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إيزابيل التنوري:
على المغتربين محاولة
إصالح الفساد السياسي

إلى محاوري هوكشتاين :حذار ِ توريط لبنان

بـــشــــــارة شــــــربـــل

أخص بالذكر الرؤســاء الثالثة ،ســواء التقوا املوفد
األمريكــي فرادى أو بالجملــة ،وك َّل من تحرض مالئكتُه
معهم بعُ دَّتها الكاملة.
"لقاؤكــم اليوم مع آموس هوكشــتاين "تاريخي"
نظرا ً ألهميــة الغاز االقتصادية وموقــع آباره الجغرايف
السيايس .والتاريخ يمكن أن يصنعه حكام عِ ظام قدَّموا
لبالدهم الخري والعدل واالزدهار ،مثلما يمكن أن يصنعه

من شــاءت األقــدار ودواهي الزمن أن يكونوا يف ســدة
املسؤولية.
فات الوقت عــى إجماع حولكم يبدد صورة تمثيلكم
االنقسام الوطني ويطمنئ اللبنانيني اىل مفاوضات آمنة
بال تفريط .وأنتم ،عىل مــا نعتقد ،تدرون أن منظومتكم
شه َد "رأس
أبلت بالبالد "البالء الحسن" حتى بتنا يف حفرة ِ
الدولة" ،ومَ ن كلفتم ليفاوض نيابة عنكم وعن الشــعب
اللبناني ،أنها "جهنم" .لذلك ال تعتقدوا أن السلطة التي يف
أيديكم وإمساك ملف الرتسيم مكافأة عىل إنجازاتكم ،بل

خالصة أزمة مكونات ونظام سيايس ممزوجة بمسارات
عنف وانقالب عىل الدســتور أدت اىل تقدمكم عىل كثريين
جديرين بالقيادة وأحق بتمثيل الناس.
حرضات الرؤساء .عمليا ً أنتم سلطة أمر واقع ،سواء
انتخبتكم أكثرية أم ُو ِّليتم بفعل ســطوة السالح والتعطيل
أو بـ"ميــزة" املواقف الرمادية التي تدير األزمات مدعومة
بمخاوف دولية من اهتزاز االســتقرار .لن يكون هناك من
يحاسبكم ،وال رقيب عىل أفعالكم ،إال صحوة ضمري مطلوبة
منكم عسانا نرى قبسا ً يف نهاية النفق الطويل.
١٣

االستشارات :عون "يماطل" وميقاتي "مش مستعجل"

الوساطة األميركية" :الفرصة األخيرة"!

مــع وصــول الوســيط األمريكــي آموس
هوكشــتاين إىل بــروت ،انتهى عمليــا ً مفعول
رســائل "الرتغيب والرتهيب" التــي عامت عىل
سطح الترصيحات واملواقف اإلعالمية منذ لحظة
مناشدته زيارة لبنان "عىل وجه الرسعة" للبحث
يف مسألة وصول الســفينة اليونانية الستخراج
الغاز من حقل "كاريــش" ،ليبدأ الغوص تاليا ً يف
خطوط الرتســيم البحري انطالقا ً مما ســيبديه
الجانب اللبناني الرســمي أمامــه من مرونة يف
مقاربة ملف املفاوضات الحدودية عىل أســاس
معادلة" :أعطونا قانا وخذوا كاريش".
وعشــية جولة محادثاته الرئاسية املكوكية،
بني قرص بعبــدا وعني التينة والــراي الكبري،
استهل هوكشتاين عملية "التنقيب" يف مستجدات
املوقف اللبناني الرسمي من خالل سلسلة لقاءات
استكشافية اســتهلها من املديرية العامة لألمن
العام حيــث اجتمع مع اللواء عبــاس ابراهيم،
مرورا ً بوزارة الطاقة حيث ناقش ملف اســتجرار
الكهرباء إىل لبنان من األردن ومرص عرب األرايض
السورية ،وصوال ً مسا ًء إىل الرابية حيث أولم نائب
رئيــس مجلس النواب الياس بو صعب عىل رشف
الضيف األمريكي إلضفــاء طابع الود واملودّة عىل
أجواء الزيارة تمهيدا ً إلنجاح املساعي الهادفة إىل
استئناف مفاوضات الرتسيم مع إرسائيل انطالقا ً
من إحداثيات الخط .23
١٣

هوكشتاين لدى وصوله إلى بيروت أمس (أ ف ب)

ّ
موظفي القطاع العام :الدولة تتحلّل
إضراب
بدال ً من أن "تكحّ ل" الســلطة السياســية
مطالب موظفي االدارة العامة بمســاواتهم مع
غريهم من القطاعات" ،أعمتها" بحرمانهم من
بدل النقل واملساعدة االجتماعية .فما كان منهم إال
أن اقتطعوا اليوم الوحيد من روزنامة حضورهم
االسبوعي إىل مكاتبهم ،معلنني اإلرضاب املفتوح.
آالف املعامالت املتعلقــة بمصالح املواطنني
أجل يبدو
وأرزاقهم ومصدر عيشــهم ع ّلقت إىل ٍ

أنه ســيطول .فعقم الدولة وعجزها الفاضح عن
إنصاف من يخدمونها باللحــم الحي ،ال حل له.
التمويل من طباعة االموال سيزيد القدرة الرشائية
انهياراً ،وعدم التمويل مع غياب سياسة واضحة
لســعر الرصف ســيفوّتان عىل الدولة إيرادات
بآالف املليارت .وبــن األمرين امل ّرين تفقد الدولة
موظفيها بما يمثلون من ركيزة أساســية تقوم
عليها ،ويدفع املواطن الثمن.

١٣

طهران مستعدّة للتراجع عن "تقليص التزاماتها النووية"

إسرائيل تح ّ
ذر مواطنيها:
"خطر إيراني" في تركيا

ما زال التوتّر األمني والعســكري يتصاعد بــن الدولة العربية والجمهورية
اإلسالمية اإليرانية التي ال تزال تتلقى الرضبات االستخباراتية ،فيما طالب وزير
الخارجية اإلرسائييل يائري البيــد املواطنني اإلرسائيليني املتواجدين يف تركيا أمس
بالعودة "يف أقرب وقت ممكن" بسبب تهديدات إيرانية باستهدافهم .ولم يُرش البيد
إىل أي عمليات إرسائيلية ض ّد أهداف إيرانية ،لكنّه ح ّذر من أن اإلرسائيليني يف تركيا
يواجهون "خطرا ً حقيقيّا ً وفوريّاً" من عمالء إيرانيني ،متحدّثا ً عن "عدّة محاوالت
إيرانية لتنفيذ هجمات إرهابية ض ّد إرسائيليني يف عطلة يف اسطنبول".
١٣

الجيش األوكراني ينسحب من وسط سيفيرودونيتسك

العفو الدولية :موسكو ترتكب "جرائم حرب"
الريــاضــية 15
مدفيديف
في صدارة المحترفين
وديوكوفيتش رابعًا

جندي روسي يتج ّول وسط الدمار في مصنع "آزوفستال" في ماريوبول أمس (أ ف ب)

باتت انتهــاكات الجيش الرويس يف حربه الــروس ض ّد األوكرانيني
تحت مجهر املن ّ
ظمات الدولية ،بحيــث اتهمت منظمة العفو الدولية أمس
موســكو بارتكاب "جرائم حرب" يف أوكرانيا ،مشري ًة إىل أن الهجمات عىل
خاركوف التي اســتُخ ِدمت يف كثري منها قنابل عنقودية محظورة أدّت إىل
مقتل مئات املدنيني.
ويف هذا الصدد ،أوضحت املنظمة الحقوقية يف تقرير عن ثاني أكرب مدينة
يف أوكرانيا أن عمليات "القصف املتك ّررة لألحياء الســكنية يف خاركوف هي
هجمات عشوائية قتلت وجرحت مئات املدنيني وبالتايل تُش ّكل جرائم حرب".
وأضافت" :ينطبق هذا عىل الرضبات التي ّ
نفذت باستخدام (ذخائر) عنقودية
وكذلك عىل تلك التي نُفذت باستخدام أنواع أخرى من الصواريخ غري املوجّ هة
وقذائف املدفعية غري املوجهة".
١٣
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لماذا صمت الحريري إزاء انخراط تياره في االنتخابات؟
خفــايـــا
يالحــظ أن بعــض
السياســيني والنــواب الجدد
ال يفقهــون ماهية املرســوم
 6433وال املطلوب من السلطة
أن تفعله بحيث يتحدثون عن
توقيع املرســوم مثــاً ال عن
إقــرار التعديــات التي يجب
إضافتهــا إليه لكي يشــمل
الرتسيم الخط .29
يتردد ّ
أن األمين العام هو المسؤول عن وضع الداتا في خدمة بعض المرشحين

كـــلــيــر شــكـــر
ال تزال نتائــج االنتخابات موضع
ّ
مفصل ،ال ســيما يف الســاحة
تدقيق
الســنية التــي خرجــت صناديقها
ّ
ومعقد.
بمشــهد «هجني» يف تركيبته،
ّ
تبــن الجــردة الرسيعــة للنواب
إذ
الســنّة املنتخبنيّ ،
أن الكثري منهم هم
من الوجــوه الجديدة ،باســتثناء ق ّلة
قليلة ،كوليــد البعريني ،أرشف ريفي،
جهاد الصمد ،فــؤاد مخزومي ،عدنان
طرابليس ،أسامة سعد ،حسن مراد...
أما البقيّــة فهي تدخل النادي الربملاني
للمــرة األوىل .وهذا ما يقود إىل رســم
مشهد سوريايل يحيط برتكيبة املجلس
النيابي الجديد لناحية اتجاهات النواب
الســنّة ،الذي دخلوا برملان  2022من
ك ّل حدب وصوب .يكاد يكون مشــهد
تالقيهم يف قالب واحد ،مســتحيالً ،يف
واحدة من أكثر الصور الربملانية غرابة،
خصوصا ً اذا ما جرى فصل خيط تدخل
«تيار املســتقبل» األبيض ،غري املعلن،
عن خيط املقاطعة األسود ،الذي نادى
به ســعد الحريري منذ اعالن تعليقه
العمل السيايس.
أكثر من م ّرة ،نبّه «تيار املستقبل»
ّ
الرتشــح
قيادييــه ومحازبيــه من
ّ
مخيا ً اياهم بني
لالنتخابــات النيابية،
االنخراط يف العمليــة االنتخابية وبني

الحريري التزم الصمت بعد كل ّ
الضجة التي أثيرت حول انخراط
تياره "«بالمواربة"» في االستحقاق
فلم يعلّق ال سلبًا وال إيجابًا
االنتماء إىل «تيار املستقبل» ،بحيث ّ
أن
الجمع بينهما كان غري مقبول بالنسبة
لـ»تيــار املســتقبل» ،ولهــذا اختار
بعضهم أن يسلك خيار االنفصال ،ويف
طليعتهم مصطفى علوش ،للمشاركة
يف االســتحقاق النيابــي ،وق ّلة منهم
اختــارت البقاء يف صفــوف «التيار»
تاركة الكريس النيابي للغري ،وأبرزهم
محمد الحجار.
إذ لــم يكتــف رئيــس الحكومة
السابق ســعد الحريري بقرار اعتكافه
بل حاول فرضه عىل ك ّل حاميل البطاقة
الزرقاء ،ولــم يخف انزعاجه من اولئك
الذين قــرروا مخالفــة تعليماته ،بعد
طلبه «من ك ّل منتســب أو منتسبة إىل
«تيار املســتقبل» يف حــال عدم التزام
توجيهــات رئيس التيــار والعزم عىل
ّ
كمرشــحني
املشــاركة يف االنتخابات
توجيه طلب اســتقالة خ ّ
طي إىل «تيار
املستقبل» واالمتناع عن استخدام اسم
التيــار أو أحد شــعاراته أو رموزه يف

الحمــات االنتخابية ،واالمتناع عن أيّ
ادّعاء بتمثيل التيار أو مرشوعه خالل
أيّ نشاط انتخابي».
لكن النتائج التــي فرزتها نتائج
ِ
تخف بصمات
االنتخابــات النيابية ،لم
الحريري يف االســتحقاق ،ســواء من
خــال دور الدعم الذي ُقــدّم لبعض
املرشحني ،أو من خالل دور سلبي من
خالل تطويق مرشحني آخرين ،ومنهم
مثالً خالــد قباني يف بــروت الثانية،
ويوســف النقيب يف صيدا -جزين ما
ساهم يف فوز القوات بنائبني يف الدائرة
الجنوبيــة ...ويف الحالتني ثمة خالصة
وحيدة ســعى رئيس الحكومة السابق
إىل تكريســها :إجهاض مرشوع والدة
أي زعامة سنية بديلة.
وقد خرج النائب السابق مصطفى
ّ
بحق
علوش منذ أيام باتهــام رصيح
األمني العام لـ»تيار املســتقبل» أحمد
الحريــري بتحريك ماكينــة انتخابية
يف بعــض الدوائــر ،اذ قــال ّ
إن أحمد
الحريري «اشتغل ملصلحة أحمد الخري
وعبد العزيز الصمــد لكن اؤكد انه تم
التعامل مــع الالئحة يف طرابلس كأنها
الئحة غريبة» .أضاف« :تم االيحاء انه
«نحن نقف اىل جانبــك» وحتى الناس
الذين كانوا عىل االرض مرســلني من
قبــل االمني العام لـ»تيار املســتقبل»
احمــد الحريــري كان ايحاؤهم انهم

يعملون بتوجيهات من الرئيس ســعد
الحريري».
وتشــر املعطيات إىل ّ
أن أكثر من
مرشــح يدور يف فلك «املستقبل» وضع
شكواه يف عهدة رئيس التيار ،منبّها ً من
نتائج أدوار غري رسمية يقودها بعض
مسؤويل «املســتقبل» يف معظم الدوائر
االنتخابية ،لكن الحريري كان يتســ ّلح
دوما ً بنفي علمه بهذه األدوار ،أو صلته
بقرارات س ّ
طرها بهذا الشأن.
لكن املعطيات امليدانية معاكســة
تمامــاً ،وتظهــر عمليــة التدقيق يف
مجريات االســتحقاق النيابيّ ،
أن داتا
«تيار املســتقبل» االنتخابية كانت يف
متناول بعض املرشحني ،دون سواهم.
ال بل عرضــة «للمتاجرة» .وهنا يرتدد
ّ
أن األمني العام هو املسؤول عن وضع
هذه الداتا بخدمة بعض املرشــحني .إذ
يقال عىل سبيل املثال ّ
إن وليد البعريني
كان من بني هؤالء الذين اســتندوا إىل
داتا «املســتقبل» يف معركته بمساعدة
من الحريري ،فيمــا وقع الخالف بني
األحمدين يف بريوت أي أحمد الحريري
وأحمد الهاشــمية لكون األخري رفض
أن يكــون لــه أي رشيــك يف الحملة
االنتخابية ،فاكتفــى األول بلعب دور
ســلبي بوجه الئحة الســنيورة .ويف
البقاع الغربي ،رفض محمد القرعاوي
ّ
فجيت الداتا لياســن
عرض الحريري

قبــل يومني مــن انتهاء
مهلة تقديــم الطعون النيابية
لــم يتم بعد تقديــم أي طعن
عىل رغم أن الذين لم يحالفهم
الحظ وقالوا إنهم سيطعنون
كانوا كثريين.
تتخوف جهــات متابعة
من اســتخدام مطــار بريوت
كبديل عن مطار دمشق الذي
تم وقــف العمل فيه بســبب
الرضبــات الجوية اإلرسائيلية
التي اســتهدفت عمليات نقل
أســلحة من إيران إىل «حزب
اللــه» يف ظل تســاهل رويس
تسبب بسوء تفاهم مع النظام
السوري.
ياسني كما يقول املتابعون ...ويف زحلة
مثالً كانت الداتا بني يديّ املرشح عمر
حلبلب دون سواه.
األهم من ذلك كله ،هو ّ
أن الرئيس
الحريــري التــزم الصمت بعــد ك ّل
الضجة التي أثريت حول انخراط تياره
«باملواربة» يف االستحقاق .فلم يع ّلق ال
ســلبا ً من خالل غسل يديه مما حصل
أو الدعوة إلجراء عملية مساءلة جدية
ومحاســبة لك ّل مجريات االستحقاق،
وال ايجابــا ً من خالل تبنيــه للروايات
التي نســجت حول ادوار قياديي تياره
يف االنتخابات...

مخزومي  -ريفي ثنائي؟
وشــماال ً كان حال اللواء ارشف ريفي مشابهاًّ .
كب اآلخر احالمه
غـــادة حــالوي
النيابية مستفيدا ً من غياب ديناصورات املال التي انكفأت عن خوض
املعركة النيابية كما «املســتقبل» ،فخلت الســاحة ملعركة خاضها
ليس معروفــا ً اىل اي مدى يمكن التعويل عىل ذاك االعالن الصادر
بسهولة .حقق ربحا ً كان متوقعا ً منذ البداية مع فارق ان الفائزين قد
عــن النائبني فؤاد مخزومــي واللواء ارشف ريفــي باتفاقهما عىل
يستمر تالقيهما يف عداد كتلة نيابية واحدة.
«التعاون عىل املستوى الوطني» ،بهدف «تشــكيل نواة كتلة وطنية
باعالنهمــا املصحوب بصورة يتوســطها العلــم اللبناني بعث
ســيادية نيابية تحت اســم انقاذ وطني» .لعله الفراغ عىل الساحة
النائبان مخزومي وريفي برسالة اىل الدولة الصديقة تحاكي الراغبني
الســنية الذي يعزز حظوظ الالعبني يف الوقــت الضائع دون ان يعني
بتحقيق هدف سيادي يف ملعب «حزب الله» وحلفائه .اكثر من هدف
ذلك تشــكيل حيثية ذات ثقل ســيايس ومعنوي كبري سنّياً .االمر ال
يتقاطع عليه الرجالن :تعويض غياب نادي رؤســاء
يتعلق هنا بحيثية النائبني وما خرجا به من ارقام يف
الحكومات عىل املســتوى الســني ،محاولة تظهري
االنتخابات النيابية .املقاربة مريحة من هذه الناحية
الخطــوة للرياض بأن هناك يف الســنة من يســتعد
للواء ارشف ريفي اكثر من مخزومي ،الذي وان ربح
بإعالنهما المصحوب
للذهاب اىل اآلخر يف مطلب السيادة بمواجهة االحتالل
مقعدا ً يف الربملان لكنه ربح جــاء اقل مما توقعه او
عمل ألجله .أمل بأن يخرج بأربعة نواب من الئحته ،بصورة يتوسطها العلم
االيراني ،والهدف الثالث واالهم هــو احتمال التمثل
اللبناني بعث النائبان
يف الحكومــة الجديدة كتكتل مؤلــف من ثالثة نواب
فاذا بــه يحقق فوزا ً اقل من عــادي مقارنة بنتائج
اآلخريــن .مخزومي يبحث عن تعويض الخســارة مخزومي وريفي برسالة بالنظر اىل صعوبة احتســاب محمد سلمان يف عداده.
ولكن يبدو أن الرياض ما زالت بعيدة عن محور لبنان
بدراســة الجدوى من تقديم طعون يف نتائج بعض
الى الدولة الصديقة
بتفاصيله ولم تتخذ قرارا ً بالعودة للعب دور مبارش يف
االقالم لكنه لم يتثبت بعد مــن الرباهني التي يمكن
البناء عليها .عند اســتقالة رئيس الحكومة السابق تحاكي الراغبين بتحقيق ساحته ،وسفريها العائد قريبا ً وفق رسائل يبعث بها
حسان دياب وقبله طرح اســم مخزومي يف التداول هدف سيادي في ملعب الصدقائه قد ال يكون العبا ً يف محور تشكيل الحكومة،
إن شكلت.
كمرشح لرئاســة الحكومة .ابواب بعبدا تشهد عىل
"حزب الله"» وحلفائه
يســعى النائبان ايضا ً اىل اســتمالة نواب سنّة
عدد زياراتــه ولقاءاته بتفاصيلها .لكن ترشــيحه
آخرين من قدامى «املســتقبل» لكن من املستبعد ان يلتقي هؤالء مع
اصطدم بمعارضة شــديدة من «الثنائي» لضعف حيثيته سنيا ً وألن
تطلعاتهما لوجود هوة مــن الخالفات ،ابرزها صعوبة تماهي هؤالء
ترشيحه لن يريض الحريري .شكل هذا الرفض عالمة تحول يف مسرية
مع خصوم الحريري وممن كانوا يف موقع الهجوم عليه.
الرجل فانقلب اىل مقاومة االحتالل االيراني حيث بات ال يفوت اطاللة
يف لبنان تنســج التحالفات بناء عىل مصالح االطراف ورغبتهم
اعالمية اال ويكون «حزب الله» نجمها.
يف تحقيق مكاســب وامتيازات سياسية اكثر مما هو تحالف وطني.
بعد اســتقالة النواب من الربملان الســابق تواصل مخزومي مع
سقف اي توافق كريس نيابي او وزاري يف حكومة .واقع قد ينطبق كما
النائب نعمة افرام عارضا ً امكانية تشكيل جبهة نيابية معارضة .كان
يقول البعض ،عىل تعاون نائبني يمكن أن يتطلعا للفوز بمقعد وزاري
جواب افرام «نتحدث بعد االنتخابات» .مســتفيدا ً من غياب الحريري
يف حكومة غري واضحة املعالم بعد يف تمثيلها السني ،ان عىل مستوى
عن املشهد النيابي حاول مخزومي ان يمأل الفراغ بريوتياً ،راوده حلم
رئاســة الحكومة او التمثيل الوزاري الــوازن ،ويجتمعان للتطلع اىل
الفوز بكتلة نيابية وازنة فخرج خائباً.

أشرف ريفي وفؤاد مخزومي

تحالف مع حليف مشرتك هو «القوات اللبنانية» .ما قد يطرح السؤال
عما اذا كان طرحهما يســتند اىل تشكيل ثنائي سني بديل عن حليف
سني ســابق لـ»القوات اللبنانية»؟ مبدئيا ً االجابة توحي بذلك ولكن
ما مدى سقف هذا التعاون ومن يرعاه؟ االيام املقبلة ستكون شاهداً،
فإما يفاجئ الرجالن املراهنني بتحول ما او ان بيانهما لن يعدو كونه
حربا ً عىل ورق.

محـــــليـــــات
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"«المختارة"» مع «"القوات"» في الرئاسة...
و»"محتارة"» في الوزارة
أالن ســركــيـــس
يحاول رئيــس الحــزب «التقدمي
اإلشرتاكي» وليد جنبالط أن يحافظ عىل
حضوره يف كل الحقبات ،لذلك فإن حدود
مواجهتــه تقف عند الخطــر الذي يهدّد
دوره ووجود طائفته.
كانت املعركة اإلنتخابية قاسية جدا ً
عىل زعيم املختــارة الذي اختار املواجهة
وعدم الرضوخ لقوى األمر الواقع ،فقبل
موعد اإلنتخابــات كان اإلعتقــاد بأنه
ســيخرس نحو نصف مقاعــد الطائفة
لصالــح محور «املمانعــة» ،حتى ذهب
ّ
البعض إىل التأكيد أن مقعد النائب مروان
تنسيق لعدم إيصال رئيس ُيشكل إستمرارًا لنهج عون
حمادة يف الشوف مهدّد.
ّ
تسوية تريض جميع األطراف.
املرشح الذي تق ّرر «القوات» ترشيحه
مع
لكن كل ماكينات املنافســن وأحالم
ويمكــن أن يشــ ّكل التلطي خلف
لنيابة الرئاســة سواء كان النائب غسان
املمانعني ّ
تكست لحظة بدء فرز األصوات
ّ
«القــوات» إنقاذا ً لجنبــاط ،فالرجل ال
مرشح آخر.
حاصباني أو أي
وظهور النتائج ،فزعيم املختارة الذي ُهدّد
يريد أن يُجــاري محــور «املمانعة» يف
لكن هذا التحالف يف اإلنتخابات النيابية
يف عقر داره «لعبها صح» ،وانقلب السحر
ونيابة رئاســة املجلس قد يشــهد تمايزا ً
إيصال رئيس من فريقه سواء كان رئيس
عىل الساحر وسقط كل رموز «املمانعة»
تيار «املردة» ســليمان فرنجية أو غريه،
إذا تم تأليف حكومــة ،مع أن هذا األمر ال
وحلفاء «حزب الله» والنظام السوري عىل
فجنبالط قارئ جيد للسياســة العربية
يزال مســتبعداً ،فجنبالط ال يريد أن يكون
الســاحة الدرزية ،فخرس رئيس الحزب
والدوليــة ،فمجاراته «حزب الله» يف مثل
خارج اللعبة ،فهو قد ال يشارك مبارش ًة بل
«الديمقراطي اللبناني» طالل إرســان
هكذا إستحقاق يعني تسليم البلد مجددا ً
عرب إحدى الشــخصيات
ورئيس حــزب «التوحيد
لـ»الحــزب» وإثارة الغضب الســعودي
الدرزيــة القريبــة منه،
العربــي» وئــام ّ
وهاب
والخليجي عليه.
فاألخري تمثّل يف حكومة
والوزير الســابق مروان
يعلم جنبــاط جيــدا ً أن إنتخابات
خري الدين ،وبالتايل فإن بعدما ارتاح جنبالط للوضع الرئيس نجيــب ميقاتي
رئاســة الجمهورية تحتــاج إىل توافق
الهم األخري ويميل إىل تســوية
جنبالط أقفل الســاحة الدرزي انصرف إلى
ّ
إقليمــي ودويل وال تحصــل كمــا يُف ّكر
حكوميــة حتى من دون
الدرزية ولن يســتطيع
الوطني األكبر
البعض ،لذلك فإن اإلتصاالت مع «القوات»
حليف كـ»القوات» ألنه ال
أحد بعد اآلن قسمته عىل
ســتبقى مفتوحة يف هذه الفرتة من أجل
يرغب بإخالء الساحة.
الحصة الدرزية.
تنسيق املواقف ومحاولة تحسني رشوط
هذا بالنســبة إىل امللــف الحكومي
وبعدمــا إرتــاح جنبــاط للوضع
املواجهة وعــدم إيصال رئيس يشــ ّكل
الذي يبدو أنه بعيد املنال ،لكن املعلومات
الدرزي ،إنــرف إىل اله ّم الوطني األكرب،
إســتمرارا ً لنهج الرئيس ميشــال عون،
تؤ ّكد أن املوقف من اإلســتحقاق الرئايس
فالحزب «اإلشــراكي» الذي تحالف مع
فكل الخيارات متاحــة ،وما ينطبق عىل
ســيكون مغايرا ً تماما ً بالنسبة إىل زعيم
«القــوات اللبنانيــة» يف الجبــل يحاول
الوزارة ال ينطبق عىل الرئاسة يف قاموس
املختارة ،فجنبالط يحاول الوقوف خلف
الحفاظ عىل هذا الحلف ،وأعلن عشــية
املختارة.
«القوات» يف امللف الرئايس إىل حني نضوج
إنتخابات رئاسة مجلس النواب ونائبه أنه

أبو فاعور وشهيّب في معراب موف َدين من جنبالط بحضور ح ّواط

ّ
مرشحنا لرئاسة الحكومة
جعجع:
س ُنعلن عنه في اللحظات األخيرة
أوضــح رئيس حــزب «القوات
اللبنانية» ســمري جعجــع ان اعالن
«القــوات» عن اســم الرئيس املكلف
املطروح لرئاسة الحكومة« ،لن يكون
اال يف اللحظــات االخــرة ،باعتبار ان
وضع البلــد دقيق جــدا ً ويحتاج اىل
معالجات فعلية ،ومن يمكنه تعطيل
التشــكيل هو من يبدأ اسمه بحرف
الـ»ج» ويحاول التوصل اىل تشــكيل
حكومة ينال منها املكاسب يف السنوات
الست املقبلة».
وقــال جعجع خالل اســتقباله
امس موفــدَي رئيس الحزب التقدمي
االشرتاكي وليد جنبالط ،النائبني وائل
أبو فاعور وأكرم شــهيّب ،يف حضور
النائــب زيــاد حــوّاط ،إن «التأخري
الحاصل يف تشــكيل الحكومة ال يعود
اىل زيارة هوكشتاين او انتخاب اللجان
النيابية ،بل ألن البعض يحاول ان يضع
يده عىل الحكومة ،او ان يكون له اليد
الطوىل فيها من اجل تعزيز موقعه قبل
نهاية العهد ،بغية اصــدار التعيينات
والتشــكيالت التي يريدهــا ليتمكن
من االســتمرار يف تقديــم الخدمات
والزبائنية».
وعــن اتفــاق «القــوات»
و»االشرتاكي» عىل تســمية الرئيس
ّ
«توصلنا اىل مقاربة واحدة
املكلف قال:
ملواجهة عملية التكليف» ،مشددا ً عىل
«أهمية تحمّ ل كل املعارضة مسؤوليتها
تجاه الناس التــي انتخبتها ووجوب

"«المعارضة مسؤولة أمام من انتخبوا نوابها"»

توحدها ،أقلــه عىل املوقف ،فضالً عن
رضورة تواصلها ،واال لن تســتطيع
تحقيق هدفها وعندها يصبح «الحق
علينــا جميعا وبيصري مــن انتخبنا
الو حق علينــا ،وبالتايل «ال الحق عىل
الطليان وال عــى املنظومة الحاكمة»
التي نعرفها جيداً ،وملســنا ماذا فعل
«التيار» و»الحزب» وحلفاؤهما وماذا
يمكنهم ان يفعلوا وما الذي يحاولون
االستمرار يف القيام به ،لذا الطابة باتت
يف ملعــب املعارضة واالمر يتوقف عند
تفاهمها مع بعضها البعض يف ايقاف
خططهم او استمرارها».
وعن طرح نــواب «التغيري» بأن
«تســر االحزاب باســم مطروح من
«التغيرييني» لرئاســة الحكومة وفق
شعار « ،»We Lead they Followقال
جعجع« :هذا رأي البعض منهم وليس
رأيهم جميعاً ،فهناك من بات لديه آراء
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أخرى عىل أثر نتيجة أوىل الجلســات
النيابية ،ونحن عىل يقني ان االستمرار
يف ذلك االتجاه لن يسفر عنه اي تجديد
او تغيري ال بل ترســيخ اكثر لسلطة
تحالف الحزب والتيار».
واعترب ان «بــاب النجاة الوحيد
لخالص البلد هو تنسيق املواقف بني كل
اطياف املعارضة ،بدءا ً من النواب الجدد
مرورا ً باملستقلني وصوال ً اىل «الكتائب»
و»االشرتاكي» و»القوات» ،وأي حديث
آخر هو مجرد «كالم بكالم».
وعن العالقــة بــن «الكتائب»
و»القوات» ،لفــت جعجع اىل «حديث
فعيل بني الطرفــن ّ
تجل يف انتخابات
اللجان النيابية اىل جانب تواصل جدّي
مع كل أفرقاء املعارضة» ،موضحا ً ان
«القوات» لن تــك ّل او تتعب لتحقيق
هذا الهدف بغــض النظر عن الخلفية
االيديولوجية لكل املعارضني».

