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حسن عبدالله...
رواية مختلفة
أمس ضمّ ته ُ
أرض الخيام
"والدردارة" التي َ
أنشد ِ
وعشق.
لكن للشاعر الطيف ،الذي أمطره
محبوه بماء المحبة وذهب اللغة،
رواية مختلفة تصحّ ح ما َّ
ترسب في
ذهن كثيرين يختصرونه في قفص
قصيدة ولو رائعة.
عاودْنا اللقاء قبل أقل من عقدين.
أنا رئيس تحرير ،وهو قيمة مضافة
يكتب ويرسم صفحة لألطفال.
وضع يديه على عينيه وقال :آخ ،لو
يتوقف مرسيل عن إنشادها.
كنا نتذكر "أجمل األمهات" التي
ج َرت على ألسنة صبايا وشبان
طربوا لغناء مرسيل خليفة قصائ َد
شعراء جنوبيين انخرطوا في أجواء
"الحرب األهلية".
"مؤلمة تلك األيام يا صديقي .وال
كتبت َّ
ُ
أن أجمل األمهات
أصدق أنني
هي التي انتظرت ابنها ...وعاد
مستشهداً .شع ٌر جميل في لحظات
وجدانية مؤثرة ،لكن لو عادت بي
ُ
لكتبت أن أجملهن
السنوات إلى وراء
مَ ن انتظرته وعاد حامالً قبعة تَ َخ ُّرج
أو متأبطا ً ذراع حبيبة تزرع الفرح
في حياته وحياة أمه".
كان حَ َسن كائنا ً جميالً وبسيطا ً
بكل المواصفات .وطنيته عميقة
وصافية ،والتزامه أسبغ على
بشاعات السياسة لمسة حنان.
وتواضعه ،تواصالً إنسانيا ً َ
ولغة
سهل ممتنع ،أحرج نظراء له طالما
ٍ
رشقوا القارئ بصخور اللغة ومُقعَّ ر
المفردات.
كي ّ
أخفف من خشيته أن يكون
بعض الشبان تحمَّ سوا لكلماته
المح ِّرضة وأهازيج مرسيل فقضوا
ّ
نحبَهم
متوهمين أن الشمس
ستشرق من سواعدهم وأن
"المواطن الحر والشعب السعيد"
على مرمى قذيفة أو عبوةُ ،
قلت إن
"لكل مقام مقال" وفترة الحرب
"تنذكر ما تنعاد".
ذ َّكرتُه كيف أن محمود درويش
رفض في أمسية شعرية حاشدة
في بيروت ضغط جموع الحاضرين
كي يُلقي "سجِّ ل أنا عربي" قاطعا ً
مع االلتزام الحزبي وااليديولوجي
والقصيدة الكالسيكية لينطلق الى
المدى الفكري واالنساني الحر
والحداثة الشعرية المبدعة.
راقت لحَ َسن المقارنة ،لكنه كان
مهجوسا ً بمعاودة النظر وثائرا ً
على ذاته مق ِّرعا ً لها .فتابع" :في
القصيدة نفسها كيف خطر لي أن
أقول "وفي يدنا يلمع الرعب في
يدنا ..."...أوالً ،كلمة رعب يجب أن
تُلغى من القاموس .ثانياً ،أنا الذي
ال أجرؤ على إيذاء نملة ،كيف لي أن
ُ
أهدد بإرعاب اآلخرين؟".
استطردت
ألغيِّر الموضوع :هل صحيح أن
صديقنا محمد العبدالله (شاعر
خيامي آخر غادرنا قبل سنوات
قليلة وكان مغرقا ً في اإلبداع جامعا ً
بين العمق والطرافة َّ
الخلقة) جاع
فشوى كنارين مغردين؟ ضحك
طويالً وقال :يستطيع أن يفعل ذلك
براحة ضمير ثم يرثيهما بأحلى
قصيدة ُكتبت بكنار.
هذا حسن الذي فقده الشعر
وستشتاقه اللغة ...كان ظالً وخياال ً
ونسمة وكلمات سيبقى ضوعها في
البال.
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ميقاتي
لـ"نداء الوطن":
لن أغلق على نفسي
 ...وسأطرح تعدي ً
ال
لبعض الوزراء والحقائب ٣ +

سطو عوني على "خزائن الحاكم" ...و"األكشن" مستمر حتى نهاية العهد

باسيل خسر المعركة الحكومية:
ولّى زمن "االبتزاز"

"شارة النصر" بعد االستحصال على الخبز من أحد األفران في سن الفيل أمس (رمزي الحاج)

بلغ "بازار" التكليف مداه أمس لتنتهي استشارات
اليوم إىل إبقــاء "عصمة" الرساي بيــد نجيب ميقاتي
"رئيسا ً مكلفا ً ترصيف األعمال" حتى إشعار آخر ،بعدما
تعذر اتفاق أحزاب املعارضة وقوى التغيري عىل مرشــح
مشــرك تتوافر فيه املواصفات اإلصالحية و اإلنقاذية
املطلوبة للمرحلــة املقبلة ،فكانت "الضارة" التي نفعت
ورفعت حظــوظ ميقاتي باعتبــاره األقدر عىل تقطيع

الوقت الحكومي املســتقطع بني "مراســيم التكليف"
و"مراسم وداع" الرئيس ميشال عون يف قرص بعبدا.
فبعدما ش ّكل اسم الســفري نواف سالم تقاطعات
معينة عىل الضفة املعارضة ،رسعان ما عادت أســهم
تســميته إىل الهبوط تحت وطأة عدم حيازته عىل دعم
نيابي سنّي وعدم وجود إجماع عىل ترشيحه يف صفوف
أعضــاء الكتلــة التغيريية ،وصوال ً إىل حســم "القوات

الـ 400دوالر "فريش" تسدّد من "اإلحتياطي"

"المركزي" يمدّد ويعدّل
التعميمين  158و151

اللبنانية" موقفهــا من االستشــارات النيابية امللزمة
بإعالن حجب أصوات تكتــل "الجمهورية القوية" عن
ّ
"ألن الشــخصني املطروحني ال تتوافر فيهما
أي مرشح
املواصفات" املطلوبة ،كما أكد رئيس "القوات" ســمري
جعجع أمــس ،لتتأمن بذلك األكثريــة العددية الالزمة
إلعادة تكليف ميقاتي بمعــزل عن أصوات كتلة "التيار
الوطني الحر".
١٣

َع ّمان والرياض :لمنع إيران من امتالك سالح نووي

السعودية وتركيا ُت ّ
دشنان "حقبة جديدة"

بــاتــريـســـــيا جـــــــــالد
جدّد حاكم مرصف لبنان رياض ســامة أمس ،العمل بالتعميم 158
املتعلق بإجراءات إســتثنائية لتســديد تدريجي لودائع بالعمالت األجنبية
للمودع الذي لديه حســاب بالدوالر قبــل  2019/10/31عىل أن يتقاىض
 400دوالر نقدا ً و 400دوالر باللرية اللبنانية وفق سعر  12ألف لرية لبنانية
للدوالر أي بأقل من نصف قيمته من دوالر السوق السوداء الحقيقي حاليا ً
والذي يبلغ  28850لرية لبنانية.
١٣

مساع لمناقشة ّ
خطة "مارشال" إلنقاذ كييف
ٍ

الحرب في أوكرانيا ُتغ ّذي الصراع
الروسي  -األلماني
ك ّل يوم يم ّر من الحرب الروســية ض ّد أوكرانيا يرفع معه منســوب التوتّرات
الجيوســراتيجية بني القوى املتصارعة ويزيد بالتايل من احتماالت ّ
توســع رقعة
الحرب يف املستقبل ،فيما اتهمت روسيا التي أحيت ذكرى الغزو النازي العام 1941
لالتحاد السوفياتي ،أملانيا ،بتأجيج "هسترييا الخوف من الروس" ،معترب ًة أن "برلني
تُهدّد باألقوال واألفعال نتائج الجهود املستم ّرة منذ عقود لروسيا وأملانيا للتغ ّلب عىل
العداء بعد الحرب" ،يف وقت بدأت تنخرط فيه برلني أكثر فأكثر باملواجهة الغربية مع
موسكو بعدما ملست عمق الخطر الرويس املتعاظم عىل القارة األوروبّية.
١٣

ّ
أردوغان مستقب ً
المجمع الرئاسي في أنقرة أمس (أ ف ب)
ال بن سلمان في

يف مح ّ
طته األخرية من جولته اإلقليمية،
عقد ويل العهد الســعودي األمري محمد بن
ســلمان مع الرئيس الرتكــي رجب طيب
أردوغــان لقا ًء ثنائيــا ً يف املجمّ ع الرئايس يف
أنقرة أمس ،حيث جرى استعراض العالقات
ُ
والسبل
الثنائية بني البل َديْن وأوجه التعاون
الكفيلــة بتطويــره يف مختلــف املجاالت،
باإلضافة إىل استعراض مستجدّات األحداث
اإلقليمية والدولية والجهود املبذولة تجاهها،
وعدد من املوضوعات ذات االهتمام املشرتك.

وفيما أكدت الرياض وأنقرة عزمهما عىل
بدء "حقبة جديدة" من التعاون املشرتك ،لخدمة
املصالح املشرتكة للبل َديْن والشعب َْي ومستقبل
املنطقة ،أوضح البلدان يف بيان مشرتك أنهما
بحثا تحسني العالقات واالستثمار يف قطاعات
الطاقة والدفاع وغريهما .وت ّم التأكيد "بأقوى
صورة عىل عزمهما املشــرك لتعزيز التعاون
يف العالقــات الثنائية بــن البل َديْن بما يف ذلك
املجاالت السياسية واالقتصادية والعسكرية
واألمنية والثقافية".
١٣

٢

محـــــليـــــات
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ّ
"شغالة" وفراغ رئاسي...
حكومة
ّ
"شغالة"؟
أو شغور حكومي ورئاسة
أالن ســـركــيــس
ال تزال الصورة الضبابية تســيطر عىل الوضع
اللبنانــي ،إذ إن املؤرشات تتقاطــع بني اإليجابية
والسلبية من دون أن يعرف أحد كيف سيكون إتجاه
الوضع يف الخريف املقبل.
عندما تصاعد الدخان األبيض من قرص بعبدا يف
شباط  2014معلنا ً والدة حكومة الرئيس تمام سالم
بعد نحو  11شهرا ً من التكليف واملعاناة والعراقيل
التي وُضعت يف درب التأليف ،تفاءل البعض بالخري،
لكــن الحقيقة كانت بشــعة ومفادها أن الضغط
الدويل الذي حصل يف تلــك املرحلة من أجل ترسيع
والدة حكومة ســام كان يهدف إىل تأمني حكومة
تُدير الفراغ الرئايس بعد انتهاء والية الرئيس ميشال
ســليمان الذي غادر القرص الجمهوري ليل السبت
 25أيار  2014مــن دون أن ينجح املجلس النيابي
حينها يف انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وتفصل لبنان نحو  4أشهر ملعرفة مصري ماذا
سيح ّل يف سدّة الرئاســة ،فصحيح أن ال مؤرشات
عىل وجود تفاهم داخيل حول اســم الرئيس العتيد،
وكذلك يف ظ ّل غيــاب التفاهم اإلقليمــي والدويل،
ّ
املرشــح األبرز ،لكن ما يُبدّد هذه
فإن الفراغ يبقى
الفرضية هو جولة قام بها أحد الســفراء املهمّ ني
عــى بعض املرجعيات وتأكيــده أن الفراغ ممنوع
واإلنهيار الشــامل ممنوع أيضا ً واإلســتحقاقات
الدســتورية يجب أن تت ّم يف موعدها وعىل رأســها
إنتخاب رئيس للجمهورية.
وإذا كان خرب والدة حكومة يف األشــهر القليلة
ّ
املتبقية من عهد الرئيس ميشــال عون هو بادرة
خــر ،إال أن القراءة العميقة ملجرى األمور تد ّل عىل

خفــايـــا
رأت جهــات متابعة أن الســفري نواف
سالم يتحمل مســؤولية تردده وعدم إقدامه
وانتظــاره أن تأتيه رئاســة الحكومة عىل
طبق من فضــة ،بدل أن يبادر ويقوم بحملة
اتصاالت سياســية بحيث يبدو وكأنه غائب
عن السمع وحارض يف التسمية.
لوحظ أن زيارة رئيس املكتب السيايس
لحركة حماس اســماعيل هنيــة إىل لبنان
تأتي بعد ستة أشــهر عىل زيارة رئيسها يف
الخارج خالد مشــعل ،وقد فتحت له أبواب
أقفلت أمام مشعل ال سيما لقاؤه مع األمني
العام لـ»حزب الله» الســيد حسن نرصالله
واإلنفتاح عىل النظام السوري.
بعدما كان يحكــى قبل اإلنتخابات عن
كتلة سيادية كبرية يبدو أن األمر اقترص عىل
اجتماع النواب ميشال معوض وأرشف ريفي
وفؤاد مخزومي وأديب عبد املســيح يف كتلة
سيادية واحدة ويحكى عن حسابات رئاسية
وراء هذا التشظي.

ّ
سيعمق األزمة (فضل عيتاني)
الفراغ

إذا كان الحراك الدبلوماسي العلني لم
يظهر بعد إال أنّ التحركات البعيدة عن
األضواء إنطلقت
أن الحكومة وعىل أهميتها ستدفع القوى السياسية
إىل الرتاخي وعدم القيــام بالجهد املطلوب من أجل
تأمني سالمة اإلستحقاق الرئايس.
ويف حال بقي الوضع عىل ما هو عليه ولم تؤ ّلف
حكومــة جديدة ،فإننا ســنصل إىل أيلول وترشين

األول بال حكومة بينما الفراغ الرئايس يُهدّد البالد،
وهنا ال يســتطيع أحد تحمّ ــل مضاعفات الفراغ
مثلما حصل عام  ،2014وبالتايل فإن بقاء حكومة
ترصيــف األعمال قد يكون الدافع األســايس نحو
اإلرساع يف إتمام اإلستحقاق الرئايس.
وإذا كان الحــراك الدبلومايس العلني لم يظهر
بعد ،إال ّ
أن التحركات البعيدة عن األضواء إنطلقت،
وال تزال الواليات املتحدة األمريكية وإيران هما أبرز
الالعبني عىل الساحة اللبنانية ،من دون إغفال دور
كل من فرنسا واململكة العربية السعودية.
وتــد ّل كل املؤرشات إىل أن ال أحــد من القوى

السياسية قادر عىل حســم إتجاه اإلستحقاق الرئايس
بسبب املوازين اإلقليمية والدولية الجديدة ،وأيضا ً بسبب
اإلنتخابات النيابية التي لم تمنح أي فريق أغلبية الثلثني
وكذلك أغلبية النصف زائدا ً واحداً.
وأمام كل هذه املعطيات يبقى التوافق هو الســمة
األبرز النتخــاب رئيس جديد للجمهورية ألن أســلوب
الفرض كما حصل عام  2016لن ينجح يف هذه املرحلة
خصوصــا ً بعد انتفاضة  17ترشيــن ،وكل هذه األمور
الرس ســتأتي أيضا ً هذه املرة
تتجمّ ع لتوحي بأن كلمة
ّ
من الخارج ،لكن ال أحد يعلم من ســيكون الرئيس إال
آلخر لحظة.

