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أسامة الرحباني وهبة طوجي
وإبراهيم معلوف يمدّون
بيروت بـ"ليلة أمل"
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معامل الكهرباء "خارج الخدمة" ...وميقاتي يتحدّى "تيار العتمة"

الثورة ت ُدك ُّ "حصون" السلطة:
إن عد ُتم عدنا!

تحت المجهر ٧
هل تصمد البلديات
حتى استحقاقها
اإلنتخابي المقبل؟

مــــدارات ١٠
أفضل طريقة
لمعاقبة قطاع
الطاقة الروسي

إقــتـصـــاد 12
سالم :ال قرار برفع
الدعم عن القمح

العـــالـــم 14
رئيسي في مسقط:
ّ
مذكرات تفاهم
وبرامج تعاون

النائب ياسين ياسين مع مجموعة من الثوار لحظة البدء بعملية إسقاط "جدار العار"
أمام مجلس النواب أمس (فضل عيتاني) وفي اإلطار كاريكاتور "نداء الوطن"
بريشة إيلي خوري الذي جرى تداوله أمس على نطاق واسع بالتزامن مع هدم الجدار.
"إنه بيت الشعب فال أسوار تعلو بني نواب
األمــة واملواطنني" ...عىل وقع هــذه التغريدة
التي أرفقهــا النائب الياس جــرادي بصورة
لكاريكاتور "نداء الوطن" بريشــة الزميل إييل
خوري التي تحاكي هدم جــدار العار املحيط
بساحة النجمة بأيادي أبناء الثورة عقب صدور
نتائج االنتخابات النيابيةّ ،
دشن جرادي عمليا ً
أوىل خطوات نواب الثورة باتجاه املجلس الجديد
بالتشــديد عىل وجوب "إزالة جميع الســواتر
والحواجز التي تعيــق وتمنع دخول الناس إىل
ساحة النجمة قبل دعوة النواب إىل أي جلسة"،

بايدن ُيط ّوق الصين و ُيعلن شراكة اقتصادية جديدة

"لعب بالنار" بين واشنطن وبكين
تايوان:
ٌ
تقاذفــت الواليات املتحــدة والصني "كرة
النــار" املتع ّلقة باملواقف حــول جزيرة تايوان
باألمس ،بعــد ترصيحات الرئيس األمريكي جو
بايدن من اليابان والتــي اعترب فيها أن الصني
"تلعب بالنار" بالفعل حاليّا ً عرب التحليق بالقرب
من تايوان وك ّل املناورات التي تقوم بها ،مح ّذرا ً

الريــاضــية 15
"روالن غاروس":
خروج حاملة اللقب
وفوز نادال

ّ
السن" نبيه بري عىل محك
واضعا ً بذلك "رئيس
االختبار األول يف مواجهة رياح التغيري الربملانية.
فما كان من بري بحنكته املعهودة ،إال أن
اقتنص املبادرة فأوعز بإنجاز "رفع اإلجراءات
وتخفيف التدابري املتخذة حول املجلس النيابي
قبل انعقاد الجلسة النيابية" املرتقبة النتخاب
رئيس املجلس ونائبه ،ليســارع وزير الداخلية
بسام مولوي إىل مواكبة الحدث ميدانيا ً مؤكدا ً
من أمام ســاحة النجمة ّ
أن "من كان يتظاهر
هنا أصبح داخل املجلــس ونحن هنا لننفذ ما
يريده الناس"...
١٣

خالل مؤتمر صحايف مشرتك مع رئيس الوزراء
الياباني فوميو كيشيدا من أن بالده ستُدافع عن
تايوان عســكريّا ً إذا قامت بكني بغزو الجزيرة
ذات الحكم الذاتي ،بينما ر ّد مكتب شؤون تايوان
التابع ملجلس الدولة الصيني معتربا ً أن الواليات
املتحدة "تلعب بالنار".
١٣

الرياضي يتقدّم دينامو ()0-2
كما تبدو الصورة حتى اآلن يف منافســات املربّع الذهبي لبطولة لبنان لكرة
السلةّ ،
فإن فريق الريايض متّجه ملواجهة خصمه بريوت فريست يف الدور النهائي،
بعدما تقدّم حامل اللقب عىل مضيفه دينامو لبنان ( )0-2يف السلســلة نصف
النهائية ،بفــوزه عليه ليل أمس بنتيجة ( )73-88عىل ملعب مجمّ ع نهاد نوفل
يف زوق مكايل .ويف حني كان صاحب األرض الطرف األفضل يف النصف األول من
اللقاء وأنهاه ملصلحته ( ،)36-45إنتفض الريايض يف النصف الثاني ،وقدّم العبوه
عرضا ً قويا ً من الناحيتَني الدفاعية والهجومية ما سمح لهم بفرض سيطرتهم
املطلقة والتح ّكم بالصدارة اىل أن ّ
وقعوا املباراة باسمهم بفارق  15نقطة.

زيلينسكي أمام "دافوس"ُ :نريد أسلحة
وعقوبات قصوى على موسكو
ّ
شــن روســيا حربها
بعد  3أشــهر عىل
الرضوس ض ّد جارتها أوكرانيا ،والتي تسبّبت
بمقتل اآلالف وتهجري املاليــن وتهديد العالم
بمجاعة ســتطال الشــعوب الضعيفة ،ناشد
الرئيــس األوكراني فولوديمري زيلينســكي يف
كلمة ألقاها عرب الفيديو خالل افتتاح "منتدى
دافوس" االقتصادي العاملــي أمس ،املجتمع

الدويل ،توفري دعــم أرسع لبالده ومدّها بمزيد
من األســلحة وفرض عقوبــات قصوى عىل
موسكو.
وشدّد زيلينسكي عىل أن "العقوبات يجب
أن تكون قصوى ،لكي تُدرك بك ّل وضوح روسيا
وأي معتد قد يســعى إىل ّ
شن حرب عىل جارته،
العواقب املبارشة ألفعاله".
١٣

"دنك" لالعب دينامو شون آرمان
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خسارة شعبية لـ"الطاشناق" ...المحاسبة آتية ال محالة

خفــايـــا

هل يطيح الحزب أمينه العام قبل أن يطيح به؟
لالئحة «التغيــر واإلصالح» يف إنتخابات
أالن ســــركـــيـــس
 2009املتنية ،وانخفض هــذا الرقم إىل
ال شــ ّك يف ّ
نحــو  7000صــوت يف إنتخابات 2018
أن اإلنتخابــات النيابية
األخرية كشــفت مكامن ضعف معظم
ليصــل إىل أقــل مــن  5000صوت يف
حلفاء «حزب اللــه» ومحور «املمانعة»،
اإلنتخابات األخرية.
ّ
وبالتــايل انرصف القيّمــون عىل القوى
الرتهل واضحا ً عىل هذا الحزب
وبدا
الحليفة إىل إجراء نقد ذاتي.
الذي يعاني من ســوء إدارة ونقمة عىل
كان رئيس تيار «املردة» ســليمان
أمينه العام بقرادونيــان الذي يترصّ ف،
فرنجية أول من أعلن الخســارة إذ قال
بحسب ما يقول بعض «الطاشناقيني»،
عبارتــه الشــهرية «ظمتنا بريشــنا»،
كما تــرّ ف النائب الســابق أســعد
حــردان مع الحزب «الســوري القومي
ليتبعه رئيس حــزب «التوحيد العربي»
اإلجتماعي» ،وكانت الخســارة األكرب يف
وئام وهاب معلنا ً خسارة املقعد الشويف
بريوت األوىل حيث يوجــد  4نواب أرمن،
واستغالل أصواته وأصوات رئيس الحزب
فقد فاز بمقعد واحد وحصد مرشــحه
«الديموقراطي» طالل إرســان إلنجاح
الفائــز أغــوب ترزيــان  2647صوتا ً
ثالثة نــواب لـ»التيار الوطنــي الح ّر»،
تفضيليا ً والخارس ألكسندر
وكاشــفا ً أن «حزب الله»
ماطوســيان  2216صوتا ً
منح  5نواب للنائب جربان
ّ
تفضيلياً ،أي ّ
مرشــحَ ي
أن
باسيل ،يف حني أن إرسالن
مجمل األصوات
«الطاشناق» لم يستطيعا
بدوره أعلن أنه ســيُجري
التي نالها حزب
الوصــول إىل الحاصل الذي
دراسة ويســتخلص العرب
ويحدّد العالقة مع الحلفاء "«الطاشناق"» بمرشحيه بلــغ  5512صوتا ً فقط ،يف
الرابحين والخاسرين حني ذهبت بقيــة املقاعد
قبل الخصوم.
األرمنية إىل النــواب جان
ويف الشكل ،فإن حزب
هو  12404أصوات
طالوزيان وجهاد بقرادوني
«الطاشناق» بقيادة أمينه
وبوال يعقوبيان.
العام النائب أغــوب بقرادونيان حافظ
أما الكارثة الكربى والتي تكشــف
عىل كتلته النيابيــة املؤ ّلفة من  3نواب،
حجــم الرتاجع «الطاشــناقي» فكانت
لكن يف املضمون فــإن الحزب األرمني
يف معقلهــم املتــن الشــمايل وتحديدا ً
العريق الذي كان يُفاخــر بأنه يختزل
برج حمــود ،ولم تنفــع الطائرات التي
التمثيل األرمنــي كاد أن يخرس مقعده
اســتقدمها الحزب مــن أرمينيا لنجدة
يف املتن الشــمايل لو لــم تخدمه لعبة
ٍّ
متدن هو
بقرادونيــان ،فحصل عىل رقم
الحواصل.
األســوأ منذ تاريخ تأسيس الحزب وهو
ويف التفاصيل ،فإن» الطاشــناق»
 4973صوتا ً تفضيلياً ،ما يطرح عالمات
إســتطاع تجيري أكثر من  11ألف صوت

نقمة طاشناقية على القيادة

اســتفهام كربى عــن أداء األمني العام
لـ»الطاشناق» سواء اإلداري أو السيايس،
وعن قدرة األرمن عىل املحاسبة.
وبالنسبة إىل زحلة ،فإن عودة املقعد
األرمنــي إىل «الطاشــناق» ليس بقوته
الذاتية ،بل بفائض األصوات الذي يملكه
«الثنائي الشــيعي» ،وقد حصل مرشح
«الطاشناق» جورج بوشكيان عىل 2568
صوتاً ،أي أنه ومرشــح «التيار» ســليم
عون لم يصال إىل نصف الحاصل.
إذاً ،يتبني أن مجمــل األصوات التي
نالها حزب «الطاشــناق» بمرشــحيه
الرابحني والخارسين هو  12404أصوات،
أي أنهــا ال تتجاوز الحاصــل الواحد يف

أي دائرة مســيحية ،يف حــن أن أرقام
منافسيه من مرشحني أرمن تخ ّ
طت هذا
الرقم ،واســتفاد من انخفاض الحاصل
يف بريوت األوىل ،ومن تحالفه مع «حزب
الله» يف زحلة ليحصل عىل هذا العدد من
املقاعد.
ويف الســياق ،فإن النقمة األرمنية
عــى قيادة الحزب ســترتجم يف الفرتة
املقبلة باملطالبــة بتغيري األداء عىل كل
الصعد ،وقد يصل بعض الحريصني عىل
الحزب إىل املطالبــة باإلطاحة بالقيادة
نظرا ً إىل الرتاجع الذي يشــهده وضعه
الحايل ألنهم يعتربون أن املحاسبة آتية
ال محالة.

اعتربت مراجــع مطلعة
أن الرئيس بــري يقيم يف مقر
الرئاســة الثانية يف عني التينة
بصــورة غري رشعيــة ألنه ال
يجوز لــه أن يبقــى فيه طاملا
لم يتم انتخابه رئيســا ً جديدا ً
ملجلس النواب إال إذا كان يعترب
أنه موجود هنــاك كونه رئيس
الســن وهذا األمر يعطي الحق
عندهــا ألي رئيس للســن أن
يبقى يف مقر عــن التينة حتى
انتخاب رئيس للمجلس.
بعدما كان النائب السابق
زياد أســود يرد باستمرار عىل
حزب القوات اللبنانية ورئيسه
ســمري جعجع ،يبــدو أن هذه
املهمة أنيطت بالنائب الســابق
أمل أبو زيد يف وقت تم انتشــار
فيديو يظهر أســود وهو يهنّئ
النائبــة غادة أيوب يف ســاحة
جزين .وكان أسود قد غرد بعد
فوز القوات باملقعدين النيابيني
كاتباً :ســقط املــال والحصار
والجــوع لســلطة ،ونجحت
معادلة جزينيــة حرة محررة،
شكراً».
تتساءل أوســاط متابعة
عــن عدالــة وزارة الزراعة يف
توزيع شتول الزيتون والصنوبر
هــذا العام حيث يتم تســجيل
تخصيص مزارعــن من جهة
معينة وطائفــة محددة بآالف
الشتول بينما يتم توزيع الفتات
عىل اآلخرين.

حكومة تصريف أعمال بصالحيات رئاسية :لماذا هناك
َمن يتخ ّوف مِ ن فرض أمر واقع جديد؟
غـــادة حــالوي
هل هو زمن املقايضات السياسية ام انها األزمات تتواىل تباعاً؟
فيما االنظار تتجه نحو مجلس النواب الجديد النتخاب رئيســه،
فجّ ر ترصيح ادىل به النائب جميل الســيد مــن بعبدا قنبلة من العيار
الثقيل بقوله ان حكومة ترصيف االعمال ال يمكنها ان ترث صالحيات
رئيس الجمهوريــة يف حال الفراغ الرئايس .يمكن فهم الرســالة من
ناحيتني إما فتح املقايضة او تمهيــد لتمديد والية رئيس الجمهورية
اذا لم تتشــكل حكومة مع نهاية العهد .ســبق حديث السيد موقف
لرئيــس «التيار الوطني الحر» جربان باســيل تحدث فيه عن «وجود
نية لعدم تشــكيل حكومة وتجاوز الدستور باعتبار الحكومة الحالية
حكومــة ترصيف اعمال كاملــة الصالحيات ،منبّهــا ً اىل ان ذلك من
شــأنه ان يســقط الطائف» .فمن املقصود ومن له مصلحة يف عدم
تشــكيل حكومة جديدة؟ املؤكد ان ثمة قطبة مخفية يف مكان ما تثري
التســاؤالت حول ما يجري طبخه خلف الكواليس ويتعلق بالحكومة
ورئاسة الجمهورية املقبلة.
منذ انتخاب مجلس نيابي جديد واعتبار الحكومة مستقيلة حكما ً
بموجب الدســتورّ ،
عب البعض عن خشــيته من ان تستمر حكومة
ترصيف االعمال حتى نهاية العهد يف حال فشــل االتفاق عىل تسمية
رئيس مكلف وتشكيل حكومة جديدة.
وكان الفتــا ً املوقف الذي عرب عنه النائب اللواء جميل الســيد من
بعبدا وعقب زيارته رئيس الجمهورية ميشــال عون وقوله« :ال يجوز
ان يس ّلم صالحيات الرئاسة اىل حكومة ترصيف اعمال يف نهاية واليته،
الن صالحيات الرئاســة ليســت من املواضيع التي يشملها ترصيف
االعمال وال يمكن ،حســب رأيي ،لفخامة الرئيس املغادرة وتســليم
صالحياته اىل حكومة ترصيف اعمال ال تتمتع بصالحيات دســتورية
بنفسها ،وال يمكن لها بالتايل ان ترث الصالحيات الدستورية لفخامة
الرئيس».
يلغ
لم
شخيص
«رأي»
باب
من
ولو
بعبدا
قرص
من
املوضوع
إثارة
ِ
التكهنات بشأنه والتعاطي معه بعيدا ً عن كونه اشارة للتمديد عشية
انتهاء والية رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون ،والقول استنادا ً
اىل الدستور باســتحالة ان تتسلم حكومة ترصيف االعمال صالحيات
رئيس الجمهورية عند انتهاء واليته .ومثل هذا القول يشــر بال ريب
اىل وجود عقبات تعرتض تشــكيل الحكومة لغياب امكانية التفاهم يف
ظل االنقســامات املســتجدة يف مجلس النواب ،والتي تنذر بتعطيالت
متبادلة ما يعني اذا عطلتم تشــكيل الحكومة فسنعطل حكما ً انتقال

الصالحيات الرئاســية اىل حكومة ترصيف اعمال ،وحينها ســيعترب
مجلــس النواب الجديد بال جدوى النه ســيكون مجلســا ً عاجزا ً عن
محاســبة حكومة ترصيف اعمال بصالحيات رئاسية .ويع ّد استمرار
حكومة ترصيف االعمــال حتى نهاية العهد ،اذا حصل ،ســابقة لم
يشــهدها لبنان يف تاريخه ال سيما يف حقبة بعد الطائف حيث تشكيل
الحكومة بات يجري بعد استشــارات نيابية ملزمــة يجريها رئيس
الجمهورية يكلف عىل اثرها رئيسا ً للحكومة.
كالم اللواء السيد قوبل برد من «اوساط» بعبدا نصحته بان «يرتك
اجتهاداته الدستورية لنفســه ألن رئيس الجمهورية يتقيّد بالدستور
الذي أقســم عليه» ،لريد السيد عىل الرد مســتغربا ً «ملاذا تخىش تلك
األوسا(خ) املزعومة من اظهار نفسها؟».
وبني الرد والرد عىل الرد تظهّ ر خالف جديد اىل العلن وبني اهل البيت
الواحد ايضاً ،لكنه لم يحــل دون اعتبار ما قيل بمثابة إطالق الرشارة
االوىل نحو امكانية التمديد لعون ،ال ســيما وان رئيس الجمهورية لن
يقبل بتسليم مهامه اىل حكومة مناط بها ترصيف االعمال بمفهومها
الضيق بما ال يحتاج اىل محاسبتها يف مجلس النواب.
إذا فشلت مساعي تشــكيل حكومة جديدة واستمرت االزمة اىل
موعد نهاية والية رئيس الجمهوريــة ،وهذا محتمل بالنظر اىل الفرتة
الطويلة التي يستغرقها عادة تشــكيل الحكومات يف لبنان ،فيسجل
حينئذ لبنان ســابقة بتجيري صالحيات رئيس الجمهورية اىل حكومة
اعتربت حكما ً مســتقيلة مع انتخاب برملان بديل عــن الربملان الذي
منحها ثقته .قبــل الطائف كان رئيس الجمهوريــة هو الذي يختار
رئيس الحكومة ويشــكل بالتعاون معه الحكومــة ،اما بعد الطائف
فتكليف الرئيس يكون بموجب استشارات نيابية ملزمة يجريها رئيس
الجمهورية ويشكالن معا ً الحكومة .لم يسبق ان انتهى اي عهد يف ظل
حكومة ترصيــف االعمال ،بل كانت الحكومات اصيلة .كحكومة فؤاد
الســنيورة بعد والية الرئيس أميل لحود ،وتمام سالم الحقا ً بعد انتهاء
والية الرئيس ميشال ســليمان ،ويف ظل حكومات بكامل صالحياتها
ومجلس نيابي قائم وله ان يحاسبها.
يوضح اللواء السيد ان املقصد من موقفه التنبيه اىل رضورة تشكيل
حكومة الستحالة استمرار حكومة ترصيف االعمال حتى نهاية العهد.
من الناحية الدستورية يقول اللواء السيد« :تعترب الحكومة مستقيلة
ملجرد انتخاب مجلس نيابي جديد والحكومة املســتقيلة هي حكومة
ميتة دســتورياً ،اال من خالل ترصيف اعمال بحده االدنى ولذا ال يحق
لحكومة ترصيف االعمال تســلم صالحيات رئيس الجمهورية ،وهي
اصالً حكومة ترصيف اعمال محدودة الصالحيات» .ور ّدا ً عىل ســؤال

عون والسيد

ينفي الســيد ان يكون كالمه قد ورد يف معرض التمهيد لتمديد والية
الرئيس عون او لرغبة من رئيس الجمهورية يف عدم تســليم مهامه،
وقال ان املطلوب من هذا الكالم التفكري وفق الدستور من حيث وجوب
تشكيل حكومة من اجل رعاية مصالح الناس اوالً ،والن البلد ال يحتمل
الفراغ ولوجود االستحقاق الرئايس عىل االبواب .ولذا حاولت ان اطرح
حالً ملشكلة قادمة وليس مشــكلة لحل قادم ،معتربا ً ان الحديث عن
تسلم حكومة ترصيف االعمال صالحيات رئيس الجمهورية حرتقات
«وهل يمكن مليت ان يرث ميتاً» ،مقرتحا ً ان يصار اىل اعادة منح الثقة
للحكومة الحالية كي تســتمر حتى آخر العهد .واضاف« :من واجب
الرتكيبة السياسية ان تشــكل حكومة واال انتهى دور مجلس النواب
لصعوبة قيامه بدوره ومحاســبة حكومة ترصيــف االعمال لكونها
مستقيلة.
سواء كان رأيا ً شــخصيا ً ام رســالة ،فإن ما قيل يعكس وجود
مخاوف لدى العهد و»التيار الوطني الحر» من تحوّل حكومة ترصيف
اعمال اىل حكومــة مع صالحيات موســعة ،وهو ما ســعى العهد
والتيــار اىل تطويق مفاعيله بقطع الطريق عــى امكانية اقرار مزيد
مــن القرارات املهمة بعد تمرير خطة التعــايف االقتصادي ،وقد يكون
ســحب وزير الطاقة واملياه وليد فياض امللفــن املتعلقني بالكهرباء
من جلســة مجلس الوزراء هدفه قطع الطريق عىل ميقاتي ،ملحاولته
اقرار بعض الشــؤون املهمة يف آخر جلسة وزارية بما يسمح لحكومة
ترصيف االعمال االستمرار يف تنفيذها .معطوف عىل ما تقدم ترصيح
ّ
«زف للمفتي حسن خالد نتائج
للسفري الســعودي وليد البخاري الذي
االنتخابات املرشّ فة وســقوط كل رموز الغدر والخيانة وصناعة املوت
والكراهية» ،ما يثبت لبعض الجهات السياسية مخاوفها من محاولة
لتحويل حكومة ميقاتــي اىل حكومة امر واقع بصالحيات رئاســة
الجمهورية ،بمباركة فرنسية وســعودية مبطنة يف محاولة لالخالل
بالتوازنات؟

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٤٢السنــــة الثــالثــة
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ماذا لو ُ
استنفدت الـ  15يومًا ولم ُ
يدع رئيس السن إلى جلسة اإلنتخاب؟

بارود لـ»"نداء الوطن" :مهلة ّ
حث وال شيء
يمنع من تحديد موعد خارجها

والفرضيات واإلشكاليات تطرح نفسها يف هذه
أكـــرم حـــمـــدان
الســابقة يف تاريخ لبنان والربملان ومنها :هل
بدأت الوالية الجديــدة ملجلس نواب العام
ســيقبل بري برئاسة الربملان بحصيلة أصوات
 ،2022وبدأ معها الكثري من األسئلة والتكهنات
ضعيفة ،علما ً أن العدد املضمون حتى اآلن هو
والتحليــات والتوقعــات وحتــى املواقف،
نحو  60صوتا ً بال «التيار الوطني الحر»؟ سيما
وأن النصاب املطلوب للجلســة هــو  65نائبا ً
خصوصا ً من قبل النواب الجدد الذين يدخلون
الربملان للمرة األوىل ،وتركزت هذه املواقف حول
ويفوز يف حــال حصل عىل األغلبية املطلقة من
أول استحقاق ينتظر املجلس النيابي ،أال وهو
الدورة األوىل ،وإال يتم اللجوء لدورة ثانية وثالثة
جلســة إنتخاب رئيس املجلس ونائبه وأعضاء
ويفوز بالغالبية النســبية ،وهنا بيت القصيد
هيئة مكتب املجلس ورؤساء اللجان وأعضائها.
مما يجري.
وبما أن املادة  44من الدســتورمعطوفة
وهذه الفرضية تقود إىل إشكالية ،أن بري
عىل املادة الثانية من النظــام الداخيل ملجلس
هو رئيس السن ويستطيع أن يبقى هكذا طاملا
النواب تحدد آلية الجلســة ،خصوصا ً لجهة أن
لم يحصــل عىل األكثرية يف جلســات انتخاب
أكرب األعضاء سنا ً هو من يتوىل توجيه الدعوة
رئيس مجلس النــواب ،وبالتايل ماذا يمكن أن
يحصل يف حــال تم تجاوز مهلــة الـ 15يوما ً
للجلسة ،وبما أن رئيس السن يف املجلس الجديد
هو الرئيس نبيه بري واملرشح الوحيد لرئاسة
املحددة للدعوة لجلســة اإلنتخاب؟ وعىل نفس
املجلس ،فإن الجلســة ستُســجل سابقة هي
القاعدة حتى لو كان رئيس السن شخصا ً آخر
األوىل من نوعها يف هذا املجال.
من الفريق املعارض لربي وانتخابه؟
وعطفــا عــى مــا تقدم،
يقــول الوزيــر الســابق
وإفســاحا ً يف املجال أمام النواب
والخبري الدستوري والقانوني
51
الجــدد الذين يبلــغ عددهم
زياد بارود إن «الدعوة من قبل
بري هو رئيس السن
نائبا ً بأن يطلعوا عىل الدســتور
رئيس الســن إىل الجلسة هي
ويستطيع أن يبقى
والنظام الداخيل ،فإن بري يرتيث
موجب دستوري واإلستنساب
يف الدعوة لعقد الجلسة ربما حتى هكذا طالما لم يحصل هو خالل مهلة الـــ 15يوماً،
األسبوع املقبل ،طاملا لديه مهلة
وهــذا املوجب يرتبــط بعمل
على األكثرية في
ً
املؤسسة الدســتورية األم التي
 15يومــا من تاريخ بــدء والية جلسات انتخاب رئيس
املجلس الجديــد ،وفقا ً ملا يحدده
يمكن أن تتعطــل بعدم تحديد
مجلس النواب
النظــام الداخيل .وهــذا الرتيث
الجلسة واستكمال إدارتها عرب
يُفســح يف املجال أمامه للتشــاور مع بعض
انتخاب الرئيــس ونائب الرئيس واعضاء هيئة
القوى السياســية والكتل والنــواب تحضريا ً
مكتب املجلس».
ويرى بارود يف حديث خاص لـ»نداء الوطن»
للجلســة بعيدا ً من التشــنجات والخطابات
أن «مهلــة الـ 15يوما ً هي مهلة ّ
حث وليســت
واملواقــف العاليــة الســقوف التــي أعلنت
مهلة إسقاط وال ترتبط بجزاء ،بمعنى أن النص
معارضتها إلنتخاب بري ،وهو املرشح األوحد
يدعو إىل تحديد جلســة خالل  15يوما ً ولكن يف
من قبل الثنائي الشــيعي والعرف الســائد أن
حال إنقضــاء املهلة ال يعني أنه ال يمكن الدعوة
رئاسة املجلس النيابي هي من حصة الطائفة
إىل جلسة ألن الهدف هو إنتخاب رئيس املجلس
الشيعية.
وليس الوقــوع يف فراغ يمكــن أن يُعطل عمل
وعىل الرغم من محــاوالت احتواء املواقف
املجلس ،ومن املستحســن تحديد الجلسة خالل
املتشــنجة وتربيد «الرؤوس الحامية» عىل حد
الـ 15يوما ً ألن الهدف هــو تأمني انتظام عمل
تعبري بري نفســه ،فإن الكثري من األســئلة
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بري ينتظر اإلتصاالت لتحديد موعد انتخابه

مؤسسة مجلس النواب».
ويضيــف بــارود« :بالقيــاس ،لقد حدد
الدســتور مهلة النتخاب رئيــس الجمهورية
بشــكل واضح خالل فرتة الشهرين التي تسبق
إنتهاء الوالية ،كما حــدد مهلة إلنعقاد املجلس
النيابي لهذه الغايــة حكما ً قبل عرشة أيام من
إنتهاء الوالية ،ورغم ذلــك تم تجاوز هذه املهل
باملمارسة ألشهر وســنوات ألسباب سياسية
استمرت سنتني وخمسة أشهر تقريبا ً من العام
 2014حتى .« 2016
وبانتظار اإلتصاالت واللقاءات واإلجتماعات
التي ســتجرى خالل الساعات واأليام املقبلة ،ال
ّ
السن ،أي بري ،سيقوم
بد من التذكري بأن رئيس
خالل الجلسة عند انعقادها ،بتالوة كتاب وزير
الداخلية عن نتائج اإلنتخابــات ويحدد النواب
الثالثة األُول األكرب سنا ً ومن ثم النائبني األصغر
رس موقتني
ســنّاً ،ليتــم إختيارهما كأمينــي ّ
ملساعدة رئيس السن يف الجلسة.
ثــم تتىل املــواد املتعلقة بانتخــاب رئيس
املجلس وأعضاء هيئة مكتــب املجلس .وتوزع
األغلفــة واألوراق عىل النــواب النتخاب رئيس
املجلس عرب صندوق اإلقرتاع الرسي .وتعترب كل
ورقة ال تحمل اسم نائب يف الربملان ملغاة.
ووفق املعطيات واملعلومــات ،فإن األصغر
سنا ً يف مجلس الـ 2022هما النائبان ميشال املر
وأحمد رستم.

