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البحرية اإلسرائيلية
تُجري تدريبًا
في البحر األحمر

خبز المواطن اليومي:
الجيبة والصحة

الترسيم يعود إلى الواجهة" :أسابيع حاسمة" الستئناف المفاوضات

االستشارات "مر ّجحة الخميس" ...وتلويح
عوني بإقصاء "التغييريين" عن اللجان
عىل صورة الدولة العاجزة ماليا ً وسيادياً ،أتت
تعاميم وتصاريح وزير الســياحة أمس لتعكس
واقع التح ّلل واالستسالم الرسمي أمام قوى األمر
الواقع ،ســوا ًء عرب رشعنة الخضوع الحكومي
للسوق السوداء يف تســعري الخدمات السياحية،
أو مــن خالل االســتئذان الــوزاري من "حزب
الله" و"حركة أمل" طلبــا ً لوضع صور والفتات
ترويجية للمعالم الوطنية عىل طريق املطار مكان
الصور والالفتات الرتويجية لرموز الثنائي الشيعي
والقادة اإليرانيني عند مداخل املطار.
وطاملا ّ
أن "عقدة النقص" هذه ستبقى تالزم
الدولة يف مواجهة الدويلة ،فسيبقى تحالف "املافيا
وامليليشيا" حاكما ً متحكما ً بإدارة شؤون البلد ولن
تقوم للبنانيني قيامة يف األفق املنظور ،خصوصا ً
بعدما أعادت قوى الســلطة التــي أوصلتهم إىل
البؤس والخراب اســتنهاض نفســها من كبوة
االنتخابات النيابية ،لتعود إىل بســط ســطوتها
عىل االســتحقاقات الدستورية ،حيث لفت أمس
تلويح عوني رصيح بإقصاء النواب التغيرييني عن
اللجان النيابية بسالح أكثرية الـ 65يف حال عدم
خضوعهم للعبة املحاصصة يف الرتشيحات "وإال
فاألمور متجهة اىل انتخــاب ،واالنتخاب يتطلب
أكثريــة وبالتايل تأخذ األكثريــة أغلبية اللجان"
حســبما حذر النائب آالن عون أمــس ،متوعدا ً
بـ"سيناريو الثالثاء املقبل شبيه بما حصل الثالثاء
املايض" إذا لــم تبادر قوى التغيري إىل االتعاظ من
"خطيئة" جلســة انتخاب رئيس مجلس النواب
ونائبه وهيئة مكتب املجلس.
١٣

خالل اعتصام اتحاد المع ّوقين أمام مصرف لبنان للمطالبة بحقوقهم أمس (فضل عيتاني)

نصار لـ"نداء الوطن"" :دولرة" السياحة
ّ
إختيارية ولفترة محدّدة
بــاتــريــســـــيــا جــــــــالد
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تفاوتــت اآلراء بني مؤيــدة ورافضة للتعميم
الذي أصدرته وزارة الســياحة امس وأتاحت فيه
للمؤسســات الســياحية كافة يف لبنان (فنادق
ومطاعم ومقاه )...للفرتة املمتدة لغاية نهاية شهر
أيلول  2022ضمناً ،التسعري بالدوالر األمريكي عىل
أن تصدر الفاتورة النهائية باللرية اللبنانية.
املؤسسات الســياحية أثنت عىل هذا التعميم

باعتباره سيســمح لها بتقايض الــدوالر النقدي،
ّ
مفصل عىل مقياس السائح
بينما رأى البعض أنه
األجنبي عموما ً واملغرتب خصوصــاً ،أما املواطن
اللبناني الذي يســتجدي الــدوالر ويتقاىض راتبه
باللرية اللبنانية املنهارة والتي تآكلت بنسبة ،98%
ســيصبح غري قادر عىل ارتياد املطاعم وسيجد أن
تســعرية ديليفري الـ"سندويش" ستكون رهينة
"بورصة" الســوق السوداء غري املستقرة يف أدائها
بشكل علني.
١٣

روسيا تحتل ّ ُ
"خمس" األراضي
األوكرانية ...والناتو يستعد
لـ"حرب استنزاف طويلة"
مع التقدّم امليداني الثابت والبطيء للجيش الرويس يف دونباس تحت
تغطية نارية كثيفة ،كشــف الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينســكي
أمس أن القوات الروســية باتت تُســيطر عىل نحو ُ
خمس أرايض بالده،
بما يف ذلك شــبه جزيرة القرم واألرايض الخاضعة لسيطرة اإلنفصاليني
املوالني ملوسكو منذ العام .2014
وقال زيلينســكي" :اليــوم هناك نحو  20يف املئة مــن أراضينا تحت
ســيطرة املحت ّلني ،أي حواىل  125ألف كيلومرت مربّع ،وهي أكثر بكثري من
ك ّل أرايض كافة دول بينيلوكس" ،أي بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ .وعىل
سبيل املقارنة ،كانت القوات الروسية تُسيطر قبل غزو أوكرانيا يف  24شباط
عىل "أكثر من  43ألف كيلومرت مربّع" من البالد ،وفق زيلينسكي١٣ .

يوم ْين
مقتل  4فلسطينيين في أقل ّ من َ

إسرائيل ُتص ّعد عمليّاتها
الدموية في الضفة

الريــاضــية 15
"روالن غاروس":
لقب السيدات
بين غوف وشفياتيك

خالل هدم الجيش اإلسرائيلي منزل ضياء حمارشة في بلدة يعبد القريبة من مدينة جنين أمس (أ ف ب)

صعّ دت الدولة العربية عمليّاتها األمنية الدموية يف أنحاء عدّة من الضفة
الغربية ،حيث ُق ِت َل  4فلســطينيني برصاص الجيــش اإلرسائييل يف أق ّل من
 48ســاعة ،ما يُنذر باحتمال تفجّ ر األوضاع امليدانية أكثر بني اإلرسائيليني
َ
الطرف ْي.
والفلسطينيني ،خصوصا ً يف ظ ّل حال الغليان املجتمعي الحايل بني
ُ
وق ِت َل  3فلســطينيني بني مســاء األربعاء والخميس خالل عمليات
للجيش اإلرسائييل يف الضفةُ .
وق ِت َل الفتى عودة محمد عودة ( 17عاماً)
من قرية املدية غرب مدينة رام الله مساء الخميس ،فيما أوضحت وزارة
الصحة الفلسطينية أن الفتى وصل إىل "مجمع فلسطني الطبي" مصابا ً
"برصاصة يف الصدر أطلقها عليه جنود االحتالل".
وبينما ذكرت مصادر أمنية فلســطينية أن عمليــة القتل أتت ردا ً عىل
"رشق شبان الحجارة يف اتجاه جنود االحتالل بالقرب من الجدار الفاصل"،
تحدّث الجيش اإلرسائييل عن أن " 3مشــتبه فيهم ألقوا زجاجة حارقة عىل
قوة تابعة للجيش اإلرسائييل تعمل قرب الحاجز األمني املحاذي لقرية املدية"،
مشريا ً إىل أن الجنود ردّوا بإطالق النار و"ت ّم تحديد إصابة أحدهم"١٣ .
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ولـــيـــد شـــقــيــر

إختبار األكثرية لنفسها
في األيام القليلة التي تسبق اجتماع البرلمان من أجل
انتخاب اللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها ،يوم الثلثاء،
سيكون على األكثرية النيابية المفترضة تحدّي أن تعمل
على إثبات وجودها في بعض المواقع الحساسة التي
تحتاج إلى دينامية جديدة في التعاطي مع الملفات
المعيشية واالقتصادية التي تحتاج إلى معالجات ملحة.
والسؤال المطروح هو هل أن مكونات هذه األكثرية
قادرة على إجراء تعديل على التشتت الذي ظهرت عليه
في انتخاب نائب رئيس البرلمان الثلثاء الماضي ،حيث
تمكن «المايسترو» «حزب الله» من أن يدير عملية
التصويت لصالح حلفائه وال سيما «التيار الوطني
الحر» ،في نيابة الرئاسة ،بعدما ضمن انضمام بعض
نواب «التيار الوطني الحر» إلى انتخاب الرئيس نبيه
بري ،لكسر محذور الميثاقية ،على رغم إعالن رئيسه
النائب جبران باسيل رفض التصويت لرئيس حركة
«أمل» .وإذا كان المقابل النضمام عدد من النواب
العونيين لصالح الرئيس بري ،هو مقابلتهم بصب
أصوات كتلته لصالح النائب الياس بو صعب ،فإن لغز
امتناع بعض النواب عن التصويت لمنافسه الدكتور
غسان سكاف ،سواء بورقتين بيضاوين وبأخرى الغية
وانضمام بضعة نواب من المحسوبين على مكونات
األكثرية إلى تحالف «حزب الله» و»أمل» و»التيار
الوطني الحر» ،ما زال يطرح التساؤل حول قدرة تلك
األكثرية على التماسك .أي أن خمسة نواب من تلك
األكثرية انحازوا إلى التحالف الثالثي .بعضهم تلقى
وعودا ً بدعمهم في رئاسة لجان نيابية .وبعضهم اآلخر
ربما سال لعابهم حيال منصب رئاسة الحكومة ،أو أن
بعضهم رضخ لقوة النفوذ.
بروفة الثلثاء الماضي تطرح على مكونات األكثرية
اختبارا ً جديدا ً الثلثاء المقبل .والسؤال النظري الملح
هو هل تتمكن من أن تقوم بتمرين جديد لقدرتها
على التوافق هذه المرة؟ هذا االختبار يمتحن مدى
استعدادها للتوافق والتالقي على اختالف مشاربها،
في تسمية رئيس الحكومة المقبل ،أو اختيار الرئيس
الجديد للجمهورية ،أو حتى التفاهم في شأن الحد
األدنى المطلوب من اإلصالحات االقتصادية التي تشكل
بعض شروط انطالقة التعافي االقتصادي .أما عملياً،
فأمامها مهمة تنظيم اختالفاتها في هذه االستحقاقات
التي يمكن أن تؤدي إلى التداخل بين األكثرية واألقلية،
نظرا ً إلى أن حسابات دولية أو إقليمية قد تفرض نفسها
عليها .لكنها مطالبة بتقديم نموذج الحد األدنى حول
عملها التشريعي في شأن القوانين التي عليها دعمها
من أجل اإلنقاذ االقتصادي الذي هو أولوية الناس .وإذا
كان رئيس «الحزب التقدمي االشتراكي» وليد جنبالط
استشعر «الهزيمة» كما قال مما حصل في نيابة
رئاسة البرلمان ،معتبرا ً أن «من االفضل صياغة برنامج
مشترك يتجاوز التناقضات الثانوية من اجل مواجهة
جبهة  8آذار السورية االيرانية ألنها ستنتقم لهزيمتها
في االنتخابات» ،فإن الترجمة الفعلية لذلك قد ال تكون
متاحة إال في البرلمان .فالبلد مقبل على فراغ حكومي،
يبقي حكومة تصريف األعمال في السلطة ،ومن بعده
على فراغ رئاسي نتيجة االنسداد اإلقليمي كما هو متوقع
وحتى إشعار آخر.
قد يحتم الظرف االستثنائي أن يتجاوز البرلمان
دوره في االنعقاد النتخاب الرئيس فقط ،وأن يواصل
التشريع كسلطة ال مجال للتشكيك بشرعيتها .وبقدرته
على صياغة القوانين والرقابة التي تحبط ما يسعى
الفريق الحاكم إلى تمريره ،كشرط لتأليف الحكومة،
من مرسوم تجنيس تفوح منه «رائحة عموالت
وسمسرات» كما قال رئيس حكومة تصريف األعمال
نجيب ميقاتي .بإمكانه ذلك انطالقا ً من لجانه النيابية
التي ستُنتخب الثلثاء المقبل ،وصوال ً إلى الهيئة العامة.
باستطاعته قطع الطريق على صفقة من هذا النوع
عبر لجنة اإلدارة والعدل وفي الهيئة العامة ،واإلشراف
في لجنة الطاقة والمياه واألشغال على تسريع تلزيم
بناء معملين للكهرباء ولتجاوز تعطيل ذلك كما حصل
في آخر جلسة للحكومة ،والتدقيق في تلزيم إعادة
بناء مرفأ بيروت .وبإمكانه ،انطالقا ً من لجنة الشؤون
الخارجية وغيرها من اللجان ،الحؤول دون العودة
إلى إدخال التفاوض على ترسيم الحدود البحرية من
أجل تسريع إفادة لبنان من ثروته النفطية والغازية،
في بازار الصراع اإلقليمي الذي يسترجع «حزب الله»
المناورة بها في سياق موجبات التشدد اإليراني تجاه
أميركا .وباستطاعة نواب األكثرية اإلسراع في صوغ
الموازنة المقبلة ومصارحة اللبنانيين باإلجراءات
الموجعة التي يفترض أن تفرضها انطالقا ً من لجنة
المال والموازنة...
تعداد عناوين البرنامج يبدأ وال ينتهي استنادا ً إلى
ما ينتظر البلد من مخاطر ،وما يتوقعه اللبنانيون من
حلول لدرئها ،من مكونات األكثرية المفترضة ،إذا أرادت
تدشين نمط جديد من الممارسة.
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"التغييريون" ال ُجدد وهدايا "الممانعة":
رئيس البرلمان ونائبه وهيئته ...واللجان؟!
املقاعد األخرى ،فسحب التغيرييّون
أالن ســــركــيـــس
مرشــحهم ونجح مرشــح الحزب
ّ
«التقدمي االشرتاكي» بالتزكية ،كما
تتوقف مكاســب الثالثي
لــن
نجح املرشــحون للمقاعــد الباقية
«حزب الله» وحركة «أمل» و»التيار
عن الشــيعة والســنة والكاثوليك
الوطني الح ّر» من رشذمة املعارضة،
بالتزكية أيضاً ،وجميعهم من فريق
عند انتخابات رئيس املجلس ونائبه،
«املمانعة».
بل يبدو أنهــا ســتصل إىل اللجان
إذا اســتمرت هــذه املقاربــة
النيابيــة وبعدها إىل رئيس الحكومة
وانســحبت عىل عضويــة اللجان
الجديد والحكومة.
النيابية أيضاً ،فستؤول هذه اللجان
ويبدو أن قسما ً من التغيرييّني
إىل نــواب «املمانعة»
يف مجلــس النــواب
التي ستؤمّ ن لنفسها
يتــرّف وكأنه يريد
عــر التفاهمــات
مساعدة «حزب الله»
املســبقة ومــن ثم
وحلفائه للحفاظ عىل إذا استمرّ عدد من
األكثريــة والحصول النواب الجدد بالعمل األصوات ،كل املقاعد يف
اللجان األساسية.
عىل مكاسب أكرب عرب
وفق مقولة "كلن
ويف التفاصيــل،
هيئة املجلس واللجان
كــي تت ّم الســيطرة يعني كلن" فإن هذا هنــاك  16لجنــة5 ،
جح كفة فريق منها عــدد أعضائها
بشــكل أكــر عىل األمر ير ّ
 17والبقيــة  12مــا
املجلس.
"الممانعة"
عــدا لجنــة واحدة
ومن الواضح أن
أعضاؤها  9ما يجعــل عدد املقاعد
سياســتهم تُظهر وكأنهم يتماهون
يف اللجــان  214مقعداً ،ويمكن لكل
مع «الثالثــي الحاكم» ،خصوصا ً أن
نائب أن يكون عضوا ً يف لجنتني وذلك
قسما ً منهم يعترب أن املشكلة تكمن
مللء مقاعــد اللجان .وتتو ّزع اللجان
يف الفســاد فقط وليس السالح غري
األساسية الخمس عىل االدارة والعدل،
الرشعــي وســيطرة «الدويلة» عىل
املال واملوازنة ،الشــؤون الخارجية،
الدولــة ،وأن فــرض التصويت عىل
الدفاع ،واألشغال ،وعىل رغم أن عدد
مجلس النواب الختيار املراكز وليس
أعضاء كل منها  ،17إال أن باستطاعة
النتيجة هو الهدف بح ّد ذاته.
أي أكثرية ملء املقاعــد بـ 43نائبا ً
قــد تكــون فكــرة التصويت
إذا اســتخدمت عضوية لجنتني لكل
ألعضاء الهيئة جيّدة لكرس التوافق،
نائــب ،لذلك من الســهل أن يتمكن
لكــن التصويت حصــل فقط عىل
فريق «حزب الله» وحلفائه من تأمني
املرشح املاروني عىل أحد مقاعد أمانة
الرس فربح ّ
«بلوك» ٍ
كاف مــن األصوات النتخاب
مرشــح «التيار الوطني
كافة أعضاء هذه اللجان بعد التوافق.
الحر» النائب أالن عون بعدما امتنع
أمــا الفريق اآلخــر ،الذي كان
التغيرييّون وعدد من املستق ّلني عن
يراهن الشــعب عىل أنه سيشــ ّكل
التصويت لعضو تكتل «الجمهورية
أكثرية سيادية تغيريية ،فاتّضح أنه
القويــة» النائب زيــاد الحواط ،أما
غري قادر عــى التوافق وأنه مخرتق
عندمــا أتــى دور التصويــت عىل

بنواب يميلــون إىل محور «املمانعة»
بالرغم من عدم انتمائهم إىل «حزب
الله» أو حركة «أمــل» ،كذلك هناك
اخرتاق عرب مجموعــة صغرية من
التغيرييني التــي تلعب دور املعارض
واملعرتض عىل الجميع ،وهي نجحت
يف الدخــول إىل املجلس عرب حواصل
أمّ نتها مجموعــات تقليدية ،لكنها
اآلن تُعاكس الجميع ،فتقدّم املكاسب
لفريق «حزب الله» عن قصد أو عن
غري قصد.
وما هو غــر واضح حتى اآلن،
كيف ســتكون آليــة التصويت ملئة
مقعــد يف اللجان وكم مــن الوقت
ســيتط ّلب ذلك ،وكم من العراضات
الكالمية ســتحصل أمــام اإلعالم
للتغطية عىل الكارثة املفتعلة من قبل
بعض التغيرييني الذيــن لم يحددوا
أولويات املواجهــة ،فبدأوا بالخطوة
الخطأ بعدما باتوا يف موقع التأثري.
وإذا اســتمر عدد مــن النواب
الجدد بالعمل وفق مقولة «كلن يعني
كلن» ،فــإن هذا األمــر يرجّ ح كفة
فريق «املمانعة» وحلفائه عىل كفة
الســياديني إنطالقا ً مــن أن الفريق
األول كان له األكثرية يف السلطة أصالً

خفــايـــا
أحيــل أحــد القضاة عىل
املجلــس التأديبي بعد انتقادات
وجّ هها اخــرا ً اىل القضاء عرب
«فايسبوك» بســبب ما اعتربه
سكوتا ً عن الفســاد يف الجسم
القضائي ،وطلبــه االدعاء عىل
قاض زميل له بجرائم الفســاد
وتبييض االمــوال ،وانتقاداته
للقضاء لعدم تحريكه ساكنا ً يف
ملف املودعني.
سئل نائب جديد بعد انتهاء
جلســة انتخاب رئيس مجلس
النواب وهيئة مكتبه عن سبب
ســكوته طوال الجلسة فقال:
«ما خلونا نحكي».
نقــل عن نائب ســابق يف
«التيار الوطنــي الحر» أنه يعد
كتاب اســتقالته من «التيار»
وعندما ســئل عن السبب قال:
«أنا يف طريق وهم يف طريق».
وهو من لديه قوة السالح ،فهل الذين وصلوا
عىل ظهر الثورة إىل مجلس النواب هم فعالً
تغيرييّون أم أن تغيريهم هدفه إنهاء كل من
يقف يف وجه «حزب الله» وسالحه وسياسته
املدمّ رة للدولة؟

توضيح من «"اإلتصاالت"»
توضيحا ً للخرب املنشــور يف عدد أمس من «نداء الوطن» يف زاوية «خفايا»
وفيه أن مزايدة الربيد تأخرت بسبب عدم توفر االعتمادات الالزمة لنرش اإلعالن
يف الصحف املحليــة ،جاءنا من وزارة اإلتصاالت أنه« :بنــاء عىل قرار مجلس
الوزراء رقم  139تاريخ  2022/5/20املتعلق بنقل اعتماد من احتياطي املوازنة
العامة ،موازنة وزارة االتصاالت  -املديرية العامة للربيد لعام  2022لزوم طبع
ونرش االعالنات الطالق مزايدة تلزيم الخدمات الربيدية .والتي ستتم ضمن املهل
القانونية .لذلك نؤكد أن ما جاء يف جريدتكم هو يف غري محله».

«"تيار المستقبل"» يبحث في استعادة العمل
االجتماعي  -الخدماتي
كـــلــيــر شــكـــر
تسود حالة التش ّ
ظي الساحة السنيّة عىل نحو
هــو األول من نوعه منذ ســيادة اتفاق الطائف .ال
زعامة سنية ممثَّلة ،أو ممثِّلة ،يف الربملان اللبناني،
وقد تقــع الواقعة يف حال دعا رئيس الجمهورية إىل
طاولة حوار وطنيّ ،
ألن أي رئيس حكومة سيجلس
إىل جانب زعماء الطوائف األخرى ،ال يتمتع بالثقل
الشعبي ذاته.
خرج سعد الحريري من املشــهدية اللبنانية
تحت عنوان تعليق العمل السيايس ،وسط واقعتني
اثنتني فقط تخترصان هذا االنســحاب .األوىل ،هي
ّ
أن صاحب العالقة لم يحدد املهلة الزمنية النكفائه
مع ّ
أن اســتخدامه تعبري «تعليــق» لوصف حالة
خروجه ،تعني أنّها محددة يف الزمن ،لكن التكهنات
حول توقيــت عودته هي مجــ ّرد تخيّالت ال تمت
للواقع بصلة .الثانية ،هــي ّ
أن الحريري موجود يف
اإلمارات العربية املتحدة يحاول إعادة تكوين ثروته
الشخصية.
أمّ ا غري ذلك ،فيدخل يف مجال البازار السيايس
املفتوح عــى مرصاعيــه ،بعدمــا ُ
ضب «تيار
املســتقبل» يف صميمه وتحوّل إىل «دكان مفتوح»
لكل من يريد أن يســتويل عىل ّ
حصــة منه ...حتى
ّ
أن محــاوالت «قدامى املســتقبل» الذين نجحوا يف
االنتخابات األخرية ،لتأطري تجمعهم النيابي ،ال تزال
دونها عثرات.
الالفتّ ،
أن بصمات الحريري خالل االستحقاق
النيابي لم تُرصد ّإل يف «جُ رمني» :األول هو التصدي
ملرشوع فؤاد الســنيورة بقيادة تكتــل نيابي بعد
رشوعه يف عملية تشجيع الســنّة ،مع دار الفتوى
واملفتــي عبد اللطيــف دريان ،عىل املشــاركة يف
االســتحقاق النيابــي خالفا ً لرغبــة رئيس «تيار

الحريري لم «يهجر» العمل السياسي أو الساحة اللبنانية

املســتقبل» ،والثاني هو التحريض عىل «القوات»
للحؤول دون غرف مرشحيهم وال املرشحني معهم
من السنة من معجن «املستقبل» يف الدوائر املشرتكة.
أمّ ا غري ذلك ،فلم يدخل الحريري رشيكا ً فعليا ً يف دعم
بعض اللوائح أو املرشــحني حتى لو كانوا من فئة
املرىض عنهم من جانبه.
يف الواقعّ ،
ّ
املتغيات التي طرأت عىل الساحة
فإن
السنية بفعل غياب الحريري ،مع العلم ّ
أن مشاركته
يف االنتخابات ما كانت لتعيــد انتاج نفس التوازن
السيايس يف الربملان نتيجة تراجع حضوره يف بيئته
والذي كان سيُرتجم يف صناديق االقرتاع ...من شأنها
أن تحمل الكثري من التداعيات عىل املشهدية السنية
لتنتج واقعــا ً جديدا ً قد يأخذ وقتــه ومداه قبل أن
يتبلور بصوره النهائية.
فعلياً ،م ّر أكثر من خمســة أشهر عىل إعالن
الحريري قرار اعتكافه ،والذي حاول فرضه عىل ك ّل
حاميل البطاقة الزرقاء ،ولم يخف انزعاجه من اولئك
الذين قرروا مخالفــة تعليماته ،بعد طلبه «من ك ّل
منتسب أو منتسبة إىل «تيار املستقبل» يف حال عدم
التزام توجيهات رئيس التيار والعزم عىل املشاركة
ّ
كمرشــحني ،توجيه طلب اســتقالة
يف االنتخابات
خ ّ
طيّا ً إىل «تيار املســتقبل» واالمتناع عن استخدام
اسم التيار أو أحد شــعاراته أو رموزه يف الحمالت
االنتخابية ،واالمتناع عن أيّ ادّعاء بتمثيل التيار أو
مرشوعه خالل أيّ نشاط انتخابي».

ولكن حتــى اآلن ،ال بوادر جديّة أو رســمية
قد تيش بعودة قريبة لرئيس الحكومة الســابق إىل
بريوت .حتــى ّ
أن محاوالت «من تبقــى» يف «تيار
املســتقبل» إلعادة تنظيم «التيــار» ،ال تزال تواجَ ه
بالكثري من الضبابية التي تحيط بتوقيت عقد مؤتمر
عام ،وبمصري األوراق التي يت ّم إعدادها ملناقشتها يف
املؤتمر.
يقول أحد القياديني ّ
إن املعلومات املتوفرة لديه
ّ
بــأن النيّة إلعداد املؤتمر العــام ،جديّة ،وهذا
تفيد
يعني ّ
أن الحريري لم «يهجر» العمل الســيايس أو
الســاحة اللبنانية ،ال بل يؤ ّكد ّ
أن أحد أهداف إعادة
ترتيب الوضــع الحزبي هو انتــاج أطر تنظيمية
للعمل االجتماعي -الخدماتي الذي سيعاود نشاطه
وفعاليته يف املرحلة املقبلة.
يكشف ّ
أن ثمة ورشة تعمل بهدوء إلعداد األوراق
السياسية والتنظيمية التي ستناقش خالل املؤتمر،
ّ
لكن توقيت عقده ال يــزال مبهما ً فيما يفرتض أن
يشــهد املؤتمر مراجعة نقدية شاملة لكل املرحلة
املقبلة واالستعداد للمســتقبل ،ليؤكد ّ
أن الحريري
ســيعود لكنه يبقي توقيت هذا القرار ملكه ،ولهذا
ّ
الشــق االجتماعي -اإلنمائي -الخدماتي
سيكون
جزءا ً أساسيا ً من ورشــة «التيار» يف مؤتمره العام
للبحث يف األطر املتاحة لتفعيل هذه «الخاصية» ولو
بتوجه جديد ونمط جديد ،واســتعادة التفاعل مع
القواعد واملؤيّدين ...ولو بعد حني.