طــونـي فـرنـسـيـس

المفاوضات المنتهية منذ إعالن اإلطار
ال جديد منذ أعلن الرئيس نبيه بري قبل سنة وثمانية شهور (مطلع تشرين
االول  )2020عن انجاز اتفاق اإلطار لرسم الحدود بين لبنان واسرائيل
بوساطة اميركية ورعاية االمم المتحدة.
وال جديد يميّز اعالن الخارجية االميركية امس ترحيبها باستئناف
االتصاالت التي يجريها مبعوثها آموس هوكشتاين ،عن اعالن وزير الخارجية
مايك بومبيو يوم الكشف عن اتفاق االطار.
قال بومبيو يومها ان «االتفاق بين الجانبين حول اطار مشترك للمفاوضات
البحرية سيتيح للدولتين الشروع في مباحثات من شأنها ان تفضي الى مزيد
من االستقرار واألمن واالزدهار للبنانيين واالسرائيليين على ح ٍد سواء».
امس كررت خارجية بايدن ما قالته خارجية ترامب حيث رحبت بـ»الروح
التشاورية والصريحة للطرفين للتوصل الى قرار نهائي ،من شأنه أن
يؤدي الى قدر أكبر من االستقرار واألمن واإلزدهار لكل من لبنان واسرائيل
والمنطقة».
االستقرار واألمن واالزدهار ،ثالثية وصفة الخارجية االميركية في مواكبة
بيان رئيس مجلس النواب معلنا ً االتفاق على التفاوض ،وتعقيبا ً على قرار
إرسال آموس هوكشتاين مر ًة جديدة الستكمال وساطته بطلب لبناني وموافقة
اسرائيلية.
خالل سنة وثمانية أشهر غرق الموقف اللبناني في بحر التناقضات
والحسابات الخاصة .اعالن بري جاء ليمأل فراغا ً سياسيا ً محليا ً في اعقاب
اعتذار مصطفى اديب عن عدم تشكيل الحكومة ،صار الحدث الجديد الترسيم
مع اسرائيل ،مع ان بري شدد على اولوية تشكيل حكومة لم يتمكن سعد
الحريري منها ليخلفه بعد شهور نجيب ميقاتي ،ثم لتصادف العودة ،ربما
األخيرة للتفاوض ،الحاجة الى حكومة جديدة ،فلدى اعالن «اإلطار» كان
حسان دياب رئيسا ً للتصريف ،واآلن يص ّرف ميقاتي األعمال بانتظار حكومة
مكتملة الصفات.
صراع الديكة والمصالح كان احد اسباب التعثر في الوصول الى رؤية
موحدة تختم االطار باتفاق ،أضف اليه ارتباط سادة التفاوض بمحور أقليمي
يوظف اي شاردة وواردة في حساباته الخاصة.
عند اعالن االطار لم يحتجّ احد .ال سادة الممانعة وال قادة محورهم ،وفي
الداخل اقتصرت المناكفة على تحديد األدوار ومن هو األقوى ممّ ّن.
لم تتحول مقاطعة اسرائيل عنواناً ،ولم يست ّل احد خنجر التطبيع ليطعن
مشروع التفاوض .سارت األمور كأن شيئا ً لم يطرأ ،عِ لما ً ان التوقيت كان
يوحي بما هو أبعد .فقبل اسبوعين فقط كانت االمارات والبحرين ترسمان
عالقتهما مع اسرائيل فاستحقتا غضب رعاة االطار من الممانعين المحليين.
لوال مناكفات قادة الغاز السياسي المحليين واألهداف غير الصريحة
للممسكين الفعليين بالتفاوض واطاره ،لكان االتفاق قد أنجز والغاز بدأ يزكم
األنوف ،لكن يتضح من مسار عام وثمانية اشهر أن ثروة لبنان المفترضة
ال زالت قيد االستغالل السياسي في جبهات اإلقليم ،والخالصة المتوقعة من
جولة هوكشتاين لن تطول كثيرا ً لتظهر ،رغم العزف الثنائي على احتماالت
الصدام والحرب.

عون :لبنان س ُيبلغ هوكشتاين موقفًا مو ّ
حدًا

فرونتسكا في بعبدا ومعراب
أبلغ رئيس الجمهورية
ّ
املنسقة
العماد ميشال عون
الخاصــة لألمــم املتحدة يف
لبنان جوانا فرونتسكا خالل
اســتقباله لها امس يف قرص
بعبدا ،ان املســار الدستوري
يف لبنان ســوف يستمر بعد
االنتخابات النيابية ،من خالل
اجــراء استشــارات نيابية
تفيض اىل تكليف شــخصية
لتشــكيل الحكومة الجديدة،
معربا ً عن امله يف ان يتحقق
ذلــك يف ارسع وقــت ممكن
نظــرا ً لالســتحقاقات التي
تنتظــر الحكومــة العتيدة.
وأشــار اىل ان االنتخابــات
النيابية شــهدت ممارسات
تخالــف القوانني لعل اهمها
تجــاوز بعض املرشــحني
الســقوف املاليــة املحددة،
إضافة اىل حصــول عمليات
رشاء اصــوات يف عــدد من
الدوائر ،فضــاً عن تدخالت
خارجية يف السياســة واملال
واالعالم .وأكــد ان املراقبني
املحليني ،الدوليني واالوروبيني
والعرب الذين تابعوا مســار
العملية االنتخابيــة ،وثّقوا ً
هذه املمارســات وستكون
حــارضة يف التقاريــر التي
سريفعونها اىل الجهات التي

فرونتسكا في بعبدا

نوابهامنها راهناً .واشارت
املطلوبة
القضائية
المعارضةواملراجع
يمثلونها
من انتخبوا
مسؤولة أمام
اىل أن االمم املتحدة مستعدة
املختصة.
للمســاهمة يف كل مــا من
ولفت عون اىل أن الجانب
شــأنه تحريــك املفاوضات
اللبناني ســيبلغ الوســيط
غري املبارشة لرتسيم الحدود
االمريكي اىل املفاوضات غري
ً
منوهة
البحرية الجنوبيــة،
املبــارشة لرتســيم الحدود
«بحكمة الرئيس عون ودوره
البحريــة الجنوبية آموس
يف هذه املرحلــة الدقيقة من
هوكشتاين باملوقف اللبناني
تاريخ لبنان».
املوحــد ،حيــال الطروحات
املقرتحــة الســتئناف هذه
املفاوضــات والتــي تحفظ
في معراب
حقوق لبنان.
ثم توجهــت اىل معراب
ووفق بيان مكتب االعالم
والتقــت رئيــس حــزب
يف رئاســة الجمهورية فإن
«القوّات اللبنانيّة» ســمري
فرونتسكا «هنأت يف مستهل
جعجع ،يف حضــور رئيس
اللقاء الرئيس عون عىل انجاز
جهاز العالقــات الخارجيّة
االنتخابات النيابية التي كان
يف الحــزب الوزير الســابق
صداها ايجابيــا ً داخل لبنان
ريشــار قيومجيان ومارك
وخارجه ،وتمنت ان تشــكل
ســعد .وتباحث املجتمعون
الحكومــة الجديدة يف ارسع
يف آخر التطورات السياسيّة
وقت ممكــن نظرا ً للمهمات
واالقتصاديّة يف البالد.
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إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الرضيبة عىل القيمة املضافة – مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعني ،املكلفني الواردة
أسمائهم يف الجدول أدناه للحضور إىل دائرة التحصيل يف مديرية الرضيبة عىل القيمة املضافة ،مبنى وزارة املالية ،قرب قرص العدل  -شارع
كورنيش النهر -بريوت ،لتبلغ الربيد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوما ً من تاريخ نرش هذا اإلعالم ،وإال يعترب التبليغ حاصالً
بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نرش هذا اإلعالم عىل املوقع اإللكرتوني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
داغر اند كومباني انرتناشيونال ش.م.م
ذي اليزر كلينيك ش م ل
رشكة واوو للحلويات واالغذية الخفيفة ش.م.م
صيدلية حليم (لصاحبها حليم ناظم املرصي) بواسطة وكيل
التفليسة املحامية كارن حن
نجيب ابو ديب للتجارة والصناعة
لو مريو فش ماركت ش.م.ل.
LE MEROU FISH MARKET S.A.L
صيدلية حليم (لصاحبها حليم ناظم املرصي) بواسطة وكيل
التفليسة املحامية كارن حن
مفلح يوسف رسور
تتويج اكاديمي
اوبرهاوس ش.م.ل .هولدنغ Uberhaus S.A.L HOLDING
ليه بريزانتابل رسفيس ل.ب.اس ش.م.م.
أي.أم.ليبانون ش.م.ل
ميا كيرتينغ ش.م.م
بريدي كوميونيكيشنز ش.م.لBIRDIE Communications S.A.L .
فيال بدارو ش م ل
EC&CO S.A.L
هابي وايفز ش.م.مHappy Waves S.A.R.L .
براين سل ش م ل
محمود محمد امامة
رشكة عزت اسد ابو هيكل ورشكاه للتجاره العامه
منال نزمي ابو النعاج
رشكة سرتي ش.م.م
YING AND YANG S.A.R.L
بيغ فيلييس ش.م.ل Big Felicie S.A.L
فينتنر ش م ل
ش.م.ل هولدنغ BJL
رشكة شيشا ورشكاه الرشق االوسط ش.م.ل
يونايتد ديسرتبيوشن غروب ش.م.م
الوطنية للتجارة والتعهدات ش.م.م
لورديني غروب ش.م.م
مؤسسة يوسف زهر الدين
رشكة غندور  -مزرعة االبقار ش.م.ل
أم.أي.أم .ش.م.م
رشكة شمس ليميتد ش.م.م
ماهر محمد عراجي
وايت واتر ليبانون ش.م.م بواسطة وكيل التفليسة املحامي عبده لحود
رشكة تكنيربو انجينريينغ & كونسرتكشن ش.م.م.
ترايدكس ش.م.م
مجموعة عوكر ش م ل (قابضة  -هولدنغ)
تريبولس فارما ش.م.م
املصانع البحرية للرشق ش.م.ل
محمد مزين الحالني
جان يىس مينا  -خياطة
جربائيل يوسف حاكمة(محطة حاكمة)
الطويل لتوزيع البرتول
داتا كمبيوتل كومباني ش.م.م
الرشكة اللبنانية للمخابز ش.م.م
فاخوري أوتو زون ش.م.م
رشكة اليغانت سويتس (جابر ورشكاه)
بايغلز بالس ش.م.م
رشكة خالد ومحمد شهاب ورشكائهم  7تو 12
سيتي ميديا ش.م.م
كربز ش.م.م
بيتزا دال كازا ش م م
اكسربس كارد رسفيسز ش م ل
رشكة عراج ستار ش.م.م
نودي كو ش.م.م -التجمع الناروجي لنزع االلغام يف الرشق االوسط
ميتافور من رىل سويد-انكوربوريشن ش.م.م
سيلفر ستارز موتورز (ابناء زهري خياط)
الرشكة الفندقية للسياحة والتسويق ش.م.م
ستارداست برودكشن ش.م.ل
رشكة افران التاج بواسطة وكيل التفليسة املحامي طارق الياس الغري
بروك للتجارة العامة ش.م.م
باي لس لتأجري السيارات (لبنان) ش.م.م
صيدلية الفاكهة
رشكة ديجيتال ش.م.ل
رشكة زينة للتجارة و األنماء
الرشكة املتحدة للتجارة والخدمات ش.م.م
مؤسسة يوسف محمد لوري
IMAR-MSP JV
رشكة ستار بارتس تريبويل
مركز التجارة الدويل
ميديا كوفر بريوت ش.م.م
ميدل ايست ريلتي غروب ش.م.م
محمد حسان وجيه صمادي
الصيديل عبد الرحمن محمد مرقباوي
مايل ستون ريل استيت ش م ل
ورثة توفيق يوسف العنتوري
ياف برو ش.م.م
رشكة سمبيل ريد ش.م.م
رضا محمد نور الدين ملوك

رقم
املكلف
RR220673593LB 1676265
RR220674421LB 3047580
RR220675121LB 174084
رقم الربيد املضمون

تاريخ الزيارة
الثانية
03/01/2022
04/01/2022
03/01/2022

تاريخ لصق
LIPANPOST
10/02/2022
15/02/2022
10/02/2022

10/02/2022 03/01/2022 RR220675149LB 231148
10/02/2022 03/01/2022 RR222228206LB 1018559
10/02/2022 03/01/2022 RR222230023LB 3187115
10/02/2022 03/01/2022 RR222230071LB 231148
244343
2521032
3007646
3012761
3012867
3031959
3032028
3039380
2991808
3054698
3252366
321748
806759
3601900
3079
3257869
3280864
3383519
237198
1303970
3319674
874568
195276
125900
13363
2807181
11330
2029094
107251
2549908
192712
1996663
1806089
1293062
162502
161866
309984
3199729
5780
1446092
1985478
69855
2968840
2931097
2726596
2568345
2439672
2845813
2921642
292025
300325
91875
101964
2689818
743930
211244
204612
2606031
2210139
1528639
12557
505789
3540255
777699
1245252
1250990
1417346
1469925
1736701
1793003
1877400
1124100
1925373
2167304

RR222230403LB
RR222230519LB
RR222230655LB
RR222230672LB
RR222230686LB
RR222230709LB
RR222230712LB
RR222230726LB
RR222231681LB
RR222231718LB
RR222231806LB
RR222231845LB
RR222231939LB
RR222232316LB
RR222232320LB
RR222232951LB
RR222232982LB
RR222233104LB
RR222233254LB
RR222233339LB
RR222233529LB
RR222233634LB
RR222234379LB
RR222234626LB
RR222235025LB
RR222235771LB
RR222235825LB
RR222237110LB
RR222237171LB
RR222237256LB
RR222237450LB
RR222237477LB
RR222237622LB
RR222237684LB
RR222237741LB
RR222237931LB
RR222238605LB
RR222239075LB
RR222239265LB
RR222239518LB
RR222239570LB
RR222240079LB
RR222240096LB
RR222240105LB
RR222240119LB
RR222240140LB
RR222240153LB
RR222240309LB
RR222240326LB
RR222240343LB
RR222240365LB
RR222240414LB
RR222240428LB
RR222240493LB
RR222240578LB
RR222240621LB
RR222240666LB
RR222240683LB
RR222240745LB
RR222240811LB
RR222240839LB
RR222240856LB
RR222241091LB
RR222241176LB
RR222241216LB
RR222241220LB
RR222241264LB
RR222241281LB
RR222241318LB
RR222241321LB
RR222241352LB
RR222241366LB
RR222241383LB
RR222241410LB

04/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
05/01/2022
05/01/2022
03/01/2022
04/01/2022
30/12/2021
04/01/2022
30/12/2021
04/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
28/12/2021
04/01/2022
03/01/2022
05/01/2022
05/01/2022
04/01/2022
03/01/2022
05/01/2022
28/12/2021
07/01/2022
30/12/2021
03/01/2022
04/01/2022
03/01/2022
05/01/2022
03/01/2022
04/01/2022
30/12/2021
05/01/2022
03/01/2022
05/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
04/01/2022
05/01/2022
30/12/2021
05/01/2022
04/01/2022
03/01/2022
04/01/2022
30/12/2021
30/12/2021
03/01/2022
30/12/2021
03/01/2022
30/12/2021
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
05/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
30/12/2021
04/01/2022

10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
24/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
18/02/2022
10/02/2022
15/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
11/02/2022
16/02/2022
16/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
16/02/2022
25/02/2022
10/02/2022
11/02/2022
16/02/2022
15/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
25/02/2022
11/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
11/02/2022
24/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
11/02/2022
10/02/2022
11/02/2022
24/02/2022
10/02/2022
21/02/2022
10/02/2022
25/02/2022
24/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
24/02/2022
24/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
11/02/2022
25/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
25/02/2022
10/02/2022
24/02/2022

الـثـلـثـاء  ١٤حــزيــران 2022

VIA MEDIA SARL
سوق عكار ش.م.ل
صيدلية زينة
ايمن محمد عيل عيتاني
اوبريشن اند مانجمنت سريفيسز ش.م.م
اش ار اس تكنولوجي اوف شور
سندويش الال الحمرا ش.م.م
رشكة انور ديب للتجارة العامة و املقاوالت
سني نحاس
جوزيف رشتوني
نجيب الرشتوني
رياض محمد عبد الباقي
 101غورمه ش.م.م
فارس تقال
رشكة بي يوتيفل ش.م.م.
رشكة H S Noufa Group s a r l
رشكة الدليل الصناعي ش م م (ايديكو)
رشكة لو بوف هايش ش م ل
PLATFORM MANAGEMENT S.A.L
SAMA CHTAURA S.A.R.L
رشكة لو غورمان كو توصية بسيطة  -مصطفى عيىس
ورشكاه Le Gourmand.co -
ايش استديو ش م م
كوديتا ش.م.ل.
مجموعة املطابخ الشهية للضيافة ش م ل قابضة
رشكة NEXUS DIGITAL S.A.L
بيار نخله نخله سلوم
رشكة عالبال يا قمر للماكوالت والتجارة العامة ش م م
ALBAL ya amar
رشكة حسن مكتبي ش .م .ل
سينوبسيس ايفنتس ش.م.م
ديوان الرومية (سيمون عبدو صفري)
SIGN PLUS
وينكو ش.م.ل.
منى كامل ابو هدير
رشبل الياس صليبا
حسني غملوش
البنى التحتية واملباني اي.بي.يس .ورشكاه ش.م.م.
ترافل دسرتبيوتر ش.م.م
رشكة حايك اخوان للمحروقات
محمد وفيق رضا سعيد
ريما عبد املجيد رباط
فرست كالس رسفيسز ش.م.م
لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية
رمزي نديم الشويري
رشكة اي اي يس فايربز اند كيميكالز ش.م.م
رشكة االزياء الدولية ش.م.م
الرشكة العربية االعالمية لالنتاج ش.م.م
رشكة بزنس غروب ش.م.م
رشكة ازوف يس ستار ريجنيس ش.م.م.
نقليات عامة (جوزاف وديع مخلوف)
ثري هندرد سكستي ديغريز ش.م.م
بارالو بيفم ش.م.م
رشكة بريك الينينغ ش.م.م
محل جوزيف فارس ناصيف
الرشكة املتحدة للتجارة واملقاوالت ش.م.م
رشكة بي .ام .للخدمات ش.م.ل
مطعم كاروسيل /خليل اسعد شحرور
ول فارم
كارما اند كو ش.م.م
رشكة ميغا كومبيوترسيتي ش.م.م
رشكة علوان التجارية ش.م.م
RE-CAR
الدولية للخدمات (البيئة) ش.م.ل
رشكة االستشاريون العامليون ش.م.م Global Consultants SARL
الرشكة االحمدية للمقاوالت والتجارة -فرع لبنان
محمد وليد مرصي
رشكة تكنو(محمود دالل ورشيكه)
PC DATA COMPUTERS AND TECHNOLOGY
)ديانا مطانيوس سكر( M.E TANK
)ادونيس اسعد جرجي( ADONIS CONCRET TRANSPORT
بساتني لبنان ش.م.م.
تعهدات خلف مطر
روالن اميل خياط
رشكة ابجد ش.م.م
رشكة امبوريو سرياميكو ش.م.م
رشكة قسطنطني وتربو قيومجي ورشكاهم ش.م.م
رشكة تكنو بالزا ش.م.م
رشكة يس يس اي للسياحة ش.م.ل CCA For Tourism sal
رشكة دوما -عبد القادر هندم ورشكاه-توصية بسيطة
سربيد ميديا
بريوت هومز فنترشز ش.م.ل
فيتنس زون ش.م.ل.
دستينرتز ش.م.م
الصيانة الهندسية واملقاوالت ش.م.م
ايشال ش.م.م Echelle S.A.R.L -
ار اي ش.م.ل
رشكة اإلنماء مصاعد سيماتك ش.م.م
ايلفرنو رومانو ش.م.م
الفجر للمعدات والنقليات ش.م.م
كزايمتا  /مورج ب.ب.ت .مينا للرشق االوسط وشمايل افريقيا ش.م.ل

2314296
2545086
2550739
2641564
2755214
2766875
2774704
2836160
2965937
2967317
2968718
3027613
2592663
2463471
2490634
2502435
2512578
2517460
2556622
2566179

RR222241423LB
RR222241471LB
RR222241485LB
RR222241525LB
RR222241595LB
RR222241600LB
RR222241627LB
RR222241675LB
RR222241692LB
RR222241701LB
RR222241715LB
RR222241732LB
RR222241803LB
RR222241817LB
RR222241865LB
RR222241879LB
RR222241896LB
RR222241905LB
RR222241940LB
RR222241953LB

30/12/2021
03/01/2022
04/01/2022
05/01/2022
03/01/2022
04/01/2022
30/12/2021
30/12/2021
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
30/12/2021
03/01/2022
03/01/2022
05/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
05/01/2022
04/01/2022
30/12/2021

10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
11/02/2022
10/02/2022
15/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
11/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
15/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
15/02/2022

25/02/2022 04/01/2022 RR222241967LB 2571549
2229949
2235039
2271855
2272228
2411573

RR222242004LB
RR222242018LB
RR222242035LB
RR222242049LB
RR222242083LB

04/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
30/12/2021

10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
16/02/2022

25/02/2022 04/01/2022 RR222242145LB 2150312
1934472
1768085
2172587
2780671
3017193
3044137
2606647
2612770
2512846
1812424
307654
697700
697707
54086
603430
163737
10896
548
2984
8916
9606
657497
939996
9050
9286
196503
9704
3695342
101280
580375
1127311
200224
1492136
2841029
1289230
303252
601473
242755
192341
415166
1215152
1238106
1254920
1277069
253368
289907
358911
396429
579187
885114
1055803
1233075
1299863
1422460
1423545
1499508
1516201
1679339
1723004
692949
694233
729689

RR222242168LB
RR222242239LB
RR222242361LB
RR222242432LB
RR222242494LB
RR222242503LB
RR222242596LB
RR222242605LB
RR222242640LB
RR222242724LB
RR222242772LB
RR222242843LB
RR222242857LB
RR222242914LB
RR222243013LB
RR222243061LB
RR222243101LB
RR222243115LB
RR222243129LB
RR222243132LB
RR222243146LB
RR222243163LB
RR222243194LB
RR222243225LB
RR222243248LB
RR222243282LB
RR222243319LB
RR222243336LB
RR222243375LB
RR222243398LB
RR222243512LB
RR222243530LB
RR222243557LB
RR222243574LB
RR222243628LB
RR222243631LB
RR222243645LB
RR222243680LB
RR222243702LB
RR222243716LB
RR222243778LB
RR222243781LB
RR222243795LB
RR222243804LB
RR222243821LB
RR222243852LB
RR222243870LB
RR222243897LB
RR222243923LB
RR222243985LB
RR222244005LB
RR222244036LB
RR222244053LB
RR222244138LB
RR222244141LB
RR222244169LB
RR222244172LB
RR222244209LB
RR222244226LB
RR222244291LB
RR222244305LB
RR222244314LB

04/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
04/01/2022
03/01/2022
07/01/2022
30/12/2021
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
05/01/2022
04/01/2022
03/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
04/01/2022
03/01/2022
05/01/2022
03/01/2022
04/01/2022
05/01/2022
05/01/2022
07/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
07/01/2022
04/01/2022
07/01/2022
30/12/2021
03/01/2022
05/01/2022
03/01/2022
07/01/2022
04/01/2022
03/01/2022
04/01/2022
07/01/2022
03/01/2022
04/01/2022
03/01/2022
05/01/2022
05/01/2022
03/01/2022
07/01/2022
03/01/2022
05/01/2022
04/01/2022
03/01/2022
04/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
07/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022

11/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
11/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
11/02/2022
10/02/2022
11/02/2022
10/02/2022
11/02/2022
11/02/2022
11/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
11/02/2022
10/02/2022
15/02/2022
11/02/2022
15/02/2022
11/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
16/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
15/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
24/02/2022
10/02/2022
24/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
25/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
15/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
11/02/2022
11/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
25/02/2022
10/02/2022
24/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022

إعـــــالنــــات رســــميـــــة

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٥٩السنــــة الثــالثــة

رشكة اخشاب العالم ش.م.م
كويك بايت  QUICK BITEلصاحبها محمد زكريا سعاده
كهرباء مصطفى حرب
رشكة دانة للمقاوالت والتجارة ش.م.م
رشكة حيدر ترايدنغ كومباني
رشكة الورق ومواد الطباعة ش.م.ل .بابكو
الرشكة الفندقية اللبنانية ش.م.ل
يوسف مخائيل الخوري
سامية مارون يونس
عصام عارف يونس
اميليو تريدينغ انرتناشيونال
جوزيف عيد ورشكاه
شاريل تاكيس
رشكة كواليتي سنرت ش.م.م
رشكة غروب فارم كومباني ش.م.م
ميديا نت وورك ش.م.م
تويف اند كويف  Coffee & Toffeeش.م.م
ميدل ايست نيوز رسفيسز -فادي زكريا شاهني
رشكة اكسرتام غروب ش.م.م
رشكة ارباح لالستثمارات التجارية والتطوير العقاري ش.م.م
رشكة كميل مايض ورشكاه ش.م.م
فيرتا لالستثمارات ش.م.م
سوبر كول ش م م
نرسينا غروب ش م ل
ش م ل LEGEND PHOENIX
خالد احمد سالم مغربي
رشكة اساس للهندسة وللتجارة العامة واملقاوالت ش م م
رشكة اي ام جي موبايل سليوشنز ش.م.م
رشكة الحركة التجارية بواسطة وكيل التفليسة املحامي عبده لحود
عيل احمد املوىل-داالس
املركز الصناعي  -مرسيل توفيق بطرس
داعوق ادفر تيزنغ للرعابه والعالقات العامة
حسني الطويل
رشكة تريا غيت ش.م.ل
اليف فارم ش م م
مكي اجواخ  -محمد وعيل عيىس مكي
س.د.اي ميدل ايست ش.م.م
رشكة انابيب املستقبل لصناعة املطاط ش.م.م
الرشكة الدولية للوازم (لنيسكو) ش.م.م
روبري اديب شوشاني
مؤسسة بهيج سقالوي (محطة االمانة)
دار الطليعة للطباعة والنرش ش.م.ل
رشكة ستورم ش.م.م
دريم ستورز-جهاد وعماد املالح
روجه رصوف
بي.بي.تي.ترايدنغ
نوراي ش.م.ل.
فيال بدارو ش م ل
ميا كيرتينغ ش.م.م
الساحل للمعدات الثقيلة تجارة وتعهدات ش.م.م.
اوبرهاوس ش.م.ل .هولدنغ Uberhaus S.A.L HOLDING
اف اف يس كايرتنغ ش.م.ل
ش.م.م HAPPENINGS CO
امرب كونسالتينغ ش.م.ل.
صفري اندسرتيز ش.م.ل.
رشكة يوسف ضاهر و اوالده
اكاديمية جوائز االنرتنت يف املنطقة العربية
Berner auto sales &used spare parts
رشكة االستثمار العربية ش.م.م.
رشكة فرح لتعهدات الهندسة وامليكانيك ش.م.م
رشكة ابو حمدان وتقي الدين ش.م.م
وكالة عيساوي للسياحة والسفر-تضامن
Prochaine Technologie sarl
Eye Candy sarl
رشكة برتفيل ش.م.ل
رشكة اساور ش.م.م
رشكة انفستمنت كونسلتنش انرتناشيونال ش.م.ل.
مانجمنت انفستمنت غروب هولدنغ ش.م.ل
بي تي ال ش.م.ل اوف شور
مرتوبوليتان سكيوريتي -عيل فهمي شاهني
الرشكة العامة لالقمشة الحديثة ش.م.م
ديكوتيما ش م م
عاطف ابو جيب
قره بت زاوزاوجيان وولده
رشكة الهامة للتنمية والوكاالت التجارية املحدودة السعودية
هلثي فود ش.م.ل
فيلكابس ش.م.م
رشكة ميدل ايست غرين انرجي ش.م.ل
انطوان زخيا صفري
اش اي اي ش.م.م
رشكة سكاي وايفز ش.م.م
باور كلينغ رسفيسز
مطعم الرمل
صائب مصباح سالم للطباعة
خليل ميشال بيطار
هيرب ميديا ش.م.م
اروزدي بيك رستو كافية ش.م.م
رشكة خوري غروب ش.م.م
حجازي اتوبارتس ( احمد محمد حجازي )
مديكا ش.م.م
رشكة عويضة للتجارة واالعمار