طوني فرنسيس

نواب مجلس شورى اإلنتفاضة!
قبل االنتخابات النيابية احتل الحديث عن ضرورة
توحيد قوى» الثورة» مساحة شاسعة من النقاش
العام .انخرط فيه حريصون على توحيد المحتجين
والمنتفضين ،واخترقه معادون لهم من باب تنفيس
شعاراتهم وانتقاد جديتهم .هدف النوع األول كان إبداء
الحرص العام على توحيد الجهود ،وهدف الصنف الثاني
كان استمرارا ً لنهج قمع االنتفاضة ومنعها من تحقيق
أي مكسب ،ال في تغيير النهج الحاكم وال في اكتساب
شرعية تمثيل الواقع الجديد الناشئ بعد انخراط جموع
اللبنانيين في معركة االحتجاج واالعتراض والرفض.
اآلن حصلت االنتخابات واكتمل المشهد .بات نقاش
ما قبل أيسر وأسهل ،فقد وضعت المالحظات كافة
على طاولة االختبار ،غير أن األهم هو البحث في كيفية
االستمرار سعيا ً الى تحقيق أهداف اللبنانيين من
انتفاضتهم ورفضهم الواقع الذي اوصلتهم اليه شلة
الفساد والزبائنية .واالستمرار ال يعني فقط كيفية
مقاربة شؤون تقاسم المراكز في المجلس المنتخب،
فهذا أم ٌر مهم وداهم ،مثله مثل تكليف رئيس حكومة
جديد وتشكيل حكومة نهاية العهد واالستعداد إلنتخاب
رئيس للجمهورية في تشرين المقبل.
يمكن لنواب االنتفاضة أن يغرقوا في تفاصيل هذه
االستحقاقات التي ال مفر منها ،بل ان هذا الغرق من
صميم مهامهم ،لكن من دون إضاعة البوصلة في
اي لحظة ومن دون قفز بهلواني فوق موازين القوى
التقليدية التي ال تزال قادرة على تحويل أشد لحظات
العداء والتنافس الى فرصةٍ للمساومة وتحقيق ما تعتقده
مكاسب خاصة.
في انتخابات رئاسة المجلس سيكون األجدى فتح
ساحاته امام المواطنين ،وفي تركيبة «سيد نفسه»
الراهنة ال بديل لنبيه بري اال بري .انها ليست انتخابات
لرئاسة المجلس بل انتخاب لمن يشغل كرسي بري كما
في األكاديمية الفرنسية.
هذا نموذج لما سيواجهه نواب االنتفاضة ،األمر
الذي يعيدهم الى االساسيات وفحواها ان وجودهم في
المجلس النيابي هو امتداد لوجودهم في الشارع ،وأن
إلستكمال ،وهو لن
ما قامت من أجله االنتفاضة بحاجة
ٍ
يحصل اال بالمزج بين حركة الشارع وحركة المؤسسات
الشرعية ونواتها المجلسية.
كانت الشكوى الدائمة ،بحسن نية أو بسوئها ،ان
االنتفاضة لم تنجب قيادة ،وها هي اآلن انجبت نوابا ً
فليتقدموا الى انشاء مجلس شورى الثورة اللبناني،
فالشرعية في يدهم ،وهم مع غيرهم من حراكيي
الساحات يمكنهم السير في مطالب اللبنانيين حتى
تحقيقها ،في تجربة جديدة بعيدا ً عن انقسامات األعوام
الثالثين الماضية.

نواب "التغيير"" ...صندوق أسود" أو تجربة تستحق الفرصة؟
وغري متجانسة ،ال بل يكادون أن يكونوا
كــلــيــر شـــكـــر
«من كل وادي عصا» ،وقــد اعتادوا عىل
أسلوب «املزايدة االعرتاضية» ،وهي التي
تثري الخالفات التي وقعت بني لوائح
جعلت من بعضهم نواباً.
« 17ترشين» أو لوائح «التغيري» عشــية
فعلياً ،يمكن تعداد نواب « 17ترشين»
تأليف القوائم االنتخابية ،الخشــية من
عىل الشكل اآلتي :مارك ضو ،نجاة صلبيا،
تكرار املشــهدية ذاتها حني ســيجلس
حليمــة قعقور ،فراس حمــدان ،الياس
الفائزون من هــذه اللوائــح إىل طاولة
جرادي ،ميشــال الدويهي ،ملحم خلف،
واحــدة يف محاولة لتوحيــد جهودهم.
ابراهيــم منيمنةّ ،
وضــاح الصادق ،بوال
فالتناغــم بني هؤالء ،هو حجر أســاس
يعقوبيان ،سينتيا زرازير ،ياسني ياسني،
عملهم يف مجلس النواب ومفتاح نجاحهم
رشبل مســعد ورامي فنج .ولكن ما من
ورس قوتهــم وقدرتهم عــى إحداث أي
ّ
فرقّ ،
قاعــدة واحدة قد تحــدد طبيعة العالقة
وإل ّ
فإن الضجة والتصفيق اللذين
التــي تجمــع بينهم،
رافقاهــم ويرافقانهــم
ولو ّ
أن بعضهم ســبق
منــذ إعــان فوزهــم،
أن جمعتهــم تجــارب
سيذهبان سدى ...بدليل
أن الدوائــر االنتخابيــة االتصاالت القائمة بينهم مشــركة .ولذا ،يمكن
ّ
التي شــهدت تنافسا ً بني تتّسم باإليجابية خصوصًا ...القــول ّ
إن ضو ،صليبا،
لوائح اعرتاضية بســبب وتجارب سابقة تجمع بين قعقــور ،الدويهــي،
خلف ،منيمة ،الصادق،
تعدديتها ،لــم تنجح يف
العديد منهم
يعقوبيــان ،زرازيــر،
انتاج نــواب «تغيرييني»
هم األكثر قدرة عــى االلتقاء والتفاهم،
نظــرا ً لحالة االحبــاط التــي أحاطت
أق ّله حول العناويــن العريضة .ولذا ،كان
بالرأي العام وحالــت دون تمكن اللوائح
الحوار بني هؤالء أرسع يف ديناميكيته من
االعرتاضية من تحقيق أي خرق.
«خطوط» أخرى.
إىل اآلن ،يحاول النواب الخارجون من
ولكــن عىل مقــدار حاجــة هؤالء
رحم انتفاضة  17ترشين طمأنة مؤيّديهم
إىل صياغة إطــار جامــع يحميهم من
والرأي العــام ،إىل ّ
جار لتقليص
أن العمل ٍ
رشّ الســقوط يف الخالفــات القاتلة ويف
مســاحة الخالفات والتباينــات القائمة
مطبّات إغراءات الســلطة ،فهم يعانون
بينهم ...ولكنّهــا بالنتيجة مهمة صعبة
من «فوبيا» التعاون مــع أي من القوى
للغاية خصوصا ً ّ
وأن هؤالء أشبه بـ»طبق
السياسية األخرى خشية احرتاقهم رسيعا ً
الفتّوش» الغارق بمكونات غري متشابهة

أمام الرأي العام ،ولذا ال يزال هذا األمر قيد
النقاش بينهم وسط تعددية يف الرأي ويف
املقاربــة خصوصــا ً ّ
وأن هناك من بارش
رسيعا ً يف صبّ الزيــت عىل نار تمايزاتهم
من خالل رمي «طعم» اســتحقاق نيابة
رئيس مجلــس النواب أمامهم يف محاولة
لالصطياد يف مياههم من خالل ترشــيح
ملحم خلف لهذا املنصــب .إال ّ
أن املبالغة
أيضــا ً يف اعتمــاد الخطــاب االعرتايض
والذهاب فيه إىل حــ ّد االنكفاء أو االنزواء
يف العمل الترشيعي ،قــد يحوّل هؤالء إىل
«نواب نكد» غري منتجني.
ويف حال نجح النواب الجدد يف االتفاق
عىل تحييد أنفسهم عن استحقاق الرئاسة
الثانية تحــت عنوان عــدم االنخراط يف
وحول القوى الســلطوية ،فسيكون من
الصعب عليهم توحيد كلمتهم ازاء معركة
نيابة الرئيــس خصوصــا ً ّ
وأن البعض
يميــل إىل عــدم الدخول يف بــازار األخذ
والردّ ،والتســويات التي قد يفرضها هذا
االستحقاق.
يف املقابلّ ،
فإن بعــض النواب الجدد
متحمّ س لالنخــراط يف ورشــة اللجان
النيابية ،ليس فقط من خالل املشــاركة
يف هذه اللجان ،ولكن رئاســتها اذا أمكن
أيضاً .وهنا التحدي يف الحفاظ عىل الخيط
الفاصــل بــن العمل الربملانــي الناجح
والبقــاء بمنأى عن «نــار» التعاون مع
القوى املتهمة من جانــب هؤالء النواب،
بالفساد.

هامش التالقي بينهم ليس ضيّقًا

يقــول أحــد هــؤالء ّ
إن االتصاالت
القائمة بينهم تتّسم بااليجابية خصوصا ً
ّ
وأن تجارب سابقة تجمع بني العديد منهم
ما يسهّ ل الحوار ويجعله بنّاء ،مشريا ً إىل
ّ
أن العمل جار عىل ايجاد اطار واحد ،لكن
املسألة لم تحسم ،ال سيما ّ
وأن املعطيات
تؤكد ّ
أن هؤالء لــم يتفقوا بعد عىل ما اذا
كانوا بوارد تسجيل التكتل النيابي الجديد،
ككتلة واحدة يف مجلــس النواب ،أم أنّهم
سيتسجلون كمســتقلني فيما التفاهم
يُــرك لحينــه ،بمعنى أن يكــون «عىل
القطعة» ،وحسب الحاجة.
النائب املعني يؤكد ّ
أن هامش التالقي
بينهم ليس ضيّقا ً خصوصا ً عىل املستوى
االقتصادي حيث ستفرض االستحقاقات
املنتظرة الحاجة إىل أن يكونوا صفا ً واحدا ً

خصوصــا ً ّ
وأن العديد منهم يتفقون عىل
الخطوط العريضة ســواء ما ّ
خص خطة
التعايف االقتصاديــة وحقوق املودعني ،أو
برنامج صندوق النقــد الدويل ورشوطه،
كون التنســيق يف هذا املجال يحصل مع
الجهات نفسها (رابطة املودعني ،املفكرة
القانونية) ،ما يسهّ ل عملية التشاور بني
هؤالء.
ولعــل ما أملــح إليه رئيــس حزب
«التوحيد العربــي» وئام وهاب منذ أيام،
حول وجود ثمانية نواب «مكتومي القيد
الســيايس» خرجوا من صناديق االقرتاع
تحت مظلــة «التغيري» ،أبــرز تعبري عن
خفايــا «صندوق التغيري األســود» ،وما
يمكنــه أن يقدم مــن «مُنتجات» خالل
املرحلة املقبلة.

٤

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٤٢السنــــة الثــالثــة

أســعــد بــشــارة

من يحرّر وزارة الطاقة؟
مذهل ما كشف عنه رئيس الحكومة نجيب
ميقاتي في إطاللة وداعية قبل الدخول في عصر
تصريف األعمال .لقد اتهم وزير الطاقة ومن
أعطاه التوجيهات بسحب دفتر شروط تلزيم
معملين على الغاز بأسعار مقبولة ،تعهدت
شركات عالمية ببنائهما منها «سيمنز» األلمانية
التي بنت معامل الكهرباء بنجاح في مصر ،وقد
سبق خالل زيارة المستشارة األلمانية السابقة
أنغيال ميركل ،ان قدمت عرضا ً مماثالً لم يتم
االستماع له في وزارة الطاقة وكل الطاقات.
مذهل نعم ما فعله ميقاتي ،الذي كان يفترض
به أن يبوح قبل أن ترحل الحكومة الى تصريف
األعمال ،لكنه ّ
فضل أن يقول ما قاله بعد
فوات األوان ،تماما ً كما فعل في حكومة العام
 ،2011اذ قام بعد فوات األوان بإعطاء تصريح
صحافي حدّد فيه عمولة بواخر الطاقة بما يفوق
العشرين مليون دوالر فقط ال غير.
ويبقى السؤال :ما هي الجدوى من إعالن
هذه الفضيحة المتمادية بعد حصولها ،وهل
كان بإمكان الرئيس ميقاتي أن يفرض على
طاولة مجلس الوزراء بقاء هذا البند وإقراره ال
سيما أنه كان يمكن أن يكون المدخل الى إجراء
مناقصة والى تلزيم بناء المعامل ،والى حل جزء
أساسي من أزمة الكهرباء ،التي يعتقل جبران
باسيل كل الحلول فيها وفق قاعدة أنا الطاقة
والطاقة أنا.
في سلسلة تغريدات لمدير عام االستثمار في
وزارة الطاقة والمياه سابقا ً غسان بيضون الذي
قاوم هذا السلوك المدمّ ر في وزارة الطاقة ،خرج
اليوم ليكشف الكثير عن أسباب تمسك باسيل
بالوزارة ،علما ً أن هذا الكشف لم يعد سراً ،ألن
االستقتال على االستحواذ عليها ،لم يعد يخفي
االهداف عند مقاربة هذا الواقع الفضائحي.
يقول بيضون« :إن س ّر ّ
تمسكهم بوزارة الطاقة
واإلصرار على عدم إخالئها بسيط وهو ضمان
التحكم باالستثمار المالي والسياسي ،في قطاعات
الماء والكهرباء والنفط ،وهي واعدة ومربحة وفيها
 5ماليين زبون ومنافع وغنائم كثيرة ومتنوعة
ولعشرات السنين ،تبدأ من إعطاء الموافقات
واألذونات والتراخيص وال تنتهي فيها».
ويضيف :السبب أيضا ً المكاسب السياسية
واالنتخابية الممكنة من خالل التوظيف في
المؤسسات التابعة ،من يد عاملة الى تأمين
تمويل عقود المستشارين والمحاسيب على
حساب المشاريع وعقود التمويل الخارجية من
دون القيام بأي عمل (بطالة المستشارين)
وهنا س ّر االصرار على عدم تعيين الهيئة
الناظمة ،ناهيك عن إمكانية إقامة شراكات خفية
مع المتعهدين والمستثمرين وهندسة دفاتر
الشروط وإجراء المناقصات في مكتب وزير
الطاقة وملحقاته في الهيئات والكيانات غير
الشرعية ،أي البواخر والسدود وانتاج الطاقة
من الرياح والطاقة الشمسية ومعامل الكهرباء
ورخص االستيراد ،والتوزيع وحفر اآلبار
ومحطات الغاز والبنزين».
ويختم بيضون« :يب ّررون مطالبتهم بتعديل
صالحية الهيئة الناظمة بتعارضها مع صالحية
الوزير الدستورية ،وهو زعم غير صحيح
ويتعارض مع مبررات وجود الهيئات الناظمة
وهي ضمان استمرارية القطاع واستقرار أدائه
بمعزل عن مزاج الوزير ،والصالحيات بيد
الوزير تعني إحكام سيطرته على توزيع المغانم
باعتباره المنتصر».
الخالصة من هذا السرد المختصر ،كما
وثقه جان العلية بخصوص صفقة البواخر،
أن باسيل يريد استمرار وضع اليد على وزارة
الطاقة باعتبارها حصته في كعكة توزيع
المغانم ،واستم ّر متمسكا ً بها باألصالة والوكالة
في كل الحكومات التي شكلت من العام 2008
والى اليوم ،وهو يريد تأكيد الحصول على هذه
الوزارة الدسمة ،في اي حكومة ستشكل ،مدعوما ً
من «حزب الله» ،الذي يريد الحفاظ على تيار
باسيل ،الحليف الموثوق الذي تم نفخه بالكثير
من المقاعد النيابية ،والمفترض أن يتم الحفاظ
على مكاسبه في اي حكومة سيتم تشكيلها.
ما فعله ميقاتي هو انه كشف للرأي العام،
تفاصيل جريمة جديدة ترتكب بحق شعب
يغرق في الظالم ،لكن ما بات ملحا ً هو تحرير
وزارة الطاقة المخطوفة منذ العام 2008
وتسليمها أليد أمينة ،عسى أن تضاء شمعة في
سماء اللبنانيين بعد هذا الليل الطويل.
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وضاح الصادق :وضعنا أول حجر والثورة مستمرة

إرادة الشعب «"تحرّر"» البرلمان ...والعِ برة في األداء!
طـــونـــي كـــرم
َك َ
ــر اللبنانيــون حاجز الخوف واإلســتئثار
بمؤسســات الدولة وقراراتهــا يف صناديق اإلقرتاع،
ليكرسوا معه «السلطة الحاكمة» وقدرتها عىل إعادة
تعويم نفســها واإللتفاف عــى إرادتهم ومصادرة
حقهم بإعــادة إنتظام عمل املؤسســات بما يرعى
مصالحهــم ويضمن لهم أبســط مقومات العيش
الكريم.
ويف محاولةٍ إلســتيعاب الحالة اإلعرتاضية التي
افرزتها اإلنتخابات النيابية ،بعد املمارســات الشاذة
التي ســيقت بحق املواطنني التواقني إىل التغيري منذ
ترشين  ،2019اصدر الرئيس نبيــه بري توجيهاته
أمس للبدء برفع اإلجــراءات وتخفيف التدابري التي
كانت متخذة ســابقا ً حول املجلــس النيابي ،والتي
حالــت دون ايصال املتظاهرين إىل ســاحة النجمة
قبل أن تُرشّ ع لهم األبواب للدخول معززين مكرمني
محصنني بإرادة وثقة الناخبــن لتمثيلهم يف الندوة
الربملانية.
إزالة «جدار العار» من أمام مجلس النواب (فضل عيتاني)
وإن كان قــرار ف ّك الحصار عــن املجلس يأتي
نزوال ً عنــد إرادة املواطنــنّ ،إل أن العربة تكمن يف
تغيري أداء السلطة الترشيعية وتفعيل عملها الرقابي
والترشيعي إلعادة الحياة إىل قلــب بريوت النابض.
ويؤكد الخبري الدستوري املحامي سعيد مالك لـ «نداء
الوطن» أن العربة تكمن يف احرتام القوانني بعيدا ً عن
املمارسات املتبعة يف الرئاسة الثانية وتعامل الرئيس
نبيه بري مع الربملان وكأنه مقاطعة تابعة له بعيدا ً
عن احرتام الدستور والقوانني.
مالــك الــذي رأى أن فك الحصــار عن مجلس
الشــعب قرار مرحب به ،أشــار إىل أن الرئيس نبيه
بري اليوم هو نائب كسواه من النواب ال يمتاز عنهم
ّ
الســن ،مشددا ً عىل أن تلك الصفة،
إال بصفته رئيس
إصدار
أو
توجيهــات
أو
تعليمات
إعطــاء
ال تخوله
النائب وضاح الصادق
سعيد مالك
قرارات أو تعاميم عىل اإلطــاق ،مؤكدا ً أنه كان من
مؤكــدا ً أن البلد والحالة التي يمــر بها املواطنون ال
بما تنامى إىل مســمعه «إنو بركي هالبلد انشاءالله
املرحّ ب أن يصدر هذا القرار قبل انتهاء والية مجلس
تحتمل املناكفات وال النكد ،ما يحتم عليهم اإلنفتاح
بريجع» ،أي وسط بريوت ،حيث يستعد إلعادة ترميم
النواب ،وليس بعد انتهاء هذه الوالية وشــغور سدة
عىل الجميع وم ّد يدهم للتعــاون مع جميع النواب
املقهى األعز إىل الكثريين قائالً« :لبنان ما بيموت».
رئاســة مجلس النواب .وعن بقــاء الرئيس يف مقر
املنتخبني بعيدا ً عن حرص أنفسهم يف زاوية ترت ّد سلبا ً
ال تقترص املشــاهدات يف ســاحة النجمة عىل
الرئاســة الثانية ،أوضح أن وجوده يف عني التينة من
ّ
عىل املواطنني ،وذلك إنطالقــا ً من رؤيتهم لبناء البلد
مخلفات الدمار والشــوارع املهجــورة والفارغة،
السن ،ما يم ّكنه
الناحية القانونية يعود لكونه رئيس
وخربتهم الطويلة يف كافــة القطاعات ليختم قائالً:
ليطــل النائب وضاح الصادق يف زيــارة تعارفية إىل
من اشــغال املوقع حتى انتخــاب رئيس ،لتنحرص
«عــم نقول للكل ،كل يش بمصلحــة البلد عم نكون
املجلس النيابي ،وســاحة النجمــة بحلتها الجديدة
صالحياته يف دعوة مجلس النــواب النتخاب رئيس
عم نتعاون نحن واياهم عليــه وكل يش بدو يميش
بعــد أن كان يرتادها يوميــا ً يف طريقه إىل مكتبه يف
مجلس خالل  15يوما ً من تاريخ بدء والية املجلس.
ضد مصلحة البلد رح نقــول بقتال «ال» ،وهون رح
 .2006يقول الصادق لـ»نداء الوطن» ،لطاملا حاولت
ال يقترص الحدث يف بريوت عند فك الحصار عن
تكون الثورة عىل النمط السيايس الذي كانت تدار به
اجتيــاز الحواجز والجدران اإلســمنتية للدخول إىل
مجلس النواب ،إنما يف عودة الحياة إىل وســط املدينة
املجلس دون أن أتمكن من ذلــك .ويضيف متوجها ً
املؤسسات».
التي هجرهــا روادها كما املؤسســات والرشكات
من جهة أخرى ،أكد وزير الداخلية بسام مولوي،
إىل املواطنني قائــاً« :حطينا أول
العاملة فيها.
خالل إزالة الحواجز يف محيــط الربملان ،أنه «واجب
حجر ..بدن يصــروا» ،تم تدمري
آثار الدمار التي خلفها تفجري
علينا أن نستمع إىل صوت اللبنانيني ،فبريوت مدينة
جزء كبري من البلــد وهذا يتطلب
مرفأ بريوت ما زالــت عىل حالها
مبان مهجورة ،مالك :بري اليوم هو نائب ال الوقت الكايف إلعادة بنائه ،مشددا ً
الحياة واالنفتاح وهي للجميع وليست مقفلة بوجه
منــذ  4آب .2020
ٍ
أحد» .وأضاف« ،تواصلت مع الرئيس بري ،فمَ ن كان
واألرضار ال تحــى .نســأل يمتاز عن النواب إال بصفته يف الوقت نفســه عــى أن عملية
يتظاهر هنا أصبح داخل املجلس ،ومعا ً سنبني لبنان
البناء إنطلقت.
أحد «مالكــي» املبانــي املحيطة رئيس السنّ وتلك الصفة ال
ّ
وكما نجحت االنتخابات
وعــر الناس عن أصواتهم
وتعقيبــا ً عىل القــرار بإزالة
باملجلس عن الجهــة التي يمكنها
تعويض جزء من الخســائر التي تخوّله إعطاء تعليمات أو
نســمع جميعنا كدولة صوت النــاس وننفذ لهم ما
الحواجــز بني املواطنــن ونواب
يريدون».
مني بهــا جراء تحويــل املنطقة توجيهات أو إصدار قرارات أو األمة ،رفض الصــادق وضعها يف
وكان رئيــس املجلس النيابي الســابق قد أبى
خانة إحتواء «الثورة» ،مشــددا ً يف
إىل مدينة أشــباح هجّ رت السياح
تعاميم على اإلطالق
اإلســتماع إىل اإلحتجاجات يف الشارع منذ ترشين
الوقت نفسه عىل أن القرارات التي
واملســتثمرين ...يجيــب «اللــه
 .2019وعمــد إىل تحصــن املجلــس بالســواتر
تصــب يف مصلحة املواطنني يمكنهــا أن تحتوي أو
وحدو بعوّض» .نســأل مجددا ً بعد مشــاهدة حجم
والحواجز يف محاولــة للتصدي للمواطنني التواقني
تخفف من غضب الناس الذين «يموتون من الجوع».
األرضار التي خلفها اإلنفجار ...يســتطرد قائالً :هل
إىل التغيري ،لتتوىل «القــوى» املولجة حماية الربملان
ورأى أن إزالة الحواجز هي بمثابة رسالة إىل املواطنني
تــم التعويض عىل الضحايا الذيــن خرسناهم؟ هل
إســتخدام القوة والقنابل الدخانية مــرارا ً وتكرارا ً
الذين إنتخبوا النواب الـ  128واسرتجعوا بأصواتهم
عوض أحدهم عىل خسارة املودعني جنى عمرهم يف
ّ
لفض اإلحتجاجــات الهادفــة إىل إقتحام املجلس
املجلس النيابي الذي سوف يعمل ملصلحتهم.
املصارف؟
النيابي واملطالبة باســتقالة النواب بعد اسبوعني
ويف املــوازاة ،أكد الصــادق أن وجودهم كنواب
يف الجهــة املقابلة يقف عيل عبــد الواحد أمام
من اإلحتجاجات والتظاهرات غري املسبوقة يف لبنان
يمثلــون الحالة اإلعرتاضية «الثــورة» يف املجلس ال
 ،Place de l›Étoileومعه فريق يقوم بتقييم األرضار
والتي ادت إىل اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري
يتعلق باملراكز واللجان ،إنما بهدف تحقيق املشاريع
يف محاولة إلصالح ما أمكن منها .بعد الرتحيب ،يقفل
يف  29ترشين األول .2019
واألهــداف والربامج التــي إنتخبوا عىل أساســها،
الباب أمام التعليق يف السياسة قبل أن يشاركنا فرحه
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بعد االنتخابات ...القوى الصيداوية ُتعيد حساباتها وبعضها ُيلملم صفوفه

البزري الرابح األكبر وسعد تجاوز القطوع
بدعم من «"المستقبل"»
صــيــدا  -مـحـمـد دهــشــة
تداعيات االنتخابــات النيابية
ونتائجها يف دائــرة صيدا – جزين
بــدأت تنتهي تدريجيــا ً مع إعالن
الفائزين طي صفحتهــا واعتماد
سياســة اليــد املمــدودة وتقبل
الخارسيــن النتيجــة وتهنئتهم،
يف وقت اســتبعدت فيه أوســاط
صيداوية عرب «نداء الوطن» قيام أي
من املرشحني بتقديم طعن يف هذه
الدائرة التي لم تســجل مخالفات
واضحة بخالف مناطق أخرى.
ويف قراءة هادئــة ،فإن القوى
السياســية تراجــع حســاباتها
السياسية والتحالفية مجدداً ،فتيار
«املســتقبل» الذي ق ّرر الغياب عن
املشهد االنتخابي ترشيحا ً اللتزامه
بقرار الرئيس ســعد الحريري ومع
عــزوف «العمة» بهيــة الحريري
عن خوض غمارهــا ،أظهر أنه ما
زال قويــا ً يف املعادلــة وغري قابل
للقســمة وقد تحوّل «بيضة قبان»
يوم االقــراع ،إذ أصاب عدة أهداف
بخطوة واحدة من خالل دعم النائب
الدكتور أســامة ســعد يف الساعة
األخــرة ،مــا أدى اىل رفع نســبة
االقرتاع وتاليــا ً الحاصل االنتخابي
وحرم ّ
كلً مــن «التيــار الوطني
الحــر» و»الثنائي الشــيعي» الذي
دعم النائب الســابق ابراهيم عازار
يف جزين واملســتقل نبيل الزعرتي

يف صيدا مــن بلوغــه ،ناهيك عن
عدم التصويت للمرشح عىل الئحة
«وحدتنا يف صيدا وجزين» املهندس
يوســف النقيب كمــا كان يتوقع
والذي لم يحالفه الحظ بالفوز رغم
بلوغ الالئحة الحاصل االنتخابي.
وتجمع األوســاط الصيداوية
عىل أن اكــر الخارسين يف املعادلة
االنتخابية بني القوى السياســية
الصيداويــة الرئيســية االربــع،
«الجماعــة االســامية» التي لم
ترشح مسؤولها السيايس الدكتور
بســام حمود ألســباب عدة ،منها
أنها لم تجــد حليفا ً قويا ً أو جزينيا ً
بارزا ً يتفــق مع قناعاتها ،وتاليا لم
تخــض املعركة ،ودعمت ترشــيح
النقيب يف االيــام االخرية من دون
ان تشــكل رافعة له كما كان يأمل
بسبب الخالفات الداخلية وتشتيت
أصواتها عىل خلفيــة تحالفه مع
املرشــحني الدكتورة غادة ايوب بو
فاضل واملهندس ســعيد االســمر
املدعومني مــن «القوات اللبنانية»،
فحصدت الفشــل ،وتســعى اليوم
إىل مللمة صفوفهــا وإعادة ترتيبها
ملحاكاة االستحقاقات الديمقراطية
املقبلة ال سيما البلدية منها برؤية
واضحــة تأخذ يف االعتبــار درس
االنتخابات النيابية ترشحا ً وتحالفا ً
قبل فوات أوانها.
باملقابل ،يبــدو النائب الدكتور
عبــد الرحمــن البــزري الرابــح

البزري كرّس نفسه قطبًا قويًا

سعد اتّهم الثنائي بأنه
أصدر فتوى بإسقاطه في
صيدا يوم االقتراع فجاءت
النتيجة استفتاء شعبيًا
لمصلحته
االكرب وســط املعمعة السياســية
واالنتخابيــة معاً ،إذ اســتطاع ان
يجمع اعــى حاصــل انتخابي يف
الدائرة ويكرس نفســه قطبا ً قوياً،
وســاعدته قوة حضــور ماكينته
االنتخابية يف أرض امليدان وخطابه
الهــادئ ومواقفــه الواضحة مع
القوى السياسية االخرى ،ويتوقع
ان يؤدي دورا ً بارزا ً يف مجلس النواب
ليشــكل نموذجا ً جديداً ،مستفيدا ً
من الحرية واالستقاللية من جهة،
والقرب من النــواب التغيرييني من
جهة أخرى ،ومن خرباته وتجربته

السياســية والطبيــة والخدماتية
وعالقاته مع مختلــف القوى عىل
امتداد الساحة اللبنانية.
يبقى األمــن العام لـ»التنظيم
الشــعبي النارصي» النائب الدكتور
اسامة ســعد ،الذي لم يساوم عىل
انتفاضــة  17ترشيــن ،رغــم أن
الناشــطني يف الحــراك االحتجاجي
أخذوا من طريقه الكثري من االصوات
التي كانت تشكل له رافعة يف خوض
االســتحقاق يف وجه قوى السلطة
كما أعلن مــراراً ،وكاد يدفع الثمن،
غري أنه نجــح باملــزاج الصيداوي
تحت شعار الحفاظ عىل قرار املدينة
املســتقل ،فواجه تحديــا ً كبريا ً يف
خسارة مقعده ،لكنه استطاع تجاوز
القطوع وسط ندوب يف عالقاته مع
«الثنائي الشــيعي» وقد اتهمه بأنه
أصدر فتوى بإسقاطه يف صيدا يوم
االقرتاع ،فجاءت النتيجة اســتفتاء
شــعبيا ً ووفاء لبيت وطني مفتوح
عىل النضال حتى الشهادة.

