواء القدس» الفلسطيني 
املدعوم من روسيا إلى مستشفى 
«باســل األســد» الوطني مبدينة 
تدمر، بعد استهدافهم من قبل خاليا 
داعش، أثناء مرور سيارتهم بالقرب 
من مفرق قرية أرك آتية قرب بادية 

السخنة باجتاه مدينة تدمر.