محـــــليـــــات
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ماذا لو كانت االنتخابات جرت على أساس النظام األكثري؟
غـــادة حــالوي
ماذا لــو كانــت اإلنتخابات حصلت
عىل اســاس النظام االكثري؟ وهل كان
الفارق بالنتائج ليكون كبريا ً بني انتخابات
جرت عىل اســاس النظام الحايل والنظام
االكثري؟ املؤكد وفق الخبري يف الشــؤون
االنتخابية كمال فغــايل ان النتائج حكما ً
كانت ستكون مغايرة .تميل لصالح قوى
الثامن من آذار فيما قوى التغيري لم تكن
لتفوز بأي مقعد مــن مقاعدها الحالية،
كما ان نتائج «التيار الوطني الحر» كانت

ستكون ســلبية باملطلق مقابل «القوات
اللبنانية» يف املناطق املسيحية.
يأتي يف اسباب إعرتاض بعض القوى
عىل النظام الحايل انه يتسبب بخلل واضح
يف النتائج ،بحيث ينجح املرشح بأقل من
مئة صوت يف دائرة معينة ،بينما يفشــل
مرشــح آخر حتى لو نال آالف االصوات
يف دائرته .وهذه مشــكلة يمكن ان تتكرر
مع اي قانون انتخابي إلرتباطها بتوزيع
املقاعد عىل الطوائف وفقــا ً الحجام كل
طائفة .ويأتــي يف املآخذ ايضا ً عدم وجود
خيار شطب أسماء املرشحني عىل الالئحة،

حسب الصيغة االكثرية السابقة علما ان التحالفات كانت اختلفت يف بعض الدوائر
الحزب
مقاعد
األصوات
الجبهة
الئحة
الدائرة
التيار والثنائي
7
27,872
آذار 8
زحلة الرسالة
البقاع 1
مراد
6
28,920
آذار 8
الغد األفضل
البقاع 2
الثنائي
10
154,358
آذار 8
األمل والوفاء
البقاع 3
سعد
5
املعارضة يسار 18,783
ننتخب للتغيري
الجنوب 1
الثنائي
7
138,242
آذار 8
األمل والوفاء
الجنوب 2
الثنائي
11
197,822
آذار 8
األمل والوفاء
الجنوب 3
املستقبل
7
41,848
الئحة اإلعتدال الوطني آذار 14
الشمال 1
القوات وريفي
11
30,006
آذار 14
إنقاذ وطن
الشمال 2
القوات
10
39,844
نبض الجمهورية القوية آذار 14
الشمال 3
القوات
8
13,220
آذار 14
بريوت األوىل بريوت نحن لها
الثنائي
11
36,962
آذار 8
بريوت الثانية وحدة بريوت
التيار والثنائي
8
34,192
آذار 8
جبل لبنان  1كنا ورح نبقى
الكتائب
8
املعارضة يمني 22,523
جبل لبنان  2متن التغيري
التيار والثنائي
6
33,962
آذار 8
جبل لبنان  3الئحة الوفاق الوطني
االشرتاكي والقوات
13
83,389
آذار 14
جبل لبنان  4الرشاكة واإلرادة
الدائرة الصغرى
زحلة
البقاع الغربي وراشيا
جزين
جزين
الزهراني
عكار
عكار
طرابلس
طرابلس
طرابلس
زغرتا
الكورة
الكورة
برشي
بريوت األوىل
بريوت األوىل
بريوت الثانية
بريوت الثانية
كرسوان
املتن
بعبدا

كان فاز بصيغة لكل ناخب صوت واحد
الئحة
الجنس
املرشح
الطائفة
ذكور الكتلة الشعبية
محمد حمود
سنّة
ذكور الغد األفضل
اييل فرزيل
أرثوذكس
ذكور اإلعتدال قوتنا
ابراهيم عازار
موارنة
ذكور معً ا لصيدا وجزين
امل ابو زيد
موارنة
ذكور القرار الحر
روبار كنعان
كاثوليك
ذكور عكار
وسام منصور
أرثوذكس
ذكور عكار أوال»
حيدر عيىس
علويون
ذكور االرادة الشعبية
رفيل دياب
أرثوذكس
ذكور االرادة الشعبية
فيصل كرامي
سنّة
ذكور االرادة الشعبية
محمد الطرابليس
علويون
ذكور الئحة وحدة الشمال
اسطفان الدويهي
موارنة
ذكور الئحة وحدة الشمال
سليم سعادة
أرثوذكس
ذكور الئحة وحدة الشمال
فادي غصن
أرثوذكس
ذكور نبض الجمهورية القوية
جوزاف اسحاق
موارنة
ذكور بريوت نحن لها
اييل رشبيش
أقليات
ذكور كنا ورح نبقى لبريوت
أرمن ارثوذكس الكسندر ماطوسيان
بريوت التغيري
اناث
نهاد يزبك
إنجيليون
ذكور لبريوت
احمد دباغ
سنّة
ذكور الحرية قرار
منصور البون
موارنة
ذكور نحو الدولة
جاد غصن
موارنة
ذكور بعبدا التغيري
ميشال حلو
موارنة

الدائرة الصغرى
زحلة
البقاع الغربي وراشيا
جزين
جزين
الزهراني
عكار
عكار
طرابلس
طرابلس
طرابلس
الكورة
الكورة
زغرتا
برشي
بريوت األوىل
بريوت األوىل
بريوت الثانية
بريوت الثانية
كرسوان
املتن
بعبدا

كان خرس بصيغة لكل ناخب صوت واحد
الئحة
الجنس
املرشح
الطائفة
ذكور زحلة السيادة
بالل الحشيمي
سنّة
ذكور القرار الوطني املستقل
غسان سكاف
أرثوذكس
ذكور ننتخب للتغيري
رشبل مسعد
موارنة
ذكور وحدتنا صيدا وجزين
سعيد االسمر
موارنة
ذكور األمل والوفاء
ميشال موىس
كاثوليك
ذكور الئحة اإلعتدال الوطني
احمد رستم
علويون
ذكور الئحة اإلعتدال الوطني
سجبع عطيه
أرثوذكس
ذكور التغيري الحقيقي
فراس السلوم
علويون
ذكور إنتفض للسيادة للعدالة
رامي فنج
سنّة
ذكور إنقاذ وطن
جميل عبود
أرثوذكس
ذكور رح نبقى هون
جورج عطا االله
أرثوذكس
ذكور شمال املواجهة
اديب عبد املسيح
أرثوذكس
ذكور شمالنا
ميشال الدويهي
موارنة
ذكور الئحة وحدة الشمال
ملحم طوق
موارنة
ذكور بريوت نحن لها
أرمن ارثوذكس جهاد باقرادوني
لوطني
اناث
سينتيا زرازير
أقليات
ذكور بريوت التغيري
وضاح الصادق
سنّة
ذكور وحدة بريوت
ادكار طرابليس
إنجيليون
ذكور رصخة وطن
سليم الصايغ
موارنة
ذكور متن الحرية
رازي الحاج
موارنة
كميل ميشال شمعون ذكور بعبدا السيادة والقرار
موارنة

وتفقد الدائرة الصغرى تمثيلها بالشــكل
الصحيح ،نائب نال ســبعني صوتا ً يصبح
ممثالً للدائرة اكثر من نائب نال اكثر من
 5000صوت ،والســبب مرتبط بطبيعة
النظام النســبي حيــث الالئحة هي التي
تربح وليس الشخص.
يف ما يتعلق بالصوت التفضييل ،يقول
فغايل« :عــادة ،ال وجود لخيــار الصوت
التفضيــي يف كثــر من الــدول مع انه
خيار ديمقراطي ،بسببه يضطر الناخب
للوقــوف عىل رغبــات الناخبني ومراعاة
احتياجاتهــم اكثر من مســايرة رئيس
الالئحة التي يرتشح يف عدادها».
بفضل القانون الحايل فان االحزاب ال
يمكنها ان تدعــم بعضها يف الدائرة ذاتها
وخارجها .مثالً كان من املستحيل للناخب
القومي ان يعطي صوته التفضييل ملرشح
حزبه يف حاصبيــا ،وكذلك االمر يف بريوت
والدوائر االخرى.
يرى الخبري فغايل وجود حاجة العادة
النظر بالصيغــة االنتخابية الحالية من
خالل مجموعــة خطوات تخترص بتكبري
بعض الدوائــر االنتخابية ،بينما ال يكون
الصــوت التفضييل محصــورا ً بالقضاء
طاملا ان التصويت يكون لالئحة عموماً.
يف دراســة انجزها عن اختالف نتائج
االنتخابات لو كانت اجريت عىل اســاس
النظام االكثريّ ،
تبي لديه امكانية تغيري
ما يقــارب  21مقعداً ،ولــو ان القانون
الحــايل يبقى االفضل بغــض النظر عن
النتائج النها تتغري .جازما ً ان نتائج قوى
التغيري كانت ســتختلف كليا ً ألن النظام
االكثــري لن يخولها الفــوز ،خاصة وان
جميعها فازت بأصــوات قليلة حققتها
الالئحة وليس بجهد شخيص.
 One man one voteيعــزز برأيــه
حظوظ فوز اي الئحــة بأكثر من مقعد
والنسبية يجب تحسينها او اعتماد صيغ
مختلفة عن النظام االكثري .يخلص فغايل
اىل اســتنتاج مفاده ان االفضل تحســن
الصيغة املعتمــدة حاليا ً من اعتماد نظام
اكثــري .يقدم فغايل مثــاً حول اختالف
النظــام االكثــري لو اعتمد عــى نتائج
«القوات» و»التيار الوطنــي الحر» .أمَّ ن
مثل هــذا النظام اكتســاح العونيني قبل
دورتني انتخابيتني فيما اعتماده اليوم لن
يحقق لهم فوزا ً بعــدد املقاعد ذاته الذي
فازوا به ،مثل «القوات اللبنانية» يف بعلبك
الهرمل حيث كان مستحيالً فوزها بمقعد
نيابي وكذلــك قوى التغيــر يف الجنوب
الثالثة.
الجبهة
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وسطيون
اجمايل

أســعــد بــشــارة

خريطة طريق إلى االستشارات
ال يوجد أي سبب للشك بأن أكثرية الـ  65صوتا ً في المجلس النيابي
التي جمعها «حزب الله» ،ستكون أكثرية ثابتة .فما حصل في اعادة التجديد
للرئيس نبيه بري وانتخاب الياس بو صعب ،قابل للتكرار بسهولة في
االستشارات الملزمة لتسمية من سيشكل الحكومة ،وبالتالي لنيل الثقة
للحكومة ،واالستعداد للتعامل الحقا ً مع االستحقاق الرئاسي.
أمام هذا الواقع ماذا يمكن ان تكون عليه مواقف الكتل الحزبية والمستقلين
والتغييريين ،وما هي خياراتها البديلة وهل يمكن توقع ان تنسجم ضمن خطة
عمل ال تحالف فيها وال ذوبان ،بل التقاء على مواجهة تجديد المنظومة لنفسها،
أكثرية وحكومة ورئاسة؟ في حسابات «حزب الله» ثابتة لن تتغير .حكومة
ما يسمى بالوفاق الوطني ،يتفق على تسمية رئيسها بين المختلفين تحت
سقف الحزب ،ويقوم هو بتشكيلها وفق تقاسم مسبق ومكشوف هذه المرة،
اي تقاسم ال يخبئ نفسه بوزير طاقة كوليد فياض ،وال بوزير تكنوقراطي
كيوسف الخليل ،بل باالبطال المباشرين على المسرح.
هذه الحكومة التي يريد «حزب الله» للرئيس نجيب ميقاتي أن يكرر
ترؤسها ،ستشهد اذا حصلت التسمية ،شدا ً وجذبا ً مع جبران باسيل ،الذي
سيطرح اسماء أخرى قبل تحديد موعد االستشارات ،لالبتزاز والعودة الى
ميقاتي لكن بشروط سلعاتا ،والتعيينات والثلث المعطل ،لضمان مرحلة
ما بعد انتهاء الوالية الرئاسية .وسيكون هذا االبتزاز كما العادة تحت سقف
الحزب ،القادر على تكرار االتفاق حول الحكومة ،كما استطاع ان يجمع
الحلفاء في لوائح واحدة ،وتاليا ً كما رتب الصفقة التبادلية بين بري وباسيل،
في انتخاب رئيس المجلس ونائبه وفي اللجان.
لن يكمل صورة صفقة الحكومة الجديدة ،اال الديكور السني المستعد للعب
دور الواجهة ،كما دور من يؤمّ ن الميثاقية ،وهنا الطابة ستكون في ملعب
الرئيس ميقاتي ،الذي يدرس خياراته جيداً ،مع ميل واضح لتكرار التجربة.
ومن يدري ربما لن يشترط ميقاتي هذه المرة تسهيل ملف الكهرباء اذا سلم
لباسيل بوزارة الطاقة ،بل سيترك ذلك ليعلن قبل دقائق من استقالته.
ستكون االستشارات الملزمة المدخل الى اختبار يفوق انتخاب رئيس
المجلس ونائبه بأضعاف .ستكون امتحانا ً للقوى التي لم ولن تصطف
مرة جديدة في مسار معروفة نتائجه سلفاً .ولهذا فإن هذه القوى ستكون
مسؤوليتها مضاعفة ،في االختبار الجديد ،وهي مسؤولية تتجاوز المهاترات
واالتهامات التي اعقبت نكسة الجلسة النيابية األولى.
لم يعد من خيارات كثيرة امام هذه القوى في االستشارات الملزمة .االول
يعني الدخول أو الموافقة على حكومة «حزب الله» المقنعة بلباس الوفاق
الوطني ،وهو خيار لم يعد مطروحا ً ال بالنسبة للكتل الحزبية او بالنسبة لكتلة
التغيير او المستقلين ،والثاني االتفاق على تسمية شخصية سياسية أو نيابية،
تكون على صورة كتلة التغيير ،سواء سمي نائب من الكتلة أو من خارجها،
يتأمن لها الدعم الكامل من النواب الذين يفترض أن يعودوا أكثرية ،وتقدم فور
تسميتها مشروع تشكيل حكومة انقاذ يختلف جذريا ً عن حكومات االنهيار
الوفاقية ،واذا ما قام «حزب الله» بتعطيل تشكيلها بنفسه أو مختبئا ً بحلفائه،
فسيكون ذلك اثباتا ً آخر على مسؤوليته المستدامة عن التعطيل واالنهيار.
الخيار الثالث ،اذا ما صمدت كتلة الـ  65نائباً ،وسمت رئيسا ً مكلفا ً يجدد
حكومات المنظومة ،سيتمثل بترك أكثرية الـ  ،65تشكل حكومة «حزب الله»،
وتمضي في سباق مع العبث والتخريب والهبوط الحر الى االسفل ،ولن يكون
هذا الخيار اال تعبيرا ً عن تحديد هوية الجناة من دون أقنعة.
واذا كان ليس مطروحا ً من االساس التنسيق بين قوى حزبية ومستقلين
وتغييريين ،من أجل التماهي في مقاربة الشأن العام ،فإن عدم اإللتقاء على
العناوين البديهية سيكون كارثياً ،فالقوى الحزبية باتت أكثر استعدادا ً لمواكبة
أي مبادرة تصدر عن كتلة  17تشرين ،ذلك كي ال يكافأ المسؤولون الفعليون
عن المحاصصة والفساد والوصاية ،بهدايا مجانية ،وكي ال يكافأ شعب 17
تشرين بخيبات ليس جاهزا ً لتحملها.
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لبنان يطلب دعم دوريات الجيش
في الجنوب بالنفط والغاز
عرض وزيــر الخارجية واملغرتبني يف حكومة ترصيــف االعمال الدكتور
عبدالله بو حبيب امس مع كل من سفري روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف
وسفري الصني لدى لبنان تشيان مينجيان ،يف موضوع التجديد للقوات الدولية
العاملة يف جنوب لبنان (اليونيفيل) .وطلب منهما تأييد بلديهما للفقرة رقم
 11التي يتضمنها قرار التجديد والتي تنص عىل دعم دوريات الجيش اللبناني
العاملة يف الجنوب ملدة سنة كاملة بالنفط والغاز والطبابة ،لتتمكن من القيام
بدوريات مشرتكة مع «اليونيفيل».

غريك :زيارة البابا للبنان أرجئت ولم ُت َ
لغ
أعلن األمني العام لســينودس األساقفة الكاردينال
ماريو غريك أن زيارة البابا فرنسيس اىل لبنان أرجئت ولم
تلغ ،الفتا ً إىل أن صحته ال تساعده حاليا ً عىل القيام بهذه
الزيارة .هــذا اإلعالن جاء يف املؤتمر الصحايف الذي عقد يف
الرصح البطريركي يف بكركي ،بدعوة من مجلس البطاركة
واألساقفة الكاثوليك يف لبنان واللجنة األسقفية لوسائل
اإلعالم واملنســق العام ألعمال الســينودس يف الكنيسة
املارونية املطران منري خريالله ،ملناســبة زيارة غريك اىل
لبنان حيث سيشــارك يف القداس اإللهي إلعالن تطويب
االبوين الكبوشيني الشهيدين ليونار عويس ملكي وتوما
صالح يوم السبت املقبل يف دير الصليب يف جل الديب.

عنداري

بداية ،ألقى النائب البطريركي عىل منطقة جونية
املطران أنطوان نبيل عنداري كلمة قال فيها« :ان عنوان
الجمعية العادية السادســة عرشة لسينودس األساقفة
يف روما ســنة  ،2023هو من أجل كنيسة سينودسية،
رشكة ،مشاركة ورســالة ،وأنه منذ العارش من ترشين
األول من العام  2021افتتح قداســة البابا فرنســيس
األعمال التحضريية لهذا السينودس ،وبدأت التحضريات
يف كنائســنا الرشقية ويف األبرشــيات واألديار ،ويف هذا
اإلطار تأتي الزيارة االســتطالعية لنيافــة الكاردينال
غريك».

خير الله

ثم كانت كلمة للمطران خري الله ،رحب فيها باسم
الكنيسة الكاثوليكية باألمني العام لسينودس األساقفة
الكاردينال ماريو غريك ،مشددا ً عىل أن «البابا فرنسيس
أراد أن تبدأ رحلة السينودس باإلصغاء للكنائس املحلية،
وأنه اختار ثالثة عناوين هي رشكة ،رسالة ومشاركة».

غريك

بدوره ،ألقى الكاردينال غريــك كلمة ،أعلن فيها
أنه ســعيد جدا ً بزيارته إىل لبنان ،وقال« :ان الكنيسة
السينودســية هي كنيســة تصغــي اىل الجميع دون
إقصــاء أي أحد» ،داعيا ً الكنيســة اىل «مراجعة بعض

األمور وتجديد العمل الرعويّ من أجل مستقبل أفضل
للكنيسة».
ولفت غريك اىل «أزمة ثقة عــى الصعيد العاملي،
تحتاج اىل العودة اىل الله لرتميم هذه الثقة».
ور ّدا ً عىل ســؤال عن تأجيل أو إلغاء زيارة قداسة
البابا فرنســيس اىل لبنان ،قال الكاردينال غريك« :إن
صحة البابا ال تســاعده حاليا ً عــى القيام بمثل هذه
الزيارة ،ولكن زيارته اىل لبنان أرجئت ولم تلغ».
وأعرب غريــك عن «إعجابه الكبــر بلبنان وعن
تقديره التعايش الذي ملســه بني املسلمني واملسيحيني
وبخاصة أثناء زيارته اىل مدينة طرابلس».

٤

محـــــليـــــات
العـــدد  - 850السنــــة الثــالثــة

جــان الــفــغــالــي

نواب التشريع...
ونواب الشارع
إسمه «السلطة التشريعية» أي
«المطبخ الذي يتم فيه التشريع»،
ولكن بنظرة فاحصة إلى الوجوه
والسير الذاتية لمعظم النواب
الجدد ،يتبيَّن ألي ِّ
مدقق أن معظم
الـ 128نائبا ً الذين يتألف منهم
مجلس النواب ،التشريع منهم براء.
نائبٌ يطلب الكالم ،ويقرأ لرئيس
المجلس بندا ً في النظام الداخلي،
ويطلب تفسيرا ً منه ،وكأنه يقرأ في
النظام الداخلي للمرة األولى علما ً
أنه نائب منذ العام  2009أي منذ
 13عاماً.
نائبٌ آخر «يفتح دكانة
اجتهادات» فيُفتي بأن األوراق
الملغاة ال تُ َ
حتسب من النصاب،
بمعنى أن كل ورقة ملغاة تُسقِ ط
نائبا ً من عدد الحضور فتنقص
األغلبية المطلوبة للفوز.
نائب ثالث انسحب من الترشح
ألمانة السر ،ألن الترشح يتم وفق
التوزيع الطائفي ،ونسي أنه ترشح
إلى النيابة وفاز وفق التوزيع
الطائفي.
الصامتون «استهابوا الجرصة»
فكم واحد منهم قرأ الدستور
وفهم بنوده ،وكم واحد منهم
يحمل شهادة في الحقوق أو في
القانون؟
أين حسن الرفاعي؟ أين مخايل
الضاهر؟ أين نصري المعلوف؟
أين خاتشيك بابيكيان؟ أين
أوغست باخوس؟ أين إدمون رزق؟
أين ريمون إده؟ أين بهيج طبارة؟
أين عبدو عويدات؟ أين شاكر أبو
سليمان؟
الالئحة تطول وتطول ،وليس
باإلمكان تعداد جميع المش ّرعين
على مدى المجالس النيابية
المتعاقبة ،والتعداد يدعو إلى
التحسر .حتى لقيادة سيارة،
ولنيل رخصة سوق ،يحتاج المرء
الى امتحان ،فكيف «لقيادة وطن
تشريعياً ،أال يحتاج مَ ن سيضع
يده على «المقود التشريعي» لنيل
«حاصل الثقافة الدستورية» قبل
الحاصل العددي؟
حتى في المجالس النيابية ما
بعد الطائف ،وحين كان اللواء
غازي كنعان «ير ِّكب لوائح ويسمي
منها نواباً» ،كان هناك نواب
مش ِّرعون ،اليوم تفتِّش «بالسراج
والفتيلة» فال تعثر على مش ِّرع إال
في ما ندر ،فيما تعثر على 128
نائباً.
هناك كت ٌل ليس فيها نائب واحد
يفهم في التشريع.
وهناك نواب مستقلون ال
يعرفون ما هو التشريع .نحن في
زمن «القحط التشريعي» ،فكيف
سيواكب هذا المجلس مشاريع
واقتراحات قوانين يتع َّلق بها
مستقبل لبنان؟
بدا مجلس النواب ،في مشهديته
األولى ،كأننا أمام «مدرسة محو
األميّة»« :طالب» ال يعرفون ماذا
يفعلون ،وينتظرون من «األستاذ»
أن يبدأ بتعليمهم «التهجئة»،
والمشاهدون يسألون :هل مدرسة
«محو األمية» في ساحة النجمة،
تحتاج إلى أربع سنوات ليُنهي
الطالب «اختصاصهم»؟.
لم يعد «شر البليّة ما يُضحك»
بل «ما يبكي» ...نحن أمام مشه ٍد
مأسوي :نوابٌ التبس عليهم األمر
فضاعوا بين الطريق إلى التشريع
والطريق إلى الشارع ،واعتقدوا أن
المداومة في الشارع تعفيهم من
مسؤوليات التشريع.
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أقرّ  219قانونًا وناقش رسائل لرئيس الجمهورية وشهد إستقاالت ووفيات

مجلس الـ  2018في ظل رئيس و 3حكومات:
 37جلسة في  1460يومًا...
أكـــرم حـــمــدان

بينما يجري الحديث عن املهام التي تنتظر مجلس
النــواب الجديــد ( ،)2022بعد اكتمــال هيئة مكتبه
واإلستعداد لجلســة انتخاب أعضاء اللجان ورؤسائها
ومق ّرريهــا لكي يكتمل مطبخــه الترشيعي ،ربما من
املفيد اإلضاءة عــى ما أنجزه مجلس نواب العام 2018
بمعزل عــن تقييم الكــوارث اإلقتصادية واإلجتماعية
واألمنية والصحية وغريها التي حلت بلبنان يف زمن هذا
املجلس وعهده.
كذلــك ،فإن تقييــم إنتاجية هذا املجلس قياســا ً
باملجالس الســابقة وربما الالحقة ربطــا ً بالظروف
واملعطيات ،أمر مرتوك ألصحاب اإلختصاص والدراسات
العلمية ،إال أن هذا العرض قد يفتح املجال أمام أســئلة
كثرية تحتــاج إىل أجوبة وربما يفتــح اآلفاق ملجلس
 2022ونوابه ،ال ســيما الجدد منهم لربمجة أولوياتهم
الترشيعية ،ال ســيما أن هناك عــرات القوانني التي
تجاوزت الخمسني وقد أصدرها مجلس النواب ولم تنفذ
أو تصدر املراســيم التطبيقية لها ،وهناك لجنة كانت
جلسة رسمية قبل  4آب 2020
تتابع هذا األمر من قبل مجلس النواب ،ومنها ما يتصدر
شباط ،وجلسة شــهدت انتخاب أعضاء املجلس األعىل
املوازنة العامة واملوازنــات امللحقة لعام  ،2020تعليق
عناوين وبرامــج الكثري من الكتل والنواب كتشــكيل
ملحاكمة الرؤســاء والوزراء يومي األربعاء والخميس
العمل بأحكام قانون رسية املصــارف الصادر بتاريخ
الهيئة الوطنية ملكافحة الفســاد واســتعادة األموال
يف  6و 7آذار ،بينما كانت جلســة األربعاء يف  10نيسان
 1956/9/3ملدة ســنة واحدة ،التمديد لرشكة كهرباء
املتأتية عن جرائم الفســاد وإلغاء الوكاالت الحرصية
مخصصة لألســئلة واألجوبة ،وشــهدت جلســة يوم
زحلة ،حماية املناطق املترضّ رة نتيجة االنفجار يف مرفأ
وقانون الرشاء العام (املناقصات) وغريها الكثري.
األربعاء يف  26حزيــران انتخاب أعضاء
بريوت ودعم إعــادة إعمارها ،إلزام املصارف العاملة يف
عقد مجلس نواب العــام  2018يف
املجلس الدســتوري ،يف حني خصصت
لبنان برصف مبلغ عرشة آالف دوالر أمريكي وفق سعر
العقد الترشيعي الثالــث والعرشين 37
جلسة ملناقشــة وإقرار مرشوع قانون
الرصف الرســمي للدوالر ،عن العــام الدرايس -2020
جلســة عامة منها  20جلسة ترشيعية
و 17توزعت بــن الرقابيــة واإلدارية عشرات القوانين التي
املوازنة العامــة واملوازنات امللحقة لعام
 2021للطالب اللبنانيني الجامعيني الذين يدرســون يف
تجاوزت الخمسين
 2019أيام الثالثــاء واألربعاء والخميس
الخارج قبــل العام ( 2021-2020الــدوالر الطالبي)،
اإلنتخابيــة ومناقشــة رســائل رئيس
الجمهورية ،وأقرت جلســات الترشيع أصدرها مجلس النواب والجمعة  16و 17و 18و 19تموز.
تحديــد آلية التعيني يف الفئة األوىل يف اإلدارات العامة ويف
أما الجلســات الترشيعيــة الثالث
املراكز العليا يف املؤسسات العامة والذي أبطله املجلس
 219قانونا ً بمعدل  11قانونا ً لكل جلسة،
ولم ّ
تنفذ أو تصدر
املتبقيــة ،فأقــرت  42قانونــا ً أبرزها:
الدســتوري بكامله بموجب قراره رقم  2020/4تاريخ
كما أن هذا املجلس تغيب عن اإلنعقاد يف
ســاحة النجمة بعد تفجري  4آب  2020المراسيم التطبيقية لها
اإلجازة للحكومة اعتماد القاعدة االثنتي
 ،2020/7/22تنظيم زراعة القنّب لالســتخدام الطبي
عرشية لغاية  31أيار  ،2019اإلجازة للحكومة االقرتاض
والصناعي ،مكافحة الفســاد يف القطاع العام وإنشاء
وبســبب جائحة «كورونا» وواظب عىل عقد جلساته
بالعمالت األجنبية ،إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة
الهيئة الوطنية ملكافحة الفســاد ،اإلجــازة للحكومة
العامة يف قاعة قرص األونيسكو.
خزينة لعام  ،2019تنظيم مزاولة املهن البرصية ،تنظيم
إنشاء نفق لطريق بريوت – البقاع عىل طريقة الـBOT
كذلك شهد استقالة ثمانية من أعضائه بعد تفجري
أو بالرشاكة مع القطاع الخاص ،حماية النساء وسائر
مهنة تقويم النطق ،التعليم املستمر اإللزامي للعاملني
املرفأ هم :مروان حمادة ،هنري حلو ،ســامي الجميل،
أفراد األرسة من العنف األرسي ،تجريم التحرش الجنيس
يف مهنة التمريض ،تنظيم مهنة العالج النفيس الحركي
نديم الجميــل ،إلياس حنكش ،بــوال يعقوبيان ،نعمة
وتأهيل ضحاياه ،تعديــل قانون مزاولة مهنة الصيدلة
واســتبدال بعض العقوبات بعقوبة العمل االجتماعي
إفرام وميشــال معوض وقد عادوا جميعا ً يف انتخابات
العتماد األدوية الجنيســية ،حماية أمــوال الصندوق
املجاني.
 2022باستثناء هنري حلو الذي لم يرتشح أصالً وغيّب
الوطني للضمان االجتماعي وتقديمات
ويف العــام  ،2020عقــد املجلس
املوت عددا ً مــن أعضائه هم :ميشــال املر ،جان عبيد
املضمونني.
عرش جلسات ،كانت أبرزها جلسة 27
وفايز غصن.
ويف العــام  2021عقد املجلس 12
كانون الثاني وقد ناقشت وأقرت قانون
ففي العام  ،2018عقد املجلس خمس جلســات،
في العام  2018عقد
جلســة تنوعت بني الترشيع والرقابة،
املوازنة العامة واملوازنات امللحقة لعام
بــدأت مع انتخاب هيئــة مكتب مجلــس النواب يوم
حيــث عقد جلســة يومــي الجمعة
الثالثاء
يومي
ّت
د
امت
وجلســة
،2020
االربعــاء يف  23أيار  ،2018جلســة انتخــاب أعضاء
المجلس  5جلسات و8
والسبت  21و  22أيار ُ
واألربعــاء  11و  12شــباط ُ
خصصت لتالوة
خصصت
اللجان النيابية يوم الثالثاء يف  17تموز ،وكذلك جلســة
في العام  2019و 10في
ومناقشة رســالة رئيس الجمهورية
ملناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس
ترشين الحكمية يوم الثالثاء يف  16ترشين األول 2018
حســان دياب والتصويــت عىل الثقة ،العام  2020أما في العام بشأن تأليف الحكومة ،وجلسة ثانية يف
املخصصــة النتخاب أميني الــر واملفوضني وأعضاء
 2021فعقد  12جلسة
املجال نفسه يوم الجمعة  20آب كانت
وجلســة الخميس يف  13آب وشهدت
اللجان النيابية.
أما جلســتا الترشيع املتبقيتان فأقرتا  32قانونا ً
أيضا ً لتالوة ومناقشــة رسالة رئيس
تالوة اســتقاالت نــواب ودرس حالة
الجمهورية بشــأن رفع الدعم عن مواد وسلع حياتية
الطوارئ ،وجلســة الثالثاء يف  20ترشين االول وشهدت
أبرزها وأهمهــا :اإلدارة املتكاملــة للنفايات الصلبة،
وحيوية ،وكانت جلسة يوم االثنني يف  20أيلول ملناقشة
انتخــاب عضو يف هيئة مكتب املجلــس ،وحلف اليمني
املعامالت اإللكرتونية والبيانات ذات الطابع الشخيص،
البيان الوزاري والتصويت عىل الثقة بحكومة الرئيس
ألعضاء املجلس األعــى ملحاكمة الرؤســاء والوزراء،
الوســاطة القضائية يف لبنان ،حماية كاشفي الفساد
نجيب ميقاتي ،أما جلســة يوم الثالثاء يف  19ترشين
وانتخاب أعضاء اللجان النيابية ،وجلســة يوم الجمعة
ودعم الشفافية يف قطاع البرتول.
يف  27ترشين الثاني ُ
األول (الجلسة الحكمية مع بداية عقد ترشين) فكانت
خصصت ملناقشــة رسالة رئيس
يف العــام  ،2019عقــد املجلس ثماني جلســات،
النتخاب أميني الرس واملفوضني الثالثة يف هيئة مكتب
الجمهورية بشأن التدقيق املايل.
كانت أبرزها جلسة مناقشــة البيان الوزاري لحكومة
مجلس النواب وانتخاب أعضاء اللجان النيابية.
أما الجلســات الخمس املتبقية ،فكانت ترشيعية
الرئيس ســعد الحريري والتصويت عىل الثقة وامتدّت
أما الجلســات الثماني الباقية فقد شهدت إحداها
وأقــر املجلس خاللها  60قانونــا ً كان أبرزها وأهمها:
ثالثة أيام وهــي :الثالثاء  12واألربعاء  13والجمعة 15
بتاريخ  30حزيران انتخاب عضو يف املجلس الدستوري،
إىل جانــب إقــرار  42قانونــا ً أبرزها :الــراء العام
(املناقصات) ،تنظيــم مزاولة مهنة التمريض يف لبنان،
استعادة األموال املتأتية عن جرائم الفساد.
ويف العام  2022عقد املجلس جلستني ترشيعيتني
األوىل بتاريخ 21شــباط والثانية بتاريخ  29آذار وأقر
خاللهما  43قانونا ً أبرزها :دعم صناعة األدوية املنتجة
محلياً ،تمديد والية املجالــس البلدية واالختيارية ملدة
ســنة ،إنشــاء نقابة إلزاميــة لالختصاصيني يف علم
التغذية وتنظيم الوجبات ،الــدوالر الطالبي الذي كان
رده رئيس الجمهورية ،قانون املنافسة (إلغاء الوكاالت
الحرصية) ،تمديد العمــل بالقانون رقم 2020/200
إىل حني االنتهــاء من أعمال التدقيــق الجنائي (رفع
الرسية املرصفية) ،اعتماد هوية تربوية مع رقم مرمز
للتلميذ وللطالب يف لبنــان «الهوية الرتبوية» ،إخضاع
الصحافيني واملصورين اللبنانيني غري املستفيدين من
أية تقديمات ألحكام قانــون الضمان االجتماعي -يف
ما يتعلق بالعناية الطبيــة يف حالتي املرض واألمومة
فقط ،إنشــاء الوكالة الوطنية للدواء وإنشــاء نقابة
للنفسانيّني يف لبنان.
تظاهرات لحقت النواب إلى األونيسكو
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قضية مستشفى بنت جبيل الحكومي تهز ّ الرأي العام