جــان الــفــغــالــي

لهما الس ِّيد وباسيل
شينكر وهيل ُم ِ
عاد ًة حين تستشهد بأقوال أح ٍد ما ،فهذا يعني انك
تصدق ما يقوله ،ولكن حين يكون «التصديق» على
القطعة فهذا يعني استغالال ً للمستشهَ د به وليس اقتناعا ً
بما يقوله.
األمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله
يستشهد بالديبلوماسي األميركي ديفيد شينكر،
فهل هذا االستشهاد دليل أنه يصدِّق أقواله؟ ومنذ
متى يصدق «حزب الله» ما يقوله االميركيون؟ وإذا
كانوا يصدقونهم فهل يصدقون كل ما يقولونه أو ما
يناسبهم؟
إستشهد السيد نصرالله بكالم شينكر عن شخصيات
معارضة ،فتبناها بحرفيتها ،ال بل راح يسوقها.
ِ
لكن ً
مهل ،هل قرأ السيد نصرالله أن شينكر نفسه،
وفي أكثر من مناسبة ،وصف «حزب الله» بأنه «حزب
إرهابي» ،فهل يتبنى السيد نصرالله هذا التوصيف؟
على النهج ذاته يسير رئيس «التيار الوطني الحر»
جبران باسيل ،يستشهد بشينكر وبديفيد هيل ،ألن
كالمهما هذه المرة يناسبه ،لكن لماذا ال يستشهد بهما
عندما تحدثا عن الفساد الذي طاوله وعن العقوبات
التي ُف ِر َ
ضت عليه؟
االستشهاد بالديبلوماسيين إما يكون بكل شيء
يقولونه ،أو ال يكون ،فحينا ً هؤالء يملكون مصداقية،
وحينا ً آخر ُهم «ابناء االستكبار والشيطان األكبر»،
فكيف يستوي ذلك بين أن الديبلوماسيين لديهم
«صدقية» وبين أنهم ينتمون إلى «الشيطان األكبر»؟
ربما يضحك شينكر في سره حين يعرف أن األمين
العام لـ»حزب الله» يستشهد بأقواله ويتبناها ،وقد
يع ِّلق على ضحكته فيسأل« :طالما ان السيد نصرالله
مقتنع بما نقوله ،فلماذا ال يأخذ على محمل الجد أيضا ً
ما نقوله عن سالحه وعن أن السالح يجب ان يكون في
يد الجيش اللبناني فقط؟
هذا األسلوب لدى «حزب الله» ،في اختيار ما يناسبه،
وفي رفض ما ال يناسبه ،لم يعد ينطلي على أحد.
األميركيون ال يقولون كالمَ يْنُ ،
وهم ليسوا مضطرين
إلى ذلكُ .هم ال يناورون ،أما أن َ
يؤخذ منهم ما ِ
يناسب،
ويُت َرك ما ال ِ
يناسب ،فهذه هي المناورة بحد ذاتها،
لكنها مناورة مكشوفة.

ظاهرة لم تكن أكثر من فقاعة صابون

مســـاحة حـــرّة

عمر حرفوش بدأ كذبة وانتهى مزحة

المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد...
يكرّم سعود ّيًا

طــرابــلــس – -مــايــز عــبــيــد
عرف بعض اللبنانيني عمر حرفوش موسيقيا ً
قبل أن يطل عليهم سياسيا ً يريد اسرتجاع األموال
املنهوبة؛ ومحاســبة مع ّ
طيل معمل فرز طرابلس
وناهبي املال العام يف البلد ،ومؤسســا ً ملا ســماه
الجمهورية الثالثة.
لطاملا تفاخر حرفوش عىل الفايسبوك بصوره
مــع الزعماء السياســيني يف لبنان .أتــت الثورة
فاستغ ّلها وانقلب عىل الشخصيات السياسية التي
كان يتباهى بها ،ال سيما رئيس الحكومة السابق
ســعد الحريري الــذي القى منه أكــر كمية من
اإلنتقاد .تسوية رئاسية تتبعها ثورة .كان ال ب ّد من
تراجع شعبية الحريري وميقاتي وباقي السياسيني
يف الشــارع الطرابليسّ .
ظن مرهف اإلحســاس،
املوســيقي غري الفقيه بالسياســة ،أنها اللحظة
املؤاتية .حرق كل املراحل دفعة واحدة وصعد الس ّلم
درجة واحدةّ .
ترشــح للنيابة ورئاسة الحكومة،
بالنســبة له انه املخلص .أعلــن قيام الجمهورية
الثالثــة التي تضمه وحده مع بعض األشــخاص
املحيطني به .أمســك حرفوش بالسياسة اللبنانية
من ذنبها األعوج .راح يط ّل عرب شاشــات التلفزة
بشكل كثيف ويطلق الترصيحات السياسية الغريبة
التي ال يتقبّلها العقل اللبناني بسهولة .تعهّ د بجمع
الزعماء اللبنانيني يف سجن واحد الستعادة األموال
التي نهبوها من الدولة.
جُ وبــه حرفوش بحملة مضــادة من أنصار
السياسيني وغريهم أيضاً .صفحاته عىل التواصل
اإلجتماعي وصوره الخادشــة للحيــاء إىل جانب
خطابه غري املدبلج يف الشــارع الطرابليس ،كفيلة
بأن تجعله كذبة كبرية يف عيون الناس .كل ما قام
به حرفوش من إعالم ودعاية ومســرات وحشود
يف املهرجانات ،ما كان إال أنشــطة موجّ هة الهدف
عرب املال اإلنتخابي الذي ُ
صف لها .واجه مشــكلة
ّ
بمرشحني من دون حيثية
يف تشــكيل الئحة فجاء
وبعضهم محســوب عــى تيارات سياســية هو
يهاجمها ومنهم عونيون .أغراهم بأن مصاريفهم

الــقــاضــي الــشـيــخ خــلــدون عـريـمــط

لم تبقَ إال صوره معلّقة على الحيطان

اإلنتخابيــة جميعها مضمونة .قبــل أيام من 15
أيار تش ّ
ظت الالئحة الحرفوشية بانسحاب بعض
أعضائها ،وقيل ان ذلك أتى عىل خلفية عدم إيفائه
بما وعد به ّ
مرشحيه .كان واضحا ً قبل ذلك وبعده
أن الشارع الطرابليس لم يهضم خربية الحرفوش
من أساســها .كل الضخ اإلعالمي الذي قام به عن
تم ّكنه من الوصول إىل حاصــل أو أكثر لم يقابله
الشــارع إال عىل أنه مزحة .آخر مهرجان لالئحته
اتّســم بالفوىض وغياب التنظيمُ .سقت الكرايس
وبيعت عىل الطريق .اختفى حرفوش بعدها ،سافر
ولــم يعد ،تاركا ً وراءه صورا ً عمالقة يف الشــوارع
وانتخابات لــن ينافس عليها كما كان يعطي مواد
لإلعالم لريوّجهــا .آخر صيحــات عمر حرفوش
سلسلة منشورات عن مســؤوله اإلعالمي يتهمه
بالعمل ضد مصلحته ومصلحة الئحته.
لم يكن أحد من العارفني بشؤون طرابلس يرى
يف حرفوش أكثر من فقاعة صابــون عابرةّ .
ظن
حرفوش أن كثرة الضخ اإلعالمي باملديح ستعوض
عن اإلنتقادات التي تطاله .رضب عشــوائيا ً يف كل
اتجاه ولم يصب .هاجم «حــزب الله» ومدحه ،لم
يهاجم العونيني والعهد ولو بكلمة .طالب بإخراج
«القــوات» من طرابلس باإلنتخابــات ،فأخرجته
طرابلس .لم يفهم الواقع الطرابليس ولهذا السبب
لم تتقبّله املدينة فخرج منها مزحة ثقيلة سمجة
وورقة يف عاصفة هوجاء ال يعوّل عليها.
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ثالثة وثالثــون عاما ً مضت؛ عىل استشــهاد املفتي
املظلوم الشــيخ حســن خالد وما زال جرح وطنه نازفاً؛
والشــعب اللبناني قبائل وعشــائر وجماعــات متعددة
الوالءات؛ ورصاعات املنطقة ومشاريع خصومها املتناحرة؛
تفتك بجسد الدولة اللبنانية ومؤسساتها؛ وما زالت املربعات
االمنية منترشة؛ ومشــاريع الدويالت املذهبية والطائفية
املدعومة من الخارج بحجة تحرير القدس وما حولها؛ هي
املتحكمة بمفاصل املناطق والتجمعات الهائمة واملســرة
غرائزياً؛ ومــا زالت اعالم الطوائــف واالحزاب والحركات
والتيارات تتقدم عىل علم الوطن اللبناني وسيادته وحريته؛
وحتى عىل عروبته العاقلة .دمك ايها املفتي الشــهيد بعد
ثالثة وثالثني عاماً؛ ودماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري
ورفاقه من الشهداء؛ والشــهداء االحياء بعد سبعة عرش
عاماً؛ ما زال جاريا ً ومتدفقا ً عىل ارض لبنان لريوي عروبته؛
ِّ
ويحصــن وحدته؛ وينعش حريته؛ ومــا زال الدم اللبناني
والجرح الوطني يرتقرق دموعا ًحزينة؛ يف عيون اطفال لبنان
وشبابه وشاباته؛ الذين حرموا من مدارسهم؛ ومعاهدهم
وجامعاتهم؛ وال زال الجرح بائنا ً وظاهرا ً عىل شــفاه افواه
الفقراء واملحتاجني واطفال الشوارع يف املدن والتجمعات،
والعاطلني عن العمل وما اكثرهم؛ الذين يبحثون عن مورد
رزق ،وعن املاء والــكأل والكهرباء واملحروقات؛ وعىل بقايا
الطعام يف ازقة الشــوارع ؛ وعىل مراكــب املوت الهاربة اىل
ما وراء البحار؛ للوصول ببعــض من تبقى منهم؛ اىل بالد
االغرتاب؛ والهجرة من وطن االرز الخالد؛ الذي حوّله «حزب
الله» وحليفاه ميشال عون وجربان باسيل اىل وطن جهنمي
ال يبقي وال يذر من شدة الغالء والضياع واالحباط والتعصب
والعنرصيه واالستعالء وفائض القوه لدى البعض؛ والعداء
املفرط لكل بلد عربي شقيق او لكل دولة صديقة ووفية.
ثالثة وثالثون عاماً؛ وما زال املفتي الشهيد حارضا ً يف
عقول وقلوب اللبنانني وخاصة املسلمني منهم؛ يف كل ازمة
او استحقاق وطني؛ او مرحلة من مراحل عذاباتهم؛ وهو
الحارض معهم بمواقفه الشــجاعة؛ وطهره ونظافة كفه؛

وزهده بمتــاع الدنيا؛ وتواضعه؛ وحلمه وعلمه؛ وبوطنيته
الصادقة؛ وعروبته االصيلــة وايمانه الكبري؛ وحبه للبنان
وعيشه املشرتك.
وما زالت مستمرة اصداء زياراته ومؤتمراته ولقاءاته
مع امللوك والرؤساء واالمراء النقاذ لبنان بوحدته؛ ترتدد يف
اروقة عواصم القرار العربي يف الرياض والقاهرة ودمشق
وبغــداد وابوظبي والكويت والجزائــر؛ لتولد بعد مخاض
عســر (وثيقة اتفاق الطائف) التي انهت الحروب العبثية
يف لبنان؛ برعايــة كريمة ومبارشة مــن اململكة العربية
السعودية وقيادتها ملكا ً وويل عهد وحكومة وشعبا ً ؛ ومعها
االشقاء العرب؛ واالصدقاء؛ ليحيا لبنان مجددا ً باالحتضان
والدعم العربي الشقيق.
ايها املفتي الشــهيد يف ذكرى استشــهادك؛ ها هي
اململكه العربية السعودية ؛ مملكة العرب ودولة املسلمني؛
كعهــدك وعهدنا بها تتعاىل عن اســاءات الصغار من بني
قومنا؛ فتك ِّرم ذكرى استشــهادك؛ يف مقر بعثتها بمبادرة
كريمة من ســفري خادم الحرمني الرشيفني االخ والصديق
وليد البخــاري؛ وتحتضن مملكة الخــر والوفاء مجدداً؛
قضيــة لبنان وشــعبه؛ كما تحتضــن كل قضايا العرب
واملسلمني .املفتي الشهيد (شهيد الرسالة) عنوان التكريم
الذي اراده سفري خادم الحرمني الرشيفني يف لبنان؛ بحضور
اســامي ووطني جامع؛ ليكون تكريم املفتي الشــهيد يف
ذكرى االستشــهاد ،تكريما ً للبنان الدولــة والوطن الحر
املستقل بكل أطيافه؛ وهو رسالة اخوة وحياة من اململكة
العربية السعودية وقيادتها اىل لبنان؛ بدال ً من رسائل املوت
والدمار والدموع والدماء التــي يحملها املرشوع االيراني
واذرعه يف رشقنا العربي بحجة مقارعة املرشوع الصهيوني
املعادي عىل ارض فلســطني وما حولها .شــكرا ً للمملكة
العربية السعودية وقيادتها؛ وشكرا ً لسفري خادم الحرمني
الرشيفني ،الذي كرم املسلمني واللبنانيني جميعا ً بتكريمه
لذكرى استشــهاد املفتي املظلوم الشــيخ حســن خالد؛
شهيد الرسالة؛ رسالة وطن يبحث عن ذاته؛ بني املشاريع
املتصارعة عىل ارضنا اللبنانية والعربية.
(*) رئيس املركز االسالمي للدراسات واالعالم
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العـــدد  - ٨٤٢السنــــة الثــالثــة

الجنوب كله يعوم على بحيرات من المياه ...وال مياه في المنازل

"«لو صرفتوا أموال االنتخابات عالطاقة الشمسية ما كان أحسن؟»"
البلدية يرفض رصف اموال عىل تأمني املازوت ،النه يرى
الــنــبــطــيـــة  -رمــال جــونــي
ان االمر من مســؤولية مصلحة املياه ،وبني االثنني وقع
املواطن أسري االزمة وارتداداتها القاسية عليه».
«راحت ســكرة االنتخابات واجت فكرة االزمات»،
مئــات اآلبــار الجوفية التي جــرى حفرها طيلة
واقع مرير يتهدد املواطن وهو يحبس أنفاســه االخرية
السنوات املاضية يف العديد من القرى تكاد تلفظ أنفاسها،
بعد تفيش أمراض الغــاء يف حياته ،وأضيف اليها أزمة
كثري منها متوقف عن العمل بسبب شح املازوت وانقطاع
الدواء املفقود وأزمة الغاز املقطوع عىل ان يرتفع سعره
التيار الكهربائي ،ما يعني ان قرى عدة ستخرج رصختها
غداً ،وأزمة املياه .فاألخرية مرتبطة بعنارص عدة :مازوت،
عمّ ا قريب .فكلفة تأمني املياه شهريا ً لالستعمال املنزيل
كهرباء ونقل ،ما ســيضع املواطن حتما ً أمام نقلة مياه
قد تتجاوز الـ 2مليون لرية ،هذا عدا عن فاتورة االشرتاك
بسعر  600الف لرية ،وهو أمر غري مستغرب أو مستبعد.
الكهربائي والــدواء والطبابــة واالكل والخضار ،فهل
ما ُ
صف عــى االنتخابات كان يكفي لتوفري طاقة
سيتحرك النواب لتأمني املياه للقرى ،واملواطن للمطالبة
شمسية لآلبار تح ّل أزمة تقنني املياه القايس ،وتح ّد من
بأبسط حقوقه؟
ارتفاع ســعر النقلة ،غري أن هذا االمر
أسئلة اإلجابة عنها صعبة وسط
غاب عن بال املتنافسني ،فكل فريق كان
تلبد املشــهد بعيد االنتخابات ،وحده
همّ ه االوحد رشاء االصوات بأي ثمن.
مئات اآلبار الجوفية
اقرتاح محافــظ النبطيــة بالوكالة
ال تهــدأ اســتغاثات فاطمة عىل
مواقع التواصــل «بدنا مي» فهي تعجز التي جرى حفرها طيلة الدكتور حسن فقيه يبدو الحل األمثل
عن تأمينها بسبب ســعرها الغايل  400السنوات الماضية في حتى الساعة ،فقد دعا رؤساء البلديات
الف للنقلة الواحدة« ،حرام عليكم ارأفوا العديد من القرى تكاد اىل التحــرك باتجاه الجهــات املانحة
واملتمولني وحتى لجمع التربعات من
بالناس» ،قبل ان تقول «آالف الدوالرات
تلفظ أنفاسها
االهايل لرشاء طاقة شمســية لآلبار،
رصفت عاالنتخابــات ،لو رصفت عىل
وهو يدرك أن االمر صعب لكنه غري مستحيل ،فبإمكان
الطاقة الشمســية مش افضل كنتوا كســبتوا صوتنا
كل رئيس بلدية ان يضع خططا ً مائية ملعالجة االزمة،
وكسبنا املي ،بس لالسف ،راح الصوت وفقدنا املي».
وان يكــون جزءا ً مــن الحل .يقــرح إرشاك املواطن
رصخات الناس من قرى عدة بدأت تخرج اىل العلن،
بالحل ،فهو لن يرفض ،عىل العكس ســيدفع مئة ألف
لعل أبرزها حاروف ،التي تعاني الويالت ،فال مازوت وال
وربما اكثر طاملا أن الهدف معالجة ازمة .يرضب مثالً
كهرباء وبالكاد تصل امليــاه ،ويقول مهدي «ان معاناة
بلدية كفرتبنيت التي تمكنت من تأمني أموال للطاقة
حاروف مع املياه قاسية ،فهي تدفع رضيبة التجاذبات
الشمســية ،من جزء من املتمولني وجزء من األحزاب
الحزبية ،وانحالل البلدية ،وسوء األداء وغياب املسؤوليات،
وآخر من الناس ،اذ لم يعد هناك باب آخر ،واال ســيجد
كل ذلك يحصل وال من يتحرك ،حتى املحافظ الذي يدير

آبار تعمل على الطاقة الشمسية

املواطن نفسه امام نقلة مياه بمليون لرية ،من يتحمل
هذا االمر؟
بحســب فقيه فإن هذه الخطوة ستجنّب املواطن
أعباء باهظة فهو لن يتأخر عن دعمها النها ســتخفف
من فاتورته ،أقله يدفع ملرة واحدة فقط.
يؤمن فقيه بالحلول الذاتية ،ويشجع عليها ،ويدعو
اىل وضــع حلول لكل االزمــات ،الن انتظار حلول تهبط
«بالبارشــوت» يف وضع مثل لبنان ،هو بمثابة انتحار...
ويحث البلديــات عىل ان تحذو حــذو بلدية كفرتبنيت
لتأمني الكهرباء الذاتية لآلبار من الشمس.
وحدها يحمر تنأى بنفسها عن أزمة املياه ،فرشكة
املياه وضعت ألواحا ً شمســية عــى آبارها ،كما العديد
من البلدات يف خطة إنقاذية اســتباقا ً لالزمة ،وتتعاون
مع جهات مانحة .فبحسب املعلومات تسعى املصلحة
اىل تحويل معظم اآلبار عىل الطاقة الشمســية ،كما ان

البعلبكي يسأل عن أمنه بعد مقتل وضاح الرفاعي ومحمد بيان

هيبة الدولة تالشت أمام منطق الصلح
وتبويس اللحى

مســـاحة حـــرّة

مقاربة سيكولوجيّة للناخب اللبناني ّ
والشبه بأزمة المراهقة

بــعــلــبــك  -عــيــسى يــحــيــى

د .ســيـلــفــا بــلــوط

داهمــت األزمــات املعيشــية
واالقتصادية البقاعيــن بالجملة،
وبدأت تتــواىل وراء بعضها بعد 15
أيار وكأنها يف ســباق مزايدة ملعرفة
أي منها توجع أكثر وتؤثر بهم وتزيد
معاناتهم وآالمهم.
زاد مســتوى التدهور األمني يف
بعلبك الهرمل طني األزمة ب ّلة ،وعادت
حسابات خسارة الروح للحفاظ عىل
سبيل العيش وباب الرزق تطغى عىل
ما عداها ،حيــث أصبح الهم األكرب
هو البقاء عىل قيــد الحياة ،يف ظل
الغابة التي يســيطر فيها حكم من
يحمل الســاح ال األقوى ،وأضحت
ً
عرضة
مصالح النــاس وأعمالهم
للخوة حينا ً وإطالق النــار أحياناً،
وبني هاتني املعضلتني يحتار املواطن
ماذا يفعــل؟ هل يلجــأ اىل حماية
نفسه بالسالح ويصبح خارجا ً عىل
القانون ويحمل يف رقبته دماً ،ويضع
عائلته وأهله تحت وزر األخذ بالثأر؟
أو ينصاع ملنطق القوة يف ظل غياب
املرجعيات السياســية والعشائرية
ومعها هيبة الدولة التي تالشت أمام
منطق الصلــح وتبويس اللحى من
حق
دون فرض القانون وأخذ كل ذي ٍ
حقه؟
إلتحــق محمد بيــان برفيقه
وضاح الرفاعي بعد معاناة استمرت
يومني صارع فيهــا للبقاء عىل قيد
الحياة بعدما تعرضا الطالق نار عىل
يد مسلحني من آل جعفر اثر خالف
عىل فرض تصليح ســيارة بالقوة،
وفيما رقد «الشــهيدان» يف مثواهما
األخري ،يرقد باســم الرفاعي شقيق
وضاح يف املستشفى وال يزال وضع
قدميه غري مســتقر صحيــا ً جراء
الرصاص الذي طالهما.
وبفقدان بعلبك شابني من خرية
شــبابها ،ومع مجريــات األحداث
وأســباب الحــادث ،عــاد الوضع
األمني لينعكس اقتصاديا ً عىل سوق

تحفل الحياة السياسيّة يف لبنان بمفارقات
عدّة ،ومنها ما يتع ّلق بالجانب الســيكولوجي
للمواطن اللبناني الذي يعيش تحت وطأة أزمة
إقتصاديّة مأســويّة أمعنت عىل مدى سنوات
طويلة يف استنزاف حياته النفسيّة ،حتى وصل
به األمر إىل اليأس واإلحباط اللذيْن انعكسا عىل
أوضاعه الشــخصيّة واألرسيّة ،واإلجتماعيّة،
واملهنيّة...
وممّ ا ال َريــب فيه ،أن الحياة النفســيّة
للبنانــي تتخبّط يف الكثري مــن األزمات وعىل
الصعد كافة ،وخصوصا ً عندما حان اإلستحقاق
اإلنتخابي الذي يشــ ّكل مفصــاً للإلنتقال إىل
ّ
مرحلة جديدة وفرصة ملســاءلة من تســبّب
بحرمانــه من حقوقه كمواطن ومحاســبته.
بمعنى آخر ،فإن هذا اإلســتحقاق يُثقل كاهله
أكثر ممّ ا يش ّكل مناسبة مرتجاة لحصوله عىل
حياة كريمــة من خالل تأمني هــذه الحقوق
(الضمان الصحّ ي ،التعليم ،ضمان الشيخوخة،
ضمــان البطالة ،تأمني فرص عمــل )...نظرا ً
اللبناني الذي يشوبه الكثري من
السيايس
للواقع
ّ
ّ
العيوب واملساوئ.
أفســحت مراقبة ا ُملعاش يف املجال للتع ّرف
إىل ديناميّة الحياة النفسيّة للناخب التي أخذت
منحى التعقيد والشــعور باإلحباط والخيبة،
النيابي ليكشــف عن مدى
فأتى اإلســتحقاق
ّ
معاناته النفســيّة ،وعن أزمتــه الوطنيّة التي
يمكن تعريفهــا بأنها «أزمة هويّة» شــبيهة
بأزمــة مرحلــة املراهقة ،حيث فيهــا الفتى
َ
طريقني ،ويقع يف حالة من
نفسه أمام مفرتق
اإلزدواجيّة والضياع ،فنراه من جهة عاجزا ً عن
ســلوك أحدهما ومرتدّداً ،مــن جهة أخرى ،يف
إختيار أيّهما يسلك.
و ال ب ّد لنا قبل تناول أزمة «هويّة الناخب»
موجز ألزمة
عــرض
اللبناني النفســيّة ،من
ٍ
ّ
ٍ
«هويّة املراهق».
تع ّد أزمة املراهق «أزمة هويّة» ألن الفتى
يعيش رصاعــا ً بني الرغبة يف التف ّلت من القيود
التي يضعها والداه عليه ،والشعور باإلستقالليّة
والتف ّرد ،وبني شــعوره بالعجز يف مواجهة هذا
التف ّلت وحاجتــه إىل البقاء يف ظــ ّل كنفهما،
والتبعيّة لهمــا .بمعنى آخــر ،فإنه يعيش يف

مسيرة نسائية في بعلبك مطالِبة بوضع حدّ للفلتان األمني

بعلبــك وحركتها ،ومعه اســتعاد
الناس التفكري يف حماية أنفســهم
وممتلكاتهم أو اقفالها اىل أجل غري
مسمى اىل حني قدرة األجهزة األمنية
والعسكرية عىل حمايتهم.
عىل مرمى حجــر كاد الوضع
األمنــي أن يتفلــت ،وتذهب األمور
اىل حيث ال أحد يســتطيع أن يتكهن
بخواتيمها ،غــر أن ضبط النفس
الــذي تح ّلت به عائلتا الشــهيدين،
واملناشدات التي حصلت واالتصاالت
الرسمية أســهمت كلها يف تخفيض
مستوى االحتقان ،اضافة اىل املبادرة
بتسليم أحد املشــاركني يف الجريمة
ومطلقي النار خــال الحادثة .ويف
حني ينتظر البعلبكيون ما ستحمله
الساعات واأليام املقبلة من حلحلة
امللف وإحقــاق الحق الذي طالب به
أهــايل الضحايا وعدم اســتقبالهم
املعزين ،يبقى الســؤال عن مصري
بعلبــك أمنيــا ً وإقتصاديــا ً يف ظل
التدهور الحاصل.
ســوق بعلبــك أقفلــت أمس
احتجاجا ً وحزنا ً عىل رحيل «الشهيد»
الثاني محمــد بيان ،غري أن الحركة
أصبحت شــبه معدومة وغري قابلة
للحياة يف ظل الوضع األمني وتفلت
سعر رصف الدوالر وارتفاع األسعار،
وكأنــه ال يكفي النــاس هنا الهم
املعييش الضاغط الذي عاد للظهور
بعد االنتخابات النيابية ،وعاد الناس

اىل مزاولــة يومياتهم بمــا تحمله
من ضغوط وخيبات ،فاملحال شــبه
فارغة ،والسيارات تم ّر من دون ان
تتوقف او أن تشــهد السوق زحمة
ســر .وقال عــي ج .صاحب أحد
املحال يف الســوق التجارية لـ» نداء
الوطن» إن «الحركة خفيفة جدا ً ما
قبل العيد وخاللــه ،فكيف بالحال
اليوم يف ظل ما حدث والحادثة التي
ذهب ضحيتها شــابان ال ذنب لهما
سوى أنهما يقطنان يف بعلبك؟ الناس
واصحــاب املحال باتوا يحســبون
ألف حســاب لتنقالتهم وملصالحهم
التي تكــون عرضة حينا ً إلطالق نار
وترهيــب ،وحينا ً آخر للتســكري او
دفع خوة حتــى يصار اىل حمايتهم
وعدم التعرض لهــم ،الوضع يزداد
سوءا ً ورغم كل ذلك الدولة واألحزاب
املســيطرة مدعــوة اىل مللمة األمور
وإعادتها اىل سكتها الصحيحة».
ضغوط الحيــاة وتأمني لقمة
العيش بعد ارتفاع األســعار تزامنا ً
مع طريان الدوالر ،يشــكل هاجسا ً
أساســيا ً للكثري من أبنــاء بعلبك
الهرمل ،فربطة الخبــز تباع بـ16
ألف لرية ،والخرضوات يزداد ثمنها
بني يوم وآخر ،األمر الذي يســتدعي
من نواب «نحمي ونبني» الوقوف اىل
جانب الناس واالهتمام بأوضاعهم
االجتماعية واالقتصادية بعد النتائج
النيابية التي تحققت أخرياً.