التغيير الحقيقي سيكون من خالل انتخاب رئيس الجمهورية

اإلستشارات النيابية الملزمة...
تقاطع مصالح يعزّز حظوظ ميقاتي
ُ
كان أمني ســام وآخــرون لكن خياره
غـــادة حــالوي
سريسو عىل األرجح عىل ال تسمية.
مرة جديدة ال يلتقي التيار الوطني
بقوة ،خاض رئيس مجلس النواب
الحر مــع حليفه عىل تســمية رئيس
نبيه بري معركــة عودة نجيب ميقاتي
الحكومة .يرفض باســيل إعادة تكليف
رئيســا ً مكلفــا ً لتشــكيل الحكومة،
ميقاتــي إال بما يتناســب ورشوطه.
متقاطعا ً مع «حــزب الله» عىل الخيار
يعتــر أن الحكومة املقبلة هي حكومة
ذاتــه .قبــل أيام حــذر بــري القوى
بصالحيــات رئيــس الجمهوريــة
السياسية الرئيســية أي «حزب الله»
وسيستمر عملها طويالً ألن ال انتخابات
واالشرتاكي من أن اإلحباط الذي يطرق
رئاسية قريبة .بينما يعترب «حزب الله»
أبواب الســنّة يف لبنان سيجعلهم أقرب
أن هذه الحكومة ســقفها انتهاء والية
إىل وضع املسيحيني يف املرحلة املاضية.
رئيــس الجمهورية جازما ً ان انتخابات
رئيــس حكومة ســابق أقــي وآخر
الرئاسة ســتجرى يف موعدها .تكليف
التزم منزله فال شــخصية ثانية وازنة
ميقاتي إن حصل ال يعني تأليف حكومة
إال ميقاتي الذي لــه عالقات جيدة مع
حكمــاً .املفارقة هنا
الخــارج ومنفتح عىل
ان الجميع يتحدث عن
الــكل يف الداخل .ومن
تكليف من دون تأليف
وجهــة نظــر «حزب
الله» فمجرد ترشــيح من وجهة نظر "حزب الله" متوقعا ً حربا ً رضوسا ً
فمجرّد ترشيح نواف
بني عون وباســيل من
نــواف ســام يعنــي
أن ميقاتــي ســيكون سالم يعني أن ميقاتي جهة وميقاتي املكلف
مرشــحه البديهــي سيكون مرشحه البديهي من جهة أخرى.
بتكليــف ميقاتي
لرئاســة الحكومــة.
لرئاسة الحكومة
املتفق عليه ،إن حصل،
طبيعــي لثنائي خاض
تكــون نتيجــة االنتخابــات النيابية
االنتخابات النيابية بكل ثقله ،وأمّ ن فوز
كأنهــا لم تكــن ألن االكثريــة ال تزال
رئيس املجلس ونائبه أن يخوض معركة
رئاسة الحكومة .املرشحون ليسوا كثرا ً
يف مــكان مختلف عــن تطلعات قوى
التغيري والقوى السيادية وغريهما من
والخيارات اقترصت عىل ميقاتي .النائب
التسميات .سقطت قوى التغيري يف بؤرة
عبد الرحمن البزري الــذي أوحى بأنه
خالفاتها وعجزت عن توحيد الصفوف
ســيكون مرشح الســعودية لن يكون
والتالقي مع غريها مــن القوى ،بينما
مرشــح «حزب الله» بعدمــا افرتقا يف
كان النائب ميشــال معوض يعلن عن
االنتخابات النيابيــة وانتقل البزري إىل
تكتل نيابي يجمعه مــع النائبني فؤاد
املحور املعادي للثنائي.
مخزومي واللواء ارشف ريفي ،ويرفض
والبزري كان أحــد خيارات رئيس
تســمية ميقاتي العتباره من املنظومة
التيار الوطني الحر جربان باسيل ،وقبله

لكنه لم يسم أي شخصية أخرى.
وليس بعيدا ً عنــه ،أعلنت القوات
وقوفها عىل الحياد أيضا ً بعدم تبني أي
تسمية لرئاســة الحكومة .مرة جديدة
لم ترتجم القــوات فوزها النيابي يف أي
استحقاق حتى الساعة .بإعالن رئيس
القوات اللبنانية ســمري جعجع االلتزام
بخيار الالتســمية يف رئاسة الحكومة
تكون رئاسة الحكومة حسمت لصالح
ميقاتي ،ويكــون ميقاتي عمليا ً تحرر
من قبضة رشوط رئيس التيار الوطني
الحر جربان باســيل لتشكيل الحكومة.
من املــ ّرات النادرة التــي يلتقي فيها
التيــار الوطني مع القــوات عىل خيار
عدم التســمية .وقعت القوات يف حرية
من أمرها .تســمية ســام قد ال تبلغ
نهايتها املرجــوة مرة جديــدة ،فيما
ميقاتي ال يمثل طموحاتها التي تخرج
بها للناس .يغمز البعض من قناة الوعد
الذي ســبق ومنحته القــوات مليقاتي
خــال االنتخابات النيابيــة بعدم دعم
مرشــح مســيحي لتأمني فوز مرشح
القوات .بالورقة البيضاء أخذت القوات
قرارا ً بتســهيل تكليف ميقاتي بتشكيل
الحكومة وبذلك تكون سحبت ورقة قوة
املفاوضات من باسيل خصوصا ً بعدما
حســمها نبيل بدر بأن اصوات  13نائبا ً
سنيا ً ستكون مليقاتي.
أما االشــراكي فأظهــر موقف
رئيســه عالنية برفضه ميقاتي لغياب
عالقة الود بني الرجلني منذ مدة طويلة.
باملقابــل يواجــه جنبــاط اعرتاض
نجله تيمور عىل اســتمرار السياسة
ذاتها تجاه املنظومة السياســية .منذ

ميقاتي والسفير البخاري

االنتخابات النيابية اعرتض تيمور عىل
اســتمرار وجوه قديمة يف االشرتاكي
وفشل مســعاه مع والده لقيادة حملة
تغيري شــاملة .جائزة الرتضية كانت
بدعم مرشــحي التغيري مــارك ضو
وفراس حمــدان اللذين لم يغ ّردا خارج
رسب املختارة .قرار تســمية السفري
نواف ســام لم يكن تعليمة سعودية
أو غري ســعودية وانما كان تعبريا ً عن
رفض ميقاتــي .هذه املــرة لم يركن
جنبالط لرأي حليفه بري وكان صوت
تيمور األقوى وقعا ً العتباره أن الوقت
قد حان لخيارات جديدة .حتى ان بعض
النواب اعتــر ان الحزب بانتخاب بري

يكون قد أدى قسطه للعىل وسدد الدين
املرتتب عليه نهائياً.
اســتقباالت الســفري السعودي
وزياراته توحــي كأن بالده تدير عملية
رئاســة الحكومة عن قرب ،لكنه وكما
يف االنتخابات النيابيــة ال تظهر نتائج
مبارشة لحراكه عــى أرض الواقع .ال
تؤيد الســعودية عــودة ميقاتي بدليل
استقباالت ســفريها لكنها باملقابل لم
ّ
تتبن ترشــيح بديل عنه .وكيف لها ان
تدخل معركة حكومــة عمرها يقترص
عىل أشــهر بينما التغيري الحقيقي من
وجهة نظرها سيكون من خالل انتخاب
رئيس الجمهورية وهنا لبّ املوضوع.

توضيح
جاءنا من السيد مارون أبي خليل اآلتي:
«ورد اســمي يف مقال الصحافية غادة حالوي امس بعنوان «قدامى التيار
والنتائج املخيبة لألمل « ،ووردت يف الســياق مغالطات ال اساس لها .فأنا لست
من قدامى التيار ولم أعلن يوما ً موقفا ً ضد توجهات التيار .ولم أخض انتخابات
لكي تســتند الصحافية الكريمة اىل أرقام دقيقة .ومهما قيل فإن ذلك لن يطال
من محبة الناس لشخيص يف الكحالة ويف كافة قضاء عاليه».
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«"إذا كان هناك من يرغب بحمل هذه الجمرة صحتين على قلبه وأنا أدعمه"

ميقاتي لـ"نداء الوطن" :لن أغلق على نفسي
...وسأطرح تعدي ً
ال لبعض الوزراء والحقائب
كــلــيــر شــكـــر

عشية االستشــارات النيابية امللزمة ،تبدّل
املشــهد نســبياً .اذ بينما كان يُنتظر أن يكون
ّ
مرشح قوى املعارضة ،ويف طليعتها
نواف سالم
«القــوات» ونواب « 17ترشيــن» ،كان «اللقاء
الديموقراطــي» أول املندفعني تجــاه تكليف
السفري الســابق ،مع ّ
أن «الجنبالطيني» رشكاء
نجيب ميقاتي يف حكومة ترصيف األعمال وقد
رجحت املؤرشات الســابقة أن يكرروا التجربة،
فيما ّ
فضلت «القوات» إهمال ورقة نواف سالم،
عىل غــرار املرة األخرية أيضــاً ،العتبارات تبدو
مرتبطة بحكومة ما بعد االســتحقاق الرئايس
وبالخصومة الرشسة مع رئيس «التيار الوطني
الحر» جــران باســيل بهدف انتــزاع بطاقة
التســديدة األخرية منه ،مــع ّ
أن رئيس الحزب
ســلوك
يف
الضبابية
ســمري جعجع أعادها إىل
«"هذه أكثر مرة أشعر فيها أنني محرّر"»
املرشح املفرتض ،متسائالً« :كيف يُنتظر منّا أن
بالتفاهم والنقاشات البنّاءة ،وبالتايل «قد أطرح
نكلف شخصا ً لرئاسة الحكومة ونحن ال نعرف
تعديالً لبعض الوزراء والحقائب ،ولكنني بشكل
ماذا ســيفعل وال يوجد أي طــرح أو تصاريح
عام كنت مرتاحا ً يف التعامل مع مكوّناتها».
منه».
ما الهــدف من ترؤس حكومة األســابيع
هكذا ،عــاد ميقاتي ليكــون متقدّما ً عىل
املعدودة؟
غريه من املرشحني املفرتضني
يجيب ّ
لرئاســة الحكومــة خصوصا ً
أن الهدف األســاس
هو متابعة العمل مع صندوق
وأن ثمــة كتــاً ثابتــة عىل
موقفها من ترشــيحه ،أبرزها السفير السعودي وليد
النقد الدويل مع توقيع االتفاق
الثنائي الشــيعي وعدد ال بأس البخاري بصدد العمل على املبدئي الــذي يع ّد انجازا ً مهماً،
بغية وضع قطــار املعالجات
به من النواب الســنّة والنواب
عقد اجتماع األسبوع
االقتصادية واملالية عىل السكة
املستقلني ،ما يسهم يف عودته
الســليمة ،وذلك بالتعاون مع
المقبل له طابع سني ّ
إىل الــراي الحكومــي إلدارة
املرحلة االنتقالية قبل الدخول ومن المرجح أن يشارك
مجلس النــواب إلقرار القوانني
يف مدار االســتحقاق الرئايس ،فيه ميقاتي ويهدف إلى االصالحية املطلوبة من صندوق
النقد ،للدخول يف مرحلة التعايف.
الــذي ترتفع يومــا ً بعد يوم،
جمع هذه الفاعليات
كذلك يأمل ّ
أن يبدأ تنفيذ العقد
أسهم حصوله يف موعده ،بتأكيد
املوقع مع األردن الستجرار الطاقة والعقد ّ
املوقع
رئيس الجمهورية ميشال عون الذي لم يرتدد يف
مع مرص الستجرار الغاز ،ووضع دفرت رشوط
اإلشارة إىل ّ
أن االنتخابات ستحصل يف موعدها.
إلطالق مناقصة عامة للح ّل املســتدام للقطاع.
غري ّ
أن انطالقــة هذا التكليف ،ســتكون
ويتمنى اإلنتهاء من هــذه القضايا خالل هذه
مكبّلة باملواقف االستباقية من طبيعة الحكومة
املرحلة ،مشريا ً إىل أنّه سبق له أن أعلن ّ
أن ملرحلة
املنتظرة .اذ ســارع رئيس الجمهورية إىل إعالن
ترصيف األعمال تفسريا ً ضيّقا ً وتفسريا ً واسعاً،
تأييده قيام «حكومة سياسية للمرحلة املقبلة،
الفتا ً إىل أنّه حتى اآلن هو ملتزم باملعنى الضيّق
خصوصــا ً إذا كانت ســتواجه اســتحقاقات
لترصيف األعمال بحيــث يكتفي باالجتماعات
وصعوبات .لم يعد يف اإلمــكان القبول بأفرقاء
مع الوزراء وتســيري األمور ،ولكن بعد التكليف
يسمّ ون وزراء سياســيني ،ونحن نسمّ ي وزراء
ســينتقل إىل مرحلة الترصيف الواسع لترصيف
«تكنوقراط» .إما كلها مــن التكنوقراط وليس
األعمال وال يرى أي مانــع يف حينه من الدعوة
عىل غرار الحكومــة الحالية بعــض وزرائها
مقنّع ،أو حكومة سياسية» ،فيما
ميقاتي ســبق لــه أن رصّ ح أنّه
مرتاح لتجربته مع الحكومة التي
ترأســها ...فهل سيذهب إىل خيار
تأليف حكومة سياسية؟
يجيب ميقاتي يف دردشــة مع
«نداء الوطن» أنّه يرفض أن يكون
أسري موقف ّ
معي ،أو «االقفال عىل
نفســه يف قفص مغلق» ،بمعنى
التســكري عىل أي خيار ،مشريا ً إىل
ّ
أن «الظــروف واملصلحة الوطنية
هما اللتان تمليــان عليه طبيعة
الحكومة» ،ولذا لن يستبق األمور
بتبنّيه «حكومة سياســية أو غري
سياســية ،وهذا األمر لن يحصل
إال بعد استشــارة الكتــل النيابية
والنواب املستقلني».
ّ
فــإن مداهمــة
يف الواقــع،
االســتحقاق الرئايس ،تقضم من
املهل السياســية التي عــادة ما
«تمغط «بني تأليــف وآخر .وهو
أمر يتوقف عنده ميقاتي مشــرا ً
إىل أنّه يتمنــى أن يحصل التأليف
يف وقت رسيع ،كما يتمنى حصول
االســتحقاق الرئــايس يف موعده
لتسليم مقاليد السلطة إىل حكومة
جديدة.
يف الوقت ذاته ،يعيــد التأكيد
ّ
أن االنســجام كان يحيــط بعمل
حكومتــه األخرية مشــرا ً إىل أنّه
عايــش أكثر من حكومــة وثمة
مجالــس وزراء عابتها الخالفات
املســتدامة ،عىل خالف الحكومة
األخرية التــي تميّزت جلســاتها

٣

إىل جلســة ملجلس الوزراء اذا اقتضت الحاجة،
خصوصا ً ملتابعــة َّ
ملفي الطاقة والتفاوض مع
صندوق النقــد اذا كان هناك من رضورة لعقد
جلسة.
أمّ ا بالنسبة ملوقف «الحزب التقدمي» الذي
«انقلب» عــى تكليفه ،فيشــر ميقاتي إىل ّ
أن
عالقة ممتازة تجمعه بـ»اللقاء الديموقراطي»
ولذا هو يستغرب «موقفه من التكليف أو حتى
من الحكومــة بعد دعوتهم «إىل تأليف» حكومة
إنتاج وعمل فعيل ،لكي تتوىل تطبيق اإلصالحات
الرضورية ومتابعة مسار التفاوض مع صندوق
النقد الدويل ،والتصدي لألزمة املالية واملعيشية
واالقتصادية وتداعياتهــا االجتماعية الخطرية
عىل املواطنني ،وهذا لألسف ما فشلت الحكومة
الحالية يف تحقيق أي منــه» ...الفتا ً إىل ّ
أن عدم
تكليفه من جانب «اللقاء» ال يُع ّد اشــكالية يف
العالقة الثنائية أبدا ً التي ستبقى مستمرة.
أما بشــأن التوتر يف العالقة مع باســيل،
فيلفــت إىل ّ
أن كرة التوضيــح يف ملعب رئيس
«التيار الوطني الحر» ،الفتــا ً إىل أنّه يرغب «يف
معرفة مــا هي مالحظات باســيل وانتقاداته
ومكامن االنتقاص ضمن االعتبارات الوطنية».
هل هو فعالً محارص؟
يجيــب« :بالعكس تماماً ،هــذه أكثر مرة
أشعر فيها أنني محرر ،ألنني أقول إني مستعد
للخدمة اذا أراد النواب ذلــك ،واذا رفضوا ذلك،
سأحرتم قرارهم .مرتاح مع نفيس ألنني أعرف
حقيقــة حجم األزمة ،واذا كان هناك من يرغب
بحمل هذه «الجمرة»« ،صحتني عىل قلبه» ،وأنا
أدعمه».
أما بالنســبة ملوقف اململكة الســعودية،
فينفي حصــول ضغط من جانبهــا ،الفتا ً اىل
أنّه عىل اتصال مع مســؤولني سعوديني وأكدوا
أمامه أنهم ال يتعاطون باألمر بتاتاً ،كاشفا ً ّ
أن
السفري السعودي وليد البخاري بصدد العمل عىل
سني ،من
عقد اجتماع األسبوع املقبل ،له طابع
ّ
املرجح أن يشــارك فيه ميقاتي ،يهدف إىل جمع
هذه الفاعليات ،مع العلم ّ
أن البخاري شــارك
يف مأدبة غداء أقامهــا رئيس حكومة ترصيف
األعمال يف الرساي الحكومي تكريما ً للســفري
الكويتــي قبيل مغادرته .هــذا وعُ قد لقاء منذ
ورئييس الحكومة السابقني
أيام جمع ميقاتي
ّ
فؤاد السنيورة وتمام ســام ،يف داللة منهم اىل
حرصهم عــى ابقاء نادي رؤســاء الحكومات
السابقني ،قائماً.