طبيب يركل ممرضة ...ويهدّدها بالصرف
الــنـبــطــيــة  -رمــال جــونـــي
االعتداء عــى املمرضة فاطمة يحيى
يف مستشــفى بنت جبيل الحكومي سلط
االضواء عىل معاناة جيشها االبيض املحروم
من مستحقاته التي اقرتها الحكومة ،وعىل
واقع املستشفى.
ما كانت تريد فاطمة ان تدخل يف صدام
مع احد ،ج ّل ما ارادتــه الدفاع عن ّ
حقها
وحقــوق جميع العاملني يف املستشــفى،
غري ان رئيــس مجلس ادارتها امتعض من
تحركهم االحتجاجــي وقرر ّ
فضه ،فكانت
املواجهــة بينه وبني فاطمــة التي ذنبها
الوحيد انها طالبته «بحقها» ال اكثر .فهي،
كما جميع املمرضني واملمرضات ،لم تحصل
عىل قرش واحد من املســاعدة االجتماعية
وبدل النقل الذي أُق ّر.
ركلة فاطمة القاسية من قبل الدكتور
ت .ف هــ ّزت الرأي العام ،فالســكوت عن
االعتداء قد يجر اىل اعتداءات مماثلة وربما
اىل أســوا ،والســكوت عن الحق شيطان
اخرس تقــول املمرضة غــر مصدّقة ما
جرى .ما تؤكده أنها لم تُسئ الترصف ،ولم
تستف ّز املدير ،ما فعلته هو فقط «طالبتو
بحقوقي ،فهل هذا جــرم قانوني»؟ وفق
فاطمة ،فإن ترصف املدير لم يقف عند ح ّد
االعتداء ،بل هدّدهــا بالرصف من العمل،
وقام بخصم راتبها كله وابقى عىل يومني
فقط ،وبحسب قولها« :لم يهت ّز ضمريه قيد
انملة ،ولم يرتاجع ،وهــو ما دفعها لنرش

وســوء االدارة ،فركل املمرضة رغبة منه
الفيديو عىل «غروب» الهيئة التأسيســية
للممرضني يف لبنان ،لحفظ ّ
يف ّ
فض التحرك القائــم .ركلة ق ّلبت الرأي
حقها ال اكثر».
العام والرأي الطبي ضدّه ،وفتحت االبواب
صحيح ان االعتــداء حصل يف الثالث
عىل مشاكل وهموم هذا املستشفى املهدّد
والعرشين من الشــهر املــايض يف التحرك
باالقفال ،يف ما لو استمرت سياسة االهمال
االول للجيش االبيض داخل املستشفى ،غري
القائمة.
انه دخل حيز التفاعل ما ان نرش الفيديو.
لم يدخل هذا املستشفى الذي بنته قطر
وبحسب فاطمة فـ»إننا لم ندخل االرضاب
بعيد حرب تموز مصاف املشــايف املتطورة
مزر كما حال
اال الننا مجربون ،فواقعنــا ٍ
اسوة بمستشفى النبطية الحكومي ،رغم
املستشفى الذي يواجه اسوأ مراحله» ،واكثر
التجهيزات الطبية املتطورة داخله ،فغياب
ما يؤملها أن من وقف يف صفوف الدفاع االوىل
الرؤية التطويرية داخله ادى اىل ما هو عليه،
ضد «كورونا» يعاقب بالطريقة هذه.
معظم اقسامه مقفلة ،ال ثقة للمرىض فيه،
لن يمر االعتداء عــى املمرضة مرور
اغلب االدوية غري متوفرة ،اما الفحوصات
الكرام ،فهو رشّ ع االبــواب عىل واقع هذا
فيضطر املريض الجرائها
املستشــفى املهمــل
يف مختربات خارجية.
واملهمش وقــد دخل يف
ال يتعدى عدد املرىض
حالة «كوما» قد تنتهي
رفضت إدارة المستشفى
داخلــه اصابــع اليــد،
بإقفاله ،ما لم يتم دعمه
رسع انهياره
قبل فوات االوان.
صرف حقوق الممرضين االمر الــذي َّ
يف الثالث والعرشين بحجة «خلّي الدولة تدفعها» ودخوله غرفة االنعاش،
بإنتظار ضخ اسرتاتيجية
من الشــهر املايض بدأ
اداريــة جديــدة تعيده اىل الحيــاة ،وهي
الجيــش االبيض يف املستشــفى تحركاته
خطط يؤكد العاملون فيه انها غري واردة،
االحتجاجيــة للمطالبة بحقوقه املرشوعة
التــي اقرتها الحكومــة اللبنانية ،حقوق
فاالدارة الحالية اســهمت يف القضاء عىل
رفضت ادارة املستشــفى رصفها بحجة
املستشفى الحيوي يف املنطقة ،وزاد الطني
ّ
«خــي الدولــة تدفعها» ،وفق مــا يؤكد
بلة تدهــور الوضع املعييش وباتت ايراداته
ترصف فقط عىل تأمــن املياه والكهرباء،
املعتصمون ،ممن ضاقوا ذرعا ً من سياسة
التهميش والتطنيش التي تمارس بحقهم.
فهو يحتاج شــهريا ً قرابة  60مليون لرية
لم يتقبل مدير املستشــفى الدكتور
للميــاه ،و 30مليون لرية للمازوت ،لالبقاء
ت.ف تحــرك الطاقــم التمريــي داخل
عىل قسم غسيل الكىل والطوارئ « شغاالً»
املستشــفى ،املصاب برسطــان االهمال
وهو ما حــرم املوظفــن واملمرضني من

من تحركات "الجيش االبيض"

مستحقاتهم التي اعاقت وصولهم للعمل،
ودفعهــم باتجــاه رفع الصــوت واعالن
االرضاب املفتــوح ،لتحصيــل حقوقهم
املادية وحماية املستشــفى ،ويعولون عىل
ان تكون «صفعة» املمرضة بداية االهتمام
بهذا املستشــفى الذي لم يحظ يوما ً بأي
دعم مــن وزارة الصحة ،بقي عىل الهامش
حسبما يقول املمرضون ممن باتوا يخشون
خســارتهم لعملهم نهائيــا ً يف ما لو اقفل
املستشفى.
اكثــر من  130عائلــة مهددة بقطع
مصدر رزقها داخل هذا املستشــفى الذي
يرتنــح تحت وطأة العجز ،فكل اقســامه
مقفلة ،باستثناء قسمي الطوارئ وغسيل
الكىل ،فعدد املرىض داخله قليل جداً ،بالكاد
تجد مريضــا ً او اثنني ،وهذا ما يضعه عىل
ســكة االقفال ،ما لم تتحرك وزارة الصحة
واملعنيون للمعالجة.
وبحســب احــد املعتصمــن فإن
املستشفى ابقى عىل غسيل الكىل والطوارئ
مفتوحة« ،الن هدفنا مطلبي وليس الوقوف
يف وجــه اهلنا ،فواقع املستشــفى املزري
واالزمة االقتصادية فجّ را الوضع ،حقوقنا
مرشوعة ويجــب ان ننالها» .غري انه يؤكد

عىل اهمية تطوير املستشفى «كي ال نصل
اىل االقفال ،فأزمة املستشفى خطرية جداً،
تبدأ من غياب الرؤية التطويرية التي دمرت
مستقبل املستشفى وتركته يصارع البقاء،
مرورا ً باالدارة الفاشلة ،وصوال ً اىل الحقوق
املهدورة ،عوامل قد تؤدي اىل اقفال احد ابرز
املستشفيات يف قضاء بنت جبيل.
عند باب املستشــفى وقــف الجيش
االبيــض ،يف تحركهم املســتمر ،اعلنوها
رصاحة «بدّنا حقنا وبدّنا نطوِّر املستشفى»،
يشري عدد منهم اىل حجم االهمال املسترشي
يف اقسامه ،فمعظم االجهزة اما معطلة او
تحتاج اىل صيانة ،وبرأيهم من أوصل االمر
اىل هنا االدارة الفاشــلة ويفرتض تغيريها
وان تتدخــل الوزارة رسيعــاً ،فـ»الخدمة
الصحّ تدفــع باتجاه ّ
ضخ النبض مجددا ً يف
املستشفى.
لم يح ّرك نواب املنطقة ســاكنا ً تجاه
دعم املستشفى رغم ادراكهم جيدا ً لواقعه
ووضعه الصعب ووضــع موظفيه يف هذه
االزمة ،اداروا لهم االذن الطرشــاء وبقي
الجيش االبيــض وحيداً .فهل تتحرك وزارة
الصحة لــرأب الصدع ،ام تتبع سياســة
التطنيش؟

فرونتسكا والزارو في دار الطائفة الدرزية
زارت املنســقة الخاصة لألمم املتحدة يف لبنان يوانا
فرونتسكا امس شــيخ العقل لطائفة املوحدين الدروز
الدكتور سامي ابي املنى يف دار الطائفة ،وتناول البحث
االوضــاع الراهنة يف لبنان والتوقعات املســتقبلية بعد
انتخاب مجلس النواب كما تطــرق البحث اىل مجاالت

التعاون مع األمم املتحدة ،حيث جددت فرونتسكا «التزام
املنظمة بدعم لبنان وشعبه وتنميته واستقراره».
والتقى شــيخ العقل القائد الجديد لـ»اليونيفيل»
ارولدو الزارو يف زيارة بروتوكولية بعد استالم مهامه يف
لبنان ،وجــرى البحث يف مهام قوات الطوارئ الدولية يف

جنوب لبنان لجهة حفظ االمن واالستقرار.
وأبدى ابي املنى «تقديره لقــوات اليونيفيل والدور
االيجابي الذي تقوم به لحفظ االستقرار يف جنوب لبنان
ويف مساعدة االهايل ضمن نطاق عملها» .كما أكد الزارو
عىل هذا الدور وعىل «االلتزام بتطبيق القرار .»1701

مســـاحة حـــرّة

هل تنكسر «الجرّة» بين إسرائيل وإيران؟
مخاطر اللّجوء إلى إستخدام سالح الدّمار الشامل!
د .نـــبــيــل خــلــيــفــه

(*)

الرسيــة اإلرسائيليّة اىل إغتيال
عمدت قوى األمن
ّ
ضابط يف «الحرس الثوري االيراني» هو حســن حياد
خدائي .ويأتي ذلك يف ســياق سلســلة من االغتياالت
تناولت نخبة من كبار املسؤولني العسكريني يف االدارة
االيرانيّة ،بشــكل خــاص يف قطــاع الربنامج النووي
االيراني :من مســعود عيل محمدي اىل مجيد شهرياري
اىل داريوش رضائي نجاد ،اىل مصطفى أحمدي روشن.
وكانت عمليات القتل تت ّم بتفجري قنابل تحت سياراتهم
أو باطالق النار عليهم من مســلحني يستق ّلون دراجة
ناريّة .يضاف اىل ذلك ما قامت به اإلدارة األمريكية زمن
الرئيس ترامب باغتيال الجنرال قاســم سليماني قائد
«فيلق القدس» يف «الحرس الثــوري االيراني» يف اثناء
ّ
مسية.
مروره يف بغداد ( )2020بواسطة طائرة
جميع هذه األمور تت ّم وفق خ ّ
طة وضعتها ارسائيل
ملنع ايران من أن تكون لديها القدرة عىل انتاج ســاح
نووي .ولذا كانت ،وال زالــت ،تالحق العلماء االيرانيني
املعنيني بشؤون الربنامج النووي االيراني ،وتغتالهم إذا
أمكنها ذلك .لكن ايران اليوم لم تعد كايران األمس .فهي
تقود مفاوضات مع دول الغرب حول برنامجها النووي،
كما تخوض رصاعا ً داخل العالم االســامي عىل رأس
الحركة الشيعيّة التي قادها اإلمام الخميني .كما تقوم
بدور الدولة االقليميّة التي لها دور وأهداف وتأثريات عىل
دول املرشق العربي .باالضافة اىل اســتمرارها يف العمل
الرسيّ المتالك أسلحة نوويّة!
أوالً :ايران النوويّة
 1-أدرك قادة الثــورة االيرانيّة ،منــذ البداية ،ان

املواجهة مع قوى كــرى كارسائيل ال يمكن ان تت ّم إال
بفعل الحصول عىل أســلحة متطوّرة وتحديدا ً السالح
النووي .لذا رشعوا منذ بداية الثورة ،يف ســتينات القرن
املايض ،يف العمل المتالك مقومات هذا السالح .وباملقابل
كانــت ارسائيل تتابع هذا الجهد وتــدرك مدى أهميّته
وخطورتــه عليها ،وكان الغرب يدرك معنى الخشــية
االرسائيلية .ولهذا الســبب كان االتفــاق الذي ت َّم عام
 2015بــن ايران ومجموعة الدول ،وأهم ما فيه تحديد
القدرة النووية اليران عند حد ّ
معي ال تكون معه قادرة
عىل العمل النتاج سالح نووي.
بعد انســحاب الواليات املتحدة مــن اتفاق 2015
زمن الرئيس ترامب وجدت ايران نفســها يف وضع أكثر
تحررا ً للترصّف والعمل يف املجال النووي .وهكذا عملت
عىل تخطي مختلف السقوف التي كانت قد وضعتها لها
الوكالة الدولية للطاقة الذريّة ،من ذلك:
ّ
املخصب املسموح به اليران
ان مخزون االورانيوم
بموجب اتفاق  2015قد زاد بأكثر من  18مرة.
ّ
املخصبة بنسبة
كما أمّ نت ايران مخزونها من املواد
 20%أي من  182كيلوغراما ً اىل  238كيلوغراماً.
ّ
املخصب
وتمتلك ايران  43كيلوغراما ً من االورانيوم
بنسبة  60%وهي عتبة قريبة من  90%لتصبح قنبلة
ذريّة .تراجعت ايران عن إلتزاماتها بموجب االتفاق بعد
انســحاب امريكا منه وصارت هناك عالمات استفهام
حول ّ
دقة وصحة معلوماتهــا اىل وكالة الطاقة الذريّة
الدوليّــة ،ومن ذلك عثور الوكالة عــى آثار اليورانيوم
ّ
املخصب التي عثر عليها يف  3أماكن غري معلنة.
 3يف سياق إسرتاتيجيتها لتأكيد دورها وحضورهاوتأثريها داخل املجموعة االسالمية أوالً ،والعامليّة ثانيًا،

وجدت ايران ان أفضل ســاح يساعدها عىل تأكيد هذا
ّ
املســرة ،لذا عمــدت اىل تطوير
الــدور هو الطائرات
ّ
املسيات يف دول
تكنولوجيا صناعة وتطوير ونقل ونرش
املنطقة .وجعلت منها مؤرشا ً عىل ّ
تدخلها يف السعودية
واليمن ...يف الطريق اىل ارسائيل .وباملقابل اعتمدت ايران
خيارين لتأكيد قوَّتها ،بل تفوّقها كدولة اسالميّة وهما:
قوة الدفاع عن رمز املســلمني واالسالم :القضية
الفلسطينية ،كل ذلك الخفاء عقدة النقص الديمغرافية
لديها ذلك انها وكل الشــيعة يف العالم ال يش ّكلون سوى
 15%من مسلمي العالم يف حني ان أهل السنّة يشكلون
نسبة  85%من مسلمي العالم.
ثانيًا :ارسائيل النوويّة:
مــن املعروف لــدى مختلــف مراكــز األبحاث
االســراتيجيّة ان ارسائيل دولة نووية ويقدّر رصيدها
النووي يف حدود  250قنبلة نوويّــة ،وهي بذلك تعترب
خامس أقــوى قوّة نوويّة يف العالــم .وطبقا ً ملا يقوله
ويراه كبار علماء الجيو -بوليتيك واالسرتاتيجياتّ ،
فإن
دولة كهذه ،أي ارسائيل ،وتعترب دولة – حاجز بني مرص
وسوريا وعدد سكانها محدود جداً -ومساحتها األرضية
ضيقة جداً ،لذا عليها ان تعتمد وسيلة فاعلة وحاسمة
ملنع أي شكل من أشكال تدمريها عىل يد جريانها .وهذه
الوســيلة هي بالضبط امتالك واستخدام سالح الدّمار
الشــامل لدى أية محاولة لالعتداء عليها .وإذا لم يكن
كذلك اعتماد خيار الحياد الدويل.
 2تدرك الواليات املتحدة ،وغريها من املراجع الدولية،معنى شعار الثورة االيرانيّة الداعي اىل محو ارسائيل عن
خريطة العالــم .ولكن أمريكا ّ
تتبص أكثر من ارسائيل يف
كيفيّة طريقة الرد املناســبة عىل املمارســات االيرانية،

فارسائيل ،كما هو معروف ،تش ّكل جزءا ً من األمن القومي
األمريكي ألسباب دينية وايديولوجيّة وجيو – اسرتاتيجية،
ولكن واشــنطن تعمــل عىل جعل الــرد االرسائييل عىل
ايران مربّرا ً وليس فورياً .عند هذه النقطة بالذات تجري
املفاوضات الرسيّة بني واشــنطن وتل أبيب حول طبيعة
وزمان وفعاليّة الرد االرسائييل عىل ممارسات ايران .ويف
ّ
تتمسك ارسائيل بخيارها االسرتاتيجي التاريخي أي:
حني
برضب وتدمري أية محاولة النتاج ســاح نووي يف دولة
ال تعرتف بارسائيــل ،كما هو حال ايران ،تحاول الواليات
املتحدة أن تدرس الوضع االقليمي والدويل املناســب ملثل
هذه العمليّة يف الزمان واملكان.
***
يف عنــق الزجاجة هذا يرســو اتفــاق  2015يف
مفاوضات فيينا الجارية بني ايران والدول ّ
املوقعة عليه.
ذلك ان الدول الغربيّة ،وعىل رأســها الواليات املتحدة ،ال
تستطيع ان تتساهل يف موضوع حيوي ومصريي يتناول
قدرات ايران النوويّة .ومهما كانت قدرات ايران النووية
زائدة ومتجهة اىل التكامل مع القدرة عىل انتاج ســاح
نوويّ ،
فإن أمريكا تــدرك ان ارسائيل لن تنتظرها لكي
توافق عىل رضب ايران بالسالح النووي لتدمري مختلف
مؤسساتها النووية وال سيما قاعدة «ناتنز» الشهرية.
ولذا ،ستقوم ارسائيل باجراء التدريبات الجويّة عىل
رضب ايران نوويّاً.
وهكذا يصبح العالم ألوّل مــرة يف القرن الحادي
والعرشين أمام حرب الدّمار الشامل.
فهل تتغ ّلب الحكمة والعقل لدى الجميع؟
أم نكون عشية هريوشيما جديدة؟
(*) باحث يف الفكر الجيوسيايس
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مبادرات فردية لالحتجاج واإلصالح ودعوات لصندوق خدمات

"صيدا فيها رجال بس ما فيها مياه ...والدنا عطشانين يا لصوص"

صيــدا ـ محمـــد دهشــــة
مشــهدان غري مرتابطــن ،لكنهما
يكشــفان بوضــوح اســتمرار تداعــي
مؤسســات الدولــة وتراجــع تقديماتها
وخدماتها ،اســتأثرا باهتمام ابناء صيدا،
االول رفــع "صيداوي" يافطــة يندد فيها
بانقطاع امليــاه عن صيدا القديمة ،والثاني
قيام رجل بإصــاح املقاعد عىل الكورنيش
البحري وتنظيف املكان.
وائل القايض ،بائع قهوة جوال يف صيدا
القديمة ،ورب عائلة مؤلفة من  6اشخاص،
يقيم قرب القلعة الربية يف حي "الزويتيني"،
استشاط غضبا ً بســبب انقطاع الكهرباء
واملياه شــبه التام ،فرفع يافطة عند محلة
البوابة الفوقا يف شارع رياض الصلح كتب
عليها "صيدا فيها رجال ،بس ما فيها مياه،
وين املياه يا فاســدين والدنا عطشانني يا
لصوص ...بس هيك".
ويقول القايض لـ"نداء الوطن"" :ان
الوقفة االحتجاجية فردية وهي تعبري عن
السخط والغضب من تقاعس املسؤولني عن
القيام بواجباتهم يف ظــل االزمات والغالء،
حيــث يحتاج املواطنــون اىل كل الخدمات
لســد رمقهم ،غري اننــا نعاني ومرتوكني
لنواجه مصرينا بأنفسنا من دون اي سؤال.
الكهربــاء مقطوعة عن صيــدا منذ فرتة

الحياة وقفة عز ّ وشموخ وال نريد
أن نتحوّل مجرّد أرقام فيها
طويلة وال تتغذى سوى بساعتني يف اليوم،
وتاليا نعاني من شح املياه يف صيدا القديمة.
منازلنــا صغــرة وال يمكننــا االحتفاظ
بخزانات مياه كبرية ملواجهة االزمة ،بالكاد
تتسع البيوت القديمة ،لذلك نواجه مشكلة
يومية ،ال تقترص عىل املياه التي تســتخدم
للمنزل وانما للــرب ،نحن كعائلة نحتاج
اىل عدة غالونات للرشب وســعر الغالون ال
يقل عن  17الف لــرة ،انه مرصوف اضايف
وبالكاد نؤمن قوت يومنا".
القايض الذي يبيــع القهوة عىل "توك
توك" صغري ،يجول بني أحياء صيدا القديمة
لبضع ساعات يومياً ،يعاني مشاكل صحية
بالقلب والرشايني ،تثقــل االدوية كاهله،
لكنه يعاند املرض ليؤمــن كفاف عائلته،
يؤكد "لقد شــطبت من جدول حياتنا كل
الكماليــات ،وبدأت برتتيــب الرضوريات
االساســية للعيش ،منذ آب املايض قطعت
اشــراك املولد الخاص عن املنــزل ،لم أعد
قادرا ً عىل دفع رســومه ،واحتاج اليوم اىل
ادويــة واذا اضيف اليها رشاء املياه ال يبقى
لنا يشء لنقتات بــه" ،ودعا "كل املواطنني

اىل التعبري عن آرائهم بحرية ،فالحياة وقفة
عز وشــموخ وال نريد ان نتحــول مجرد
ارقام فيها ،او نكون فيها شــهود زور عىل
الفاسدين من دون ان نحرك ساكناً ،نريد ان
نذكرهم بانهم لصوص وفاسدون وال نأمل
منهم خريا ً اذا بقيــوا موجودين عىل رأس
عملهم".
وقفة القايض عــى الحد الفاصل بني
مرسبي الشــارع الرئييس ،اسرتعى انتباه
املواطنني واملارة ،البعض نظر اليه ثم مىش
ويف اعتقاده انه لن يغــر الحال ،والبعض
اآلخر وقــف معه كتعبري عــن التضامن،
خاصــة يف ذات املنطقة التي شــهدت منذ
ايام حركة احتجاج وقطع الطريق للسبب
ذاته .ويقول عيل بوجي لـ"نداء الوطن" :ان
االوضاع تزداد ســوءا ً كل يوم واليد الواحدة
ال تصفق وحدها ،واملطلوب حراك جماعي
يعيد للساحات وامليادين بريقها تأكيدا ً عىل
مطالب التغيري والعيش بكرامة".
يف املشهد اآلخر ،إنهمك الرجل السبعيني
"أبو سامر" ،الذي يسكن يف حي "الزهور"
الشــعبي يف صيدا ،باصالح بعض مقاعد
الكورنيــش البحــري ،ويف تنظيف املكان
بعدما امتأل باالوســاخ وبقايا الطعام ،اراد
ان يبعث برســالة مؤداها تشجيع املبادرة
الفردية كبديل عن إهمال الجهات املسؤولة
واســتهتار بعض املواطنني وعدم تحليهم

فرحة الكهرباء في بعلبك الهرمل :طبل وزمر و»أهال بهالطلة»

الطاقة الشمسية ّ
«حقها ذهب»