رشكة املياه حذرت من االزمة ودعت املواطنني اىل ترشيد
االستهالك درءا ً ملآيس انقطاعها.
ال يكفي املواطــن رشاء املياه للرشب فقط بل عليه
رشاؤها لالســتعمال ،فاملياه علة العلــل الصيفية هذه
االيام يف قــرى النبطية والجنوب كله ،رغم انه يعوم عىل
بحريات من املياه ،فغياب الخطط واملشاريع املائية اسهم
يف تفاقم االزمة طيلة الســنوات املاضية ،حتى مرشوع
الليطاني والسدود وغريه ما زال خارج الخدمة ،والقرى
املحاذية لنهــر الليطاني عطىش رغــم ان النهر يجري
تحتها ،ما انعكس ليس فقط عىل حياة املواطن بل أيضا ً
عىل الزراعة التي بدال ً من ان تنشط لتأمني حاجة السوق،
ترتاجع بسبب شح املياه وكلفتها الباهظة.
فأين النــواب من كل ما يحصــل؟ اقله بإمكانهم
املساعدة عىل جذب املمولني لبناء مشاريع مائية .حتى
املثل دق املي ...مي ال ينطبق يف ظل فقدان املياه.

(*)

حالة تجاذب بني ما يريــده ويتمنّاه ،وبني ما
يريده والداه ويفرضانه عليه .فيُصاب بســبب
هذا التجاذب بحالة من اإلرهاق .ومن هنا أتت
تسمية مراهقة لهذه املرحلة من حياة اإلنسان.
وبالعودة إىل املقاربة السيكولوجيّة للناخب
اللبناني ،من املالحظ كذلك أنه مثله مثل املراهق
يعاني ضمنيّا ً حالة مــن التخبّط والرصاع بني
الطائفــي ،والخضوع للقوى التقليديّة
انتمائه
ّ
من جهــة ،وبني شــعوره بالعجزعن الخروج
من هذا اإلنتمــاء ،والتف ّلت منــه ،واإللتحاق
بقوى التغيري .وممّ ا ال ش ّك فيه ،أن هذه الرغبة
الطائفــي تعكس عدم
يف التحــ ّرر من إنتمائه
ّ
اقتناعه بأولويّة الوالء لهذا اإلنتماء .فهو يعلم
جيّدا ً أن هذا الوالء تفرضه حاجته لإلنتفاع من
املحاصصة الطائفيّة السائدة يف سبيل الحصول
عىل وظيفة ،أو منصب أو خدمة من الخدمات
ّ
املؤسســات
اليوميّة ،ألنه ،كما هو معلوم ،فإن
الطائفيّــة يف لبنان تفرض نفســها «كع ّرابة»
الســيايس القائم ،وتتصارع
متشدّدة للنظام
ّ
لتتقاســم املصالح والنفوذ يف مــا بينها ،بغية
اإلســتمرار يف القبض عىل الســلطة والتح ّكم
بها ،وإبقاء املواطن بالتايل خاضعا ً لســلطانها
لســلطانها ،ورهني الفقــر والــذ ّل والحالة
الزبائنيّة.
صحيح أن النظر إىل ســيكولوجيّة الناخب
اللبناني تتط ّلب تحليــاً أكثر عمقاً ،وتحتاج إىل
ّ
دراســة ميدانيّة ومتعدّدة األبعاد والدالالت كأيّ
ظاهرة إنســانيّةّ ،إل أنه كان ال ب ّد من محاولة
موجز للمعاناة التي
مقاربتها لتقديــم توضيح
ٍ
اللبناني الذي يعيش يف
يعيشــها غالبيّة الشعب
ّ
طائفي فاشل ،وي ّ
نئ تحت وطأة الفقر،
ظ ّل نظام
ّ
والعوز ،والشعور بعدم اإلستقرار واألمان...
خالصة القول ،إن ح ّل هذه األزمة النفسيّة
للمواطن يبدأ ،قبــل ك ّل يشء ،يف تغيري النظام
علماني
الطائفي الســائد إىل نظام
الســيايس
ّ
ّ
ّ
ودولة مدنيّة تح ّرره بترشيعاتها املتقدّمة ،عىل
العموم ،من العبوديّة الطائفيّة ،وتح ّرر الناخب،
خصوصاً ،من قيود قوانني إنتخابيّة وإفرازاتها
النيابيّة ،طاملا جعلته ضحيّة ألزمة هويّة سواء
عىل مســتوى الحياة النفسيّة أو عىل مستوى
املواطنة ،أو عىل اإلثنني معاً.
(*) دكتوراه يف علم النفس -
ّ
أخصائية نفسانيّة عياديّة

تحـــت المجـــهر
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اإلفالس يهدّدها وقوى رديفة قد تحل ّ محلّها

هل تصمد البلديات حتى استحقاقها اإلنتخابي المقبل؟

قريبًا

زيـــزي إســـطــفـــان
من الصحّ ة العامّ ــة ،والتنمية املدنيــة اىل البناء
والخدمات العامّ ــة واألمن املحــي وتنظيم الطرقات
وتنظيفها وصــوال ً اىل التخ ّلص مــن النفايات ،كلها
صالحيات منحها القانون للبلديات .ولكن بني القانون
والقدرة عىل التنفيذ تتسع الهوة يوما ً بعد يوم ال سيما
يف السنتني األخريتني حيث تحاول البلديات التي تعاني
أصالً من نواقص برشيــة ومالية وتنظيمية وتأهيلية
كبرية الصمود باللحم الحي لتأمني رواتب موظفيها أوال ً
واحتياجات املواطنــن يف نطاقها ثانياً .الحال أكثر من
مأســوية واإلفالس كما يؤكد البعض ليس مستبعدا ً يف
كثري من البلديات.

«"وينيي الدولة؟"» صرخة انتقادية يطلقها المواطن المقهور مع كل مسألة يواجهها وربما كان األجدر
به أن يسأل "«وينيي البلدية؟"» ألنها اإلدارة المحلية األقرب إليه وإلى شؤونه اليومية وقد ثبتت أهمية
دورها خالل جائحة كورونا حيث استطاعت أن تكون الرقيب والحامي والمدافع عن صحة الناس.
صالحيات البلدية ومسؤولياتها كثيرة لكن مشاكلها وتحدياتها أكبر ومع تأجيل االستحقاق االنتخابي
البلدي هل يمكن للبلديات الصمود لسنة أخرى في وجه األزمة المالية العاتية و هل يمكنها أن تكون
نواة الالمركزية اإلدارية الموسعة المأمولة؟
كما إن إجراء مسح مستمر لها أمر اسايس وحيوي .اما
بالنسبة اىل التقييم املايل فمشاكل البلديات تتشعب من
حيث قدراتها وإدارتها املالية ال سيما مع قدرة متدنية
عىل تحصيل الرســوم وعدم وجود احتياطي موازنة يف
معظم البلديات وعدم توزيع الصندوق البلدي بشــكل
واضح ومنتظم زمنيأ (عــى الوقت) ما يمنع البلديات
من إمكانية وضع موازنة واقعية .وتبقى أخريا ً املشاكل
القانونية التي تواجهها البلديات وتحد من قدراتها.

البلدية نواة الالمركزية اإلدارية

يف حديث مع السيد محمود البتلوني رئيس رشكة
«أفكار مؤسسية مبتكرة» عن نتائج هذه الدراسة وعن
رؤيته لوضع البلديات ،كشــف أن معظم البلديات يمر
اليوم بوضع صعب ويــكاد يكون غري قادر عىل تأمني
الخدمات الرضورية ورواتب املوظفني .وعن سؤالنا ما
هذه هي مشاكل البلديات
إذا كانت البلديات قادرة عــى تكوين النواة لالمركزية
من ضمن مرشوع تمكني البلديات وتعزيز قدرتها
اإلدارية أجاب البتلونــي «أن البلديات يف املبدأ هي أهم
عىل الصمود الذي نظمه برنامج األمم املتحدة اإلنمائي
عنــر يف الالمركزية اإلدارية والصالحيات املعطاة لها
 UNDPوبرنامج األمم املتحدة للمســتوطنات البرشية
كبرية جدا ً وتؤهلها للقيام بهذا الدور لكن اإلشــكالية
 UN-Habitatواإلتحاد األوروبي بالرشاكة مع «أفكار
هي يف عدم وجود قدرات إدارية ومالية للقيام باملهمات
مؤسسية مبتكرة»Innovative Institutional IDEAS
امللقاة عىل عاتقها .ويــرى البتلوني أنه ال يمكن طرح
تحت رعاية وزارة الداخلية والبلديات وبالتنســيق مع
املديرية العامة لــإدارات واملجالس املحلية ،تم مؤخرا ً
شكل جديد من أشكال الالمركزية اإلدارية عىل حساب
البلديات واألجدى إعطاؤها القدرات الالزمة بدل الهروب
الكشف عن نتائج مرشوع التقييم املايل للبلديات الذي
تم عىل عدد من البلديات واالتحادات ّ
اىل األمام وطرح هيئات المركزية جديدة .فأي كالم عن
وبي وجود مشاكل
توسيع الالمركزية اإلدارية ال يمكن أن يكون مجديا ً ما
بنيوية يف عمل البلديات حيــث أن الهيكلية الوظيفية
لم يتم دعم البلديات وتزويدها بما يم ّكنها من الوقوقف
تعود اىل ســتينات القرن املايض .وأمكن تلخيص هذه
عىل أرجلها من قدرات إداريــة وبرشية ومالية ومتى
املشاكل تحت أبواب خمســة أولها اإلطار املؤسساتي
نجحت تجربة البلديات يمكن حينها توســيع مفهوم
ومن ضمنه رؤيــة البلدية وبرامج عملها وإدارة املوارد
الالمركزية اإلدارية».
البرشية حيث يعاني معظم البلديات من وجود عدد كبري
البلديــات اليــوم تتنفس فقــط وكأن ثمة قرار
من الوظائف الشاغرة ونقص حاد يف املوظفني وغياب
برتكها يف مواجهة مع الناس تؤمن لهم الحد األدنى من
التدريب لهؤالء.عىل صعيد اإلدارة فإن معظم البلديات ال
االحتياجات من دون تزويدها بإمكانات
تملك رؤية اسرتاتيجية لالحتياجات وما
ملواجهة التحديات الكثرية التي يتطلبها
يمكن ان يواجهها من تحديات كوحدة
دورها .ويحــذر البتلونــي ،بناء عىل
إدارة الكوارث عىل سبيل املثال .وبالرغم
دبوق :بإمكاننا أن
معرفته بواقــع البلديات املأزوم أصالً،
من ان بعض البلديات لديها إدارة جيدة
للســجالت املالية واإلدارية ،فإن معظم نصمد لثالثة أشهر فقط من ّأل تتمكن من بلوغ االســتحقاق
االنتخابي البلــدي وأن تصل اىل مرحلة
البلديــات تفتقر اىل أنظمــة متطورة إن لم ننل حصتنا من
اإلفــاس املايل قبــل االنتخابات وهذا
إلكرتونيــة لحفظ امللفــات وتخزينها.
الصندوق البلدي
تخوف جدي يف ظل الصعوبات الكثرية
وبشكل عام ال تزال تستخدم تكنولوجيا
التي تعانيها .ويؤكد أن أوضــاع البلديات قد تفاقمت
املعلوماتية بشــكل محدود يف أعمالها املالية وال خطط
بشــكل كبري منذ العام  2020وحتى اليوم «فالجباية
عمل الستخدامها بشكل أفضل .كما أن العنرص البرشي
البلديــة وإن تكن ال تزال موجــودة ولو بحدها األدنى
لصيانة انظمة املعلوماتية غــر موجود ويتم التعاقد
لم تعد لهــا اية قيمة فيما القدرة الرشائية للبلديات قد
مع رشكات خاصة .كذلك يفتقــد معظم البلديات اىل
تراجعت والخدمات ارتفعت كلفتها بشكل كبري .وحتى
الشــفافية يف التعاطي مع األمور املالية وغريها وهو
أموال الصندوق البلدي هي اليوم محجوبة عن البلديات
أمر يؤثر بشكل كبري عىل تعاطيها مع الجهات املانحة
وحتى لو تم اإلفراج عنها فهي بالكاد تكفي مع تراجع
التي تتعامل مع شــفافية املعلومات بجدية كبرية .أما
واردات الدولة».
عىل صعيد املــؤرشات االجتماعيــة االقتصادية فثمة
ســابقا ً كان لدى بعض البلديات وال سيما الكبرية
نقص فادح يف املعلومات التي يجب ان توفرها البلديات
منها فائــض مايل مكنها من الصمود حتى اليوم ولكن
بالنسبة لعدد السكان مثالً او نســب الوالدة والتعليم
هــذا الفائض قد تبّخــر فيما معظمهــا كانت لديها
والهجرة حتى املؤسســات االنتاجية والتجارية فيها
صعوبــات مالية يف األصــل واليوم إذا مــا تقاعد أحد
وكلها معطيات رضوريــة كي تحدد البلدية اولوياتها،

ّ
مهام بلدية

بلدية طرابلس

تســر بقدرة غريبة .فالبلديات الصغرية تســر عىل
التربعات التي تأتيها من مواطنني او مغرتبني مقتدرين
وهذه التربعات تكفيها لتســيري أمورها األساسية أو
القيام ببعض املشاريع اإلنمائية ،اما البلديات الكبرية
فمعاناتها أكرب ومصاريفها أوســع وبعضها يضم ما
يقــارب  170موظفا ً هي مســؤولة عنهم وال يمكن
للتربعــات أن تغطي هذا الحجم مــن اإلنفاق فحجم
البلدية وعدد موظفيها يحدد بداية احتياجاتها املالية.
محمود البتلوني
حسن دبوق
والجباية ال تزال باللرية اللبنانيــة فيما كل املصاريف
املوظفني فإن البلدية غري قــادرة عىل تأمني تعويض
بالدوالر.
نهايــة الخدمة له .وليس هــذا إال نموذجا ً صغريا ً عن
برصاحة مطلقة يقول دبوق «بإمكاننا أن نصمد
وضــع البلديات املأزوم التي لم تعــد قادرة عىل تأمني
ثالثة أشهر فقط إن لم ننل حصتنا من الصندوق البلدي.
رواتب موظفيها أو أقله زيــادة رواتبهم لتتماىش مع
الدولة أصدرت قــرارا ً بزيادة رواتب املوظفني والعمال
واقع الحــال اليوم وكيف يمكن ان ينعكس هذا الوضع
وهذه خطوة صحيحة ال بل أقل الواجب تجاههم لكنها
عىل واقع البلديات وقدرتها عىل القيام
يف الوقت نفسه رتبت عىل البلديات
بما هو مطلوب منها.
أعباء مالية كبرية ويف حني يتم منح
« األولوية اليــوم هي ملد البلديات
سلفة خزينة ملؤسسات الدولة فإن
البتلوني :أي كالم عن
بما يم ّكنها من االستمرار يختم رئيس
ذلك ال ينطبق عــى البلديات ونحن
«أفكار مؤسسية مبتكرة» Innovativeتوسيع الالمركزية اإلدارية اليوم ندفــع الرواتــب والزيادات
 Institutional IDEASكالمــه مؤكدا ً ال يمكن أن يكون ُمجديًا ما عليها من اللحــم الحي وال يمكننا
أن خطة التعايف الحقا ً ال بد أن تشــمل
تجاهل ذلك حتــى يتمكن العمال
يتم دعم البلديات
لم ّ
دور البلديات ،كذلــك ال بد من إجراء
من تأدية وظائفهــم والحضور اىل
نفضة ملفهوم الصندوق البلدي من خالل قوانني جديدة
مركز عملهم .ولحسن حظنا ان معظم موظفينا من
تحدد دوره وإدارته» .أما التوصيات التي يطرحها والتي
داخل املدينة وال أعباء تنقل عندهم ومعظمهم نتعامل
تم طرحها عرب مــروع تمكني البلديات فهي التوجه
معهم باملحبة واملونة ،أمــا من كان من خارج املدينة
اىل الجهات املانحة التي يمكــن ان تلعب دورا ً مبارشا ً
فال بد من مســاعدته ببنزين شهري ليصل اىل عمله.
يف عمليــة تقوية دور البلديات من خالل املســاعدات
املصاريف زادت  20ضعفا ً يؤكد دبوق وليس لدينا أي
املمنوحة للمشاريع التي تحتاج إليها.
زيادة يف املدخول وال مصادر مالية أخرى ،نحن يف أزمة
وال يمكن ترك األمور عىل ما هي عليه والحلول ليست
مستحيلة».
من يمأل فراغ البلديات؟
ال شــك ان مســتوى الخدمات يف كل البلديات قد
يف تماس يومي مع مشــاكل البلديات الكبرية كما
تراجع ولكن ثمة خدمات ال يمكن التغايض عنها وأبرزها
الصغرية يتحدث الريس حسن دبوق رئيس بلدية صور
النفايات التي هي أولوية مطلقة كما يؤكد حسن دبوق
ورئيس اتحاد بلدياتها الذي يضــم  60بلدية اىل «نداء
وال بد لــكل بلدية أن تعيد ترتيب أولوياتها وتســتغل
الوطن» شــارحا ً وضع البلديات ومخترصا ً إياه بأنها
اإلمكانيات املتوافرة لديها لتأمني هذه األولويات.
نســأل رئيس اتحاد بلديات صور إن كان االتحاد
جاهزا ًلالنتخابات البلدية املقبلة فيقول «القرار أن نميش
باالنتخابات ال ســيما أن معظم البلديات تحظى بتأييد
األحزاب ومباركتها وكذلك العائالت لكن الســؤال كيف
يمكن للبلديات أن تصمد مدة ســنة حتى االنتخابات؟
ويؤكد ان بعضها لن يســتطيع الصمود والخطورة يف
األمر أن تنشــأ إدارات ظل رديفة مثل الجمعيات التي
تحظى بتربعات كبرية وتكون قادرة عىل إنجاز خدمات،
أو أن تقوم قوة ما بفــرض الجباية عىل الناس .ففي
غياب من يتوىل املســؤولية ال بد أن يولد أحد ما لتوليها
فالطبيعة تكره الفراغ وكل تقاعس للبلديات سيجد من
يمأله .املستقبل قاتم يؤكد دبوق وسنة هي مدة طويلة
جدا ً وال بد من التفكري باستمرارية البلدية قبل التفكري
برؤســائها .وال بد من إيجاد حل قريب ملعاناة البلديات
يوصف املشــكلة أوال ً إليجاد حلول صحيحة وناجعة
لها تكون حلوال ً مســتدامة تؤمن اســتمرارية وجود
ودور البلديات قبل التفكري بأية مســميات أخرى مثل
الالمركزية اإلدارية او غريها».
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أسامة الرحباني وهبة طوجي وإبراهيم معلوف
وإليسا "زهرة من الياسمين"
يمدّون بيروت بـ"ليلة أمل"
ّ

ق ولوحات تخطف األنفاس
أداء را ٍ

ُتغنّي مع أسامة عازفًا على البيانو

جــــــورج بــــــوعــــــبــــــدو
لم تتوافد الحشــود من كل حدب
وصوب لالحتفال بنــر انتخابي وال
تقاطــر اآلالف للتصفيق لزعي ٍم يقطع
وعودا ً رسعان ما تتحوّل حربا ً عىل ورق.
كان هذا التوافد جمعا ً من مذاق آخر ،ملة
حول الكلمة واملوســيقى وعراقة الفن
والثقافة بعيدا ً عن املهاترات السياسية،
مقاومة من صنف آخــر لبث الروح يف
مدينة قتلت ألــف مرة لتعود وتحيا من
ألحان خالــدة .أرادها
جديــد عىل وقع
ٍ
ّ
وتقصد
أســامة الرحباني "ليلة أمل"
أن يحييهــا يف "الفــوروم دو بريوت"
عىل مقربة من املرفــأ الذي منذ لحظة
ّ
غــر معالم املدينة
انفجــاره املفجعة
فاكتســح الحزن النفوس وبات الظالم
حالكاً .والحق يقال إنها كانت أمســية
راقية مــن الصنف الذي يعيد التأكيد ّ
أن
بريوت هذه مهما حاول املغرضون تغيري
بألوان هجينة ال تجيد
هويتها وصبغها
ٍ
إال الفرح وال تتقن إال لغة املوســيقى
واألمل .اجتمع أكثر من خمســة آالف
شــخص يف أول حفلة موســيقية يف

إبراهيم معلوف

"الفوروم" الذي نفض عنه غبار الدمار
يف أكرب حفلة مجانيّــة بلبنان والعالم
العربي .خمسون موســيقيا ً من أبرز
ّ
أعضــاء األوركســرا الفيلهارمونيّة
اللبنانيّــة شــاركوا يف أضخــم حدث
تشهده بريوت بعد انفجار  4آب ،ناهيك
عن كــورال "صوت الجنــة" وعرشات
الراقصني ا ُملحرتفني.
أما أبطال الحفلة فكثر أولهم املؤ ّلف
املوســيقي وا ُملنتج أســامة الرحباني،
ّ
باالضافة اىل الفنّانة هبة طوجي وزوجها
العازف العاملي إبراهيم معلوف وصوال ً اىل
الفنانة املتألقة ّ
إليسا والفنان نادر خوري.
إبهار العمل لم يقترص عىل املوسيقى بل
تعدّاه اىل االخراج الذي حمل بصمة مميزة
للمُخرج كميل طانيوس وا ُملنتجة ا ُمل ّ
نفذة
ناي ّ
نفاع ،وكانت اللوحات الفنية وبراعة
الديكور واالضاءة باالضافة اىل الرقصات
الفولكلورية املرافقة لالغاني كفيلة بنقل
األمسية اىل مستوى رفيع ال يصل إليه إال
من انحدر من ساللةٍ رحبانية.
افتتحت االمســية بأغنية" :الزم
ّ
غي النظام" ألســامة ولع ّل أجمل ما
فيها وأكثر ما ح ّرك املشاعر ،تلك اللفتة

ّ
إليسا وطوجي في تحيّة إلى روح الياس الرحباني

املميزة تجاه أهايل ضحايا إنفجار مرفأ
بريوت ،عرب عــرض فيديو قصري يُذ ّ
كر
بالفاجعة عىل وقع أغنية "وحياة ا ّليل
راحوا" .وألقى اسامة الرحباني كلمة
مقتضبة حرص فيها عىل شكر الجميع
فــردا ً فردا ً فذكر اســماء الجميع من
دون استثناء من موسيقيني وعازفني
ومصممي رقــص ومخرجني وتقنيني
ومصممي أزياء وصــوال ً اىل مصففي
الشــعر وكل من دعم املرشوع فطلب
املعذرة من الجمهــور إلطالة الالئحة
ألنه ال يريد أن ينىس أحداً .وقال أسامة
يف كلمتــه" :نقدم فنــا ً جميال لنبقى
ّ
ولنعب عن إختالفنا
منارة هذا الرشق
عن غرينا بفضــل مبدعينا من فنانني
ومثقفني ومفكرين .وألننا نؤمن بالفن
قررنا ترجمــة رغبتنا يف االســتمرار
ثقافيا ً بأمســية ثقافية فنية وفكرية.
وهكذا ومتس ّلحني بإرادة صلبة انطلقنا
باملرشوع أنا وهبة طوجي لنقدّم أمال ً
جديدا ً تحديدا ً من هذا املكان بالذات الذي
شهد دمارا ً موجعاً .أما ملاذا قررنا بأن
يكون الدخــول مجانيا ً فألننا "نكاية"
ايجابي
بفعل لــه طابع
قررنا القيام
ٍ
ّ

د ً
إليسا مؤ ّ
ّ
ية "أنا زهرة من الياسمين" من ألحان أسامة الرحباني

يف وقــت تتقلص فيه مســاحة الفكر
والفنون "إلنو اذا بدك تقتل شعب قتول
فنّو" وهذا الذي يفعلونه بنا وال يسعني
هنا إال أن استشهد برشتشل الذي قال
ذات يوم ابان الحــرب العاملية" :إذا لم
ندافع عن الفن والثقافة فع َّم ندافع؟".
فكل العالم يتذكر فنانيه وموسيقييه
ومبدعيه ويكرمهــم إال ّ نحن يف لبنان،
وكنــت أتمنى لو تناول أي مرشــح يف
برنامجه موضوع الثقافة والفن".
وشــكل الفنّــان إبراهيم معلوف
الذي شارك الرحباني العزف أثناء غناء
طوجي ،قيمة فنيّة مُضافة إىل األمسية
بشكل منقطع
فتفاعل معه الجمهور
ٍ
النظري ،وكان معلوف فعــا ً بارعا ً يف
أدائه وعزفــه وامتع الجمهور بوجوده
قوال ً وفعالً.
هبة طوجي ،التي تأ ّلقت بفســتان
مــن تصميــم نيكوال جــران اعتربت
الحدث بمثابة "رســالة أمــل وتفاؤل
نُخاطب مــن خاللهــا اللبنانيّني الذين
يعيشــون حالة من اإلحبــاط والكثري
من الصعوبات املعيشــيّة بعد األزمات
اإلقتصاديّة والسياســيّة التي عصفت
وكانت مُفاجأة الحفلة مُشــاركة
ّ
إليسا التي قدّمت أغنية جديدة
النجمة
بعنــوان "أنــا زهرة من الياســمني"
من ألحان أســامة الرحباني وكلمات
كمــال قبييس أهدتهــا إىل بلدها لبنان
وكانت االغنيــة راقيــة للغاية ونالت
عىل الفور استحسان الجمهور لجمال
اللحن وأناقة الكلمة ،وتقول االغنية يف
مطلعها" :أنا اهلك ،أنا حبابك ،أنا العطر
اليل عتيابــك ،أنا الطيــون والزيتون،
صفحــة بيضا بكتابك /انــا زهرة من
الياسمني مليانة عشق وحنني /بيايض
من تلج صنني وحضني الدايف برتابك".
وقد أبدت ّ
إليســا سعادتها "لعودة

بالبالد" .وتابعت ":الثقافة والفنون هي
عصب الشعوب ولغة الحياة التي يجب
أن تســتم ّر عىل الرغم من ك ّل الظروف
حي ولــن تقتله أو
الصعبــة ....لبنان ّ
تقتلنا كلبنانيّني أيّ شــدّة .م ّرت علينا
سنوات صعبة ،تخ ّللتها جائحة كورونا
والظروف املأساويّة التي ال يزال يم ّر بها
لبنان ،وكأنّنا يف نفــق طويل ال يُمكننا
الخــروج منه .وبما أنّنــا أبناء اإليمان
ّ
بأن الحياة أقوى من املوت والحبّ أقوى
من الحقد ،دورنا كفنّانني هو أن نكون
هذا الضوء الذي يش ّع أمالً بغد أفضل".
وقدّمــت طوجي عــددا ً مــن أغنياتها
ّ
وخصت الحضــور بجديدها
القديمــة
أيضا ً فغنت ألوّل م ّرة "راجع من رماده
الفينيق" من شــعر منصور الرحباني
وألحان أسامة الرحباني وستكون ضمن
األلبوم الجديد ،و"زمــان" التي تركت
أثرا ً كبريا ً لــدى الجمهور و"عبايل أهرب
عبايل" التي تحمل نمطا ً وجدانيا ً خاصاً.
ثم ك ّرت االغنيات التي حصدت لطوجي
شــهرة واســعة عىل غرار "بغنّيلك يا
وطني" و"ملعت أبواق الثورة" و"خلص
لشو نتجادل" وغريها...
األمل إىل بريوت من خــال "ليلة أمل"
وأثنت عىل صوت هبة طوجي وأدائها،
ً
قائلة عنها بأنهــا ملعت يف ك ّل األماكن،
داخل لبنــان وخارجه ولم يفت الفنانة
االشــادة بالــدور الــذي أداه إبراهيم
معلــوف بعــد انفجار املرفــأ بجمعه
الفنّانني الفرنسيّني تضامنا ً مع بريوت.
ث ّم أدّى ك ّل من ّ
إليسا وهبة طوجي أغنية
مُشــركة هي مزيج من ألحان الراحل
الياس الرحباني ،يف تحيّة إىل روحه.
كخالصة مفيدة لألمسية يمكننا أن
نجزم ّ
بأن اســامة نجح بإعادة بريوت
اىل جوهرها الحقيقــي :مدينة للحياة
ّ
والفن وكثري من الفرح!
والثقافة
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"بوكر العربية" للّيبي محمد الن ّعاس

فازت رواية "خبز عىل طاولة الخال
ميالد" للكاتب الليبــي محمد النعّ اس
بالجائزة العاملية للرواية العربية "بوكر
العربية" يف دورتها الـ 15يف أبو ظبي،
ليحصــل الكاتب عىل مبلــغ  50ألف

دوالر وتمويــل لرتجمة قصته إىل اللغة
االنكليزية .وأصبــح النعّ اس الذي يبلغ
من العمر 31عاماً ،أول كاتب ليبي يفوز
بالجائزة وثاني أصغر كاتب يفوز بها.
وأصدر مجموعة قصصية يف عام .2020