طوني فرنسيس

"بدنا" ...وفيهم!
«بدنا» تعني جموع المواطنين الذين يعترضون
ويحتجون وال يثقون بمفاتيح السلطة الحاكمة والمتحكمة
التي سحبت  62مليار دوالر من مصرف لبنان خالل عشرة
اعوام ،منها  24مليارا ً أريقت على الكهرباء المفقودة ،هؤالء
المفاتيح هم الذين ابادوا مدخرات وجهد اللبنانيين مقيمين
ومغتربين ،فانفقوها تحت عنوان الهدر العام ،وعندما
شعروا بالخطر على جيوبهم نقلوا اموالهم الخاصة الى
الخارج.
« بدنا» تعني رافضي هؤالء .والرافضون كثرة تتكاثر مع
تكاثر إبداعات الزمرة المتحكمة .وفي سيل االبداعات أزمات
رغيف متجددة ،وقطع محروقات ودواء وأنفاس ،وتالعب
بالليرة عشية صدور ورقة المليون ،واالعيب حول حقول
النفط والغاز ال يُفهَ م أولها من آخرها ،وما اذا كانت األجيال
ألجيال أو
المعاصرة ستشم غازاً ،أم ستترك هذه النعمة
ٍ
دول أخرى.
ٍ
الرافضون لعودة ممثلي الحكم والحكومات البائدة كثر،
وهم يشعرون اآلن أن «بدهم …وفيهم» .وال يعني تكرار
الكلمتين استعار ًة حرفية للشعار االنتخابي الشهير ،بل
إقرارا ً بأمرين ،أولهما الحاجة الى تقديم بديل للبنانيين،
يوحي ويعمل من أجل الخروج من األزمة ،والثاني ،وهنا
نصل الى «فيهم» ،أن هناك إمكانية في تركيبة المجلس
النيابي الجديد للعمل على جمع أكثرية توفر نصابا ً لحكومةٍ
مستقلة من اصحاب الكفاءة واالختصاص والسيرة الحسنة،
تتولى التأسيس في الفترة الفاصلة عن انتخاب رئيس جديد
للجمهورية ،لسياسات جديدة فعالً ،في االصالح واالنقاذ
ومكافحة الفساد وحماية استقالل القضاء في متابعته
الملفات كافة ،وتعيد للبنان عالقاته الدولية والعربية
التقليدية… وتنهي عذاب هوكشتاين في رحالته الترسيمية
وصوال ً لالحتفال بمناسبة اليوبيل الفضي النطالقتها!
هذه األكثرية الموجودة والمفترضة «فيها» ولديها ومن
واجبها السير في تجربة من هذا النوع مهما قال اصحاب
الحسابات والتوازنات القائمة منذ فرضهم ميزان القوى
المسلح ومهما تفاصح منظرو تشكيالت التوافق الوطني
الفارغ من مضمونه .فالحديث يدور في هذه المرحلة عن
صيغة تم التداول بها منذ تشرين  ،2019وجرى التالعب
بمواصفاتها رغم انف ماكرون وبرضاه ربما ،هي صيغة
حكومة المستقلين االختصاصيين ،التي يمكن توفير أكثرية
نيابية إلقتراح رئيسها ودعم تشكيله لها ،فيتم بذلك إعطاء
معنى لنتائج االنتخابات النيابية ،من دون االنجرار الى
فكرة التقاسم واالنصهار التي أذابت حيوات اللبنانيين
حتى الجلد والعظم ،وقد ج ّربوها وجُ ِّربت بهم حتى أنفوها
وأنفتهم تماماً.
ربما نجد تبريرا ً لما حصل في انتخاب رئيس مجلس
النواب بسبب ندرة النوع وضرورات الحياة الوطنية ،لكن
في موضوع رئاسة الحكومة ،النوع حاضر وبكثرة ،وبعدها
في رئاسة الجمهورية ،فليخرج الجميع الى خيارات جديدة
كي يختبروها.

٤

محـــــليـــــات
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بسـام أبو زيـد

مبروك جبران مبروك سليمان
مبروك جبران باسيل أو مبروك سليمان فرنجية.
واحدة من هاتين العبارتين يتوقع أن تتردد قبل 31
تشرين األول المقبل موعد انتهاء والية الرئيس ميشال
عون ،والسبب أن «حزب الله» وحلفاءه ،ونوابا ً مستقلين
سيجدون أعذارا ً لتأييد خيار «حزب الله» ،سيتمكنون من
إيصال النائب باسيل أو فرنجية إلى سدة الرئاسة من
دون أي عناء ،وحتى من دون أن يكون لـ»حزب الله»
ضرورة لتعطيل االنتخابات الرئاسية كما حصل قبل
انتخاب العماد ميشال عون.
مناسبة هذا الكالم هو التشتت المصابة به المعارضة
التغييرية والسيادية ومن يدّعون اإلستقاللية ،فكل فريق
منها يغني على لياله وهذا ما حصل في عملية تكليف
شخصية سنية لتشكيل الحكومة ،فمنهم من ذهب
باتجاه عدم التسمية ومنهم باتجاه نجيب ميقاتي ومنهم
باتجاه نواف سالم ومنهم باتجاه خالد زيادة ،فتشتت
األصوات لصالح «حزب الله» وحلفائه حتى ولو كان
«التيار الوطني الحر» على خالف مع الرئيس ميقاتي.
منذ والدة المجلس الجديد وحتى اآلن يبدو من
الصعب ،إن لم يكن من المستحيل ،الجمع في
االستحقاقات األساسية التي يمكن ان تبدل وجه وسياسة
البلد بين كل القوى التغييرية والسيادية والمستقلين،
كنواب  17تشرين و»القوات اللبنانية» و»الحزب
التقدمي اإلشتراكي» و»حزب الكتائب» و»حركة
االستقالل» ونواب تركة «المستقبل» ونواب خاضوا
االنتخابات تحت يافطة السيادة والتغيير ،ليتبين أن
بعض هؤالء المستقلين ونواب تركة «المستقبل» كأنهم
أحصنة طروادة لـ»حزب الله» وللمنظومة الحاكمة
وإلبقاء لبنان في محور الممانعة ،حتى أن أحكام اإلدانة
الصادرة عن المحكمة الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال
الرئيس رفيق الحريري لم تحرك ساكناً.
في وضع لبنان ليس هناك من استحقاق مهم
واستحقاق أهم وليس هناك من حكومة ما بتحرز
وحكومة بتحرز ،وليس هناك من ترف في الوقت ولو
لثانية واحدة ،وإضاعة أي فرصة للتغيير تحت شعارات
وعناوين ومصالح واهية هي إمعان في تعزيز اإلنهيار
ووضع جهنم وتمكين محور الممانعة من السيطرة أكثر
فأكثر.
ما يميز جماعة هذا المحور أنهم ال يضيعون فرصة
الستمرار سيطرتهم وال يتركون لخالفاتهم مجاال ً كي
تحد من نفوذهم ،ونجحوا وينجحون في كل مرة في
مواجهة فريق تحركه أجندات ومصالح مختلفة ويفتقر
إلى رؤية ومشروع واحد ،فبرع ويبرع في إضاعة
الفرصة تل َو األخرى ولن ينجح ال في مجلس نيابي وال
في حكومة وال في رئاسة.
إذا بقيوا هكذا ...مبروك جبران باسيل ،مبروك
سليمان فرنجية.
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«"القوات"» لن ُت ّ
سمي أحدًا والغموض يكتنف «"التكليف"

جعجع :قناعتنا أن ال حكومة
في عهد الرئيس عون
مع امتناع «القوات اللبنانية» عن تسمية أي
ّ
مرشح لرئاســة الحكومة ،اختلطت األوراق من
جديد بني رئيس حكومة ترصيف األعمال نجيب
ميقاتي ،والسفري نوّاف سالم.
فقد أعلن رئيس حزب «القــوات اللبنانية»
ســمري جعجع ،من معراب أمس عقب اجتماع
تكتل «الجمهورية القوية» ،ان «كتلة «الجمهورية
القوية» لن تســمّ ي احدا ً يف االستشارات النيابية
غداً(اليــوم) لرئاســة الحكومــة ،باعتبار ان
املرشحَ ني املطروحَ ني اي الرئيس نجيب ميقاتي
والقايض نواف سالم ال تتوافر فيهما املواصفات
املطلوبة للوصول اىل حكومة جدية».
واستهل جعجع كلمته بالتوقف عند «الحكم
الصادر عن املحكمة الدوليــة يف جريمة اغتيال
الرئيس الشــهيد رفيق الحريــري ،الذي صدر
بعد اكثر من  10ســنوات من العمل ،وال ســيما
ان هذه الجريمة طالــت اللبنانيني يف حارضهم
ومستقبلهم وستعيش مع وجدان لبنان لفرتات
طويلة».
اضاف« :للمرة االوىل يف تاريخ لبنان نشــهد
احكاما ً دولية ،اذ صدر حكم بحق  3مســؤولني
يف «حزب الله» وهم :سليم عياش ،حسن مرعي
وحسني عنييس ،وذلك عىل خلفية ارصار الشعب
وتضحياته املستمرة ،االمر الذي دفع اىل تشكيل
محكمة دولية تتابع عملهــا بهدف الوصول اىل
حقيقة جريمــة من جرائم االغتيال الســيايس
خصوصا ً بهذا الحجم .فهذه املحكمة اتمّ ت عملها
عىل اكمــل وجه ،ولو بعد حــن ،يف وقت ك ّلفت
الشــعب اللبناني الكثري دون ان ننىس الشهداء
الذين سقطوا من سياسيني وصحافيني ورجال
فكر ومواطنني حتى قيام هذه املحكمة».
ورأى ان «هذا الحكم بمثابة تعزية للجميع
ألننــا توصلنا عىل االقل هذه املــرة اىل الحقيقة،
ولكن تبقى العــرة يف التنفيــذ اذ انه ال يكفي
معرفة الحقيقة بل تطبيــق العدالة وهذا ال يتم
اال بتنفيذ االحــكام الصادرة عن املحكمة ،وهذه
امانــة «برقبة كل واحد منا» كما هي واجب عىل
الحكومة الحالية والحكومات الالحقة».
اما يف ما يتعلق باالستشارات النيابية ،فلفت
جعجع اىل ان التكتل «وضع يف السابق مواصفات
معينة لرئيس الحكومة كما فعل قبلها مع رئيس
املجلس النيابي ونائبه والحال سيكون مشابها يف

تسمي مرشحها
«"أمل"» لن
ّ
قبل موعد اإلستشارات

ّ
مرشــحها
أعلنت كتلة «التنمية والتحرير» أنها ســوف تعلن إســم
لتشــكيل الحكومة بعد لقائها رئيس الجمهورية يف املوعد املحدد لها بعد
ظهر اليوم ،آملة أن «تفيض اإلستشــارات إلنجاز حكومة وطنية جامعة
قادرة عىل مجابهة التحديات التي تثقل كاهل اللبنانيني ال سيما إقتصاديا ً
وصحيا ً ومالياً» .ودعت الكتلة بعد اجتماعها أمس برئاســة الرئيس نبيه
بري يف مقر الرئاســة الثانية يف عني التينة ،إىل «حكومة تراعي يف التكليف
كما يف التأليــف التوازن الوطني والروحي الدقيــق الذي ال يحتمل العبث
واالستفزاز السياسيني ،فالجميع مدعو يف هذه اللحظة الوطنية الدقيقة
اىل تقديم ما يجمع بني اللبنانيني ونبذ مــا يف ّرق بينهم ،وإىل االبتعاد عن
سياسة هدر الوقت الذي لم يعد أحد يملك ترف الترصف به خدمة ملصالح
شخصية عىل حساب املصالح الوطنية العليا».
وجدّدت الكتلة دعوتها حكومة ترصيف األعمال إىل «القيام بواجباتها
التي منحها إياها الدســتور ،خصوصا ً لجهة اإلهتمام بكل ما هو متصل
بأمن املواطنني يف دوائهم وصحتهم ولقمة عيشهم ويف أمنهم االقتصادي
واملايل ،ال ســيما إعادة الودائع إىل اصحابهــا وتفعيل الجهات الرقابية يف
مالحقة املحتكريــن واإلرساع يف فتح حوار مع موظفــي القطاع العام،
للوصول إىل ح ّل ّ
يحقق لهم أبسط متطلبات العيش الكريم ويؤمن باملقابل
إنتظام العمل يف إدارات الدولة كافة ويف ســائر القطاعات اإلنتاجية ،كما
طالبت وزارة الصحة بمبادرة فورية لتأمني األدوية واملســتلزمات الطبية
لذوي االمراض املزمنة».

كل مواقع الدولة».
واذ اشار اىل انه «بعد صوالت وجوالت حُ سم
الخيار بني مرشــحني لرئاســة الحكومة وهما
ميقاتي وسالم» ،رشح جعجع سبب عدم تسمية
«القوات» ايّ من املرشحني.
وقال« :كنا من اوائل من ســمّ ى نواف سالم
لرئاسة الحكومة سابقاً ،ولكن بكل رصاحة ومع
احرتامنا له ،منذ ذلــك الوقت اىل اليوم ،لم نلمس
منه اي نية جدية يف تحمل هذه املســؤولية ال بل
لم يحرض اىل لبنان سوى مرات قليلة نجهل فيها
بمن اجتمع او التقــى ،وبالتايل كيف يُنتظر من
تكتــل كبري ان يؤيد مرشــحا ً ويخوض معركته
لرئاسة الحكومة دون معرفته مبارشة ،كما انه
لم يخض معركــة االنتخابات النيابية عىل الرغم
من طرح اسمه من نخب كبرية .وثمة سؤال ،هل
لديه فعالً الرغبة بتحمل هذه املســؤولية يف هذه
املرحلــة؟ نحن لم نلمس اي نيــة او رغبة لديه،
ويف حال كانت متوافرة ال نعرف عنها شــيئا ً وال
عن خططه العملية كما نجهل موقفه من بعض
االمور .من جهة اخرى ،لم نشــهد اي توافق عىل
اسم سالم بني فرقاء املعارضة او بني من ليسوا
من فريق «حزب الله» و»التيار الوطني الحر»».
وشدد جعجع عىل انه «طاملا الرئيس ميشال
عون موجود يف بعبدا لن يسمح ألي احد بالعمل،
وبالتــايل كل هذه االعتبــارات حالت دون توجه
«القوات» لتسمية نواف سالم».
امــا لناحية عدم تســمية ميقاتي ،فأردف
جعجع« :مع اعرتافنا له بالجهد الكبري الذي بذله
ان لجهة اجراء االنتخابات بنزاهة واســتقامة،
يف وقت يصعب تنظيمها يف ظــل هذه الظروف،
او لناحيــة التفاوض مع صنــدوق النقد الدويل
الذي هو املدخــل الوحيد للخروج من االزمة ،مع
تحفظنا عــى عدد كبري من النقــاط الواردة يف
االتفاق االويل بني الحكومة وصندوق النقد ،اال انه
عىل االقل ذهب نحو االتجاه املطلوب .ولكن رغم
هذا ،ال يتمتــع ببعض املواصفات التي نطرحها،
وال ســيما رغبته الدائمة بتشــكيل «حكومات
وحدة وطنية» نعتربها حكومات الفشل بامتياز
لعبت دورا ً اساسيا ً يف ايصال البلد اىل هذه الحال.
وبالتايل ال يمكن ان نسميه».
وجدد جعجع التأكيد ان «كتلة «الجمهورية
القويــة» لن تســمي ال ســام وال ميقاتي يف

جعجع بعد اجتماع تكتّل "«الجمهورية القوية"»

استشارات الخميس ،ليس لعدم رغبتها يف ذلك بل
لعدم توافر املواصفات املطلوبة فيهما».
وعن سبب عدم ترشيح «القوات» شخصية
اخرى لرئاسة الحكومة ،رأى جعجع ان «البطولة
ال تكمن يف ترشــيح اســماء ،خصوصا اننا يف
الشــهرين االخريين من حكم عــون الذي ندرك
ماذا يريد وبالتايل لن يقبل بحكومة ال تتناســب
مع مصالحه ،فضالً عن ان املعارضة ،ولألسف،
لم تتوافق عىل اسم واحد ولو ان الطائفة السنية
ال تخلو من الكفاءات .من هنا ال ينفع ان نطرح
اســما ً اذا لم نؤمّ ن له االكثرية وامكانية العمل،
فالخطوات االستعراضية امام الرأي العام ليست
هدفنا».
وعن اعطــاء كتلة «لبنان القــوي» املوعد
االخري من االستشارات النيابية ،استغرب جعجع
ذلــك «خصوصا ً انها ليســت الكتلــة االكرب يف
الربملان مع مشــاركة كتلة «الطاشناق» منفردة
يف االستشــارات» ،عازيا ً هذه الخطوة اىل «تم ّكن
كتلــة «لبنان القوي» من االطالع عىل كل االجواء
وتســويغ املواقف وابتزاز الرئيس الذي سيُكلف
كي تكــون «بيضــة القبان» ،بهــدف تحقيق
مطالبها ومصالحها الخاصة وتأمني اســتمرار
الزبائنية واملحاصصة بعد انتهاء عهد عون».
وحول سبب عدم التواصل اكثر مع القايض
نواف ســام ،رشح جعجع ان «القوات هي من
تواصلت معه حني ســمّ ته يف املــرة االوىل وليس
العكس ،رغــم انه كان من املفرتض ان يقوم هو
باملبــادرة ،ولكن اتخذت هــذه الخطوة فيما لم
تقابل بحماسة منه».