824845
392534
36673
6351
4399
2467
1338
3381094
3381098
1638889
70486
89736
164888
1283421
1280645
1279973
1249884
1198201
1127222
1183858
5213
2675858
2289079
2134686
2129912
1967435
1984340
1721806
97260
58926
93779
95519
102086
195365
1861799
93717
85071
98689
2125
30439
15079
1206
580314
256979
3386875
3248392
3203382
3039380
3031959
3009017
3007646
2879132
2854590
2851084
3122463
562941
2104783
2469512
300973
894776
10216
1246165
1258528
296341
252054
189291
596
1282194
1184725
728344
1459
1974503
220784
65205
88480
1408972
1437983
2223040
225815
1461670
2983016
303123
255017
244530
2346637
605495
2596103
258882
192775
2809387
85036

RR222244345LB
RR222244380LB
RR222244416LB
RR222244447LB
RR222244455LB
RR222244464LB
RR222244478LB
RR222244518LB
RR222244521LB
RR222244570LB
RR222244597LB
RR222244654LB
RR222244685LB
RR222244711LB
RR222244725LB
RR222244739LB
RR222244742LB
RR222244756LB
RR222244760LB
RR222244787LB
RR222244813LB
RR222244844LB
RR222244858LB
RR222244861LB
RR222244875LB
RR222244889LB
RR222244892LB
RR222244901LB
RR222244977LB
RR222245076LB
RR222245080LB
RR222245093LB
RR222245102LB
RR222245116LB
RR222245120LB
RR222245133LB
RR222245181LB
RR222245195LB
RR222245204LB
RR222245748LB
RR222245751LB
RR222245779LB
RR222245853LB
RR222245884LB
RR222245986LB
RR222246045LB
RR222246099LB
RR222246160LB
RR222246173LB
RR222246200LB
RR222246213LB
RR222246261LB
RR222246289LB
RR222246292LB
RR222246363LB
RR222246385LB
RR222246403LB
RR222246417LB
RR222246465LB
RR222246479LB
RR222246519LB
RR222246575LB
RR222246584LB
RR222246624LB
RR222246638LB
RR222246655LB
RR222246672LB
RR222246757LB
RR222246774LB
RR222246791LB
RR222246859LB
RR222246893LB
RR222246955LB
RR222247103LB
RR222247134LB
RR222247179LB
RR222247182LB
RR222247369LB
RR222247372LB
RR222247488LB
RR222247505LB
RR222247531LB
RR222247562LB
RR222247580LB
RR222247678LB
RR222247783LB
RR222247797LB
RR222247956LB
RR222247987LB
RR222248041LB
RR222248320LB

04/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
05/01/2022
05/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
03/01/2022
04/01/2022
07/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
03/01/2022
04/01/2022
03/01/2022
04/01/2022
03/01/2022
05/01/2022
04/01/2022
05/01/2022
07/01/2022
04/01/2022
03/01/2022
30/12/2021
03/01/2022
30/12/2021
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
05/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
04/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
05/01/2022
04/01/2022
04/01/2022
07/01/2022
04/01/2022
03/01/2022
05/01/2022
05/01/2022
04/01/2022
05/01/2022
07/01/2022
03/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
05/01/2022
03/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
05/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
05/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
05/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
05/01/2022
05/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
05/01/2022
05/01/2022
07/01/2022
05/01/2022
05/01/2022
05/01/2022
07/01/2022
05/01/2022
05/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
05/01/2022
05/01/2022
07/01/2022

16/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
15/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
15/02/2022
10/02/2022
11/02/2022
24/02/2022
24/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
25/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
11/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
24/02/2022
25/02/2022
10/02/2022
16/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
15/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
11/02/2022
10/02/2022
24/02/2022
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1477203
صيدلية الشعار الجديدة(هيثم فاروق الشعار)
3386875
روجه رصوف
3625057
محمد أحمد األنصاري
1020828
سيده فرنسيس السقيم
1402893
رشكة برايم ريفرينس ش.م.م.
2638529
رشكة الفابريك ش.م.م
513817
الكرتو سيتي سنرت ش.م.ل
1393163
كومبيتيشن غاز ستايشنز ش م م
1444514
جي .ام .جي .كومباني ش.م.م.
2163958
فان فاكتوري فان فور افري وان ش.م.ل
65271
عيىس كونسلتينغ
7490
الرشكة اللبنانية الفرنسية للسجاد ش.م.ل
2553081
)نعيم جدعون(gedeon for trading
2149634
سمارت تراكينغ سيستيمز ليبانون (س.ت.س ).ش.م.م
1664821
جوليان اييل سعادة
2199855
ماس ديسرتيبيوشن ش.م.م.
224025
محمد محمود ضعيفي  -تخليص بضائع
1075236
وسام الياس ابي خليل
300115
بروفيزيون
2613797
بيزاروب ش.م.م.
41536
مؤسسة سايد و يوسف فنيانوس
2860175
رشكة غسان وعماد شاغوري _ نابويل الند
498115
باب & شباك ش.م.م
بعقليني ودريبي ش.م.م بواسطة وكيل التفليسة املحامية بولني حلو 1188499
162046
كري اوف ش.م.ل CARE-OF SAL
171496
حسني عبد الكريم بيضون
2998380
رشكة جورج نجيب كرم ورشكاه
187812
رشكة نقوال سعد واخوانه
2694026
اييل نرصي براك
998773
وصل ش.م.ل
273770
الرشكة البيولوجية ملواد التنظيف ش.م.م
961773
صدقة ميكانيكس
2557788
اتش آي أم اي ش.م.م
سلكو  SELCOبواسطة وكيل التفليسة املحامي لينا معلوف 130061
154957
محطة حسني زين الدين
مزراحي ش.م.ل بواسطة وكيل التفليسة املحامي عبده لحود 11960
25508
مؤسسة جوزف خوري
53504
جوزيف بدوي جعيتاني
227326
جوزف فارس حويك

RR222248449LB
RR222248792LB
RR222248829LB
RR222248925LB
RR222249020LB
RR222249183LB
RR222249360LB
RR222249387LB
RR222249395LB
RR222249492LB
RR222249594LB
RR222249651LB
RR222249722LB
RR222249767LB
RR222249815LB
RR222250076LB
RR222897157LB
RR222897452LB
RR222897506LB
RR222232656LB
RR222239795LB
RR222247063LB
RR222897625LB
RR222897687LB
RR222897789LB
RR222897801LB
RR222897815LB
RR222897829LB
RR222897982LB
RR222898299LB
RR222898461LB
RR222898475LB
RR222898594LB
RR222898736LB
RR222898753LB
RR222898926LB
RR222899161LB
RR222899467LB
RR222899864LB

07/01/2022
07/01/2022
05/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
07/01/2022
21/01/2022
20/01/2022
20/01/2022
21/01/2022
21/01/2022
20/01/2022
20/01/2022
19/01/2022
20/01/2022
21/01/2022
19/01/2022
20/01/2022
19/01/2022
19/01/2022
21/01/2022
20/01/2022
21/01/2022
20/01/2022
21/01/2022
21/01/2022

10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
15/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
15/02/2022
15/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
11/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
25/02/2022
25/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
24/02/2022
11/02/2022
24/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
10/02/2022
24/02/2022
11/02/2022
11/02/2022
17/02/2022
16/02/2022
15/02/2022
10/02/2022
11/02/2022
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اعالن قضائي
لدى املحكمة االبتدائية التاســعة يف جبل
لبنان ،املتن ،الناظرة بالدعاوى العقارية،
برئاسة القايض سيلفر ابو شقرا ،تقدم
املستدعي انطوان كاورك بواسطة وكيلته
املحامية تراز ســامه باستدعاء سجل
بالرقــم  2021/33بوجه املســتدعى
ضدهما دانيال وجــاك كاورك املجهويل
محل االقامــة وبوجه غريهما ،يطلب فيه
ازالة الشيوع يف العقار  201وطى سالم
العقارية ،عىل املستدعى ضدهما الحضور
اىل قلم املحكمة لتبلغ االستدعاء ويف حال
تخلفهمــا عن الحضور يعتــر التبليغ
حاصالً ويعد كل تبليغ اليهما بواســطة
رئيس القلم صحيحا ً باســتثناء الحكم
النهائي ،مهلة املالحظــات واالعرتاض
خالل خمسة عرش يوما ً تيل مهلة النرش.
رئيس القلم كيوان كيوان
إىل مجهول محل اإلقامة
محمد موىس عــي عبد القــادر يجب
حضورك إىل املحكمة الرشعية الســنية
يف برالياس يــوم الثالثــاء الواقع فيه
 2022/7/19الساعة التاسعة صباحا ً
وذلك لســماع أقوالك يف الدعوى املقامة
عليك من املدعية فاطمه محمود ابراهيم
بمادة تفريق برقم األساس 2022/89
وإن لم تحرض يف املوعد املحدد أو ترسل
وكيالً عنــك أو معذرة خطيــة مقبولة
فسيجرى بحقك اإليجاب القانوني وكتب
يف 2022/6/8
رئيس القلم
الشيخ بالل شحادة
اعالن صادر عن محكمة طرابلس
الرشعيه السنية
غرفة القايض الشيخ عمر البستاني
اىل مجهول املقام عمر عيل البحصه
يقتيض حضــورك اىل هذه املحكمة الثالثاء
 2022/7/5الثامنــة صباحــا لحضور
الجلسة يف الدعوى املتكونة بينك وبني ايناس
خرض بمادة تفريق للغيبة املنقطعه وتعذر
تحصيل النفقة واملؤسسة برقم 2022/367
وإذا لم تحرض او ترسل وكيال عنك او تتخذ
مقاما مختارا ضمن نطاق املحكمة ألستالم
االوراق الخاصة بهذه الدعوى تعترب مبلغا
اصوال حتى الحكم القطعي ويجري بحقك
االيجاب الرشعي والقانوني
طرابلس يف 2022/6/13
رئيس القلم
الشيخ طاهر ملحم

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعــو وزارة املالية – مديرية املالية العامــة – مديرية الرضيبة عىل
القيمة املضافــة – مصلحة العمليات – دائــرة خدمات الخاضعني،
املكلفني الواردة أســمائهم يف الجدول أدناه للحضور إىل دائرة التدقيق
امليداني يف مديرية الرضيبة عىل القيمــة املضافة ،مبنى وزارة املالية،
قرب قرص العدل – شارع كورنيش النهر – بريوت ،لتبلغ الربيد املذكور
تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوما ً من تاريخ نرش هذا اإلعالم،
وإال يعترب التبليغ حاصــاً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نرش هذا اإلعالم عىل املوقع اإللكرتوني
الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
فؤاد فاروق الشحيمي

رقم املكلف
3532497

رقم الربيد املضمون
RR193869664LB
التكليف 334
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٥٩السنــــة الثــالثــة

أســعــد بــشــارة

ورقة الترسيم بيد طهران
هل كان «حزب الله» بحاجة الى تنفيذ
هذه المناورة البحرية الطويلة األمد ،لكي
يعطي ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل
هوية لبنانية ،ولكي يوهم من هم في الداخل
والخارج أن في السلطة اللبنانية مفاوضين
حقيقيين يملكون القدرة على القول «ال» حيث
يجب ،و»نعم» حيث تقتضي مصلحة لبنان
قول نعم؟
االجابة على هذا السؤال مرتبطة بكل
استراتيجية الحزب منذ امساكه بورقة
المقاومة ،وقد امسك بها ورقة القرار
في لبنان من دون شريك .فالمناورة هنا
ضرورية ،ألن الحزب يعرف ان ال مصلحة اآلن
في القيادة من خلف المقود ،بل بالجلوس
على المقعد الخلفي ،وتنصيب من يقودون
باسمه ،وتجريدهم من كل أدوات القيادة حتى
الشكلية منها .هذه العملية هي باختصار
اختطاف الشرعية وتجييرها في خدمة
مشروع ايران ،وهذا ما نفذه الحزب بحذافيره
في ملف الترسيم البحري.
لقد كاد البعض يصدق أن الصراع بين
الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري،
على االمساك بملف التفاوض ،هو صراع على
سلطة فعلية ،سيستطيع الرجالن استعمالها
في الداخل والخارج وعلى طاولة المفاوضات،
لكن اليد التي تمسك بالزناد وبالقرار ،تدخلت
في الوقت الذي يناسبها ،وأفهمت الجميع
من دون مواربة ان القرار لصاحب القرار،
وهكذا تصاغر طموح الرؤساء الى ان اكتفوا
بلعب دور الناطقين باسم المفاوضات،
وربما سيتصاغر هذا الدور اكثر بعدما رسم
األمين العام لـ»حزب الله» خريطة الطريق
الى الالترسيم  ،التي استولدت مزارع شبعا
بحرية ،ستعزز سالح ايران في لبنان بالمزيد
من المسوّغات وستضفي عليه طابع المقاومة
البحرية ،ذلك ايا ً كان السيناريو المقبل
تصعيدا ً أو تأجيالً للتصعيد.
لو كان الرئيس عون حريصا ً على صورة
الرئاسة القوية ،لكان أعلن موقفا ً بعدما
عطل تصريح النائب محمد رعد ،كل مسعاه
للترسيم ،فرئيس الجمهورية القوي ،ال يقبل
بأن يتم تبليغه بالبريد المكشوف ،أنه مجرد
مفاوض وهمي ال قرار مسموحا ً له بالتفاوض،
من أجل تحقيق مصلحة لبنانية كبرى .ولو
كان الرئيس بري يصدق فعالً أنه قادر على
النفاذ من براثن الخطوط الحمر التي رسمها
الحزب ،لكان عليه أن يساهم بتقديم رد خطي
على العرض المكتوب الذي قدمه هوكشتاين.
ولو كان اي مسؤول في هذه الدولة يمتلك
زمام القرار ،لسأل لماذا تفاوض الدولة
اللبنانية عبر وفد عسكري ،وفدا ً عسكريا ً
اسرائيليا ً وال يسمى ذلك تطبيعاً ،في
حين ال تجرؤ على قبول العرض االميركي
باستخراج الغاز من الحقول البحرية
المشتركة وبيعه وتوزيع عائداته بعد االتفاق
على نسبتها ،بزعم ان ذلك يشكل تطبيعاً،
في وقت ال يملك احد اإلجابة على اشكالية
أن تكون هذه االحواض متصلة ،وعما يمكن
عمله بالتالي لحفظ حقوق لبنان .فهل قدر
هذه الثروة أن تنام الى عشرات السنين
المقبلة في وقت تتسارع التحديثات العلمية
لكل أنواع الطاقة النظيفة ،بما يضع احتمال
الحاجة الى الغاز في اسفل قائمة االولويات
العالمية؟
بوصول هوكشتاين أمس الى بيروت،
يكبر احتمال تجدد مسرحية التفاوض،
فيما المفاوض الحقيقي يقرر من طهران،
و»ممثلوه» يدّعون امام الوسيط االميركي
الجدية والحنكة وكل ادوات اصطناع ما هو
غير حقيقي.
لقد رسم نصرالله خريطة الطريق ،التي
تبدأ بالناقورة وال تنتهي في فيينا ،ومزارع
شبعا البحرية باتت حقيقة سيبنى عليها
الكثير في االسابيع والسنوات القادمة ،ولن
تدق ساعة المفاوضات الحقيقية اال على
توقيت ساعة طهران ،اما النتائج الكارثية
فلن تنحصر في ان استثمار ثروة لبنان سيتم
تجميده حتى اشعار آخر ،بل في أن احتمال
العودة الى استعادة الثقة واالستثمارات
والعالقات الطبيعية مع العالم ،ولو بالحد
الدنى ،أصبح ضئيالً حتى التالشي.
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عون :لن نتنازل عن ثروة لبنان النفطية ونرفض تهديدات العدو

بعد تحرّكهم الميداني جنوبًا...
«"التغييريون"» عند الرؤساء :لتعديل الـ6433
بعد وقفة الســبت يف الناقورة ا ُملطالِبة بالتمســك
بالخط  ،29واصل وفد النواب التغيرييني تحركهم أمس،
فتنقلوا بني قرص بعبدا وعني التينة والرساي الحكومي
مكررين مطالبتهم «بتعديل املرسوم  6433وإيداعه االمم
املتحدة ومن ثم ترك التفاوض يأخذ مجراه وشــكلياته
ووقته».
الوفد الذي ض ّم النواب :ملحم خلف ،وضاح الصادق،
ابراهيم منيمنة ،ياسني ياسني ،مارك ضو ،نجاة صليبا
ورامي فنج ،اســتهل جولته بزيارة قرص بعبدا ،وتحدث
باســمه خلف قائال« :إن الخط  ،29مثبت باملســتندات
نواب التغيير في بعبدا
والقوانني الدولية املكرسة لالعراف الدولية وحسن النية،
الرشكة ّ
املنقبة ،الفتا ً اىل حصــول ضغوط دولية عليها
سيما أحكام املادتني  74و 83من اتفاقية قانون البحار،
للتوقف عن متابعتها الحفر .ونفى عون وجود أي ارتباط
خاصة أن من ظهّ ر هذا الحق هو الجيش اللبناني».
بني املفاوضات حول ترســيم الحدود بمسألة استجرار
وتابع« :قيل لنا أننا ال نُقــدم عىل تثبيت الخط 29
الغاز والكهرباء من مــر واالردن ،او املفاوضات مع
ألن ارسائيل تهدد بشــن حرب علينا إن فعلنا ذلك وهل
صندوق النقد الدويل.
هذا منطقي؟ نحن ال نرضــخ لتهديدات ،لنخرت موقفنا
الواضح املوحد لكل اللبنانيني ،الذي يؤهلنا التفاوض من
في عين التينة
موقع القوة! ومتى توحّ دنا عىل أحقية حقوقنا ،ال يغلبنا
وانتقــل الوفد اىل عني التينة للقــاء رئيس مجلس
اي عدو ،بل ســنغلبه بتشبّثنا بالقانون! وصاحب الحق
النواب نبيه بري .وتحدث باســمه بعــد اللقاء النائب
سلطان!».
مارك ضــو قائال« :نجد ان الســلطة التنفيذية ال تقوم
من جهته عرض رئيس الجمهورية ميشــال عون،
باتخــاذ الخطوات التــي هي مطالبة بهــا للدفاع عن
أمام الوفــد املراحل التي قطعتها عملية املفاوضات غري
مصلحة اللبنانيني جميعا ً بالثــروات املوجودة يف البحر
املبارشة مع ارسائيل لرتســيم الحدود البحرية الجنوبية
وما دون البحر يف مــا يتعلق بالنفط
والصعوبــات التي واجهتهــا وأدت اىل
والغــاز وغريها ،وطلبنــا من بري ان
تعليقها ،شــارحا ً موقــف لبنان من
نتخذ خطوات رسيعة كمجلس نيابي
الخطوط املقرتحة للرتســيم .وأكد أنه
النواب التغييريون:
ملساءلة واستجواب الحكومة واملتابعني
«من غري الوارد التنازل عن حقوق لبنان
سنذهب لالستجواب
لهذا امللف بما فيه االطالع من الفريق
يف اســتثمار ثروته الغازية والنفطية».
ولفت اىل أن «املحادثات التي ستتم مع إذا وجدنا أن اإلتجاه هو املفاوض عــى كل التفاصيل .ولفت
الوســيط االمريكي آموس هوكستني للتنازل عن بعض حقوقنا ضــو إىل أن «بري اعتمــد عىل اتفاق
االطار الذي لم يحدد خطوطا ً وتحدث
ســتتناول موقف لبنان املتمسك بعودة
عن مســألة الرتسيم بشكل اسايس ،فيما عون يقول إن
املفاوضات غري املبارشة مع ارسائيل ،التي كانت توقفت
مرســوم التعديل وصل اليه مرشوطا ً بموافقة مجلس
عىل اثر رفض العدو االرسائييل االقرتاح اللبناني باعتبار
الوزراء وهو رفض توقيع موافقة استثنائية عىل موضوع
الخط  29خطا ً تفاوضيا ً وبعــد رفض الجانب اللبناني
بهذه األهمية».
للخط االرسائييل رقم  1و»خط هوف» ،معربا ً عن أمله يف
أن تحقق املحادثات مع هوكستني تحريكا ً للمفاوضات.
السراي الحكومي
وأوضح أنه «يقود املفاوضــات وبعد الوصول اىل اتفاق،
ومن عني التينــة ،انتقل الوفد اىل الرساي الحكومي
فإن عىل مجلس الوزراء املوافقة عليه وإحالته اىل مجلس
للقاء رئيس حكومة ترصيــف األعمال نجيب ميقاتي،
النواب وفقا ً لالصول ،وهو أمر لم يحصل بعد بالنســبة
وشدد النائب منيمنة باسم الوفد «عىل الشفافية مع الرأي
اىل الخط  .»29كما عرض مالبســات التوقف عن الحفر
العام اللبناني يف اإلضاءة عىل كيفية حصول املفاوضات
يف الحقل رقم  4متحدثا ً عن تربيرات غري مقنعة قدمتها

والبحث يف حقوق لبنان» .وقال« :من هذا املنطلق نشدد
ككتلة نواب تغيرييني عىل أهمية ان يكون لبنان متمسكا ً
بحقوقه اىل آخر درجــة وخصوصا ً بموضوع الخط 29
الذي يعترب خطــا ً تقنيا ً وذا مســتندات قانونية وليس
الذهاب إىل أي خط آخر ليس له أي سند قانوني.
وتابع :علينا أن ننطلق بهذا الخط بما يحفظ حقوقنا
ويجب ان يكون هو املرجع يف العملية التفاوضية .نحن
طبعا بإنتظار املوفد األمريكي الذي ستكون لديه نقاشات
مع الرؤســاء الثالثة ،واتفقنا ان نستكمل معهم البحث
وان يبلغونا بنتائج هــذه املباحثات وبمجرياتها وكيف
ستؤثر عىل حقوقنا يف هذا املجال».
وقال منيمنة ر ّدا ً عىل ســؤال ان ميقاتي «أوضح أن
تعديل املرسوم يجب أن يكون بشكل نهائي ،ولهذا كانوا
ينتظرون أن تصل املفاوضات اىل مرحلة متقدمة لتعديل
املرسوم مرة واحدة .اما بالنسبة الينا كنواب تغيري فكنا
مرصين عىل اعتماد الخط  29كسقف تفاويض يمكن ان
ننطلق منه لنحصل نتيجة احسن بكثري» .وأضاف« :يف اي
مفاوضات يوضع السقف االعىل ،وبالنسبة لنا الخط 29
املعتمد من قيادة الجيش ومن جهات تقنية عاملية عالية
وخرباء لبنانيني مســتقلني هو خــط قانوني ومنطقي
لحقوقنا ،فبالنســبة الينا االنطالقة يجب ان تكون منه
رغم انه خط تفاويض ال شك ،ولكن لن نبدأ من خط أدنى
يمكن ان يخرسنا مساحات من منطقتنا االقتصادية».
وعن جلسة املســاءلة اجاب« :نحن أخربنا الرئيس
ميقاتي بأننا سنبادر بهذا املوضوع ،وسندعو بعد اإلطالع
عىل رأي املوفد األمريكي .ودور مجلس النواب بالنســبة
الينا اسايس يف الرقابة والشــفافية واطالع الرأي العام
عما يحدث ،واذا وجدنا أن اإلتجاه هو للتنازل عن بعض
حقوقنا ،فسنذهب لالستجواب والستعمال كافة الوسائل
يف مجلس النواب».

مســـاحة حـــرّة

المسلمون السنّة في لبنان ليسوا بخير؟
الـقـاضـي الـشـيـخ خـلـدون عـريـمــط

(*)

منذ أكثر من عــام تقريبا ً كتبت مقــاال ً يف احدى الصحــف اللبنانية؛ بعنوان
(املسلمون السنة يف لبنان جرح نازف ومســتقبل منشود) ،ومن املؤسف واملؤلم ان
جرح املسلمني الســنة كان وما زال نازفاً؛ ومستقبلهم املنشود يف حالة تفتت وارباك
واحباط وشــبه ضياع ،وخاصة عىل اثر تعليق الرئيس ســعد الحريري ومعه تيار
«املستقبل» لعملهما الســيايس الوطني؛ ونتيجة ما اسفرت عنها نتائج االنتخابات
النيابية االخرية يف العاصمه بريوت؛ ويف بعض املناطق اللبنانيه؛ وتؤكد الوقائع عمليا ً
ان الجرح النازف للمسلمني؛ توسع وتمدد حتى اضحى استهدافا ً لهم ديمغرافيا ً عىل
االرض والوجود؛ وسياسيا ً يف املجلس النيابي وكتله ولجانه الترشيعية؛ ويف الحكومة
ووزرائها ووزاراتها السيادية منها والثانوية؛ ووظائفيا ً يف الوزارات واملصالح املستقلة
وحتى يف هيكلية البنك املركزي ودوائره واقسامه؛ وبعدها تهميشا ً لدورهم ورسالتهم
االيمانية والعربية التي حملوها؛ ويحملونها كمســلمني سنة وطنيا ً وعربيا ً منذ امد
بعيد؛ والجرح يستمر يف عمقه دما ً ودموعا ً ونزفا ً وتغيريا ً للبنان الصيغه وامليثاق الذي
نعرفه؛ حتى كاد لبنان يف هذه االيام الصعبة؛ ويف عهد رئيســه القوي والرئيس الظل
فيه؛ ال يشبه بيئته اللبنانية اطالقاً؛ وال ينســجم مع حاضنته العربية نهائيا ً وربما
معاديا ً لها.
أفرزت االنتخابــات النيابية االخرية املزيد من التحالف بني «حزب الله» و»التيار
الوطني الحر»؛ وتناغما ً متقطعا ً موســميا ً ومرحليا ً مــع حركة «أمل» كأحد طريف
الثنائي الشــيعي «حزب الله» وحركة «أمل»؛ وبات املشــهد السيايس عىل الساحة
اللبنانية؛ واضح املعالم والخيارات؛ رغم االكثرية النيابية املتحركة؛ وشــبه التعادل
الثابت؛ بني النواب الســياديني والتغرييني واملستقلني من جهة؛ ونواب تحالف «حزب
الله» و»التيار الوطني الحر» وحلفائهما من جهة اخرى؛ والتوافقات والصفقات؛ بني
الثنائي الشــيعي و»التيار الوطني الحر» عىل انتخاب رئاسة املجلس النيابي ونائبه
ولجانه الترشيعية؛ وتردد وضياع النواب التغيرييني ومعهم بعض النواب املستقلني؛
تؤكد وتشري اىل ان من سيتوىل رئاسة مجلس الوزراء سيكون اسري خيارات ومصالح
تحالف «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» وحلفائهما؛ ومخالفة الدستور ومضمون
وثيقة الطائف عمدا ً بتأخري الرئيس ميشال عون وجربان باسيل االستشارات النيابية

امللزمة الختيار الرئيس املكلف بتشكيل الحكومة؛ رسالة واضحة بان ارادة املسلمني
السنة ونوابهم خارج املعادلة السياسية يف لبنان؛ وهم (شاهد ما شافش حاجة) وان
من ســيختار رئيس الحكومة املقبلة وحتى وزراءها وبرنامجها وبيانها السيايس؛
هما الثنائي «حزب الله» و»التيار الوطني الحر»(السيد حسن نرصالله والرئيس الظل
جربان باسيل)؛ بعيدا ً عن االستشارات النيابية امللزمة بنتائجها لرئيس الجمهورية؛
كما هو مضمون وثيقة الطائف؛ ويؤكد ذلك مواصفات ورشوط الرئيس الظل جربان
باسيل املرسبة لكل من تسول له نفسه االقدام عىل تشكيل الحكومة القادمة؛ ومنها
االستحواذ عىل وزارات معينة؛ واســتمرار احتالل جربان باسيل لوزارة الطاقة التي
اوصلت العتمة والظالم اىل كل بلدة ومدينة يف لبنان؛ وما زالت مستمرة يف نكران الواقع؛
واالنفصال عن الذات؛ ومتجاهلة لضياع  46مليار دوالر امريكي اكراما ً لخاطر عيون
الصهر الطفل املعجزة؛ وبعد هذا وذاك يتساءل املسلمون السنة يف مجالسهم الخاصة؛
اىل متى سيبقى هذا االســتهداف املنظم واملربمج لهويتهم الوطنية واالسالمية؛ واىل
متى ســتبقى مناطقهم حرصاً ،ويف طرابلس وعكار والشمال تحديداً ،حقل تجارب
لتطبيق القوانني واالنظمة املرعية اإلجراء؛ وتهمة االرهاب والدعوشــة؛ جاهزة ليالً
ونهاراً ،وســيفا ً مصلتا ً عىل الرقاب؛ وسجن رومية مهيأ إلستضافتهم الطويلة وبال
محاكمات سنوات وســنوات ؛ يف الوقت الذي يرسح ويمرح اآلخرون من بني وطنهم
بإستعالء؛ بكل انواع املمنوعات واملخالفات والتجاوزات عىل االمالك العامة والخاصة
؛ وحتى حمل وتجارة االسلحة الخفيفة واملتوسطة والثقيلة بحجج واهية ،وادعاءات
محلية واقليمية فارغة .املسلمون السنة يف لبنان حسموا خيارهم باتجاه السعي لبناء
الدولة اللبنانية الوطنية العادلة؛ وسقط لديهم ومنهم قيادات سياسية ودينية كبرية،
ليبقى لبنان سيدا ً حرا ً عربيا ً مستقالً ومؤكدين بان ليس لديهم مرشوع خارج اطار
الدولة ومؤسســاتها؛ يف حني ان العديد من القوى السياسية االخرى لديها مربعاتها
االمنية ودويلتها وسالحها وقوانينها الخاصة وتحالفاتها الخارجية؛ وحتى سجونها
ومستودعات سالحها وصواريخها؛ وتمارس ازدواجيتها بمقولة (ما لنا؛ لنا وحدنا؛
ومــا لكم ؛ لنا ولكم) وما خفي اعظم؛ ومن اجل ذلك؛ ترى املصادر املطلعة واملتابعني
واملراقبني؛ وأهل الرأي؛ بأن املســلمني السنة يف لبنان ليسوا بخري؛ ومعهم لبنان كله
كذلك ليس بخري.
(*) رئيس املركز االسالمي للدراسات واالعالم.
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تعزيزًا لقدرات الجيش لالنتشار في قطاع جنوب الليطاني