وقال القائمون عىل الجائزة إن"
هذه روايته األوىل وكتبها يف ستة أشهر
أثناء فــرة الحجر الصحــي ،عندما
كان مقيما ً يف مدينة طرابلس الليبية،
تحت القصف وأخبار املوت عن املرض
والحرب" .وتم وصــف الرواية بأنها
فريدة من نوعها ،وتقــع أحداثها يف
ليبيا بمجتمــع القرية املنغلق .وتعيد
هذه الروايــة مســاءلة التصوّرات
الجاهزة ملفهوم الجندر وتنترص للفرد
يف وجه األفكار الجماعية القاتلة.
جرى اختيار الرواية من بني ســت
روايــات يف القائمة القصرية لكتاب من
اإلمارات وسلطنة عمان وليبيا والكويت
ومــر واملغرب .وحصل املرشــحون
الســتة عىل جائزة قدرهــا عرشة آالف
دوالر .وتقول الجائــزة العاملية للرواية
العربيــة إنّها مكافأة ســنوية تختص
بمجال اإلبداع الروائي باللغة العربية ،وقد
أطلقت يف أبو ظبي العام  ،2007وتقوم
"هيئــة أبوظبي للســياحة والثقافة"
الحكومية بدعمها مالياً( .أ ف ب)

غـــــــــــيـــــــــــاب

رحيل الممثلة الجزائرية شافية بوذراع
توفيــت الفنانــة الجزائرية شــافية
بوذراع ،عن عمر  92ســنة ،بعد مســرة
حافلــة باألعمال الســينمائية واملرسحية
والتلفزيونية ،استمرت ألكثر من  50سنة.
ولــدت الراحلــة يف  1930يف مدينة
قســنطينة وتزوجت يف سن مبكرة (14
ســنة) من أحد قادة حرب اســتقالل
الجزائر صالح بوذراع ،وبدأت مســرتها
يف الســتينات .وعرفها الجزائريون دائما ً
بلقب "الال عيني" نسبة لدورها الرئييس
يف سلسلة "الحريق" املقتبس من رواية
الكاتب محمد ديب.
واشتهرت من خالل فيلم "الخارجون
عن القانون" حول حرب تحرير الجزائر
من االســتعمار الفرنيس ،للمخرج رشيد
بوشارب والجدل الذي أثارته يف مهرجان
كان يف  .2010كذلك ،شاركت سنة 1984
يف فيلم من إنتاج فرنيس بلجيكي "شاي

بالنعناع" للمخرج عبــد الكريم بهلول.
ونعى الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون
"فنانة قديرة من طينة الفنانني العامليني
وكوكب أفل من سماء الفن الجزائري".
(أ ف ب)

مـــــهـــــرجـــــان

إنفجار المرفأ في
يســعى مهرجــان "Visa pour
 "l'imageالــدويل للتصوير الصحايف الذي
يُنظم يف مدينة بربينيان يف جنوب فرنسا
بــن  27آب و 11أيلول ،إلظهــار أخبار
العالم ،من الرصاع يف أوكرانيا إىل املتمردين
البورميني مرورا ً بقضية املناخ.
وقال مؤسس املهرجان جان فرنسوا
لــوروا" :نحــن ملتزمون بنــر أخبار

العالم بالكامــل" ،مضيفا ً ّ
أن "كما يف كل
ســنة ،ثمة الكثري من الصور التي تدخل
القلب مبــارشة مع مصوريــن عائدين
واكتشــافات" ،مستشــهدا ً خصوصــا ً
باملصورة اللبنانية الشــابة تمارا سعادة
التي تظهر بصورهــا بريوت منذ انفجار
الرابع من آب.
ويضم برنامج املهرجان  25معرضاً،

أحدها عن الحــرب األفغانية ،وآخر عن
ً
إضافة إىل معرض
املتمردين البورميــن،
عن الكارثــة البيئية العامليــة وآخر عن
تأثري الصيد الصناعي .وستُمنح الجوائز
املختلفة التي تكافئ أفضل تقارير العام
املايض ،اعتبــارا ً مــن  31آب ،مع منح
الجائزة الكربى " "Visa d'orيف الثالث من
ايلول( .أ ف ب)

أسماء ضحايا جرائم قتل النساء ُترفع في
حملت ناشطات من حركة ""les colleuses
عىل السجادة الحمراء ملهرجان "كان" السينمائي
الفتة ضخمة دُوّنت عليها أســماء ضحايا جرائم
قتل النساء يف فرنسا ،قبل عرض فيلم وثائقي عن
هذه املجموعة.
ووقفت الناشطات مرتديات مالبس سوداء
عىل درج قرص املهرجانات ممســكات بالالفتة

ASTRONOMY
أعلنــت اليابان والواليــات املتحدة عزمهما
إرســال أول رائد فضاء ياباني إىل القمر ،بينما
يعمل الحليفان عىل تعميق التعاون يف مرشوعات
الفضاء ،بحيث لم يهبط أي شخص غري أمريكي
عىل ســطح القمر حتى اليوم ،وقد قالت اليابان
سابقا ً إنها تأمل يف إرسال مهمة إىل القمر بحلول
نهاية هذا العقد.

التي ضمّ ت أســماء  129ضحيــة لجرائم قتل
النساء يف فرنسا ســقطن منذ مهرجان "كان"
الســينمائي األخري يف تمــوز .2021ثم رفعت
ّ
قبضاتهن وسط تصاعد الدخان األسود
النساء
من قنابل دخانية.
وتوىل توثيق اللحظة بعدســته املصوّر ريمون
دوبــاردون الذي أخرج نجله ســيمون مع ماري

بريينيس الفيلم الوثائقي "،"Riposte feministe
الذي يتناول هؤالء الناشطات اللواتي يلصقن عىل
جدران املدن الفرنســية ،عبــارات منددة بالعنف
ضد النساء والتحرش يف الشوارع وداعمة لضحايا
االعتداءات الجنســية .وقبل عرض خاص للفيلم
األحد ،رفعت الناشــطات مجددا ً قبضاتهن عندما
نادتهن املخرجة بأسمائهن( .أ ف ب)

أول رائد فضاء ياباني إلى القمر

وقال الرئيس األمريكي جو بايدن بعد أول لقاء
مبارش له مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
يف طوكيــو ،إن الدولتني ســتتعاونان يف برنامج
أرتيميس الذي تقوده الواليات املتحدة إلرسال رواد
فضاء إىل القمر ،ثم إىل املريخ الحقاً.
وأبدى بايدن حماسه بشأن التعاون ،بما يشمل
منشأة " "Gatewayالتي ستدور حول القمر وتقدم

الدعم للبعثات املســتقبلية .وتتطلع وكالة الفضاء
اليابانية " "Jaxaإىل تعزيــز صفوفها ،وقد أطلقت
العام املــايض أول عملية ترمي لتوظيف رواد فضاء
جدد منذ  13عاماً .كما ألغت رشط حصول املتقدمني
عىل درجة علمية وحثت النســاء عىل التقديم ،ألن
رواد الفضــاء الســبعة الحاليــن يف البالد هم من
الرجال( .أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

تتحرر من القيود املعنوية
وتتقدم بانرشاح وقوة مصمما ً
عىل اجتياز العقبات بشجاعة.

تتمتع بحظوظ كثرية عىل
الصعيد املايل ،ما يعني مكافآت
وترقيات أو أرباحا ً مادية.

تمارس سحرا ً ّ
اخاذا ً وتتابع
قصة عاطفية بدأتها سابقاً،
وتستقطب املعجبني واملعجبات.

قد تميل إىل التالعب ومخالفة
التعليمات الطبية ،لكنك اعلم أنك
تضحك عىل نفسك.

قد تتاح لك الفرصة لبعض
املغامرة ،وربما تحظى بدعم
وموافقة من الرشيك الذي
يثق بخطواتك.

حاول استثمار الوقت الثمني
ّ
ألن متاعب وخصومات
كثرية ستثار يف وجهك
وترهق أعصابك.

المــــيزان

العقــــرب

القــــوس

الجــــدي

الدلــــو

الحــــوت

 23أيلول -
 23ترشين األول

 24ترشين األول -
 21ترشين الثاني

 22ترشين الثاني
 -21كانون األول

 22كانون األول -
 19كانون الثاني

 20كانون الثاني -
 18شباط

 19شباط -
 20آذار

تنتابك الشكوك وتلتبس عليك
االمور فتعيش اجواء متناقضة
من االقدام والرتاجع.

حافظ عىل استقرارك وال
تقدم عىل مغامرة مهما تكن
االغراءات ،فالروتني يؤمّ ن
لك السالم.

ال تتورط يف ترصيحات مؤذية.
حاول أن تبقي مخططاتك رسية
أو مخفية.

ال تكن عنيدا ً أو متشبثا ً بآرائك،
بل استمع إىل آراء اآلخرين،
وجادلهم بالحجة واملنطق.

قد تنزعج من أمر طارئ يبقيك
يف حالة قلق دائم ويحرمك
النوم ،ما ينعكس سلبا ً عىل
وضعك الصحي.

عليك القيام بخطوات مدروسة
اذا رغبت يف تحسني وضعك
املادي ،فكل يشء مرتبط
بالنتائج التي ستحققها.

١٠
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أفضل طريقة لمعاقبة قطاع الطاقة الروسي
بدأت العقوبات الغربية تستهدف أهم قطاع في روسيا :صادرات الطاقة .خالل األسابيع القليلة الماضية ،انشغل
االتحاد األوروبي ،الذي يشتري أكبر كميات من النفط الروسي ،بتحضير خطة لحظر الواردات بحلول نهاية هذه السنة،
مع أن اعتراضات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أبطأت هذه العملية .لكن يجب أن تكون عقوبات الطاقة ُم ّ
صممة
بحذر الستهداف روسيا أكثر من الدول الغربية كي تعطي المفعول المنشودُ .يفترض أال تهدف في المقام األول إلى
تخفيض كمية النفط والغاز المستوردة من روسيا ،ما يرفع أسعار الطاقة العالمية و ُيهدد الدعم المحلي ،بل يجب أن
تُ ّ
ّ
ركز على تخفيض كميات الدوالر واليورو التي تتدفق إلى روسيا .في المرحلة المقبلة ،يجب أن
يصب االتحاد األوروبي
جهوده الجماعية إذًا لتصميم مقاربة أكثر طموحًا ،فيتعاون مع الواليات المتحدة وحلفاء آخرين لفرض نظام عالمي،
تزامنًا مع التلويح بعقوبات ثانوية ،لتحديد سقف واضح لسعر النفط الروسي وتخفيض عائدات الكرملين.
إدوارد فــيــشــمــان ،كــريــس مــيــلــر

كانــت الجــوالت الســابقة مــن
العقوبات ضد موســكو قــد ّ
خفضت
حجم االســتثمارات والتقنيــات ا ُملعدّة
لقطــاع الطاقة الرويس ،فاســتهدفت
مصايف التكرير املحلية ومشــاريع البنية
التحتية الخاصة بالغاز الطبيعي املسال.
كذلك ،حظرت كندا وبريطانيا والواليات
املتحدة واردات النفط الرويس ،لكن بقيت
تداعيات هذه الخطوة محدودة ألن هذه
الدول الثالث هي من أصغر مســتهلكي
إمدادات النفط والغاز الروســية .حتى
الفرتة األخرية ،رفض االتحاد األوروبي،
الذي يشــري أكرب كميــات من مصادر
الطاقة الروســية ،فرض العقوبات عىل
رفضــت الواليات املتحــدة فرض أقىس
صادرات الطاقة ،حتى أنه صمّ م عقوباته
العقوبات عىل قطاع الطاقة الرويس ،بما
املالية بطريقة تســمح باستمرار تدفق
يف ذلك عقوبات ثانوية كانت قد ُف ِرضت
الوقود الرويس.
عىل إيران للحد من مبيعات النفط إىل دول
لكــن بــدأت العالقات الروســية
ثالثة .ربما ترتدد إدارة بايدن يف اتخاذ هذه
األوروبية تتصدع اليوم يف قطاع الطاقة.
ّ
تفضــل أن يعالج االتحاد
الخطوة ألنها
تزامنا ً مع تكثيــف النقاش حول التخيل
األوروبي بنفســه املسائل التي تؤثر عىل
التدريجي عــن واردات النفط الرويس،
أمن الطاقة يف أوروبا ،أو
أعلن االتحــاد األوروبي
ربما تشــعر بالقلق من
أيضا ً عن تخطيطه لوقف
تحليق أســعار البنزين
واردات الغــاز الطبيعي
وزيــادة التضخم نتيجة
الــرويس بالكامل خالل
تراجع إمــدادات النفط
الســنوات املقبلــة.
تشرتي أوروبا أكثر من تستطيع الدول الحليفة أن
العاملية .لكن بعد تأكيد
نصف صادرات روســيا تلوّح بفرض عقوبات ثانوية معظم األوروبيني اليوم
اإلجماليــة مــن النفط ضد الشركات غير الروسية عــى التزامهــم الجدّي
بوقــف واردات الطاقة
الخام واملنتجات ا ُملكررة
حين تتورط بصفقات
الروسية ،يجب أن يضع
مثــل البنزيــن والديزل
ممنوعة لبيع النفط
األمريكيــون وحلفاؤهم
ووقــود الطائــرات .يف
اســراتيجية م ّ
ُنســقة
الوقــت نفســه ،تموّل
ويحددوا أفضل طريقة لتخفيض عائدات
الرضائب املفروضة عىل هذه الصادرات
الطاقة الروســية مــن دون أن يترضر
راهنا ً حواىل ربع ميزانية موســكو .لهذا
االقتصاد العاملي عن غري قصد.
السبب ،تش ّكل مساعي االتحاد األوروبي
لوقف رشاء النفط الرويس تحوال ً جذريا ً
قد يــؤدي تخفيض ســعر النفط
الرويس ،تزامنا ً مع السماح ملوسكو ببيع
وإيجابيا ً يف إطــار الرد العاملي عىل الغزو
كميات كبرية مــن إمداداتها يف الخارج،
الرويس ألوكرانيا.
إىل تراجــع عائدات الحكومة الروســية
لكــن تطــرح الخطــط األوروبية
من دون زيادة أســعار النفط العاملية.
تحديات عىل واشــنطن أيضاً .حتى اآلن،

ســيكون تخفيض األســعار استهدافا ً
مبارشا ً ملوسكو ،فترتاجع العملة الصعبة
التي تتدفــق إىل خزائن الكرملني رسيعاً.
حتى أن تحديد سقف األسعار قد يشجّ ع
الجميع عــى االمتثال ،بما يف ذلك الصني
والهند وروسيا بحد ذاتها ،رشط تصميم
هذه املقاربة بالشكل املناسب.
للحد من أسعار النفط الرويس ،يجب
أن تتكاتف الدول الحليفة لتحديد الرشوط
بنفســها .األمر أشــبه بتطبيق مقاربة
معاكســة ملا تفعله منظمة "أوبك" :بدل
الســيطرة عىل العرض لتحديد األسعار،
يســتطيع الحلفــاء أن يســتفيدوا من
ســيطرتهم عىل الطلــب لتحقيق الهدف
نفســه .تشــتق قوة "أوبك" مــن قدرة
أعضائها عىل إنتاج حواىل  40%من نفط
العالم .تســجّ ل أوروبــا واليابان وكوريا
الجنوبيــة وأعضاء آخــرون يف التحالف
املؤيد للعقوبات حصــة أكرب من مبيعات
النفط اإليراني (بــن  60و .)70%كذلك،
يؤثر أعضــاء هذه املجموعة عىل صادرات
النفط الروسية املنقولة بالسفن ،بدءا ً من
املوانئ والشحن وصوال ً إىل التأمني البحري.
تمنحهم نقــاط الوصل هذه أوراق ضغط
إضافية ،إىل جانب قدرتهم الرشائية.
لكن هل سيوافق عمالء آخرون عىل
ٍ
سقف لألسعار؟ إىل جانب التحالف
تحديد

الشــائكة ،إال إذا التزمــت الصفقات
املؤيّــد للعقوبات ،تشــري الصني أكرب
بسقف األسعار.
كمية من النفط الرويس ،وهي تســتهلك
يف غضــون ذلك ،تســتطيع الدول
حواىل  15%من الصادرات الروسية عن
الحليفة أن تلوّ ح بفرض عقوبات ثانوية
طريق خطــوط األنابيــب .تاريخياً ،لم
ضد الرشكات غري الروسية حني تتورط
تكن الهند من أبرز الجهات التي تشرتي
بصفقات ممنوعــة لبيــع النفط .إذا
النفط الرويس ،لكنها زادت مشــرياتها
اشرتت أي رشكة صينية أو هندية شحنة
بنســبة تفوق الضعف يف األشهر األخرية
من النفط الرويس مقابل
لالســتفادة من األسعار
ا ُمل ّ
ســعر يفوق الســقف
خفضة .كذلــك ،تبيع
املحدد مثالً ،تســتطيع
روســيا النفــط إىل دول
الدول الغربيــة أن تُهدد
كثرية أخــرى ،مثل لبنان
بفــرض عقوبــات ضد
وتونس ،لكــن تبقى هذه
ّ
المتوقع
من
رشكة الشحن التي تنقل
البلدان من العمالء الصغار
أن تتفاوض بكين
النفط ،ورشكــة التأمني
ويمكنها أن تشرتي النفط
على صفقة أكثر تعقيدًا التي تكفل البضائع ،وأي
من مصادر بديلة.
لتلقي النفط عن طريق مينــاء يقــدّم الخدمات
الدول
تلــك
إلقنــاع
ّ
للناقــات ،والبنــوك
األخــرى باالنضمام إىل
خطوط األنابيب
التــي تتــوىل عمليــات
الحملة نفسها ،يستطيع
الدفع .كذلك ،تســتطيع
األمريكيون واألوروبيون
الحكومات نفســها أن تمنع بالقانون
وحلفاؤهم يف رشق آســيا أن يجربوها
الرشكات األمريكية واألوروبية من تقديم
عىل االمتثال عرب إعاقة شحنات النفط
شــكل من هذه الخدمات ،ما يُصعّ ب
أي
الرويس التي تخالف ســقف األســعار
ٍ
استمرار املبيعات .وبسبب املخاطر التي
املتّفق عليه .يف املقابل ،قد تعفي الواليات
تحملها تلك العمليات ،قد تضطر روسيا
املتحدة وأطراف أخرى شــحنات النفط
لبيع إمداداتها بكلفة أقل من األســعار
التي تلتزم بسقف األسعار .هذا النظام
ا ُمل ّ
خفضة راهناً ،ما يسمح بتفعيل سقف
يزيــد املخاطر عىل البنــوك والرشكات
العاملية حني تتعامــل مع تلك الكيانات
األسعار املعمول به.

لجأت الواليات املتحــدة إىل نظام مماثل لكبــح صادرات النفط
ّ
فخفضت مبيعات طهران بأكثر من  60%واحتجزت عائدات
اإليراني،
بقيمة عرشات مليارات الدوالرات يف حســابات مجمّ دة .سيكون إقرار
سقف محدد ألســعار النفط الرويس أكثر تعقيدا ً ألن روسيا تبقى من
أكرب موردي النفط وتســتفيد من روابط مالية وتجــارة دولية أكثر
تطوراً .لكن لن يرتكز االمتثال عىل التهديد بالعقوبات حرصاً ،بل يمكن
اللجوء إىل حوافز إيجابية أيضاً ،فيســتفيد عمالء النفط الرويس مثالً
ألن االلتزام بســقف األســعار قد ي ّ
ُخفض كلفة وارداتهم .يف املقابل،
يرتافق رفض ذلك السقف مع مخاطر مالية كربى وال يعطي أي منافع
اقتصادية .ويف ظل تضييق الخناق عىل أســواق الطاقة العاملية بدرجة
غري مسبوقة منذ سنوات ،من غري املربر أن يوافق عمالء النفط الرويس
عىل عمليات ال تضمن لهم أي أرباح.
يف الوقت الراهن ،يقترص عدد مستوردي النفط الرويس الكبار خارج
التحالف املؤيد للعقوبات عىل ثالث دول :الصني ،والهند ،وتركيا .تستطيع
ّ
املحصنة
الصني أن تتابع استرياد النفط الرويس عرب أحد خطوط األنابيب
ضد العقوبات .لكن يســمح هذا الخط بنقل حصة صغرية من صادرات
النفط الرويس .وبما أن العمليات التي يشــهدها خــط األنابيب تتوقف
عىل ِســعَ ته ،قد تضطر الصني لشحن الكميات إذا أرادت أن تزيد مستوى

الواردات ،علما ً أن السفن تُستعمَل أصالً لنقل أكثر من نصف واردات النفط
الرويس إىل الصني .يف الوقت نفســه ،من املتوقــع أن تتفاوض بكني عىل
صفقة أكثر تعقيدا ً لتلقــي النفط عن طريق خطوط األنابيب ،تزامنا ً مع
تراجع متوسط سعر النفط الرويس .عىل صعيد آخر ،تستورد الهند وتركيا
معظم كميات النفط من روســيا عرب ممرات شحن مع ّرضة للعقوبات
الغربية .يتأثر هذان البلدان أيضا ً بالتداعيات االقتصادية الرتفاع أســعار
النفط ،لذا قد يستفيدان كثريا ً من تراجع األسعار .قد ال يرحّ ب أيٌّ منهما
ٍ
سقف لألسعار علناً ،لكنهما سيلتزمان به عىل األرجح.
بتحديد
ســقف واضح لألســعار ابتكارا ً مفيدا ً
ٍ
أخرياً ،ســيكون تحديد
يف طريقة اســتعمال العقوبــات املالية .نظــرا ً إىل التحديات املرافقة
للعقوبات املفروضــة عىل صادرات الطاقة ،يصعــب أن يفرض أحد
حظرا ً تقليديا ً عىل مســتوى العالم ،حتى أن هــذه الخطوة قد ترفع
األســعار بدرجة إضافية .يستطيع األمريكيون وحلفاؤهم أن يحققوا
مصالحهم بأفضل الطرق عرب الرتكيز عىل تخفيض العائدات الروسية
وضمان استمرار تدفق كميات كافية من النفط الرويس لتجنب تحليق
ٍ
سقف لألسعار،
األسعار .سيستفيد املستهلكون حول العالم من تحديد
بدع ٍم من العقوبات الغربية ،تزامنا ً مع تركيز الضغوط عىل البرتودوالر
املتدفق إىل خزائن بوتني.

اقــــتصــــاد
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" ُينيشنون" على محطات اإلنتاج الحرارية "ليصيبوا" تكبير ثرواتهم

الطاقة الشمسية حل ّ يُغني عن عشرات المعامل

تبادل فريقا وزارة الطاقة ورئيس الحكومة "طابة"
الكهرباء طيلة  8أشهر ،وتسابقا في اللحظة االخيرة
النتهاء "الشوط" الحكومي لحشر بعضهما من أجل
تسديد "ثالثية نظيفة" .الفريق االول علّق عرض
جنرال الكتريك  -سيمنز على تمرير سلعاتا ،فيما
سمح رئيس الحكومة بعبور خطة الكهرباء من
دون تطبيق القانون  2002/462أم ً
ال بتمرير صفقة
الزهراني ودير عمار .فأتت النتيجة (صفر) كهرباء
بعدما فشل الفريقان بهز "شبكة" العتمة .وانصرف
كل واحد منهما لـ"غسل" يديه من "دم" التعطيل.
خالـــد أبــــو شقــــرا
كل ما يجري عــى صعيد الطاقة
عموما ً والكهربــاء خصوصاً ،ما هو إال
"خزعبــات تافهة" ،بحســب مصادر
خبــرة متابعة للملــف" .الغاية منها
تحقيــق مكاســب سياســية ومالية
شعب "يموت"
ضيقة ،عىل حساب آالم
ٍ
عىل العتمة ،ويف ظل أســوأ انهيار نقدي
واقتصادي" .فالكهرباء أصبحت "جثة،
الرضب فيها حــرام" .وال فائدة من كل
العروض املقدمة لبعث الروح فيها ،بما
فيها آخرها ،الذي يقيض بتوقيع اتفاق
بالرتايض النشــاء معملني جديدين ،إىل
جانب القديمني يف دير عمار وســلعاتا،
يرفعان الطاقة االنتاجيــة يف كل واحد
منهمــا إىل حــدود  1000ميغاواط يف
غضون عــام ونصف العام .وبحســب
املعلومات فان الســعر املقدم من قبل
احــدى الرشكات العارضــة هو بحدود
 8سنتات للكيلواط ســاعة .األمر الذي
دفع برئيس الحكومة للدعوة إىل تلقفه،
خصوصا ً أن املواطن اليوم يدفع  17ألف
لرية بدل الكيلواط املنتــج من املولدات
الخاصة ،أي أكثر من  50ســنتا ً (نصف
دوالر) عىل سعر رصف السوق اليوم.
لكن ،من قــال إن لبنان بحاجة إىل
إنشــاء معملني أو ثالثة؟ وملاذا الضغط
بهــذا االتجاه ،يف الوقت الــذي تدل فيه
كل املؤرشات عىل استمرار ارتفاع كلفة
مصادر الطاقة االحفورية يف القادم من
السنوات؟ وكيف للبنان أن يبقى "يغرد"
خارج رسب االتجاه العاملي لالنتقال نحو
الطاقة املتجددة؟ أسئلة جوابها املنطقي
هو أن "القوى املمســكة بزمام األمور
تريد من قطــاع الطاقة أن يبقى مصدر
تمويل فردي ،وعام ملرشوعها السيايس.
ويكفي بحســب املصادر "زيادة سنت
واحد عىل كلفة الكيلواط يف العقد املوقع
عىل  20ســنة ،لتحقيق ربح يفوق 50

تشغيل مضخة ري للمزروعات على الطاقة الشمسية

يف االســتغناء عن نســبة من بطاريات
مليــون دوالر يف كل معمل عىل حدة ،أو
ما يعادل  150مليون دوالر ،إذا افرتضنا
التخزيــن ،التــي تكلف ما بــن  40إىل
 60يف املئــة من مجمــل أنظمة الطاقة
إنشاء  3معامل .وعليه فان "أي حل بعيد
الشمسية .فربط هذه االنظمة بالشبكة
املدى قائم عىل موضوع بناء املعامل هو
العامة واالســتفادة ليالً مــن كهرباء
فاشل ويف غري مكانه" ،بحسب املصادر.
الدولة يخفض الحاجة إىل عدد كبري من
"إذ كلمــا ازدادت املعامل كلما ارتفعت
البطاريات ويصبــح باالمكان تركيب 3
الفاتورة النفطية ،وخرج دوالرات أكثر،
أنظمة شمســية لثالث وحدات سكنية
وتعمّ ق العجز يف ميزان املدفوعات".
بكلفــة وحدتني فقــط ،نتيجة التوفري
تقاسم االرباح وتوزيعها فوق جثة
يف ثمــن البطاريات .أمّ ــا التمويل لهذا
القطاع ،هو أصل البالء .فلبنان قد يكون
املرشوع فيؤمن من صناديق استثمارية،
بحاجة إىل معمل حــراري جديد واحد،
عىل أن تسدد املنازل االكالف بالتقسيط
أو حتــى تأمني الغاز لتشــغيل املعامل
عىل عدد من الســنوات .وبهذه الطريقة
املوجودة فقط ،واالنتقال بشكل رسيع
املنظمة تنخفض الكلفة
إىل مشاريع الكهرباء عىل
بشكل كبري عىل الوحدات
الطاقة الشمسية املوزعة
الســكنية وتعم منافع
فــوق املنــازل واملباني.
الكهرباء عىل الجميع.
فاملناطق التي ترتفع عن أي حل بعيد المدى
فعليا ً انظمة توليد
 300مــر فوق ســطح قائم على موضوع بناء
الكهربــاء مــن الطاقة
البحر تستهلك ما يقارب
 40يف املئة من الكهرباء .المعامل هو فاشل
الشمســية انطلقــت
وفي غير مكانه
لوحدهــا مــن دون
وهناك إمكانيــة كبرية
سياســة عامة أو خطة
وجدية النتاج ما يقارب
اسرتاتيجية .ومن املنتظر أن تشهد هذه
 500ميغاواط حقيقية مــن الكهرباء
العملية توسعا ً هائالً يف القادم من االيام
يف غضون  6أشــهر فقط باالعتماد عىل
تحت ضغط الحاجة املاســة ،والكلفة
"زرع" االســطح يف هذه املناطق بألواح
الهائلة للمولدات الخاصــة واالنقطاع
الطاقة الشمسية ،وشبكها مع الكهرباء.
شبه الكيل لكهرباء الدولة .وبحسب آخر
تضاف إليها إمكانية تأمني  500ميغاواط
األرقام فان انتــاج الكهرباء الفردي من
أخرى من الطاقة االفرتاضية بحســب
الطاقة الشمســية زاد بشكل عام لغاية
إحدى الخطط املقرتحــة .لرتتفع بذلك
نهاية  2021إىل  100ميغاواط تشــكل
الطاقة االنتاجيــة إىل  1000ميغاواط.
 20يف املئة من كامل الطاقة املنتجة من
حيث باالمكان إعطاء مولدات البنايات
كهرباء لبنان .بيــد أن هذه العملية عىل
املنترشة يف كل املدن اللبنانية والتي تنتج
حسناتها ما زال يعوزها بحسب الخرباء
 500ميغــاواط حوافــز مالية الضاءة
أمران:
االبنية من الساعة السادسة مساء حتى
االول ،التنظيم والتعاون وشــبكها
العارشة ليالً ،وتحويل كهرباء الدولة إىل
املناطق التي تتغذى بالطاقة الشمسية.
بني بعضها البعض مــن أجل تخفيض
الكلفة وتعميم املنافع.
وعليه فان شبك ما تنتجه كهرباء لبنان،
الثاني ،أخذها باالعتبار يف أي خطة
مع ما تولــده املولدات وما تعطيه ألواح
لقطاع الطاقة يف املستقبل.
الطاقة الشمســية ،تؤمن وفرا ً هائالً يف
مع االســف فان الخطط املوضوعة
تركيب أنظمة الطاقة الشمسية ،يتمثل

ال تأخذ أنظمة توليــد الكهرباء الفردية
من الطاقة الشمســية اآلخذة يف التوسع
واالزدياد باالعتبار ،وتركز عىل إنشــاء
املعامــل حتى لــو تراجــع الطلب عىل
الكهرباء مســتقبالً .وعىل الرغم من أن
الدولة تفــاوض االردن الســترياد 200
ميغاواط من الفائض الذي تنتجه ،إال أنها
لم تأبه للتجربة االردنية يف مجال الطاقة.
فاململكة التي توســعت برتكيب انظمة
الطاقة الشمسية تعاقدت يف الوقت نفسه
مع رشكات لبناء معملني .ومع االنتشار
الكبري والرسيــع جدا ً اللــواح الطاقة
الشمسية الفردية أصبح لديها فائض من
انتاج املعامل ملزمة برشاء  80يف املئة منه
عىل ســعر ثابت ملدة  20عاماً ،يف حني أن
كلفة الكهرباء من الشمس تنخفض.