معوض وريفي ومخزومي وعبد المسيح
يسموا ميقاتي ...ون ّواف سالم؟
لن
ّ
أكد النائب ميشــال معوّض «أننا لن نســمّ ي أي مرشــح من
املنظومة لرئاسة الحكومة ،وتحديدا ً نجيب ميقاتي .وأمام الطرحني
املوجودين ،أي الســفري نواف ســام او الورقة البيضاء ،سنسعى
يف الســاعات املقبلة لخلق حالة وازنة يف مواجهة تســمية الرئيس
ميقاتي».
موقف معوّض أتى بعد اســتقباله النــواب أرشف ريفي ،فؤاد
مخزومي وأديب عبد املســيح ،أمس ،معلنا ً عن «قرار مبدئي للعمل
املشرتك ضمن اطار كتلة نيابية ستعلن قريباً».
وقال« :مــا يجمعنا هو قناعات مشــركة وأولها أن املواجهة
يجب أن تكــون وطنية ال طائفية ،ونحن نفتخــر بأن الفريق الذي
ترونه أمامكم هم نواب لكتلة وطنية ،الن الكتل والتكتالت الطائفية
لن تح ّل املشــكلة ،مضيفا ً أن «األزمة االساسية التي نواجهها اليوم
هي مشكلة سيادة واحتالل وهيمنة ميليشــيا مسلحة عىل القرار
الدســتوري اللبناني ،تؤدي إىل عزل لبنان عن محيطه العربي وعن
املجتمع الدويل وخطف الحياة السياسية ومنع العدالة».
وشــدّد عىل ّ
أن «تشــتت املعارضة يلعب دورا ً سلبيا ً للقدرة عىل
التغيــر .اللبنانيون انتخبــوا بقناعتهم ضد هــذه املنظومة وهذا
الصوت ال يرتجم يف املؤسســات الدســتورية .ومن الرضوري خلق
حالة سياسية وازنة قادرة عىل التواصل والتأثري عىل الكتل املعارضة
عىل تنوعها من التغيرييني إىل «الكتائب» و»القوات» و»االشــراكي»
لنتمكن من التغيري وأال نبقى فقط قوة اعرتاض».

مخزومي

بدوره ،ذ ّكر مخزومي بأنه سمّ ى السفري نواف سالم مرتني «الن

املطلوب اليوم شــخص يعيش حياتنا ووجعنا وشخص لديه الحلول
االقتصادية» .وقال« :السفري ســام ال يُعىل عىل كفاءاته القضائية
ونعلم انه كان لــه دور كبري يف قصة املحكمة الخاصة بلبنان ،ولكن
املطلوب هو رجل اقتصــاد مل ّم بامللفات اإلقتصادية والسياســية
بالبلد ،والحلول مطلوبة اليــوم وليس غدا ً او بعد غد ،خصوصا ً وان
الناس ائتمنتنا عىل مستقبلها ومستقبل أوالدها وال يمكن أن يكون
موقفنا سياسيا ً بحت».

ريفي

من جهته ،قال ريفي« :ملسنا خيبة أمل كبرية يف انتخابات رئيس
مجلس النواب ونائب الرئيس ومــن ثم باللجان .هل نبقى عىل هذه
الصورة؟ ّ
كل ،وعلينا ان نقوم بجهد ونجمع بعضنا البعض ،وال زلنا
نم ّد يدنا لكل املعارضات مع العلم انه لدينا ساعات معدودة للتوافق
عىل اسم يشبهنا وليس من املنظومة ،ويعيش معاناة الناس».

محـــــليـــــات
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سلوم لـ"»نداء الوطن" :إضراب المالية يقفل النافعة قسرًا

قانون السير في دولة الالقانون ...والمواطن رهينة!
طـــونــي كـــرم
تتفاقم النقمة عىل «الدولة» الغائبة أو املغيّبة
قــرا ً عن اجرتاح الحلــول للموظفني العاملني يف
القطاع العام للعودة عــن إرضابهم ،لتجد ضالتها
يف جيــوب املواطنــن الفارغة واإلســتعاضة عن
اإلصالحات املنشودة يف مؤسسات الدولة ،بتكبيدهم
املزيد مــن األعباء ج ّراء اإلســتفاقة الظرفية عىل
ّ
بشقه املتع ّلق بتسطري محارض
تطبيق قانون السري
يف املخالفني بعيــدا ً عن تأمني الســامة املرورية
للسائقني عىل طرقات «املوت».
يف دولــة القانون واملؤسســات ،التغايض عن
تطبيق القانون يشــكل مفارقة ،إنما يف لبنان ،ويف
إقفال وتسكير وال معامالت
ظل التّحلل الذي يصيب مؤسســات الدولة ،ش ّكل
إىل التشدد يف تطبيق قانون السري ،توضح الرئيسة
طلب وزير الداخلية والبلديات القايض بسام املولوي
واملديرة العامة لهيئة إدارة السري واآلليات املهندسة
من القوى األمنية التشــدد يف تطبيق قانون السري،
هدى ســلوم أن التوقف القرسي لـ «النافعة» عن
صدمة لدى املواطنني التواقني إىل اســتعادة الدولة
العمل يعود إىل اإلرضاب الذي ّ
ينفذه موظفو املالية
«هيبتها» مــع التجّ ار واملحتكرين الذين يتح ّكمون
ما يرت ّد ســلبا ً عىل املواطنني ويحول دون قدرتهم
بلقمة عيشــهم ،كما توقيف «عصابات» الرسقة
عىل تســوية أوضاع مركباتهم وف ّك الحجز عنها،
وليس آخرها ما سجل األسبوع املنرصم من رسقة
فضالً عن الحــؤول دون قدرتهم عىل
ملحوّل الكهرباء الــذي يغ ّذي فصيلة
تسجيل املركبات واآلليات كما تسديد
قوى األمن الداخيل وقــر العدل يف
الرســوم املتوجّ بة عليهــم إىل جانب
جديدة املتن.
ألي من
اإلســتحواذ عىل رخص السوق كما
ال يمكن ٍ
وال تقــف «هزالة» قــرار الوزير
عند هذا الح ّد حســب روّاد وســائل المعامالت أن تنجز تجديــد صالحية املنتهيــة منها ،ما
التواصــل اإلجتماعــي ،لرتافقه مع دون تسديد الرسوم يضعهم يف مأزق حقيقي مع رشكات
التأمني يف حــال تعرضهم ألي حادث
اإلرضاب املفتــوح ملوظفــي القطاع
جبة عليها
المتو ّ
سري.
العام ومــن خاللهم تعطيــل العمل
وإذ تشري ســلوم إىل أن ال وجود
«قرسياً» يف مصلحة تسجيل الســيارات واآلليات
ألي مســوغ قانوني للنظر يف تبعات الحوادث مع
(النافعــة) ،الوجهة الحتمية للمواطنني لتســوية
رشكات التأمني أو القوى األمنية يف ظل عدم تجديد
أوضاع مركباتهم عند اتخاذ الضابطة العدلية قرارا ً
رخص الســوق املنتهية صالحيتها ،تشدد لـ»نداء
بحجزها ،ما يضاعف األعباء أكثر عليهم.
الوطــن» عىل أن النافعة لم تكــن بصدد اإلرضاب
وعن تزامن إقفال «النافعة» مع الحملة اآليلة

أســعار املحروقات ،واإلنقطاع املستمر للكهرباء،
كما فقدان القرطاسية واإليصاالت ودفاتر السوق
ناهيك عن املالحظات التي سجلها ّ
معقبو املعامالت
ج ّراء بيع «نمر السيارات» يف السوق السوداء.
وإن كان هاجس سلوم إيجاد الحلول إلرضاب
موظفي القطاع العام ومن ضمنهم أمناء صناديق
وزارة املالية تمهيــدا ً لتلبية حاجة املواطنني ،تؤكد
ألي من املعامالت أن تنجز دون تسديد
أنه ال يمكن ٍ
الرسوم املتوجبة عليها ،لتختم قائلة« :إن شاء الله
خري ...الله يفرجها ...ما فيني قول يش!».
ويف ســياق متصل وضعت مصادر متابعة
توقيــت الحملة التي أطلقهــا وزير الداخلية يف
إطار رفد خزينة الدولــة بعائدات الرضائب من
جيوب املواطنني ،وتحديدا ً توزيع غرامات السري
تحديدا ً يف ظل الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية
بموجب محارض ذات طابع يخصص  20يف املئة
من أجــل تطبيق قانون الســر ،إنما اســتكمال
منها لصالح صندوق اإلحتيــاط يف قوى األمن
املعامــات القانونية يف النافعة يبقى عالقا ً إىل حني
الداخــي ،و 16يف املئة لصالــح البلديات ،و64
تسديد الرســوم املتوجبة عليها يف صندوق املالية،
يف املئة منها لصالــح الخزينة يف حني تخصص
ما يتعذر القيام به يف ظــل امتناع أمناء الصناديق
الغرامات املحصلة من األحكام القضائية  20يف
عن اإللتحاق بعملهم ،ما دفعهم إىل التســكري للح ّد
املئة لصندوق اإلحتيــاط يف قوى األمن الداخيل،
من تفاقم األعبــاء عىل املواطنني
و 16يف املئــة أيضــا ً لصالــح
وتكبدهــم مشــقة اإلنتقــال إىل
البلديات ،ليقتطــع  30يف املئة
«النافعــة» دون التمكن من إتمام
منها لصالح صنــدوق تعاضد
معامالتهم يف ظل اإلرتفاع املستمر سلوم :التسكير قسري ّ
القضاة ،و 20يف املئة للصندوق
يف أسعار املحروقات.
بسبب إضراب موظفي
التعاوني للمساعدين القضائيني
العمل
توقف
مــن
وعىل الرغم
ليتبقــى  14يف املئــة لصالــح
وزارة المالية
لألســبوع الثاني يف النافعة ،تشدد
الخزينة.
سلوم عىل أن الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية
وأمــام اإلرضاب املفتوح أيضا ً للمســاعدين
تســتكمل يف النافعــة ،ما يضع املواطــن رهينة
القضائيــن ،كيف للمواطن أن يســدد الرضائب،
اإلرضاب يف وزارة املالية من أجل تســوية أوضاع
وكيف للصناديق أن تمتلئ؟ وهل تكون اإلستثناءات
آليته القانونية وفــك الحجز عنها ،لتضاف املعاناة
يف السلطة القضائية من أجل تحصيل الرضائب من
اليوم إىل التحديات التــي تواجهها اإلدارات العامة
جيوب املواطنني لعودة الحياة إىل القطاع العام من
التي تفتقد أبســط مقومات الصمود ج ّراء ارتفاع
عائدات الصناديق؟

طحين منتهي الصالحية بدأ ينتشر في األفران

رغيف الفقراء في خبر كان

الـنـبــطــيـة  -رمــال جــونـي
تغلغل الفســاد يف ملــف الطحني،
فأنتج ازمة غري مسبوقة يف تاريخ لبنان،
ازمة من شأنها ان «تزلزل» املجتمع.
«لريفعوا الدعم عن الطحني فتختفي
ازمة الرغيف» ،معادلة يطرحها اصحاب
االفــران هذه االيام ،للخــروج من ازمة
الرغيف التي دخلت اسبوعها الثاني دون
اي بوادر حلحلة ،وحــده املواطن يتكبد
عنــاء البحث عن ربطة غــر متوفرة يف
الدكاكني ،يف حني يضطر لدفع  200ألف
لرية ثمن بنزين يف تنقلــه باتجاه اقرب
فرن ليشــري ربطة خبز بـ 15ألف لرية
إن وجدها ،ما يعني عمليا ً اصبحت ربطة
الخبز بـ 215الف لرية.
فيما أعني الساســة اللبنانيني عىل
تكليف رئيس حكومة جديد ،أعني الناس
عىل ربطة خبز ،اختفــت بفعل التناحر
الســيايس القائم بني اصحاب املطاحن

الرغيف الصعب المنال

واالفــران ووزارة االقتصــاد ،و»مش
طالعة اال براس املعرت» ،الذي يدفع 30
و 40ألفا ً ثمن الخبــز ،املهم ان تتوفر
اللقمة داخل منزله ،ولسان حاله يسأل:
اين النــواب من ازمة الرغيــف؟ وماذا
فعلوا وأي خطط قدموها لحماية رغيف
الفقراء؟
ولكن من يفتعــل ازمة الرغيف وما
عالقة قــرار رفع الدعم بشــقه املتعلق
بخبز الكرواسان واملناقيش والصاج؟
وفق املعلومات فإن رائحة فســاد
تفــوح من داخل هذا امللــف ،الذي اجج
االزمة ،وجفف منابع الخبز يف الســوق،
وفق املعلومــات ايضا ً فإن قصة الرغيف
بدأت ما ان قرر وزير االقتصاد امني سالم
ســحب الطحني املدعوم من امام افران
املناقيــش والباتيــري والصاج ،وهنا
تؤكد املصادر ان هذه الدعســة الناقصة
للوزير كانت مقدمة ألزمة الرغيف التي
نشهدها اليوم ،ال تخفي املصادر تغلغل