والكهرباء للحفــاظ عليها ،ويف ظل تراجع التغذية
بعلبــــك  -عيســــى يحيـــــى
الكهربائية يف مختلف املناطق اللبنانية وخصوصا ً
بعلبك الهرمــل التي تخضع ملزاجية عمال التحويل
عمّ ت الفرحة أرجاء بلــدات وقرى محافظة
تار ًة ،وبيعهم التيار لبعض أصحاب املولدات خالل
بعلبك الهرمل لعودة التيــار الكهربائي إليها وإىل
الليل لتخفيف تكاليفهم تــار ًة أخرى ،لجأ العديد
ربوع أخواتها باقي املحافظات والذي يوفر تغذية
من الناس يف املنطقة اىل الطاقــة البديلة وتركيب
انقطاع دام أكثر من
يومية تدوم ساعتني فقط ،بعد
ٍ
األلواح الشمسية ك ٌّل حسب استطاعته ،حيث زادت
ليال
أسبوعني ذاق فيه اللبنانيون م ّر وح ّر جهنم ،يف ٍ
حالكة الظلمة ّ
نسبة اإلقبال خالل األسبوعني املاضيني مع دخول
بشهم بها العهد القوي.
املنطقة موجة الحرارة املرتفعة.
أشــبه بعرس أقيم يف أحد أحياء مدينة بعلبك
ومع إعالن مرصف اإلسكان عن توفري قروض
ترحيبــا ً بعودة الكهرباء ،وعىل وقــع أغنية «أهال
للطاقة الشمســية للعائالت ذات الدخل املنخفض،
بهالطلة أهال» وحفالت الدبكة واألهازيج استقبلها
ً
توجّ ه كثريون وممن لم تسنح لهم الفرص لرتكيب
فكاهة يف جانب منها وخيبة
األهايل يف صور ٍة تحمل
الطاقة ،إىل تجهيز أوراقهم وتقديمها للحصول عىل
أمل عــى ما وصل إليه حــال اللبنانيني ،يفرحون
القرض واالســتفادة منه ،يف ظــل انعدام الخطط
لحصولهم عىل أبســط الحقوق يف بل ٍد تقاسم فيه
ً
عامة .كذلك
ملعالجة مشــكلة الكهرباء يف لبنــان
أرباب السلطة املغانم واملكاســب وتركوا الشعب
اســتفاد كثريون من القــروض التي
يصــارع للبقاء عىل قيــد الوطن بما
تقدمهــا جمعية «القرض الحســن»
أمكن من مقومات.
التابعة لـ»حــزب اللــه» لعنارصه،
ترتاكم األزمــات الحياتية فوق
رؤوس املواطنــن ويرتفــع معهــا ناقصة وإلى توفير
ويكفلهم من لديه رصيد مايل او يخصم
البدائل در ّ
من معاشه الشهري.
منسوب القلق عىل األيام املقبلة يف ظل
ضبابية املشــهد العام وعدم وضوح
وعىل املقلــب اآلخر يعمد الكثري
الرؤية لجهة تحســن األوضاع املعيشية واستقرار
مــن أبناء املنطقــة اىل بيع ما توفــر لديه من
سعر رصف الدوالر الذي يبدو أنه يعيش فرتة ُ
سبات
ذهب ومصاغ لرتكيــب حاجته من األلواح ،ويف
ليســت بطويلة ليعاود «طريانه» .وعليه ،ووسط
هذا االطار يقول عيل ي .لـ»نــداء الوطن» إن
مصري مجهول يخيّم عىل مختلف قطاعات يتحكم
وضع الكهربــاء أخريا ً لم يعــد يحتمل وعليه
فيها ســعر رصف الدوالر ،اعتمد أصحاب مولدات
شارك وشقيقه برتكيب منظومة من ستة ألواح
اشــراك الكهرباء هذا الشــهر يف بعلبــك الهرمل
وتوابعهــا بتكلفة تخطت األلفني وخمســمئة
التســعرية عىل الدوالر وفق ســعر رصف السوق
دوالر ،وأمّ نــا املبلغ من خالل بيــع زوجتيهما
السوداء أو الكاش ،نظرا ً الرتباط أسعار املحروقات
قطعتــن من الذهب كانــت «الحيلة والفتيلة»
بالسوق وتغريها كل يوم ،ولم تختلف التسعرية عن
وفق تعبريه ،مضيفا ً أن ارتفاع تكلفة اشــراك
زمن الـ 1500حيث بقي سعر الـ 5أمبري  70دوالرا ً
املولد دفعتهما اىل هذا االتجاه وهو خيا ٌر طويل
األمد ،مضيفا ً أنه يســتفيد من املنظومة التي
أي مئة ألف لرية قبل األزمة ومليون وتسعمئة ألف
تم تركيبها بتشغيل برئ املياه خالل ذروة أشعة
لرية وفق التسعرية الحالية لهذا الشهر ،ومع ارتفاع
الشمس ظهرا ً لتأمني حاجته.
التكلفــة الخيالية التي تفــوق راتب املوظف عمد
اىل ذلك ،بــدأت رحلة عــذاب املزارعني يف ري
كثريون اىل قطع اشــراكاتهم ومنهم من قطعها
بســاتينهم وحقولهم خالل املوسم يف ظل ارتفاع
منذ أشــهر بالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي
أسعار املازوت وعدم القدرة عىل تأمني التكاليف ما
عن لبنان أجمع.
دفع بعضهم ممن لديه القدرة اىل تركيب منظومات
بدأ صيف البقاع هذا العام باكرا ً حيث وصلت
طاقة شمسية ،يف وقت لم يستثمر بعضهم أرضه
الحرارة اىل ما فوق الـ 35درجة ،لتبدأ رحلة الناس
كاملعتاد يف زراعة الخضــار والبطاطا لعدم القدرة
الشاقة يف البحث عن سبيل لتأمني املاء البارد ليخفف
عىل تأمني املحروقات للري ،وما بني اإلثنني إهمال
عنهم ح ّر جهنم التي وعدوا بها ويعيشــونها منذ
العديد من املواطنني أشــجارهم املثمرة للمشكلة
سنة وأكثر ،وعن سبيل يخفف عنهم ثقل املصاريف
نفســها وتأمينهم الحطب للشــتاء املقبل بعد أن
الشهرية حيث تقوم العائلة بإعداد طبخة تكفيها
تكون أشجارهم قد يبست.
ليومني يف ظل ارتفاع األســعار ،وتحتاج اىل الرباد

وائل القاضي يحتج على انقطاع المياه

باملسؤولية واألخالق .وامتداداً ،وعىل ضوء
الدعوة اىل عقد لقاء جامع للقوى السياسية
الصيداوية وتحديدا ً النائبني اســامة سعد
وعبد الرحمن البزري ،اىل جانب العمة بهية
الحريري ومســؤول "الجماعة االسالمية"
بســام حمود ورئيس بلديــة صيدا محمد
الســعودي الذي يعمل عىل انجازه يف بلدية
صيدا ،لتشــكيل مظلة سياســية وشبكة
امــان اجتماعية وخدماتية ومعيشــية،

ارتفعت دعوات شعبية متوازية اىل تشكيل
صندوق دعم من امليسورين ورجال االعمال
واملتمولني لســد العجز يف تأمني الخدمات
الحياتية العامــة من كهرباء ومياه وجمع
نفايات وسواها ،تكريســا ً ملبدأ التضامن
االجتماعي الذي تشــتهر به املدينة ،وهناك
كثر منهم واملرحلة تتطلب القيام بمبادرة
تكون فيه صيدا مجددا ً نموذجا ً بني املناطق
اللبنانية.

قدرة إنتاجه الكاملة تقارب الـ 30ميغاواطًا

«البارد» في عهدة «الطاقة» واألهالي
يطالبون بصيانته وحسن استثماره
الشمــــال ـ مايـــز عبيــــد
بــن انتهــاء عقــد إمتياز
التشــغيل والصيانــة لـ»رشكة
باســيل ورشكاه» قبل ســنوات
واستفادتها من قانون تمديد املهل
الذي صدر إبــان فرتة «كورونا»،
عاد معمــل كهرباء نهر البارد إىل
عهــدة وزارة الطاقة واملياه التي
استلمته يوم األحد املايض لتصبح
هي املســؤولة عنه .وعىل الرغم
من أن هذا املعمــل الكهرومائي
موجود يف منطقة وسط وساحل
القيطع العكاريــة فإن املنطقة
املذكــورة والتي تضم أكرب تجمع
برشي وسكاني يف عكار وقراها،
ال تســتفيد منه بأكثر من ساعة
أو ساعتني يف اليوم الواحد ،بعدما
عانــت ألكثر من أســبوعني من
اإلنقطاع التام للتيار الكهربائي.
ولطاملــا كان أهاليهــا يطالبون
بأن تعــود إدارة املعمل إىل الدولة
وأن تقوم وزارة الطاقة بالصيانة
الخاصــة للمعمــل وماكيناته
وآلياتــه ،فتعيد تشــغيل جميع
التوربينات املوجودة فيه ،ليصبح
قادرا ً عىل تزويد الشبكة بالقدرة
الكهربائية الكاملة التي يستطيع
تأمينها وهــي تقــارب الـ30
ميغاواطــاً .وأوضح رئيس بلدية

القرقف الشــيخ يحيى الرفاعي
لـ»نداء الوطن»« :إن معمل البارد
هو معمل كهرومائي وال حاجة له
ال لفيول أو لغريه لكي يعمل .كل
ما يجري من تلزيمات بشأنه كان
عبارة عن صفقــات وتنفيعات.
خذ مثالً موضــوع تعزيل القناة،
كانوا يعطون هــذا التعهد ألحد
األشخاص فيقوم ببعض األمور
البدائيــة دون املســتوى ويقول
أنه قام بما عليه ،بينما الناس يف
النهاية هي التي تدفع الثمن».
ويضيف« :هذا املعمل قديم.
يف سنة  1954كان ينتج  15ميغا،
واآلن رغم كل التوســع البرشي
والعمرانــي ينتج أقــل من هذه
الكمية .خزانه  20بحاجة ليكون
 40أو  60ليتحمــل كل املنطقة.
لألسف عشنا سنوات تحت رحمة
رشكة باسيل واملهل التي أعطيت
لها ،وهي لــم تقم بمــا عليها
من صيانة دوريــة .اليوم إنتهى
عقدها واســتلمت الوزارة املعمل
منذ أيام قليلة وعىل النواب الجدد

المعمل يحتاج إلى صيانة
بعدما أهملت شركة
باسيل ذلك األمر لسنوات

المعمل ال يؤمن أكثر من ساعتي كهرباء ويحتاج إلى صيانة

أن يتعاونــوا معنــا لإلفادة منه
وتحديثه وتطويره».
ويوضح الرفاعي أن املعمل
«ليس بحاجــة ألكثر من مليون
دوالر ،وقد دفعــت أكثر من هذه
املبالغ بكثري يف اإلنتخابات النيابية
لــراء األصوات وليــس لتأمني
مشاريع إنمائية للمنطقة ،وهذا
مرشوع تستفيد منه عكار وكل
لبنان أيضا ً إذا أُحسن العمل عليه
وتطويــره .اليوم األمــور باتت
بيــد وزارة الطاقة ومؤسســة
كهرباء لبنــان اللتــن عليهما
وضع املرشوع عىل ســكة الحل
الصحيح ،فبإمكان هذا املعمل إذا
ما تمت صيانته أن يعطي املنطقة
حاجتها مــن الكهرباء ومناطق
أخرى أيضاً ،وليس هناك يف هذه
الظروف الصعبــة أي يشء أكثر
أولويــة من موضــوع الكهرباء
بالنســبة للناس .اليوم صفحة
جديدة وخطــوة جديدة والتوجه
يجب أن يكون باتجــاه الوزارة.
لقد وعدنا الوزير يف السابق بزيارة
املعمل وتطويــره ليكفي حاجة
املنطقة .املعمل موجود بمنطقة
وسط وساحل القيطع وهي تضم
زخما ً ســكانيا ً كبريا ً ويجب أن
كأهال كما يستفيد غرينا
نستفيد
ٍ
من معمل القرعون وغريه كوننا
مقبلني عىل مراحل صعبة» .ودعا
الرفاعي نواب املنطقة املنتخبني
اىل «العمــل واإلنتــاج والتعاون
وليبــدأ هذا العمل مــن هنا من
منطقة وسط وســاحل القيطع
وليس أفضل مــن مرشوع كهذا
يحقق أهم خدمة وحاجة للناس
يف هذا الوقت» .وتتعرض أســاك
الكهرباء لبعض املخارج يف املعمل
للرسقة بشــكل مستمر من دون
أن تح ّرك األجهزة األمنية ســاكنا ً
لتوقف الفاعلني.

تحـــت المجـــهر
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ُ
وتقاذف مسؤوليات
إنعدام مواصفات وإحتكار وتفلّت في األسعار

خبز المواطن اليومي :الجيبة والصحة

المحملة بالقمح األوكراني والتي ّ
ّ
َ
شكلت مادة لجدل عقيم بلغ أوجه
دخلت السوق اللبنانية أم لم تدخل؟ هل تذكرونها؟ هي تلك الباخرة
في نيسان الماضي وهي راسية قبالة شواطئنا .لن نعود إلى التالعب في نتائج العيّنات أو الغموض الذي شاب التحقيق في ما إذا كان القمح
ّ
المحمل على متنها صالحًا لالستهالك البشري ،أو حتى المحاوالت الحثيثة في حينه إلفراغ حمولتها مهما كلّف األمر تحت ُجنح المحسوبيات
ّ
ّ
مؤخرًا ،أفرانًا ومستهلكين ،من تغيير واضح في رائحة وطعم
نصب تركيزنا على وجه آخر للمسألة .كثيرون يشتكون
والمصالح ،وما أكثرها .هنا
الرغيف وأخواته كما من صعوبة في المضغ .ليس ثمة ما يطمئن في كل ذلك.
كــاريـــن عــبــد الــنــور

من اإلجابة أم تقاذف مســؤوليات أم مزيج
من االثنني معاً؟ لكم أن تحكموا.

أمّ ا بعــد ،فربطة الخبز بـ 18ألف لرية،
كيس الكعــك اليابس بـــ 100ألف لرية يف
نعــود إىل أزمة الطحني .فهي بدأت بعد
بعض املخابز ،املنقوشــة بـــ 30ألف لرية
انفجار مرفأ بريوت وتدمري إهراءات القمح
وأكثر ...والخــر لقدّام .يف حني أن منتجات
فيه وتفاقمت منذ عام تقريباً .وأبرز أسبابها
القمــح املدعوم يف بعض األفران ،بحســب
يمكن تلخيصها بمــا ييلّ :
توقف الدولة عن
مصادر مؤ ّكدة ،ال تزال تُصدَّر إىل الخارج بناء
رشاء القمح من املزارع اللبناني وتخزينه يف
عىل تراخيص مسبقة من وزارة االقتصاد.
مستودعاتها كاحتياطي يُستخدم يف الحاالت
هذا يف وقت اتّبعت فيه دول كثرية سياســة
الطارئة؛ عدم تأمني وزارة االقتصاد ومكتب
«األمــن الغذائي» مانعــة تصدير منتجات
الحبوب والشــمندر السكري مخازن بديلة
القمح حماية ملواطنيها وتصدّيا ً ألزمة عاملية
عن األهراءات لضمان عملية تخزين القمح
ال يبدو أنها سترتاجع حدّة عمّ ا قريب.
املســتورد ،ونذكر أن مستودعات الوزارة يف
مدير مصلحة حماية املســتهلك يؤ ّكد
البقاع التي تحوّلت ،بســبب اإلهمال وسوء
يف أحاديث إعالميــة أن الرقابة غائبة كلياً،
اإلدارة ،إىل مكب للنفايات؛ اســترياد قمح
فالتســعري «كل مني إيدو إلــو» والبلديات
قديم غري مطابق للمواصفات،
ليســت عىل الســمع أيضاً.
لكن بطرق رشعية ،ما ّ
يؤخر
حاولت «نداء الوطن» التواصل
عمليــة التســليم والتوزيع،
مع بعض األفــران ،الكبرية
بات الخبز العربي
خاصــة وأن إصــدار نتائج
منهــا ومتوســطة الحجم،
ّ
يشكل حوالى  70%فحوصات القمــح املخربية
للوقوف عــى نوعية القمح
املســتخدم يف إنتــاج الخبز من مبيعات األفران تتطلب من  12إىل  14يوماً.
األســباب ال تقــف عند
وأسباب تبدّل املذاق ورائحته،
هذا الحدّ .فامتنــاع مرصف لبنان عن فتح
ّإل أن معظم أصحابهــا امتنعوا عن اإلدالء
االعتمادات ،احتكار الطحني من قِ بَل بعض
بأي معلومات .لكن لنا عودة إىل ذلك يف سياق
املطاحن بالتوازي مع احتكار توزيع القمح
املوضوع .أما الوزراء املعنيون ،وعىل رأسهم
(أو ســوء توزيعه) من قِ بَل مكتب الحبوب
وزيرا الزراعة والصناعة ،فكان الته ّرب من
والشمندر الســكري ،والتمادي باستغالل
أسئلتنا القاسم املشرتك بينهم عندما حاولنا
األزمة من أجــل رفع األســعار ،جميعها
استمزاج آرائهم .ماذا يجري؟
عوامل ساهمت يف تأجيج األزمة ،عن سابق
من يجيب عن أسئلتنا؟
تصوّر وتصميم ،بسبب غياب التخطيط أو
ماذا يأكل الشــعب اللبناني بشــيبه
استهتارا ً بلقمة عيش الناس ،ال فرق.
وشــبابه وأطفاله؟ من يراقب نوعية الخبز
ويحدّد معايري اإلنتــاج؟ كيف يتم تطمني
تدابريلم ولن تتّخذ
املواطنني حيال عدم إفــراغ حمولة القمح
مصدر واسع االطالع عىل ملف الطحني
الفاسد من الباخرة إياها يف السوق اللبنانية؟
والقمــح أ ّكــد لـ»نداء الوطــن» أن اتخاذ
ما الخطــوات االســتباقية املتّبعة لتجنّب
تدابري اســتباقية كان أكثر من ملحّ  ،إال أن
حدوث ما ال تُحمَد عقباه؟ ل َم ال يســتعاض
الخطوات التي كان يجــب اتخاذها تفاديا ً
عن القمح املســتو َرد بتطوير اإلنتاج املحيل
ّ
للكارثة كانت معدومة ،مضيفاً« :كان ال ب ّد
املؤصــل يف مصلحة األبحاث
ومنه البــذار
من تأمني مستودعات بديلة عن األهراءات،
الزراعية؟ من يضمن نوعية القمح املستورد
تنظيــف مســتودعات وزارة االقتصاد يف
ال ســيما وأن الفحوصات املخربية تشري إىل
البقاع واســتخدامها للتخزين بدال ً من أن
فساد الكثري منه؟ ماذا عن إلغاء الفحوصات
تكون مكبا ً للنفايات ،ال سيما وأن مساحتها
املخربية يف لبنان واالكتفاء بفحوصات بلد
شاسعة ،كما التوجّ ه إىل رشاء كميات كبرية
املنشأ والتي ،بحســب مصادر معنية ،يت ّم
من القمح مبارشة بعد انفجار املرفأ وتأمني
التالعب بها داخل األرايض اللبنانية؟
احتياطي ٍ
كاف يُستخدم يف األزمات .ناهيك
هذه أسئلة حملتها «نداء الوطن» بداية
برشاء اإلنتاج املحيل وعدم السماح بتصدير
إىل وزير االقتصاد ،أمني ســام ،الذي اعترب
القمح اللبناني».
أن وزير الزراعة ،عباس الحاج حســن ،هو
ومن وجهــة نظر املصــدر ،كان عىل
الجهــة املخوّلة لإلجابــة .اتصلنا باألخري،
الحكومة رشاء القمح من املزارعني اللبنانيني
لكنه أحالنا عىل مستشاره اإلعالمي ،فأتى
بعد االنفجار بسعر  1200لرية للكيلوغرام
الــر ّد الخطي رسيعــاً« :اإلجابة من ضمن
الواحد ،علما ً أن الســعر العاملي كان 3500
اختصاص وزارة االقتصاد» .ال بأس .عاودنا
لرية للكيلوغرام آنذاك .كما كان يتوجب منع
االتصــال بالوزير ســام ،وك ّررنا املحاولة
تصدير أي نوع من القمح عىل غرار  70دولة
ليومني متتاليــن ...من دون جدوى .ته ّرب

األزمة تتفاقم

قمح مضمون؟

الربطة بـ 17ألفًا

أمين سالم

عباس الحاج حسن

أخرى مترضرة من األزمة العاملية .وتساءل
املصدر يف هذا السياق« :ملاذا ت ّم التوقف عن
دعم زراعة القمح الطــري والقايس املحيل
ودعم إنتاج البذار املؤصل من قِ بَل مصلحة
األبحاث العلمية الزراعية ،ولِ َم وقف التعاون
مع املطاحــن إلدخال ما بني  8إىل  10%من
القمح القــايس يف صناعة الرغيف ،وهذا ما
كان يحصل قبالً؟».
خطأ كان أم خطيئة ،غري أن املتسبّبني
أو املشــاركني ،بغض النظر عن التوصيف،
كثريون :وزارة االقتصــاد ،وزارة الزراعة،
وزارة املالية ،مرصف لبنان ،مكتب الحبوب
والشــمندر الســكري ...ال بــل الحكومة
مجتمعة كما يذهب البعض إىل القول .فهل
تكون أزمــة الطحني ونفاده من الســوق
ورقة ضغط إلدخال القمح الفاسد؟ سؤال
آخر برسم املعنيني ،إذ لو تجاوبت الحكومة
مع الخطط اإلنقاذية التي قدّمتها مصلحة
األبحاث يف الســنوات املاضيــة ،لكان لدينا
اليــوم حواىل  150ألف طــن من احتياطي
القمح.
نســأل املصدر نفســه عن إمكانية
الخروج مــن األزمة ،فيجيــب« :لقد فات
األوان .من الصعب جدا ً تخطي املشكلة ألن
هنــاك كميات كبرية محتكرة لالســتفادة
من ارتفاع سعر الطحني .كما يتوجب عىل

من األفران الكبرى

مرصف لبنان تســهيل رشاء القمح وعدم
أضعاف .نسأل عمّ ن يحدد األسعار ،يجيب
التأخر يف اســترياده وعىل وزارة االقتصاد
اإلداري« :وزارة االقتصاد تحدد سعر الخبز
رشاء قمح صالح وغري فاســد مانعة إعادة
العربي فقط ،أما سائر املنتجات فيحددها
تصديره إىل الخارج».
السوق ،لذا هي تختلف من فرن إىل آخر».
كيف تتأكدون مــن نوعية الطحني؟
سؤال آخر طرحناه عىل اإلداري الذي رشح
أيام صعبة تنتظرنا
أن «هناك قمحا ً «فاســداً» ضمن معايري
نسعى إىل مقاربة املوضوع من منظار
مقبولة وآخر غري مقبــول نهائياً .فبعد
األفران ،فنتلمّ ــس رأيا ً مخالفاً .إذ يف اتصال
األزمــة ،ت ّم إلغاء كافة عقود االســترياد
مع أحد إداريي « ،»Wooden Bakeryأشــار
املؤجلة ،مــا اض ُ
طر املطاحن إىل الحصول
إىل أن األزمــة الحقيقية بــدأت مع امتناع
عىل القمح بأية طريقة متاحة .من جهّ تنا
املــرف املركزي عن تحويــل االعتمادات
ال نتّــكل عىل فحوصات الــوزارة ،حيث
بهدف ترشيد استخدام العمالت الصعبة ،ما
لدينا مخترباتنــا الخاصة لفحص عيّنات
انعكس سلبا ً عىل كميات احتياطي الطحني
يف الســوق .انفجار املرفأ زاد األمور تعقيدا ً
الطحني والتأ ّكد من مطابقته للمعايري .أما
بالنسبة إىل املطاحن األخرى ،فلست أكيدا ً
ليصل التعقيد إىل أوجه مع اشــتعال الحرب
كيف يتم التعاطي مع األمور».
الروسية  -األوكرانية ،بحيث ارتفع سعر طن
طعم ورائحة ولون الخبز ّ
تغي ...إىل
القمح من  300دوالر إىل  550دوالراً ،يف حال
األســوأ .ملاذا؟ «بسبب األزمات املتالحقة،
توافر.
القمــح الــذي نأكله ليس مــن أفضل
عن نســبة اإلقبال يلفــت اإلداري إىل
النوعيات .علينــا أن نقبل باملوجود وهنا
أن التهافت عىل رشاء الخبز ارتفع بشــكل
يأتي دور وزارة االقتصاد يف فرض التشدد
ملحوظ ،مع تراجع الطلــب عىل املنتجات
والرقابة» .فطريقة عمل األفران تختلف
األخرى ،وتابع« :كان الزبون يشرتي ربطة
باختــاف إمكانياتها،
واحــدة مــن الخبز يف
هــذا إضافــة إىل عجز
حــن تشــ ّكل املنتجات
الكثري منهــا عن القيام
األخــرى  80%من قيمة
فاتورته ،أمــا اليوم فقد كان يتوجب منع تصدير أي
بأعمال الصيانة الدورية
أصبــح يشــري ربطة نوع من القمح على غرار كما انقطــاع الكثري من
خبز وحســب ويرحل» 70 .دولة أخرى متضررة من املواد األوليــة او التوجه
إىل مصــادر بديلة« :كنا
من ناحية النســب ،فقد
األزمة العالمية
نشرتي الخمرية من تركيا
بات الخبز العربي يش ّكل
فأصبحنا نشرتيها من إســبانيا ،وحني
حواىل  70%من مبيعات األفران .وهي نسبة
ّ
ّ
يتغي املنتج حكما ً وبالتايل
يتغي املصدر
قابلة حتمــا ً لالرتفاع ،وفــق اإلداري ،بعد
طعمه ونوعيته ورائحته أيضاً» ،بحسب
التوقف الكامل عن دعم الطحني اإلكســرا
اإلداري الذي يختم قائالً« :املستقبل صعب
األسبوع املايض ،والذي يُستخدم يف صناعة
والتحدي أصعب ولوال التزامنا كفريق عمل
الخبز املرقــوق والكرواســان واملناقيش
وغريها .التوقف هذا من شأنه أن يفاقم من
برسالتنا ملا استمرينا أمالً بتخطي املرحلة
ارتفاع األسعار التي ستزيد أق ّله من  8إىل 10
يف ظل انعدام أي مساندة من الدولة .نقوم
بكل ما بوســعنا لتأمني النوعية األفضل
للمواطــن لكننا ال نضمن مــا يأكله من
املطاحن األخرى».
أردنــا الذهــاب أبعــد ومحاولــة
استرشاف االنعكاسات الصحية التي قد
تتأتى عما نختــره اآلن من تردّي جودة
الخبز ومشــتقاته .فتوجّ هنا بالسؤال إىل
أكثر من أخصائــي تغذية وصحة عامة
وأمراض جهــاز هضمي .لكنهم أجمعوا
أن ليس ثمــة معلومات كافية عامليا ً عن
حاالت مماثلة إلبــداء رأي علمي قاطع
حول املســألة .ملاذا؟ ألننــا عىل ما يبدو
حالة فريدة يف هــذا املضمار ،كما يقول
هــؤالء .ال غرابة .فما هــي الدول التي
يدخل قمح فاســد ،أو أق ّله غري مطابق
للمواصفات ،يف نظام شعبها الغذائي عىل
هذا النطاق وبهذه السهولة يا تُرى؟
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نهاية مسلسل "آمبر" سعيدة لجوني
جــــوزفــــيــــن حــــبــــشــــي
أخريا ً انتهى مسلسل االكشن الحربي الدرامي
"جوني وآمرب" الذي دار يف أجواء العنف األرسي،
والذي جرت أحداثه يف محكمة فريفاكس يف والية
فريجينيا ،والذي تابعــه العالم كله مبارشة عىل
وســائل التواصل االجتماعي .انتهى املسلســل
الحربي الذي شــغل العالم أكثر من حرب بوتني
وزيلنسكي ،وأكثر من "صوالت وجوالت" املطربة
شريين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب ،واكثر
بكثري من حرب داحــس والغرباء التي اندلعت يف
بعلبك الهرمل خالل معركة االنتخابات النيابية،
ومن األوراق البيضاء وأوراق الجمهورية القوية
يف صندوق اقرتاع رئيس مجلس النواب اللبناني،
ومــن تنورة البســتاني الربتقاليــة ،واالحذية
الرياضية التي انتعلتها النائبات الـ coolاللواتي
وصلن ســرا ً عىل االقدام ،ومن سيارة الرئيس
كميل شــمعون يف باحة املجلــس ،ومن اغنية
الدوالر املجددة واملســتوحاة من شارة مسلسل

"سيارة الجمعية" لفرقة ابو سليم" ك ّر طلوع،
ك ّر طلوع ،واوعى تزمّ ر عالكوع".

انتهى مسلســل" آمرب" نهاية سعيدة لعشاق
النجــم الهوليوودي الــذي رصّ ح "هيئة املحلفني

أعادت يل حياتي" ،بعدما خلُصت الهيئة إىل أن آمرب
هريد شــوهت سمعة زوجها السابق ،حني زعمت
انها كانــت ضحية عنف أُرسي .كما اعلنت الهيئة
أن ترصيحات هريد كانت "كاذبة" وأنها ترصفت
"بخبث حقيقي".
ولكــن آمرب هريد التــي حكم عليهــا بدفع
تعويضات بماليني الدوالرات لجوني ديب ،لم تخرج
بســلة فارغة من هذا املسلسل .هي استحقت أوال ً
وعن جدارة اوســكار افضل اداء مرسحي مبالغ
بــه نحيبا ً وبــكا ًء وانفعاال ً وخوفا واكسســوارا ً
(خصوصا ً ترسيحة الشعر املالئكية التي اعتمدتها
يف إحدى الجلسات) .أيضا ً هي استحقت يف الجلسة
االخرية جائزة "البوكر فايــس" ،فاملمثلة التي لم
ترتك حركــة مؤثرة إال واعتمدتهــا خالل حلقات
مسلســلها الذي استمر ملدة اسابيع ،لم تظهر عىل
وجهها أي تعبريات أثناء تــاوة الحكم .وبما انها
رصّ حت بعد تالوة الحكــم أنها "منفطرة القلب"،
فهذا يكسبها جائزة ثالثة" ،التوتة الذهبية" ألسوأ
أداء عىل االطالق.