إبحثوا عن عقود IPP

لبنــان اليوم يكرر الخطأ نفســه،
إنما عن سابق إرصار وتصميم .فسواء
يف بناء املعامــل الحرارية أو الهوائية ،أو
حتى تلزيم املزارع اإلحدى عرشة النتاج
الكهرباء من الطاقة الشمسية مؤخراً،
تربط الحكومة نفسها بموردي الطاقة
املســتقلني "Independent Power
 .."Providers:IPPوتلتزم برشاء االنتاج
عــى فرتة تــراوح أقله بــن  20و25
ســنة .وهنا تبدأ املأســاة؛ فعدا عن أن
زيادة سنت واحد عىل عقود املناقصات
كفيل بتأمني تمويل االحزاب السياسية
والطائفية ،فان كلفة الكهرباء محكومة
باالنخفاض مع تقــدم التكنولوجيات
وتوسع االســتعمال فيما تبقى الدولة
ملزمة بدفع السعر االكرب عىل عدد طويل
من السنوات.
طاملا الكهربــاء "دجاجة" تمويل
االحزاب والجهات التي تســتفيد منها،
لن يبرص أي حل عمــي وعلمي النور.
وســنبقى ندور يف حلقة العتمة املفرغة
ذاتها لعقود.

تفاهم بين "مصرف اإلسكان" و"المركز اللبناني لحفظ الطاقة"
ّ
وقع مرصف اإلسكان ممثال ً برئيس مجلس
إدارته مديره العام أنطوان حبيب ،مذ ّكرة تفاهم
مع "املركــز اللبناني لحفظ الطاقــة" التابع
لوزارة الطاقة ممثال ً بمديره العام بيار خوري،
يف احتفال أقيم يف مق ّر املرصف يف وسط بريوت.
وقال حبيب بعد االحتفال" :ضمن سياستنا
املشــركة للمســاهمة يف تمكني اللبنانيني من
بناء مستقبل مســتدام يف لبنان ،يهدف لقاؤنا
إىل إطالق مذكرة تفاهم بني مرصف اإلســكان

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0674
هرفينا األوكرانية
$ 0.0339

و"املركــز اللبنانــي لحفظ الطاقــة" واملمثّل
بمديــره العام ،وذلــك برعاية وزيــر الطاقة
الصديق وليد فياض".
وأضاف" :وفيما يعتزم مرصف اإلســكان
إطالق قروض الطاقة الشمســيّة ابتدا ًء من 20
حزيــران املقبل إىل جانب القروض الســكنيّة،
يأتي تعاوننا اليوم ِلدَعم آلية مَ نح هذه القروض
عىل املســتوى الفني والتقني ،لضمان تركيب
بشكل يمنح األفراد
أنظمة طاقة عالية الجودة
ٍ

االسترليني
$ 1.2562
الين الياباني
$ 0.0078

بيـتـكـوين
$ 30130
الذهب
$ 1848

ذوي الدخل املحدود واملتوسط إمكانية الحصول
عىل كهرباء مســتدامة بأســعار مقبولة ،من
ٍ
جهات موثوقة تتمتّع بخربة
خالل التعامــل مع
واســعة يف هذا املجال .الجدير ذكره ّ
أن مرصف
اإلسكان أنشــأ تطبيقا ً إلكرتونيا ً خاصا ً يسهّ ل
عىل األفراد اال ّ
طالع عىل تفاصيل رشوط القرض
ويم ّكنهم من تقديم طلباتهم إلكرتونيا ً من دون
ّ
التنقل من مــكان إقامتهم إىل مق ّر
تكبّــد عناء
املرصف".

CMC crypto
$ 676
الفـضـة
$ 21.73
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ســامــي نــادر

التقوا جميعًا على الالمركزية
...فليطبّقوها
لم يبق حزب قديم أو جديد ،أو شخصية
مستقلة خاضت اإلنتخابات النيابية األخيرة إال
وتبنّت الالمركزية ،حتى باتت العنوان اإلصالحي
الجامع في بلد اإلنقسامات التي ال تحصى.
بعض األحزاب الوازنة ورغم خالفاتها العديدة،
تجمع على ضرورة تطبيق الالمركزية ليس فقط
كمدخل لإلصالح اإلداري واإلقتصادي ،إنما أيضا ً
كشرط لتعزيز الميثاقية الدستورية ،خاصة أن
الالمركزية هي من أهم بنود إتفاق الطائف وهو
التسوية التاريخية التي وضعت حدا ً للحرب
األهلية.
الفرصة مناسبة اليوم لوضع هذا اإلصالح
االساسي على رأس األولويات ،ليس فقط كونه
نقطة التقاء بين قوى سياسية مشتتة ومتناحرة،
إنما أيضا ً ألنه يشكل البديل عن نظام مركزي
طائفي فشل على كافة المستويات .فشل في
تأمين اإلستقرار السياسي فتحول البلد الصغير
إلى ساحة للصراعات في اإلقليم ،كما فشل في
تحقيق النمو وتوزيع الثروة ألنه عجز عن تأمين
حد أدنى من الحوكمة ال بل مأسس الفساد.
قد تعلو أصوات بعض المعترضين على
الالمركزية ،منهم عن سوء نية ،وهم طبقة
المستفيدين من نظام المحاصصة ،المتحسرين
على انهياره ،والهارعين لتعويمه ،ومنهم عن
حسن نية ،إذ يعتبرون الالمركزية نوعا ً من أنواع
التقسيم .وإذا كانت الفئة األولى ال تستأهل
الرد ،ألن مواقفها الرافضة مبنية على اعتبارات
مصلحية شخصية أو فئوية ،يبقى أن النقاش
يجب أن يبقى مفتوحا ً مع من يرفض الفكرة عن
قناعة ،معتبرا ً مثالً أن الالمركزية تهدد وحدة
الشعب اللبناني ،أو تضعف الدولة في أدوارها
المتعددة ،مثل توفير األمن وإحقاق العدالة
وتأمين الحماية اإلجتماعية.
والحقيقة أن الالمركزية ال تساهم فقط
في تنفيس اإلحتقان المذهبي المتنامي بين
المكونات اللبنانية ،وإنما تشكل أيضا ً الطريق
األنسب النتشال البالد من األزمة اإلقتصادية التي
تمر بها .علم اإلقتصاد الحديث واستراتيجيات
التخطيط المرتبطة به ،في معظمها تعتمد
مقاربة "من األسفل إلى األعلى" Bottom up
 approachوالتخطيط التشاركي Community
 .based planningكل هذا يندرج في النهج
الالمركزي.
خدمات كثيرة أخفقت الدولة المركزية في
تأمينها ،هي من الوظائف األساسية للبلديات
والسلطات المحلية ،ليس اقلها ،إدارة النفايات
ومعالجتها ،إنتاج الطاقة وتوزيعها ال سيما
الطاقة المتجددة ،تطوير شبكات المياه والري،
إنعاش مرافق إقتصادية مرتبطة بخصائص
المناطق الجغرافية أو التاريخية ،باإلضافة إلى
كل االستراتيجيات المدرجة اليوم ضمن إطار
النمو المستدام .قوة الالمركزية أنها تجعل من
المدن والبلدات قاطرات للنمو اإلقتصادي.
أثبتت الالمركزية أينما حلت في العالم أنها
قوة دافعة للنمو اإلقتصادي ومحفز للمشاركة
والمحاسبة ،كونها تقرب الخدمة من المواطن
وتسهل عليه عملية المراقبة والمساهمة المباشرة
بصنع السياسات العامة .وفي لبنان تحديدا ً
يحوّل هذا اإلصالح األساسي الصراع القائم بين
الطوائف إلى تنافس ما بين المناطق .وكيف
يغيب عن البال أن أحد اسباب التعطيل وغياب
اإلصالحات في نظام المحاصصة كان يتمحور
حول صراع األحزاب الناطقة باسم الطوائف
حول حصتها من الصندوق المركزي تحت شعار
تحصيل حقوقها.
لم ينهَ ْر نظام الدولة المركزية القائم على
المحاصصة فحسب ،إنما تسبب باإلنهيار
اإلقتصادي والمالي .فال يجوز اليوم تعويمه.
الالمركزية هي الطريق لبناء الدولة القوية،
المتوازنة والمستدامة.

الروبل
$ 0.0173

اليوان الصيني
$ 0.1504

الليرة التركية
$ 0.0633

بــرنــت
$ 112.70

خام WTI
$ 109.89

طن القمح
$ 452
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سالم :ال قرار برفع الدعم عن القمح
أ ّكد وزير االقتصــاد والتجارة أمني
ســام أن "ليس هناك قرار برفع الدعم"
وذلك خالل مؤتمر صحــايف عقده أمس،
تناول فيــه موضوع دعــم القمح يف ما
يتعلق بالقرارات الجديدة املتخذة ،ورشح
مرحلة تنفيذ القــرض الطارئ من البنك
الدويل لدعم استرياد القمح.
وقال" :رفع الدعم يجب أن يتم وفق
برنامج متكامل ال بقرار عشــوائي ،ألنه
ال يجوز التالعب بلقمــة عيش املواطن،
وإذا لم نول ربطــة الخبز االهتمام الالزم
أو تالعبنا بها نكون رضبنا كل ما تبقى".
وطلــب مــن املطاحــن تصحيح
السياسات واالســراتيجيات الخاطئة،
وكان يجب أن يكون هناك أهراءات يف أكثر
من منطقة ،لتوفري املخزون االحتياطي،
ال أن يكون كل مخزوننــا يف مكان واحد
حيث حصل االنفجار .ونطلب من القطاع
الخاص أن يبقي لديه احتياطيا ً لشهرين
اضافيني من أجل تغطية خطأ الدولة.
وقــال" :الخلــل ليس مــن وزارة
االقتصاد وال من القطــاع الخاص الذي
نحمّ له أكثر من طاقته ،وال يمكننا التجني
عىل وزارة االقتصاد ،وعملية رشاء القمح
واسترياده عملية دقيقة للغاية.
اليــوم تحصل املطحنــة عىل قبول
مبدئي من مرصف لبنان وعىل اساســه
ترفع طلبية للمســتوردين من الخارج،
فإذا كانت كل الرشوط مطابقة يرسلون
الكميات املطلوبــة ،وهذه العملية تحتاج
لقرابة الشــهر وهي معقدة جدا ً وليست
بالبساطة التي تتكلمون بها".

أضاف" :أكــرر القول إن ليس هناك
قرار برفــع الدعم ،وملا عجــزت الدولة
عن االســتمرار بالدعم ،وحصلت الحرب
االوكرانية ،توجهــت اىل مجلس الوزراء
وطالبت برشاء خمســن الــف طن من
القمح لتوفــر مخــزون للدولة يكفي
شهرين .واتخذت قرارا ً من مجلس الوزراء
يف هذا الشــأن منذ قرابة الشــهرين ولم
يتم تنفيذه ،ألن الدولة لم تســتطع تأمني
االعتمادات لرشاء خمسني الف طن .صدر
قرار بالرشاء ولكن لم تتأمن االعتمادات".
وتابع" :عــدت اىل القطاع الخاص
طالبــا ً منه االســتمرار بــراء القمح
بموجب االسعار التي نحاول الرشاء بها
(أســعار رخيصة) حتى ال نحمّ ل الدولة
أكثر من طاقتهــا ،فقام القطاع الخاص
بتأمني الخلل الــذي نعانيه كدولة ،صدر
قرار مــن الحكومة ولكنــه بقي حربا ً
عىل ورق بســبب عدم قدرتنا عىل تأمني
االموال ،وذهبنا لتأمني حقوق الســحب
من أجل توفري القمــح والدواء ،انما مع
رفع الدعــم الذي حصل عن الدواء رضب
هذا القطــاع ورأينا نتائجه الخطرية عىل
املجتمع .اذاً ،بقي لدينا الدعم عىل الدواء
والقمح ،وأنا ال أقبل وال أي مسؤول ،برفع
الدعم عنهما".
وأضاف" :توجهنــا اىل البنك الدويل
للحصول عىل القرض امليرس بقيمة 150
مليون دوالر ،وأبدى استعداده للعمل معنا
كوزارة اقتصــاد ،وتقديم قرض يحاكي
االمن الغذائي .وأتمنى عىل مجلس النواب
الجديد أن يــرع باملوافقة ألن كل تأخري

إعالن عن إعادة مناقصة عمومية
ومزايدة عمومية
تجــري مصلحة ســكك الحديد والنقل
املشرتك يف أحد مكاتبها الكائنة يف محطة
مار مخايل طريق النهر:
 - 1إعــادة مناقصة عموميــة لتلزيم
تقديم أعمال التنظيفات ملصلحة ســكك
الحديــد والنقل املشــرك وذلك يف تمام
الساعة العارشة من يوم الثالثاء الواقع يف
.2022/06/07
عىل الراغبني باالشرتاك بإعادة املناقصة
العموميــة االســتحصال عــى دفرت
الرشوط الخاص بها لقــاء مبلغ وقدره
 /500.000/ألف لــرة لبنانية (فقط
خمســماية ألف لرية لبنانيــة) يدفع يف
صندوق املصلحة.
تســ ّلم العروض مبارشة باليد اىل أمانة
رس املصلحة الكائنة يف محطة مار مخايل
ّ
– طريق النهر وذلك قبل الساعة الثانية
عــرة ظهرا ً من آخر يوم عمل يســبق
التاريخ املحدد إلعادة املناقصة.
يهمل حكما كل عرض يرســل بغري هذه
الطريقة أو يصل بعد إنتهاء املهلة.
 - 2إعــادة مزايدة عموميّة إلســتثمار
مواقف لآلليات ضمــن األمالك العائدة
ملصلحة ســكك الحديد والنقل املشرتك
وذلك يف تمام الســاعة العارشة من يوم
الثالثاء الواقع يف .2022/06/14
عىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة العمومية
االســتحصال عىل دفرت الرشوط الخاص
بها لقاء مبلغ وقدره  /500.000/ألف
لرية لبنانية (فقط خمســماية ألف لرية
لبنانية) تدفع يف صندوق املصلحة.
تســ ّلم العروض مبارشة باليد اىل أمانة
رس املصلحة الكائنة يف محطة مار مخايل
ّ
– طريق النهر وذلك قبل الساعة الثانية
عــرة ظهرا ً من آخر يوم عمل يســبق
التاريخ املحدد إلعادة املزايدة.
يهمل حكما كل عرض يرســل بغري هذه
الطريقة أو يصل بعد إنتهاء املهلة.
 - 3مزايدة عمومية لبيع بطاريات تالفة
وغري صالحة لإلســتعمال وذلك يف تمام
الساعة العارشة من يوم الخميس الواقع
يف .2022/06/16
عىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة العمومية
االســتحصال عىل دفرت الرشوط الخاص
بها لقاء مبلغ وقدره  /500.000/ألف
لرية لبنانية (فقط خمســماية ألف لرية
لبنانية) تدفع يف صندوق املصلحة.
تســ ّلم العروض مبارشة باليد اىل أمانة
رس املصلحة الكائنة يف محطة مار مخايل
ّ
– طريق النهر وذلك قبل الساعة الثانية
عــرة ظهرا ً من آخر يوم عمل يســبق

التاريخ املحدد للمزايدة.
يهمل حكما كل عرض يرســل بغري هذه
الطريقة أو يصل بعد إنتهاء املهلة.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
زياد نرص
التكليف 291

ســيؤخر لقمة العيش عــى املواطن بعد
شهرين تقريباً ،وحتى يتم تطبيق القرض
نحتاج اىل موافقــة مجلس النواب ،وبعد
موافقته ،أمامنا شهر من العمل تقريبا".
وقال" :من اآلن وحتى تطبيق القرض
من قبل البنك الدويل نحن بحاجة ملوافقة
مجلس النواب وبعد ذلك بشــهر يمكننا
البدء باالســتفادة من االموال لنؤمن اوال ً
القمــح ،وهناك تقارير دولية تشــر اىل
ان القمــح يتجه اىل ازمــة كبرية لناحية
االسعار ،واليوم طن القمح العاملي اصبح
بـ  500دوالر من دون الشحن ويمكن ان
يصل اىل  600دوالر".
اضــاف  ":اذا اردنا اليــوم تغطية
حاجة الســوق اللبناني عىل اساس 500
دوالر للطن الواحد نحتاج إىل  36الف طن
للخبــز العربي اي ما يقــارب  20مليون
دوالر ما يعنــي ان الـــ  12مليونا ً التي
اقرها مجلس الوزراء ال تغطي شــهرا ً بل
اسبوعني ونصف وبالتايل يجب أن يستمر
موضــوع الدعم اىل حــن الحصول عىل
قرض البنك الدويل".
وعن اســتخدام مادة الطحني لغري
صنع الخبــز العربي قال ســام" :منذ
اسبوع كان القمح املدعوم ما زال مفتوحا ً
عىل كل مــا ينتج منه مــع العلم ان هذا
القطاع بحاجة اىل ترشيد ولكن ليس خالل
اسبوع الن لذلك انعاكاسات عىل املجتمع
وبالتايل ال يمكن اتخاذ القرار بوقف الدعم
عن كل االصناف ما عــدا الخبز العربي،
وقررنا رفــع الدعم بطريقة مدروســة
ويجب ترشيده".

كهرباء لبنان :دير عمار خارج الخدمة
أن تخزين مادة الغاز أويل سينفد كليا ً
أعلنت مؤسســة كهرباء لبنان يف بيان ّ
يف معمل دير عمار ،املعمل الحراري الوحيد املتبقي عىل الشــبكة ،ممّ ا سيؤدي إىل
وضعه قرسيا ً خارج الخدمة صباح اليوم ،وبالتايل ال يتبقى عىل الشــبكة ســوى
إنتاج املعامل املائية الــذي ال يتعدى  100ميغاواط .وحيث أنّه كان من املرتقب أن
تصل يــوم الجمعة الواقع فيه  2022/05/20الناقلــة البحرية "،"SEALION I
املحملة مادة الغاز أويل إىل املياه اإلقليمية اللبنانية ،وإنّما بحســب آخر املعطيات
الواردة من قبل جانب وزارة الطاقة وامليــاه  -املديرية العامة للنفطّ ،
فإن الناقلة
البحرية املعنية سيتأخر موعد وصولها حتى تاريخ .2022/05/25

رقم اليوم

50

باصًا من فرنسا
إلى لبنان

س ّلمت فرنســا هبة من  50باصا ً لوضعها يف خدمة اللبنانيني يف تنقالتهم ،مشرية
إىل أن "هــذه الباصات ،التي تولت رشكة  CMA CGMشــحنها مجاناً ،هي تقدمة من
مؤسسة  ،)le-de-France Mobilités (IDFMوبمواكبة من اإلدارة املستقلة للنقليات
الباريسية  RATPومؤسســة  CODATUللتعاون من أجل تطوير وتحسني النقليات يف
املدن وضواحيها" .ووصلت الشــحنة أمس ،عىل متن السفينة املتخصصة AKNOUL
التابعــة لرشكة  .CMA CGMومع وصول هذه الهبة ،يدخــل اإلتفاق املوقع يف  10آذار
املايض حيز التنفيــذ ،وهو اتفاق وقعه وزير النقل الفرنــي ونظريه اللبناني .وأكدت
السفارة الفرنسية يف بيان أنه يف الوقت الذي يجتاز فيه لبنان أزمة حادة تؤثر بشدة عىل
قدرة اللبنانيني عىل التنقل ،تأتي هذه الهبة لتلبي حاجة ملحة مع التشجيع عىل تطوير
النقل املشرتك يف البالد ،وهي ثمرة جهود بذلتها أطراف عديدة يف فرنسا".

إعـــــالنــــات رســــميـــــة

إعالن
عن وضع جداول التكليف االساسية
قيد التحصيل
يعلن رئيــس بلديّة ب ّلونــه عن وضع
جداول التكليف االساسية لكافة الرسوم
البلديّة عن عام  2022واالعوام السابقة
قيد التحصيل عمالً بنــص املادة 104
من قانون الرسوم البلديّة رقم 88/60
ويلفت النظر اىل ما ييل:
أوالً :عمالً بنــص املادة  106من قانون
الرسوم البلديّة رقم  ،88/60عىل املكلفني
املبادرة فورا ً اىل تســديد الرسوم البلديّة
املتوجبة عليهم خالل مهلة شــهرين من
تاريخ اإلعالن يف الجريدة الرسميّة.
ثانياً :عمالً بنص املادة  109من قانون
الرســوم البلديّة رقم  ،88/60تفرض
غرامة تأخري قدرها ( 2%اثنان باملائه)
عن كل شــهر تأخري عن املبالغ التي ال
تســدد خالل املهلة املبيّنة يف البند االول
اعاله ويعترب كرس الشهر شهرا ً كامالً.
ثالثــاً :يعترب هذا اإلعــان بمثابة انذار
شــخيص قاطعا ً ملرور الزمن لكل مكلف
متخلف عــن دفع جميع املســتحقات
املتوجبة عليه.
ب ّلونه يف 2022/5/5
رئيس بلديّة ب ّلونه
د .بيار إميل املزوّق
التكليف 294
إعالن
صادر عن وزارة االقتصاد والتجارة
مكتب مقاطعة إرسائيل
صدّق مجلس الــوزراء بقراره رقم 15
تاريخ  2022/4/21عىل القرار الصادر
عــن املكتب الرئيــي ملقاطعة إرسائيل
واملتعلــق بتطبيق املــادة رقم  129من
املبادئ العامة ملقاطعــة ارسائيل بحق
اللبنانــي – الســويرسي عبدالله ايليا
شاتيال ،والتايل نصها:
«إذا ثبت ألجهــزة املقاطعة بأدلة مقنعة
ميــول صهيونية ألي شــخص طبيعي
أجنبي تتخذ حياله االجراءات التالية:
أ -إدراجه يف قائمة املمنوعني من الدخول
إىل البالد العربية باسمه الكامل باألحرف
الالتينية وجنسيته.

ب -تتبّع نشــاطه االقتصادي ،فإذا ثبت
أنه يملك وحده أو مع غريه من االشخاص
الذيــن تثبت عليهم امليــول الصهيونية
ملكية تامة إحدى املؤسسات أو الرشكات
التجارية أو يملك هو وذلك الشخص أو
األشخاص الصهيونيون  50%فأكثر من
رأسمالها ،تعترب الرشكة صهيونية امليول
تبعا ً مليول أصحابهــا ،ويحظر التعامل
معها طاملا اســتمرت تلــك امليول ومع
الرشكات التي تُعترب أُمّ ا ً أو فرعا ً لها أو يف
حكم األم أو الفرع طبقا ً للقواعد املقررة،
«أما الرشكات التي يساهم فيها أو معها
الشخص أو األشخاص الطبيعيون الذين
منعوا من دخول البالد العربية بســبب
ميولهم الصهيونية وتساهم فيها أو معها
الرشكات التي يملكونها ويساهمون فيها
بنسبة تقل عن  ،50%فتتخذ بحق هذه
الرشكات االجــراءات املنصوص عليها
بالفقرتــن (ه -و) من املــادة ()134
الالحقة والتي أقرها مجلس جامعة الدول
العربية بدور انعقاده الثالث والسبعني.
ج -منع إدخال أي منتج أو بضاعة تحمل
اســما ً أو صورة لشــخص ممنوع من
الدخول إىل البالد العربية».
مدير عام االقتصاد والتجارة
د .محمد أبو حيدر
التكليف 296
اعالن عن تلزيم تامني قرطاسية
لزوم وزارة البيئة
للمرة الثانية عن العام 2022
بطريقة استدراج عروض
يف تمام الســاعة العارشة من يوم اإلثنني
الواقــع فيه  20من شــهر حزيران من
العــام  ،2022تجــري وزارة البيئة يف
مقرها الكائن يف وســط بريوت – مباني
اللعازاريــة – الطابق الســابع دائرة
الشــؤون الوظيفية واملاليــة واللوازم،
استدراج عروض لتلزيم تامني قرطاسية
لزوم وزارة البيئة.
التامني املؤقــت /1.000.000/ل.ل.
(فقط مليون لرية لبنانية).
تقدم العــروض وفق نصــوص دفرت
الرشوط الخاص الذي يمكن االطالع عليه
من مصلحة الديوان – دائرة الشــؤون
االدارية والتوثيق – القلم العام غرفة (-7
 )35يف املديرية العامة للبيئة.
يجب ان تصل العروض اىل القلم العام يف
مصلحة الديوان قبل الساعة الثانية عرش
يف يوم الجمعة الواقع فيه  17من شــهر
حزيران .2022
مالحظــة :اذا صادف نهــار التلزيم
املذكور اعاله يوم عطلة رسمية يعترب يوم

العمل الذي يليه موعدا ً لجلسة التلزيم.
وزير البيئة
د .نارص ياسني
التكليف 297
إنذار عام بمثابة إنذار شخيص
للمكلفني بموجب جداول تكليف
أساسية وإضافية واملتخلفني عن
تسديد الرسوم البلدية املرتتبة عليهم.
إن بلديــة طرابلس ،بناء عــى االعالن
املنشــور يف الجريدة الرســمية – العدد
 2تاريــخ  2020/1/9والعــدد 43
تاريخ  2020/11/5والعدد  44تاريخ
 – 2021/11/4املتعلق بوضع جداول
التكليــف لكافة الرســوم البلدية ألعوام
 2019و 2020و 2021قيد التحصيل.
وعمالً بنص املادة  112من قانون الرسوم
البلدية  ،88/60يُنذر املكلفني املتأخرين
عن تسديد هذه الرسوم ويؤكد اإلنذارات
للسنني الســابقة ،بوجوب املبادرة فورا ً
لتسديدها خالل مهلة خمسة عرش يوما ً من
تاريخ نرش هذا اإلنذار تحت طائلة تطبيق
القوانني املرعية اإلجــراء وحجز أموالهم
املنقولة وغري املنقولة وبيعها باملزاد العلني
إلستيفاء البلدية الرسوم املتوجبة عليهم.
كما يُعترب هذا اإلنــذار العام بمثابة إنذار
شخيص لكل مكلف وقاطعا ً ملرور الزمن
عن جميع املستحقات واملتأخرات املتوجبة
للبلدية عن السنني السابقة.
2022/4/11
رئيس بلدية طرابلس
الدكتور رياض يمق
اعالن صادر عن الغرفة االبتدائية
الثانية يف الشمال
غرفة الرئيسة هانيا الحلوة
والعضوين القاضيني ماريو عقيقي
ورنا شالال
موجه اىل املســتدعى ضده :داود فارس
طنوس باسيل ،وهو من بلدة حلتا البرتون
أصالً ،ومجهول محل اإلقامة حالياً.
بالدعــوى رقــم  2019/95وبتاريخ
 2019/2/27تقدمت املستدعية مرلني
خليل طنــوس بوكالــة املحامية وديعة
حيدر باستدعاء امام هذه املحكمة تطلب
فيه تعيينها قي ً
ّمة بــدال ً عن والدها ،عىل
العقارين رقم  955و 957من منطقة حلتا
البرتون العقارية ،الدارتهما ولالعتناء بهما
والحفاظ عليهما ،لذلك ،ولكل ذي مصلحة
او مترضر ،تقديم اعرتاضاته الخطية عىل
هذا االســتدعاء خالل مهلة خمسة عرش
يوما ً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
رئيس القلم مرينا الحرصي

اعالن صادر عن محكمة طرابلس
الرشعيه السنية
غرفة القايض الشيخ عمر البستاني
اىل مجهول املقام سلفاتوره كاستنتيريه
يقتيض حضورك اىل هذه املحكمة الخميس
 2022/6/16الثامنــة صباحا لحضور
الجلسة يف الدعوى املتكونة بينك وبني زمرد
مايز مقدم بمادة اثبات زواج واملؤسسة برقم
 2022/460وإذا لم تحرض او ترسل وكيال
عنك او تتخذ مقاما مختــارا ضمن نطاق
املحكمة الستالم االوراق العائدة لهذه الدعوى
تعترب مبلغا اصوال حتــى الحكم القطعي
ويجري بحقك االيجاب الرشعي والقانوني
طرابلس يف 2022/5/23
رئيس القلم
الشيخ طاهر ملحم

مـــطــــلــــوب
رشكة كمال غالييني بحاجة لعمال حمالني
لبنانيني لدوام كامل .كافــة التقديمات
القانونية مؤمنة .هاتف 01628888
رشكة ليبانت بحاجــة لعمال تنظيفات
لبنانيني لدوام كامل .كافــة التقديمات
القانونية مؤمنة .هاتف 01788585

وفيــــــــات
زوجة الفقيد عيده اميل بدر 03660222
أوالده جوليــان وزوجتــه هاجر حجّ ار
وعائلتهما 03659222
ســريل وزوجته كنتيا إيغمينا وإبنتهما
03960222
أشقاؤه توفيق الشمايل وعائلته
أوالد املرحوم سعيد الشمايل وعائالتهم
شــقيقاته عائلة املرحومــة إيجيني (يف
املهجر)
عائلة املرحومة أنجال
وانسباؤهم ينعون فقيدهم املرحوم

بشارة أنطون الشمايل

يحتفل بالصالة لراحة نفســه الســاعة
الرابعة من بعــد ظهر اليوم الثالثاء 24
أيار  2022يف كنيسة مار عبدا  ،سهيله.
تقبل التعازي قبــل الدفن وبعده إبتدا ًء
من الســاعة الحادية عرشة قبل الظهر
ولغاية الساعة السادسة مسا ًء يف صالون
الكنيسة.
نظرا ً للظروف الصحية الراهنة وحفاظا ً
عــى ســامة الجميع يرجــى االلتزام
بالتدابري الوقائية ووضع الكمامة.