بعثة االتحاد األوروبي تفتتح مقر «"الفوج النموذجي" في صربين
أعلنت بعثة االتحاد األوروبي يف لبنان وإكسربتيز
فرانس افتتاح مقر «الفوج النموذجي» للجيش يف بلدة
رصبني.
ويهدف املــروع الذي يموله االتحــاد األوروبي
بقيمــة إجمالية تصل إىل  6ماليني يورو إىل «تحســن
اســتقرار لبنان وأمنــه ،عرب تعزيز قــدرات الجيش
لالنتشار يف جنوب لبنان.
واختريت إكسربتيز فرانس ،وهي الوكالة الفرنسية
للمساعدة الفنية الدولية ،لتنفيذ املرشوع بني ترشين
األول  2019وحزيران .2022
وذكر بيان بعثة االتحاد االوروبي ،انه «عمالً بقرار
مجلس األمن الدويل  1701ونتيجة للقرار  ،2373التزم
لبنان عام « 2017زيادة حضــور الدولة يف الجنوب»،
وبتسلم مســؤوليات قوة األمم املتحدة املوقتة يف لبنان
«اليونيفيل» تدريجاً .لذلك أنشــأ لبنان وحدة مشــاة
جديدة تحت اســم «الفوج النموذجي» ليتم نرشه يف
منطقــة عمليات «اليونيفيل» ،بما يســمح له بزيادة
دورياته املشرتكة يف املنطقة مع القوات الدولية».
ويضم مقر «الفــوج النموذجي» جميع الوظائف
والخدمات التي يحتاج اليهــا الجيش لناحية القيادة
والعمليات والسكن والخدمات اللوجستية عىل مساحة
حــواىل  6آالف مرت مربع .ويمكن أن يســتوعب املقر
املجهَّ ز ببنية تحتية متكاملة حتى  310عنارص.
وأقيــم احتفال االفتتاح يف بلــدة رصبني امس يف
حضور ســفري االتحاد األوروبي يف لبنان رالف طراف،
السفرية الفرنسية آن غريو ،رئيس أركان الجيش اللواء
الركن أمني العرم ممثالً قائــد الجيش العماد جوزاف
عون ،قائد»اليونيفيــل» اللواء أرولــدو الزارو ،نائبة
الرئيس التنفيذي إلكســرتيز فرانس واملسؤولة عن
العمليات فيها ريما لوكوغيك.
واعترب طــراف أن «هذا املــروع يعكس التزام
االتحاد األوروبي املســاهمة يف بناء قدرات مؤسسات
الدولة اللبنانية وتعزيزها ،بما يف ذلك الجيش اللبناني،
ويربز التزامه يف مؤتمر «روما  »2حول لبنان بمساعدة
البالد يف تنفيذ قرار مجلس األمن الدويل .»1701
وقالت غريو إن «إعــادة جهوز العمليات للجيش
اللبناني ،خصوصا ً يف منطقة الجنوب االسرتاتيجية ،أمر
أســايس .وفرنسا مستعدة لدعم الجيش يف عملية بناء

قدراته ،خصوصا ً يف هذه األوقات الصعبة التي تؤدي إىل
تحديات ندركها جميعاً».
وأعربت لوكوغيك عن «ســعادتها البالغة للنتائج
اإليجابية التي تــم تحقيقها يف التعاون األول من نوعه
بني إكسربتيز فرانس والجيش ،عىل رغم ظروف التنفيذ
الصعبة الناجمة عن الجائحة واألزمة االقتصادية».
وقال الجنرال الزارو ان «هذا يوم لتقدير كل ما تم
تحقيقه وإنما ليس للنوم عىل أمجادنا ،ونحن نتطلع إىل
العودة للقاء نساء ورجال يخدمون هنا ويعملون عىل
تحويل هذه املنشأة امللفتة إىل نموذج حيوي تتوق إىل أن
تتحول إليه».

العرم

واعترب اللواء الركن العرم أن «هذا اإلنجاز يشــ ِّكل
خطوة أساســية يف بناء «الفوج النموذجي» يف قطاع
جنوب الليطانــي» .وذكر بـ»التــزام الجيش ودوره
وجهــوده املحورية ،عىل رغم قســاوة الوضع الحايل،

باملحافظة عىل األمن يف لبنان بما يصب يف مصلحة البالد
والشــعب اللبناني» .وأعرب عن «امتنان قائد الجيش
وتقديره لجميع الرشكاء الدوليني ،وال ســيما فرنسا

واالتحــاد األوروبي اللذين يضعــان ثقتهما بالجيش
للمســاهمة يف امليض قدما ً يف تنفيذ قرار مجلس األمن
الدويل  1701بدعم ثابت من «اليونيفيل».

قائد الجيش :لسنا معنيين بأي تعليقات أو تحليالت
ونقف خلف السلطة السياسية بأي قرار في ملف الترسيم
زار قائد الجيش العماد جوزاف عون كلية فؤاد شهاب للقيادة واألركان ،حيث
التقى ضباط دورة األركان السادسة والثالثني الذين سيتخرجون الخميس املقبل،
وبينهم ضباط من مختلف القوى األمنية وثالثة ضباط سعوديني وضابط سوداني.
وبعد كلمة ترحيبية لقائد الكلية العميد الركن حسن جوني ،توجّ ه العماد عون
بالتهنئة للضباط املتخ ّرجني «الذين تابعوا نحو عام من الدراســة يف الكلية ،رغم
الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن والتحديات التي تواجه املؤسسة العسكرية،
ّ
محققني نتائج مرشّفة».
لكنّهم أثبتوا جدارتهم والتزامهم
واعترب العماد عون أن «ما يميّز دورة األركان هذا العام ّ
أن الضباط الخ ّريجني
سينالون شهادة املاسرت يف العلوم العسكرية التي تمنحها الجامعة اللبنانية عمالً
بربوتوكول تعاون سيتم توقيعه قريبا ً مع قيادة الجيش» ،منوّها ً بـ»الجهود التي
تبذلها الك ّلية قياد ًة وضباطا ً ومد ّربني عسكريني ومدنيني».
ولفت قائد الجيش إىل أن «مهمة الضباط األركان هي تحضري القرار لقادتهم

تمهيــدا ً لتبوّئهم مراكز قيادية تؤهلهم التخاذ القرارات املناســبة وفقا للظروف
واملعطيات» ،مشــرا ً إىل أن «الوضع االستثنائي يف لبنان يتط ّلب وعيا ً كامالً وحذرا ً
لجهة اتخاذ القرار وتنفيذ املهمات».
وقالّ :
«إن املعارف التي اكتسبتموها يف الكلية ستساهم يف تطوير معارفكم،
وكيفية مقاربتكم لالستحقاقات وتعاطيكم معها ،بخاصة تلك التي تتداخل فيها
عوامل أخرى ال سيّما منها السياســية ،علما ً أننا ال نتدخل يف الشؤون السياسية
إطالقاً ،إنما يجب فهم الواقع السيايس وتحليله تمهيدا ً التخاذ القرار كملف ترسيم
الحدود البحرية عىل سبيل املثال والذي كثرت التحليالت والتعليقات املتع ّلقة به».
ً
رصاحة بانتهاء مهمته التقنية ،وأنه يقف
أضاف« :لقد أعلن الجيش موقفه
خلف السلطة السياسية يف أيّ قرار تتّخذه .لسنا معنيني بأي تعليقات أو تحليالت
أو مواقف ســواء أكانت سياســية أم إعالمية ،املوقف الرسمي يصدر عن قيادة
الجيش حرصاً ،وأيّ رأي آخر ال ّ
يعب عن موقف الجيش».

المجرم ّ
نفذ جريمة ثالثية وهرب تاركًا خلفه حالة غضب

"«تدوير»" سيارة في الدوير يتسبّب بمقتل شخصين وجرح ثالث
الـنـبـطـيــة  -رمــال جــونــي
هل يعقل أن يؤدي «تدوير» ســيارة
أمــام محــل إىل جريمــة؟ أو أنها قلوب
«مليانة»؟
لألســف ما حصــل يف بلــدة الدوير
الجنوبية من جريمة بشــعة أودت بحياة
حســن رمال فوراً ،وأسامة قبييس الذي
أصيب ونقل إىل مستشــفى الشيخ راغب
حــرب ثم فــارق الحيــاة ،وإصابة ابنه
بالل ،يؤســس ملرحلة خطــرة من األمن
االجتماعي املتفلت الذي يحكمه ســاح
الغضب ،الغضب الذي دفع بأحمد قانصو
لقتل حسني وأسامة وجرح بالل ألسباب
تافهة.
هي الجريمة الثالثة التي تقع يف بلدة
الدويــر نتيجة الســاح املتفلت ،ويف كل
مرة يذهب أحد املواطنــن «فرق عملة»،
وآخرهم الشاب حسني رمال ،وقىض ج ّراء
إصابته يف بطنه بـ 7طلقات من ســاح
رشاش وجّ هه صوبه أحمد قانصو .مات
ّ
لفض إشكال تافه
حسني فقط ألنه ذهب
وقع عىل خلفية «تدويــر» د .دينا قبييس
ســيارتها أمام محالت أحمــد قانصو يف
الدوير ،ما دفــع باألخري إىل التهجم عليها
وصفعها ،ورسعان ما تطور اإلشــكال إىل
إطالق نار ،أودى بحياة رمال وإصابة والد
دينا أسامة قبييس وشقيقها بالل وكانت
حالة أسامة حرجة فلم يستطع الصمود
وتويف الحقا ً متأثرا ً بإصابته.
لم تستفق الدوير بعد من أول كارثة

قبل عام ونصــف تقريباً ،خالف وقع بني
آل حطيط ذهب ضحيته شاب من العائلة،
وذيــول الحادثة ماثلة أمــام أهايل البلدة
الذين لم يستوعبوا بعد ما حصل ،وال كيف
إلشــكال تافه أن يتحــول جريمة هزت،
ليست فقط الدوير ،بل املنطقة برمتها.
قرابة الواحدة ظهرا ً تقريباً ،ســمعت
رشقات نارية يف بلدة الدوير ،كان حسني
رمال يجلس يف محله لبيــع املياه ،وهبّ
ّ
وفض اإلشكال ،فاملتعارف
ملعرفة السبب
ّ
«حلل املشــاكل» ،لكنه لم يكن
عليه أنّه
مدركا ً أن حياته ســتكون عــى املحك.
وصل حســن بحسب شــهود عيان ،إىل
مكان اإلشــكال ،حيث كان أحمد قانصو
يطلــق النار عىل جريانه مــن آل قبييس،
حاول وقف األمر ،اســتطاع أن يسحب آل
قبييس من املشــكل غــر أن قانصو كان
له باملرصاد ،أطلق النــار عليه عمدا ً كما
يقول عمه عيل رمال الذي كان بصحبته،
«رأيته كيــف أطلق النار بدم بارد ،رغم أن
ال خالف وال عــداء» ،يبكي بحرقة ويقول
«ذهب حســن لحل الخالف ،اجتاز عدة
أمتار ليقطع املســافة ولكن قانصو قتله
عمــداً ،رماه بـ 7طلقات من دون أن ّ
يرف
له جفن».
هو السالح املتف ّلت الذي احت ّل واجهة
جريمة الدوير ،السالح الذي يخرج اىل العلن
عند أول ردة فعل عىل خالف وعصبية وما
شابه ،ويضعه عيل بسلة الدولة اللبنانية
التي تركت الناس عىل «حل شعرها» ،ولم
تضع يوما ً قانون جزاء يوقف الفاعل عند

حده .ما يحرق قلب العم أن حســن األب
لثالثة أوالد ما زالــوا صغارا ً ذهب ضحية
هذا السالح وعصبية الشخص.
يجمع الكل عىل أن ما حصل يف الدوير
إشكال فردي ،إشكال تحول جريمة بشعة
حوّلت البلــدة كتلة نار تغيل ،ولن يخفض
لهيبها سوى توقيف املجرم وإعدامه ،وفق
ما يؤكد العم.
بني منــزل الضحية رمــال والجاني
قانصو مسافة شارعني تقريباً ،يف مكان
الجريمة تقــف عنارص مــن مخابرات
الجيش تجمع األدلة ،بقع الدم تروي حجم
املأســاة ،هنا للحكاية عمــق آخر .يروي
عماد حطيط ما حصل ،يقول إن الخالف
وقع حني كانت ابنة أســامة قبييس تقوم
بـ»تدوير» ســيارتها أمــام محال أحمد
قانصو ،ما أغضب األخري فتالسن معها ثم
صفعها عىل وجهها ،ما دفعها للشــكوى
لــدى زوجها الذي كان يتنــاول الرتويقة
مع أســامة قبييس وعائلته ،وفق حطيط
فإن الزوج طلب منها تقديم شكوى لدى
مخفــر الدوير ،غري أن األب خرج ملواجهة
قانصو ،فوقع اإلشكال.
بحسب املعلومات ّ
فإن شبّانا ً من بلدة
الرشقية أتوا ملؤازرة قبييس وأطلقوا النار
عىل منزل قانصو ما دفعه اىل إطالق النار
وإصابة أســامة (إصابته حرجة للغاية
وتويف الحقاً) وابنه بالل وقتل حسني رمال
( 43سنة) قبل أن يف ّر اىل جهة مجهولة.
يجزم حطيط أن مــا حصل خطري،
فهي الجريمة الثالثــة يف الدوير« ،ويف كل

من منزل الضحية حسين رمال

مرة تكون تافهة ونخرس خرية شــبابنا،
بسبب سحب السالح».
ال أحــد ينكــر حجم الغضــب الذي
يســيطر عىل الدوير ،دوريات مؤللة من
الجيش اللبناني تجول يف البلدة وشوارعها
بحثا ً عن قانصو ،يف منزل الضحية حسني
رمال وحده الحزن ســيد املوقف ،الغضب
يتكلم ،هنا الحديث عن الجريمة وأسبابها،
«معقول مشكل تافه يولد جريمة؟ لهون
وصلنــا»؟ هل الغضب يدفــع للقتل «اذا
وصلنــا اىل هنا ،وقتهــا املجتمع بخطر»
وحــده القانون والرضب بيــد من حديد
يوقف النزف الجرائمــي الذي بات يتهدد
القرى ،إذ ال يعقل ان يكون السالح حارضا ً
يف أي مشكل ،عىل الدولة وضع ح ّد له.
هنا الكل يرفض ما حصل ويستنكره،
ألنه يزيد الرشخ بني عائالت البلدة .تبكي
والدة حســن ابنها« ،راح فــرق عملة»،

ترصخ بصوت متأجج « قتــل بدم بارد،
فقط ألنه ذهب ّ
لفض املشــكل» ،ما زالت
سيارته متوقفة أمام منزله املالصق ملحله،
حولها يتجمّ ع الشبان ،الكبار ،عند رشفة
منزله تقف النسوة يبكينه ،مستغربات ما
حصل ،أما شقيقه بالل فما زال مصدوماً،
«راح خيي ليوقف مشــكل مات» ،وأكثر
«حســن االدمي اليل بيوقــف حد الكل
تقوص هيك» ،ما يريده بالل «االقتصاص
من املجرم الذي نفذ جريمة ثالثية وهرب،
تاركا ً خلفه حالــة غضب لن يهدئها هذه
املرة إال حكم اإلعــدام ،إذ يرفض الكل أن
يم ّر األمر مرور الكرام ،وأن يتم التساهل
يف الحكم ،وحده اإلعدام يربد الغضب قليالً،
أما توقيت تشييع حسني فيتوقف عىل ما
سيحمله الليل من تطورات خصوصا ً بعد
وفاة قبييس الذي زاد املأساة حزنا ً والوضع
تأزماً.
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مولوي مع انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية طرابلس والقرار لدى المحافظ

مســـاحة حـــرّة

ميقاتي يقرر استبدال يمق :هل ستطول فترة
التمديد للبلديات؟

"في انتظار آموس
هوكشتاين"

طرابــلس  -مايــــز عبيــــد

الدكتـــور شربـــل عــــازار

يبدو أن صفة «التعطيل» ســتبقى مالزمة
للمجالس البلدية ورؤسائها يف طرابلس ،وستبقى
هذه املجالس يف تعطيل مســتمر ،وكأن طالعها
الفلكي هو الســبب يف ذلك وال أحد يمكنه أن ّ
يغي
القدر .ما يعرف عــن املجالس البلدية يف طرابلس
أنها تخضع دائما ً للمزاج الســيايس الســائد يف
املدينة ،حيث يصب املزاج الشعبي يف صالح املزاج
السيايس ،إال يف مجلس ( 2016الحايل) ،فقد صبّ
املزاج الشــعبي عكس املزاج السيايس ،فحاسب
الشعب تياريّ املســتقبل والعزم عىل تقصريهما
بحــق طرابلس فصــوّت لالئحــة أرشف ريفي
املعارضة .حتى العام  2004كانت رئاسة املجلس
البلدي يف يد رئيــس الحكومة الراحل عمر كرامي
ســواء عرب العميد أحمد سامي منقارة أو العميد
سمري شعراني ،لكن نتيجة اإلنتخابات البلدية يف
نفس العام أوصلت رشيد جمايل إىل رئاسة املجلس
البلدي وكان مــن ضمن الئحة مدعومة من وزير
األشــغال يف حينها نجيب ميقاتي والنواب محمد
الصفدي وموريس فاضــل (التكتل الطرابليس)،
ومن النائب ســمري الجرس (املقرب من الرئيس
الراحل رفيق الحريري) ،وذلك عىل حساب مرشح
عمر كرامي .يف انتخابات العــام  2010توافقت
القوى السياسية األساسية يف طرابلس عىل تشكيل
الئحة إئتالفية باسم «وحدة طرابلس» ،واجهت يف
حينه الئحة «قرار طرابلس» (غري مكتملة من 15
عضواً) ،برعاية النائب األسبق عبد املجيد الرافعي،
إىل جانب املحاميني محمد الجرس ومصطفى عجم.
باملحصلة فازت الئحة «وحدة طرابلس» مكتملة
برئاســة نادر الغزالّ ،
لكن أداء املجلس البلدي لم
ِ
يأت بحســب تمنيات أهل املدينة ،وفشلت تجربة
التوافق ،وبعد  5ســنوات من الخالفات يف املجلس
البلــدي ،انتخب عامر الرافعي (تيار املســتقبل)
رئيسا ً قبل ســنة واحدة من اإلنتخابات العامة،
ً
خلفا لنادر الغــزال .يف انتخابات الـ  2016انتقم
الطرابلسيون من صيغة التوافق السيايس الفاشلة
وصوّتوا لصالح الالئحة املنافسة اآلتية من خارج

 - 1الباخرة اليونانية «إنرجني بــاور» تتمركز عىل بُعد مي َلني جنوب
الخط .29
 - 2الســلطة اللبنانيّة ،كما عادتها يف معظم أوقاتها ،خرساء صمّ اء
عمياء ليس «بالخلقة» ،بل بفعل االرتهان والتبعية وبانتظار التعليمات.
 - 3السيّد حســن نرصالله يط ّل تلفزيونيّا ً لريسم الخطوط الحمراء
والصفراء والخرضاء والربتقالية.
 - 4يف ظ ّل الضياع ا ُملطلق للدولة الكرتونيّة يُعْ ِلمُنا الســيّد نرصالله ّ
أن
ّ
«حزب الله» ش ّكل فريقا ً
وملفا ً يرتبط بالغاز والنفط والثروة املوجودة
يف املياه ويف اليابسة مضافا ً إليه كل ما هو مرتبط بالحدود الربيّة مع
فلسطني املحتلة وو...
ينس الســيّد نرصالله التذكري ّ
 - 5طبعا ً لم َ
أن املقاومة تملك القدرات
املاديّة والعســكريّة واألمنيّة واملعلوماتيّة واللوجستيّة والبرشيّة ملنع
العدو من استخراج النفط والغاز من كاريش.
 - 6وتناوبت قيادات «حزب الله» عــى التأكيد «إذا كان كاريش كنز
لبنان فإن املقاومة ضمانة كنزه».
 7يف الســياق عينه تؤ ّكد قيادات «حزب الله» ّأن النفط يف البحر هو
طريقة اإلنقاذ الوحيدة للبنانيّني من االنهيار االقتصادي الذي وصلنا
ّ
سق
إليه،
سق قد ُ ِ
وكأن هذه القيادات تقول إن ما ن ُ ِهب قد ن ُ ِهب وما ُ ِ
وما ُه ِّرب قد ُه ِّرب وال مساءلة وال محاسبة وال من يحزنون.
خالصة األمر ،يترصّف «حزب الله» عىل أســاس أنّه اآلمر الناهي
يف ظ ّل دولة صورية عاجزة ال يبحث مسؤولوها ّإل عن حصصهم بما
بقي فيها من فتاتّ ،إل ّ
أن البطريرك الراعي يُعلِن يف عظته األخرية:
«قــوى األمر الواقع انقلبت عىل هوية لبنان ودســتوره و َر َهنَت
األرض والشعب والدولة إىل مشاريع خارجيّة» .ث ّم يُكمل:
«وحدها الدولة مؤتمنة عىل قضايا السيادة واالستقالل»،
«وحدها الدولة مؤتمنة عىل ثروات النفط والغاز»،
«وحدها الدولة مســؤولة عن إدارة املفاوضات واتخاذ القرارات
وتقرير الحرب والسلم».
عندما كان رئيــس التيّار الح ّر النائب جربان باســيل يُدَافِ ع يف
مقابلته التلفزيونية مساء األحد عن تجربة «الرئيس القوي» يف قرص
بعبدا قال له محاورهّ ،
إن البطريرك الراعي ال يوافقكم الرأي.
أجابه النائب باسيل« :البطريرك مش رضوري يكون معو حق».
نحن نقــول :بكركي دائما ً عىل حــق ،وكالم البطريرك بطريرك
الكالم.
(*) عضو «الجبهة السياديّة من أجل لبنان»

سمة التعطيل مالزمة للمجلس البلدي في طرابلس منذ سنوات

اإلصطفاف الســيايس ،فلم تحــظ الئحة توافق
الحريري  -ميقاتي إال عىل  8مقاعد من أصل .24
لكن املجلس األخري املســتمر يف واليته حتى اليوم
يوح هو اآلخر للشــارع الطرابليس بأي تغيري
لم ِ
واستمر مسلسل التعطيل ،يف مشهد يعكس الحظ
السيئ للمدينة مع املجالس البلدية التي لم تنجح
فيها أي صيغة ال توافقية وال غري توافقية ،واستمر
الوضــع عىل هذه الحال إىل حــن انتخاب رياض
يمق رئيســا ً قبل نحو  3أعوام ،وذلك خلفا ً ألحمد
قمرالديــن الذي قفز بعد وصوله للرئاســة فورا ً
وجلس يف أحضان الحريري وميقاتي ،ومع ذلك لم
يحدث التغيري املطلوب يف عهده .وعن سنوات خلفه
رياض يمق الثالث تميزت هي األخرى بالخالفات
بــن الرئيس واألعضاء ،وأســفرت عن مزيد من
الرتاجع يف مســتوى الخدمات عىل صعيد املدينة،
وقد حاول يمق أن يبقى عىل مســافة واحدة من
كل السياسيني وأن يستفيد منهم يف نفس الوقت،
لكن سياسته تلك لم يكتب لها النجاح ،ليقيض 3
سنوات كرئيس شبه معزول سياسياً.
إنتهت واليــة املجالس البلديــة املنتخبة يف
العــام  2016الشــهر الفائت ،ومــع دخولها يف
الســنة الجديــدة املمددة حتــى ،2023/5/31
اســتغ ّل  8أعضاء معرتضني عىل أداء رياض يمق
القرار ورفعــوا كتابا ً لوزيــر الداخلية يطالبونه
بتحديد موعد النتخاب رئيس جديد للبلدية ونائبه
(املستقيل) ،طاملا ال يريد يمق االستجابة ملطالبهم
ً
فراغا يف املؤسسة العامة
باإلستقالة حتى ال يرتك
الوحيدة التي تعمل يف طرابلس عىل حد قوله .عالوة
عىل ذلك جاء قرار وزير الداخلية بســام مولوي

بإحالة رئيــس البلدية إىل النيابة العامة املالية إثر
شــكوى مقدمة من أعضاء يف البلدية بحق يمق
واعرتاضا ً عىل سوء أدارته للمرفق العام.
أحاديث الصالونات السياســية تشري إىل أن
مولوي الــذي ّ
يعب عن هــوى ميقاتي بطبيعة
الحــال ،ال يمكنــه أن يصدر قــرارا ً بهذا الحجم
بحق رئيس بلدية طرابلــس من دون الرجوع إىل
رئيســه ،وأن مولوي يف األصل ينفذ رغبة ميقاتي
وليس رغبة أعضــاء البلدية املعرتضني .باملقابل،
لم يشفع لرياض يمق خالفه مع املحافظ رمزي
نهرا وانقطاع التواصــل بينهما عند ميقاتي ،مع
أن األخري أيضــا ً ال تربط الكيمياء بينه وبني نهرا،
لكنه يف نفس الوقت لم يهضم بعد ترؤس رياض
يمق للبلدية خالفا ً لرغبته ،ولم يكن للحظة معجب
بأدائــه .بيد أن نهرا لديه جربان باســيل يدعمه
فيمنع ميقاتي من تنفيذ حكم اإلعدام الســيايس
بحقه ،أما رياض يمق فهو اليوم بحكم املقطوع
من شجرة بالسياسة ،ومن هذا املنطلق انشغلت
األوساط يف الساعات املاضية بالحديث عن موافقة
وزير الداخلية عىل تعيني جلســة النتخاب رئيس
للبلدية ونائبه ،وأن القرار أصبح لدى املحافظ نهرا
الذي بات عليه لزاما ً أن يحدد موعد الجلسة .بناء
عىل هذه املعطيات ،هل يعود أحمد قمرالدين الذي
يرغب به ميقاتي رئيســا ً للبلدية من جديد وملدة
ســنة كما حصل مع عامر الرافعي؟ أم سيكون
رئيسا ً لفرتة أطول يف حال استمر التمديد للمجالس
البلدية؟ وهل ميقاتي يتوقع ذلك ليرصّ عىل اإلتيان
برئيس مق ّرب منه من اآلن؟ أم أن الساعات املقبلة
ستحمل تطورات أخرى جديدة يف هذا امللف؟

(*)

بعد زيارة سعد للحريري ...ترحيب بعقد مؤتمر في بلدية صيدا لمعالجة المشاكل الخدماتية

البزري لـ"نداء الوطن" :ال اختالف على القضايا الخدماتية ونر ّحب بأي لقاء
صيـــدا ـ محمـــد دهشــــة
تعيــش مدينة صيــدا هــذه األيام
وفاقا ً سياســيا ً لم يسبق له مثيل ،ويشدد
الصيداويون عىل أهمية ترجمته اتفاقا ً عىل
تخفيف معاناتهم وسط استفحال األزمات
يف ظل غياب دور الدولة عن تأمينها خاصة
مع بدء إرضاب موظفي اإلدارات العامة.
وشــكلت زيــارة األمــن العــام
لـ»التنظيم الشــعبي النارصي» النائب
أســامة ســعد ،إىل رئيســة «مؤسسة
الحريري للتنمية البرشية املســتدامة»
بهية الحريري يف مجدليون ،وتع ّد األوىل
منذ ســنوات ،وإطالقه مبادرة لتعزيز
التعاون والتكاتف بني القوى السياسية
والفاعليــات والهيئــات للتخفيف من
معاناة املواطنني ،دافعا ً لهذا الوفاق مع
تأكيد الرشاكة مع حليفه النائب الدكتور
عبد الرحمن البزري ،ومالقاة كافة القوى
السياسية األخرى ،وصوال ً اىل إنجاح عقد
مؤتمر عام يف بلدية صيدا.
ويؤكد البزري لـ»نــداء الوطن» أن
«الفكرة كانت مطروحة لعقد لقاء جامع
يف البلدية بمشــاركة النــواب الحاليني
والســابقني والقوى السياسية وبعض
الفاعليات والهيئات واملؤسسات األهلية،
ملقاربة املشاكل ومناقشــة آلية الحلول
التي تعانيها صيدا ويعيشها الصيداويون
يوميا ً وخاصة الكهرباء واملياه والنفايات
واالستشفاء وسواها واالتفاق عىل تشكيل

ســيايس ،فأثنى املســؤول الســيايس
لجان متابعة للتنفيــذ خاصة مع انهيار
لـ»الجماعــة اإلســامية» يف الجنوب
الدولة شــبه الكامل وغياب مؤسساتها
الدكتور بسام حمود عليها وقال لـ»نداء
وعــدم قدرتها عــى تقديــم خدماتها
الوطن» إن مروحة اللقاءات واالتصاالت
املطلوبة» ،معتربا ً أن األمر يحتاج اىل املزيد
تؤكــد الحرص عــى إرشاك كافة قوى
من الوقت والتشــاور ،وأن صيدا وقواها
وفاعليــات املدينة وايجــاد الحاضنة
وهيئاتها لم تختلف يومــا ً عىل القضايا
السياســية واالجتماعيــة ومعالجــة
الخدماتية ،وإنمــا كان هناك اختالف يف
املشــاكل التي كنا طرحناها عىل رئيس
اآللية ملقاربة الحلــول ،لذلك فإن التوافق
البلدية الســعودي خالل زيارته أخريأ،
هو منطقي وطبيعي بــل هو مرحّ ب به
ونحن حريصون عىل إنجاح املبادرة ألننا
ورضورة يف هذه األيام العصيبة».
كنا الحريصني عــى طرحها وما يعنينا
وحرص النائب ســعد عــى إطالق
نجاحها بغض النظــر عمن يعمل لها،
مبادرته من منزل رئيــس البلدية محمد
وسنكون اىل جانب قوى املدينة لتحقيق
الســعودي الذي أكد لـ»نــداء الوطن» أن
مصالح أبنائها وتخفيف معاناتهم».
«الوفاق الســيايس يف املدينة لم يســبق
ونوّه املنسق العام لتيار «املستقبل»
له مثيــل ،وهــو فرصة ذهبيــة للعمل
مازن حشيشو ،خالل زيارته السعودي
وبجدية عىل معالجة املشــاكل التي تؤرق
يف القــر البلدي عىل
الصيداويــن وتخفيف
رأس وفــد من أعضاء
وطأتهــا» ،مشــرا ً إىل
مكتب منسقية صيدا
«أننــا ســننتقل خالل
األيام املقبلة إىل مرحلة محمد السعودي :الوفاق
بــدوره املشــهود له
التواصــل مــع القوى السياسي في المدينة لم بالسعي دوما ً لتقديم
والجهات املعنية لدعوتها يسبق له مثيل وهو فرصة املبادرات من أجل حل
إىل املشــاركة يف املؤتمر ذهبية للعمل وبجدية على املشــاكل العالقــة يف
املدينة وتقريب وجهات
لوضع حلــول ملختلف
القضايا الحياتية ومنها معالجة المشاكل التي تؤرق
النظر بــن أفرقائها
الصيداويين
ملا فيه مصلحة صيدا
انقطاع املياه والكهرباء
وأهلها ،مؤكدا ً رضورة
واشــراكات املولــدات
تضافــر الجهــود وتعــاون الجميع
والنفايات» ،آمــاً يف «أن يكون ذلك بارقة
للتخفيف قدر اإلمكان عن املواطن من
أمل للناس يف النفق املظلم».
حدة األزمات.
وقوبلــت مبــادرة ســعد بارتياح

إضراب مفتوح في سراي صيدا الحكومي

إضراب مفتوح

وبخالف الوفاق ،تتجه الدولة إىل املزيد
من الضعف مع توقف اإلدارات الرســمية
عن تقديم خدماتها ،حيث أطلقت رابطة
موظفــي اإلدارة العامة خطــوة جديدة
من التصعيــد لتحركاتها املطلبية ،والتزم
موظفــو اإلدارات الرســمية يف رساي
صيــدا بأغلبيتهم بــاإلرضاب املفتوح يف
ظل تجاهل الحكومة مطالبهم املعيشــية
التي تتمثل بتصحيــح األجور وزيادة بدل
النقل وتحســن التقديمات االستشفائية
والصحيــة لتمكينهم من االســتمرار يف
ممارســة مهامهم الوظيفيــة وخدمة
املواطنني.