الفســاد يف هذا امللف ،وان ابرز عنارصه
تتمثل باملطاحن التي بدأت تبيع الطحني
املدعوم بســعر غري مدعوم وصل معه
الطــن اىل  850دوالراً ،هــذا ناهيك عن
اغراق الســوق بأكياس طحني «سادة»
دون ماركة مســجلة ،كنوع من تهريب
الطحني املدعوم بهذه الطريقة ،هذا عدا
عن ظهور طحــن منتهي الصالحية بدأ
ينترش يف االفران وتحديدا ً افران املناقيش
والصــاج ،وتؤكد املصــادر ان  80باملئة
من طحني االفــران يف بنت جبيل منتهي
أزمة الخبز في النبطية
الصالحية وان نســبة كبــرة من افران
يجري بيعها يف الســوق السوداء ،وهناك
منطقة النبطية اشــرت هــذا الطحني
افران مقفلة وتتســلم الطحني عرب تلك
بأسعار كبرية وتستعمله ،ما يهدد االمن
البونات وتبيع الطن بـ 850دوالراً ،فيما
الغذائــي للمواطن ،وبحســب املصادر
تعمد افران اخرى عىل انتاج كمية قليلة
فإن دورية من امــن الدولة اقفلت احد
من الخبــز العربي وجــزء من الطحني
املســتودعات يف مجدل سلم ،للعثور عىل
املدعوم يذهــب اىل انتاج الكرواســان
طحني غري مطابق للمواصفات الصحية،
والكعك ،والكمية الباقية
وتشــر املصــادر اىل ان
هذا الطحــن كان مخ ّزنا ً
يتــم بيعهــا بالســوق
الســوداء بـــ 20مليون
منذ فــرة ومعظمه يعود
المطاحن بدأت تبيع
لــرة للطــن الواحد ،اي
تاريخه اىل شهر واحد من
هذا العام ،مــا يعني ان الطحين المدعوم بسعر ان صاحــب الفرن يحقق
هناك مــن كان عىل علم غير مدعوم وصل معه ارباحــا ً طائلة جراء هذه
العمليــة ،دون اي تكلفة
مسبق برفع الدعم فقام الطن إلى  850دوالرًا
اضافية .هذه هي اركان
بالتخزين.
االزمة ،كما تشري املصادر ،والتي يتحمل
ولكن يف النهاية كان طحينا ً منتهي
مســؤوليتها وزير االقتصاد الذي يجب
الصالحية ويسبب تســمما ً غذائياً ،وال
عليه اليوم إما رفع الدعم كليا ً عن الطحني
عجب ،تؤكــد املصادر ،ان بدأنا نشــهد
او االبقاء عــى الدعم لكل األصناف ،الن
حاالت تسسم وانتشار امراض رسطانية
تجزئــة الدعم هي التــي خلقت االزمة،
يف املدى املنظور ،وكلها بسبب الجشع.
والتي من املتوقع ان تســتفحل اكثر يف
ال تتوقــف ازمة الرغيــف عند هذا
االيام املقبلة يف مــا لو لم يجر اي تعديل
الحد ،فاالزمــة بمعظمها مفتعلة ،لدفع
عىل القرار.
الدولــة لرفع الدعم كليــا ً عن الطحني،
اذا ،نحــن امام ازمــة خطرية بكل
وفق املعلومات فإن بونات الطحني التي
جوانبها ،ازمة طحني فاســد يستخدم
تتســلمها االفران النتاج الخبز العربي

يف املناقيش والصــاج وازمة طحني يباع
سوق سوداء بدال ً من انتاج الخبز ،ويف كال
الحالتني املواطن « طالعة براسه» يضطر
للبحث عن رغيف خبز غري متوفر.
وناشــد اصحاب الدكاكــن النواب
التدخل لوضع حد لهذه االزمة النها فاقت
كل التوقعــات ،فهناك مــن يبقى دون
رغيف خبز ،هــو عصب طعامه اليومي،
ويقول محمد« :ارحموا الناس» ،ويسأل
متى يتدخل نواب املنطقة ملعالجة االزمة،
هل بعد فوات االوان ،واذا لم يقفوا قرب
الناس اآلن متى يقفون؟
ال يخفــي عضو تجمــع االفران يف
الجنوب عيل قميحــة ان الرغيف بات يف
خطر ،وانتاجه بات صعبا ً يومياً ،ولذلك
فإنه يقنن االنتاج حسب توفر الطحني،
وهذا يؤرش عــى دخولنا مرحلة خطرية
جدا ً وغري مسبوقة ،وما لم يتم وضع حد
لها رغيف الفقراء سيصبح يف خرب كان.
باملحصلة رغيــف الفقراء يف خطر
والكل يتقاذف املسؤولية ،وتجار االزمة
وحدهم يحققون االرباح ،فمتى تسقط
ورقة التوت لتوقفهم عند حدهم وايقاف
مهزلة الرغيف.
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قرار "حماس" إعادة العالقات مع سوريا ...بين التسريب والنفي

حساس...
هنيّة في لبنان في توقيت ّ
يلتقي نصرالله وال يلتقي "فتح"

وأوضح مسؤول العالقات الوطنية لـ»حماس»
صيــــدا  -محمـــد دهشــــة
يف لبنان الدكتور ايمن شــناعة لـ»نــداء الوطن»،
ان الزيارة تحمــل ثالثة عناوين رئيســية ،اولها:
يف زيارة هي الثانيــة يف غضون عام ،بدأ رئيس
لقاء الرؤســاء الثالثة ميشــال عــون ونبيه بري
املكتب الســيايس لحركة «حماس» اسماعيل هنية
ونجيب ميقاتي ،وبعض القوى واالحزاب اللبنانية
زيارة اىل لبنان تستمر اياماً ،يرافقه وفد قيادي ضم
للتشــاور وتنســيق املواقف يف القضايا املشرتكة،
نائب رئيس اقليم الخارج الدكتور موىس ابو مرزوق،
ثانيها :االطمئنان عىل اوضاع شعبنا الفلسطيني يف
عضوَي املكتب الســيايس «خليل الحية وحســام
املخيمات دون زيارة اي منها ،حيث ستنظم الحركة
بدران» ومسؤول املكتب االعالمي طاهر النونو.
مهرجانا ً جماهرييا ً يف مدينــة صيدا ،وثالثها :لقاء
الزيارة طرحت تســاؤالت كثرية حول توقيتها
االمناء العامني للفصائل الفلسطينية املوجودين يف
وما اذا كانت مناســبة يف ظل االزمات السياســية
دمشــق وقد جرى يف احد الفنادق يف بريوت عىل ان
واالقتصادية واملعيشية التي يعيشها لبنان ،وانشغال
تستكمل اللقاءات تباعاً ،وســط استبعاد اي لقاء
املســؤولني يف االستشــارات النيابية الختيار رئيس
مع حركة «فتح» حتى اآلن نتيجة
حكومــة جديــد ،فيمــا حرصت
القطيعة بينهما منذ فرتة .وتوازيا ً
«حماس» عىل حرصهــا بالعنوان
مع الزيارة ،رسبــت معلومات عن
الفلسطيني لالطمئنان عىل اوضاع
اتخاذ «حمــاس» قــرارا ً بإعادة
شــعبنا يف ظل املرحلة الحساسة
لقاء األمناء العامين
العالقة مع ســوريا بعــد قطيعة
التي تمر بها القضية الفلسطينية».
للفصائل الفلسطينية
دامت سنوات نتيجة االحداث التي
وابلغت مصــادر موثوقة «نداء
الوطن» ،ان هنية سيزور االمني العام الموجودين في دمشق
جرت فيها ،غري ان الناطق الرسمي
جرى في أحد الفنادق
باســم الحركــة جهاد طــه ابلغ
لـ»حزب الله» السيد حسن نرصالله
«نداء الوطن» ان «الزيارة ال عالقة
للتداول معه يف شؤون املنطقة عىل
في بيروت
لها بهــذا القرار ،وهــو موضوع
ضوء التطورات الفلسطينية لجهة
منفصل» ،بينما اشارت اوساط فلسطينية متابعة
تصعيد العدو االرسائييل اعتداءاته ،واللبنانية عىل ضوء
انه بعد زيارة الرئيس بشــار االسد اىل ايران ولقاء
قضية النفط والغاز وترســيم الحدود ،وتاليا ً تنسيق
املرشد اإليراني االعىل عيل خامنئي ،جرت مفاتحته
مواقف املقاومــة من اي تطور ،اىل جانب سلســلة
ولكن االمــر لم ينضج بعد بانتظــار بعض الوقت
زيارات رســمية وسياســية وروحية وقد استهلها
والتفاصيل.
بزيارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.

اسماعيل هنية في مطار بيروت

زيارة سوريا

بدأ عضو اللجنــة التنفيذية ملنظمــة التحرير
الفلسطينية رئيس دائرة شــؤون الالجئني الدكتور
أحمد أبو هويل زيارة اىل سوريا تستمر اياما ً بعد لبنان،
وقد التقى نائب وزيــر الخارجية واملغرتبني الدكتور
بشار الجعفري بحضور سفري دولة فلسطني يف سوريا
سمري الرفاعي ،وبحث معه آخر املستجدات يف األرايض
الفلسطينية املحتلة وأوضاع الالجئني الفلسطينيني يف
سوريا ويف الدول املضيفة ،وذلك بعد اختتام اجتماعات
اللجنة االستشــارية لوكالة األونروا يف بريوت مؤخراً.
وأعــرب أبو هويل عن عظيم امتنانه ملواقف ســوريا
املبدئية الداعمة للشــعب الفلسطيني وحقوقه غري
القابلة للترصف ،موضحا ً أن صمود سوريا يف حربها

ضد التنظيمات اإلرهابيــة املدعومة من بعض الدول
الغربية ومن كيان االحتالل اإلرسائييل ،أسهم يف تعزيز
صمود الشعب الفلسطيني ويف حماية حقوق الالجئني
الفلسطينيني يف املحافل واألوساط الدولية.
وعرب الدكتور الجعفري عن موقف سوريا الثابت
من كون القضية الفلسطينية هي القضية املركزية
وعن اســتمرار دعمها لنضال الشعب الفلسطيني
ومقاومتــه املرشوعة ،مــن أجل إنهــاء االحتالل
اإلرسائييل واستعادة حقوقه املرشوعة املغتصبة التي
ضمنتها قرارات الرشعية الدولية ويف مقدّمها القرار
رقم  194الــذي ضمن حق العــودة ،مؤكدا ً أن هذه
الحقوق مصانة قانونيا ً وال تسقط بالتقادم وأن كل
محاوالت تصفية القضية الفلسطينية مآلها الفشل.

هنيّة من دار الفتوى :استقرار لبنان ق ّوة لفلسطين

أ ّكد رئيس املكتب السيايس لحركة «حماس» إسماعيل هنية ،أن «استقرار
لبنان وقوّته ووحدته هي قوة لفلسطني واملقاومة» .كالم هنية أتى خالل لقائه
عىل رأس وفد من قيادة الحركة ،مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف
دريان ،يف بريوت أمس ،وقال ...« :نقف أمام التطورات التي تعيشــها املنطقة
ولبنان ،وواقع شعبنا الفلســطيني ومخيماتنا الفلسطينية ،ودور سماحته
بدعم وإسناد هذه القضية ،وتأصيله الرشعي الديني لقضية القدس واملسجد
األقىص املبارك ومفهومه الواضح الواعي والعميق لطبيعة الرصاع مع الكيان

الصهيوني» .أضــاف »:عربنا عن تقديرنا العايل لهذا الــدور ،وأمام أيضا ً هذا
التحرش الصهيوني بلبنان ومحاولة القفز عىل ثرواته الطبيعية ،أكدنا تضامننا
الكامل مع لبنان من خالل حديثنا املبارش مع سماحته» .وأشار إىل أن» لبنان
له كل الحق بحدوده ألن الكيان الصهيوني هو كيان مغتصب ،وهو غري رشعي،
وال يجوز له إطالقا ً أي حق ،ال يف داخل أرض فلســطني ،وال يف الحدود مع دولة
لبنان الشــقيق» ،مهنّئا ً دريان والشعب اللبناني بإنجاز االستحقاق االنتخابي
الربملاني.

 50حالة تسمم!
إحذروا اللحم النيء

"ال أيادي مستقبلية بوالدة تكتل اإلعتدال الوطني"

البعريني لـ"نداء الوطن":
الخيارات مفتوحة بشأن التكليف
الشمــــال  -مــــايز عبيــــد
سيذهب وليد البعريني اليوم مع زمالئه
النواب يف تكتل «اإلعتدال الوطني» إىل قرص
بعبدا للمشــاركة يف اإلستشــارات النيابية
امللزمة ،لتســمية رئيس جديد لتشــكيل
الحكومــة ،ككتلة شــمالية واحدة وبرأي
واحد .هذا التكتل حاول البعريني منذ البداية
وبُعيد إعالن نتائج اإلنتخابات السعي خلف
والدتــه لكي يكون لعكار والشــمال كلمة
مسموعة يف املجلس النيابي الجديد.
كان من املفــرض أن يضــم التكتل
نوابا ً آخرين غري النواب الســتة الذين تألف
منهــم؟ وهم إىل جانــب البعريني كل من:
محمد سليمان ،سجيع عطية ،أحمد الخري،
أحمد رســتم وعبدالعزيز الصمد .وإذا كان
جميع أعضاء التكتل ممن يمكن تسميتهم
ربما بـ»قدامى املســتقبل» ،فإن نبيل بدر
وكريم كبارة وآخرين ليســوا بعيدين عن
الجو األزرق ،ولكن الحســابات املناطقية
يف النهاية تختلــف وتتباعد ،وقد تكون هي
التي حالــت دون انضمام الجميع وعددهم
بحدود  12نائباً .ورأى متابعون يف تسمية

لألحزاب والتيارات أدبياتهــا ولكن هذا لم
النائب السابق هادي حبيش أمني رس التكتل
أعتربه يوما ً عائقــا ً يف طريقي وهو بالفعل
محاولة لتعويض األخري عن خســارته يف
لم يكن كذلك».
اإلنتخابات ،بيــد أن أعضاء التكتل وضعوه
ويشري البعريني إىل أن التكتل «متفاهم
يف خانة اإلستفادة من الخربة التي يمتلكها
وعــى موقف واحــد ،ولدينــا تواصل مع
األخري ،وأن التكتل سيكون منفتحا ً عىل كل
الجميع ،وتكتل اإلعتدال الوطني ينطلق من
الخربات يف املرحلة املقبلة.
الشمال لك ّل لبنان».
يف اجتماعــه األول لــم يســ ّم تكتل
«اإلعتدال الوطني» نجيب ميقاتي رئيســا ً
ويوضــح البعرينــي أن «التصويــت
للرئيس نبيه بري لرئاســة
مكلفا ً كما كان يُعتقد ،بل
املجلــس النيابي حصل من
ترك األمر ملزيد من التشاور
دون أي رشوط أو إمالءات،
عــى أن تتبلــور الصورة
ويعلن االســم من بعبدا" .لم أكن مقيّدًا يومًا ...كانت قناعتنا لهذه املرحلة،
هذا أيضا ً مــا كان رصّ ح وعاتبت الرئيس بري فالذ وتعاطينــا بوطنيتنا يف هذا
امللــف ،ولكــن يف موضوع
به النائب وليــد البعريني
بالصمت"
رئاســة اللجان لــم يكن
لـ»نداء الوطن» ،إذ يشــر
التعاطي معنا كمــا نحن تعاطينا ،فم ّررت
إىل أن التكتل قد يســمّ ي وقد ال يسمّ ي ،وقد
للرئيس بري رسالة عتب يف هذا الشأن لكنّه
يعلن عن اســم يفاجئ بــه كل التوقعات،
الذ بالصمــت» .وللرئيس ســعد الحريري
فاألمــور مفتوحة عىل جميــع الخيارات،
بحســب البعريني ظروفه يف تعليقه العمل
واملصلحــة الوطنية العليا هي األســاس
الســيايس ،وقد هنّأني بانتخابي برســالة
واملعيــار .البعرينــي يعتــر أن «ال أيادي
مستقبلية بوالدة هذا التكتل ولم أكن يوما ً
وكان قد وعدني بزيارة إىل عكار وإىل دارتي
يف القموعة عندما يأتــي إىل لبنان ،لكن ال
مقيَّدا ً يف عميل السيايس ال قبل أن يع ّلق تيار
املستقبل العمل الســيايس وال بعده .طبعا ً
أعلم متى يعــود ،وقد تتأخر هذه العودة إىل

«"ال شك أن المرحلة ضبابية"

ما بعد انتخابات الرئاسة.
البعريني يؤكــد «اإلرصار عىل تحقيق
اإلنماء املتوازن ،وسنتعاطى مع أي حكومة
مقبلــة ضمــن معياريــن ،األول خطتها
وبرنامجها للنهوض الوطني والخروج من
األزمة ،والثاني ،كيف ســتتعامل مع عكار
ومشــاريعها وحقوقها ،وعىل هذا األساس
سنعطي الثقة أو نحجبها».
ويشــدّد البعرينــي عــى أن «العمل
السيايس والخدماتي لم يعد واردا ً بالطريقة
التقليدية ،وهنــاك مقاربات جدية وجادة،
وبعد إعالن التكتل سننطلق بمنهجية عمل
تحاكــي التحديات الوطنيــة واملناطقية،
وســوف يلمس أهلنا ذلــك .وغري واضحة
املعالم ،لكن يبقى اإلتــكال دائما ً عىل الله
وعىل وحدة اللبنانيني للخروج من األزمة».