بعد انتصاره ...ديب أمام تحدي إحياء مسيرته المهنية
قد يشــ ّكل االنتصار الذي حققه املمثل جوني ديب يف مواجهته القضائية
مع طليقته أمبري هريد فرصة أمامه لكي يعيد إطالق مســرته املهنية ،مع أنّه
من غري املؤكد أن تتهافت رشكات اإلنتاج مجددا ً يف وقت قريب عىل نجم "The
."Pirates of the Caribbean
ورحّ ــب ديب بالحكم الصــادر عن هيئة املحلفني والــذي نص عىل إلزام
أمبري هريد دفع عرشة ماليني دوالر كتعويضات لديب وخمســة ماليني دوالر
كتعويضات عقابية عن ترصيحات تشــهريية أدلت بهــا املمثلة ضده ،وقال:
"هيئة املحلفني أعادت يل حياتي".
أمــا هريد التي رفعت دعوى مضادة يف إطار املحاكمة نفســها التي جرت يف
فرجينيا ،ففرض الحكم عىل املمثل أن يدفع لها عطالً ورضرا ً بقيمة مليوني دوالر.
وأشــار خرباء أمام املحكمة إىل ّ
أن ديب خرس مبالغ بقيمة  22مليون دوالر

ماجد المهندس يطرح
"يا كريم بالجفا"

كارول سماحة
في "أجازة"

جراء عدم إسناد دور جاك ســبارو إليه يف الجزء السادس من "The Pirates of
 "the Caribbeanعقــب ترصيحات أمبري هريد .وقدم محامو هريد من جانبهم
أدلة عىل ّ
أن نجومية ديب تالشت قبل تلك املرحلة بوقت طويل بسبب سلوك املمثل
غري املهني جراء تعاطيه الكحول واملخدرات.
ويقول منتج عمل مع جوني ديب ســابقا ً ّ
إن" :الرضر وقع ،وبدءا ً من
اليوم يمكن أن تنطلق مرحلة العودة إىل وضع طبيعي نوعا ً ما" ،مضيفاً" :ال
أظن ّ
ّ
أن ديب ســيحصل عىل عروض كبرية جدا ً مع رشكات اإلنتاج يف ظل ما
أثري خالل املحاكمة".
ويعترب املنتج ّ
أن رشكات اإلنتاج الكبرية قــد تواجه صعوبة يف ضمان نجاح
إنتاجات ذات ميزانية كبرية يشارك فيها جوني ديب ،الفتا ً اىل ّ
أن "اختياره املشاركة
يف أعمال تكلف مليارات الدوالرات بات خطوة محفوفة باملخاطر"( .أ ف ب)

زين العمر :هذه هي
الكرامة في كندا

الخيانة تهدّد عالقة
بيكيه وشاكيرا
بعد قصة حب اشتعلت رشارتها األوىل يف كأس
العالم  ،2010تتجه العالقة بني نجم الكرة اإلسباني
جريارد بيكيه واملغنية الكولومبية الشهرية شاكريا
نحو طريق مســدود ،بعدما اكتشــفت األخرية
خيانتــه لها .ويف التفاصيل ،عاد نجم برشــلونة
للعيش وحيدا ً يف منزله بمنطقــة كايل مونتانري،
تاركا ً البيت الذي جمعه بصديقته لسنوات.

طرح الفنان ماجــد املهندس فيديو كليب
أغنيتــه الجديدة "يا كريم بالجفا" ،من كلمات
سعيد بن مانع ،ألحان املوسيقار طالل ،توزيع
زيد عادل ،إرشاف عــام خالد أبو منذر ،إخراج
سعيد املاروق ،وقد تم تصوير العمل يف دبي ملدة
ثالثة أيام.
تحدّث الفنان زين العمر عــن تجربته يف كندا،
نارشا ً تغريدة عــر "تويرت" كاتباً" :ما يعني كرامة
ورشف وعزة االنسان يف كندا؟ يطببوك انت وعائلتك
مجاناً" ،مضيفاً" :يع ّلمــون اوالدك من االول حتى
اآلخر بأهــم الجامعات مجانــا ً ويدفعون للطالب
ايضاً .وان كنــت عاطل عن العمــل يعطوك منزل
مفروش ويعطوك مساعدة شهريّة" .وختم" :هذه
هــي الكرامة يف كندا وال لــزوم ألن تكون تحت أمر
الزعيم وال بأمر غري الله".

تســتع ّد الفنانة كارول ســماحة لطرح
أغنيتها الجديدة "أجــازة" باللهجة املرصية،
ونرشت "البوســر" الخــاص باألغنية عرب
ً
كاتبة" :أغنية جديدة "أجازة"
مواقع التواصل
قريبا ً جداً".

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

برجك يعشق الرومانسية
واملبادرات التي ترتبط بها حني
يكون يف عالقة .لن تخذل هذا
العيد واستعد ملفاجأة جميلة.

هذا العام عيد الحب يجب أن
يكون عبارة عن حالة عشق
دائمة ومستمرة ،فالرشيك
يستحق هذا الشعور.

تملك الكثري من العاطفة ،كما
أنك تملك الكاريزما التي تمكنك
من جذب الجنس اآلخر .لن تبقى
وحيدا ً هذه الفرتة.

استمع اىل الرشيك واعرف ما
الذي يريد القيام به .ال تعانده
وافعل ما يشاء وتفا َد املشاكل
اليوم بالذات.

الرشيك مستعد لتمضية كل وقته
معك كما أنه يستمتع بتقديم
املبادرات الرومانسية .سوف
تعيش ليلة حب جميلة.

غرية الرشيك مربّرة وال سيما
أنك تبالغ أحيانا ً يف رد فعلك
تجاه اإلطراء .تمتع بهذا النهار
وافعل ما يريده الرشيك منك.

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

العربة األساسية يف العالقة
بالرشيك تتمثل بعامل الثقة
الذي يجمع بينكما ،وكل ما
عدا ذلك يبقى تفاصيل.

ّ
خفف من حدة قساوتك يف
تعاطيك مع الرشيك عىل األقل
اليوم ،فالرشيك عىل موعد
لتمضية عيد حب ممتع.

الرشيك لن يعوّق مشاريعك
البعيدة عن الحب ،وهو أكثر من
يعلم بما تخطط له للمستقبل.

يف حال كنت تعيش مع رشيك
فقد تشهد عالقتك به تغريات
كبرية نحو األفضل ،فاطمنئ
واستمتع بعيد حب جميل.

إذا طلب منك الرشيك مشاركته
يف حل بعض املشاكل ،فال ترتدد
يف ذلك ألنه يعمل جاهدا ً إلرضائك.

د ّلل الرشيك هذه السنة يف
عيد الحب ألنه تحمل الكثري
من الترصفات واملواقف التي
يصعب عىل الغالبية إحتمالها.
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MOVIES

...Along for the Ride
مغامرة شبابية ممتعة

جـــــــــــاد حــــــــــداد
يحمــل فيلــم ( Along for the Rideعىل طول
الرحلة) ،املقتبس من رواية رومانسية شهرية للكاتبة
سارة ديســن ،مؤرشات واضحة حول ما ينتظرنا عىل
مر األحداث الالحقة .ســنتع ّرف عــى "أودين" (إيما
باسارو) ،طالبة جدّية يف مدرسة ثانوية ال توافق عىل
املقالب التقليدية التي تحصــل يف حفل التخ ّرج ألنها
تعتربها "تجــاوزات خاطئة" .هي لم ترتكب أي خطأ
يف حياتها ،بــل إنها مثال للفتاة الطيبة واملجتهدة التي
نالت منحة دراسية ولطاملا كان اسمها ي َِرد عىل قائمة
الطالب املميزين .هي تعرتف بأنها كانت تهتم بالدراسة
لضمان راحتها يف املراحل املتبقية من حياتها.
تبدأ "أودين" بالتســاؤل عن استعدادها لتمضية
وقت ممتع مع اقــراب الصيف ،ثم تقرر اإلقامة مع
والدها وزوجته يف بلدة شاطئية اسمها "كولبي" .هي

تقــول إنها تحافظ عىل شــخصية واحدة يف منزلها،
لذا تطمح إىل تغيري نفســها حني تقصــد تلك البلدة.
تتخذ األحداث
منحــى متوقعا ً بعد وصولها إىل هناك،
ً
فتكتشف ذاتها وتتلقى املساعدة من شاب وسيم .قد
ال يحبذ الجميع هذا النوع من الحبكات املألوفة.
يف البدايــة ،تتخــذ "أودين" مواقف معاكســة
لشخصيتها ،فال تفكر بما تريده بل تقوم بترصفات لم
فتى مثاليا ً اسمه
تقم بها سابقاً .لكن رسعان ما تقابل ً
"إيــي" (بلمونت كامييل) .يعــرض عليها هذا األخري
أن ترافقــه يف "رحلة" للقيام بجميــع األمور املمتعة
والسخيفة التي تعتربها والدتها الجدّية مضيعة للوقت.
يكون "إييل" شــخصا ً وحيدا ً بشــكل عام ،لذا تحاول
"أودين" أن تجمعه مجددا ً مع أصدقائه .هو يشــعر
بالحزن لكنها تُشجّ عه عىل اإلفصاح عن مشاعره .هما
يمنحان بعضهما فرصة لتبــادل التجارب واالعرتاف
َ
لنفسيهما.
بحقائق معينة لم يسبق أن اعرتفا بها
يرتفع مســتوى العمــل بفضــل املمثلة أندي
ماكــداول بدور والــدة "أودين" ،فهــي تحرض إىل
البلدة الشــاطئية وهي ترتدي مالبس سوداء أنيقة.
تقدّم ماكداول األداء املناســب يف املشاهد التي تقول
فيها عبارات الذعــة مثل" :يجب أن تســامحيني
ُ
كنت أقلق من ســهولة تكيّفك مــع عالم زوجة
إذا
أبيــك الجديدة" .يف الوقت نفســه ،توضح هذه األم
للمشــاهدين (وحتى "أودين") أن هذا املوقف ال ينم
عن غطرســتها بقدر ما يعكس خوفها من خسارة
ابنتها حني تغادر املنزل إىل الجامعة.

شاركت سارة ديســن يف كتابة السيناريو مع
املخرجة صوفيا ألفاريز ،وهي تثبت للمشــاهدين يف
كل مناســبة أن "إييل" ليس الشخص الوحيد الذي
يُحدِث فرقــا ً حقيقيا ً يف حياة "أوديــن" .يتمحور
عدد من أفضل مشــاهد الفيلم حول الصداقة التي
تتطور بني "أودين" وفتيات أخريات يعملن يف متجر
ّ
أدوارهــن جينفيف هانيليوس،
زوجة أبيها وتؤدي
ولورا كاريوكي ،وساميا فينريتي .رغم مرور بعض
اللحظــات الغريبة إلثبات تكيّــف بطلة القصة مع
محيطها الجديد ،تربع ديســن يف تجــاوز الحبكة
املألوفة حول الفتيات الســيئات أو مواقف ســوء
التفاهم املتكررة .من املمتع أن نشاهد مظاهر الدعم
املتبادل ولحظات راقصة مضحكة بني شابات ذكيات

OUR RATING

ّ
بأنفســهن .تحرص ديسني أيضا ً عىل نرش
وواثقات
أجواء املشــاركة والرتابط وتعــرض تقاليد تُذ ّكرنا
بأجواء بلدة "ســتارز هولو" يف املسلســل الشهري
( Gilmore Girlsفتيات غيلمور) ،حتى أنها تتطرق
إىل صعوبة تقديم املســاعدة أو طلبها من اآلخرين
تزامنا ً مع التشديد عىل أهمية هذه املبادرات .أخرياً،
تثبت لنا شخصية "أودين" أن اكتساب نظرة جديدة
عن املحيطني بها ،ال سيما والداها وزوجة أبيها ،هو
أمر ممكن من خالل االنفتاح عىل املشــاعر الذاتية
وأخــذ املجازفات .يف النهاية ،تنجــح هذه الفتاة يف
التعبري عن حقيقتها بدل االضطرار لتقمّ ص شخصية
ال تشــبهها .قد ال تكون هذه الرسالة جديدة ،لكننا
نحتاج إىل سماعها من ٍ
وقت آلخر.

مـــــــعـــــــرض

إفتتاح معرض الكتاب في طرابس
أعلن رئيس الرابطة الثقافيــة يف طرابلس الدكتور رامز الفري عن
افتتاح معــرض الكتاب الثامن واالربعني ،يــوم الجمعة يف العارش من
حزيران الجاري (يســتمر حتى التاســع عرش منه) يف قاعات الرابطة
الثقافية يف طرابلس  -شــارع الثقافة ،يوميا ً من الساعة الثالثة عرصا ً
وحتى الثامنة مســاء ،قائالً" :واجبنا كمؤسسات ثقافية يف هذا الوطن
ان نناضل ونحارب ونتحرك إلعادة فســحة االمل اىل اهلنا املناضلني يف
هذه املدينة العظيمة ،ولكي نثبت يوما ً بعد يوم بأن طرابلس هي بالفعل
مدينة العلم والعلماء رغم كل املحاوالت البائســة لتشــويه صورتها"،

مضيفاً" :تحركنا الثقايف هذا يســاعد عىل تحريك العجلة االقتصادية يف
املدينة عن طريق تشــغيل بعض القطاعات االقتصادية والتجارية ولو
بشكل موســمي وموقت" .وشكر الفري كل املشاركني يف املعرض وكل
املســاهمني يف دعمه وكل املؤسســات االعالمية الداعمة ،مشريا ً اىل ان
"عدد دور النرش املشــاركة من خالل املكتبات املوجودة يف املعرض يبلغ
اكثر مــن مئة دار ،وتتضمن فعاليات املعرض اكثر من ثمانية وعرشين
نشاطا ً موزعة عىل االمسيات الفنية والشعرية واملحارضات والندوات،
وبلغ عــدد تواقيع الكتــب واالصدارات الجديدة لكتّــاب ومؤلفني من

تحاور

مختلف املناطق اللبنانية التي ســيتم اطالقها أكثر من خمسني توقيعا ً
واصدارا ً جديداً ،إضافة اىل ســيمبوزيوم الرسم والنحت السادس والذي
يضم نخبة من الفنانني التشكيليني اللبنانيني".

في معرض نيويورك
يمثّــل املعــرض الجديد ملتحــف "Fashion
 "Institute of Technologyيف نيويورك نوعا ً من
حوار بني املصممني الرائدين خالل القرن العرشين
كريســتيان ديور وكريستوبال بالنسياغا ،اللذين
كان أســلوباهما يتداخــان أحيانا ً وســاهمت
أعمالهمــا يف جعل الناس ينســون مآيس الحرب
العاملية الثانية وويالتها.
ولم يكــن ثمــة تواصل عــى األرجح بني
كريســتيان ديــور ( )1957-1905املولــود يف
نورماندي ،وكريســتوبال بالنســياغا (-1895

 )1972املتحدر من إقليم الباســك اإلسباني ،مع
أنهما كانا يبلغان الســن نفسها وهي  42عاماً،
عندما أطلق كل منهما تشــكيلته األوىل ،ومع أن
الرجلــن اللذين احتضنتهما باريس شــاركا يف
نهوض فرنسا بعد الحرب العاملية الثانية.
ورشحت باتريشــا مريز ،القيّمة عىل معرض
"Dior + Balenciaga: The Kings of Couture
 "and Their Legaciesالــذي افتتــح األربعــاء
الفائت ويستمر إىل الســادس من ترشين الثاني
يف " "Fashion Institute of Technologyأن

موليير في فرساي بعد أربعة قرون
د ّ
ُشنت يف فرساي منحوتة تمثّل موليري ،هي األوىل فيها للكاتب املرسحي
الفرنيس الشهري ،وبدا الفتا ً أن هذا التمثال الربونزي حديث الطابع ،رغم كون
الشخصية التي يرمز إليها تاريخية.
ووسط التصفيق ،أزيحت الســتارة عن التمثال الذي يزن  250كيلوغراما ً
وارتفاعــه  1,80مرت ،وأقيــم عىل مقربة من محطة للقطارات يف فرســاي يف
مســاحة صغرية خرضاء ،وهو موقــع اختري نظــرا ً إىل أن موليري كان يقدم
مرسحياته يف حدائق القرص أثناء حفالت الرتفيه امللكية.
وطلب رئيس بلدية فرســاي ومؤسس املهرجان فرنسوا دو مازيري إقامة
هذا التمثال بمناسبة الذكرى  400لوالدة موليري واسمه األصيل جان باتيست
بوكالن التي احتفل بها هذه السنة ،لكن الفكرة كانت تراوده منذ مدة طويلة.
وقال" :عندما تذهب اىل ســالزبورغ ،ترى مــوزار يف كل مكان ،فهم يقدرون
تاريخهم ويجســد موليري الثقافة الفرنسية ولكن أيضا ً ثقافة شعبية رفيعة

املستوى" .وتوىل تنفيذ التمثال النحات كزافييه فيالن الذي استوحاه من تمثال
موليري املوجود يف باحة مبنى "."Comédie-Française
ويظهر موليري يف هذا التمثال الذي نفذه نحات من القرن الثامن عرش هو
جان جاك كافريي يف وضعية الجلوس ،ورجاله ممدودتان ويضع رأســه عىل
يده .وقال فيالن" :إن التمثال بال قاعدة تعبريا ً عن حرص موليري عىل أن يبقى
قريبا ً من جمهوره".
وبلغت كلفة التمثــال  130ألف يورو وتوىل تمويلــه صندوق "Emerige
 ."Endowment Fundأما املســاحة الخرضاء التي سيزينها التمثال فنسقها
املهندس املعماري نيكوال جيلسول بتمويل من بلدية املدينة.
والالفت ان مســبكة كوبرتان نفذت تماثيل لشــخصيات تاريخية ،وال
سيما تمثال الجنرال شارل ديغول املوجود يف جوار جادة الشانزليزيه وتمثال
ونستون ترششل ،وكالهما للنحات جان كاردو( .أ ف ب)

املصممني كانا يتحدثان اللغة نفسها ويعيشان يف
الزمن نفسه ولديهما الزبائن أنفسهم عملياً ،وكان
يُفرتض بهما تاليا ً إنتاج مالبس تناسب امليسورين
يف فرنسا وخصوصا ً يف الواليات املتحدة.
ويع ّرف املعرض بأعمــال املصممني الكبريين
مــن خالل نحو ســتني زياً ،إال أن باتريشــا مريز
رشحت أن الهدف ال يقتــر عىل عرض تصاميم
هذين املبدعني ،بل يتمثــل يف وضع أزياء هذا جنبا ً
إىل جنب أزياء ذاك ،وطرح اسئلة عن أوجه االختالف
والتشابه بينها( .أ ف ب)
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دور روسيا المفرط في برنامج الهند النووي
انتهت حقبة العزلة النووية في الهند بفضل اتفاقيات نووية مدنية عقدها البلد مع الواليات المتحدة
وحلفائها .لكن تستطيع روسيا رغم كل شيء التأثير على سوق القوة النووية الهندية أكثر من غيرها .لذا
جاءت الحرب في أوكرانيا وموجة العقوبات الغربية على الصادرات الروسية لتؤجج المخاوف حول مكانة
الهند .إذا قامت الهند بخيار مستبعد وقررت أن تحذو حذو الغرب وتدين تحركات روسيا بصرامة ،فقد
ّ
تزيد المشاكل في الطاقة النووية المدنية الهندية أيضًا ،علمًا أن هذا القطاع
يشكل جزءًا أساسيًا من
ً
استراتيجية البلد للحفاظ على أمن الطاقة واالنتقال إلى الطاقة النظيفة.
نتيجة لذلك ،تتطلب هذه
الظروف إعادة تقييم التعاون النووي المدني مع الهند ،فض ً
ال عن تحليل دور الواليات المتحدة في تسهيل
إنتاج الطاقة النووية في الهند لتخفيف اتكالها على روسيا.
العاملية التي شــهدها البلد .كذلك ،أبرمت
شاياك سينغوبتا ،راما بونانجي
الهند اتفاقيات مع االتحاد الســوفياتي
ثم روســيا لبناء مفاع َلني للماء الخفيف
املضغوط .وبحلــول العام  ،2018وافقت
روسيا عىل تقديم اإلمدادات الالزمة لبناء
ستة مفاعالت أخرى يف الهند.
موّلت الواليات املتحدة أول محطة
تســيطر الصادرات الروســية عىل
للطاقة النووية يف الهند ،ود ّربت العلماء
ســوق التصدير العاملية يف قطاع الطاقة
النوويني الهنود بموجب برنامج "الذرة
النوويــة املدنية .ورغم قــرار الواليات
من أجل الســام" الخــاص بحقبة
املتحدة بتطبيع برنامــج الهند النووي
الحرب الباردة خالل الســتينات .لكن
املدني ،كانت روســيا املستفيدة الكربى
رفضــت الهند التوقيــع عىل معاهدة
من ســوق املوردين النوويــن األجانب
منع االنتشــار النووي يف العام 1968
يف الهند .يتعلق جزء من الســبب بخليط
عىل اعتبار أنها تُميّز بني "الرضورات"
و"املحظــورات" النوويــة ،ثم ّ
مــن الروابط التاريخيــة اآلنف ذكرها،
نفذت
أول تفجري نــووي يف العام  .1974ردا ً
وسياسة تســويقية مكثّفة للصادرات
عن طريــق الرشكة الروســية "روس
عىل ذلــك ،فرضت الواليــات املتحدة
آتوم" ،واتفاقيات تهدف إىل تجاوز عائق
عقوبات عىل الهند وأرشفت عىل إنشاء
نظام املســؤولية النووية يف الهند .عىل
"مجموعة املورديــن النوويني" (من
دون الهند) :تن ّ
املستوى العاملي ،تطرح روسيا حُ َزما ً من
ظم هذه املجموعة من
االتفاقيات (وقود ،تكنولوجيا ،مخ ّلفات)
الدول صادراتها النووية ملنع استعمال
لترصيــف صادراتهــا النووية برشوط
املواد النووية لتصنيع األسلحة.
مالية جاذبــة ،بينما يطبّــق املوردون
بدأت هذه الجهــود بعد ثالثة عقود
األمريكيــون مقاربــة "انتقائيــة" .يف
تقريبا ً عىل تحــوّل الهند إىل دولة نووية
منبــوذة عاملياً .يف العــام ّ ،1998
العام  ،2014تمكنت روســيا من متابعة
نفذت
عمليات التصديــر ا ُملخطط لها إىل الهند
الهند اختبارات نووية إضافية وواجهت
رغم القانون الهندي املرتبط باملسؤولية
املزيد من العقوبات األمريكية.
املدنية عــن األرضار النووية عرب إضافة
رسعان ما أدركت الواليات املتحدة
بنود تأمني املسؤولية إىل عقدها.
قدرات الهند كرشيكة اسرتاتيجية .لكن
لم تكن روســيا الدولة الوحيدة التي
بقيــت املخاوف من االنتشــار النووي
الرئيس الروسي فالديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مؤتمر التعاون والدفاع الروسي  -الهندي | نيودلهي٢٠١٨ ،
تتجــاوز عائق املســؤولية ،فقد أبرمت
نقطة خالفيــة يف العالقــات الثنائية.
املتحدة إلبرام صفقــات نووية مدنية
من أنظمــة املســؤولية الدولية عن
فرنســا أيضا ً اتفاقا ً لبنــاء املفاعالت يف
بني العامني  2003و ،2004نشــأ حوار
كيف هيمنت روسيا على السوق
ثنائية مع الدول األخرى.
األرضار النووية ،لكن يشــمل قانون
الهنــد ،يف العام  .2022تؤكد هذه العقود
اســراتيجي بني البلديــن ومهّ د إلبرام
الهندية؟
التجارية التي تعقدها الدول األخرى ّ
هندي أق ّره البلــد يف العام  2010بندا ً
كذلك ،نقلت الواليــات املتحدة ملف
تأخر
االتفاق النووي املدنــي بينهما يف العام
يعود التعــاون النووي بــن الهند
يُحمّ ل مــوردي التكنولوجيا النووية
الهنــد إىل "مجموعــة
الواليات املتحدة يف تصدير
 .2008كان ذلك االتفاق
وروسيا إىل فرتة الستينات
(مثــل املصدّرين األمريكيني إىل الهند)
املورديــن النوويــن"
التكنولوجيا الالزمة لتلبية
األهــم عــى اإلطالق
أيضاً .عــى غرار الواليات
مســؤولية أي حوادث محتملة .صدر
إلعفاء البلد وتســهيل
حجم الطلب الهندي .لهذا
بالنســبة إىل برنامــج
املتحدة ،قدّمت موســكو
هــذا القانون بعــد تصاعد الضغوط
مشــاركته يف التجارة
السبب ،تستطيع واشنطن
الهند النووي والعالقات
خالل ذلك العقد مساعدات
املحلية لتحميــل املوردين الصناعيني
النووية املدنية العاملية.
أن تتع ّلــم مــن تجربــة
الهندية األمريكية ،فقد
نووية علميــة وتقنية إىل
أبرمت فرنسا أيضًا
أنهى عزلــة الهند عرب الصادرات الروسية سيطرت
ً
األجانب املسؤولية بعد مأساة الغاز يف
نتيجــة لذلــك ،عقدت
روســيا وفرنسا لترسيع
الهند .لكن بعد االختبارات
"بوبال" خالل الثمانينات.
الهند اتفاقيات مشابهة
النوويــة يف العام  ،1974اتفاقًا لبناء المفاعالت املفاوضــات بني املوردين
وضــع طبيعي
إضفاء
على سوق التصدير
ٍ
ً
ا
عائق
القانون
هذا
أصبح
ما
رسعان
وفرنســا
اليابان
مــع
األمريكيــن والهند خالل
النووي،
برنامجها
عىل
األمريكية
الردود
أصبحت
في الهند في العام
العالمية في قطاع
أمام موردي املــواد النووية األجانب يف
وبريطانيــا املنتســبة
املرحلة املقبلة .وإذا كانت
وأنذر بازدهار الروابط
والسوفياتية متباعدة جداً.
2022
الطاقة النووية المدنية
ّ
توصلت الواليــات املتحدة والهند
الهند.
بدورهــا إىل "مجموعة
الواليات املتحدة تطمح إىل
الهنديــة األمريكية بما
وافق االتحاد الســوفياتي
إىل اتفــاق يف العــام  2015لتجاوز بند
املوردين النوويني".
تصديــر تقنيتها النووية،
يتجــاوز قطاع الطاقة
عىل تقديم إمــدادات املاء
املســؤولية عرب التأمني ضــد املخاطر
لكــن يبقــى نظام املســؤولية
يمكنهــا أن تُصمّ م قواعدهــا الخاصة
النوويــة .اليــوم ،يمتد هــذا التعاون
الثقيل إىل الهند لصالــح مفاعالت بَنَتها
النووية ،رغم مرور ســبع سنوات ،لكن
املدنية عــن األرضار النووية يف الهند
ملراقبــة الصادرات النوويــة .تأتي هذه
الثنائي إىل مجاالت متنوعة مثل الطاقة
كندا ،وبقيت موســكو جهة أساســية
ال تزال املفاوضات حول العقود التجارية
عائقا ً بارزا ً أمام االستفادة من كامل
القواعد لتستكمل التدابري املوىص بها عىل
النظيفة ،واملنــاخ ،والصحة ،والدفاع،
لضمان استمرار الربنامج النووي الهندي
مســتمرة بــن املورديــن األمريكيني
منافــع االتفاق النــووي املدني بني
املدى الطويل لزيــادة الصادرات النووية
والفضــاء .يتبع هذا االتفــاق نموذج
طوال الثمانينات والتسعينات عرب توفري
واملشغلني النوويني يف الهند.
الهند والواليات املتحــدة .الهند جزء
األمريكية إىل الهند وجميع أنحاء العالم.
" 123اتفاقية" الذي تستعمله الواليات
إمدادات الوقــود خالل العزلــة النووية

نحو تقوية التعاون النووي بين الهند والواليات المتحدة

مفاعل  Koodankulamللطاقة النووية ( )KNPفي منطقة تاميل نادو | الهند٢٠١٦ ،

بعيدا ً عن عائق املسؤولية ،يتعلق عامل أسايس آخر لتقوية
الروابط بني الهند والواليات املتحدة بتسهيل طريقة تنفيذ رؤية
الهند لتصدير مفاعالت املاء الثقيل واملضغوط الناشــئة محليا ً
إىل الخارج .يف الوقــت الراهن ،تمنع قواعد "مجموعة املوردين
النوويــن" الهند من تحقيق هذه الرؤيــة ،وتبدو فرص الهند
لالنضمام إىل تلك املجموعة يف املستقبل القريب مستبعدة بسبب
إرصار الصني عىل إعاقة هذه الجهود.
لكن يمكن تســهيل تصدير هذه املفاعــات الهندية عرب
وضع إطار عمل مشابه لالتفاق بني الهند وروسيا وبنغالدش،
حيث دعمت الهند وروســيا معــا ً بناء مفاعــات جديدة يف
بنغالدش وشــاركت الواليات املتحدة يف تطوير مفاعالت املاء
الثقيــل واملضغوط .قد تظهر تعقيــدات كثرية عند تنفيذ هذه
الخطة ،لكن يستطيع هذا الشكل من التعاون أن يُخفف اتكال
الهند عىل روسيا .تسيطر روسيا عىل قطاع تخصيب اليورانيوم

العاملي ،لكن تسمح مفاعالت املاء الثقيل واملضغوط باالستغناء
عن عمليات التخصيب املكلفة.
أخرياً ،كشــفت الحرب يف أوكرانيا مجموعة عوائق تمنع
تالقي املصالــح األمريكية الهندية .قد تكون الروابط الثنائية
قوية ،لكن تربز اختالفات واضحة يف طريقة الرد عىل العدوان
الرويس .ونظرا ً إىل أهمية االتفاق النووي بني الهند والواليات
املتحدة ،والدور الجيوســيايس البارز للطاقة النووية املدنية
يف البلدَين معاً ،ونزعة الواليات املتحدة إىل تســهيل ّ
توســع
الصادرات النووية املدنية الروســية ،حان الوقت لالستفادة
من إطــار العمل الذي يطرحــه االتفاق النــووي وتفعيله
بطريقة عملية .قد يسمح تكثيف التعاون النووي املدني بني
الواليات املتحدة والهند بتخفيف اتكال نيودلهي عىل روســيا
ومســاعدة واشنطن يف تشــكيل ائتالف أوسع من الرشكاء
إلدانة التحركات الروسية.