كمــا التزمــت باإلقفــال إدارات
الزراعة ،الصناعــة ،العقارية ،املالية،
املســاحة ،النفوس ،االشغال ،االقتصاد
والصحة للمرة األوىل تعبــرا ً عن عدم
قدرة طاقمها االداري والطبي والرقابي
من االســتمرار بالعمــل ،فيما فتحت
إدارة العمل والرتبية ،وتعاونية موظفي
الدولة التــي لم توصد رئيســتها لورا
الســن أبوابها يوما ً الستقبال مختلف
معامالت قاصديها حتى يف فرتة جائحة
«كورونا» ،فيما حرض موظفو التنظيم
املدني ومحافظــة الجنوب مع االمتناع
عن استقبال املعامالت وتسيري األعمال
اإلدارية.
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لبنانية أشرفت على حد ٍ
ث تاريخي في برج إيفل

إيزابيل التنوري :على المغتربين محاولة
إصالح الفساد السياسي

مجدّدًا ،يفرض اللبنانيون نجاحهم وتميّزهم في بلدان اإلغتراب.
يصرّون على نقل صورة جميلة لوطن أنهكته األزمات ،وعلى
تصدير أخبار إيجابية من شأنها أن ّ
تلون أيام اللبنانيين بالفخر واالعتزاز.
وفي هذا اإلطار ،تواصلت "نداء الوطن" مع اإلعالمية إيزابيل
ريـــــتـــــا ابـــــراهــــيـــــم فـــــريـــــد
تم اختيارك لإلشراف على حدث
كيف ّ
تجديد برج إيفل بالذات؟
يف البدايــة لــم يكن ســهالً أن أعثر
عىل وظيفة تناســب شــهاداتي العلمية
يف بالد االغرتاب .فكنــت أعمل كمضيفة
( )Hôtesseيف بــرج إيفــل .وأقولها بك ّل
ُ
كافحت
فخر واعتزاز .فأنا ال أخجل بكوني
ُ
والتقيت عن طريق الصدفة
كي أســتم ّر.
بمدير مشاريع البناء ،Xavier De Bearn
وأخربتُه عن هديف األسايس من التواجد يف
فرنسا ،وسعيي لنيل الدكتوراه بالعالقات
الدولية .وعلم أني حائزة عىل ماجســتري
بحثي يف علوم اإلعالم .وبعد فرتة ،اتّصل بي
ً
إعالمية
وعرض عيل ّ أن أصبح مستشار ًة
له ،وأن أرشف عىل تنظيــم معرض فنّي
مميّز ملنحوتاته التــي يصنعها من مادة
برج ايفل ،ضمن معرض يحمل توقيعه يف
الطابق األول من الربج وسط ورشة البناء.
وكنت ســبق وقد ُ
ُ
ّمت سريتي الذاتية
ملن ّ
ظمة األمم املتّحدة للعلوم والثقافة يف
باريس ،حيث تــ ّم قبويل يف لجنة الثقافة
كمســاعدة إدارية ملــروع مموّل من
االتحاد األوروبي ملحاربــة االتجار غري
املرشوع باملمتلكات الثقافية.
ماذا عن الظروف التي رافقت انطالق
الحدث؟
التحضــر بالفعــل كان صعبــاً.
فالفنان  Xavier De Bearnمســؤول
أيضا ً عــن كل ورش البناء يف الربج ،ولم
يكن من السهل التنسيق بني عمله وبني
العرض .وكان دوري أن أقدّم له الدعم يف
التنظيم عىل األرض ،ويف إدارة العالقات
اإلعالمية والعامّ ة .لم يكن األمر ســهالً
عيل ّ أيضاً ،حيث أنّهــا كانت املرة األوىل
ّ
أتول فيها إدارة العالقات اإلعالمية
التي
ٍ
لحدث له أهميّة فنيــة وتاريخية بهذا
ّ
امللف
الحجم .وكانت مهمّ تــي تحضري
الكامل واملعلومات الكافية املرتبطة بهذا
الحدث ،إن كان عــى صعيد توفري أه ّم
املعطيات لإلعــام ،أو لناحية اإلهتمام
بالحضــور وخصوصا ً رجــال األعمال
والفنانني وأصحاب صاالت العرض.

ماذا يعني لك كلبنانية أن تشاركي
في حدث بهذه األهمية العالمية؟
عنوان حياتي يف اإلغــراب :كفاح
ونضال لإلســتمرار .وكلبنانية ،أفتخر
حني أساهم يف التأكيد عىل إبداع املواطن
اللبناني ووفائه لعمله .ولألسف حاولت
التواصــل أكثر من مرة مع الســفارة
اللبنانيــة يف باريس من دون أي جواب.
لكني أتمنى للسفري النجاح الدائم.
ُ
وصلت إليه
الفضل يف وصــويل اىل ما
يعود اىل أبــي وأمــي ،واىل دعمهما يل.
إضافة اىل اجتهادي ودراســتي لسنوات،
فالعلم هو أساس تقدّم املجتمع.
برأيك كيف يمكن للبنانيين أن
تمسكهم باألمل في
يحافظوا على
ّ
ظل ّ كل ما يعانونه؟
الشــعب هو جــزء ال يتج ّزأ من
وجــود أي دولــة .والدولــة بحاجة
للشعب كي تســتم ّر وليس العكس.
الشــعب هو الصانع األول للسلطة،
وعليــه أن يــدرك ذلك .واألمــل يبدأ
حني نزرع فكرا ً جديــدا ً لدى األجيال
الجديدة .فكر ناطق بالعلم واملعرفة،
وليس فكرا ً دمويا ً يهدف إللغاء اآلخر
والح ّ
ط من قدراته .والجسم الرتبوي
يلعب دورا ً أساســيا ً يف هذا املوضوع،
حيث تقع عىل عاتقه مسؤولية زرع
ثقافة تقدير اآلخر يف نفوس األطفال،
وزرع مبدأ مواجهة الحياة بالطريقة
الســليمة والصحيحة .فأنــا ما ُ
زلت
عاجزة عن فهــم تناقضات املجتمع
اللبناني .فكيف يوجــد يف مجتمعنا
عباقرة وأذكيــاء ومبدعون ،وما زال
قســم كبري من اللبنانيــن ينتخبون
وجوها ً غري كفوءة إلدارة البالد؟
بعيدًا عن الدعم المادي ،أي مسؤولية
تقع على عاتق المغتربين في دعم
وطنهم األم الذي يمرّ اليوم بواحدة
من أصعب األزمات في تاريخه؟
سأبدأ من نفيس .كوني اليوم عضوا ً
فعّ ــاال ً يف فوروم خرباء لبنان يف فرنســا
Forum des Experts" Libanais en
 "Franceوهــو الفــوروم الوحيد الذي

التنوري ،التي اختيرت كي تكون مستشارة اإلعالم والعالقات
العامة لحدث تاريخي في فرنسا ،حيث أشرفت على تجديد برج
إيفل ،وذلك في التزامن مع عملها في مجال حماية الممتلكات
الثقافية في األونيسكو.

يجمــع خــراء لبنانيني ،نحــاول من
خاللــه أن نســ ّلط الضوء عــى أفضل
صورة للبنانيني أمام املجتمع الفرنيس.
مثالً ،قريبا ً سنســتقبل خــراء أجانب
يف محارضة تحمل عنــوان Comment
malgré les crises, nous réussissons à
."!!! nous" démarquer
من ُهنــا يمكنني القــول إنه عىل
املغرتب اللبناني أن يحاول إصالح صورة
الفساد الســيايس من خالل نأيه بنفسه
عن الرصاعات ،وأن يســعى يف املقابل اىل
تعزيز الحوار بني مختلف الجنســيات.
عليه بالتــايل ّأل يُظهــر إال حبّه لبالده
ولنجاحها ،وخصوصا ً من خالل االبتعاد
عن التصفيق األعمى لألحزاب اللبنانية.
بالعــــــودة الى موضــــــوع حمايـــــــة
الممتلكات الثقافية ،أين نحن في
لبنان من االهتمام بالحفاظ علـــى
اإلرث الثقافي والتاريخي لدولتنا؟
هذا الســؤال مه ّم للغاية .ســوف
أنطلق من الدمار الــذي لحق بمتحف
رسسق عىل ســبيل املثال بعد انفجار
مرفأ بريوت .وهــو من ضمن مرشوع
أســاعد يف إدارتــه مــع مجموعة من
الزمالء يف األونيسكو ،ويهدف اىل حماية
املمتلكات الثقافية من الفساد يف بلدان
عدة .املسؤولون يف لبنان سريسلون أحد
االختصاصيني اىل املؤتمــر الدويل الذي
سيت ّم عقده يف باريس من أجل محاربة
اإلتجــار غــر املــروع للممتلكات
الثقافية .لكن أين هم من إصالح الدمار
الذي لحق بمتحف رسسق؟ هذا املتحف
الوحيد للفن املعــارص يف لبنان ،والذي
اســتقبل رؤســاء ومثّل صورة جميلة
للفن املعارص؟
نحن يمكننــا أن نحافظ عىل إرثنا
الثقــايف والتاريخي مــن خالل إرصار
ّ
املؤسســات الرتبويــة يف لبنــان عىل
وضع برنامج للتوعية والوقاية ضمن
برامجها .كما يمكن طلب اســرجاع
املمتلــكات الثقافية لألرض اللبنانية يف
حال وجودها عىل أرض أجنبية .إضافة
اىل عدم تقطيع املعالم واملواقع األثرية
القديمة لتلبية طلب السوق.

مع سفيرة أستراليا في منظمة األونيسكو والفنان Xavier De Bearn

ويجب عىل لبنان تطبيــق اتفاقية
العام  1970التي ُ
طرحت أمام الجلســة
السادســة عرشة للمؤتمر العام ملنظمة
األونيســكو ،وجرى اعتمادها يف الرابع
عرش من ترشيــن الثاني من العام ذاته.
وجعلت هذه االتفاقية من األونيســكو
رائدة يف مكافحــة االتجار غري املرشوع
باملمتلكات الثقافية.
كيف يمكن لألعمال الفنية والثقافية
أن تساهم في إعادة نهضة الشعوب؟
ّ
الفــن هــو تعبــر عــن النفس
اإلنســانية .كمــا أنــه يســاهم يف
التواصل بني الشــعوب وهو أيضا ً أداة
ديبلوماســية .من الرضوري استقاء
العربة من أفضل ممارسات الدول تجاه
فنانيها وكيفيــة تقديرهم واعتبارهم
مــن أه ّم أفــراد املجتمــع .كما يجب
االسرتشــاد بالدول التي تنفذ اتفاقية
العــام  .1970من هنا ،تعــ ّزز املبادئ
التوجيهية التشــغيلية عىل أفضل وجه
من خالل تحديد أفضل الوســائل لبلوغ
أهداف االتفاقيــة .إضافة اىل ّ
أن الفنان

يمتاز بذكاء وثقافة يسمحان بتطوير
الفن بشــكل عام ويساهم يف زيادة ك ّم
الثقافة لدى اإلنسان.
كإعالمية لبنانية لمعت في بالد
االغتراب .أين يكمن دور اإلعالم في
توجيه الناس نحو الثقافة؟
ّ
يخصص ضمن
عــى اإلعــام أن
شــبكة برامجه فقــرة لتوعية الناس
حول املســتوى القانونــي والرتبوي
املتعلق بمكافحة االتجار غري املرشوع
للممتلــكات الثقافية ،وإنشــاء خط
ساخن يف حال اكتشاف أي قضية فساد،
أو يف حال اإلشتباه بأي قطعة أو أرض
من املمكن أن تكــون أثرية .املوضوع
مه ّم أيضا ً عىل الصعيد الدويل ،وبنطاق
ّ
موســع .عىل اإلعــام تعزيز
جغرايف
الحوار بني جميع الجهات الفاعلة ذات
الصلة لتنفيذ القواعد والقوانني .أخرياً،
من الــروري تعزيز قــدرات املهن
املختلفة وكذلك جهــود التوعية ،مما
يؤكد الحاجــة إىل توفري فرص التبادل
والتعلم املتبادل باستمرار.

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

ال تؤثر فيك الضغوط فأنت تتمتع
حاليّا ً بحماية تع ّزز الثقة بالنفس
وتقوّي املعنويات ،وتكون أنت مصدر
الدّعم والثبات يف هذه العالقة.

قد تعيش مخاوف ال اساس
لها وتختلق لنفسك ازمة لشدة
توترك وتفقد قدرتك عىل تحليل
الواقع بشكل منطقي.

تصغي إىل كالم إيجابي وتتلقى
عرضا ً جيدا ً يعيد إىل قلبك
االطمئنان ،وتتاح لك فرصة
توقيع عقد جيد وطويل األمد.

قد ترتاجع العالقة اليوم بسبب
بعض التأخري يف اتخاذ القرارات
املناسبة بالنسبة إىل املستقبل.

ّ
تحقق انتصارت مهمّ ة يف العمل،
وثمة إنجاز مهم يس ّلط عليك
الضوء ويثري اإلعجاب بقدراتك.

تكثر أحالمك هذا اليوم
وتسعى إىل تحقيق الكثري من
الطموحات العاطفية.

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

توقع بعض الفرص الجيدة
ّ
وتحيك إزاء
التي قد تفاجئك
الخيارات املتعدّدة.

تربكك بعض مواقف الرشيك
وتضعك يف موقف أضعف وتثري
معه نقاشات حامية.

قد ّ
يفس بعضهم كالمك عىل غري
معناه الحقيقي ،فتجد نفسك
مضطرا ً للدفاع عن النفس أو
إلثبات الحقيقة.

تش ّع جاذبية وتستقطب
املعجبني واملعجبات ،تَ ّ
وقع أخبارا ً
عاطفية جيّدة تفرحك كثرياً.

تتمتع باملقوّمات إلحداث
تغيريات رضورية ومفيدة يف
مجالك املهني ،ويحالفك الحظ
الجتياز العقبات املستجدة.

تصل إىل ب ّر األمان مع الرشيك،
إبتعد عن املغامرات املتهوّرة
واألفكار الخيالية التي قد
تسبب لك املشاكل.

١٠
العـــدد  - ٨٥٩السنــــة الثــالثــة

الـثـلـثـاء  ١٤حــزيــران 2022

المرتضى يبحث بأثر أقدام ديناصورات في بطحا  -غوسطا
عرض وزيــر الثقافــة يف حكومة
ترصيف االعمال القايض محمد وســام
املرتىض مع خبري املتحجرات الربفسور
داني عــازار الذي زاره يف مكتبه يف قرص
الصنائع ،موضوع اثر اقدام الديناصورات
يف منطقة بطحا  -غوســطا ،حيث قدم
عازار رشحا ً مفصال ً عن الوضع برمته،

وتم االتفاق عىل عقد اجتماع ثان مطلع
االسبوع املقبل ،يف حضور وزير البيئة يف
حكومة ترصيف االعمال الدكتور نارص
ياسني ليبنى عىل اليشء مقتضاه.
وكانــت املديرية العامــة لآلثار يف
وزارة الثقافــة قــد وجهــت كتابا ً إىل
محافظ جبل لبنان محمد مكاوي لفتت

فيه إىل اكتشــاف معلم جيولوجي ملسار
أقدام ديناصورات يف عقارات يف منطقة
غوسطا العقارية.
وأشــارت املديريــة يف كتابها إىل أن
آثار الديناصــورات تمتد عىل طول أكثر
مــن  500مرت ،وهي عائــدة إىل العرص
الجزيني ،أي منذ حواىل  125مليون سنة.

مـــــــعـــــــرض

"اإلنسانية :أشكال وألوان" لميتشل كنعان في بيروت
اعلن الفنــان اللبنانــي األمريكي ميتشــل كنعان انه
ســيعرض لوحاته الفنية يف فندق "كمبينســكي سمرلند"
بعنوان "االنسانية :اشكال والوان".
يجمع املعرض لوحات ومجســمات تجسد تأمالت
الفنان الخاصــة التي ترجمها بتقنيــة فنية يتميز بها
وهي املوزاييك ثالثية االبعــاد او املوزاييك املوارب والتي

حصل عىل براءة اخرتاع لها من الواليات املتحدة وتستمر
حرصيتها له لســنوات عدة .وســبق للفنــان ان اقام
معارض يف الواليات املتحدة وكندا والكويت قبل ان يعود
اىل بلده األم لبنان.
ويســتمر املعرض حتى نهاية حزيــران الجاري ،ويمكن
زيارته يوميا ً من العارشة صباحا ً حتى الثامنة مساءً.

مصممي الديكور األوكرانيين في ميالنو
إبداعات
ّ
حرص مهندســو ديكــور أوكرانيا
رغم القنابل التي تتســاقط عىل بلدهم
الغارق يف الحرب ،عــى عرض أعمالهم
عىل هامش معرض ميالنو لألثاث ،دفاعا ً
عن إرثهــم الثقايف املهدد بفعل انتهاكات
الجيش الرويس الــذي يقصف املتاحف
واملسارح ودور املعارض الفنية.
وقالت املصممة األوكرانية فيكتوريا
ياكوشــا البالغــة  39عامــاً" :إن هذه
ليست حربا ً بني أوكرانيا وروسيا ،لكنها
تعنــي العالــم أجمع ،إنهــا حرب بني
الديموقراطية واإلمربيالية".
وسيكون معرضها "،"Chornozem
الذي يقــام يف مقر جمعية ""T12-Lab

الثقافيــة ،أحــد أبرز املحطــات ضمن
فعاليــات فــوري صالونه الــذي يقام
بموازاة معرض األثاث .ومن خالل أثاثها
املعارص ذي األســلوب البسيط واملبتكر،
تروي ياكوشــا ،االســم الكبري يف مجال
تصميم الديكور يف أوكرانيا ،قصة تقاليد
متوارثة عرب األجيــال وتقنيات حرفية
أوكرانية تشكل مصدر إلهام لها.
وتقول إنه "بعــد بدء الغزو الرويس
ألوكرانيا يف  24شــباط ،كانت الصدمة
كبرية للغاية ما أعاق قدرتي عىل اإلبداع.
كل أفكاري كانت مع عائلتي يف دونباس
وفريق عمــي هنــاك والحرفيني الذين
يتعني الحفاظ عىل أمنهم" .لكنها تؤكد

أنها عاودت مهمتها الرامية إىل أن تظهر
للعالم إبداع الثقافة األوكرانية وجمالها
وأن تؤكد هوية أوكرانيا بمواجهة روسيا.
تشــارك أيضا ً يف املعــرض اإليطايل
مصممــة ديكــور أخرى هــي كاترينا
سوكولوفا التي انتقلت مع طفلها البالغ
أحد عرش شــهرا ً ووالديها إىل ميالنو من
لفيف يف غــرب أوكرانيا لعرض منتجات
عالمتهــا التجاريــة " "Noomيف موقع
"."Superstudio Piu
وقــد اضطرت إىل وقــف العمل عىل
مجموعتها الجديدة بسبب الحرب .وبعد
اســراحة قرسية لشــهرين ،استأنفت
ســوكولوفا ورشيكها أركادي فارتانوف

العمل ،لتفادي زوال التصميم األوكراني
مــن خريطة العالم .وتســتلهم كاترينا
سوكولوفا أعمالها من الرسام األوكراني
كازيمري ماليفيتش ،وهو فنان تجريدي
من القرن العرشين ،مســتعيدة أشكاله
الهندسية األحادية األلوان.

والقطعة املحوريــة يف املعرض هي
أريكة مبطنة باإلسفنج مغطاة بنسيج
مــن الصوف املجعدُ ،
صنعت بمناســبة
الذكرى املئوية لتيار " "Bauhausالفني
الذي أسسه والرت غروبيوس يف أملانيا عام
( .1919أ ف ب)

 Lightyearممنوع في اإلمارات
أعلنت اإلمارات منع عرض فيلم "،"Lightyear
وهو أول عمل مــن إنتاج اســتوديوات ""Pixar
األمريكية يتخلله مشهد قبلة مثلية بني امرأتني ،يف
دور السينما املحلية.
وأعلن مكتــب تنظيم اإلعالم يف اإلمارات يف
تغريدة عىل "تويرت" ان عدم منح فيلم الرسوم
املتحركة املقرر طرحه يف دور الســينما ابتدا ًء
مــن  16حزيران الجاري ترصيــح العرض يف
جميع دور السينما يف اإلمارات ،وذلك ملخالفته
معايري املحتوى اإلعالمي املعمول بها يف الدولة.
وقال" :إن التزام كافة األفالم يف دور الســينما
بالدولة للمتابعة والتقييــم قبل موعد عرضه

للجمهور لضمان سالمة املحتوى املتداول وفق
التصنيف العمري املالئم" .ويتناول الفيلم قصة
باز ،رائد الفضاء الشــجاع يف سلســلة "Toy
 ،"Storyوالــذي وضع كريــس إيفانز صوته
عليه .ويشعر باز يف الفيلم بالذنب بعدما تسبب
يف غرق زمالئه ،وهم مــن حماة الفضاء ،عىل
كوكب معاد.
ويأتي هذا القرار بعد ســتة أشهر عىل إعالن
اإلمارات أنّها لن تفرض رقابــة عىل األفالم التي
تُعرض يف دور الســينما املحلية ،عىل أن يتم إدراج
 21عاما ً (أي أن الفيلم مناسب ملن هم يف الحادية
والعرشين وما فوق) ،ضمن التصنيفات العمرية

لتنبيــه املشــاهدين الراغبني بمشــاهدة أفالم
بنسختها األصلية .ولم تعلن السعودية حتى اآلن
إن كان سيتم عرض الفيلم يف صاالتها ،بينما أكد
موظفون يف رشكتي السينما الرئيسيتني يف اململكة
أن الفيلم ليس مدرجا ً يف العروض املقبلة.
وكانت الســعودية طلبت يف نيســان املايض
من " "Disneyإزالة إشارة إىل مجتمع املثليني من
فيلم " "Doctor Strangeمن إنتاج اســتوديوات
" "Marvelلكي تسمح بعرضه يف دور السينما يف
اململكة املحافظة .ولــم يُعرض الفيلم يف الصاالت
السعودية يف نهاية املطاف.
(أ ف ب)

جـــــــــــــائـــــــــــــزة

لمسرحيتين عن المال والتن ّوع
فــازت مرسحيــة عــن مرصف
" "Lehman Brothersوعمــان
اســتعراضيان عن مايكل جاكســون
وعن كاتب أســود مثيل ،بجوائز "Tony
 "Awardsالتي تكافئ أفضل األعمال عىل
خشبات برودواي ،يف نسخة أعادت الزخم
لهذا الحدث بعد الجائحة.
وأقيمت هذه املكافــآت التي توصف
بأنها أوسكار املرسح ،بدورتها الخامسة
والسبعني ونُقلت عىل قناة " ،"CBSمتوجة
موسما ً شهد تجددا ً للمسارح يف العاصمة
الثقافية األمريكية التي استأنفت نشاطها
خالل الخريف الفائت بعد إغالق استمر 18
شهرا ً بسبب "كوفيد ."19 -

ويف مدينة وول ســريت ،هيمنت
عىل االحتفال مرسحية عن األســواق
املاليــة تحمل اســم" The Lehman
 ،"Trilogyإذ فــازت بخمــس جوائز
بينها عن فئة أفضل مرسحية وأفضل
ممثل سايمن راسل بيل وأفضل مخرج
مرسحي سام مينديس.
وتروي مرسحية اإليطايل ســتيفانو
ماســيني املســرة الطويلــة ملرصف
" "Lehman Brothersاألمريكــي الذي
تأســس يف منتصف القرن التاسع عرش
عىل يد ثالثة أشقاء مهاجرين من أملانيا،
وصوال ً إىل ســقوطه املدوي سنة 2008
والذي ش ّكل رشارة أزمة مالية عاملية.