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٤٢السنــــة الثــالثــة

الثورة ت ُدك ُّ "حصون" السلطة :إن عد ُتم عدنا!

ورسعان ما تداعى نواب التغيري إىل املكان ملعاينة عملية رفع البلوكات
اإلسمنتية وإســقاط «جدار العزل» بعدما نجحت ثورة  17ترشين يف د ّك
«حصون» الســلطة يف صناديق  15أيار ،ليطأ نوابها أمس ساحة النجمة
ألول مرة عىل وقع هتافات «ثورة ثورة» و»ليســقط حكم األزعر» التي
ردّدها املتجمهرون عىل مســامع حرس املجلــس ،مؤكدين الجهوزية
واالستعداد للعودة إىل الشــارع والتصدي ألي ممارسات قمعية متجددة
عىل قاعدة :إن عدتُم عدنا!
ويف هذا الســياق ،لم ي ِ
ُخف كل من النواب ياسني ياسني ومارك ضو
ونجــاة صليبا عون ووضاح صــادق تأثرهم باللحظــة التاريخية التي
تجســدت بعبورهم من خلف الجدار إىل ســاحة النجمة ،حيث جالوا يف
الساحة ودخل بعضهم إىل حرم املجلس لتفقده ،معربني لإلعالميني الذي
رافقوهــم يف الجولة عن اعتزازهم بهذا «االنتصــار الجديد الذي حققته
الثورة» مع التشديد عىل ّ
أن أبواب مجلس النواب لم تُفتح أمامهم بل أمام
ّ
من يمثلونهم من الناس...
و»يل بآمن ببلدو بيقدر يسرتدّوا»!
ويف سياق متصل باالستحقاق االنتخابي ،لفتت االنتباه أمس املواقف
التي أطلقها الســفري الســعودي وليد بخاري يف ذكرى استشهاد املفتي
الشــيخ حســن خالد ،مؤكدا ً ّ
أن اغتياله «كان مقدمة الغتيال كل لبنان
الذي يعيش أياما ً صعبة عىل كل املســتويات ويف مقدمتها هويته العربية
ّ
وعالقته بمحيطه العربي» ،لكنه آثــر يف املقابل أن
«يزف إيل املفتي خالد
نتائج االنتخابات املرشّفة وسقوط كل رموز الغدر والخيانة وصناعة املوت
والكراهية» .وللمناسبة أيضاً ،ألقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف
دريان كلمة خالل امللتقى الثقايف السعودي  -اللبناني الخامس الذي أقامه
بخاري يف دارته يف الريزة تحت عنوان «شهيد الرسالة املفتي الشيخ حسن
خالد» ،أكد فيها أن «قضية املفتي حســن خالــد فازت ،وهي قضية كل
شهداء الوطن الكبار ،قضية بقاء لبنان حرا ً سيدا ً مستقالً،
عربي االنتماء
ّ
والهوية ،وقضية تجدد األمل بالوطن والدولة الجامعة يف تعددها وتنوعها
يف إطار الوحدة الوطنية والعيش الواحد ،والطموح إىل الغد األفضل».
وعىل رشيط التطورات السياسية التي سجلتها الساعات األخرية ،برز
ترصيح للنائب جميل السيد من قرص بعبدا إثر لقائه رئيس الجمهورية
ميشــال عون كشــف فيه أنه ح ّذر عون من «مؤامرة استمرار حكومة
ترصيف األعمال حتى االنتخابات الرئاســية» ،وأضــاف« :إذا تمت هذه
املؤامرة ّ
فإن فخامة الرئيس لن يُس ّلم الرئاسة إىل حكومة ترصيف أعمال»،
األمر الذي أربك دوائر الرئاسة األوىل فسارعت إىل تدارك املوقف عرب ترسيب
أجواء إعالمية مناقضة تشدد عىل ّ
أن ما قاله السيّد من القرص الجمهوري
ال يعدو كونه «اجتهادات شخصية» وال يعرب عن موقف الرئيس عون الذي
«ال زال عند موقفه ورغبته بمغادرة قرص بعبدا ليل  31ترشين األول املقبل
فور انتهاء واليته».
أما يف ملف الكهرباء ،فأصبحت معامل توليد الطاقة «خارج الخدمة»
كليا ً بعدما نفد خزين مادة الغاز أويل يف معمل دير عمار «املعمل الحراري
الوحيد املتبقي عىل الشــبكة» حسبما أعلنت مؤسســة كهرباء لبنان،
لينحرص االنتاج باملعامل املائية بمعــدل «ال يتعدى  100ميغاواط» عىل
كامل األرايض اللبنانية ،ما يدخل لبنان ابتدا ًء من اليوم يف عتمة شــاملة
بانتظار وصول الناقلة املحملة بمادة الغاز أويل إىل املياه اإلقليمية أواخر
األســبوع وإنجاز الفحوص املخربية وكافة اإلجــراءات الفنية واإلدارية
الالزمة قبل تفريغ حمولتها.
فجّ
التي
املدويــة»
ويف جديد «الفضيحة
رها رئيس حكومة ترصيف
األعمال نجيب ميقاتي أمام الرأي العــام يف وجه «التيار الوطني الحر»،
حني كشــف يف خطاب انتهاء والية مجلس الوزراء التعطيل املتعمد من
جانب وزير الطاقة وليــد فياض للعرض الذي قدمتــه رشكتا «جنرال
الكرتيك وسيمنس» باالتفاق مع مجموعات دولية لتزويد لبنان بالطاقة
الكهربائية «بســعر مقبول جداً» ،فقد أعاد ميقاتي التصويب مسا ًء عىل
مســؤولية «تيار العتمة» من خالل الرد الصارم الذي أصدره عرب مكتبه
اإلعالمي وتحدى فيه فياض ما إذا كان «يجرؤ عىل تسمية من طلب منه
سحب امللف وملاذا» عن طاولة مجلس الوزراء ،يف إشارة إىل رئيس «التيار
الوطني الحر» جربان باســيل ،مقلالً يف املقابل من جدوى محاولة وزير
الطاقة «التغطية عىل ما فعله ببيانات ومواقف مرتبكة لم تنجح يف إقناع
الــرأي العام بصوابية موقفه ،خصوصا ً وأنه تحدث بنفســه أمام وزراء
وشخصيا ً عن األسباب الحقيقية لسحبه امللف».

"لعب بالنار" بين واشنطن وبكين
تايوان:
ٌ

ويف ردّه حول ما إذا كانت الواليات املتحدة ســتتدخل عســكريّا ً إن
حاولت الصني السيطرة عىل الجزيرة بالقوّة ،أجاب بايدن« :نعم ،هذا هو
التعهّ د الذي قطعناه عىل أنفســنا» ،مضيفاً« :كنّا موافقني عىل سياسة
«الصني الواحدة» ،ولكن فكرة أن تؤخذ (تايوان) بالقوّة هي بك ّل بساطة
غري مالئمة».
ورأى أن ذلك «ســيؤدي إىل اضطراب املنطقة بأرسها ويُش ّكل عمالً
مشــابها ً ملا حدث يف أوكرانيا» ،يف حني ذكر املتحدّث باسم مجلس الدولة
الصيني تجو فينغليــان أن «الواليات املتحدة تســتخدم «ورقة تايوان»
ّ
الحتواء الصني وستحرتق بنفســها».
وحض واشنطن عىل التوقف عن
اإلدالء بترصيحات أو القيام بخطوات تنتهك املبادئ املوضوعة سابقا ً بني
البل َديْن.
ويف وقت سابق ،ردّت الخارجية الصينية مح ّذر ًة الرئيس األمريكي من
«إســاءة تقدير عزيمة الشعب الصيني الحازمة وإرادته القوية يف الدفاع
ً
عن السيادة الوطنية وسالم أرايض» الصني،
مطالبة واشنطن بـ»تجنّب
إرسال إشارات خاطئة إىل القوى االستقاللية» يف تايوان.
ولتوضيح موقف واشنطن ،أكد وزير الدفاع األمريكي لويد أوستن أن
ّ
تتغي ،وقال« :كما
سياســة «الصني الواحدة» األمريكية حيال تايوان لم
رصح الرئيسّ ،
ّ
تتغي .لقد أعاد التأكيد
فإن سياســة «الصني الواحدة» لم
عىل هذه السياسة وعىل التزامنا السالم واإلستقرار عرب مضيق تايوان»،
مضيفاً« :لقد أكد أيضــا ً التزامنا بموجب قانــون العالقات مع تايوان،
للمساعدة يف تزويد تايوان وســائل الدفاع عن نفسها .لذا م ّرة أخرى ،إن
سياستنا لم ّ
تتغي».
من ناحيته ،أوضح كيشــيدا أن اليابان والواليات املتحدة ُ
ستاقبان
أنشــطة البحرية الصينية ،فضالً عن التحــ ّركات املرتبطة بالتدريبات
املشــركة بني الصني وروســيا ،مؤكدا ً معارضته الشديدة لـ»محاوالت
تغيري الوضع القائم بالقوة يف بحر الصني الرشقي وبحر الصني الجنوبي».

١٣
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وأضاف« :كمــا اتفقنا عىل التعامل مع مختلف القضايا املتع ّلقة بالصني
معاً ،بما يف ذلك حقوق اإلنســان» ،مشريا ً إىل أنّه يجب أن ندعو الصني إىل
االمتثال للقانون الدويل ،بما يف ذلك القضايا االقتصادية.
من جانب آخر ،أراد بايدن التهدئة مع بكني يف مجال التجارة بقوله إنّه
يعتزم رفع بعض القيود الجمركية عن الصني ،مشــرا ً إىل أنها لم تُفرض
من قبل إدارتهّ .
لكن بايدن وكيشيدا اعتمدا لهجة صارمة بشكل عام مع
بكني ،وأكدا مجدّدا ً «رؤيتهما املشرتكة ملنطقة املحي َ
ط ْي الهندي والهادئ
بصفتها ح ّرة ومنفتحة».
كما تط ّرق الرئيس األمريكي إىل روسيا ،مح ّذرا ً من أنها «يجب أن تدفع
ثمنا ً طويل األمد» بسبب «وحشيّتها يف أوكرانيا» ،من ناحية العقوبات التي
تفرضها عليها الواليات املتحدة وحلفاؤها .واعترب أن «األمر ال يقترص عىل
أوكرانيا فقط» ألنّه «إذا لم يت ّم اإلبقاء عىل العقوبات عىل مستويات عدّة،
فأي إشارة سوف توجّ ه إىل الصني حول ثمن محاولة السيطرة عىل تايوان
بالقوّة؟».
ويف سياق نهج «تطويق الصني» جيوسياسيّا ً وعسكريّا ً واقتصاديّاً،
أعلــن بايدن يف طوكيو إطالق رشاكة اقتصادية جديدة يف منطقة آســيا
واملحيط الهادئ تضــ ّم  13دولة ،هي الواليات املتحــدة واليابان والهند
وأســراليا وبروناي وكوريا الجنوبية وإندونيســيا وماليزيا ونيوزيلندا
والفيليبني وسنغافورة وتايالند وفيتنام .وال يُعد «اإلطار االقتصادي ملنطقة
املحي َ
ط ْي الهندي والهادئ» اتفاقية تجارة ح ّرة ،ولكنّه ّ
ينص عىل مزيد من
التكامل بني الدول األعضاء يف  4مجاالت رئيســية ،هي االقتصاد الرقمي
وسالسل اإلمداد والبنية التحتية للطاقة النظيفة ومكافحة الفساد.
ويســعى بايدن يف طوكيو إىل تعزيز الــدور الرائد للواليات املتحدة يف
منطقة آسيا واملحيط الهادئ من خالل انضمامه إىل قادة أسرتاليا والهند
واليابان خالل قمة للتحالف الرباعي «كواد» اليوم.

زيلينسكي أمام "دافوس"ُ :نريد أسلحة...

ويف حني تؤكد كييف أنها تواجه وضعــا ً ال ينفك «يزداد صعوبة» يف
منطقــة دونباس التي تتعــ ّرض لقصف رويس عنيــف ،أوضح الرئيس
األوكراني أنــه كان من املمكن إنقاذ عــرات آالف األرواح لو أن كييف
حصلت عىل «مئة يف املئة من احتياجاتنا م ّرة واحدة يف شــباط» ،عندما
غزت روسيا أوكرانيا.
وأكد أنّــه «ال يجب أن تكون هناك أي تجارة مع روســيا» ،داعيا ً إىل
«فرض حظــر نفطي» عليها وعقوبات عــى «مصارفها كافة من دون
استثناء» .كما كشف أن  87شخصا ً ُقتِلوا ج ّراء رضبة روسية استهدفت
قاعدة عسكرية يف وقت سابق هذا الشهر يف منطقة ديسنا يف شمال البالد،
ســيطرت عليها القوات األوكرانية ،معتربا ً أن أوكرانيا «تدفع ثمنا ً باهظا ً
من أجل الح ّرية واالستقالل وهذا النضال».
توازياً ،دانت محكمة يف كييف الجندي الرويس فاديم شيشــيمارين،
الــذي َقت َل مدنيّا ً أوكرانيّا ً يبلغ  62عاما ً ويُدعى أليكســندر شــيليبوف،
بارتكاب «جريمة حرب» وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة ،يف أوّل حكم
يصدر بحق جندي رويس منذ بدء الغزو الرويس ألوكرانيا.
وقــال القايض ســرغي أغافونــوف ّ
إن «املحكمة خلصــت إىل أن
شيشيمارين مذنب وحكمت بسجنه مدى الحياة» بعد إدانته بتهمة القتل
العمد ،معتربا ً أن «عملية القتل ارتُكبت بنية مبارشة ...شيشيمارين انتهك
القوانني وقواعد الحرب» ،بينما أكد محاميه فكتور أوفســيانيكوف أنه
سيُقدّم استئنافا ً ض ّد الحكم .وأفادت النيابة العامة األوكرانية بفتح أكثر
من  12ألف تحقيق يف قضايا «جرائم حرب».
ويف األثناء ،استقال مستشار بعثة موسكو إىل األمم املتحدة يف جنيف
بوريس بونداريف مــن منصبه بعد  20عاما ً من العمــل الديبلومايس،
احتجاجا ً عىل الحرب التي تشنّها بالده عىل أوكرانيا ،وقال لزمالء له« :لم
يسبق أن خجلت ببالدي بهذا القدر» .ودان بونداريف يف رسالته التي ّ
تلقتها
بعثات ديبلوماسية عدّة يف جنيف «الحرب العدوانية التي يشنّها (الرئيس
الرويس فالديمري) بوتني عىل أوكرانيا وعمليّا ً عىل الغرب بأكمله» .واعترب
أن هذه الحرب «جريمة ليس فقط ض ّد الشعب األوكراني ،بل أيضاً ،ربّما،
الجريمة األخطر ض ّد الشعب الرويس».
ويف الغضون ،نقلت وكاالت األنباء الروسية عن نائب وزير الخارجية
الرويس أندريه رودينكو أن موســكو تلقت خ ّ
طة السالم التي اقرتحتها
ً
إيطاليا وتدرســها ،الفتا ً إىل أنها ليست قيد املناقشــة حاليّا بني روسيا
وإيطاليا .وأوضح أنّه «عندما ننتهي من دراســتها ســنُعطي رأينا» ،يف
وقت سيطر فيه الجيش الرويس عىل سد ومحطة رئيسية النتاج الطاقة
الكهربائية يف نوفا كاخوفكا يف منطقة خريســون الجنوبية ،أساســي َّْي
من أجل تزويد شــبه جزيرة القرم باملياه كانا من األهداف الرئيسية لدى
بدء هجوم موســكو عىل أوكرانيا يف  24شباط .تزامناً ،أعلنت السلطات
يف منطقة خريسون األوكرانية الخاضعة لإلحتالل الرويس ،اعتماد الروبل
عملة رسمية إىل جانب الهريفنيا األوكرانية.
وعىل صعيد آخر ،تسبّبت الحرب الروســية يف أوكرانيا يف زيادة عدد
النازحني حول العالم إىل أكثر من  100مليون شخص .وكشفت مفوضية
األمم املتحدة لشــؤون الالجئني يف بيان أن «عدد األشخاص الذين أُجربوا
عىل الفرار من الرصاعات والعنف وانتهاكات حقوق اإلنسان واالضطهاد
قد تجاوز اآلن ،وللم ّرة األوىل عىل اإلطالق ،الرقم الهائل البالغ  100مليون،
مدفوعا ً بالحرب يف أوكرانيا وغريها من النزاعات املميتة».

الجندي الروسي فاديم شيشيمارين يستمع إلى الحكم الصادر بحقه
في كييف أمس (أ ف ب)

تـــســـــالــــــي
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أفقيا:

ماح أو ُمذيب  -رسوخ
–1
ٍ
واستقرار.
 - 2شاعر عباسي.
 - 3أفضل وأصلح من غيره -
أشرق وأضاء الصبح.
 - 4خرزات الظهر  -جاء.
 - 5حرف جر  -ظلم واستبداد.
 - 6للمساحة  -مناص  -وهكذا
باألجنبية.
 - 7الذكر من كل حيوان  -بلدة
لبنانية في قضاء البترون.
 - 8حقل وميدان  -تص ّرف.
 - 9عاصمة دولة أميركية -
خسر وهلك.

ومخا ِدع  -أداة شرط.
ُ – 1مرا ٍء ُ
صح وثبت وصدق  -الفضاء.
ّ -2
 - 3رئيس فلسطيني راحل.
 - 4دولة عربية  -طاب ول ّذ.
 - 5لإلستدراك.
 - 6ل ّفت بعضها فوق بعض -
شبيه  -خاصته باألجنبية.
 - 7شخصية رسوم متحركة -
أصيب في أحد أعضائه فبطلت
حرك ُته أو ضعفت.
 - 8روائي وكاتب مسرحي وشاعر
أسكتلندي راحل.
تغطى  -رافق للحراسة.
ّ -9

سودوكو

تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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الحصار الروسي على أوكرانيا يُهدّد بحصول
مجاعة حول العالم
تنوء الحرب الروســية ض ّد أوكرانيا
بثقلها عــى كاهــل املــزارع ديمرتي
ماتولياك البالغ من العمر  62عاماً ،الذي
ينظر إىل حقــول القمح الالمتناهية قرب
أوديســا ويواجه صعوبــة يف تصوّر أن
املاليني من البرش قــد يواجهون مجاعة
قريبا ً مع اقرتاب حصد مثل هذا املحصول
الوفري.
وقــال ماتوليــاك لوكالــة «فرانس
برس»« :يرتجــف صوتي وتنهمر الدموع
من عيني بســبب عدد الناس الذين أعلم
أنّهم ماتوا ،وكم من األقرباء يتأ ّلمون وكم
من الناس غــادروا إىل الخارج» ،فيما قد
تواجه البالد واملعمورة أياما ً أكثر سواداً.
لم يقتحم الروس أبدا ً الشــواطئ يف
ميناء أوديســا القريب كما كان يُخىش،
لكن حصارهم املستم ّر للبحر األسود كان
قاسياً ،فقد تســبّب بدمار اقتصادي يف
أوكرانيا ويُهــدّد بمجاعة يف أماكن أخرى
حول العالم.
ويف اليوم األوّل مــن الغزو ،أصابت
غارة جوّية أحد املخازن ما أدّى إىل احرتاق
أكثر من  400طن مــن علف الحيوانات،
بينما كثفت القوات الروسية قواعدها يف
شــبه جزيرة القرم واستولت عىل أجزاء
كبرية من جنوب أوكرانيا.
وتمتلئ األهــراءات واملوانئ يف أنحاء
أوكرانيا اآلن بماليني األطنان من الحبوب
وال مكان لترصيفهــا ،فيما تختنق البالد
ببطء بسبب الحصار .ويف جنوب أوكرانيا
املعتدل ،يبدأ موســم الحصــاد الصيفي
يف األســابيع املقبلة ،لكن ق ّلة من الناس
تعرف أين ستُخ ّزن محصول هذا املوسم،
ما يُثري مخاوف مــن أن أجزاء كبرية من
الحبوب وغريها من املنتجــات الغذائية
سترتك لتتعفن.
ويف هــذا الصــدد ،رأى ماتولياك أنه
«أمر ين ّم عن وحشية أن يكون لدى بلد ما
طعام يُرتك ليفســد هكذا فيما أشخاص

"حادث أمني" أمام سفارة
قطر في باريس

عناصر من الشرطة أمام السفارة القطرية
في باريس أمس (أ ف ب)

لقي حارس أمن يعمل يف الســفارة
القطرية يف باريــس حتفه صباح أمس
عىل يد رجل اعتُقل بعد الحادث ،وفق ما
كشفت وكالة «فرانس برس» نقال ً عن
مصدر قريب مــن التحقيق ومن مكتب
املدّعي العام يف باريس.
وأوضح املصدر القريب من التحقيق
أن مشادة حصلت ُقبيل السابعة صباحا ً
بــن الرج َل ْي أمام الســفارة يف الدائرة
الثامنــة ،يف حــن أفــادت النيابة ّ
بأن
«مالبسات وفاة الحارس لم تُعرف بعد
بدقة».
ُ
وفتح تحقيــق يف جريمــة القتل
العمد .كما لم يت ّم التأكد من أن املشتبه
فيه استخدم سالحاً ،فيما عاين عنارص
من الرشطــة العلمية والقضائية مكان
حصول الجريمة .كما ُف ِر َ
ض طوق أمني
أمــام املدخل الرئييس للســفارة حيث
تمركز رجال رشطة مس ّلحون.

ُتعدّ أوكرانيا واحدة من أبرز مز ّودي مك ّونات الخبز في العالم (أ ف ب)

إىل توقــف التجارة إىل حــ ّد كبري ،يف حني
آخرون فقراء وجائعون ...هذه فظاعة.
َ
يتســن تجاوز العراقيل اللوجســتية
لم
إنها وحشــية .ليس هناك طريقة أخرى
واملاليــة الكربى أمام الطرقــات البديلة
لوصفها» .ويف وقت يبقــى فيه الرتكيز
عرب القطارات أو الشــاحنات لنقل مثل
يف الحرب حاليّا ً عىل معركة االســتنزاف
هذا الكم من املحاصيل إىل
الطاحنة يف رشق أوكرانيا،
ّ
األسواق العاملية.
فإن حصار البحر األســود
وكان األمــن العــام
قــد يــؤدّي إىل تداعيــات
واسعة النطاق حيث يطلق ال يزال هناك أكثر من لألمــم املتحــدة أنطونيو
غوترييــش واضحــا ً ج ّدا ً
خرباء تحذيرات شــديدة يف
 20مليون طنّ من
يف شــأن هذه املســألة،
شــأن ارتفاع أسعار املواد
المنتجات الغذائية
وأشار األســبوع املايض
الغذائية ومجاعة محتملة.
عالقة في أوكرانيا
إىل أن الحرب «تُهدّد بدفع
وقبل الغــزو الرويس،
عرشات ماليني األشخاص
كانت تُعــ ّد أوكرانيا واحدة
إىل حافة انعدام األمــن الغذائي» ،مح ّذرا ً
من أبرز مزوّدي مكوّنات الخبز يف العالم،
مــع تصدير حــواىل  4.5ماليني ّ
من أن ما قد ييل ذلك سيأخذ شكل «سوء
طن من
التغذية وجوع جماعي ومجاعة يف أزمة
املنتجات الزراعية شــهريّا ً عرب مرافئها،
قد تستم ّر لسنوات».
بما يشمل  12يف املئة من القمح يف العالم
وحتّى اآلن ،ال يزال هناك أكثر من 20
و 15يف املئة من الذرة ونصف محصولها
مليون ّ
طن من املنتجات الغذائية عالقة
من زيت دوار الشمس.
يف أوكرانيا ،بحسب السلطات األوكرانية.
وأدّت الحــرب والحصار املســتم ّر

ويف أوديســا ،يُمكن الشــعور باألزمة
بشــكل حاد ،إذ ال يزال امليناء هادئا ً مع
عدم دخول أو خــروج أي يشء منه منذ
أشهر.
وعــى مدى أجيــال ،كانــت القوة
االقتصادية للمناطــق الزراعية الخصبة
يف أوروبا الرشقية مصدرها أوديســا إىل
ح ّد كبري ،مع مينائهــا املرتامي األطراف
ومركز الســكك الحديدية الــذي يربط
حقول القمح يف املنطقة بالساحل .وهذا
الرابط الذي يعود إىل قرون خلت ،انقطع
اآلن.
ويض ّم ميناء املدينة ومســتودعاتها
حاليّا ً أكثر من  4ماليني طن من الحبوب
مصدرهــا ك ّلها الحصاد الســابق .وقال
رئيس بلدية أوديسا غينادي تروخانوف:
«لن نتم ّكن مــن تخزين هــذا الحصاد
الجديد بأي شكل من األشكال ،هذه هي
املشكلة ...سيموت الناس من الجوع إذا
استم ّر الحصار».

رئيسي في مسقط :مذ ّكرات تفاهم
وبرامج تعاون
ّ
وقعت ســلطنة عُ مان والجمهورية
اإلسالمية اإليرانية مذ ّكرات تفاهم وبرامج
تعاون تشمل قطاعَ ْي الطاقة والنقل أمس،
خالل زيارة الرئيس اإليراني إبراهيم رئييس
إىل مســقط يف ثاني مح ّ
طة عربية له منذ
توليه مهامه العام املايض.
وأوضحت وكالة األنبــاء العُ مانية أن
عدد مذ ّكرات التفاهم بلغ ثماني مذكرات
وبرامج التعاون أربعــة ،وهي يف مجاالت
عدّة بينها النفط والغاز والنقل والدراسات
الديبلوماسية والتجارة واالستثمار.
ّ
املتوقع أن يُعيد الطرفان مناقشة
ومن
إتفاق بناء خط أنابيــب لتوريد الغاز من
الجمهورية اإلسالمية إىل السلطنة يعود إىل
نحو عق َديْن من الزمن .وكانت الدولتان قد
وقعتا مذ ّكرات تفاهم عدّة يف هذا املوضوع،
لكن املرشوع لم يُبرص النور.
وكان ســلطان عُ مان هيثم بن طارق
يف اســتقبال الرئيس اإليراني لدى وصوله
إىل املطار الخاص يف العاصمة ،فيما أُقيمت
له مراسم اســتقبال رسمية يف وقت الحق
يف القرص السلطاني تخ ّللها إطالق املدفعية
إحــدى وعرشيــن طلقة تحيّــة للرئيس
الضيف ،بحسب بيان رسمي عُ ماني.
وعقــد الجانبان جلســة مباحثات
رسميّة اســتعرضا خاللها «أوجه التعاون
الثنائي القائم بني البل َديْن يف شتى املجاالت،
ُ
وســبل دعــم وتعزيز عالقــات الصداقة
املتينــة» ،وفق وكالــة األنبــاء العُ مانية
الحكومية.

الـثـلـثـاء  ٢٤أيــــار 2022

أخبار سريعة
أجواء إيجابيّة بين أرمينيا
وأذربيجان
كشف رئيس المجلس األوروبي
شارل ميشال ّ
أن زعيمَ ْي أرمينيا
وأذربيجان اتفقا خالل لقاء
في بروكسل األحد على إحراز
تقدّم في المحادثات حول إتفاق
سالم في ناغورني قره باغ
التي شهدت حربا ً بين البل َديْن
العام  ،2020مشيرا ً إلى ّ
أن
المحادثات ستبدأ في األسابيع
المقبلة .ووصف ميشال في
بيان المحادثات بين رئيس
وزراء أرمينيا نيكول باشينيان
والرئيس األذربيجاني إلهام
علييف بـ»الصريحة والمثمرة»،
موضحا ً أنّه شدّد للزعيمَ يْن على
أهميّة مراعاة «حقوق وأمن
سكان قره باغ األرمن» .وفي
األيّام المقبلة سيُعقد اجتماع
للجان الحدوديّة لمناقشة مسألة
الحدود و»الطريق األفضل
لضمان استقرار األوضاع».