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٥٠السنــــة الثالثــــة
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خوري :الفريق اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي ضعيف ويفتقد اإلبتكار

الحريق النقدي يكتسح "يباس" الحلول...
فهل ُتطفأ نا ُر االنهيار بالنارِ؟

ال شبيه لما يجري في لبنان إال ما حصل في القسطنطينية في القرن الخامس عشر.
كما سقطت االمبراطورية أثناء انقسام مجلس شيوخها على "جنس المالئكة" ،ينهار
لبنان ومسؤولوه ملهيين بطبيعة الخسائر ،حجمها ومن يتحملها .جدل "بيزنطي" عقيم
ال غلبه فيه ألي فريق ،والخاسر الوحيد فيه هو االقتصاد ومن خلفه كل المواطنين.
القول ونقيضه

خالــــد أبــــو شقــــرا

منها بأكثر من طريقة من دون أن نكون
نعني بذلك بيعها كلياً.

أمّ ا ولــم يحصل ذلك عن "ســابق
إرصار وتصميــم" مــن قبل الســلطة
التفاوض مع الصندوق
السياســية عىل وجه التحديد ،لم يبق إال
هــذه املقاربة املرفوضــة كليا ً من
"منفذ" صندوق النقــد الدويل الصغري،
صندوق النقد الــدويل قبل أن "تلفظها"
وهنا بدأت "التباديع" .ففي الوقت الذي
الحكومة ،تعــود لكــون "الصندوق"
تتعهد فيــه الحكومــة لـ"الصندوق"
لديــه قوالبه الجاهزة التــي يطبقها يف
بتغيري النهج املتبــع الذي أوصل البلد إىل
البلدان املأزومة .وحلوله عادة ما ترتكز
االفالس ،تستمر يف مد اليد عىل ما تبقى
عىل خربة ســابقة ومبادئ املحاســبة
من عملة صعبــة يف "املركزي" وامليض
العموميــة .إال أن إقــرار "الصندوق"
بدعم اللرية عىل صريفــة" ...فما اعتاد
بفرادة االزمــة اللبنانية
عىل فعله السياسيون
يتطلــب يف املقابل حلوال ً
طوال العقــود الثالثة
مغايرة وغري تقليدية"،
االخرية يســتمرون يف
إقرار "الصندوق" بفرادة يقول خــوري ،و"عدم
فعله" ،بــرأي خوري،
التوصل ملثل هذه الحلول
"مع فارقني أساسيني
االزمة اللبنانية يتطلب
يتحمــل مســؤوليته
وهما :عدم القدرة عىل
حلو ً
ال مغايرة وغير
الفريــق اللبناني الذي
االســتدانة من الخارج
تقليدية
ال يفــاوض مــع فريق
بعد التخلف عن السداد،
موظفــي "الصندوق"،
وتعميــق عزلة لبنان عــن بعده العربي
من موقع عديم الخربة فحسب ،إنما أيضا ً
نتيجة السياسات املتبعة".
مع نقص كبري يف االبتكار ملا فيه مصلحة
البلد واالقتصاد .فمشكلة لبنان أكرب من
ضمان النمو
إفالس تقليدي ينطبق عليه مبدأ تراتبية
تسديد الخســائر الهائلة التي مني
الحقوق واملطالب ،أو ما يعني شــطب
بها االقتصاد ال تتطلب ســحرا ً أســود.
رأســمال املالكني ثم حملة االســهم ثم
فهناك رأســمال املصارف والودائع مع
املودعني .فالبلد ال يملك بنى تحتية قادرة
ما تبقى من االحتياطي والذهب ،وهناك
عىل دعم النهــوض يف املرحلة الالحقة،
أصول الدولة" .إن لم تمد الدولة "يدها إىل
هذا من حيث املبدأ .أما يف الواقع فان قوة
جيبها" ســتكون النتيجة تبديد أكثر من
التفاوض مع صندوق النقد الدويل تتطلب
 85يف املئة من قيمــة الودائع التي يبنى
التفكري من خارج الصندوق .وال ســيما
عليها االقتصاد ،وتقهقــر البلد والغرق
أن من يتعاطى معهــم لبنان موظفون
يف دوامة الدين كيفما أتت الحســابات"،
ال يحيــدون عن املبادئ االساســية ،وال
بحســب خوري ،و"الهدف من استعمال
رغبة لديهم باستيالد الحلول ألزمة فريدة
أصول الدولة أو جزء منها ،ليس لتعويض
كالتي ترضب لبنان.
املودعني فقط كما يظــن البعض ،إنما
لضمــان نمو وتطور االقتصــاد .فبقاء
التفكير خارج الصندوق
هذه االصول من رشكات ومؤسســات
يف العــادة يقيض توزيع الخســائر
وهيئات ومجالس يف يد الدولة بعد شطب
بشطب رســاميل أصحاب العالقة أوالً،
الديون سرياكم الخسائر ويزيد االكالف.
إنما بالنســبة إىل الحالــة اللبنانية فان
إذ ستبقى هذه القطاعات "مرتعاً" للهدر
"النموذج النقــدي املصمم من مرصف
والفســاد ،وتقديم أســوأ خدمة بأعىل
لبنان منــذ البداية مغاير لنماذج مثله يف
تكلفة .واملواطنون املالكون لها لن ينالوا
مختلــف دول العالم .ففي الوقت الذي ال
شــيئاً .وذلك عىل عكس إدارتها بطريقة
تعطي فيه املصــارف فائدة تتجاوز 50
سليمة ومربحة ،يف حال جرت االستفادة

ثالث سنوات من "الالقرار" ّ
خست
لبنان ما يقــارب  70مليار دوالر ،كانت
كفيلة بحماية حقوق املودعني وضمان
وقــف االنهيار .ومع كل يــوم تأخري يف
اعتماد االصالحــات الحقيقيــة تزداد
الخسائر وتطول فرتة الخروج من األزمة
حتى نكاد يصبح لبنان كأفغانســتان،
وغريها من الدول التي ال خالص لها من
االزمات.

كلفة الالقرار

عشية  17ترشين االول كان حجم
احتياطي العمــات الصعبة يف مرصف
لبنان يقارب  32مليار دوالر ،ومحفظة
ديون املصارف للقطــاع الخاص تقدر
بـ 55ملياراً .وبدال ً من املحافظة عليها
من خالل" :إقرار "الكابيتال كونرتول"،
وإصدار قانون يلزم املقرتضني بالدوالر
التسديد بالعملة نفســها جرى تمييع
هذه االجراءات" ،بحسب وزير االقتصاد
الســابق رائد خوري .فخــر لبنان يف
 3ســنوات نحو  20مليــار دوالر من
االحتياطــي .وجرى تســديد نحو 25
مليار دوالر مــن القروض بغري قيمتها
الحقيقيــة أي باللــرة أو اللوالر .وتم
تهريب ما ال يقل عن  10مليارات دوالر
(تم تحويل  6مليــارات دوالر يف الفرتة
الفاصلة بــن عامــي  2019و2020
وحدها بحســب تقرير لالمم املتحدة).
هذا املبلغ املهدور واملقــدر بحدود 70
مليــار دوالر كان كفيالً بوقف االنهيار
وضمان تسديد الودائع لكل املودعني"،
بــرأي خــوري .وذلك عــى عكس ما
تحول "اســراتيجية النهوض بالقطاع
املايل" لحكومــة ترصيف االعمال إيهام
املودعني زورا ً بأنها سرتد  90يف املئة من
الودائع .فهذه النسبة التي تعود للودائع
التي تقل عن  100ألف دوالر ،ال تشكل،
بحســب خوري" ،أكثر من  10مليارات
دوالر .ما يعني أن الخطة ستشطب أكثر
من  90مليار دوالر وتعطل أي إمكانية
لعودة نهوض االقتصاد".

رقم اليوم

547

مليون دوالر
تداوالت "صيرفة"
في  4أيام

خوري :السياسيون مستمرون
في النهج نفسه رغم االنهيار

ّ
مؤسسات الدولة في يدها ال يقدّم أي قيمة مضافة للمواطنين...
بقاء
والكهرباء خير دليل

نقطة مئويــة ( ،)0.5%وتكون بأحيان
كثــرة صفــرا ً أو حتى ســالبة ويربح
املساهم بني  8و 10يف املئة ،فان النموذج
اللبناني يعطي املودع ربحا ً مثل املساهم
أو حتى أكثــر يف أحيان كثرية .فالربح يف
القطاع املــريف الذي يقدر بـ 15يف املئة
ســنوياً ،كان يذهب منه حواىل  6يف املئة
كتوزيع أرباح للمساهمني والـ 9يف املئة
املتبقية كانت أرباحــا ً محتجزة أدت إىل
تضخم رأس املال .والدليل أن رأســمال
املصارف الذي كان بحدود  1إىل  1.5مليار
دوالر يف بداية التسعينيات ارتفع إىل حدود
 20مليار دوالر عشــية االزمة .يف املقابل
فان أربــاح املودعني ارتفعــت من  4يف
املئة وصوال ً حتى  10يف املئة يف السنوات
االخــرة .وعليه فانه مــن الطبيعي أن
يتحمــل املســاهم يف البنــوك االجنبية
املســؤولية بداية ألنه يستفيد مع علمه
باملخاطر عىل عكس املــودع .أما الحالة
اللبنانية فقد صممــت هيكليا ً لضمان
استفادة املودعني بقدر املساهمني .وهذا
التصميم يجب أن يؤخــذ بعني االعتبار
يف أي عملية تفــاوض مع صندوق النقد
الدويل.
من جهة ثانيــة فان لصندوق النقد

الدويل حجتــن لعدم اســتخدام أصول
الدولة ،االوىل أن هذا االســتخدام ال يجب
أن يكون تحــت إدارة الدولة النها تؤدي
إىل استمرار الهدر .والثانية أن استخدام
أصول الدولة الطفاء ديون املودعني غري
عادل لبقيــة املواطنني من غري املودعني.
وبرأي خوري فان "من غري املطروح بأي
شكل من االشــكال إبقاء أصول الدولة
يف ظل الصندوق السيادي تحت إدارتها.
كما أن بناء اقتصاد ســليم يعود بفوائد
أكثر عىل غري املودعــن من خالل النمو
االقتصادي وتحســن الخدمات وضمان
فرص العمل واملدخول الجيد".
املشــكلة األكرب لغايــة اللحظة أن
طرح الحكومة بشــطب الدين ،ال تقابلة
أي خطــة جدية العادة النهوض وتفعيل
القطاعات وتأمني تدفق العملة الصعبة
وتعويض الخســائر يف القدرة الرشائية
بشــكل حقيقي ،مــن دون التســبب
بتضخــم .والخوف مــن أن يكون الحل
الوحيد املتبقي الخماد حريق االنهيار هو
بتجويع نريانه ،أي إشــعال النار بجبهة
متقدمة لكــي ال يعود هنــاك ما يأكله
الحريــق الكبري .وهو ما يعــرف عمليا ً
باطفاء الحريق بالحريق.

الدوالر ينخفض  400ليرة
ّ
منصة "صريفة" كما أعلن مرصف
بلغ حجم التداول عىل صعيد
لبنان ليوم امــس 122,000,000 ،دوالر أمريكي بمعدل  24400لرية
لبنانية للــدوالر الواحد أي بانخفاض بقيمة  100لرية عن تســعرية
أمس األول ،وفقا ً ألسعار رصف العمليات التي نفذت من قبل املصارف
ومؤسســات الرصافة عىل املنصة .وبذلك يكون إجمايل التداوالت عرب
"صريفة" بلــغ  547مليون دوالر أمريكي خالل االيام األربعة املاضية،
أي منذ بدء إعالن مرصف لبنان الذي سمح للبنانيني رشاء الدوالر من
خالل الكاش باللرية اللبنانية التي بحوزتهم .وذ ّكر "املركزي" املصارف
ومؤسسات الرصافة بـ"االستمرار يف تسجيل كل عمليات البيع والرشاء
عىل منصة  ،Sayrafaوفقا ً للتعاميم الصادرة يف هذا الخصوص".

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0735
هرفينا األوكرانية
$ 0.0339

االسترليني
$ 1.2560
الين الياباني
$ 0.0077

بيـتـكـوين
$ 30282
الذهب
$ 1871

ســجّ ل ســعر رصف
الدوالر يف الســوق السوداء
أمس تراجعــا ً بقيمة 400
لرية لبنانيــة وبلغ 28100
لرية لبنانية للرشاء و28200
لــرة لبيع الــدوالر الواحد
علما ً أنه تــ ّم ترصيفه لدى
الرصّ افني عىل سعر 27000
لرية لبنانية.

CMC crypto
$ 657.85
الفـضـة
$ 22.28

الروبل
$ 0.0157
بــرنــت
$ 117.04

اليوان الصيني
$ 0.1502

الليرة التركية
$ 0.0607

خام WTI
$ 116.06

طن القمح
$ 412
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إقتـــصـــــاد
العـــدد  - 850السنــــة الثــالثــة

الـجـمـعـة  ٣حــزيــران 2022

المخابز واألفران :القمح يكفي  20يومًا
ك ّرر إتحاد نقابــات املخابز واألفران
أسفه «ملا يجري يف قطاع صناعة الرغيف
من ازمات ناتجة عن فعل مقصود يهدف
اىل فقــدان الرغيــف وإذالل الناس أمام
االفــران ،التي بدأت تعانــي من نقص يف
كميات الطحني املســ ّلمة من املطاحن اىل
االفران بســبب نقص مادة القمح ،علما ً
أن وزيــر االقتصاد والتجــارة يف حكومة
ترصيف األعمال يبــذل الكثري من الجهود
لتفادي حصول أزمة خبز».
وقال «مــا زال عدد كبري من املطاحن
متوقفا ً عن العمل بســبب تأخري تسديد
مــرف لبنان ثمــن القمح املســتورد
للمطاحن ،األمر الذي ســاهم يف حصول
نقص يف مادة الطحني املخصص لصناعة
الخبز رغم قرار مجلس الوزراء يف جلسته
االخرية الــذي حــدد 12,50مليون دوالر
لتســديد ثمن اربع بواخر قمح اال ان هذا
القرار لم ينفذ حتى الساعة».

وناشد االتحاد «الرؤساء الثالثة للعمل
عىل حــ ّل هذا املوضوع وتأمــن التمويل
الالزم الســترياد كميات من القمح تكفي
الشــهر عدة ،ريثما يتم اقــرار القوانني
الالزمة يف املجلــس النيابي للبدء بتطبيق
االتفاقية مــع البنك الــدويل بقيمة 150
مليــون دوالر امريكي ،الســترياد القمح
وفق آلية يجري االتفاق عليها مع الجهات
املعنية».
ولفت النظر إىل «تفــادي خلق أزمة
فقدان الرغيف ناتجة عن نقص يف كميات
القمح لعدم وجــود احتياطي منه وعدم
تمكن املســتوردين من رشائه ،بســبب
التأخري يف تسديد ثمنه -وفق اآللية املتفق
عليها -اىل الرشكات املصــدرة التي أبدت
اســتياءها من هذا التأخري ،مع العلم أن
كميــات القمح املخ ّزنة لــدى املطاحن ال
تكفي الكثر من عرشين يوماً».
وأعلن االتحــاد للرأي العام انه «طلب

حلول إلكترونية تس ّهل عمل
الجمعيات والمنظمات
إستضاف بنك بريوت بالتعاون مع رشكة «بوب فينانس» ندوة إلكرتونية للمنظمات
غري الحكومية املحلية والدولية ،عرض خاللها سلسلة من الحلول اإللكرتونية املصممة
خصيصا ً لتسهيل أعمال هذه الجمعيات واملنظمات غري الحكومية.
خالل هذه الندوة التي شارك فيها أكثر من  100منظمة محلية ودولية ،تحدث كل
من فريد الخوري عن بنك بــروت ،ومايكل عبد النور عن رشكة «بوب فينانس» ،كما
شارك عدد من الجمعيات تجربتهم اإليجابية مع هذه الحلول املرصفية اإللكرتونية التي
سهّ لت مهامهم وأعمالهم اإلنسانية.
وأوضح الخوري أن «لدى االنضمام إىل مجموعــة حلول بنك بريوت اإللكرتونية،
تستفيد الجمعيات من إمكانية جمع التربعات عرب اإلنرتنت وقبول مدفوعات البطاقات
مبارشة يف الحساب ،وأضاف انّه بإمكانها أيضا ً جمع مساهمات منتظمة ودورية من
حسابات املتربعني من خالل خدمة الخصم املبارش».
إىل ذلــك ،الحلول املخصصة للمنظمــات غري الحكومية تتيــح لهذه الجمعيات
واملنظمات توزيع املساعدات عىل املستفيدين الذين ليس لديهم حسابات مرصفية ،من
خالل بطاقات سحب  Pay Cardsوتجنب التعامل النقدي واملخاطر املرتبطة به.

خطة نقل للشمال وعكار
بحث وزير االشغال العامة والنقل في
حكومة تصريف االعمال علي حميه
مع رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي
أسعد الحريري في خطة طوارئ
للنقل لمنطقتي عكار وطرابلس.
وأشار الحريري الى «أن حميه
وعده بتنفيذ خطة نقل للشمال
وعكار وتخصيص باصات من
الهبة الفرنسية ،لمحافظتي عكار
والشمال».
عدد كبير من المطاحن متوقف عن العمل (فضل عيتاني)

مــن وزارة االقتصاد والتجــارة جداول
توزيع الطحني عــى االفران منذ اكثر من
شهر ونصف للمساهمة يف تصويب االمور

اعالن عن تلزيم تأمني مطبوعات
لزوم وزارة البيئة
بطريقة استدراج عروض
يف تمام الساعة العارشة من يوم الجمعة
الواقــع فيه  10من 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 تأمني مطبوعات
لزوم وزارة البيئة.
التأمني 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 ،كما وعىل
نماذج عن املطبوعات موضوع االستدراج
عند الحاجة.
يجب ان تصل العروض اىل القلم العام يف
مصلحة الديوان قبل الساعة الثانية عرش
يف يوم الخميس الواقع فيه  9من 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 323
إعالن
تعلن كهربــاء لبنان بــأن مهلة تقديم
العــروض لتأهيل جورتــي املصاعد يف
املجموعة األوىل والثانية وأعمال تصليح
قاعدة الباطــون التابعة ملحرك مروحة

اعالن
تعلن رشكة كهرباء لبنان الشمايل املغفلة
– القاديشــا عن تمديد مهلة استدراج
العروض العائــد لصيانة املعامل املائية
االربعة ،وذلك وفــق املواصفات الفنية
والــروط االداريــة املحــددة يف دفرت
الرشوط الذي يمكن الحصول عىل نسخة
عنه لقــاء مبلغ مئتا الف لــرة لبنانية

وحتى اليوم لم يحصل عليها ،مع العلم ان
هذه الجداول كانت دائما ً توضع يف حوزة
االتحاد».

ز ّ
خور :األفضلية للمستأجرين
في القروض السكنية
اعترب رئيس تجمع الحقوقيني للطعن
وتعديل قانون االيجــارات أديب زخور ،أن
«املادة  37من قانون االيجارات رقم 2017/2
تنص عىل تخصيص القروض السكنية من
مرصف االسكان واملؤسسة العامة لالسكان
وإعطائها باالفضلية لجميع املستأجرين،
مــن دون تمييــز والخاضعــن لقانون
االيجارات ،وتكون القروض السكنية جزءا ً
من قانون االيجارات والخطة السكنية ،لح ّل
أكرب مشــكلة يعاني منها الشعب اللبناني
وأغلبه ال يملك بيتا ً للســكن ،قبل إعطائها
ألي هدف آخر ســواء للرتميــم او للطاقة
الشمسية ،وهي للكماليات ويمكن تأجيلها،
والتي يتوجب عىل الدولة تأمينها ،بخاصة
أن قانون االيجارات ّ
خصص القروض».
وذكر يف بيان ،أنه «أعطى املســاعدة
واألولوية اىل من دخلهم الجماعي العائيل

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
الهواء األساســية جهة جونيه يف معمل
الذوق الحــراري ،موضوع اســتدراج
العــروض رقــم ث4د 3655/تاريخ
 ،2021/7/9قــد مــددت لغاية يوم
الجمعة  2022/6/24عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة  11.00قبل الظهر.
يمكن للراغبني يف االشــراك باســتدراج
العروض املذكور أعاله الحصول عىل نسخة
من دفرت الــروط من مصلحة الديوان –
امانة الرس – يف الغرفة املســبقة الصنع
رقم  38املســتحدثة يف الجهة الغربية من
املبنى املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن
حرمه ،مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي ســبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املمكن يف مطلق األحــوال تقديم عروض
جديدة أفضل للمؤسسة.
تســلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربيــة من املبنى
املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بريوت يف 2022/5/30
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 314

أخبار سريعة

(تضــاف  )TVAمن دائرة الشــؤون
املشرتكة يف مركز الرشكة يف البحصاص
ما بني الساعة  8صباحا ً و 12ظهرا ً من
كل يوم عمل بإستثناء يوم الجمعة لغاية
الساعة  11ظهراً.
تقدم العروض يف أمانة الرس يف القاديشا
– البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الخميس
الواقع فيه  23حزيران  2022الســاعة
 12ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 319
اعالن
المانة السجل العقاري بالكوره
طلب اييل وجيه مخائيل بالوكاله عن احد
ورثة وجيه حنا مخايل سند بدل ضائع
وشــهادة تأمني بالوكالــه من املحامي
انطوان يمني عن ورثة محســن سعيد
غالب عن العقار  257الحريق.
للمعرتض  15يوما للمراجعة.
امني السجل العقاري
مارون مقبل
اعالن
المانة السجل العقاري بالكوره
طلب يوســف جميل صليبا بالوكاله عن
احد ورثة وفيقة جرجــس طربيه وعن
ستيفن يوسف الخوري وعن اسعد وهند
وجورجات ونوال يوسف الخوري سندات
بدل ضائــع  43و 2و 1كفرحاتا و116
و 115و 109برشي.
للمعرتض  15يوما للمراجعة.
امني السجل العقاري
مارون مقبل

ال يتجاوز  3أضعــاف الحد االدنى لألجور
واعطى مســاعدة جزئية ملن دخله بني 3
أضعاف و 5أضعــاف الحد االدنى لألجور
بحيث ال يتعدى دخلهم العائيل 3.375.000
لرية لبنانية ،وبعد رفع الحد االدنى لألجور
اىل مليوني لرية لبنانية اصبح املستفيدون
كليا ً ال يتجاوز دخلهم الجماعي  6ماليني
لرية واملســاعدة الجزئية بــن  6ماليني
و 10ماليني لرية لبنانية ،وبالتايل يتوجب
إعطــاء القروض وفقا ً لقدرات الشــعب
اللبناني ومدخوله البسيط وضمان اعطاء
القروض كاملة للمستأجرين ملن دخلهم
الجماعي تحت  6ماليني لــرة او فوقها
دون رشوط ،لضمــان إمكانية رشائهم
مأجورهم أو أي شــقة أخرى وفقا ً ملا هو
منصوص عليه يف قانون االيجارات ،وح ّل
جزء من املشكلة».

"الريجي" تكافح التهريب
واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك
اللبنانية «الريجي» جهودها لمكافحة
التهريب ،إذ ضبطت كميات كبيرة
مه ّربة من المصنوعات التبغية
ّ
المعسل وخصوصا ً السجائر
والتنباك
اإللكترونية ( )vapeبنتيجة عدد
من عمليات الدهم .وشملت هذه
المداهمات مناطق في محافظتي
الجنوب والنبطيةُ .
وسط َرت محاضر
بالمخالفين.

مرتكزات الخطة
اإلقتصادية من طرابلس
إجتمع رئيس غرفة التجارة والصناعة
والزراعة في طرابلس والشمال
توفيق دبوسي مع مستشارة الشؤون
االقتصادية في سفارة الواليات
المتحدة االميركية في لبنان تانيا
الكالب .وجرى عرض مرتكزات
الخطة اإلقتصادية اإلستراتيجية
الوطنية في لبنان من طرابلس
الكبرى ومن غرفتها التي تعزز
فرص الشراكة اللبنانية الدولية عبر
استثمارات تجعل من لبنان منصة
للخدمات واألعمال الدولية.

«"اوبك »"+تعدّل إنتاج تموز
بزيادة  648ألف برميل يوميًا
بعد أشهر من االنتظار ورغم ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب يف أوكرانيا ،قررت
الدول األعضاء يف «اوبك »+أمس ،ترسيع وترية اإلنتاج تلبية للدعوات امللحة للغربيني.
وقــال التحالف يف بيان بعــد اجتماع جديد خاطف أن ممثــي الدول الثالث عرشة
األعضــاء يف منظمة البلدان املصدرة للبرتول (أوبك) ورشكاءهم العرشة (أوبك )+اتفقوا
عىل «تعديل إنتاج تموز بزيادة  648ألف برميل يومياً» ،مقارنة بـ  432ألف برميل حددت
يف األشهر السابقة .وشدد البيان عىل «أهمية استقرار األسواق وتوازنها».
ويبدو أن إعالن الدول الـ 27األعضــاء يف االتحاد األوروبي االثنني فرض حظرا ً عىل
الجزء األكــر من النفط الرويس ،أدى إىل تزايد املخاوف من حدوث نقص ّ
وغي بشــكل
واضح موقف الكارتل الذي أكد «أهمية أسواق مستقرة ومتوازنة».
ويشكل ذلك نقطة تحول لـ»أوبك »+التي اكتفت منذ ربيع  2021بزيادات متواضعة
يف حصص اإلنتاج لتعود إىل مســتوياتها قبل جائحة كوفيد .-19ولم تنحرف املجموعة
حتى اآلن عن خطها حتى بعد غزو روســيا ألوكرانيا األمر الــذي زاد من حدة التوتر يف
السوق .وأثار هذا اإلعالن ارتياح املستثمرين ،اذ ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة  1يف
املئة تقريباً ،وبات سعر نوعي النفط الخام القياسيني بحدود  116دوالرا ً للربميل.
وكان مقال يف صحيفة وول سرتيت جورنال تحدث عن احتمال استبعاد روسيا التي
تخضع لعقوبات غربية .لكن «اوبك »+بقيت موحدة.
وسيتم توزيع الزيادة املقررة عىل األعضاء عىل أساس نسبي مع حصص متساوية
ملوسكو والرياض ،وهما ركيزتا التحالف.
وتشكل تحالف «أوبك »+الذي يضخ نحو نصف كمية النفط العاملي ،يف  2016لضبط
العرض وتنظيم أســعار الخام .لكن البعض يشــككون يف استمرار التفاهم يف الظروف
الحالية .توصل قادة االتحاد األوروبي اإلثنني إىل اتفاق يقيض بقطع وارداتهم من النفط
الرويس بنحو تسعني يف املئة يف نهاية العام من أجل تجفيف مصادر تمويل حرب موسكو
يف أوكرانيا .وتعهــدت اململكة املتحدة من جهتها بوقف الــواردات يف نهاية العام بينما
فرضت الواليات املتحدة حظرا ً عىل الخام والغاز الروســيني ،وتجاهلت السعودية لفرتة
طويلة الدعوات إىل زيادة اإلنتاج .وأكد وزير الخارجية السعودي األمري فيصل بن فرحان
يف املنتدى االقتصادي العاملي األخري يف دافوس أن «اململكة فعلت ما يف وسعها».
وقال إن «الوضع أكثر تعقيدا ً من مجرد إضافة براميل إىل الســوق» بينما أشــارت
الدول األعضاء يف مجموعة السبع األسبوع املايض إىل «الدور الرئييس» ألوبك +يف مواجهة
«الضغط عىل األسواق الدولية» .ودول الخليج تتجاهل الدعوات لسبب آخر هو أنها تحقق
أرباحا ً كبرية من برميل يتجاوز ســعره مئة دوالر .وسجلت السعودية يف الربع األول من
العام الحايل أعىل نسبة نمو منذ عرش سنوات.
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جحة الخميس"...
االستشارات "مر ّ

وإىل االســتحقاق الحكومــي ،تســتعد قــوى  8آذار لخوض
االستشــارات النيابية امللزمــة بروحية مماثلــة تنتهي إىل تكريس
أكثريتها يف تسمية الرئيس املكلف تشكيل الحكومة الجديدة ،وأكدت
املعلومات تس ّلم املديرية العامة لرئاسة الجمهورية بعد ظهر األمس
الئحة من األمانة العامة ملجلس النواب تضم أســماء النواب األعضاء
يف الكتل والتكتالت النيابية والنواب املســتقلني ،تمهيدا ً لتحديد قرص
بعبدا موعد االستشــارات النيابية امللزمة ،وســط ترجيح مصادر
مطلعة عىل أجواء دوائر الرئاســة األوىل أن يتم تحديد يوم الخميس
املقبل موعدا ً إلجراء االستشارات.
يف املقابل ،اســرعت االنتباه أمس مواقــف للبطريرك املاروني
بشــارة الراعي يحــث فيها الكتــل النيابية عــى «ترجمة املواقف
االنتخابيــة باملواقف العملية» يف مواجهة املنعطفات املصريية ،داعيا ً
ممثيل الشعب إىل أن «يرتجموا شــعاراتهم والربامج التي وعدوا بها
َ
املواقف املتق ّلبة واملرتدّدة
أثناء حمالتهم االنتخابيّة ،فالشعب ســئم
والغامضة والضبابيّة ( )...فال التغيري شــعار وال السيادة أنشودة،
بل مواقف شجاعة ووطنية وصامدة تنقل الوطن من واقع األزمة إىل
واقع الحل» ،وأعرب الراعي عن أمله بترسيع عملية تأليف الحكومة
ّ
«ألن البالد ال تحتمل أي تســويف أو تعطيل» ،كما جدد مناشــدته
مختلــف الكتل النيابية واألحزاب إىل «تأمني جلســة كاملة النصاب
النتخاب رئيس جديــد للجمهورية قبل نهاية العهد الحايل يكون عىل
مستوى التحديات ووحدة البالد».
وتزامناً ،عاد ملف ترسيم الحدود البحرية مع إرسائيل إىل الواجهة
خالل الســاعات األخرية ،ال سيما بعدما أعاد املدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم إحياء الخط  29التفاويض يف معرض التشــديد
عىل حق لبنان يف الــرد عىل أي أعمال إرسائيلية الســتخراج النفط
والغــاز من أي نقطــة بحرية واقعة ضمن هذا الخــط «كما لو أنه
تعرض العتداء عىل ســيادته وحقوقه» ،مذكرا ً يف الوقت نفسه ّ
بأن
«الجانب األمريكي ال يزال ينتظر الرد من الســلطات اللبنانية عىل ما
أودعه الوســيط االمريكي آموس هوكشتاين الســلطات اللبنانية يف
زيارته االخرية إىل بريوت» ،لكي يشــكل الرد اللبناني مدخالً إلعادة
«فتح باب النقاش والتفاوض مجدداً».
ويف هذا الســياق ،توقعت مصادر مواكبة مللف الرتسيم أن تكون
«األسابيع القليلة املقبلة حاســمة يف عملية استئناف املفاوضات»،
خصوصا ً ّ
وأن «العد العكيس ملهلة الشــهر التــي كان قد أعلن عنها
الرئيس نبيه بري للعودة إىل طاولة التفاوض غري املبارش بوســاطة
األمريكيني شــارفت عىل االنتهاء» .وأعربت املصــادر عن اعتقادها
بأن «الجانب اللبناني سيبادر يف األيام املقبلة إىل إعادة تفعيل قنوات
التواصل مع الوســيط األمريكي يف ضوء ما نقله ابراهيم من أجواء
ملسها خالل زيارته واشــنطن ،تفيد ّ
بأن اإلدارة األمريكية متحمسة
إلنهــاء هذا امللف بغية نزع الفتائل التــي يمكن أن تؤدي إىل انفجار
الوضع الحدودي عىل الجبهة اللبنانية الجنوبية مع إرسائيل».