كذلك ،نالت مرسحيــة "MJ: The
 "Musicalعن ســرة مايكل جاكسون
أربــع جوائز بينهــا أفضــل ممثل يف
مرسحية اســتعراضية ملايلز فروســت
البالغ  22عاماً .وقد كان الثنني من أبناء
النجــم ،الذي تويف ســنة  2009عن 50
عاماً ،وهما باريس وبرينس جاكسون،
ظهور خالل املرسحية التي أثارت استياء
لدى ورثة املغني فضالً عن آراء متضاربة
لدى النقاد.
وبعدمــا كانت األوفر حظــا ً للفوز
إثر نيلها  11ترشيحاً ،اقترصت حصيلة
مرسحية " "Strange Loopعىل جائزتي
" "Tonyبينهما املكافــأة األبرز عن فئة

أفضل مرسحية استعراضية ،إضافة إىل
جائزة أفضل موسيقى ملؤلفها مايكل ر.
جاكســون الذي ال يرتبط بأي صلة مع
ملك البوب الراحل.
وشــهد موســم 2022-2021

اضطرابــات ،لكن مع ذلك اســتعادت
برودواي جماهريها ،إذ استقطبت هذه
املســارح  230ألف متفرج األســبوع
املايض فيما كان العدد يف األسبوع عينه
من  2019يقرب من  300ألف( .أ ف ب)

مـــــدارات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٥٩السنــــة الثــالثــة
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الـثـلـثـاء  ١٤حــزيــران 2022

آخر أيام السفارة األفغانية في واشنطن
في كانون الثاني  ،2002بعد فترة قصيرة على سقوط أول حكومة تابعة لحركة "طالبان" في كابول ،سافر
الزعيم األفغاني
المو ّقت حامد كرزاي إلى واشنطن ،واجتمع هناك مع الرئيس األميركي األسبق جورج بوش
َ
اإلبن ،وزار جماعات من الشتات األفغاني ،وحضر افتتاح السفارة األفغانية التي أغلقت أبوابها منذ العام .1997
وقف كرزاي خارج السفارة حينها ،في حي "كالوراما" الهادئ والراقي ،واعتبر ذلك االفتتاح نقطة تح ّول في
العالقات األميركية األفغانية .كان عهد "طالبان" في أفغانستان قد ترافق مع حمالت قمع وحشية ،وعمليات
إعدام علنية ،وممارسات ظالمة بحق األقليات والنساء ،وتدمير المعالم الثقافية .لكن بعد افتتاح السفارة وتح ّول
الواليات المتحدة إلى شريكة ألفغانستان ،حان الوقت إلعادة بناء البلد وتحويله إلى ديمقراطية فاعلة ومستقرة.
روبــــــــــي غــــــــــرامــــــــــر

بعد مرور عقدَين عىل تلك األحداث،
باتت الســفارة األفغانية تُمثّل حكومة
غري موجودة .حني سيطرت "طالبان"
عىل أفغانستان للمرة األوىل منذ عقدين،
يف شــهر آب ،لــم توافــق أي دول عىل
إقامة عالقات دبلوماســية رسمية مع
نظام "طالبان" الجديد .ويف شــهر آذار
املايض ،أصبحت الواليــات املتحدة من
أوائل البلــدان الغربية التي تأمر بإغالق
السفارة األفغانية.
أعلنــت الحكومة األمريكيــة أنها
أغلقت السفارة بالتشاور مع مسؤولني
فيها ،لكن يقول الدبلومايس املرموق عبد
الهادي نجرابي وعدد من زمالئه إن هذا
القرار صدر رغم اعرتاضهم عليه .خرس
نجرابي عملــه اآلن ،علما ً أنه كان يعترب
منصب نائب السفري األفغاني يف واشنطن
أهم حلم يف حياته بعد عمله لعرش سنوات
السفارة األفغانية في واشنطن
يف وزارة الخارجية األفغانية.
بال راتب .يقول نجرابي إن انشــغاالتهم
بدأت معامالت إغالق الســفارة مع
كانت فائقة ،فقد ساعدوا األفغان الذين
وصول رسالة من مرصف "سيتي بنك".
يحتاجــون إىل خدمات استشــارية من
يف ترشين األول  ،2021بعد شــهرين عىل
السفارة لتقديم طلب لجوء أو نيل إقامة
عودة "طالبان" إىل كابول ،أبلغ هذا البنك
دائمة .عمــل هذا الفريق حتى شــهر
األمريكي البعثة الدبلوماســية األفغانية
آذار مــن دون تلقــي
يف الواليــات املتحــدة
أي راتــب ،فكان يتكل
بتجميد أصولها .كانت
عىل حســابات التوفري
هذه الخطــوة تهدف
إىل االلتــزام مســبقا ً
املتناقصة أو عىل سخاء
األصدقــاء والجــران
بأي عقوبات أمريكية
يس ّهل المسؤولون
أحيانا ً إلعالة عائالتهم
جديدة عىل أفغانستان
األميركيون المعامالت
ودفع الفواتري واإليجار.
يف عهــد "طالبــان"،
ثم وصلت رســالة
لكنهــا قطعــت حبل التي تسمح للّجئين األفغان
نجاة مايل للسفارة يف في أميركا بتقديم طلبات ثانيــــة ،يف  11آذار،
مــن وزارة الخارجية
واشنطن وللقنصليات
لنيل التأشيرة وصفة اللجوء
األمريكية هــذه املرة،
التي أغلقت أبوابها يف
فأبلغت الدبلوماسيني
شــهر أيار يف نيويورك
بأنها ستغلق السفارة يف الساعة الثانية
ولوس أنجلوس أيضاً.
عــرة ظهرا ً من يوم  16آذار وتســتلم
بعد وقف التمويل من "سيتي بنك"،
مسؤولياتها بعد تلك املرحلة.
وافق نجرابي والدبلوماســيون املتبقون
امتدت الرسالة عىل أربع صفحات،
والعاملون بدوام كامل عىل متابعة العمل

إزالة العلم األفغاني

وشــملت عبارة رســمية توحي بأن
إغالق السفارة قرار مشرتك" :الواليات
املتحدة ال تزال تعطــي مكانة مهمة
للشــعب األفغاني وتتحمل مسؤولية
حمايــة األصول واألمــاك األفغانية
ً
نيابة عنه".
وافقت الســفارة عىل هذه الخطة
رسمياً ،لكن يقول نجرابي إن هذا القرار
ُف ِرض عليهم" :لقــد حاولنا كثريا ً وقمنا
بمفاوضــات مطوّلة .طلبنــا منهم أن
يرتكوا دبلوماســيا ً أو موظفا ً واحدا ً أو
اثنَني ملتابعــة العمل مقابل تنحي جميع
الدبلوماسيني اآلخرين .لكنهم لم يوافقوا
عىل هذا الطلب".
تعليقا ً عىل املوضوع ،قال مســؤول
يف وزارة الخارجيــة األمريكيــة (رفض
اإلفصاح عــن هويته) إن قــرار إغالق
السفارة صدر بعد "مشاورات مكثفة مع
عدد محدود من كبار القادة داخل البعثة
األفغانية عىل مر أشهر عدة".
أضاف املســؤول نفسه" :لم يكن

يتجاوز قرار اإلفــراج املرشوط املوَقت
ألسباب إنسانية.
لو لم يجمّ د "سيتي بنك" الحسابات
املرصفيــة الخاصة بالســفارة ،يقول
نجرابي إن العاملني هناك كانوا ليحصلوا
عىل أموال كافية ملتابعة العمل طوال ستة
أشهر إضافية عىل األقل .حتى أنهم كانوا
ليستمروا لفرتة أطول لو ابتكروا نظاما ً
يسمح لهم بتلقي مقابل مايل للخدمات
االستشارية التي يحصل عليها املواطنون
األفغان .إنها ممارســة شائعة يف عالم
الخدمات الدبلوماسية يف دول كثرية ،بما
يف ذلك الواليات املتحدة.
قد يُحال األفغان يف الواليات املتحدة
اآلن إىل الســفارة يف كندا ،فقد تلقت هذه
األخرية املســاعدة من الحكومة الكندية
للتعاون مــع الحكومــة األمريكية وما
تبقى من الدبلوماســيني األفغان إلبقاء
السفارة مفتوحة .رفض املتحدث باسم
وزارة الخارجية الكندية ،جايسون كانغ،
التعليق عىل تفاصيل الرتتيبات املعتمدة،
لكنه أضاف قائالً" :ال تزال كندا ملتزمة
بشؤون أفغانســتان والشعب األفغاني،
وسنتابع بذل قصارى جهدنا لدعمه".
يقــول املســؤولون األمريكيــون
ذلك املوقف يهــدف إىل رفض القيادة
يف املقابــل إنهم يعملون عىل تســهيل
السابقة أو قبول القيادة الراهنة .نحن
املعامالت التي تســمح لالجئني األفغان
لم نعــرف بحركة "طالبان" كحاكمة
يف الواليات املتحــدة بتقديم طلبات لنيل
ألفغانستان ،وال يزال موقفنا السيايس
التأشــرة وصفة اللجوء ،حتى لو كانوا
عىل حاله".
ال يحملــون جميع الوثائق الرســمية
املطلوبة لتقديم الطلب نظرا ً
يف ما يخــص احتمال
أن تســتعمل الحكومــة
إىل الظــروف القائمة .لكن
األمريكية أموالها الخاصة
يخىش نجرابي وزمالؤه أن
إلبقاء الســفارة األفغانية
يــزداد الضغط عىل األفغان
مفتوحــة ،قال املســؤول
يف البلدين ألنهم مضطرون
األمريكي إن الواليات املتحدة ال تزال كندا ملتزمة
اآلن لالتــكال عىل ســفارة
ليســت معتادة عىل تمويل بشؤون أفغانستان واحدة تقع يف أوتاوا لتلقي
عمل البعثات األجنبية فيها والشعب األفغاني الخدمات االستشارية.
بطريقة مبارشة.
يف ما يخص الســفارة
وستتابع بذل قصارى
يف غضــون ذلــك،
األفغانيــة يف واشــنطن،
جهدها لدعمه
تخبطت واشنطن للتعامل
اســتلمت وزارة الخارجية
مــع إجالء كــم هائل من
األمريكيــة مهامهــا اآلن،
األفغان .بحلول شــهر آذار ،وصل حواىل
مثلما تو ّلت شــؤون املراكز الدبلوماسية
 74ألف أفغانــي إىل الواليــات املتحدة
اإليرانيــة يف الواليات املتحــدة ألكثر من
بفضل عملية إنقــاذ جوي ضخمة وقد
أربعني ســنة ،بعدما قطعت واشــنطن
احتاجــوا إىل معامالت للبقاء يف البلد بما
عالقاتها مع طهران يف العام .1979

يقيــم نجرابي اآلن خارج واشــنطن ،يف فرجينيــا ،مع زوجته
وبناته الثالث ،لكنــه يعيش فراغا ً مؤملاً .يصل عدد املوظفني املتبقني
يف الســفارة إىل  12شــخصا ً تقريباً ،وقد حافظ هؤالء عىل صفتهم
الدبلوماسية طوال ثالثني يوما ً بعد إغالق السفارة ،لكنهم مضطرون
بعدها لتقديم طلب إقامة دائمة يف الواليات املتحدة .رغم مرور بضعة
أشهر ،ينتظر معظم الدبلوماسيني حتى اآلن ردا ً عىل طلبات التأشرية
أو تراخيص العمل.
ال يزال نجرابي غري متأكد من قبول طلبه لنيل إقامة دائمة
يف الواليات املتحدة .رغم وعود وزارة الخارجية األمريكية بدعم
الدبلوماسيني األفغان الراغبني يف نيل رخصة إقامة يف الواليات
املتحدة ،لم يكف نجرابي عن الرتدد إىل مكتب الخدمات األمريكية
الخاصة بالجنسية والهجرة لالستفسار حول مصري معامالته
بعــد رفض الطلب األول .هو لن يتمكــن من تأمني عمل جديد
من دون إقامة دائمة أو رخصة عمــل ،لذا يتكل عىل مدخراته
إلعالة عائلته ،لكن ستزداد هذه املهمة صعوبة خالل األسابيع
واألشهر املقبلة.
قرر عدد من الدبلوماســيني األفغــان االنتقــال إىل كندا .يقول
دبلومايس أفغاني ســابق كان قــد عمل يف الــوزارة ألكثر من عرش
ســنوات إنه بدأ يقدم طلبات للمشــاركة يف دورات تدريبية مدفوعة
األجر للمبتدئني بعد فشــله يف نيل وظيفة بدوام كامل .كذلك ،أصبح
وزير املالية األفغاني الســابق ،خالد بايندا ،سائقا ً يف رشكة "أوبر" يف

واشنطن إلعالة نفسه .ويعمل ملحق دفاعي أفغاني سابق يف السفارة
كسائق توصيل لصالح رشكة "أمازون" اليوم.
يعيش نجرابي ودبلوماسيان آخران تكلما مع صحيفة "فورين
بولييس" يف أجواء آمنة داخل الواليات املتحدة بعد مرور أشــهر عىل
تلك األحداث كلها ،لكنهم يشعرون بدهشة عارمة إزاء انهيار بلدهم
وموجة الجوع والقمع واملعاناة التي تجتاحه يف الوقت الراهن .يقول
نجرابي" :يصعب علينا أن نتابع العيش
بشكل طبيعي يف ظل استمرار
ٍ
معاناة شعبنا ووطننا .ال يمكن أن نستمتع بالحياة أو راحة البال...
ال يمكنني أن أشعر بالسعادة يف أي مكان من العالم".
يفتقر  95%من الشعب األفغاني إىل األغذية الكافية ،وأصبح 9
ماليني شخص عىل شفري املجاعة بعد وقف ّ
تدفق األموال األمريكية
واألجنبيــة التي دعمت نظام الحُ كم األفغانــي طوال عقدَين .حني
ن ّ
ظمت األمم املتحدة مؤتمرا ً طارئا ً للمانحني يف أواخر شــهر نيسان
لجمع األموال وتأمني مســاعدات إنســانية عاجلة ألفغانستان،
جمعت املنظمة مبلغا ً أقل من هدفها النهائي ( 4.2مليارات دوالر)
بمليا َري دوالر.
يتساءل نجرابي حتى اآلن عن السبب الذي منع الحكومة األمريكية
من فعل املزيد إلبقاء السفارة مفتوحة ،ال سيما بعد الجهود واألموال
التي تكبّدتها الواليات املتحدة ملســاعدة بلده يف آخر عرشين سنة .يف
ُ
"كنت أتمنى أن تكــون الواليات املتحدة آخر
النهايــة ،يقول نجرابي:
دولة تغلق السفارة ،ال األوىل".

١٢

اقــــتصــــاد

الثلثاء  ١٤حــزيــران 2022

العـــدد  - 859الســـنة الثــالثــة

موظفو اإلدارة العامة يتقاضون دوالرًا في اليوم و ُيحرمون من المساعدة االجتماعية وبدل النقل

الدولة المحتضرة "تقتل" من يخدمها

بعد صراع مرير مع «مرض» إنكار انهيار سعر الصرف العضال لعامين ونيف،
«أسلم» موظفو القطاع العام «الدوام» ،معلنين االضراب المفتوح.
محاوالت الصمود باللحم الحي لتسيير المرفق العام طيلة الفترة
الماضية ،لم تُقابل إال بمزيد من اإلذالل بحق الموظفين وعائالتهم .فما
يمارس بحقهم يصح وصفه بـ «المجزرة» المعيشية ،في حين أن أموال
الدولة تهدر أمام أعينهم.
خالـــــد أبــــو شقـــــرا
التدنــي الفاضــح يف قيمة رواتــب موظفي
القطاع العام ،دفعت بأحــد املوظفني الطلب من
التفتيــش املركزي «التحقيــق مع كل من يحرض
إىل عملــه ،من غري املعنيني باالمــور الصحية .إذ
صار من املستحيل عىل أي موظف «نظيف الكف»
أن يســتمر بعــد أن أصبح راتبه ال يعادل ســعر
صفيحتي بنزين.

يمولون فشل الدولة ...من «دمهم»
ّ

باالرقام« ،يتجاوز مجموع الخسارة السنوية
التي يتحملها موظفو القطاع العام (يبلغ عددهم
 440ألفا ً بني فاعل ومتقاعد) نتيجة انهيار اللرية
 7.5مليارات دوالر» ،بحســب دراســة لألستاذ
الجامعــي والباحث املتخصص د .تيســر عباس
حمية .فمجموع ما تنفقه الدولــة اللبنانية عىل
رواتب القطاع العام انخفض من حواىل  8مليارات
دوالر ســنويا ً كانت تشكل  12ألف مليار لرية عىل
سعر الرصف الرسمي ،إىل  480مليون دوالر اليوم
عىل ســعر «صريفة» الذي يقــارب  24500لرية.
وعىل ســبيل املثــال ال الحرص فاملوظــف الفقري
الذي يتقاىض شــهريا ً مبلغ مليون ونصف املليون
لرية لبنانيــة ،كانت قدرته الرشائيــة تعادل ألف
دوالر ،أصبحت اليوم تعادل  50دوالراً .وخســارته
الشــهرية تبلغ  950دوالرا ً أمريكيــاً .وعليه فان
املوظفني الفقــراء يدعمون الدولة ســنويا ً بما
يعادل  7مليارات و 520مليون دوالر أمريكي عرب
خســارتهم تلك .وهم اليوم ال يستطيعون تأمني
قوت يومهم ،وال طبابتهم ،وال تعليم أوالدهم ،وال
التنقل بسهولة ،وال يملكون أدنى مقومات العيش
الكريم».

ال مساعدات وبدل نقل

من ضمــن موظفي القطاع العــام هناك يا

يقــارب  15ألف موظــف يف االدارة العامة ( 10
آالف يف املــاك 3 ،آالف متعاقــد وأكثر من 1500
أجري) بمتوســط دخل ال يتجــاوز  2مليون لرية
فقط .وباستثناء موظفي الفئة االوىل ،أي املدراء
العامني ،فان الرواتب تبــدأ بـ مليون و 100ألف
لرية يف الفئة الخامســة ،وتنتهي عند ســقف 2
مليــون لرية يف الفئــة الثانية .وعــى الرغم من
اإلضراب أعاق إنجاز المعامالت
التدنــي الهائــل يف األجور الذي يبــدأ بـ  1دوالر
عند
يوميا ً لقســم كبري من املوظفــن ،وينتهي
المطالب المحقة
موظفو
الفئة الثانية بحواىل  3دوالرات ،فقد حرم
عىل الرغم من أهمية موقــع اإلدارة العامة
املســاعدة
اإلدارة العامــة مــن بدل النقل ،ومن
يف بنيــة القطاع العام ،لم تتجــاوز حصتها من
28
يف
رئاسية
االجتماعية التي أقرت بمراســيم
موازنة  2022املوجــودة يف مجلس النواب 612
بقيت
املوعودة
كانون الثاني  .2022فاملســاعدة
مليار لرية كانت تعــادل  408ماليني دوالر يف ما
موظفي
رابطة
«حربا ً عىل ورق» ،بحسب رئيسة
مىض ،أصبحت اليوم  22مليون دوالر فقط .وهي
مرشوطة
كانت
«ألنها
اإلدارة العامة نــوال نرص.
معرضة لالنخفاض أكثر مع كل انهيار يف ســعر
ً
ً
ا
يوم
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يعادل
ما
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ا
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ً
ا
يوم
يحرضون
كانوا
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شهرياً .يف حني أن
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موظــف
بموظفي االدارة العامة ال يمكن
وبدل نقل ،إذا دفع ،واملســاعدة
المساعدة االجتماعية
مقارنته مــع بقية القطاع العام
االجتماعية ،يبقــى مقترصا ً
عن
بقيت «حبرًا على ورق» ألنها ال من حيث العدد وال التقديمات
العمل
تأمني الوصول إىل مــكان
واملساعدات التي يتلقونها .وعليه
ملدة  12يوما ً فقــط .ومن يطلب كانت مشروطة بالحضور 3
فاننــا مجربون عــى االرضاب
أيام أسبوعيًا
الحضور اليومي من املوظف ،كانه
والتوقــف عــن العمل ولســنا
يطلب منه البقاء مــن دون أكل
مخريين ،تضيف .وعــى الرغم
حتى
نقارب
أن
ورشب لتأمني الحضور ،من دون
مــن أن املنطق والعدل يقيض بـ «إعادة نســبة
من
الحياة
متطلبات
مجموع االنفاق عىل بقيــة
الـ  95يف املئة التي فقدناهــا من رواتبنا .فنحن
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عىل أساس  8000لرية أو حتى  12ألف لرية بعدما
مهما
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بسحر
االعتمادات
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الطبابة واالستشفاء ،وبدل نقل عادل أو قسائم

ما هي القروض المتاحة
من مصرف اإلسكان؟
کشــف رئيس مجلس إدارة مرصف
اإلسكان ومديره العام أنطوان حبيب عن
ّ
خصصها املرصف ملساعدة
رزمة قروض
اللبنانيني مــن ذوي الدخل املحدود .وقال:
إن مرصف اإلسكان يف صدد إطالق موقع
إلكرتوني لخدمــة الراغبني يف تقديم طلب
للحصول عىل قروض ،والتي تشمل قرض
رشاء منزل ،وقرض ترميم وقرضا ً لرتكيب
الطاقة الشمسية.
وعدّد أنــواع القــروض ورشوطها،
مشــرا ً إىل أن «هذه القروض هي حرصا ً
للمواطن اللبناني من ذوي الدخل املحدود
فقط ،رشط أال يكون قد استفاد سابقا ً من
أي قرض إسكان ،وأال يملك منزال ً مسجّ الً
باسمه عىل األرايض اللبنانية كافة».
أما القروض املتاحة فهي:
 قرض رشاء منزل ،وقد خصص مرصفاإلسكان مبلغا ً أقصاه مليار لرية بدل رشاء
شقة بمساحة  120مرتاً ،مقسطا ً عىل 30
سنة وبفائدة ال تتخطى .4.99%

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0422
هرفينا األوكرانية
$ 0.0339

كركي :تأمين الحماية لمكتب
الغبيري أو إقفاله نهائيًا

 قرض ترميم املنزل وقد خصص مرصفاإلسكان مبلغا ً أقصاه  400مليون مقسطا ً
عىل  10سنوات وبفائدة .4.99%
 قرض الطاقة الشمسية ويرتاوح السقفاملايل بــن  75و 200مليــون لرية عىل 5
سنوات بفائدة .4.99%
وكشف أن «هذه القروض مموّلة من
الصندوق العربــي للتنمية االجتماعية يف
الكويت ،ومن مــرف لبنان» ،كما أعلن
أن «مرصف اإلسكان يف صدد التوقيع عىل
مذكرة تفاهم بينه وبني األمم املتحدة لدعم
القروض ،ومن أهــم رشوط املذكرة هي
التعاون والتنســيق والشفافية» ،مضيفا ً
أن «مرصف اإلسكان سبق أن ّ
وقع مذ ّكرة
تفاهم مع «املركز اللبناني لحفظ الطاقة».
وختم حبيب :أعطى مرصف اإلسكان
بارقة أمل لــذوي الدخل املحــدود وهذه
ّ
مخصصــة فقط ألصحاب الدخل
املبادرة
املحدود وال نصيب فيها للمَ يســورين وال
للوساطات».

االسترليني
$ 1.2127
الين الياباني
$ 0.0075

محروقات تراعي مكان ســكن املوظف واملسافة
التي تفصله عن عمله ...عندهــا يصبح الراتب
الذي يرتجم عىل  12ألف لرية كافيا ً لتأمني أبسط
متطلبات الحياة ساعتذاك نعلق االرضاب» .ومن
املطالب املحقة أيضاً:
 رفع الغبن الالحق باملتقاعدين. إعادة احتســاب املعــاش التقاعدي عىلأساس 100%
 إلغاء رضيبــة الدخل عن هذا املعاش عمال ًبقرار املجلس الدستوري رقم .2017/13
 إعادة الدوام الرســمي اىل الساعة الثانيةمن بعد ظهــر أيّام اإلثنــن ،الثلثــاء ،األربعاء
والخميس والســاعة الحادية عرشة قبل الظهر
من أيّام الجمعــةّ ،
ألن الدوام الحايل أصبح يف ظ ّل
الظروف الراهنة ،غري مربر ومســتحيل التطبيق،
لناحيــة تأثريه وعدم مراعاته للحيــاة العائلية،
واالقتصادية أيضاً.
الرشوط لعودة العمل إىل طبيعته يف اإلدارات
العامة «ليســت مكلفة وال تتعارض مع مطالب
صندوق النقد الدويل وسياســات ترشيق القطاع
العام» ،بحســب املوظفني .بل هــي الحد االدنى
املطلوب لقيام الدولة بواجباتها تجاه مواطنيها.
وإن كان ال بد للرتشيد يف االنفاق وتخفيض أعداد
املوظفني فعليهم البــدء بالقطاعات املتضخمة
التي تــكاد تنفجر» .أما التشــفي بحق االدارات
العامة وموظفيها فسيؤدي إىل تحلل الدولة كليا ً
بعدما أمعن فيها االهرتاء.

الدوالر  28200ليرة
...و"صيرفة" 24700

إجتمع مدير عام الصندوق الوطنــي للضمان االجتماعي د .محمّ د
كركي مع رئيس مكتب الغبريي واملســتخدمني العاملني فيه ،يف حضور
املديــر اإلداري ومدير التفتيــش اإلداري ورئيس نقابة مســتخدمي
الصندوق وت ّم البحث يف التع ّرض السافر إىل رئيس املكتب واملستخدمني،
جســديا ً ولفظيا ً من قبل املدعو ع .ح وزوجته ن.ح حيث قاما باالعتداء
عىل املســتخدمني وعىل ممتلكات وموجودات املكتب وبعثرة املعامالت
والعبث بها».
ولفت كركي إىل أنــه «يف ضوء التهديدات التي تعــ ّرض لها رئيس
ّ
التوقف عن العمل آســفني لحني تأمني
املكتب واملســتخدمني ،قــ ّرروا
الحماية األمنية الالزمة درءا ً للمخاطر وتداعياتها».
كد كركي أنّــه «يف حال عدم تأمني الحماية املطلوبة ،ســيض ّ
وأ ّ
طر
آســفا ً إىل إقفال مكتب الغبريي بشكل نهائي ،ما سيحرم حواىل خمسة
آالف ســائق عمومي من التقديمات الصحّ ية واالجتماعية» .كما طلب
«من الجهات السياســية واإلجتماعية والبلديــة املتواجدة يف املنطقة،
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتأمني استمرارية العمل يف هذا املكتب وبالتايل
ديمومة إيصال التقديمات إىل مستحقيها والتي تشمل أكثر من  20ألف
مواطن».

بيـتـكـوين
$ 22855
الذهب
$ 1830

CMC crypto
$ 478.01
الفـضـة
$ 21.07

الروبل
$ 0.0177
بــرنــت
$ 119.67

ســجّ ل ســعر رصف الدوالر يف
السوق الســوداء أمس  28150لرية
لبنانية للرشاء و  28200لرية لبنانية
لبيع الدوالر الواحد بارتفاع نحو 250
لرية لبنانية عن امس األول.
ّ
منصــة «صريفة»
وعىل صعيد
بلغ حجم التداول عربها ليوم امس،
 55مليــون دوالر أمريكــي بمعدل
 24700لــرة لبنانية للدوالر الواحد،
وفقا ً ألســعار رصف العمليات التي
نفذت من قبل املصارف ومؤسسات
الرصافة عىل املنصة.
وذ ّكر مرصف لبنــان أنه «عىل
املصــارف ومؤسســات الرصافــة
االســتمرار يف تســجيل كل عمليات
البيع والــراء عىل منصة ،Sayrafa
وفقــا ً للتعاميــم الصــادرة يف هذا
الخصوص».

اليوان الصيني
$ 0.1480
خام WTI
$ 118.24

الليرة التركية
$ 0.0580
طن القمح
$ 410.62

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٥٩السنــــة الثــالثــة

إلى محاوري هوكشتاين :حذار ِ توريط لبنان

اتفاقكم عىل موقف واحد تُبلغونه لهوكشتاين رضوري .لكنه يجب أن ينبع
من حق لبنان يف ثروته بــا مزايدات وال «تهبيط حيطان» .واعلموا انكم وضعتم
شــعبنا يف موقع تفاويض ضعيف بعدما َ
أفقرتْه منظومتكم وخسفت به األرض.
َ
فتواضعوا وحاولوا إنقاذ ما يجب إنقاذه .اســتخراج لبنــان للغاز فيه مصلحة
لكم أوال ً ألنه يجدد شباب منظومتكم ويعزز سطوتها ويعطيها مربرات إضافية
لالستمرار ،وفيه مصلحة لكل الناس عىس أن تسعفنا الثروة املستجدة يف النهوض
من الدرك الذي انحدرنا إليه.
حرضات الرؤساء .ال نقول لكم إقبلوا ما يعرضه عليكم العدو أو الوسيط ،بل
فاوضوا ،لكن بشــعور بالذنب ،آخذين يف االعتبار أن لبنان مفلس ،واالنهيار الذي
فاوضوا وفقا ً ملصلحة لبنان العليا وأبنائه
تسببتم به مع حلفائكم ليس له قرار .ثم ِ
وليس عىل وقع «امللف النووي» وايقاع النزاع االيراني -الغربي .فلبنان ال طاقة له
عىل االنتظار غري املجدي ،وال عىل املماطلة يف انتظار تســويات وصفقات اقليمية
ليس هو بالنسبة إليها سوى ورقة أو ساحة مساومات وف ْرق عملة.
فاوضوا بثقة صاحب الحق حتى ولو كانت ثقتنا بكم
حرضات الرؤســاءِ .
تحتاج جهدا ً لوقف االهتزاز ،لكن
حذار اصطناع البطوالت والتســبب بخســارة
ِ
فرصة اســتثنائية أو توريط لبنــان .نرفض أن يأخذنا املحــور الذي توالونه اىل
مغامرات ،ولسنا قطعا ً مستعدين لدفع األثمان».

الوساطة األميركية" :الفرصة األخيرة"!