ْ
منع  600مهاجر
من عبور بحر إيجه
ُم ِن َع حوالى  600مهاجر أمس
من عبور بحر إيجه ودخول
اليونان من تركيا ،في أكبر
محاولة هجرة هذا العام .وكشف
أحد المتحدّثين باسم خفر
السواحل اليوناني لوكالة «فرانس
برس» أن  5زوارق و 4مراكب
غادرت متزامنة الساحل التركي
صباح اإلثنين وكانت متواجدة
في المياه التركية بالقرب من
جزيرتَ ْي خيوس وساموس
اليونانيّتَيْن عندما ّ
تدخل خفر
السواحل اليوناني .وأوضح أن
«الدوريات اليونانية تم ّكنت
بسرعة من تحديد موقع القوارب
وإبالغ خفر السواحل التركي»،
مشيرا ً إلى أن ك ّل القوارب إمّ ا
عادت أدراجها وإمّ ا اعتُ ِر َ
ضت من
قبل خفر السواحل التركي .ولفت
إلى أن كافة القوارب كانت حينها
«داخل المياه اإلقليمية التركية»،
فيما تُشدّد السلطات اليونانية
رقابتها على الحدود لمنع عبور
مهاجرين غير شرعيين إلى
مياهها اإلقليمية.

االتحاد العام التونسي
للشغل يرفض الحوار

سلطان ُعمان خالل استقباله الرئيس اإليراني في مسقط أمس (أ ف ب)

وقبيــل مغادرتــه طهــران ،قــال
رئييس ّ
إن «العالقــات التجارية بني إيران
ّ
ستتحســن بالتأكيد يف
وســلطنة عُ مان
مختلف املجاالت ،بما فيها النقل والطاقة
والسياحة ،خصوصا ً السياحة الصحية».
ولفــت إىل ّ
أن الزيــارة تأتي يف «إطار
سياســة الحكومة القائمة عــى تعزيز
العالقات مع دول الجوار» ،األمر الذي أ ّكد
رئييس مرارا ً أنه يُشــ ّكل أولوية لسياسة
حكومته الخارجية.
وترتبط إيــران بعالقات سياســية
واقتصادية وثيقة مع ســلطنة عُ مان التي
أبقت عــى تمثيلها الديبلومايس يف طهران
عىل حاله مطلع العــام  ،2016عىل الرغم
من قيام دول يف مجلس التعاون الخليجي
بمراجعة عالقاتها مع إيران بعد األزمة بني
الرياض وطهران.
وسبق لســلطنة عُ مان أن أدّت دورا ً
وسيطا ً بني واشنطن وطهران يف الفرتة

التي ســبقت إبــرام اإلتفاق يف شــأن
الربنامج النــووي اإليراني العام .2015
وتأتــي زيارة الرئيــس اإليراني يف وقت
تُبذل جهود ديبلوماســية لكرس الجمود
الحاصل يف املباحثــات الهادفة إىل إحياء
هذا اإلتفاق.
وعىل صعيد آخــر ،أكد رئييس حتمية
الثــأر للعقيد يف «الحــرس الثوري» صياد
خدائي الذي قىض اغتياال ً بالرصاص قرب
منزله يف طهــران األحد .وقــال يف مطار
مهرآباد يف طهران قبيل توجهه إىل سلطنة
عُ مان« :ليس لدي شك يف أن اإلنتقام لدماء
هذا الشهيد العظيم من أيدي املجرمني أمر
حتمــي» ،وفق ما نقلت عنــه وكالة أنباء
«مهر» اإليرانية بنسختها العربية.
وأضاف الرئيس اإليراني« :ال شــك يف
أن يد الغطرســة العاملية لهــا عالقة بهذا
االغتيال» ،مؤكدا ً «املالحقة الجادة ملرتكبي
هذه الجريمة من قبل املسؤولني األمنيني».

أعلن االتحاد العام التونسي
للشغل ،وهو المركزية النقابية
وأكبر المنظمات في تونس
وأهمّ ها ،رفضه المشاركة في
الحوار الوطني الذي اقترحه
الرئيس قيس سعيّد من أجل
«جمهورية جديدة» ،معتبرا ً
أنه شكلي تُحدّد فيه األدوار
من جانب واحد وتُقصى فيه
القوى المدنية ،فضالً عن كونه
«استشاريّا ً وال يُفضي إلى
نتائج» .وصدر في الجريدة
الرسميّة مرسوم رئاسي إلحداث
هيئة وطنيّة مستق ّلة تُسمّ ى
«الهيئة الوطنيّة االستشاريّة من
أجل جمهوريّة جديدة» ،تتو ّلى
«تقديم اقتراح يتع ّلق بإعداد
مشروع دستور لجمهوريّة
جديدة ،ويُقدّم هذا المشروع
إلى رئيس الجمهوريّة» .وك ّلف
سعيّد أستاذ القانون الدستوري
القريب منه صادق بلعيد «مهمّ ة
ّ
المنسق للهيئة الوطنيّة
الرئيس
االستشاريّة» ،بحسب بيان
لرئاسة الجمهوريّة.

الريــــاضـــية
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"روالن غاروس" :خروج حاملة اللقب وفوز نادال
بدأ اإلســباني رافايــل نادال
املصنف خامســا ً عامليــاً ،حملته
لحصد لقب رابــع عرش قيايس يف
بطولة روالن غاروس الفرنســية،
ثانية البطــوالت األربع الكربى يف
كرة املرضب ،بفوزه عىل األسرتايل
جوردان طومســون  2-6و2-6
و 2-6يف الدور االول ،فيما تنازلت
التشــيكية باربورا كرايتشيكوفا
املصنفة ثانية عن لقبها بخروجها
من الدور نفســه أمام الفرنسية
ديان باري  1-6و 6-2و.6-3
ّ
وحسن نادال ،الذي قد يواجه
حامل اللقب املصنف أول الرصبي
نوفاك ديوكوفيتش يف ربع النهائي،
رقمه القيايس بعدد االنتصارات يف
روالن غــاروس إىل  106يف مقابل
ثالث هزائم فقط منذ أول ظهور له
يف العام .2005
وسيلعب اإلســباني يف الدور
املقبل مــع الفرنــي كورانتان
موتيــه ،املشــارك ببطاقة دعوة
والذي تغ ّلب عىل بطل نسخة 2015

السويرسي ســتان فافرينكا بطل
 ،2015يف أربــع مجموعات 6-2
و 3-6و 6-7و.3-6
يف املقابــل ،تنازلــت
كرايتشــيكوفا عن لقب السيدات
بخروجهــا مــن املواجهــة مع
الفرنســية ديان بــاري البالغة
 19عاما ً واملصنفــة  97عامليا ً يف
ساعتني و 8دقائق.
وتلعب بــاري يف الدور املقبل
مع الكولومبية كاميال أوســوريو
الفائــزة عىل الفرنســية األخرى
هارموني تان.
وتواصلت عقدة املصنفة أوىل
سابقا ً اليابانية ناومي أوساكا يف
البطولة ،بانتهاء مشــوارها عند
الــدور األول بعد خســارتها أمام
األمريكية أماندا أنيســيموفا 7-5
و.6-4
وبعد عام عىل انسحابها من
مباراتها يف الــدور الثاني للبطولة
الفرنســية عىل خلفيــة رفضها
التحدث اىل وســائل اإلعالم ،انتهى

بايرن يمدّد
عقد نوير
مــدّد الحارس األملاني مانويل نوير عقده مــع بايرن ميونيخ لعام
إضايف حتى  ،2024وفق ما أعلن النــادي البافاري املتوّ ج بلقب الدوري
املحيل لكرة القدم للمرة العارشة عىل التوايل.
وقال املدير التنفيذي لبايرن حارســه السابق أوليفر كان" :مانويل
نوير أفضل حارس مرمى يف العالم ،وقد حدد ألعوام طويلة املعايري عىل
املستوى الدويل .إنه إلنجاز هائل أن تكون قادرا ً عىل تقديم عروض عاملية
املستوى باستمرار عىل مدار هذه الفرتة الطويلة من الزمن".
ويبلغ نوير مــن العمر  36عاماً ،ما يعني أنه ســيكون يف الثامنة
والثالثني حني يصل اىل نهاية عقده الجديد.
ويحرس نوير عرين بايرن منذ العــام  2011بعد االنتقال اليه من
شــالكه يف طريقه للفوز بألقاب دوري أبطال أوروبا ( 2013و)2020
والدوري املحيل يف املواســم العرشة األخرية ،وكل مــن الكأس والكأس
الســوبر املحليتني خمس مرات ،إضافة اىل الفوز مرتني بكل من الكأس
السوبر األوروبية وكأس العالم لألندية.
وبات نوير ،الذي خاض  472مباراة بقميص النادي البافاري ،ثاني
العب مخــرم يجدّد ارتباطه بالفريق لعام إضــايف بعد توماس مولر
( 32عاماً) ،الالعب األكثر خوضا ً للمباريات يف التشــكيلة الحالية (626
مباراة) ،فيما يلف الغموض مســتقبل البولوني روبرت ليفاندوفسكي
وسريج غنابري اللذين ينتهي عقداهما يف ( .2023أ ف ب)

هامشيك يعتزل دوليًّا
أعلن قائد منتخب ســلوفاكيا السابق ماريك هامشيك اعتزاله
اللعب دوليا ً عن  34عاماً ،بعد مسرية دامت  15عاما ً خاض خاللها
 135مباراة دولية.
وقال العب وسط طرابزون سبور الرتكي يف صفحته عىل موقع
"فيسبوك"" :لم يكن األمر سهالً ،احتجت اىل وقت طويل للتفكري،
لكني قررت وضع حــ ّد لهذه الفرتة املهمة والرائعة يف مســرتي
كالعب كرة قدم".
وسجل هامشــيك  26هدفا ً يف  135مباراة مع منتخب بالده يف
رقم قيايس محيل لعدد األهداف واملباريات.
أضاف هامشيك ،الذي أحرز كأس إيطاليا مرتني
يف العامــن  2012و 2014مع نابويل
حيث لعب بني  2007و" :2019كان
مســارا ً طويالً وجميالً وأنا فخور
بذلك".
وكان هامشــيك قاد منتخب
ســلوفاكيا إىل الدور ثمن النهائي
من بطولة كأس العالم  2010يف
جنوب أفريقيا ،باالضافة
إىل كأس أوروبا 2016
يف فرنسا.
(أ ف ب)
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أخبار سريعة
يحشوشي يص ّعد
على الحلبي

شفياتيك في مباراتها وتسورنكو (أ ف ب)

مشــوار اليابانية البالغة  24عاما ً
عند الحاجز األول يف روالن غاروس،
التي باتت تشــكل عقــدة لبطلة
أسرتاليا  2019و 2021وفالشينغ
ميدوز  2018و ،2020إذ لم يسبق
لها أن ذهبت أبعد من الدور الثالث
يف أي من مشاركاتها الست.

من جهــة أخــرى ،واصلت
البولونية إيغا شــفياتيك املصنفة
أوىل تألقهــا بتحقيقهــا فوزها
التاســع والعرشين عــى التوايل،
بعد تغلبها عىل األوكرانية ليســيا
تســورنكو  2-6و6-صفر يف 54
دقيقة فقط.

وتبدو شفياتيك ،التي تلتقي
يف الدور املقبل األمريكية أليســون
ريســكي الفائزة عىل األوكرانية
دايانا ياسرتيمســكا  3-6و،3-6
املرشحة األوفر حظا ً للفوز بلقبها
الثاني عىل مالعب روالن غاروس.
(أ ف ب)

ووريورز يضع قدمًا في النهائي
قاد ســتيفن كوري والكندي أنــدرو ويغنز
فريقهما غولدن ستايت ووريورز إىل وضع قدم يف
نهائي الدوري األمريكي للمحرتفني يف كرة الس ّلة،
بفوزه عــى مضيفه داالس مافريكس 100-109
وتقدمه عليه  3-صفر يف نهائي املنطقة الغربية.
وبــات ووريورز بحاجة إىل فــوز واحد ،يف
سلســلة من ســبع مباريات ممكنة ،ليحجز
بطاقة الدور النهائــي ومالقاة الفائز يف نهائي
املنطقــة الرشقية بني ميامي هيت وبوســطن
سلتيكس (.)1-2
وتألق الثنائي كوري ( 31نقطة و 11تمريرة
حاســمة) وويغنز ( 27نقطــة و 11متابعة) يف
تشكيلة املدرب ســتيف كري الباحث عن استعادة
فريقه أمجاد العقد املايض.
ولــم ينجح أي فريــق يف  75عاما ً من تاريخ
الــدوري ،يف قلــب تأخــره صفــر 3 -يف األدوار
االقصائية (بالي أوف).
وساهم أيضا ً يف تحقيق فوز ووريورز العائد
من اصابة طويلة كالي تومســون ( 19نقطة)،
درايموند غرين ( )10والبديل جوردان بول (.)10
وم ّرة جديدة ،لم ينفــع أداء هائل من النجم
الســلوفيني لوكا دونســيتش ( 40نقطة و11
متابعة) وسبنرس دينويدي ( 26نقطة) يف تجنيب
داالس خسارة ثالثة.

زلعوم" :بيروت" أقرب
للّقب

بلوك من تومسون (ووريورز) على بولوك (أ ف ب)

قال كــوري بعد الفوز" :كان فــوزا ً جماعيا ً
رائعاً .عندمــا تتقدّم  2-صفر ثــم تفوز خارج
أرضك ،يمنحك ذلك ســيطرة كبرية عىل السلسلة.
هذا أمر اكثر من رائع".
يذكر أن غولدن ســتايت أحــرز اللقب 6
مرات يف تاريخه األعوام  1947و 1956و1975
و 2015و 2017و ،2018وداالس م ّرة واحدة يف
 ،2011علمــا ً أن الرقم القيايس يحمله كل من
لوس أنجليس اليكرز وبوسطن سلتيكس (17
لقباً).
(أ ف ب)

فاتي يعود إلى منتخب إسبانيا
عاد مهاجم برشــلونة الشاب أنسو فاتي إىل
تشــكيلة منتخب إسبانيا لكرة القدم للمرة األوىل
منذ سنتني ،بعدما استدعاه املدرب لويس إنريكي
لخوض مباريات دوري األمم األوروبية.
وتلعب إســبانيا مع الربتغــال يف الثاني من
حزيــران املقبل يف إشــبيلية ،ثــم تخوض
مواجهتني مع تشيكيا وسويرسا يف الخامس
والتاسع منه.
واســتهل فاتــي ( 19عامــاً)
مشــواره مع "ال روخــا" يف آب
 ،2020واصبــح أصغر هداف
إســباني بعمر الســابعة
عــرة عندما ســجل
ضد أوكرانيا .غاب
لنحو سنة
بســبب
ا صا بــة
يف ركبته وعــاد يف أيلول
 .2021تعــرض الصابة
جديــدة يف  20كانــون
الثاني وغاب لثالثة أشــهر
من املوســم املنــرم ،قبل
حمله ألوان برشــلونة مطلع الشــهر
الجاري.

أن الج ّرة قد إنكسرت نهائيا ً
يبدو ّ
بين نادي الحكمة وإتحاد كرة
السلة ،أق ّله من جهة رئيس النادي
"األخضر" إيلي يحشوشي الذي
ّ
شن هجوما ً عنيفا ً عبر صفحته
الخاصة على "فايسبوك" على
رئيس اإلتحاد أكرم الحلبي ،متهما ً
إياه بأنه يريد من خالل رفع دعوى
قضائية على بعض الصحافيين
القريبين من الحكمة إستدراجه
شخصيا ً (أي يحشوشي) الى
التحقيق ،متوجّ ها ً إليه بالقول
حرفياً" :لن تصل الى هدف َك ،ال َ
انت
وال من دفش َك" .ودعا يحشوشي
الحلبي الى التف ّرغ للعبة كرة السلة
وأن يُبعد عنه من أسماهم ته ّكما ً
بـ"النخبة" التي تُحيط به .هذا
ولم يصدر أيّ ر ّد من الحلبي على
يحشوشي حتى الساعة.

واستدعى إنريكي أيضا ً العب وسط برشلونة
املخرضم ســرجيو بوســكيتس الذي أراحه يف
الفرتة الدولية األخرية يف آذار املايض.
كما شــهدت التشــكيلة اســتدعاء تياغو
ألكانتارا العب وسط ليفربول ،عىل رغم خروجه
مصابا ً األحد املــايض يف الــدوري اإلنكليزي،
باإلضافة إىل العب ريال مدريد ماركو أسنسيو.
وغاب عنها بســبب اإلصابة بيدري وميكل
أويارسابال.
هنا التشكيلة:
 حراســة املرمى :أونايســيمون ،روبــرت
سانشيز ،دافيد رايا.
 الدفــاع :إينيغومارتينيز ،ماركوس ألونسو،
ســيزار أســبيليكويت،
جوردي ألبا ،إريك غارســيا ،أيمريك البورت،
باو توريس ،داني كارباخال.
 الوســط :رودريغــو ،تياغــو الكانتارا،كوكي ،ماركوس يورنتي ،ســرجيو بوسكيتس،
غايف ،كارلوس سولري.
 الهجوم :داني أوملو ،بابلو سارابيا ،ألفاروموراتا ،راوول دي توماس ،أنســو فاتي ،فريان
توريس وماركو أسنسيو( .أ ف ب)

توقع المد ّرب الوطني لكرة السلة
رزق الله زلعوم لصحيفتنا أن
يكون فريق الرياضي بيروت
الطرف الثاني في الدور النهائي
لبطولة لبنان بمواجهة فريق
بيروت فيرست ،ورأى ّ
ان األخير
هو األقرب إلحراز اللقب ،نظرا ً
لوجود نخبة من الالعبين الدوليين
في صفوفه ،إضافة الى ّ
أن الفريق
يملك العبين على مقعد االحتياط
ال يقلون شأنا ً عن زمالئهم
األساسيين ،الفتا ً الى التجانس
والتفاهم اللذين يمنحانه األفضلية
على باقي الفرق .وأكد زلعوم ّ
ان
النادي الرياضي صاحب األمجاد
الكثيرة والخبرة الطويلة ،والذي
يض ّم أيضا ً كوكبة من الالعبين
المميّزين ،سيكون ندا ً قويا ً من أجل
اإلحتفاظ بلقبه.

الدوري ّ ذهابًا وإيابًا

يُتوقع أن يبحث االتحاد اللبناني
لكرة القدم مع الجمعية العمومية
للعبة في موضوع تعديل قانون
الدوريّ المح ّلي ،بحيث يعود إلى
سابق عهده ،أي من مرحلتين
ذهابا ً وإيابا ً للدرجتين األولى
والثانية إبتدا ًء من الموسم المقبل،
وذلك بعد اإلنتقادات الكثيرة
لنظام ُسداسية األوائل واألواخر
الذي لم يُنصف بعض األندية ولم
يُعطها ّ
حقها كامالً ،حيث لجأ ك ّل
من تأهل الى "األوائل" ولم يكن
له الحظ للفوز باللقب الى خوض
مبارياته المتبقية من دون حافز
وبالعبيه اإلحتياطيين.
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المفتي قبالن ببري حصرًا
آخر اكتشاف دستوري :أن ترشيح رئيس
مجلس النوّاب اللبناني في لبنان منوط
بتزكية االسم من قبل مرجعيته الدينية .وبناء
عليه جاء تصريح المفتي الجعفري الممتاز
الشيخ أحمد قبالن ليؤكد المؤ ّكد "خيارنا
المحسوم لرئاسة المجلس النيابي الرئيس
نبيه بري ونقطة على السطر" .ال مجال
للمساومة مع سماحة المفتي الفائر الدم
دائماً ،المنحاز بكليته إلى خيار المقاومة
اإلسالمية في لبنان .أن تنتظر قبالن كي
يروق لتناقشه باسم آخر لتولي الرئاسة
الثانية سيذهب انتظارك هباء .الخيار
نهائي و"بلطوا البحر" .كثيرون يرفضون
اعتبار سماحة المفتي مرجعا ً للرئيس بري.
فاإلستيذ بنظر مريديه مرجع لكل المؤمنين،
ومن ال يستطيع الوصول إلى الرئيس بري
للتب ّرك من طرف جاكيتته ،يستطيع أن
يلمس سور عين التينة بأطراف أصابعه أو
أهدابه أو" شفايفه" وإن تعذر ذلك فالخيار
األخير أن يدق رأسه بالحيط حتى تنفر
الدماء من رأسه اليابس.
إذا ً ال عالقة للنواب أو للكتل بموضوع
انتخاب رئيسهم حتى لو جيء بالمعاون
السياسي األول لبري علي حسن خليل ليكون
الخليفة المُنتظر ،أو أن تجمع األكثرية
الجديدة على الحاج محمد رعد كمرشح
وحيد وأوحد فذلك أم ٌر يثلج القلب ،والحاج
في أي حال أه ٌل لترؤس مجلس الـ 2022
ولو من دون ربطة عنق .الحاج يميل إلى
ستايل الـ "سبور شيك" .وهو "سبورتيف"
وروحه رياضية مطاطة بتاخد وبتعطي.
غسيل ولبس .من هوايات الحاج الغولف
والتزلج األلبي وركوب الخيل والمطالعة .لكن
ما دام قبالن هو صاحب القرار ،فستبقى
الرئاسة الثانية ،بالنسبة إلى الطامحين أبعد
من سدرة المنتهى بثالثة أميال .أما بشأن
تشكيل الحكومة ،فقد أفتى سماحته بحكومة
وفاق وطني .على ما يقول جبل شيخ الجبل:
إعت ِبرها سماحة المفتي ،منتهية.
حسم المفتي الشاب مسألة ترئيس بري
ويشتغل اآلن على الحواصل .فماذا عن
نائب الرئيس؟
حدد اإلستيذ ،البالغ من العمر  84ربيعاً،
ومن دون العودة إلى قبالن ،مواصفات
ومعايير لمن سيجلس إلى يمينه ،وينوب عنه
في إدارة جلسات اللجان ،أو يحل مكانه في
الجلسات الماراتونية إن عاودته آالم الظهر.
على نائب الرئيس أن يكون كالفهد
رشيقا ً جاهزا ً لإلنقضاض على الخصوم.
وأن تسمع هسهسته في لحظة الغضب من
بيروت إلى الفرزل.
على نائب الرئيس أن يكون ثقيالً بكل ما
للثقل من معان.
على نائب الرئيس أن يكون ّ
علمة وخطيباً.
على نائب رئيس مجلس النواب أن يمتلك
في صوته بحة.
على نائب الرئيس أن يكون ممثالً .الخبرة
غير ضرورية.
على الخلف ،أن يكون نسخة معدّلة من
الياس بك الفرزلي ،وإن كان الله يحبنا فعالً،
فالنقيب ملحم خلف ،نِعم الخلف .ومن َخ ًلف
َخ َلفه خِ ً
لفة كخلف يستحق منا كل التقدير.

هـــــــــــــــل
تعــــــــــــلم

يطيران فوق بركة في هسينشو شمال تايوان (أ ف ب)

خياط يصنّع بشغف زي ّ الحرس البابوي منذ ربع قرن
ال يزال الخياط الخمسيني إتي تشيتشيوني يصنّع
بشغف منذ  25عاما ً زيّ الحرس السويرسي البابوي،
ويقول من مشــغله الواقع يف مركز أقــدم الوحدات
العســكرية يف العالم وســط الفاتيكانّ :
"إن خياطة
هذا الزيّ بدت يل قبل  25عاما ً مهمة شــبه مستحيلة،
لكنني أصبحت حاليا ً أتقنها عن ظهر قلب" ،مضيفاً:
"رغم كثرة القطع التي يتألف منها الزي ،إال أنّه بمثابة
فسيفساء أصنّعها من دون تفكري".
وال يتوىل مساعدة تشيتشيوني إال ثالثة متعاونني
لتصنيع ثالثــة أزياء لك ّل عنرص مــن الحرس :واحد
مخصص للشتاء وآخر صيفي وثالث يرتديه ليالً.
ويتألف الزي الرسمي الشــهري املخطط باألزرق
واألصفر واألحمر ،من جرموقــن وبنطال فضفاض

مئات صغار السالحف ُتطلق في كمبوديا
أُطلقــت املئــات من صغار
الســاحف العمالقــة املهددة
باالنقراض يف نهــر ميكونغ يف
كمبوديا لالحتفال باليوم العاملي
للسالحف .وقد اختفت سالحف
كانتور العمالقــة ذات القرشة
الناعمــة يف مناطق انتشــارها
السابقة يف فيتنام وتايالند بسبب
الصيد غري القانونــي والتجارة

تُعترب الكلبة اليكا
حي
أول كائن ّ
يخوض تجربة
الصعود
إىل الفضاء.

يــوميـــة ســيـــادية مســـتقلــة
تصدر عن:
الشـــركة الحـــرة لإلعـــالم ش.م.ل.

وسرتة ياقتها بيضاء ،ويصنّع من قماش يتم إحضاره
من مدينة بييال الواقعة يف إقليم بييمونتي (شمال غرب
إيطاليا) واملشهورة بجودة أقمشتها .ويتطلب خياطة
 154قطعة  39ساعة من العمل املتأني.
وبدأ تشيتشيوني يف تصنيع الزي الرسمي العام 1997
خالل حربية البابا يوحنا بولس الثاني بعد سلســلة من
املصادفات واجهها ،وعارص تطوّر هذه املهنة الحرفية التي
تتطلب صربا ً بقدر حاجتها إىل إتقان للمهارات.
وباإلضافة إىل تصنيع أزيائهم ،أنشــأ الخياط بمرور
الوقت عالقة صداقة مــع الحراس .ويقول" :عندما بدأت
العمل ،كنّا نعتاد عىل تنظيم مشــاريع معاً ،لكن العالقة
تغريت حاليا ً وال يزال يسودها احرتام كبري" ،مشريا ً إىل أنّه
"يقدّر التضحية التي يمثلها عمل الحراس"( .أ ف ب)

أســسهــا :مـيـشـــــال مكـــــتـف
رئــيس التحــرير :بشــــارة شـــربل
المدير المسؤول :جورج بربـاري
e-mail: info@nidaalwatan.com

غــر املرشوعــة ،إىل أن عادت
للظهور مجددا ً يف الدولة الواقعة
يف جنوب رشق آسيا عام .2007
ونســقت جمعية الحفاظ
عــى الحيــاة الربيــة عملية
إطالق  580من هذه الحيوانات
الصغرية التي يمكــن أن تنمو
حتى يصــل طولهــا إىل 200
سنتيمرت ،وتعيش بشكل أسايس

مدفونة يف الرمال واملياه ،وتطفو
عىل السطح مرتني فقط يف اليوم
للتنفس .هذه املخلوقات هي من
بني مجموعــة مكونة من 982
سلحفاة تم إنقاذها حني كانت
ال تزال داخل البيض ،لحمايتها
من املخاطر التي تهــدد أعداد
هذا النوع مــع حضنها بعناية
وفقسها ثم إطالقها.
وقال مديــر الربنامج املحيل
لجمعيــة الحفاظ عــى الحياة
الربية يف كمبوديا كني ســريوتا
إنه تم إحراز تقدم كبري يف حماية
الحيوان يف البالد ،لكنه أشــار إىل
الحاجة ملزيد من العمل .وأضاف
ّ
أن "هذه األنــواع مهددة بالصيد
واالتجار غري القانونيني".
وعثــرت جمعيــة الحفاظ
عىل الحياة الربية وإدارة مصايد
األسماك يف كمبوديا عىل أكثر من
ألفي بيضة وأنقذتها هذا العام.
وتأمل الفرق أن يفقس الباقي يف
النهاية( .أ ف ب)

فكتوريا تاور ،الطابق السابع ،كورنيش بيار الجميّل ،األشرفية  -سجل تجاري 2054871
ص .ب  116-5011بيروت ،المتحف  -هاتف ،+9611613050 :فاكس+9611613064 :
االشتراك السنوي 30٠،٠٠٠ :ل.ل  -هاتفi.abiakl@nidaalwatan.com ،+961٣٩٨٣٣٥٤ :
مكتب طرابلس لالشتراكات واإلعالنات :طرابلس  -الجميزات  -تلفون78 860742 :

تغادر روسيا

أعلنت سلسلة "ســتارباكس" للمقاهي
أنها ســتوقف عملياتها يف روســيا ما يعني
إغالق  130مقهى لها يف البالد.
وأفادت السلسلة التي ع ّلقت عملياتها
مطلع آذار يف أعقاب الغزو الرويس ألوكرانيا
أواخر شــباط املايض أنها ستغادر روسيا
ولن يعــود لعالمتها التجاريــة تواجد يف
السوق الروسية.
ويأتي هذا اإلعالن بعد خطوة مشــابهة
قامت بها سلســلة "ماكدونالدز" األمريكية
العمالقة األسبوع املايض( .أ ف ب)

لإلعــالنــات:
هاتف - +9611283300 :فاكس+9611285956 :
بريد إلكترونيinfonews@media-unit.com :