نصار لـ"نداء الوطن"" :دولرة" السياحة...
ّ

ويف هذا السياق ،اســتفرست «نداء الوطن» من وزير السياحة
وليــد ّ
نصار عن تفاصيل وتداعيات هذا التعميم ،فكانت له جملة من
اإليضاحات:
ّ
يتغي يشء يف هذا التعميم واألسعار سوى أن الئحة الطعام
 لمالـ Menuللمطاعم عىل سبيل املثال باتت اختياريا ً بالدوالر (ولسائر
املؤسسات أيضاً) ،اما الفاتورة فتكون باللرية اللبنانية وبذلك يمكن
للزبون تسديد فاتورته بالدوالر أو باللرية.
 الوزارة يف التعميم الذي أصدرته ،ألزمت املؤسســات السياحيةكافة التزام األسعار التنافسية التي تراعي القدرة الرشائية لرواد هذه
املؤسســات ،تحت طائلة اتخاذ اإلجراءات والتدابري القانونية بحق
املؤسســات املخالفة عىل أن يجدد هذا التعميم حيث تدعو الحاجة،
وخلق املنافسة سيضطر املؤسسات السياحية اىل توحيد أسعارها.
 التعميم اختياري غــر الزامي ومحدّد بمهلــة زمنية معينةتنتهي يف أيلول.
 يتيح التعميم لصاحب املؤسســة الســياحية إمكانية تقايضالفاتورة بالعملة الصعبة بــدل أن تذهب تلك العملة الخرضاء فقط
اىل الصيارفة.
وحول اعتماد ســعر السوق السوداء يف التســعرية التي تشهد
تقلبات ،أ ّكد ّ
نصار أن «املؤسسات الســياحية ال تحوّل أموالها وفق
ّ
منصة «صريفة» وانما تلجأ اىل ســعر رصف الســوق الســوداء»،
واســتطرد بالقول« :صحيح أنه اســتنادا ً اىل املــادة  25من قانون
حماية املســتهلك ال يحق التسعري بالدوالر ،ولكن اتخذنا هذا اإلجراء
لوضع الزبون عىل بيّنة من تســعرية الخدمة التي يتلقاها وستكون
ثابتة بالدوالر ومتح ّركة باللرية وفق ســعر السوق السوداء» ،معتربا ً
أن «تسديد السيّاح الفواتري بالدوالر ســيعود بالفائدة عىل العاملني
يف تلك املؤسسات الذين سيحصلون بدورهم عىل تلك العملة الصعبة
التي سيحصل عليها ربّ العمل».
ويف ما يتعلــق بآلية املراقبة التي ســتتبعها وزارة الســياحة
نصار إىل ّ
للتسعريات ،أشار ّ
أن «املؤسسات السياحية ستس ّلمنا الئحة
باألسعار التي ستعتمدها فنحتفظ بها ملراقبة األسعار ،علما ً أن تلك
ال ّلوائح تس ّلم عاد ًة اىل وزارة السياحة مرتني أو ثالث مرات سنوياً».
وبالنســبة اىل موسم الســياحة املنتظرّ ،
توقع ّ
نصار أن «يكون
موســم الصيف واعــدا ً اذا كانت البــاد يف مرحلة اســتقرار أمني
وســيايس» ،الفتا ً إىل ّ
أن وجهات القادمني اىل لبنان ســتكون من كل
دول االغرتاب اللبناني بنســبة  ، 75%و 25%من الدول العربية مثل
مرص ،األردن ،العراق ودول الخليج».

روسيا تحتل ّ ُ
"خمس" األراضي األوكرانية...

وأشار إىل أن مســاحة تزيد عن ضعف مساحة األرايض املحت ّلة
حتى اآلن «حــواىل  300ألف كيلومرت مربّع» ،أصبحت ملوثة باأللغام
والذخائر غــر املنفجرة ،الفتا ً إىل أن « 12مليــون أوكراني أصبحوا
نازحني وسافر أكثر من  5ماليني إىل الخارج» ،يف وقت نبّه فيه األمني
العام لـ»حلف شمال األطليس» ينس ســتولتنربغ من واشنطن إثر
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لقائه الرئيس األمريكي جو بايدن ،إىل أن عىل الدول الغربية أن تستع ّد
لحرب استنزاف طويلة األمد يف أوكرانيا.
ويزور ستولتنربغ العاصمة األمريكية للتحضري لقمة «األطليس»
املق ّررة بــن  28و 30حزيران يف مدريد ،وأبــدى عزمه عىل تحقيق
نتائج بحلول هذا املوعد ،فيما تعهّ دت الســفرية األمريكية الجديدة يف
كييف بريدجت برينك أن تُساعد بالدها أوكرانيا يف «مقاومة العدوان
الرويس» ،وذلك أثناء حديثها للم ّرة األوىل من العاصمة األوكرانية بعد
إعادة فتح السفارة منتصف أيار .وتحدّثت السفرية بعد أن استقبلها
زيلينسكي الذي قدّمت له أوراق اعتمادها.
وكان البنتاغون قد كشف األربعاء ّ
أن حزمة املساعدات العسكرية
الجديدة التي ُ
ستسلها الواليات املتّحدة إىل أوكرانيا تشتمل خصوصا ً
 4راجمات صواريخ من طراز «هيمــارس» و 1000صاروخ مضا ّد
للدبابات من طراز «جافلني» و 4مروحيات من طراز «مي .»17
توازياً ،أعلنت اإلدارة املوالية لروســيا والتي أقامتها موسكو يف
األرايض التي تحت ّلها يف منطقــة زابوريجيا يف جنوب رشق أوكرانيا،
أنها اســتولت عىل أمــاك تابعة للدولة األوكرانيــة .وقال فالديمري
روغوف من اإلدارة العســكرية واملدنيــة لزابوريجيا عرب «تلغرام»:
«تؤمّ م منطقة زابوريجيا ا ُملح ّررة ممتلكات الدولة األوكرانية .وو ُّقع
املرسوم املذكور من قبل رئيس اإلدارة العسكرية واملدنية يف املنطقة».
ويشــمل هذا اإلجراء «األرايض واملوارد الطبيعية والبنى التحتية
لقطاعات اسرتاتيجية يف االقتصاد» .لكن لم تُحدّد ما إذا كانت محطة
زابوريجيا النووية ،وهي أكــر محطة نووية يف أوكرانيا ويف أوروبا،
واملحت ّلة من القوات الروســية ،مشــمولة أيضا ً باإلجراء .والقوات
األوكرانية ال تزال تُسيطر عىل عاصمة زابوريجيا.
وكان الفتا ً تأييــد الدنماركيني بغالبية ســاحقة ناهزت  67يف
املئة يف اســتفتاء عام أُجري األربعاء ،انضمام بالدهم إىل السياســة
الدفاعيــة لالتّحاد األوروبي ،يف «خطوة تاريخية» أتت بعد  3أشــهر
من بدء الغــزو الرويس ألوكرانيا واملخاوف األمنيــة املتعاظمة التي
سبّبها يف اململكة .وقالت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن مخاطبة
أنصارهــا« :كانت هناك أوروبا قبل  24شــباط ،قبل الغزو الرويس،
وهناك أوروبا أخرى بعده».
ويف جديــد العقوبــات الغربية عىل موســكو ،فرضت الواليات
املتحدة سلسلة جديدة من العقوبات لدفع الرئيس الرويس فالديمري
ً
بوتني إىل وقف حربه عىل أوكرانيا،
مســتهدفة بشكل خاص صديقه
املق ّرب و»املمول» سريغي بافلوفيتش رولدوغني ورشكة سمرسة يف
اليخوت العمالقة لألثرياء الروس.
وتســتهدف وزارة الخزانة ووزارة الخارجيــة ووزارة التجارة
األمريكية من خالل هذه العقوبات الجديــدة ،مجموعة من األثرياء
الروس القريبني من السلطة أو أفراد «النخبة» يف موسكو ،بمَ ن فيهم
املتحدّثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ،فيما وافق
ممثلو دول االتحاد األوروبي الـ 27عىل حزمة عقوبات سادسة بحق
موسكو تشــمل حظرا ً نفطيّا ً مع اســتثناءات ،لكنّهم تراجعوا عن
إدراج اسم رئيس الكنيسة األرثوذكســية الروسية البطريرك كرييل
عىل الالئحة الســوداء بســبب معارضة املجر ،كمــا أفادت مصادر
ديبلوماسية وكالة «فرانس برس».

إسرائيل ُتصعّد عمليّاتها الدموية في الضفة

كما ُق ِت َل أيمن محمود محيســن ( 29عامــاً) برصاص الجيش
اإلرسائييل «أثناء عدوانه عىل مخيّم الدهيشــة يف بيت لحم يف الضفة
الغربية» صباح الخميس ،عىل ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية يف
بيان .وشــيّع أهايل مخيم دهيشة محيسن برفع األعالم الفلسطينية
ورايات التنظيمات وســط هتافات وطنية ،وشــارك يف التشــييع
مس ّلحون فلسطينيون.
وأفاد بيان للجيش اإلرسائييل بأن «الجنود الذين كانوا ينشطون
يف املخيّم العتقال فلسطيني يُشتبه بضلوعه يف أنشطة عدائية ،قوبلوا
بالحجارة وبعبوات ناسفة ،وردّوا بإطالق النار والذخرية الحية».
وهدم الجيــش اإلرسائييل ليل األربعــاء  -الخميس منزل ضياء
حمارشــةّ ،
منفذ عملية إطالق نار يف بني بــراك يف إرسائيل ،والتي
أسفرت عن سقوط  5قتىل يف  27آذار املايض .كما اعتقل والده .وقال
نائــب محافظ مدينة جنني كمال أبو الــرب لوكالة «فرانس برس»:
«الجيش اإلرسائييل قام بتفجري املنزل املكوّن من  3طبقات».
وأشــار الجيش إىل أنه خالل هذه العملية «اندلعت اشــتباكات
وأعمال شغب عنيفة» واستُهدف الجنود بقنابل حارقة وبالرصاص،
الفتا ً إىل أن «جنود حرس الحدود شاركوا مع الجيش يف أنشطته التي
شــملت عدّة مواقع يف الضفة الغربية منهــا بلدات حوارة والخرض
ودورا وقلقيلية».
وخالل هذه العمليــة يف بلدة يعبد القريبة مــن مدينة جنني يف
شمال الضفة الغربيةُ ،ق ِت َل الفلسطيني بالل عوض كبها ( 24عاماً)
وأُصيب  6آخرون ،اثنان منهم يف حال حرجة ،بحســب وزارة الصحة
الفلسطينية.
وقبل ذلكُ ،ق ِت َلت غفران هارون حامد وراســنة برصاص الجنود
اإلرسائيليــن صباح األربعــاء ،بينما تحدّث الجيــش عن أنها دنت
من جندي وهي تحمل ســكينا ً بالقرب مــن مخيّم العروب لالجئني
الفلسطينيني يف منطقة الخليل يف جنوب الضفة.
ودان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة
«التصعيد اإلرسائييل الخطر يف جرائــم االعدامات امليدانية ض ّد أبناء
الشعب الفلسطيني ،بأوامر من رئيس حكومته (نفتايل) بينيت».
ورأى أبو ردينة أنّنا «أمام مفرتق طرق» ،مح ّذرا ً من أن «استمرار
التصعيد ســيجر املنطقة إىل مزيــد من التوتر والعنــف» ،ومحمّ الً
الحكومة اإلرسائيلية مســؤولية تداعياته .كما شــدّد عىل أنه «آن
األوان لتتحمّ ل اإلدارة األمريكية مسؤولياتها تجاه وقف هذا الجنون
اإلرسائييل».
وتســاءل« :أين هي الفرصة التي تُطالــب بها اإلدارة األمريكية
واملناخ الذي يجــب توفريه قبل زيارة الرئيــس األمريكي جو بايدن
للمنطقة ،والتي تُحاول إرسائيل عرقلتها عرب تصعيدها ض ّد شــعبنا
ومقدّســاته؟» ،يف حني سجّ لت وزارة الصحة الفلسطينية منذ مطلع
 2022مقتل  63فلسطينيّا ً وفلسطينية يف الضفة وقطاع غزة.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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عموديا :

أفقيا:

 – 1أغنية ألم كلثوم.
 - 2ممثلة أميركية.
 - 3يجاوب على السؤال  -انقا َد.
 - 4خاصته باألجنبية  -أحد
الوالدين.
 - 5زادوا في الحديث  -حقد
كامن.
 - 6دولة آسيوية.
 - 7العاهل  -طغا وعتا.
 - 8بواسطتي  -عاصمة دولة
أميركية.
 - 9ذنــوب ومعاص ِ -حلْم
ووقار.

 – 1عاصمة دولة أفريقية.
 - 2مقياس نقاوة الذهب  -أسد.
 - 3ظاهر  -أوطان.
 - 4أداة نصب  -األوجاع.
 - 5مدينة في المكسيك.
 - 6من أخوات كان  -للتفسير -
خاصتك باألجنبية.
 - 7نطق بكالم ال طائ َل تحته -
عصر.
 - 8نهار وليل  -ب ّدلوا وح ّولوا.
 - 9أداة نصب  -اآللة.

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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حلول العدد السابق
أفقيا – 1 :صوفي مارسو  - 2 -ابن النفيس  - 3 -بخيل  -بالي 4 -
 تا  -تيم  - 5 -غاضب  -نط  - 6 -لتر  -االدب  - 7 -بنسلفانيا - 8 -واهب  -نفور  - 9 -مالسة  -كنة.
عموديا - 1 :صاب  -البوم  - 2 -وبخه  -تنال  - 3 -فني  -غرسها 4 -
 يالتا  -لبس  - 5 -مل  -اضاف  - 6 -انب  -بالن  - 7 -رفات  -انفك - 8 -سيلين ديون  - 9 -وسيم طبارة.
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العـــــالــــم

العـــدد  - ٨٥٠السنــــة الثالثــــة

هجوم سيبراني يستهدف مواقع إيرانيّة و ُي ّ
عطلها

البحر ّية اإلسرائيليّة ُتجري تدريبًا في البحر األحمر

عىل وقــع ترصيــح وزيــر الخارجية
فوق البحر األبيض املتوسط ،يف إطار استعداد
اإلرسائييل يائري البيد األخري خالل مقابلة مع
الجيــش اإلرسائييل ملختلف «الســيناريوات»
صحيفة «جريوزاليم بوســت» أنّــه «إذا كان
مع إيران .وجاء يف بيــان للجيش اإلرسائييل
اإليرانيون سيجلبون الحرب إىل أعتابنا ،فإنهّ م
األربعاء« :نســتع ّد ونتد ّرب باستمرار ملجابهة
ســيجدون الحرب يف عقر دارهــم» ،لكن «إذا
أي ســيناريو محتمل ،بمــا يف ذلك التهديدات
أرادوا تجنّب» الحرب ،فسنتجنّبها نحن أيضاً،
اإليرانية» ،مشــرا ً إىل أن «عرشات الطائرات
الحربية اإلرسائيلية أجرت تدريبات جوية فوق
رســت الغوّاصة «تكوما» من طراز «دولفني»
البحر األبيض املتوسط ملحاكاة الطريان البعيد
يف قاعدة البحريــة اإلرسائيلية يف خليج ايالت
املــدى» .وأوضح أن الطائرات نفــذت الثلثاء
أمس ،وذلك بعد تدريب رافقتها خالله سفينتَ ْي
تدريبات «محــاكاة لرحلة طريان بعيدة املدى
صواريخ من طراز «ساعر  »5و»ساعر  »4.5يف
والتزوّد بالوقود يف الجو ورضب أهداف بعيدة».
البحر األحمر.
من جهتهــا ،أكدت قربص مشــاركتها
وأوضــح الجيش اإلرسائيــي يف بيان أن
يف املنــاورات اإلرسائيلية مشــدّد ًة عىل أنها ال
القطع البحرية أجرت تدريبا ً يف إطار مناورات
تسعى إىل اســتهداف طرف ثالث .وأوضحت
«مركبات النار» ،وقامت خاللها بمهام خاصة
وزارة الدفــاع القربصية أن
لضمان التفوق البحري إىل
التدريبات تد ّل عىل «العالقات
جانب الحفــاظ عىل ح ّرية
املمتازة بينها وبني إرسائيل
املالحــة يف البحــر األحمر،
َ
مجال ْ الدفــاع واألمن»،
الفتا ً إىل أن «سالح البحرية دعا قادة البحرية التجارية يف
اإلرسائيليــة تــد ّرب عىل اليونانية إلى تعبئة دولية مشــدّد ًة يف الوقت عينه عىل
أن املنــاورات «تســتند إىل
توســيع مجال نشاطه يف
املنطقــة» .وذكر أن طواقم من أجل تأمين اإلفراج عن
تصوّرات وال تســتهدف أي
ي النفط
َ
دولــة أخــرى يف املنطقة».
مــن «الســفن الحاملــة
ي ناقل َت ْ
طاقم ْ
وبعدما احتجــز «الحرس
للصواريــخ وأســاطيل
الثوري» اإليراني ناقلتَ ْي نفط يونانيّتَ ْي يف مياه
الغواصات» أكملــت «تدريبا ً معقدا ً وطويالً يف
البحر األحمر» .كما تحدّث قائد سالح البحرية
الخليج الجمعة ،دعا قــادة البحرية التجارية
الجنرال دافيد ســامة عــن «تدريب طويل
اليونانية أمس إىل تعبئة دولية من أجل تأمني
َي ناقلتَ ْي النفط .وقال وزير
األمد حاكى ســيناريوات متنوّعة ويف مقدّمها
اإلفراج عن طاقم ْ
البحرية التجارية يوانيس بالكيوتاكيس أمام
تحقيق التفوّق البحري وح ّرية املالحة يف البحر
الصحافيني« :ندعو ك ّل األمم إىل التح ّرك بهدف
األحمر» ،مؤكدا ً أن «ســاح البحرية سيواصل
إنهاء هــذا الحادث غري املقبول والعمل عىل ّأل
تعزيــز قدراتــه العملياتية وتوســيع نطاق
يتك ّرر» .وكان بالكيوتاكيس يتحدّث يف مناسبة
نشاطه» .وفيما نفذت سفن حربية مناورات
تدشــن أبرز معرض يونانــي للنقل البحري
يف البحر األحمر أمس ،أجرت عرشات الطائرات
«بوســيدونيا» الذي يفتتح اإلثنني بمشاركة
الحربية اإلرسائيلية هذا األســبوع مناورات

ّ
تفقده جنوده في قبرص (الجيش اإلسرائيلي)
رئيس هيئة األركان اإلسرائيلي خالل

أكثر من  1900رشكة من حواىل  90دولة.
من جهتها ،شدّدت رئيسة اتحاد أصحاب
الســفن اليونانيــة ميلينــا ترافلوس خالل
املؤتمر الصحــايف االفتتاحي للمعرض عىل أن
«املجموعة البحرية العاملية يجب أن تحشــد
صفوفها ،األمــم ،ك ّل العالم .هذا الوضع يجب
أن ينتهي» .وكان خفر الســواحل اليونانيون
قد أعلنوا أن السفينتَ ْي كانتا راسيتَ ْي يف مرفأ
بندر اإليراني ،مشــرين إىل أن عىل متنهما 9
يونانيني وقــريص ،من دون إعطاء معلومات
عن جنسيات أفراد الطاقم اآلخرين.
وعــى الصعيد الداخــي اإليراني ،ذكرت
وكالة نادي املراسلني الشباب اإليرانية لألنباء
عرب قناتها عىل «تلغرام» أن مواقع إلكرتونية
مرتبطة ببلدية طهران توقفت أمس ،مشري ًة إىل
تع ّرضها لتس ّلل محتمل.
من ناحيتها ،ذكــرت جماعة «مجاهدي
خلق» اإليرانية املعارضة من املنفى أنها ع ّ
طلت

كامــرات مراقبة يف طهران ،بحســب وكالة
«أسوشــييتد برس» .وبثت «مجاهدي خلق»
مقطعا ً مصوّرا ً أظهر اخرتاق املوقع اإللكرتوني
لبلدية طهران ،ومواقــع أخرى ظهرت عليها
رسومات منتقدة للخميني وخامنئي.
ون ُ ِشَت عــى أحد هــذه املواقع صورة
للمرشد األعىل عيل خامنئي وعىل وجهه عالمة
«إكس» حمراء ،وكذلك صور لقادة «مجاهدي
خلق» ،مسعود رجوي وزوجته مريم رجوي،
وكلمات تدعو إىل تنظيم انتفاضة.
ونقلت وكالة نادي املراسلني الشباب عن
بلدية طهــران قولها« :عطل متعمّ د يف النظم
الداخليــة لبلدية طهران شــمل نرش صورة
مهينــة جعل هذا النظام بعيــدا ً من متناول
الزمالء لبضــع دقائق» .وأوضحت الوكالة أن
السلطات اإليرانية ستجري تحقيقات ملعرفة
من وراء ذلك وستنرش املعلومات بعد املراجعة
النهائية.

بايدن ُير ّ
حب و ُيطالب بجعلها دائمة

تمديد الهدنة شه َر ْين إضاف َّي ْين في اليمن
وافقت الحكومــة اليمنية واملتم ّردون
الحوثيــون املدعومون مــن طهران أمس
عىل تمديد الهدنة الحالية يف اليمن شه َريْن
إضافي َّْي قبل ساعات من انتهاء مفاعيلها،
وفق ما أعلن مبعوث األمم املتحدة إىل اليمن
هانس غروندبرغ الــذي خاض محادثات
مكثفة مع أطراف النزاع كافة خالل األيام
املاضية لدفعهم نحو تمديد الهدنة.
وبينمــا أعلن املتمــ ّردون والحكومة
عدم ممانعتهم التمديــدّ ،إل أنهم وضعوا
رشوطا ً لذلك .وتُريد السلطة من الحوثيني
رفع حصارهم عن مدينــة تعز يف جنوب
غرب البالد ،كما ّ
نصت الهدنة ،فيما يُطالب
املتم ّردون بــأن تدفع الحكومــة رواتب
املو ّ
ظفني الحكوميني يف مناطق سيطرتهم.
وقال غروندبرغ يف بيــان« :ال ب ّد من
اتخاذ خطوات إضافية لكي تُ ّ
حقق الهدنة
إمكاناتها بالكامل ،ال ســيّما يف ما يتع ّلق
بفتح الطرق وتشغيل الرحالت التجارية.
وســتتط ّلب مثل هذه الخطــوات قيادة
ورؤية لليمن ك ّله».
وتابع« :سأستم ّر بالعمل مع األطراف
ً
كاملة،
لتنفيذ وترســيخ عنارص الهدنة
والتوجّ ه نحو ح ّل ســيايس مستدام لهذا
النزاع ،يُلبّي تط ّلعــات ومطالب اليمنيني
املرشوعة رجاال ً ونســاءً» ،معتــرا ً أنه
مــن خالل املوافقــة عىل تنفيــذ الهدنة
وتجديدها ،قدّم األطــراف «بصيص أمل
لليمنيني بأنه من املمكن إنهاء هذا النزاع
املدمّ ر».
وأردف املبعــوث األممي« :أعتمد عىل
التعاون املســتم ّر لألطراف بنيّة حسنة،
لبناء الثقة ،واستغالل الزخم املتاح لتوفري
مستقبل يع ّم فيه السالم يف اليمن».
ويف أبرز ردود الفعــل ،رحّ ب الرئيس
األمريكي جو بايدن بتمديد الهدنة يف اليمن

ّ
وحث أطراف النزاع عىل جعلها
شــه َريْن،
«دائمة» .وقــال الرئيس الديموقراطي يف
بيــان ّ
إن «الشــه َريْن األخريَيْن يف اليمن،
بفضل الهدنة التي أعلنت يف نيسان ،كانا
من الفرتات األكثر هــدوءا ً منذ بدء هذه
الحــرب الفظيعة قبل  7أعوام» ،مشــرا ً
إىل أنّــه «أُنقــذت آالف األرواح مع تراجع
املعارك .من امله ّم العمل عىل جعل (الهدنة)
دائمة».
ّ
وحض بايــدن كافــة األطراف عىل
«التقدّم رسيعا ً نحو عملية ســام شاملة
وجامعة .لن تتوقف ديبلوماسيّتنا ما دام
التوصل إىل تسوية دائمة» ،مقدّما ً
ّ
لم يت ّم
ميناء الحديدة (أ ف ب)
شكره للســعودية «لقيادتها الشجاعة»
جهود تمديد الهدنة ،فيما ذكرت أوســاط
السياسية والوصول إىل سالم شامل يُحقق
يف واشنطن أن الحكومة األمريكية بحثت
األمن واإلستقرار يف ربوع اليمن».
أخريا ً تمديد الهدنة مع السعودية.
من جهتهــا ،رأت منظمة «املجلس
النروجي لالجئــن» يف بيــان ّ
بدورهــا ،رحّ بت الســعودية بقرار
أن القرار
التمديد مؤكــد ًة «حرصها عىل دعم كافة
«يُظهر التزاما ً جادا ً مــن األطراف كافة
الجهــود التــي تبذلها
بإنهاء معانــاة ماليني
األمم املتحدة للوصول إىل
اليمنيــن .لقــد أظهر
الح ّل السيايس املستدام
الشــهران املاضيان أن
عىل
لألزمة اليمنيــة»،
الحلول السلمية للرصاع
قدّم الرئيس األميركي
مــا أوردت وكالة األنباء
هي خيار حقيقي».
شكره للسعودية «لقيادتها
وأملــت املن ّ
السعودية نقالً عن وزارة
ظمة يف
الشجاعة» جهود تمديد
الخارجية.
أن «يسمح تمديد الهدنة
الهدنة
وأعربــت الرياض
بمزيــد من التقــدّم يف
عن أملها يف أن «يتم ّكن
إعادة فتــح الطرق التي
املبعوث األممــي إىل اليمن من فتح طريق
تربط املدن واملناطق ،والســماح ملزيد من
تعز لحركة وتنقــل آالف املدنيني عىل هذا
النازحــن بالعــودة إىل ديارهم ،وضمان
املعرب املهــم للحياة اليومية واملعيشــية
وصول املساعدات اإلنسانية إىل األشخاص
لإلنسان اليمني».
الذين أصبحوا بعيدا ً عن متناولها بســبب
كما رحّ ب األمني العام ملجلس التعاون
القتال».
الخليجي نايف الحجرف بالخطوة ،قائالً
ويف الثاني من نيســان املايض ،دخلت
إن الهدنة «ســتُثمر يف اســتمرار تهيئة
الهدنة حيّــز التنفيذ بوســاطة من األمم
األجــواء لألطراف اليمنية لبــدء العملية
املتحدة .وشــمل اإلتفاق السماح برحالت
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بكين تر ّ
د على واشنطن
وتايبيه
بعد يوم من إطالق واشنطن
وتايبيه محادثات تجارية ثنائية
تهدف إلى تعزيز العالقات
االقتصادية بينهما ،ندّدت الصين
بالمحادثات التجارية بين
الواليات المتحدة وتايوان .وقال
الناطق باسم وزارة التجارة
غاو فينغ للصحافيين« :الصين
تُعارض ذلك بشدّة» ،مؤكدا ً أن
بكين «تُعارض أي شكل من
أشكال التبادالت الرسمية بين أي
دولة ومنطقة تايوان الصينية،
من بينها التفاوض وتوقيع أي
إتفاق اقتصادي وتجاري له
دالالت سيادية وطبيعة رسمية».
وأعلنت واشنطن وتايبيه
األسبوع الماضي أنّهما ق ّررتا
تعزيز عالقاتهما التجارية،
علما ً أنهما ترتبطان منذ العام
 1994بـ»إطار تعاون» للتجارة
واالستثمارات.