وإذ نقلت مصادر مطلعة عىل أجواء مأدبة عشــاء بو صعب أنّها شــهدت
«نقاشــات إيجابية ومثمرة باتجاه تأكيد الرغبة املتبادلة يف تفعيل الوســاطة
األمريكية إلنجاز ملف الرتسيم البحري يف جنوب لبنان» ،نبّهت أوساط ديبلوماسية
مواكبة لهذا امللف إىل رضورة أن يغتنم املســؤولون اللبنانيون الفرصة السانحة
راهنــا ً بوصفها «الفرصة األخرية إلنجاح الوســاطة األمريكيــة ونزع فتيل أي
ً
موضحة ّ
مواجهة محتملة عىل الجبهة الحدودية مع إرسائيل»،
أن «املعنيني عىل
ضفتي الحدود يؤكدون رغبتهم بتجنب الصدام ،لكن تبقى العربة برتجمة النوايا
غري الصدامية للحؤول دون أي انزالقة غري محســوبة العواقب والتداعيات ليس
فقط عىل لبنان وإرسائيل إنما عىل املنطقة برمتها».
ورأت األوساط نفسها ّ
أن «اإلدارة األمريكية راغبة فعالً بمساعدة لبنان عىل
ترسيم حدوده البحرية مع إرسائيل لكنها لن تقبل بأن تخضع وساطتها لعملية
استنزاف مستمرة يف الوقت والجهد ،خصوصا ً و ّ
أن مبعوثها الخاص لهذه املهمة
ســبق أن قدّم طرحا ً مكتوبا ً للجانب اللبناني حول تصوّره لحل النزاع الحدودي
البحــري مع الجانب اإلرسائييل لكن األمور بقيت تــراوح مكانها دون تلقيه أي
موقف لبناني موحد إزاء هذا الطرح ،إىل أن أعادت اإلجراءات اإلرسائيلية امليدانية
عند حقل «كاريش» تحريك املياه الراكدة يف ملف املفاوضات ما استدعى استعجال
املسؤولني اللبنانيني املساعدة األمريكية الستئناف عملية التفاوض» ،مشدد ًة عىل
ّ
أن «املرحلة الراهنة لم تعد تحتمل مزيدا ً مــن املراوحة والضبابية يف املواقف ّ
ألن
عامل الوقت أصبح ضاغطا ً خصوصا ً وأنه لم يعد يفصل إرسائيل عن البدء بعملية
استخراج الغاز سوى أسابيع قليلة ،بينما لبنان ال يزال يف بداية رحلة طويلة من
التنقيب واالستكشاف قبل الوصول إىل مرحلة االستخراج».
وكان رئيس الجمهورية ميشــال عون قد أكد أمــام زواره أمس عزم لبنان
عىل إعادة إحياء املفاوضات غري املبارشة مع إرسائيل لرتســيم الحدود البحرية
الجنوبية عرب الوســاطة األمريكية ،الفتا ً إىل أنّه «سيتم إبالغ السفري هوكشتاين
بموقف لبناني موحد حيال الطروحات املقرتحة الستئناف املفاوضات بما يحفظ
حقوق لبنان يف ثروته الغازية والنفطية» .لكنه ومقابل اإلشارة إىل ّ
أن توقف هذه
املفاوضات أتى «بعد رفض العــدو االرسائييل االقرتاح اللبناني باعتبار الخط 29
خطــا ً تفاوضيا ً ورفض الجانب اللبناني للخــط االرسائييل رقم  1وخط هوف»
األمريكي ،رمى عون كرة املســؤولية يف عدم اعتماد لبنان رسميا ً إحداثيات الخط
 29لرتســيم الحدود البحرية يف ملعب مجلس الوزراء الذي لم يق ّر «املوافقة عىل
اعتماد هذا الخط إلحالته إىل مجلس النواب وفقا ً لألصول».
حكوميــاً ،وبمعزل عن تأكيداته املتكررة أمــام املوفدين الدوليني والبعثات
الدبلوماسية ّ
بأن مسار االستحقاقات الدستورية سيُستكمل بعد إنجاز االنتخابات
النيابية من خالل االستشارات النيابية امللزمة لتشكيل الحكومة الجديدة ،ال يزال
رئيس الجمهوريــة «يماطل» يف الدعوة إىل إجراء هذه االستشــارات وفق تعبري
مصادر نيابية «تار َة بحجة اســتكمال انتخابات رئاسة ومكتب ولجان املجلس
النيابي ،وتار ًة بحجة انتظار تشــكيل الكتل والتكتــات النيابية ،واليوم بذريعة
االنشغال بزيارة الوسيط األمريكي لرتسيم الحدود ،بينما الغاية الحقيقية من وراء
هذه املماطلة اختزلها رئيس «التيار الوطني الحر» جربان باســيل خالل مقابلته
ً
رصاحة عن مطلب اتضاح الشخصية التي سيصار إىل
املتلفزة األخرية باإلفصاح
تكليفها تشكيل الحكومة سلفا ً قبل توجيه عون الدعوة لالستشارات».
ويف هذا السياق ،لفتت املصادر إىل ّ
أن «باســيل يعود كما درجت العادة عند
االستحقاقات الحكومية إىل تسخري الصالحيات الرئاسية لصالح تحسني رشوطه
التفاوضية يف عمليتي التكليف والتأليف ،وهذه املرة يســعى لقطع الطريق أمام
إعادة تســمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشــكيل الحكومة العتيدة ال سيما وأنه
يدرك ّ
أن األكثرية النيابية مؤمنة لتكليف ميقاتي ،ويســعى بالتايل لالستفادة من
الفرتة الزمنية الفاصلة عن الدعوة املرتقبة لالستشارات األسبوع املقبل لتحصيل
لكن املصادر أكــدت يف املقابل ّ
مكاســب معينة يف البازار الحكومي»ّ ،
أن ميقاتي
«مش مستعجل» وال يبدو يف وارد «الخضوع ألي ابتزاز وال إىل تقديم أي تنازالت أو
تعهدات مسبقة الستعجال تكليفه».

ّ
موظفي القطاع العام :الدولة تتحلّل
إضراب

يتشــارك موظفو القطاع العام البالغ عددهــم  320ألفا ً يف الخدمة الفعلية
و 120ألف متقاعد ،مصيبة انهيار القدرة الرشائية نفسها .إال أن رشيحة موظفي
االدارة العامة تبقى «االكثر تأثراً» ،بحسب رئيسة رابطة املوظفني نوال نرص .ذلك
أن حصة االدارة العامة من املوازنة ال تتجاوز  20مليون دوالر بحسب سعر رصف
السوق .وقد حرم املوظفون من املساعدة االجتماعية التي أقرت بمرسوم يف كانون
الثاني الفائت وال يدفع لهم بدل النقل .فأصبح دخل رشيحة كبرية منهم ال يتجاوز
الدوالر الواحد يومياً .ويف أحسن السيناريوات فان الراتب الذي يتقاضونه بمتوسط
 2مليون لرية شــهرياً ،ال يكفي للوصول إىل مراكز العمل ،حتى لو جمع مع بدل
النقل املحدد بـ  64ألف لرية يوميا ً واملساعدة االجتماعية التي ترتاوح بني  1.5و3
ماليني لرية».
عجــز الدولة بصفتها أكرب رب عمل عن إنصاف مــن يخدمونها ،ما هو إال
دليل عىل تح ّللها .وإذا كان املوظف املرضب يستطيع ان يستمر من خالل التقنني
يف املرصوف ،والعمل بشــكل حر ،وبيع األصول وتسييل املدخرات ...فإن السؤال
االسايس هو كيف يمكن للدولة أن تســتمر .فالدولة فقدت موظفيها ومواردها
املالية وثقة مواطنيها ،وأصبحت عىل قاب قوســن أو أدنى من التح ّلل واالندثار
بشكل نهائي.

إسرائيل تح ّذر مواطنيها" :خطر إيراني" في تركيا

وقال الوزير اإلرسائييل خالل اجتماع مع نواب من حزبه «يش عتيد» (يوجد
مستقبل)« :إذا كنت قد خ ّ
ططت لرحلة إىل اسطنبول فقم بإلغائها .ال توجد عطلة
ّ
تســتحق أن تدفع حياتك ثمنا ً لها» ،مطالبا ً اإلرسائيليني بـ»عدم السفر إىل تركيا
إطالقاً» ،ما لم تكن الرحلة رضورية.
كما أوضح أن بعض اإلرسائيليني الذين ســافروا أخريا ً إىل تركيا عادوا «من
دون أن يعلموا أنه قد ت ّم إنقاذ حياتهم» ،مؤكدا ً أن املهاجمني املحتملني ســعوا إىل
استهداف مواطنني إرسائيليني «من أجل خطفهم أو قتلهم» .وأردف« :أو ّد أن أشكر
الحكومة الرتكية عىل جهودها لحماية أرواح املواطنني اإلرسائيليني» ،بينما وجّ ه
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رسالة لإليرانيني قال فيها« :ك ّل من يتسبّبون باألذى لإلرسائيليني سيدفعون الثمن
وسوف نُطاردهم يف ك ّل مكان».
وبعد ســاعات من بيانه ،أعلن مجلس األمن القومي اإلرسائييل رفع تحذيره
يف شأن السفر إىل اسطنبول إىل أعىل مستوى .وجاء يف بيان ملجلس األمن القومي:
«بالنظر إىل الطبيعة املستم ّرة للتهديد ويف ضوء النوايا اإليرانية املتزايدة ملهاجمة
إرسائيليني يف تركيا ،خصوصا ً اسطنبول ،رفع مجلس األمن القومي تحذير السفر
إىل إسطنبول إىل أعىل مستوى :املستوى الرابع».
وعىل الضفة املقابلة ،تحدّثت وســائل إعالم إيرانية عن مقتل عنرصَ يْن من
«فرقة الفضاء» التابعة لـ»الحرس الثوري» يف حادث َ ْي منفص َل ْي نهاية األسبوع
املايض ،بحســب ما نقلت وكالة «أسوشــييتد برس» .ووصفت وسائل اإلعالم
العنرصَ يْن بـ»الشهي َديْن» ،وهو مصطلح يُستخدم عاد ًة لوصف الذي يلقى حتفه
أثناء أداء «مهام وطنية».
وذكرت وكاالت إيرانية أن أحد القتي َل ْي يُدعى عيل كماني ،مشري ًة إىل أنه تويف
يف «حادث ســر خالل مهمّ ة» يف مدينة الخمني بوسط إيران ،فيما يُدعى القتيل
الثاني محمد عبدوس ،الذي تويف «أثناء أدائه مهمّ ة» يف محافظة سمنان اإليرانية.
نوويّاً ،أكدت طهران إمكانية العودة عــن اإلجراءات التي اتخذتها لتقليص
التزاماتها النووية يف حال إحياء اإلتفاق النووي .وقال املتحدّث باســم الخارجية
اإليرانية سعيد خطيب زاده خالل مؤتمر صحايف« :إذا ت ّم إنجاز إتفاق يف فيينا غداً،
ك ّل اإلجراءات التي اتخذتها إيران قابلة للعودة عنها تقنيّاً».
وأكد خطيب زاده أن إيران «تمتثل بشــكل كامل إللتزاماتها بموجب إتفاق
الضمانات» ،موضحا ً أن «ك ّل كامريات إتفاق الضمانات يف الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية هي بمكانها» .وجدّد دعوة الواليــات املتحدة إىل اتخاذ القرار الذي يُتيح
إحياء اإلتفاق.
واعترب أن املفاوضات قد تُفيض إىل نتيجــة يف حال وضعت الواليات املتحدة
جانبا ً «وهم النفوذ واســتخدام آليات الضغط يف عملية التفاوض» ،مشدّدا ً عىل
أن «ما نُر ّكز عليه هو أن يُصبح هــذا اإلتفاق عمليّاً ...وهذا مُمكن يف حال ّ
غيت
الواليات املتحدة مقاربتها وسلوكها».
وبينما اعترب ّ
أن احتجاز طائرة «بوينغ  »747فنزويلية منذ أسبوع يف األرجنتني
والتي كانت تق ّل  14فنزويليّــا ً و 5إيرانيني ،هي جزء من «عملية بروباغندا» ض ّد
طهران ،أمر قاض فدرايل أرجنتيني أمس بتمديد حجز جوازات سفر اإليرانيني 72
ســاعة ،يف حني تُحقق بوينوس آيرس يف احتمال ارتباطهم بـ»الحرس الثوري»
اإليراني.

العفو الدولية :موسكو ترتكب "جرائم حرب"

وي ّ
ُفصل التقرير الذي يحمل عنوان «يُمكن ألي شخص أن يموت يف أي وقت»،
كيف بدأت القوات الروسية يف استهداف مناطق مدنية يف خاركوف يف اليوم األوّل
من الغزو يف  24شــباط ،وكيف استم ّر القصف الذي «ال هوادة فيه» ملدّة شه َريْن،
محدِثا ً «دمارا ً شامالً» يف املدينة البالغ عدد سكانها  1.5مليون نسمة.
وقالت كبرية مستشاري االستجابة لألزمات يف منظمة العفو الدولية دوناتيال
روفرياُ :
«قتل أشــخاص داخل منازلهم ويف الشوارع ويف املالعب ويف املقابر وأثناء
وقوفهم يف طوابري للحصول عىل املســاعدات اإلنسانية أو التسوّق لرشاء الطعام
واألدوية» ،مشــدّد ًة عىل أن «القوات الروسية املسؤولة عن هذه الهجمات املروّعة
يجب أن تُحاسب» .وكشفت اإلدارة العسكرية يف خاركوف ملنظمة العفو الدولية أن
 606مدنيني ُقتِلوا و 1248جُ رحوا يف املنطقة منذ بدء النزاع.
ويف سياق متّصل ،عُ ِث َر عىل  7جثث ،بعضها مكبّل اليدين والرجلني ،يف مقربة
قرب بوتشــا ،البلدة القريبة من كييف التي أصبحت رمزا ً لـ»جرائم الحرب» التي
ترتكبها روســيا .وقال قائد رشطة كييف أندري نيبيتــوف 7« :مدنيني تع ّرضوا
للتعذيب عىل يد الروس ث ّم أعدموا بطريقة جبانة برصاصة يف الرأس» ،مشريا ً إىل
أن «هذه املقربة عُ ِث َر عليها اليوم (أمس) يف منطقة كان يتمركز فيها الروس قرب
قرية مريوتسكي» الواقعة عىل بُعد نحو  10كيلومرتات إىل شمال غرب بوتشا.
ميدانيّاً ،أق ّرت القوات األوكرانية بأنها انسحبت من وسط سيفريودونيتسك
إثر هجوم رويس جديد عىل هذه املدينة اإلســراتيجية يف رشق أوكرانيا التي تدور
ّ
شــن
فيها معارك ضارية .وجاء يف إحاطة لرئاســة األركان األوكرانية أن «العدو
بدعم مدفعي هجوما ً عىل سيفريودونيتسك وحقق نجاحا ً جزئيّا ً وأخرج وحداتنا
من وسط املدينة» ،مشري ًة إىل أن املعارك متواصلة.
وأكد حاكم منطقة لوغانســك سريغي غايداي خروج القوات األوكرانية من
وســط املدينة التي تُش ّكل املركز اإلداري للقســم الواقع تحت سيطرة كييف من
املنطقة ،بينما ذكر اإلنفصاليون املوالون ملوسكو الذين يُقاتلون إىل جانب الروس
يف هذه املنطقة أن الوحدات األوكرانية األخرية التي ال تزال يف سيفريودونيتســك
باتت حاليّا ً «عالقة» ،بعد تدمري آخر جرس يســمح بالوصول إىل املدينة املجاورة
لليسيتشانســكّ .
لكن غايداي نفى أن تكون الوحدات عالقة ،فيما اعترب الرئيس
األوكراني فولوديمري زيلينســكي أن الكلفة البرشية ملعارك سيفريودونيتســك
«مروّعة».
ويف ميكوالييف يف الجنوب ،توقف تقدّم القوات الروسية عند مشارف املدينة
وحفــر الجيش األوكراني خنــادق بمواجهة القوات الروســية .ويف وقت تتعثّر
َ
طرف ْ النزاع ،ح ّذر ميخائيل كاســيانوف ،أوّل رئيس حكومة
فيه املفاوضات بني
( )2004-2000يف ظ ّل فــرة حكم الرئيس الرويس فالديمري بوتني ،من أن األخري
ينوي استهداف دول أخرى .وقال كاسيانوف الذي أصبح معارضا ً لوكالة «فرانس
برس»« :إذا ســقطت أوكرانياّ ،
فإن دول البلطيق ستكون التالية» ،مشريا ً إىل أنه
يختلف تماما ً مع فكرة الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون بأنه ال ينبغي «إذالل»
بوتني.
توازياً ،دعــا ماكرون إىل تعزيز الصناعة الدفاعيــة األوروبّية التي يجب أن
تكون «أقوى بكثري» .وأثناء افتتاح املعرض الدويل لصناعات الدفاع واألمن الربيني
«يوروساتوري» قرب باريس ،قال الرئيس الفرنيس« :دعونا ال نُك ّرر أخطاء املايض،
إنفاق الكثري للرشاء من مكان آخر ،ليس فكرة جيّدة» .وجاء كالم ماكرون يف حني
أعلنت دول أوروبّية عدّة رغبتها بزيادة ميزانياتها الدفاعية.
ويف شأن اإلنفاق العســكري الفرنيس ،أشار ماكرون إىل أنه «طلب من وزير
(الجيوش) ورئيــس أركان الجيوش أن يجريا يف األســابيع املقبلة إعادة تقييم
لقانون الربمجة العسكرية يف ضوء الســياق الجيوسيايس» ،موضحا ً أن فرنسا
«دخلت يف اقتصاد الحرب الذي أعتقد أنّنا ســنُن ّ
ظم أنفسنا عىل أساسه عىل املدى
الطويل» ،إذ «لم يعد بإمكاننا التعايش مع قواعد وجدت قبل عام».
ويف غضون ذلك ،كشــفت وزارة الزراعة األوكرانيــة أن البالد خرست ربع
أراضيها الصالحة للزراعة بســبب االحتالل الرويس ملناطــق معيّنة يف الجنوب
والرشق ،دون أن يُش ّكل ذلك «تهديدا ً لألمن الغذائي» ألوكرانيا ،بينما ّ
حققت روسيا
خالل األيام املئة األوىل من غزو أوكرانيا عائدات قدرها  93مليار يورو من صادرات
الطاقة األحفورية ،ال ســيّما إىل االتحاد األوروبي ،بحســب تقرير أصدره مركز
البحوث حول الطاقة والهواء النظيف الذي يتّخذ مق ّرا ً له يف فنلندا .وإن كانت بعض
الدول مثل بولندا وفنلندا ودول البلطيق تبذل جهودا ً كبرية لخفض وارداتها ،فإن
دوال ً أخرى زادت مشرتياتها ،ومن بينها الصني والهند واإلمارات العربية املتحدة،
وكذلك فرنسا ،بحسب املركز.
ويف األثناء ،وصلت رئيسة املفوضية األوروبّية أورسوال فون دير اليني ورئيس
الوزراء اإليطايل ماريو دراغي إىل إرسائيل أمس يف الوقت الذي يســعى فيه االتحاد
األوروبــي للح ّد مــن واردات الوقود األحفوري الرويس وإيجــاد مصادر جديدة
إلمدادات الطاقة .والتقى املســؤوالن وزير الخارجيــة اإلرسائييل يائري البيد ،يف
حني سيجتمعان برئيس الوزراء نفتايل بينيت اليوم .بالتزامن ،بدأت تركيا رسميّا ً
باألمس استخراج الغاز الطبيعي يف البحر األسود ،ما سيسمح لها ،بحسب رئيسها
رجب طيب أردوغان ،بإنتــاج  10ماليني مرت مكعب بحلول الربع األوّل من العام
.2023
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أفقيا:

 – 1دولــة أفريقية  -نعم
بالروسية.
 - 2كيميائي بريطاني راحل
وضع النظرية الذرية الحديثة
المسماة باسمه.
 - 3ماركة سيارات في مجموعة
ميتسوبيشي  -خنزير بري.
ورق  -طائر حسن
 - 4ضعف
ّ
الصوت.
وكسر  -عظم ناتئ
حطم
ّ
ّ -5
على ظهر القدم.
 - 6عثرا على  -برئ وال يزال به
ضعف (المريض).
َ
 - 7مجموع ٌة من َم ْر كبا ت
السكة الحديدية تجرها قاطر ٌة
 ساخن. - 8ضوء  -مدينة فرنسية.
 - 9الجفاف  -إحسان.

 – 1ألزمه وأرغمه  -تال الكتاب.
 - 2عاصمة دولة عربية.
كل ما هو بال َثمن أو
 - 3دالل ُّ -
ُمقابل.
 - 4هادئ وساكن  -سبل وطرقات.
 - 5مدينة في قبرص  -جرذ
باألجنبية.
 - 6صدف بحري صغير.
 - 7دولة عربية.
 - 8نوع من العصافير  -نسيب.
 - 9اهتمام وتركيز  -ال يباح به.

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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العـــدد  - 859الســـنة الثــالثــة

مخاطر حصول تصعيد في أعلى مستوياته

أخبار سريعة

العالم يتّجه نحو عصر نووي خطر
وســط تفاقــم التوتــرات
الجيوســراتيجية حــول العالم،
خصوصا ً بعد الحرب الروسية ض ّد
أوكرانيا ،أظهــر تقرير لـ»معهد
ستوكهولم الدويل لبحوث السالم»
(ســيربي) نُرش أمــس أن عدد
األسلحة النووية يف العالم سريتفع
يف العقد املقبل بعــد  35عاما ً من
الرتاجع.
وكانت لدى القــوى النووية
التســع ،أي الواليــات املتحــدة
وروســيا والصــن وفرنســا
وبريطانيــا وباكســتان والهند
وإرسائيــل وكوريا الشــمالية،
 12705رؤوس حربيــة نووية يف
أوائل  ،2022أي  375رأسا ً أق ّل ِممَا
كانت عليه أوائل  ،2021بحســب
تقديرات «سيربي».
وقد انخفــض العدد من أكثر
مــن  70ألفا ً يف العــام  ،1986إذ
خفضت الواليات املتحدة وروسيا
تدريجــا ً ترســانتيهما الهائلتَ ْي
اللتَ ْ
ــن تراكمتــا خــال الحرب
ّ
لكــن باحثني من «معهد
الباردة.
ستوكهولم الدويل لبحوث السالم»
رأوا أن عرص نزع األسلحة يقرتب
من نهايتــه ،مح ّذرين من خطر
حدوث تصعيد نــووي هو اآلن يف
أعىل مســتوياته يف فــرة ما بعد
الحرب الباردة.
وأوضــح املعهــد أنــه بعد
انخفــاض «هامــي» العــام
املايضّ ،
فإن «من املتوقع أن تنمو
الرتســانات النووية خالل العقد
املقبل» .وقال مات كــوردا ،أحد
املشاركني يف إعداد التقرير ،لوكالة

«فرانس برس»« :قريبا ً سنصل إىل
النقطة التي يُمكــن أن يبدأ فيها
العدد العاملي لألســلحة النووية
باالرتفاع للمــ ّرة األوىل منذ نهاية
الحرب الباردة».
وتحــدّث الرئيــس الرويس
فالديمري بوتني يف مناســبات عدّة
عن إمــكان اللجوء إىل األســلحة
النوويــة ،يف إطــار الحــرب يف
أوكرانيا .ويف الوقت نفسه ،كشف
معهد األبحاث أن دوال ً عدّة ،بينها
الصني وبريطانيا ،تقوم إمّ ا رسميّا ً
وإمّ ا بشــكل غري رسمي بتحديث
ترساناتها أو تعزيزها.
ويف هذا اإلطــار ،اعترب كوردا
أنّه «ســيكون من الصعــب ج ّدا ً
إحراز تقدّم يف نزع الســاح خالل
السنوات املقبلة بسبب هذه الحرب
وبسبب الطريقة التي يتحدّث بها
بوتني عن أسلحته النووية» ،الفتا ً
إىل أن تلــك الترصيحــات املقلقة
تدفع «الكثري مــن الدول األخرى
املس ّلحة نوويّا ً إىل إعادة التفكري يف
اسرتاتيجياتها النووية».
وعــى الرغــم مــن دخول
معاهــدة األمم املتحــدة لحظر
األسلحة النووية حيّز التنفيذ أوائل
 2021وتمديد معاهدة «ســتارت
الجديدة» (نيو ستارت) األمريكية
 الروســية ملدّة  5سنواتّ ،إل أنالوضع يتدهور منذ بعض الوقت،
وفق املعهــد .وما يُثري القلق أيضا ً
من بني أمور أخــرى هو برنامج
إيران النــووي وتطوير صواريخ
فرط صوتية بشكل متزايد.
وأشار املعهد إىل أن اإلنخفاض

ّ
لخطة
دعم قضائي
لندن حول الالجئين

مفاعل نووي في جنوب فرنسا (أ ف ب)

الدول الخمس الدائمة
العضوية في مجلس األمن
الدولي تواصل توسيع أو
تحديث ترساناتها النووية
يف العدد اإلجمايل لألســلحة يرجع
إىل قيام الواليات املتحدة وروسيا
«بتفكيك الرؤوس الحربية» التي
باتت خارج الخدمــة ،يف حني أن
عدد األســلحة العاملــة ال يزال
«مســتق ّرا ً نســبيّاً» ،فيما تُمثل
واشنطن وموســكو وحدهما 90
يف املئة من الرتســانة النووية يف
العالم.
وال تــزال روســيا أكرب قوة
نووية مع  5977رأســا ً حربيّا ً يف
أوائــل العــام  ،2022بانخفاض
 280عــن العام املايض ،ســواء

كانــت منتــرة أو مخزنــة أو
تنتظر التفكيك ،بحســب املعهد
الذي أوضح أن أكثــر من 1600
من رؤوســها الحربية ي َ
ُعتقد أنها
جاهزة لإلستعمال.
من جهتهــا ،تمتلك الواليات
املتحــدة  5428رأســا ً حربيّاً ،أي
أق ّل بـ 120من العام املايض ،لكن
لديها رؤوســا ً منترشة أكثر من
روسيا ،ويبلغ عددها  .1750ومن
ناحيــة األرقــام اإلجمالية ،تأتي
الصني يف املرتبــة الثالثة (،)350
تليها فرنســا ( ،)290وبريطانيا
( ،)225وباكستان ( ،)165والهند
( ،)160وإرسائيل (.)90
أمّ ــا بالنســبة إىل كوريــا
الشمالية ،فكشف املعهد أن نظام
كيم جونغ أون الشــيوعي يمتلك
للم ّرة األوىل اآلن  20رأســا ً نوويّاً.
ويُعتقد أن بيونــغ يانغ لديها ما
يكفي من املــواد إلنتاج حواىل 50

رأســاً .ويف أوائل  ،2022أصدرت
الدول الخمــس الدائمة العضوية
يف مجلس األمن الدويل بيانا ً مفاده
بأنــه «ال يُمكن كســب الحرب
النوويــة ويجب عــدم خوضها
أبــداً» .ورغم ذلــك ،لفت «معهد
ستوكهولم الدويل لبحوث السالم»
إىل أن الــدول الخمــس «تواصل
توســيع أو تحديث ترســاناتها
النووية ويبدو أنها تزيد من أهمية
األسلحة النووية يف اسرتاتيجياتها
العسكرية».
وتحــدّث عــن أن «الصــن
يف خضــم عملية توســيع كبرية
لرتســانتها من األسلحة النووية،
والتــي تُشــر صــور األقمار
اإلصطناعية إىل أنها تشــمل بناء
أكثر مــن  300صومعة صواريخ
جديــدة» .وبحســب البنتاغون،
يُمكن أن يكون لــدى بكني 700
رأس حربي بحلول العام .2027

ّ
تترشح لوالية ثانية
باشليه لن
كشفت املفوضة الســامية لحقوق
اإلنسان ميشيل باشــليه يف جنيف أمس
أنها ال تعتزم التقدّم لوالية ثانية عىل رأس
املفوضية التابعــة لألمم املتحدة ،للتم ّكن
من تمضية الوقت مع عائلتها ويف وطنها
األم تشييل.
وأمام مجلس حقوق اإلنسان يف األمم
املتحدة ،قالت رئيســة تشــييل السابقة
البالغــة  70عاماً« :فيمــا تصل واليتي
كمفوضة ســامية إىل نهايتها ،ستكون
هذه الدورة الخمســون للمجلس الدورة
األخرية التي أُلقي كلمة خاللها».
ويف ترصيــح مقتضــب أمــام
الصحافيني ،أشارت باشليه إىل أنها أبلغت
«مديرهــا» األمني العام لألمــم املتحدة
أنطونيو غوترييش ،بقرارها قبل شه َريْن،
وقالت« :أرادنــي أن أبقى ولكن ...لم أعد
شابة وبعد مسرية مهنية طويلة وغنية،
أُريد العودة إىل بلدي وعائلتي».
ّ
يتــول منصب
ويواجه عــادة من
املفوض السامي لحقوق اإلنسان ضغوطا ً

سياســية هائلة من مختلف دول العالم،
وعىل الرغم مــن أنه يُمكن أن يســتم ّر
لفرتتَ ْ
ــن كح ّد أقــىّ ،إل أن جميع من
سبقوا باشليه تقريبا ً تجنّبوا البقاء ألكثر
من فرتة واحدة.
ّ
وعي غوترييــش يف العــام 2018
باشــليه ،التي كانت هي نفسها ضحية
للتعذيــب ،مفوضــة ســامية لحقوق
اإلنســان ،وتنتهي واليتهــا يف نهاية آب.
واختلف أســلوبها القائم عــى الحوار
بوضوح عن ســلفها األردنــي زيد رعد
الحسني.
ويف األشــهر األخــرة ،تع ّرضت أوّل
امرأة اختريت رئيســة لتشييل النتقادات
شــديدة ،ال ســيّما من الواليات املتحدة
ولكن أيضا ً من منظمات رئيسية مدافعة
عن حقوق اإلنسان مثل «هيومن رايتس
ووتــش» ومنظمــة العفــو الدولية ،ملا
وصفته بأنّه موقف متساهل للغاية تجاه
انتهاكات حقوق اإلنسان يف الصني.
ّ
لكن باشليه أوضحت أمس أن قرارها

باشليه بعد انتهاء مؤتمرها الصحافي في جنيف أمس (أ ف ب)

بعدم الرتشح لوالية ثانية «ال صلة له بهذا
األمر» ،مشــر ًة إىل أنّــه «إذا كنت أصغي
دائما ً لالنتقادات» فهذا «ال يجعلني أتخذ
مواقف معيّنة» .كما وعدت بإصدار تقرير
طال انتظاره يوثق وضع حقوق اإلنسان
يف شينجيانغ قبل مغادرتها يف  31آب.