أعلن املكتب اإلعالمي يف وزارة
الصحة العامة يف بيان أمس ،أنه
«بعد تسجيل خمسني حالة تسمم
غذائي يف منطقة البقاع ،من ج ّراء
أكل اللحوم النيئة ،قامت مصلحة
الصحة يف البقاع بفحص اللحوم
يف  4مالحم موزعة يف ســعدنايل
والريــاق وملحمتني يف راشــيا.
وأظهرت نتائــج الفحوصات ّ
أن
اللحوم التــي تبيعها هذه املالحم
ملوّثة .لذا ،قامت مصلحة الصحة
يف البقاع ،بإقفــال املالحم األربع
بالشمع األحمر ،بعد أخذ اإلشارة
من املدعي العام».
وأضاف البيــان« :بلغ عدد
الحاالت التي استدعت االستشفاء
 37حالــة ،عولجت عــى نفقة
باق منها  6حاالت
وزارة الصحةٍ ،
فقط تســتكمل عالجهــا يف كل
من مستشــفى زحلة الحكومي
وراشــيا الحكومي ومستشفى
تمنني».

محـــــليـــــات
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البلديات تتّجه إلى فرض رسوم معالجة نفايات
تجمعات النازحين في زحلة وقضائها
على ّ
زحلــــة  -لوســــي بارسخيـــــان
تتجــه بلديات زحلــة وقضائها لفرض رســوم
معالجــة نفايات عىل تجمعات النازحني الســوريني،
سيتم تقاضيها من أصحاب االرايض الذين يستفيدون
من تأجريهــا إلقامة املخيمات ،بمقابل خدمة معالجة
النفايات التي تقدم لساكنيها.
القرار الذي سيحتاج اىل تحديد آلية لكيفية فرض
الرسوم وتقاضيها من خالل وزارة الداخلية ،سيشمل
بلدية زحلــة ونحو  26قرية يف قضائها تعالج نفاياتها
جميعها يف مطمر زحلة الصحي.
وقد عقــدت هذه البلديات إجتماعــا ً لها أمس يف
مكتب محافظ البقــاع كمال ابو جــوده وبحضوره
وحضور رئيس بلديــة زحلة التي تســتقبل نفايات
القضاء يف مطمرها ،حيث تم التوافق عىل تحديد املبلغ
الذي يجب تقاضيه من املخيمات بمئة ألف لرية.
هــذا التوجه لدى بلديات قضــاء زحلة جاء وفقا ً
لزغيب وليد األزمــة التي خلفها إنهيار ســعر اللرية
اللبنانية ،مع ما رافقه من زيادة لكميات النفايات التي
بات املطمر يســتقبلها بسبب أزمة النزوح السوري اىل
لبنان.
وقد تبلور التوافق بني رؤســاء البلديات عىل الحل
املطروح ،بعد محــاوالت إلرشاك املنظمــات الدولية
الداعمة للســوريني مبارشة بكلفة تشــغيل املطمر
الصحي ،والتي تضاعفت عرشات املرات نتيجة إلنهيار
سعر رصف اللرية اللبنانية امام الدوالر.
وقد طالب رئيس بلدية زحلة أســعد زغيب ممثيل

اجتماع رؤساء البلديات في محافظة البقاع

هذه املنظمات بــأن تتكفل عن النازحني الســوريني
بتسديد النفقات التشغيلية للمطمر الصحي ،خصوصا ً
أن هذه املنظمات تقدم لهم املســاعدات عىل أكثر من
صعيد .وقدّر زغيــب كمية النفايــات التي تصل من
املخيمات بـ 40باملئة مــن إجمايل كمية النفايات التي
يســتقبلها املطمر يومياً .إال أن ذلك لم يلق تجاوبا ً من
قبل املنظمات.
وأكد زغيب أن الهدف ليس فرض رســوم املعالجة
فقط عىل النازحني ،إنما يف األنظمة املعمول بها يحتاج
فرض رسم جديد عىل اللبنانيني اىل قوانني ،بينما بإمكان
البلديات أن تفرض عىل أصحاب األرايض املؤجرة إلقامة
الخيم رســوما ً لتقديم هذه الخدمة باإلضافة اىل رسم
عىل القيمة التأجريية لكل خيمــة .ووفقا ً لهذه اآللية

بإمكان البلديات أن تســتويف مبلغا ً حدد بمئة ألف لرية
شــهريا ً عن كل خيمة موجودة ضمن نطاقها ،نصفه
يســدد للمطمر الصحي كبدل عــن معالجة النفايات
التي تنتجها تجمعات السوريني والتي قد تصل كميتها
اىل طن واحد من كل خيمة ســنوياً ،ونصفه تتقاضاه
البلديات التي تقدم أيضا ً خدمات ل ّم النفايات وجمعها
يف هذه املخيمات.
وأكد زغيب بأن الهدف الرئييس من خالل البحث
يف اآلليات املطروحة هو الحفاظ عىل إستدامة العمل
بمطمر زحلة الصحي ،الذي بقي شغاال ً طيلة الفرتة
املاضية عىل رغم األزمات ،وبقي عنرصا ً أساســيا ً يف
الحفاظ عــى نظافة املدينة والقضــاء .موضحا ً ان
فرض رسوم مماثلة عىل اللبنانيني سيحتاج اىل إصدار

قوانني خاصة .بينما الحلول املطروحة هي للمحافظة
ولو بشــكل ظريف عىل املصلحة العامــة ،إىل أن يتم
إدخال تعديالت عىل رسوم القيم التأجريية لتتناسب
مع حجم النفقات املفروضة عىل البلديات .مشــددا ً
يف املقابل عىل ان التوجــه لدى البلديات هو للتعاطي
املبارش مع أصحاب األرايض املستفيدين من تأجريها
للنازحني والذيــن ال يدفعون حتى اآلن أية رســوم
بلدية ،علما ً أن معظمهم يؤجر األرايض للسكن بشكل
مخالف لالنظمة.
أما يف حال لم يتم التوصل آللية لتطبيق هذا القرار
فأكد زغيب أن زحلة ستضطر لتخفيض كمية النفايات
التي تســتقبلها يف مطمرها ،وتحرص خدمته باملدينة
وحدها حتى ال تضطر اىل تعطيله كلياً.

نعمتان مفقودتان في بعلبك :الكهرباء والماء...
والخبز بـ"طلوع الروح"
بعـــلبــــك ـ عيســــى يحــــيـى
ســباق مع كافة
كأن الناس اليوم يف
ٍ
أدوار
لحجز
يخرجون
متطلباتهم اليومية،
ٍ
لهم أمام األفران وينتظرون ساعة التغذية
الكهربائية التمام األعمــال املنزلية التي
تحتاج اىل الطاقة وهــم ال طاقة لهم بع ُد
عىل مجاراة الصعاب التي يعيشــونها ،أما
املياه فحدث وال حرج وتأمينها يحتاج راتبا ً
كامالً.
ٌ
واصطفاف بانتظــار الدور
تزاحــم
ليتســنى لكل فرد أن يأخــذ ربطتني من
الخبز ،هذا هو حــال أهايل بعلبك والجوار
بعد أزمة القمح والطحني واحتكار املادتني
من قبــل التجار رغم الدعــم الذي قدمته
لشــهر إضــايف ،غري أن
الحكومة ويكفي
ٍ
الطمع الذي بات سمة الكثري من أصحاب
املصالح الذين ســاروا يف ركب الســوق
السوداء ،مســتغلني فرصة اإلنهيار الذي
نعيشه وصوال ً اىل اإلرتطام الكبري لتحقيق
أرباح خيالية وتكديس ثروات.
ٍ
عرشات األفراد مــن مختلف الفئات
واألعمار يحتشــدون أمام أفــران بعلبك
منذ ســاعات الصباح لــراء الخبز بعد
أن تقلصــت الكميــات التي تــوزع عىل
الســوبرماركت واملحــال الصغرية اىل حد

منعها نهائياً ،مــا أدى اىل ازدحام مفتعل
وإذالل للناس
وتحقيق أربــاح إضافيــة
ٍ
أكثر وأكثر ،ومهمــا بلغ عدد أفراد العائلة
التي يحتاج الكثري منهــا اىل أربع ربطات
وأكثر ،غري أن التقنني سيد املوقف ،حصة
كل فرد ربطتني فقط مــا دفع بالكثريين
اىل الذهــاب وأفراد عائالتهم للحصول عىل
حصة إضافيــة تكفيهم قــوت يومهم.
الزحمة داخل األفــران وخارجها ترافقت
مع وقوع اشــكاالت سببها أفضلية الدور
والكمية املتاحة ،غري أن اشكاال ً وقع داخل
أحد األفران يف بعلبك بسبب امتناع العامل
املســؤول عن اعطاء أحد املواطنني عددا ً
إضافيا ً من الربطات ،ليتفاجأ عند خروجه
بوجود «بســطات» خبز وبيعها بـ»سوق
سوداء» أمام الفرن ،أبطالها من النازحني
السوريني ،ما دفعه اىل العودة وشتم صاحب
الفرن والعمال واتهامهم بالتنســيق مع
النازحني وبيعهم الخبز لصالح الفرن ،ما
اضطر صاحبه اىل اسرتضاء الشاب وتأمني
ما يحتاجه .ويف حــن إعتاد عدد كبري من
أهايل البقاع مواجهــة أزمة الخبز بإعداده
يف املنزل واإلستغناء عن األفران ،يواجهون
صعوبة يف تأمــن الطحني بعد فقدانه من
الســوق ،ويف حال وجد يصل سعر الكيس
منه ( 50كيلوغراماً) اىل مليون ومئتي ألف

لرية لبنانية ،ما يعادل راتب شــهر ملوظف
ال يكفيه ألكل الخبز وإن استطاع فيكون
بـ»طلوع الروح».
أزمــة الرغيف التي بــدأت منذ أيام،
يالقيها حرمــان مدينة بعلبــك والجوار
وصوال ً اىل القرى النائية من نعمة الكهرباء
منذ أسبوع يف استنسابية فاقعة يتعاطى
بها عمال التوزيع يف املحطة ،يغذون أحياء
عىل حســاب أخرى ويقومــون بواجبهم
تجاه رئيســهم يف العمل الذي يقطن عىل
طريق نحلــة – بعلبك ،حيث تدوم التغذية

توقيف  4سوريين في الكرنتينا والطيونة
أعلنت أمــس قيادة الجيش ـــــ مديرية
التوجيــه أنه «بتاريــخ  2022/ 6/ 21أوقفت
دورية مــن مديريــة املخابــرات يف منطقتي
الكرنتينا والطيونة الســوريني (ح.ع)( ،أ.ج)،
(ح.ع) و (ص.أ) ،لقيامهــم بعمليــات تهريب
أشخاص وترويج رخص سوق وهويات سورية
مزوّرة ،ولدخولهــم األرايض اللبنانية بطريقة
غري رشعيــة وتجولهــم دون أوراق قانونية.
بورش التحقيق مــع املوقوفني بإرشاف القضاء
املختص».

هناك ألكثر من عرش ساعات يومياً ،يف حني
يتمنى العديد من أبنــاء املدينة أن تصلهم
التغذية لســاعتني عىل األقل ليستطيعوا
توفري مــا يلزمهم ،ســيما حفظ الطعام
وسحب املياه وترشيج أضواء يستعملونها
ليــاً بعــد أن قطعوا اإلشــراكات لغالء
الفاتورة الفاحش ،ووســط هذا الحرمان
يواصل املواطنون مناشدتهم للمسؤولني
ونواب املنطقة ع ّل من يســمع .أما املياه
التي بات رشاؤهــا يحتاج ميزانية خاصة
فهي مقطوعــة عن عدد من األحياء ألكثر

من عرشين يوما ً بسبب أعطال لم تنجز ،ما
يدفع املواطنني اىل رشاء «صهريج» بكلفة
ثالثمئــة الف لرية لبنانية يــكاد ال يكفي
ألسبوع.
وأمام هــذا الواقع املهــرئ العاجز
عن تأمني أبســط الخدمات ،تستعد لجنة
مهرجانات بعلبك الدولية إلحياء موسمها
الشهر القادم يف رسالة تبعث الفرح وتبرش
بموسم ســياحي واعد ع ّله ينشل املنطقة
من واقعهــا ،ويدفع بالقيمــن عليها إىل
تأمني حاجات ومقومات صمود أهلها.

...وقاتل في صحراء الشويفات
أوقفت دورية من مديرية املخابرات يف منطقة صحراء الشويفات
املواطــن (م.ي ).القدامه عىل قتل املواطــن (ع.إ ).بتاريخ / 7 / 10
2020عىل خلفية ألعاب امليرس ،وقد ُ
ضبط بحوزته املســدس الحربي
الذي استخدم يف الجريمة ،وفق بيان صادر عن الجيش اللبناني.
وأشــار البيان إىل أن «املوقوف مطلوب بمذكرات توقيف بجرائم
سلب ،ورسقة منازل وسياراتودراجات نارية وتزوير أوراقها».
بورش التحقيق مع املوقوف بارشاف القضاء املختص.
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مهرجان النبيذ في جبيل

ندى فرح:

مهرجاننا يعكس صورة لبنان الحضاري
تستعد جبيل لموسم الصيف  ،2022باستقبالها سلسلة من
المهرجانات المتنوعة التي تنطلق مساء اليوم مع "مهرجان
النبيذ في األبيض والزهري" (ويستمر حتّى  25الجاري) بنسخته
الثامنة عند سنسول جبيل األثري ،على أن تليه سلسلة مهرجانات
كالتانغو والالتين والدومينيكين وصو ً
ال إلى مهرجان عربي يجمع

عددًا كبيرًا من الفنانين والممثلين واإلعالميين في أيلول المقبل
ضمن إطار خطة كاملة متكاملة لجذب السياح وتأمين الراحة
واإلستقرار والبرامج الترفيهية لمختلف الفئات العمرية التي
ً
مظهرة وجه المدينة
ستقصد مدينة الحرف هذا الموسم،
الثقافي والحضاري.

جـــــنـــــى جـــــبـــــور
ليس غريبــا ً اختيــار مدينة جبيل
إلقامــة "مهرجــان النبيــذ يف األبيض
والزهري" للســنة الثامنــة عىل التوايل،
كونهــا عاصمــة الســياحة وعنوان
الثقافة وقــدوة يف الحداثة والتطوّر نحو
العاملية ،عىل حد قول مســؤولة رشكة
" "Eventionsاملنظمــة للمهرجان ندى
فرح ،التي أضافــت يف حديثها لـ"نداء
الوطــن" ّ
أن" :هذا املهرجان يليق بجبيل
مدينــة الحضارة ،وحقــق فيها نجاحا ً
باهــرا ً كل هذه الســنوات بالتعاون مع
بلديتهــا وبدعــم نائــب "الجمهورية
القوية" زياد الحواط ،مســتقطبا ً زوارا ً
من كل املناطق اللبنانية الذين ال يرتددون
بزيارتنا للتعرف عىل أنواع وأصناف النبيذ
الوطني املختلفة وتذوّقها".

 33عارضًا

يُعترب هذا الحدث امتــدادا ً ملهرجان
النبيذ اللبناني " ،"Vinifestالذي كان ينظم
سنويا ً يف ميدان سباق الخيل يف بريوت قبل
أن يتوقف يف العــام  2019نظرا ً للظروف
الصعبة التي عصفــت يف لبنان حينها ،إال
ّ
أن "مهرجــان النبيذ يف األبيض والزهري"
يف جبيل اســتم ّر وفرمــل فقط يف 2020
بسبب الجائحة .وتكشف فرح عن برنامج
ً
قائلة ّ
إن" :هذا الحدث املميز
هذا النشاط
يض ّم نحو  33مشــاركاً ،وســيجمع بني
مختلف أنواع النبيذ الذي يُصنَّع يف مناطق
لبنانيــة متعــدّدة (مثل اديــار ،كوروم،
غرزوز ،"chateau K" ،كفريا ،كســارا،
اكسري وغريها )...باإلضافة إىل "السيدر"
و"الكوكتيــات" واملأكوالت املتنوعة ،عىل
فني يســتمر حتّى
أن يرافقــه برنامج ّ
يوم السبت .كما يشــ ّكل محطة سانحة

في انتظار الز ّوار

للمصنّعــن لترصيــف إنتاجهم بكميات
أكرب خصوصــا ً أن جبيل تضــ ّم مطاعم
ومرافق ســياحية كثرية وجاذبة للسياح
العــرب واألجانــب وكذلــك للزائرين"،
ً
مضيفة" :هذه الفرصة مهمة ج ّدا ً إللقاء
الضوء عىل نبيذنا الوطنــي املمتاز والذي
بات يصدر إىل الخارج ،وال ســيما من قبل

"مياس" تحصد الباز الذهبي في

تمكنت فرقة "مياس" من حصد الباز الذهبي خالل مشاركتها يف العروض األوىل
لربنامج " ،"America’s Got Talentوالذي ســيمكنها من العبور اىل العروض املبارشة
والنهائية .واســتطاعت ان تبهر لجنة التحكيم والجمهــور الكبري الحارض الذي
تفاعل مع رقصتها بشكل الفت ،إذ كانت املفاجأة يف النهاية بمنح النجمة صوفيا
فريغارا الباز الذهبي للفرقة .وانترش عرب مواقع التواصل اإلجتماعي مقطع فيديو
ً
عاكســة
يوثــق هذه اللحظة التاريخية ،والتي تألقت فيها فرقة لبنانية يف العالم
الوجه الحضاري واالبداعي للشباب والشابات اللبنانيات.