بادرة أميركيّة تجاه كوبا
رفعت وزارة النقل األميركية
األربعاء عقوبات مفروضة على
الرحالت الجوّ يّة مع كوبا ،في
إطار إجراءات أعلنتها إدارة جو
بايدن في  16أيّار ضمن بادرة
تهدئة مع الجزيرة الشيوعية.
وسيسمح القرار خصوصا ً
لشركات جوّ يّة أميركية بتسيير
رحالت إلى مطارات أخرى غير
مطار العاصمة هافانا ،على
ما جاء في وثيقة .ومن المق ّرر
السماح مجدّدا ً برحالت ضمن
مجموعات .وإلى جانب الرحالت
الجوّ يّة ،تنوي اإلدارة األميركية
تنفيذ برنامج عُ ّلق منذ سنوات
عدّة ويُسهّ ل إجراءات الحصول
على تأشيرات دخول وهجرة
ألفراد من عائلة واحدة .ووعدت
أيضا ً بزيادة قدرات درس طلبات
تأشيرات الدخول في هافانا.
ويُفترض أن تُلغي الواليات
المتحدة الح ّد األقصى المفروض
على التحويالت المالية إلى كوبا
والبالغ حاليّا ً  1000دوالر ك ّل
 3أشهر لك ّل مرسل/مستلم،
وستسمح بإرسال أموال خارج
إطار العائلة.

كوريا الجنوبيّة :فوز
كاسح للحزب الحاكم
تجارية من مطار صنعــاء الدويل املفتوح
فقط لرحالت املساعدات منذ  ،2016ما مثّل
بارقة أمل نادرة يف الرصاع بعد حرب مدمّ رة.
وكان يُفــرض الســماح برحلتَ ْ
ــن
تجاريّتَ ْي من صنعاء أسبوعيّاً ،لكن خالفات
حول مصادر جوازات السفر ق ّلصت أعداد
هذه الرحالت .واألربعاء ،نقلت طائرة تابعة
للخطوط اليمنية عرشات املســافرين من
صنعاء إىل القاهرة يف أوّل رحلة تجارية بني
العاصمتَ ْي منذ .2016
وهذه سابع رحلة تجارية تنطلق من
العاصمة صنعاء منذ بدء رسيان الهدنة.
والرحالت الست األخرى كانت بني صنعاء
وعَ مّ ان يف األردن ،ونقلت غالبيّتها مرىض
يمنيني.
وخالل فرتة الهدنة ،تبادلت الحكومة
اليمنيــة وامليليشــيات الحوثيّة اتهامات
بخرق وقف النــار .ولم يُطبّــق اإلتفاق
بالكامــل ،خصوصا ً يف مــا يتع ّلق برفع
حصار املتم ّردين عن مدينــة تعز ،لكنّه
نجح بالفعل يف خفض مســتويات العنف
بشكل كبري.

حقق الحزب الحاكم في
كوريا الجنوبية فوزا ً ساحقا ً
في انتخابات تهدف إلى
اختيار رؤساء بلديات وح ّكام
مقاطعات ،على ما أظهرت
النتائج الرسمية أمس ،ما يُعطي
دفعا ً قويّا ً للرئيس الجديد يون
سوك يول .وفاز حزب «سلطة
الشعب» الحاكم (يمين) بـ12
من أصل  17منصبا ً رئيسيّا ً
شملتها اإلنتخابات خالل هذا
االقتراع الذي جرى األربعاء.
وأُعيد انتخاب رئيس بلدية
سيول الحالي أو سي هون
بحصوله على  59في المئة
من األصوات ،في حين أُعيد
انتخاب بارك هيونغ جون رئيسا ً
لبلدية بوسان ،ثاني مدن البالد،
مع حصده  66.4في المئة
من األصوات .وهما ينتميان
إلى حزب «سلطة الشعب»
بزعامة رئيس البالد ،الذي
شكر الكوريين الجنوبيين على
«نجاح» هذه اإلنتخابات.

الريــــاضـــية

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٥٠السنــــة الثالثــــة

"روالن غاروس" :لقب السيدات بين غوف وشفياتيك
تأهلت األمريكية الشــابة
كوكــو غــوف املصنفــة 23
عامليــا ً إىل نهائي بطولة روالن
غــاروس الفرنســية ،ثانية
البطوالت االربع الكربى يف كرة
املرضب ،لتخــوض أول مباراة
نهائية لها يف الـ"غراند سالم"
أمام البولونية إيغا شــفياتيك
املصنفة أوىل عامليــاً ،الفائزة
بدورهــا عىل الروســية داريا
كاساتكينا.
وعــرت غــوف البالغة 18
عاماً ،عــى حســاب اإليطالية
مارتينا تريفيــزان ( 59عاملياً)
بعدما تغلبــت عليها  3-6و1-6
يف الدور نصف النهائي يف مباراة
اســتمرت ســاعة و 28دقيقة،
لتصبح األمريكيــة أصغر العبة
تبلغ املباراة النهائية عىل املالعب
الرتابيــة يف روالن غــاروس منذ
البلجيكيــة كيم كلييســرز يف
العــام  ،2001واألصغر يف نهائي
بطولة كربى منذ الروسية ماريا

شارابوفا يف ويمبلدون الربيطانية
يف العام .2004
وكانــت شــفياتيك تأهلت
اىل النهائي الثانــي لها يف روالن
غــاروس ،بفوزها الســهل عىل
كاســاتكينا املصنفة العرشين
 2-6و ،1-6يف ســاعة وأربــع
دقائق.
ورفعت البولونية البالغة 21
عامــا ً واملتوّجة يف روالن غاروس
يف العــام  ،2020سلســلتها إىل
 34مباراة دون خســارة ،،وهي
ســتعادل سلســلة األمريكيــة
فينــوس وليامــس ،األطول يف
األلفية الثالثة ( 35فوزا ً متتالياً)،
بحال تغلبها يف النهائي عىل غوف.
وقالت بعــد فوزهــا" :أنا
ممتنة كثرياً .من السهل أن تلعب
مع هذا الدعم الجماهريي الكبري.
من املدهش حجم التشجيع الذي
حصلت عليه هذا األسبوع".
وكانت شفياتيك قد أحرزت
خمســة ألقاب متتاليــة هذه

ماتا يرحل عن يونايتد
أعلن نادي مانشســر يونايتد االنكليزي رحيل صانع االلعاب اإلسباني
خوان ماتا عن صفوفه ،بعد ثماني سنوات أمضاها يف ملعب "أولد ترافورد".
وجاء يف بيان عىل موقع النادي أن "ماتا ســرحل عن النادي مع نهاية
عقده هذا الصيف".
ويبــدو أن يونايتد يدخل يف مرحلــة إعادة تكوين مــع املدرب الجديد
الهولندي إريك تن هاغ ،الذي ســيتوىل املهام اعتبارا ً من
املوسم املقبل خلفا ً لالملاني رالف رانغنيك ،إذ كان أعلن
عن رحيل الفرنيس بول بوغبا وجييس لينغارد.
وكان ماتــا ( 34عاماً) انضم اىل "الشــياطني
الحمر" يف فرتة االنتقاالت الشتوية يف  2014قادما ً
من تشــليس ،وكان له دور أكرب مع الفريق يف أول
مواســمه .ويبقى هدفه االشــهر املقصية التي
سجلها يف ملعب "أنفيلد" ضد ليفربول واختري أفضل
هدف يف النادي ملوسم .2015-2014
توّج بإرشاف املــدرب الهولندي لويس فان غال
بلقب كأس إنكلرتا يف موسم  ،2016-2015كما حقق
مع الربتغايل جوزيه مورينيو يف يونايتد ألقاب الدرع
الخرييــة  ،2016كأس الرابطة والدوري االوروبي
"يوروبا ليغ" العــام  2017وهما آخر لقبني توّج
بهما الفريق.
كما حقق مع تشليس لقب دوري أبطال أوروبا
 ،2012باالضافة اىل الكأس املحلية ،يوروبا ليغ،
وكأس العالم لالندية.
وتوج مع املنتخب االســباني بلقب كأس
العالم  2010وكأس أوروبا ( .2012أ ف ب)
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خيبة أمل

غوف فائزة على تريفيزان

السنة ،من بينها أربعة يف بطوالت
األلف نقطة.
وتهيمن البولونية عىل تنس
الســيدات هذا املوسم ،خصوصا ً
بعد االعتزال املفاجئ لألسرتالية
آشــي بارتي املصنفة أوىل عامليا ً
سابقاً.
وكانت كاســاتكينا فازت يف
املواجهة األوىل مع شفياتيك عىل

شفياتيك في مباراتها وكاساتكينا (أ ف ب)

عشب إيســتبورن العام املايض،
لكنها خرست أمامها يف آخر أربع
مباريــات يف  2022بمجموعات
نظيفة ،من دون أن تنجح بالفوز
بأكثر من خمســة أشــواط يف
مباراة واحدة.
ورضبت شــفياتيك  22كرة
رابحة ،لتتابع مشوارها الناجح
يف النســخة الحالية التي شهدت

خسارتها مجموعة وحيدة أمام
الصينية اليافعة تشــنغ كينوين
بالشوط الفاصل "تاي بريك" يف
الدور الرابع.
يف املقابل ،ارتكبت كاساتكينا
( 25عاماً) التي كانت تخوض أول
نصف نهائي كبري يف مســرتها،
 24خطأ مبارشاً.
(أ ف ب)

البرازيل  -كوريا الجنوبية  1-5و ّديًا
ق ّلص املهاجم نيمار الفارق مع الجوهرة بيليه إىل
أربعة أهداف دولية مع منتخب الربازيل ،عندما سجل
ثنائية من ركلتي جزاء هادئتني ساهمتا يف فوز بالده
عىل مضيفتها كوريا الجنوبية  1-5يف سيول ،يف مباراة
دولية ودية يف كــرة القدم .ورفع نيمار رصيده إىل 73
هدفاً ،مقابل  77لبيليه ،بطل العالم ثالث مرات وأفضل
هداف يف تاريخ الربازيل .سجل للربازيل ريتشارليسون
( )7ونيمــار ( 24و 57من ركلتي جــزاء) وفيليبي
كوتينيــو ( )80وغابريال جيــزوس ( ،)90ولكوريا
الجنوبية هوانغ أوي-جو (.)31
وشــارك يف آخر ثلث ســاعة مع الربازيل ،العب
الوسط فابينيو واملهاجم الشاب فينيسيوس جونيور،
بعد خمســة أيام من نهائي دوري أبطال أوروبا بني
ليفربول اإلنكليزي وريال مدريد اإلسباني (صفر.)-1
وتلعــب الربازيل مع اليابــان يف طوكيو اإلثنني،
وتستضيف كوريا الجنوبية تشييل يف اليوم عينه.
وقبل املباراة ،حصل مهاجم كوريا الجنوبية سون
هيونغ مني عىل وســام تكريمي رفيــع من الرئيس
الكوري الجنوبي ،بعد احــرازه جائزة هداف الدوري
اإلنكليزي مع فريقه توتنهام ،بالتساوي مع املرصي
محمد صالح مهاجم ليفربول.
يف طوكيو ،حققت اليابان التي تســتعد لخوض

كوارتارارو باقٍ مع ياماها
مدّد بطــل العالم يف فئة "موتو جي
بي" للدراجات الناريــة الفرنيس فابيو
كوارتارارو ،عقده مع ياماها حتى العام
 ،2025بحسب ما أعلن فريق املصنعني
الياباني امس.
بعد مشــاركته مع فريق "ياماها-
أس آر تي" الرديــف ،انضم كوارتارارو
( 23عاماً) إىل الفريق الرســمي يف العام
 ،2021عندما ح ّل بدال ً من االســطورة
اإليطايل فالنتينو رويس وأحرز اللقب.
وقــال ياماهــا يف بيــان" :أظهر
كوارتارارو مهارات رائعة ،زمالة وثباتا ً
يف سنتني مع فرق ياماها للسباقات .أدت
الرشاكة الناجحة إىل أول لقب يف بطولة
العالم العام املايض ،يف ســنته األوىل مع
الفريق".
وأحرز الفرنيس ستة سباقات واعتىل
املنصة  14مرة مــع الفريق الياباني يف
 2021وحتى اآلن يف  ،2022بعد أن حقق
ثالثة انتصارات و 10منصات مع الفريق
الرديف قبل سنتني.
وفاز مــرة وحيدة هذا املوســم يف
الربتغال ،لكنه ال يزال يف صدارة الرتتيب،

15

بفــارق  8نقاط عن اإلســباني أليكس
إسبارغارو.
وقال الد ّراج الفرنيس" :آمن ياماها
بي منــذ البداية ،وهذا أمــر ال أقلل من
أهميته".
وأضــاف" :عــى رغم ذلــك ،كان
التجديد قــرارا ً مهماً .أنا يف لحظة مهمة
من مســرتي ،لذا انتظــرت القليل من
الوقت ألتأكد من قراري"( .أ ف ب)

كوتينيو (باألصفر) مسج ً
ال هدف البرازيل الرابع

مونديال  2022فوزا ً كبريا ً عىل الباراغواي  .1-4سجل
اهداف اليابان تاكوما أســانو ( )36ودايتيش كامادا
( )42وكاورو ميتومــا ( )60وأو تاناكا ( ،)85فيما
سجل هدف الباراغواي درليز غونزاليس (.)59
ويف سينســيناتي يف والية أوهايو ،فازت الواليات
املتحــدة عىل املغــرب 3-صفر ،ضمن اســتعدادات
املنتخبني لنهائيات كأس العالم .2022
وســجل اهداف الفائز براندن آرونســون ()26
وتيموتي وياه ( )32وحجّ ي رايت (.)64
(أ ف ب)

توقف مراقبون عند المستوى
الفني المتواضع جدا ً الذي قدّمه
العب إرتكاز فريق بيروت فيرست
التونسي صالح الماجري الذي
كلف خزينة النادي مبلغا ً طائالً
بالعملة الصعبة ،حيث خالف
ك ّل التوقعات بعدما كانت اآلمال
معقودة عليه بشكل كبير كنجم
معروف صاحب خبرة طويلة
في المالعب العربية والدولية.
وقد طغت على الماجري في
المباراتين األخيرتين أمام
الرياضي التوتر والعصبية وكثرة
اإلعتراضات التي كانت واحدة من
أسباب خسارة فريقه ،علما ً ّ
ان
أرقامه في السلسلة النهائية هي
 9نقاط و 25ريباوندز حتى اآلن.

"طار التقرير"
علمت صحيفتنا ّ
أن إعتكاف
عدد كبير من أعضاء اتحاد لعبة
منتشرة سببه مسؤوالن في هذا
االتحاد يعمالن لمصالحهما
الشخصية ويتف ّردان بك ّل القرارات
الحاسمة من دون الرجوع اليهم.
وكانت األمور تفاقمت داخل
اإلتحاد اثر إشكال كبير حصل
في مباراة ّ
حساسة منذ فترة
وأدى الى توقف المباراة ألكثر من
ساعة وتخلله شغبٌ على أرض
الملعب وفي المد ّرجات ،حيث
رفض المسؤوالن المذكوران األخذ
بتقرير مراقب المباراة الذي شرحَ
بالتفاصيل ما حدث ،طالبا ً من
االتحاد تطبيق القوانين والعقوبات
َ
الفريقينّ ،
لكن التقرير "نامَ"
على
كما يبدو في أدراج مكاتب اإلتحاد
لغايات وأهداف معروفة.

شربل :تحضير المنتخبات
إنطلق

روديغر إلى ريال مدريد
سينضم املدافع األملاني أنطونيو روديغر اىل ريال مدريد ،بطل إسبانيا
وأوروبا ،حتى العام  2026بصفقة حرة من تشليس االنكليزي.
وجاء يف بيان عىل املوقع الرسمي للنادي امللكي" :توصل ريال مدريد
اىل اتفــاق للتوقيع مع أنطونيو روديغر الذي ســينضم اىل النادي
بعقد ملدة أربع سنوات ،وسيتم تقديمه االثنني  20حزيران".
وانضم روديغر ( 29عاماً) اىل تشــليس يف صيف العام
 2017قادما ً من روما االيطــايل ،وكان أحد أبرز األركان
الذين ســاهموا بحصد النادي اللندني خمســة ألقاب
خالل هذه الفرتة.
بدأ روديغر مســرته االحرتافية مع شــتوتغارت
يف  2012قبل االنتقــال اىل العاصمة االيطالية يف 2015
ومنها اىل االنكليزية يف مقابــل صفقة بلغت قيمتها 29
مليون جنيه إسرتليني ( 36.4مليون دوالر).
وتوّ ج مع تشــليس بدوري أبطــال أوروبا العام املايض
عىل حساب مانشسرت ســيتي ،الدوري االوروبي "يوروبا
ليــغ" العام  2019عىل رغم غيابه عــن النهائي لإلصابة،
كأس العالم لالندية ،كأس إنكلرتا  2018والكأس السوبر
االوروبية.
وقال تشليس يف بيان" :نودّع أنطونيو روديغر الذي
يغادر ســتامفورد بريدج مع انتهاء عقده مع تشليس،
ليختتم سنواته الخمس مع النادي".
وسينضم اىل الفريق الذي توّ ج السبت املايض بلقبه
الرابع عرش يف دوري االبطال معززا ً رقمه القيايس بعد
فوزه 1-صفر عىل ليفربول يف باريس ،وهو وسيواجه
منافسة مع الربازييل إيدر ميليتاو ،النمسوي دافيد أالبا
وناتشو فرنانديز يف مركز قلب الدفاع( .أ ف ب)

كشف عضو إتحاد كرة الطائرة
ورئيس نادي حاالت الالعب
الدولي السابق طوني شربل
لصحيفتنا ّ
أن ورشة تحضير
المنتخبات الوطنية قد انطلقت
ميدانيا ً بعد انتهاء بطولة لبنان،
الفتا ً الى ّ
أن المنتخب اللبناني
(مواليد عام  )2003يستع ّد
حاليا ً في ك ّل المحافظات تحت
إشراف المد ّربين جوني اللقيس
وروالن حلو وهاني حليحل وأدهم
محسن وسيمون ابو جوده،
ومواكبة دائمة من رئيس اتحاد
اللعبة وليد القاصوف ولجنة
المنتخبات الوطنية برئاسة ايلي
موسى ،وذلك استعدادا ً للبطولة
التي ستستضيفها السعودية
بين  20تموز واألول من آب
المقبلين .كما كشف شربل ّ
أن
منتخب السيدات سيطلق تمارينه
خالل هذا الشهر لخوض بطولة
غرب آسيا في الكويت والبطولة
العربية في األردن.
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عمـــــاد موســـــى
i.moussa@nidaalwatan.com
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دعوة جنبالط ّية للمجابهة

صالح المشنوق
ومن أصلح منه؟
في بورصة األسماء المرشحة لتولي
رئاسة آخر حكومات العهد ،يتم التداول
همسا ً وعلنا ً باسم وزير البيئة السابق
طارق الخطيب العامل بنشاط على
خط دمشق ـ ميرنا الشالوحي بدوام
كامل ،كما يُحكى باسم ك ّل من وزيري
اإلقتصاد والداخلية بسام مولوي وأمين
سالم لتكليفه تشكيل الحكومة العتيدة،
إلى الدكتور نوّاف سالم ،الم ّ
ُتحفظ
على ترئيسه من "الثنائي الوطني"
( "الثنائي الشيعي" سابقاً) بوصفه
مرشح "أميركا والخليج واألوروبيين".
يفضل الثنائي عدم اإلتيان بوجع
رأس .نجيب ميقاتي ،مدوّر الزوايا ،م َم
يشكو؟ إن كان جبران معترضا ً على
"استمراريته" فالحزب في مقدوره
"تبليع" خيار ميقاتي لجبران ،وإن
"الحوزب" على كل شيء قدير .وقد تعيد
النائبة بوليت سيراكان يعقوبيان ،إحياء
خيار النائب حليمة القعقور .في الـ2018
نالت القعقور صوتا ً واحدا ً في اإلستشارات
الملزمة ،وال تبدو اسهمها اليوم مرتفعة.
وقد تكون مع خيارات الفصل :فصل
النيابة عن الوزارة ،فصل الدين عن الدولة
وفصل كلن عن كلن .واسم ثنائي صيدا،
أي النائبين عبد الرحمن البزري أسامة
سعد وارد "بس كل واحد لوحدو" ،رغم
اعتراض "الحزب" على البزري.
في كل المداوالت والتداوالت لم َ
يؤت
على ذكر اسم الدكتور صالح المشنوق
كمرشح لخالفة الرئيس ميقاتي ،ال في
التقارير التلفزيونية وال في التقارير
المقروءة وال في التقارير السرية وال
في أي مطبخ عربي أو أوروبي أو
أميركي .ل َم ال يكون المشنوق ّ
مرشح
القوى السيادية األوحد وخيارها األول
بمعزل عن رضى أولياء البلد؟
فالدكتور الشاب يملك رؤية إقتصادية
واضحة وكان سبّاقا في انتقاد سياسات
الدعم وفي تقديم البدائل.
وصالح المشنوق ،األستاذ الجامعي،
قارئ ملم بكل التحوّالت اإلقليمية
والدولية المؤثرة على لبنان.
وصالح ابن  14آذار والثورة
والتغيير والشارع.
وصالح جريء في انتقاد العهد
والميليشيا الحاكمة وقتلة األحرار
وآخرهم لقمان.
وصالح جهر ويجهر بموقفه الحاد من
النظام السوري وشبيحته ولم يهادن يوماً.
وصالح لم يداهن في دعمه للتحقيق
العدلي في جريمة مرفأ بيروت إلى اآلخر.
وصالح متصالح مع نفسه ،ال يقول
الشيء وعكسه ،سعيا ً لمصلحة أو
مساير ًة لمحور ومحاور.
تشعر وأنت تسمعه ،أنه يترجم
أفكارك من دون وسيط ،ويقنعك من
دون جهد ،ويشعل ذهنك من دون نار،
ويتك ّلم باسمك من دون تكليف ،فكيف
إذا ُك ّلف غدا ً أو في عهد جديد ال أثر فيه
لنكهة البرتقال؟

هـــــــــــــــل
تعــــــــــــلم

تُعرف "هايبرييون"
عىل انها اطول
شجرة حية
يف العالم
وهي موجودة
يف والية كاليفورنيا.

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

بريطانيا تحتفل باليوبيل البالتيني للملكة إليزابيث

إتجهــت األنظار إىل رشفة قــر باكينغهام أمس الخميس مــع إطالق امللكة
إليزابيث الثانية االحتفاالت يف ذكرى مرور ســبعني عاما ً عىل اعتالئها العرش ،وهي
مدة قياسية يف مرحلة انتقالية للعائلة امللكية الربيطانية.
وعلقت األعالم والصور العمالقة يف شــوارع اململكة املتحدة برمتها فيما نصب عشاق
العائلة امللكية الخيم يف لندن ليكونوا يف الصفــوف األمامية لالحتفاالت باليوبيل البالتيني
ألشهر ملكة يف العالم ،التي باتت صحتها ترتاجع وهي يف سن السادسة والتسعني.
ويف رســالة خطية ،قالت امللكة" :آمل بأن تشــكل األيام املقبلة فرصة للتفكري يف ما
انجز خالل السنوات السبعني مع التطلع إىل املستقبل بثقة وحماسة".
عىل األحصنة ،شــارك ويل عهد اليزابيث الثانية األمري تشــارلز ونجله األمري وليام

باالســتعراض التقليدي الســنوي الذي ضم أكثر من  1200جندي ومئات املوسيقيني.
وحــرت زوجتاهما كاميال وكايــت يف عربة الحصان مع أوالد وليــام الثالثة جورج
وشــارلوت ولويس .ويقام اليوم قداس شــكر يف كاتدرائية القديــس بولس يف لندن
بمشــاركة كل أفراد العائلة بمن فيهم هاري وزوجته ميغن واألمري اندرو .وستغيب
السبت امللكة عن ســباقات دربي ابســوم للخيول ،وييل ذلك حفلة موسيقية كبرية
ستتابعها امللكة عرب التلفزيون ،تقام يف قرص باكينغهام بمشاركة  22ألف شخص.
واألحد سيسري عرشة آالف شخص يف شوارع لندن .وسيشارك ماليني الربيطانيني
يف آالف املآدب االحتفالية يف األحياء واحتفاالت يف الشوارع تكريما ً للملكة ،التي تعالت
عىل االزمات وعارصت العهود املختلفة بقوة وعزيمة الفتة( .أ ف ب)

مكافحة تهريب الشمبانزي من خالل حمضها النووي
وضــع علماء للمــرة األوىل خريطــة بموائل قردة
الشــمبانزي الربية بفضل درس حمضها النووي ،مما
أتاح إعادة تكوين الهجرات السابقة لهذه األنواع املهددة
باالنقراض بالتفصيلّ ،
ووفر أداة جديدة ملكافحة التهريب
غري املرشوع بهذه الحيوانات .وهذه الخريطة الجينومية
التي شملت  828قردا ً قد تُستخدم لربط قردة الشمبانزي
املخطوفة أو لحومها وأعضائها بموائلها األصلية بهامش
دقة يصل إىل مئة كيلومرت ،مما يســاعد الســلطات يف
مكافحة الصيد الجائر لهذه الحيوانات.
وأتاحت هذه التقنية للعلماء أن يكتشفوا متغريات
أكثر بنسبة  50%لكروموسوم معني (كروموسوم )21

مقارنة بما حُ دد حتى اليــوم .بفضل ما توصلوا إليه
اســتنادا ً إىل هذه التقنية ،تمكنوا من استنتاج التاريخ
الجينــي ملختلف مجموعات الشــمبانزي ،ما أدى إىل
تحسني املعرفة العلمية يف هذا املجال بشكل كبري .ويف
املايض ،وضع تسلسل لتسع وخمسني جينوما ً كامالً
للشمبانزي ،وكانت معظم هذه الحيوانات موضوعة
يف األرس ،ما اتاح توفــر معلومات قليلة ومحدودة يف
شأن أصولها.
وعىل غرار البرش ،لقردة الشمبانزي تاريخ هجرة
معقدة .واســتطاع العلماء يف هذه املسألة أن يعودوا
بالزمن إىل ما قبل مئة ألف عام( .أ ف ب)

عدد قياسي من الحرائق في األمازون
ســجّ لت الربازيل خالل أيار أكرب عدد من الحرائق يف
غابات األمازون يف شهر منذ  ،2004والعدد الشهري األكرب
عىل اإلطالق يف منطقة سريادو ،وفقا ً ألرقام رسمية.
وقالت الهيئة الوطنية الربازيلية ّ
إن" :صور األقمار
االصطناعيــة أظهرت انــدالع  2,287حريقا ً يف حوض
األمازون الربازييل خالل أيــار ،بزيادة  96باملئة مقارنة
بشهر أيار عام  ،2021ما يع ّزز املخاوف بشأن مستقبل
أكرب غابة مطرية يف العالم" .وهذا ثاني أعىل رقم يسجّ ل

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

خالل شــهر منذ  ،2004حني أحــي  3,131حريقاً.
ويف منطقة سريادو االســتوائية املتنوعة بيولوجيا ً إىل
الجنوب من األمازون ،تم تسجيل  3,578حريقاً ،بزيادة
 35باملئة عن أيار .2021وهذا الرقم يف شــهر أيار هو
األعىل منذ بدء توثيق الحرائق يف حزيران .1998
واعترب ناشطو البيئة هذه األرقام دليالً إضافيا ً عىل
تزايد الحرائق وإزالة الغابــات يف عهد الرئيس اليميني
املتطرف جايري بولسونارو( .أ ف ب)
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