كذلك ،طالبت باشليه إرسائيل بفتح
تحقيق جنائي بمقتل مراسلة «الجزيرة»
شــرين أبو عاقلــة ،وبالتحقيق يف ك ّل
قضايــا القتل التي تســبّبت بها قوّاتها،
مح ّذر ًة مــن أن مناخ اإلفالت من العقاب
يزيد من العنف.

«"مجازر قبليّة"» في دارفور
ُق ِت َل وجرح العرشات يف اشتباكات قبلية مستم ّرة
منذ األســبوع املايض يف والية غــرب دارفور غرب
الســودان ،بني قبائل القمر غري العربية والرزيقات
العربية بسبب نزاع عىل األرايض.
وكشــف الزعيم من قبيلة القمر إبراهيم هاشم
لوكالة «فرانس برس» أمس مقتل  117شخصا ً من
قبيلته يف االشــتباكات التي حُ ِر َقت خاللها  14قرية
بالكامل ،الفتا ً إىل أن القتال ما زال مستم ّراً.
وأوضح أن االشتباكات سببها النزاع حول ملكية
أراض ،قائــاً« :قناعتي بأن هــذا القتال الذي يدور
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عىل نطاق واســع ج ّداً ،الغرض منه إزاحة القمر من
أراضيهم» ،بينمــا رفض أحد زعماء قبيلة الرزيقات
التحدّث حــول األمر ،وقال لـ»فرانــس برس»« :ال
تعليق!».
ودان ممثل األمني العام لألمم املتحدة يف السودان
فولكر برثيس أعمال العنف يف دارفور ووصفها بأنها
«غري مقبولة» ،مشــرا ً إىل أنّها «تُس ّلط الضوء عىل
األسباب الجذرية الواجب معالجتها» .ودعا السلطات
املعنية وقادة القبائل والتنظيمات املس ّلحة إىل تهدئة
التوتر وضمان حماية املدنيني.

ر ّد القضاء البريطاني أمس
التماسات اللحظة األخيرة ض ّد
خ ّ
طة الحكومة الصارمة إلبعاد
مهاجرين وصلوا بشكل غير
قانوني إلى المملكة المتحدة،
إلى رواندا ،عشية الرحالت
األولى المخ ّ
طط لها .وقال
قاضي محكمة االستئناف في
لندن« :ت ّم رفض هذا الطعن»
الذي ُقدّم ض ّد مشروع حكومة
المحافظين برئاسة بوريس
جونسون والهادف إلى وقف
عمليات العبور غير الشرعية
لقناة المانش والتي تشهد
زيادة كبيرة .وندّد مفوض األمم
المتحدة لشؤون الالجئين فيليبو
غراندي بخ ّ
طة المملكة المتحدة
إرسال طالبي لجوء إلى رواندا،
مح ّذرا ً من أنها ستُش ّكل سابقة
«كارثية» .وقال للصحافيين:
«نعتقد أن ك ّلها خطأ ...ألسباب
عديدة» ،بينما ترى لندن أنّها
ضروريّة لمواجهة موجة لجوء
غير شرعيّة.

ّ
مرشح الصدر
إنسحاب
لرئاسة الوزراء
إنسحب جعفر الصدرّ ،
مرشح
زعيم التيار الصدري مقتدى
الصدر لمنصب رئيس الوزراء
في العراق ،أمس ،من السباق في
أعقاب موافقة رئيس البرلمان
العراقي محمد الحلبوسي على
استقاالت جماعية لنواب الكتلة
الصدرية من البرلمان .وفي وقت
سابق ،أوضح الحلبوسي من
عَ مّ ان أن استقالة نواب الكتلة
الصدرية نافذة ،وسيخلفهم من
ح ّل بعدهم في عدد األصوات
ّ
وينص قانون
في اإلنتخابات.
اإلنتخابات العراقي على أنّه،
عند استقالة نائب ،يتو ّلى
منصب النائب المستقيل صاحب
ثاني أكبر عدد من األصوات
في دائرته .وتابع الحلبوسي:
«الخطوات القادمة قد تمضي
سريعاً .نسعى إلى تشكيل
حكومة تتحمّ ل القوى السياسية
مسؤولية مخرجاتها وإدارتها
وسيبقى التقييم أمام الشعب».

هجوم جهادي يهز ّ
بوركينا فاسو

ُق ِت َل  50مدنيّا ً ج ّراء هجوم
يُشتبه في أنه جهادي استهدف
قرية سيتينغا في شمال بوركينا
فاسو ليل السبت  -األحد .وأشار
الناطق باسم الحكومة ليونيل
بيلغو خالل مؤتمر صحافي
أمس إلى أن البحث متواصل،
الفتا ً إلى أن الحصيلة قد ترتفع.
وكانت سيتينغا مسرحا ً لمعارك
دامية األسبوع الماضي ،حيث
ُق ِت َل  11من عناصر الدرك
الخميس ،ما دفع الجيش إلطالق
عملية عسكرية واسعة كشف
أنها أسفرت عن مقتل حوالى
 40جهاديّاً .وذكر بيلغو أن
«سفك الدماء كان نتيجة عمليات
انتقامية لما قام به الجيش»
الذي «يؤدّي واجبه».

الريــــاضـــية

nidaalwatan.com
العـــدد  - 859الســـنة الثــالثــة

مدفيديف في صدارة المحترفين وديوكوفيتش ثالثًا
عاد الرويس دانييل مدفيديف اىل صدارة
تصنيف رابطة املحرتفني لكرة املرضب عىل
حساب الرصبي نوفاك ديوكوفيتش ،الذي
تراجع اىل املركز الثالث ،يف حني بات األملاني
ألكسندر زفرييف وصيفاً.
وهذه املرة االوىل منــذ العام  2003ال
يتواجد فيها أي من ديوكوفيتش ،االسباني
رافايل نادل أو السويرسي روجيه فيديرير
يف أول مركزين.
ولن يكون مدفيديف قادرا ً عىل املنافسة
يف ويمبلدون ،ثالثة البطوالت االربع الكربى،
بعد حظر الالعبني الروس والبيالروس من
املشاركة بسبب الغزو الرويس ألوكرانيا .إال
أن رابطتي املحرتفني واملحرتفات ستعلقان
توزيع نقاط التصنيف يف البطولة ردا ً عىل
قرار املن ّ
ظمني.
أما زفرييف ،فارتقى اىل أعىل تصنيف
يف مســرته االحرتافية بعد أن احتل املركز
الثالث ملدة  56أسبوعا ً يف املجمل منذ ترشين
الثاني .2017
من جهته ،يغيب ديوكوفيتش عن احد
املركزين االولني للمرة االوىل منذ الثامن من
ترشين االول .2018

أما نادال الذي عــ ّزز رقمه القيايس يف
روالن غاروس محققا ً لقبه الرابع عرش ويف
البطوالت الكربى بعد أن رفعه اىل  ،22فبقي
رابعا ً ولكنه بــات عىل بعد  245نقطة من
غريمه الرصبي.
ولدى السيدات ،ما زالت البولونية إيغا
شفياتيك تح ّلق خارج الرسب عىل بُعد أكثر
من أربعة آالف نقطة أمام أقرب منافساتها
اإلستونية أنيت كونتافيت.
وكان التغيري الوحيد يف قائمة العرشين
االوليات تقدُّم البيالروسية أرينا سابالينكا
مرتبــة اىل املركز الخامس عىل حســاب
اليونانية ماريا ساكاري.
عىل صعيد آخــر ،ك َّللــت الرومانية
سيمونا هاليب ،املصنفة  20عاملياً ،عودتها
إىل املالعب العشبية بفوزها عىل األوكرانية
ليسيا تسورينكو  1-6و 4-6يف الدور األوّل
لدورة برمنغهــام اإلنكليزية التحضريية
لبطولة ويمبلدون.
ولم تخض هاليب ( 30عاماً) ،املصنفة
أوىل عامليا ً ســابقاً ،أي مباراة عىل العشب
منذ فوزها ببطولة ويمبلدون العام .2019
ورضبــت الرومانيــة موعــدا ً مــع

كييليني إلى لوس أنجليس
أعلن نادي لوس أنجليس أف يس األمريكي تعاقده رســميا ً مع
مدافع جوفنتــوس ومنتخب إيطاليا الســابق املخرضم جيورجو
كييليني ،من دون إعطاء تفاصيل عن قيمة العقد.
وقال جون ثورينغتون أحد رئييس النادي" :بالنسبة إلينا ،إنها
فرصة فريدة ،فق ّلة من الالعبني يف العالم يملكون سجله وخربته"،
فيما أكد النادي ان الالعب وقع حتى نهاية موسم .2023
وأضاف" :أعتقــد أن الدوري األمريكي للمحرتفني أصبح وجهة
أكثر اســتقطابا ً لجميع أنواع الالعبني ،أكان األمر يتعلق باملواهب
الشابة أو النجوم األوروبيني".
وكان كييليني ( 37عاماً) ترك ناديه جوفنتوس يف نهاية املوسم
املايض ،وخاض آخر مبارياته الـــ 117الدولية يف صفوف منتخب
بالده ضد االرجنتني يف مباراة "فيناليســيما" التي جمعت بني بطيل
أوروبا وأمريكا الجنوبية وانتهت بفوز ممثل األخرية 3-صفر.
وكان قطب الدفــاع ينوي إنهاء مســرته الدولية يف مونديال
قطر  ،2022لكن منتخب بالده ســقط ســقوطا ً مدويا ً عىل أرضه
أمام مقدونيا الشمالية يف امللحق املؤهل نهاية آذار املايض ،ما دفعه
إلعالن اعتزاله اللعب دولياً.
بدأ مســرته يف صفــوف ليفورنو يف
الدرجات الدنيا يف العام  ،2000واســتمر
يف صفوفه أربعة مواســم قبل أن ينضم
إىل نادي فيورنتينا ملوسم واحد ومنه
إىل جوفنتــوس الذي أمىض معه
 17عاماً( .أ ف ب)

ودّع الظهري الربازييل املخرضم مارسيلو
بكلمات مؤثرة ريال مدريد ،كأكثر الالعبني
تتويجا ً يف تاريخ النادي اإلسباني ،مؤكدا ً يف
الوقت عينه أن ال نية لديه لالعتزال بعد.
وأمىض مارسيلو ( 35عاماً) 15 ،عاما ً
يف ملعب "ســانتياغو برنابيو" ،وسيكون
العبا ً حرا ً مع انتهاء عقــده نهاية حزيران
الجاري.
وفاز مارسيلو بخمسة وعرشين لقبا ً
مع ريال مدريد ،من بينها خمســة ألقاب يف
دوري أبطال أوروبا ،ســتة ألقاب يف الدوري
"ال ليغا" ،اىل لقبني يف الكأس .وكان حارضا ً
يف حفل وداع مارســيلو ،زمالء الربازييل يف
الفريق ،إىل جانــب رئيس النادي فلورنتينو
برييز واملــدرب اإليطايل كارلو أنشــيلوتي
وراوول غونزاليس مــد ّرب الفريق الرديف
حالياً .وقال مارســيلو وقد ّ
غص بدموعه:
"عندما ّ
وقعت عىل كشوفات النادي ،اعتقدت
يف تفكريي أنه يمكننــي الوصول إىل القمة،
وها أنا اآلن أكثر الالعبني تتويجا ً يف تاريخه".

فانديفيغه في مباراتها وفيكيتش في برمنغهام (أ ف ب)

الربيطانيــة هارييــت دارت ( 106عاملياً)
املشــاركة ببطاقة دعــوة والفائزة عىل
الكولومبية كاميال أوسوريو سريانو 2-6
و6-صفر.
وفــازت األمريكيــة لــورن دايفيس

شارك نائبا رئيس اإلتحاد اللبناني للميني
فوتبول باتريك عون الذي يشغل أيضا ً منصب
مدير العالقات الدولية والتســويق يف اإلتحاد،
وزميلــه هيثم دوغــان ،يف أعمــال الجمعية
العمومية لإلتحاد الــدويل للعبة التي إنعقدت
يف مدينة كوسيتيش يف ســلوفاكيا ،وحرضها
معظم الرؤســاء واألمناء العامني يف اإلتحادات
األعضاء يف الجمعية حول العالم.
ويف كلمته ،تطــ ّرق عون اىل وضع رياضة
املينــي فوتبــول يف لبنان ،فقــال" :عىل رغم
الظروف االقتصادية واملالية الصعبة التي يم ّر
بها وطننــا الغايل ،ال يزال إتحادنا متماســكا ً
ّ
املحل ،وقد
ونشيطا ً وفاعال ً يف الوسط الريايض
ّ
نفذ روزنامته الســنوية كاملة يف العام املايض
ّ
يتحض حاليــا ً لتطبيق
بنجاح الفت ،وهــو
روزنامته للعام الحايل بالتعاون والتنسيق بينه
وبني كافة أنديته يف مختلف الدرجات".
ودعــا عون املجتمعــن اىل رضورة إيالء
اللعبة يف لبنان األهمية الالزمة ،متمنيا ً عليهم
املبادرة اىل عقــد الجمعيــة العمومية املقبلة
لإلتحاد اآلسيوي يف بريوت ،كما أعرب عن أمله
يف إقامــة إحدى النســخات املقبلة من بطولة
آسيا يف الربوع اللبنانية عندما تسمح األوضاع

وقال مارسيلو إنه لن يواجه مشكلة يف اللعب
ضد ريال مدريد يف املستقبل ،ما يبقي احتمال
انضمامه إىل فريق آخر يف أوروبا مفتوحاً.
وأوضح" :لم أفكر يف االعتزال ،أعتقد أنه
ال يزال بإمكاني اللعب .ال أعتقد أن اللعب ضد
ريال سيكون مشكلة .أنا محرتف للغاية يف
هذا الشأن" .وانضم مارسيلو إىل ريال مدريد
يف العام  ،2007وخاض معه  545مباراة يف
كل املسابقات( .أ ف ب)

الثلثاء  ١٤حــزيــران 2022

أخبار سريعة
تجديد عقد جرايا

عىل الســلوفانية كاتيا ديوفان  6-7و-7
 ،6والرصبيــة ألكســاندرا كرونيتش عىل
الكرواتية بيــرا مارتيتــش  4-6و،6-7
والكرواتية دونا فيكيتــش عىل االمريكية
(أ ف ب)
كوكو فانديفيغه  4-6و.4-6

عون من سلوفاكيا :لدعم لعبة
الميني فوتبول في لبنان

مارسيلو يو ّدع ريال مدريد

15

عون (الثاني من اليمين) ودوغان خالل أعمال
الجمعية العمومية

العامة املحلية بذلك ،وقد وعد املجتمعون عون
بأن يأخذوا ما طرحه من أفكار وأمنيات بعني
اإلعتبار ،وأثنوا عىل كالمه ومواقفه الرياضية
والوطنية الصادقة.
وعىل هامش الجمعية ،كان لعون لقاءات
جانبية مثمــرة عدّة ،أبرزها مع رئيس اإلتحاد
الدويل للميني فوتبول التشــيكي فيليب جودا
واألمينة العامــة لإلتحاد الرصبيــة زوريكا
هوفمان ،وعدد من الرؤســاء واألمناء العامّ ني
البارزيــن واملؤثريــن يف دولهــم ،وتناولــت
املحادثات ســبل املســاهمة يف رفع املستوى
الفنّي للعبة يف لبنان وتعزيز حضورها ونرشها
عىل أوسع نطاق.

تتجه إدارة نادي النجمة الى
التجديد للمد ّرب التونسي طارق
جرايا موسما ً آخر بعد إنتهاء عقده
رسميا ً مع نهاية الموسم الحالي
الذي توج به الفريق النبيذيّ بلقب
مسابقة كأس لبنان على حساب
األنصار السبت الماضي .ويُتوقع
عودة جرايا الى بيروت من فرنسا
قبل نهاية شهر حزيران الجاري.
وسيخوض النجمة الذي عزز
صفوفه للموسم المقبل بعدد من
الالعبين من أمثال حسن مهنا،
حسين عواضه ،سعيد عواضه،
علي رضا إسماعيل وحسن بيطار،
منافسات كأس "النخبة" ،ثم كأس
"السوبر" أمام العهد حامل لقب
الدوريّ  ،وذلك قبل إنطالق الموسم
الكرويّ الجديد.

قرعة "الميني فوتبول"

تسحب يوم الجمعة المقبل في
سنتر دميرجيان – النقاش قرعة
بطولة لبنان للميني فوتبول
للموسم الجديد ()2023-2022
والذي سينطلق في شهر آب ،حيث
توزع فرق الدرجة األولى وعددها
 16على أربع مجموعات ،على ان
تسقط ستة أندية دفعة واحدة الى
الدرجة الثانية في ختام الموسم
الرياضي مقابل ترفيع ناديَين،
ليصبح بعدها العدد في الدرجة
األولى  12نادياً .وكان فريق إتحاد
العديسة أحرز اللقب في الموسم
الفائت على حساب خصمه
سبايدرز برجا في النهائي.

تايكواندو اللويزة

عبّود وموسى وشومان أبطال
فروسية ضبيّه
ح ّل الفارس جو عبود عىل "كيارا" من
نادي "ضبيّه كاونرتي كلوب" يف املركز األول
للفئــة " "Cالبالغ إرتفــاع حواجزها 125
سنتمرتا ً يف مســابقة فروسية قفز الحواجز
التي ن ّ
ظمها النــادي املذكور عىل مرمحه يف
ضبيّه بمشــاركة  53فارســا ً وفارسة من
مختلف النــوادي االتحادية ،برعاية االتحاد
اللبناني للفروســية ،وحضور حشــ ٍد من
األهايل ومحبي اللعبة .وح ّل كريم يموت عىل
"هيوغو بوس" من نادي مرشف ثانياً.
ويف الفئــة " "Dالبالغ إرتفاع حواجزها
 115ســنتمرتا ً وبمشــاركة  13فارســا ً
وفارســة ،ح ّل عبود أيضا ً عىل "كوباليرب"
من نادي "ضبيّــه كاونرتي كلوب" يف املركز
االول ،تلته روال منصور عىل "يف دي كي" من
النادي عينــه يف املركز الثاني ،ثم نادين دالل
عىل "ملبي" من نادي ضبيه أيضا ً ثالثة.
ويف الفئــة " "Eالبالغ إرتفاع حواجزها
 105ســنتمرتات ،وبمشــاركة  15فارسا ً
وفارســة ،ح ّلت ميا شــومان عىل "بريك"
من "ضبيّه كاونرتي كلوب" يف املركز األول،

رئيس نادي ضبيّه جورج عبّود مت ّوجًا
نجله جو

أمام ديانا زعرور عىل "مايسرتو" من نادي
ً
ثانية ،تلتها كاترينا بلكفيتش عىل
"مرشف"
"دوناتللو" من "ضبيه" يف املرتبة الثالثة.
ويف الفئــة " "Nالبالغ إرتفاع حواجزها
 85سنتمرتاً ،وبمشاركة  20فارسا ً وفارسة،
إحت ّل موىس موىس عىل "فريدوم" من "ضبيّه
كاونرتي كلوب" املركز األول ،تاله عبدالعزيز
عبيد عىل "تايسون" من النادي عينه ثانياً،
فيما ح ّلت ديانا زعرور عىل "مايسرتو" من
نادي "مرشف" يف املركز الثالث.

ن ّ
ظم نادي اللويزة  -ذوق
مصبح دورته السنوية في
التايكواندو في مجمّ عه
الرياضي بإشراف االتحاد
اللبناني للعبة ومباركة رئيس
النادي والمدرسة األب حنا
طيّار وبدع ٍم من األب الوكيل
فرنسوا نصر .حضر الدورة
رئيس إتحاد اللعبة حبيب
ظريفة والعضوان الغراند
ماستر جو خوري والماستر
غسان أبو عراج وأهالي
الالعبين والالعبات ،وشارك
فيها أكثر من  200العب
والعبة من أندية كومبات أرينا
والمطيلب وبودا أدما واللويزة
المضيف .وتحدث في ختام
المباريات ك ّل من ظريفة وأمين
س ّر نادي اللويزة جهاد لويس،
قبل أن تو َّزع الميداليات على
جميع الالعبين.

١٦
العـــدد  - ٨٥٩السنــــة الثــالثــة

الـثـلـثـاء  ١٤حــزيــران 2022

عمـــــــاد موســـــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

ملحم والصبايا
فتحت صورة النائب ملحم رياشي متوسطا ً
النائبتين ندى البستاني وغادة أيوب شهية
المغ ّردين والمن ّ
ظرين والمراقبين والمتوقدي
الذكاء على صفحات التواصل اإلجتماعي.
سيدتان جميلتان بفستانين أحمرين تجذبان
أي رجل يقدّر جاذبية اللون الفاقع وضجيج
األنوثة .وصودف أن الرياشي الوافد سعيدا ً
وحديثا ً إلى الندوة البرلمانية يتقن فن
التواصل مع األقربين واألبعدين ،فشغلت تلك
الصورة من ال شغل لهم.
ضحكة الرياشي رطل .النائبتان
اللدودتان فرحتان باللقطة البرلمانية
النادرة ما يشي بأن األمور على خير
ما يرام بين "أبو ضحكة جنان" ،وبين
"التيار" المشع .هذا ما استنتجه المراقبون
األرضيون والجويّون وعززت اإلنطباع هذا
صورة جورج عدوان فاتحا ً يديه البراهيم
كنعان ولسان حاله يقول "يا حبيبي تعال
الحقني شوف اللي جرى لي  "...وراح كل
مراقب ينسج سيناريو ويتصوّر مؤامرة
حيكت خيوطها في انتخابات اللجان
النيابية التي جاءت مخيّبة لثوّار األرض
ومُرضية للمايسترو نبيه العليا .الصورة
عنوان تستجلب العدوان اللفظي الغاشم.
قبل صورة ملحم والصبايا بأيام،
وتحديدا ً في أولى جلسات البرلمان النتخاب
رئيس ونائب رئيس وهيئة مكتب المجلس،
رصدت الكاميرات لقطة لسالم خفي بين
علي حسن خليل ونائب المتن ،سالم وجد
فيه علماء لغة الجسد مؤامرة ضد الخط
التغييري وتبادل مصالح  .كان يُفترض
بالرياشي أن يم ّد قدمه ،ال يده ،و"يفركش"
الخليل لتأكيد الخصومة السياسية بين
"عين التينة" ومعراب .فضح الرياشي
نفسه بنفسه مرتين .في المرة األولى بسالم
خاطف مع المعاون علي ،وفي المرة الثانية
بتظهير إعجابه بالـ . Women in Red
تصوّروا لو تصوّر ملحم متوسطا ً زميلتيه
حليمة القعقور وسينتيا زرازير؟
"الخوشبوشية" بين الزمالء النواب،
وحسن الجوار بينهم استف ّزا الرأي العام
وكبار منظري فايسبوك .
ترى أي ذنب ارتكبه مرشد الثورة ملحم
خلف ،بالتعبير عن إعجابه بفطنة محمد
رعد كما يُستشف من طائفة صور؟
وأن يقابل أكرم شهيب ابتسامة الوجه
الصبوح محمد رعد بابتسامة ودودة ،فهل
الصورة مؤشر إلى تحوّل جنبالطي جديد
وانفتاح المختارة على طهران؟
وصورة الشيخ سامي الجميل مع األخ
جهاد الصمد أتعني ضمنا ً إنضمام الصمد
إلى كتلة نواب الكتائب أو انخراط الكتائب
في اللقاء التشاوري؟
وماذا يقال عن الثنائي علي فياض
وهاغوب بقرادونيان في صورة جمعتهما
خارج البرلمان ،أو جمعهما نبيل
اسماعيل"،ساندين الدرابزين" وهاغوب
مشرع غليونو...؟
وعندما تشاهد مارك ضو مع حسين
الحاج حسن في انسجام ووئام ،واالثنان
بال ربطة عنق كيف لك أن تحزر مين مارك
ومين حسين؟

هـــــــــــــــل
تعــــــــــــلم

رواية Gadsby
أطول كتاب نُرش
وال يحتوي عىل
الحرف "."e

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

من أجواء المنافسة األولمبية عبر الريف للسيدات في كأس العالم للدرّاجات الجبلية في ليوغانغ  -النمسا( .أ ف ب)

القنب نجم مهرجان تايالند
نظم التايالنديون مهرجانا ً للقنب تصاعدت منه
رائحة النبتة الحادة ،احتفــاال ً بقرار اململكة تخفيف
قيودها القانونية املرتبطــة بهذا النوع من املخدرات.
ولطاملا اشــتُهرت تايالند بقوانينها الصارمة ملكافحة
املخدرات ،لكن الحكومة تولت تخفيفها تدريجا ً خالل
الســنوات األخرية .وأُزيلت نبتة القنب من الئحة املواد
املخدرة املحظورة ،كما أُلغي تجريم زراعتها وحيازتها.
وفيما لم تصل التغيريات إىل املســتوى املعتمد يف
كندا وأوروغواي حيث أصبح استخدام القنب ألغراض
ترفيهية مرشّ عا ً بشــكل تام ،تأمل تايالند يف تحقيق
إيرادات من السوق العاملية املتنامية التي تبلغ قيمتها

مليارات الدوالرات ،لبيع منتجاتها التي يدخل القنب يف
صناعتها وتحديدا ً تلك الغذائية والدوائية.
واستفاد آالف املشــاركني من تخفيف القواعد،
خالل املهرجان الذي نظمتــه مجموعة "Highland
 "Networkاملدافعة عن الحق يف تناول املاريجوانا.
وقدم نحو  3000شــخص إىل شــاطئ "White
 "Sandsالواقع يف واليــة ناخون باتوم رشق بانكوك،
حيث انترشت حول بحرية األكشــاك التي تبيع كل ما
يرتبــط باملاريجوانا ،بدءا ً من قمصان عليها رســمة
النبتة وصوال ً إىل املداخــن وبراعم املاريجوانا وحلوى
الرباونيز( .أ ف ب)

لشبونة تستأنف احتفاالت عيد القديس أنطونيوس
إســتؤنفت احتفاالت عيــد القديس
أنطونيــوس يف لشــبونة ،بعــد إلغائها
لعامني متتاليني جــراء جائحة "كوفيد -
 ،"19وعمّ ت شــوارع العاصمة الربتغالية
الرقصات الشــعبية وانترشت فيها رائحة
الرسدين املشوي.
وتنافس نحو عرشين حيا ً ضمن مسابقة
تحيي مواكب راقصة فيها استعراضات حتى
وقت متأخر من الليل يف شارع الحرية الشهري
وسط العاصمة.

وقالت فانيســا روشــا ،وهي مصممة
رقص ومشــاركة عىل غرار نحو خمســن
بحي
شــخصا ً يف املوكب الراقص الخــاص
ّ
ألفاما ّ
إن "لشبونة بأكملها كانت تنتظر هذه
االحتفاالت! ونتط ّلع إىل االحتفال يف الشوارع".
ومن بني العادات األخرى التي تتضمنها
هذه االحتفــاالت ،حفل زفاف جماعي لـ16
ثنائياً ،يف يوم عيد القديــس أنطونيوس ،يف
كاتدرائية لشــبونة ،تكريمــا ً لقديس يُعترب
شفيعا ً للمدينة( .أ ف ب)

تفقد قمرين اصطناعيين
فشل قمران اصطناعيان صغريان
تابعــان لوكالــة الفضــاء األمريكية
"ناسا" ،أُطلقا بهدف دراسة األعاصري،
يف الوصول إىل املدار جراء عطل أصاب بعد
وقت قصري عىل اإلقالع صاروخ ""Astra
كان يتوىل نقلهما .وغ ّرد القســم املعني
باإلقالعات الفضائية التابع لـ"ناســا"
يف حسابه الرســمي عرب "تويرت"" :بعد
إطالق الطبقــة األوىل كما كان متوقعاً،
توقفت الطبقة العلوية من الصاروخ يف
وقت أبكر من املفرتض وفشلت يف إيصال
" "Tropics Cubestatsإىل املدار".

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

ويف منشــور عــر موقعهــا
االلكرتونــي قبــل إقــاع الصاروخ،
وصفت القمــر االصطناعي "Tropics
 "Cubestatsبأنه مجموعة من ســتة
أقمار اصطناعية حجمها مماثل لعلبة
أحذية تهدف إىل دراسة تكوّن األعاصري
املداريــة وتطورها من خــال إجراء
عمليات رصــد يتخطى عددها يف كثري
من األحيان تلك التي تقوم بها األقمار
التي تراقب الطقس.
ّ
ووقعت رشكة " "Astraاألمريكية
عقــدا ً بقيمة  7,95ماليــن دوالر مع

" "Nasaيف شــباط سنة  2021مقابل
توليها ثالث عمليــات إطالق فضائية
تنقل ك ّل منهــا قمري " "Tropicsعىل
متن صاروخها .وكانت " "Astraالتي
تأمل يف أن تصبح العبا ً أساسيا ً يف سوق
إطالق األقمــار االصطناعية الصغرية،
وعــدت بإكثــار عمليــات اإلطــاق

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

الفضائية التي تتم بمرونة أكثر من تلك
الخاصة برشكات تســتخدم صواريخ
أكرب كـ" "SpaceXو"."Arianespace
لكن الرشكة الناشــئة واجهت مشاكل
متكررة جراء فشــل صاروخها املؤلف
من طبقتني يف الوصول إىل املدار.
(أ ف ب)

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