برنامج المهرجان

السياح املوجودين بكثرة يف جبيل ،بحسب
ما الحظناه خالل تحضرينا املهرجان".

مشاركة واعدة

كذلــك ،ال تغيب الجوائــز عن هذا
النشــاط ،إذ استبدلت مدرســة النبيذ
" "vinécoleالتــي اعتــاد محبّــو هذا

املهرجان حضورها سنويا ً للتعرف أكثر
عىل هــذا املنتج بأســئلة ثقافية تدور
حولــه ،عىل أن يفوز صاحــب اإلجابة
الصحيحة .وتختم فرح مشــر ًة إىل ّ
أن
"املشاركة ستكون كثيفة ،بحسب نسبة
الحجز املرتفعة التي شــهدتها مكتبة
أنطوان يف األيام الســابقة ،عىل أن يتم

بيع التذاكر أيضا ً عــى أبواب املهرجان
بقيمة  150ألــف لــرة لبنانية كلفة
التذوق واالســتمتاع بربنامجنا الفني"،
ً
ً
مساحة للتفاعل
مردفة "سيشكل النبيذ
واللقاءاتَ ،
وخ ْلق جوّ من الفرح واملحبة
بني الناس إلعادة صورة لبنان الحضارة
والثقافة واألمل".

فيروز في أحدث ظهور لها
نرشت املخرجة ريما الرحباني صورتني حديثتني عرب حسابها الشخيص
عىل "فيسبوك" ،وظهرت يف األوىل والدتها السيدة فريوز مع نجليها الفنان زياد
الرحباني وشقيقه َهيل .والتقطت ريما الصورتني املرفقتني مساء يوم الثالثاء
 21الجاري يف القداس السنوي الذي أقيم لراحة نفس الفنان عايص الرحباني
ً
يف كنيسة الســيّدة املحيدثة  -بكفيا ،وع ّلقت ريما
كاتبة" :فريوز (إمّ ي) زياد
(أخوي) وهيل الرحباني (أخوي) .الثالثاء  21حزيران  2022يف تمام الساعة
 8و 21دقيقة ،كنيسة الســيّدة  -املحيدثة  -بكفيا كنيسة العايص .القداس
السنوي عن راحة نفس عايص (أبوي) وليال الرحباني (إختي)".

بعد رفضه  12عامًا...
"القاهرة مكة" يُعرض قريبًا
بعد  12عاما ً عىل منعه من العرض يف مرص ،أعلن املؤلف محمد رجاء أخريا ً املوافقة عىل عرض
فيلم "القاهرة مكة" من بطولة الفنانة منى زكــي وإخراج هاني خليفة ،والذي انتهى تصويره
عام  .2012وكتب رجاء عىل صفحته عرب"فيسبوك"" :بعد أكرت من  11سنة صرب وانتظار وسعي
ومشاوير وجوايز ســيناريو ومحاوالت لإلنتاج وعشم وإحباط" ...القاهرة مكة" بطولة الفنانة
منى زكي مع مجموعة من أهم النجوم وإنتاج محمد حفظي وإخراج هاني خليفة".
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ماتيو الخضر :نهدف إلعادة الحياة إلى النشاطات الثقافية
شـــــانـــــتـــــال عـــــســــــاكر
بدعو ٍة من رئيــس الجامعة ال ّلبنانيّة
الثقافيّــة يف العالم عبّاس فــوّاز وهيئة
الجامعــة االداريّة ويف مناســبة عيديّ
املوســيقى واألب ،أُقيمت الثلثاء أمسية
أوبراليّــة أحياهــا الكونرتيتينور ماتيو
الخرض وأوركســرا "باريــوكا" بقيادة
ماريو ال ّراعي عىل مرسح بيار أبو خاطر-
طريق الشــام .حرض الحفل حشــد من
الفاعليّات ال ّرســمية من وزراء وسفراء
وديبلوماسيني وفنانني ومغرتبني ومحبّي
ماتيو وصوته الفريد من نوعه.
ً
بداية رحّ بت نائبــة رئيس الجامعة
الســيدة إيران الربشت-شامي بالحضور
وأعطــت نبذة عــن الجامعــة ،عملها،
أهدافهــا واهتمامها باملغرتبني باإلضافة
إىل التنويه بصوت ماتيــو وأدائه معتربة
اياه فخرا ً للبنان أينمــا ح ّل يف العالم .ثم
اعلــن رئيس الجامعة افتتاح نشــاطات
صيف املغرتبــن لعام  2022ليكون دفعة
ضوء وأمل يعوّل عليه لتجاوز املحن التي
يعاني منها وطننا لبنان بســبب األزمات
االجتماعية واالقتصادية الضاغطة .وعلق
فوّاز يف كلمة مقتضبة" :كلنا ثقة ّ
أن بوابة
العبور نحو األمــان هي بجمع اللبنانيني

السيدة إيران البرشت  -شامي تر ّ
حب بالحضور

ماتيو خالل األمسية األوبرالية (تصوير رمزي الحاج)

مقيمني ومغرتبــن ليح ّلق طائر الفينيق
من الرماد" ،مشــددا ً عىل أهمية املغرتبني
الذين ش ّكلوا دوما ً رافعة األمان للبنان.
إفتتحت أوركسرتا "باريوكا" األمسية
بعزفها للنشيد الوطني اللبناني ،ث ّم رافقت
رائع وانفردت بالعزف مرتني
ماتيو بعزف
ٍ
بني األغنيات لتتألق بمقطوعة "ليربتانغو"
ّ
بيازول ومقطوعة "سينما
للمؤ ّلف أستور
باراديوز" للمؤ ّلف إينّو موريكون.
تميّز ماتيو بإطاللته ومالبسه الجريئة
املصمّ مــة خصيصا ً ألمســياته ملصممني

لبنانيّني ،مشــددا ً عىل أهمّ يــة وجودهم
معه يف ك ّل أمســياته يف لبنــان وخارجه
حيث يصمّ مون له قطعا ً فريد ًة من نوعها
بحســب أغاني ك ّل حفلة .وقــدّم خالل
األمسية التي امتدّت عىل مدى ساعة وربع
برنامجا ً تضمّ ن  14أغنية طويلة وقصرية
منها أوبرالية فضالً عن مجموعة من اغان
لداليــدا وإيف مونتان ،أديــت بياف ،اش.
بورسيل ،بوربورا ،غريشــوين ،دي كابوا،
بيزيت ،أســمهان ،فريد األطرش وفريوز؛
علما ً ان عرشة عازفــن رافقوا ماتيو عند

الغناء بالتزامن مع عرض لفيديوات ك ّل من
الفنانني الذين ادّى أغنياتهم.
وأبدى خرض حبّــه وتفضيله ألغنية
الســيدة فريوز "أعطني النــاي وغنّي"
من ألحان نجيب حنكش ومقتبســة من
كلمات جــران خليل جربان من قصيدته
املواكب .وهذه كانت املــ ّرة الثانية ا ّلتي
يؤدي فيها ماتيو أغنيــة باللغة العربية
ولفــروز تحديــداً ،اذ أراد إعــادة هذه
التجربة مع األوركســرا كما فعل خالل
الشــهر املايض يف فيال "شمعون" (منزل

ماتيو وأوركسترا باريوكا ُيشعالن مسرح بيار أبو خاطر

ضيافة) يف حــرون ،حيث القت صدىً
إيجابيّا ً وإعجابا ً من جميع الحارضين.
ّ
ٍ
أمسيات أوبراليّة يف
يحض ماتيو لعدّة
لبنان والخارج ،وعند سؤالنا عن سبب إقامة
هذه األمسية يف مناســبة عيديّ املوسيقى
واألب ،أ ّكــد رضورة إقامتهــا بعد جائحة
"كورونا" التي جمدت العالقات اإلنسانيّة
يف العالم وأدت إىل انقطاع الناس عن الحياة
االجتماعيّة واألمسيات الثقافيّة والفنيّة.
وأشار خالل حديثه اىل مجانيّة هذه
األمسيات بســبب الضائقة االقتصاديّة
التي يعيشــها لبنان وتــرّ ر مصالح
الفنّانني ولتشجيع املستمعني إىل العودة
شيئًا فشــيئًا ،للمشــاركة بالنشاطات
ّ
الفن بمتناول
الثقافية والفنيــة ولجعل
جميع الطبقات االجتماعيّة.
كما اشاد بالطاقة اإليجابيّة التي تع ّم
األمسيات املوســيقيّة التي يقدمها مع
العازفني ،مبديا ً ســعادته لدور الجمهور
وتفاعله مع ك ّل نغمة وحركة للراقصني
والراقصات ا ّلذين أضافوا ســحرا ً ال مثيل
له عىل املرسح .وال ب ّد من االشــارة هنا
اىل األصــداء املمتازة التي حصدها ماتيو
قبل العرض وبعده ،حيث أشاد الحضور
بصوته مبديا ً رغبته باملشــاركة بجميع
أمسياته أينما كانت يف لبنان.

كـــــتــــابــــات تــــســــتــــحــــق الــــنــــشــــر

أحــــمــــد عـــــلـــــي الـــــزيـــــن

يا حسن ،ماذا فعلت ؟
حتى انت ؟!
منذ سنوات سبع لم أرك ،أكثر او أقل بقليل،
وكنت قلت يل يوما قليلة هي الحياة يا احمد،
نعم ،يا حسن والشوق كبري.
تمر سنواتها بغفلة منا وتصبح الطريق اىل
البيت االخري قصرية وبعيدة عن بيتنا االويل.
تذكــر ،عفوا ً انت اآلن ال تســتطيع إعمال
الذاكرة ،تســتطيع فقط ان تروي للرتاب
ســرة الصبي الذي لم يشخ يف جسد تعب
من حمله لثمانني سنة او أخف بسنة.
كنّا هناك يف اذاعة صوت الشــعب ،وكنت
انتظرك عىل الباب ،يف يوم مطري ،لتشاركنا
يف برنامج صباحــي ،وصلت مبلالً متأبطا ً
فراغاً ،سألتك ل َم تشد ذراعك عىل خارصتك
يا حســن؟ فصحت ملتاعاً« :الشــنطة»
الشنطة ،طارت الشــنطة...ورحت تجري
للبحث عنهــا ،صغرية ،بدورهــا ،كانت،
شــنطة طفــل ،تحملها تحــت إبطك ،ال
تفارقك .ســوداء صغرية فيها ما يثبت انك
من الخيام ولدت قرب ماء الدردارة وفيها
مفتــاح البيت يف بــروت وقصائد ونقود
قليلة وقلم ورس وصورة الحبيبة.
ســقطت منك وانت تســابق املطر ،لتقرأ

الشــعر يف صباح ذاك اليوم ،سقطت دون
ان تنتبه وبقيت متأبطا ً فقدانها ،يحدث أن
نشعر اننا نحمل شــيئا ً ويكون ضاع منا،
مثل اعمارنا ،يف كل يوم يسقط منها مقدار
ال نشعر به ونكمل الطريق ،وليس ذلك اال
مجرد ظن .نعم.
اعلنا يف االذاعة ان شــنطة صغرية فقدها
الشاعر حسن عبدالله فيها ...عثروا عليها
بعد ايام ،اخذوا منها ما يلزمهم وابقوا عىل
ما يلزمنا ،اوراقك مسودات راعي الضباب.
يبدو يا حسن الشعر ال يضيع ال يرسق حني
سألنا حامل الشــنطة عن اوراق الفلوس،
قال انه وجــد فيها فقط اوراقــا ً بيضاء
وأخــرى كتب عليها يشء عــن العصافري
وعن قرب حرب وأشياء وكلمات فيها قرى
وحقول وتبغ.
عثرنا عليها وبعد حواىل ثالثني ســنة اخذك
الزمان ولن يعيدك .لم يعــد ممن بقي من
صحبتك يشــاهدك يف املقهى ،او يف الحمراء
متأبطا شــنطتك الصغرية .او بدونها .لكن
بالتأكيد سيسلم علينا طيفك ،ويذكرني بأننا
خرجنا مرة من حانة اندريه ،اىل حيث تركن
سيارتك ،ووجدت زجاجها االمامي محطماً،
فضحكت ،وقلت يل يبدو كرسوا الزجاج ،انت

تضحك حتى يف االهوال ،ال اعرف من يضحك
فيك؟ الطفل الذي كتبت له حكايات الحروف
التي نكتب فيها اســماءنا وسرينا وجنونا
وأحالمنا وووو ،ام الرجل الحكيم؟
كاسك يا حسن.
تــرى هل ضحكت حني مشــيت وحيدا ً يف
الطريق اىل البيت األخري ؟
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بيلي إيليش وبول ماكارتني نجما

ســتكون حفلتا نجمة البوب بييل إيليش غــدا ً وعضو فرقة البيتلز
سابقا ً بول ماكارتني السبت أبرز محطتني يف ""Glastonbury Festival
الربيطاني الشهري الذي يعود بعد غياب سنتني بسبب الجائحة ،ويتوقع
أن يستقطب نحو  200ألف شخص.
وســيدخل ماكارتني الذي احتفل قبل أسبوع بعيده الثمانني تاريخ
مغن يشارك فيه ،بينما ستصبح بييل إيليش
املهرجان إذ ســيصبح أكرب ٍ
أصغر مغنية منفــردة تحيي إحــدى حفالته .ويختتــم مغني الراب
الكاليفورني كندريك المار املهرجان األحد ،لينضم إىل عدد ممن سبقوه
إىل ذلك عــى مرسح " "Pyramidالرئييس ،كاملغنيــة النيوزيلندية لورد
ومغنية الديسكو ديانا روس وملك الجاز هريبي هانكوك.
إال أن اإلرضاب التاريخــي الذي بدأه عمال الســكك الحديد الثالثاء
ويواصلونه اليوم والســبت قد يحول دون وصــول الجمهور إىل موقع
املهرجان الضخم الواقع يف مزرعة ألبان يف أعماق سومرست جنوب غرب

ألغــي أكثر من نصف رحالت القطارات التي تصل إىل موقع
إنكلرتا .وقد
َ
املهرجان .وإذا تمكن عشــاق املهرجان من الوصــول ونصب خيمهم،
فيمكنهم االســتمتاع طوال خمســة أيام بربنامج حافل من العروض،
يحييها العرشات من الفنانني والفرق من مختلف األنواع املوسيقية.
ويف ظل استمرار الغزو الرويس ألوكرانيا ،يتضمن الربنامج حفالت
عدة لفنانني أوكرانيني ســيحملون رسالة ســام ،من بينهم األحد عىل
املرسح الرئييس فرقة " "DakhaBrakhaالرباعية الفولكلورية ،وصباح
السبت الفنانة جماال الفائزة بمسابقة يوروفيجن األوروبية عام .2016
وســتتوىل منظمــات " "Oxfamو" "Greenpeaceو""WaterAid
غري الحكومية الرشيكــة للمهرجان توعية الجمهــور بقضية املناخ.
ويشجع املنظمون املشاركني عىل استخدام زجاجات املياه القابلة إلعادة
االستخدام بدال ً من الزجاجات البالستيكية وعدم ترك أي أثر وراءهم.
(أ ف ب)

طهران تمنع عرض "إخوة ليلى"
منعت الحكومة اإليرانية عــرض فيلم "إخوة
ليىل" (برادران ليال) الذي شــارك يف أيار املايض يف
املنافسة عىل الســعفة الذهبية يف مهرجان "كان"
الســينمائي .وقال وزير الثقافــة اإليراني محمد
مهدي إسماعييل إن" :الفيلم الروائي تم حظره من
قبل هيئة السينما يف البالد وفقا ً للقانون".
وكان الفيلم من إخراج سعيد روستايي شارك
يف "كان" السينمائي األخري حيث حصل عىل جائزة

"لجنة تحكيم االتحاد الدويل للصحافة السينمائية".
ويروي هذا الفيلم الطويل الــذي تبلغ مدته قرابة
ثالث ســاعات قصة عائلة فقرية عىل حافة التفكك
يف إيران غارقة يف أزمة اقتصادية عميقة.
وقالت سلطات السينما اإليرانية إنها" :حظرت
الفيلم حتى إشعار آخر بســبب خرقه القواعد من
خالل املشــاركة دون إذن يف مهرجانات أجنبية يف
"كان" ثم يف ميونيخ".

وأوضحت الهيئة اإليرانيــة أن الفيلم ال يمكنه
الحصول عىل رخصــة بث يف ظل رفــض املخرج
تصحيح عمله كما طلبت الوزارة.
ويف بداية حزيران ،أعلنت إيران أنها احتجت لدى
فرنسا عىل اختيار مهرجان "كان" فيلم "العنكبوت
املقدس" للمخرج عيل عبــايس ،الذي يحكي قصة
ســفاح قتل املومسات يف مدينة مشــهد املقدسة
الكربى( .أ ف ب)

تعويض بـ 1,120مليون دوالر إلد شيران
حصل نجــم البوب الربيطاني إد شــران عىل قرار
قضائي ينــال بموجبه تعويضا ً تفــوق قيمته 1,120
مليــون دوالر نظري النفقات والرســوم التي تكبدها يف
مواجهة قضائية خرج منها رابحاً ،مع كاتبني وملحنني
ادعيا عليه بتهمة الرسقة األدبية.
وكانت املحكمة العليــا يف لندن حكمت لصالحه
يف بداية نيسان الفائت بعد محاكمة رأى فيها املغني
نموذجا ً للممارســات التعسفية التي تقوّض القطاع
املوســيقي .واعتربت املحكمة أنه لم يلجأ ال عمدا ً وال

Astronomy

سهوا ً إىل نســخ جزء من لحن سامي شكري وروس
أودونوهيــو "( " oh whyالصــادرة عــام )2015
الســتخدامه يف أغنيته " "Shape of youالتي حققت
نجاحا ً عامليا ً وكانــت األكثر مبيعا ً يف العالم ســنة
 ،2017وبلغ عدد املستمعني إليها ثالثة مليارات عىل
منصة سبوتيفاي وعدد مشاهديها عىل يوتيوب نحو
ستة مليارات.
وأصدر القــايض أنتوني زاكارويل قــرارا ً بتدريك
املدعيني الخارسين رســوم الدعوى ونفقاتها البالغة

 916200جنيه اسرتليني اي نحو 1,121مليون دوالر.
وخالل املحاكمة التي اســتمرت حواىل عرشة أيام يف
آذار ،تم بث األغنيتني املعنيتــن بالدعوى ،إضافة إىل
مقطع بُث عن طريق الخطــأ من أغنية لم تُنرش بعد
للمغني الربيطاني.
وكان شــران نفى أن يكون استعار أفكارا ً ملؤلفني
موسيقيني مغمورين ،وذلك ردا ً عىل محامي املدعني الذي
أقر بالنبوغ الفني لدى املغني لكنه شبهه بطائر العقعق
الذي يُتهم أحيانا بالرسقة( .أ ف ب)

 Artemis 1يحقق  90%من أهدافه
نجحت املحاولة الرابعة التي أجرتها وكالة الفضاء
األمريكية "ناسا" إلنجاز اختبار حاسم للصاروخ الذي
تعتزم إرساله إىل القمر يف تحقيق نحو  90%من أهدافها
ّ
لكن موعد إرسال الصاروخ لم يُحدد بعد.
وهذا االختبار هو األخري الذي يُفرتض أن تجريه
قبل إطالق مهمة " "Artemis 1الفضائية املقررة هذا
الصيف ،وهي رحلة إىل القمر من دون مشــاركة أي
رائد فضاء تتبعها كبسولة تحمل رواد فضاء ال يتوقع
إطالقها قبل سنة .2026
وتولت الفرق التابعة ملركز " "Kennedyللفضاء
إجراء االختبار الذي هــدف إىل ملء خزانات صاروخ

" "SLSبالوقود الســائل وبدء العد العكيس لإلقالع
باإلضافــة إىل محاكاة األحداث غري املتوقعة ثم إفراغ
الخزانات .وشــهدت ثالث محاوالت سابقة عددا ً من
املشــاكل من بينها عدم التمكن مــن ملء خزانات
الصاروخ بمئات اآلالف مــن غالونات الهيدروجني
واألكسجني السائلني الفائقي التربيد.
ونجح املهندســون أخــرا ً يف مــلء خزانات
الصاروخ ،لكنهم واجهوا مشــكلة جديدة تتمثل يف
ترسب كمية مــن الهيدروجني لم يتوصلوا إىل ح ّلها.
وكان املســؤولون يف "ناســا" أكدوا مرات عدة ّ
أن
التأخريات يف اختبار األنظمة الجديدة شائعة ،وسبق

أن حصلت يف مرحلة إطــاق مهمة " "Apoloمثالً،
وأن املشاكل التي ُ
سجلت يف صاروخ " "SLSالعمالق
ال تشكل مصدر قلق كبري.
وبينما تهدف مهمــة " "Artemis 1إىل معاينة
الجزء غــر الظاهر مــن القمر يف رحلــة تجريبية
منتظرة هــذا الصيف ،ســيكون " "Artemis 2أول
اختبار تشــارك فيه مجموعة مــن رواد الفضاء إذ
ستدور الكبسولة حول القمر من دون الهبوط عليه.
اما مهمــة " "Artemis 3فســتضم أول امرأة وأول
شــخص من أصحاب البرشة امللونــة يهبطان عىل
القسم الجنوبي للقمر( .أ ف ب)

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،
وإنجازا ً مهما ً 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.

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٦٧الســـنة الثــالثــة

كارلوس عبادي بالنيابة عن المصارف في مواجهة صندوق النقد

تصميم على السير بـ"خطة الظلّ" حتى آخر دوالر
كلّما اقترب اإلتفاق مع
صندوق النقد الدولي
من التبلور ،إبتعد أكثر.
تسريع «عجلة» إقرار وتنفيذ
الشروط المسبقة ،يقابله
تعاضد «حزب» المصارف
ومن يدور في فلكها،
على وضع العصي
في الدواليب .هذا ما
حصل في المفاوضات
السابقة ،وما يحدث
حاليًا .من دون استبعاد
أن يكون التعطيل أزليًا.

التحجج بحقوق المودعين لنسف كل الخطط والبرامج اإلصالحية (فضل عيتاني)

خــالــد أبــو شــقــرا
«قفــزت» جمعيــة املصارف فــوق األصول
وتخ ّ
طــت حكومــة ترصيف األعمــال ،متوجّ هة
باملبارش بواســطة مدير عام رشكــة Decision
 Boundariesاإلستشــارية كارلــوس عبــادي،
برســالة إلكرتونية إىل رئيس بعثة لبنان لصندوق
النقد الدويل إرنســتو رامرييز ريغو .الرسالة التي
أرسلت نســخة عنها ( )carbon copy - ccإىل ك ّل
من املديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا،
ومدير إدارة الرشق األوسط وآسيا الوسطى جهاد
أزعور ،لم تحد عن املسار الفوضوي التعطييل الذي
انتهجته املصارف منذ بدء األزمة.

«الجمعية» يف العام  2020بعقد قيمته مليون دوالر
يف السنة .ولم يظهر اسم عبادي ورشكته إىل العلن
كممثل عن جمعية املصارف إال يف الرسالة األخرية
املوجهة إىل الصندوق الدويل ،حيث أشار إىل جمعية
املصــارف بصفتها مو ّكله ،إذ قــال« :كما أعربت
خالل اجتماعنا الســابق ،فإن موكيل( ،أي جمعية
املصارف) ،لديه تحفظات جدية للغاية عىل اتفاقية
مستوى الخدمة األخرية .»...وهو األمر الذي يطرح
أكثر من سؤال عمّ ا يُخطط له يف القادم من األيام،
وعن األهداف املرسومة لتوريط املصارف وإفشال
أي حل يطرح» ،بحسب ريايش.

تكرير الطروحات

يف املضمون تدور الرســالة حــول الطرحني
القديمني الجديدين أنفسهما وهما:
ظهور عبادي
 إن اتفاق مســتوى الخدمــة ( )SLAاملعرباملفارقــة هذه املــرة كانت بتعمّ ــد جمعية
ّ
عنه يف اســراتيجية الحكومة هو حل محاســبي
تســرت
املصارف إظهار كارلوس عبادي ،بعد أن
وليس اقتصاديا ً يتعارض مع القوانني والدستور،
عىل اسمه طيلة العامني املاضيني .فهذه الشخصية
ونتائجه ســتكون كارثية عىل االقتصاد واملودعني
غــر املوثوقة بني الكثري من األوســاط املرصفية
ّ
وهو سيعدم فكرة النهوض بلبنان
تخفت يف
اللبنانية وحتــى العاملية،
من جديد وتحقيق النمو.
العــام  2020وراء رشكة  GSAالتي
 إن البدائل عن شطب الديونتعاقــدت معها جمعيــة املصارف تكليف كارلوس عبادي
وإفالس املصــارف موجودة وهي:
كاستشــاري بضغــط من مرصف
كمستشار معلن أو
اســتعمال أصول الدولة (حتى 20
لبنان ،لتمــارس دورا ً «أقل ما يقال
مليار دوالر) .من خالل إنشاء رشكة
مخفي مسيء جدًا
فيه إنه تخريبي» ،بحســب رئيس
لبنــان لالســتثمار « »LICإلدارة
مجلــس إدارة FFA Private Bank
لجمعية المصارف
أصول الدولة غري املســتغلة بشكل
جان ريايش« .وتكليفه كمستشــار
احرتايف ،بما يف ذلــك األرايض واملباني والرتاخيص
معلــن أو مخفي ميسء جــدا ً لجمعية املصارف.
وحقوق االســتخدام .من دون بيع أو رهن .عىل أن
فهو يعرقل مــن خالل الضغوط التي يمارســها
تظل نسبة  100يف املئة من األسهم العادية لرشكة
عىل املصــارف اتخاذ أيّ ح ّل منطقــي يفيد البلد
« »LICملكا ً للحكومة ،وسيتم نقل  100يف املئة من
ويخرجه من دوّامة التعطيل املغلقة .واألخطر أنه
أسهمها املفضلة إىل مرصف لبنان بالرىض الكامل
سمح لنفسه تقييم األوساط اللبنانية ،وتصنيفها
والنهائي عن:
والتهجّ م عىل املجتمع املدني».
 التزام الدعم املايل القانوني لحكومة لبنان. االلتزامات التعاقدية لحكومة لبنان بموجبتوريط المصارف
القانون اللبناني.
لغاية األمس القريب ظل كارلوس عبادي يقدم
وباالضافــة إىل الترصف بأصول الدولة تقرتح
استشــاراته لجمعية املصارف ويتقاىض عمولته
الورقة التايل:
من بوابــة )GSA (Globel Sovereign Advisory
 اســتخدام احتياطيات الذهب لدى مرصفالتي ترأســها آن لور كيشــيل ،التي تعاقدت مع

جمعية المصارف:
ال لتحميل المودعين والبنوك الخسائر
أوضحت جمعية مصارف لبنان يف بيان أصدرته أمس ،أنها ال تعارض باملطلق اإلتفاق بني الدولة
اللبنانيــة وصندوق النقد الدويل ،خاصة أنها تعترب أن هذا االتفــاق هو أحد أهم أبواب الحل للخروج
من األزمة الحالية .إال أن الجمعية تشــدد يف الوقت عينه عىل أن أي حل يجب أن يو َِّفق ما بني تراتبية
املســؤوليات ونسبة تحمل الخســائر ،فال يتم تحميل القطاع املرصيف واملودعني كافة الخسائر التي
تسبّب بها القطاع العام عىل م ّر السنني .وأن الجهود يجب أن تتضافر للبحث يف الحلول املتوفرة حاليا ً
لردم الفجوة املالية عرب املحافظة عىل الودائع وليس شطبها».

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0582
هرفينا األوكرانية
$ 0.0339

االسترليني
$ 1.2260
الين الياباني
$ 0.0073

بيـتـكـوين
$ 20227
الذهب
$ 1839

لبنان (حتى  15مليار دوالر).
 عكــس معامــات العمــات األجنبية بعدترشين األول ( 2019حتــى  15-10مليار دوالر)،
أي إعادة تحويلها من الدوالر إىل اللرية ،ما يؤدي إىل
إعفاء مرصف لبنان من  10إىل  15مليار دوالر من
الخصوم.
 تقييــد مبلــغ  30مليــار دوالر إضايف منمطلوبات مــرف لبنان املركزي بســعر رصف
السوق وتقسيطه عىل  10سنوات ،بطريقة تتفق
مع مسار تخفيض التضخم من  120يف املئة إىل 15
يف املئة يف العام .2027
 االعرتاف بأرباح  Seigniorageحيث يقدّر أنمرصف لبنان قد حقق أرباحا ً كبرية يف نطاق 2-1
مليار دوالر سنويا ً منذ عام .2020

خطة الظل والتعطيل

الالفت يف املضمــون هو محاولــة كارلوس
عبادي «خطب ود» الحكومــة من خالل تضمينه
الحل بعض املقرتحات الواردة يف اسرتاتيجية التعايف
عىل غرار إعادة تحويــل الودائع املحولة من اللرية
إىل الــدوالر بعد  17ترشيــن األول  2019إىل اللرية.
مع العلم أن هــذا الطرح مرفوض جملة وتفصيالً
من صندوق النقد الدويل واملبالغ التي يحكى عنها
غري حقيقية» ،مــن وجهة نظر ريايش .فـ»األمور
معقدة أكثر بكثري».
ّ
بغــض النظر عن التفاصيــل التقنية الرتيبة
واملكررة الواردة يف الرســالة ،فإن «مضمونها من
حيث املبدأ غري الئق ،وال يجوز لجمعية املصارف أن
تقبل بأن يرســل أحد ما ،حتى لو كان استشارياً،
رسالة باسمها إىل صندوق النقد» ،يضيف ريايش.
فـ»هذا الترصف غري مســموح .وهو ال يش ّذ عن
محاوالت التعطيل التي تمارس منذ اندالع األزمة.
وســيكون هناك رد تفصييل عىل هذه الرسالة من
قبل الجمعيات التي ال تعجب السيد عبادي».
عىل الرغــم من تســارع اإلنهيــار املدفوع
بانخفاض احتياطيات العملة الصعبة واســتمرار
ارتفاع ســعر الرصف فإن «الحل مــا زال بعيداً»،
برأي ريايش .فبخالف اآلراء التــي تعترب أن لبنان
دخــل «دوامة» االنقســام العمــودي بني فريق
املصارف وفريق «اســراتيجيّة النهوض بالقطاع
املايل» ( )FSRSللحكومــة ،املدعومة من صندوق
النقد الدويل ،يصف ريايش ما يجري بـ»خطة الظل
تنفذ ّ
التي ّ
بدقــة منذ البداية ،مدعومة من مرصف
لبنــان واملصارف والسياســيني الذين يدورون يف
فلكهم .وهم مستم ّرون يف عرقلة كل الحلول حتى
آخر دوالر موجود يف القطاع املرصيف ،وباســتعمال
كل أشــكال الهريكات التي تزيد من رضب القدرة
الرشائية وتساهم يف تذويب الودائع».
يف الوقت الــذي يتطلب فيه تطبيق خطة الظل
أعواما ً طويلة تســتمر املصارف بالعمل كزومبي
بنك .ما يــؤدي إىل تداعيات بالغــة الخطورة عىل
الوضعني االقتصادي واالجتماعي ،ويعمّ ق االنهيار،
ويرتك البلد تحت رحمة االقتصاد النقدي.

CMC crypto
$ 423
الفـضـة
$ 21.43
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ســامــي نــادر

الدول المانحة
والمساعدات المباشرة
سئمت األطراف الدولية المتابعة للشأن اللبناني
من التعامل مع البلد الصغير .األمور معه تدور
في حلقة مفرغة :تبدأ باإلستجابة لنداء الحكومة
اللبنانية ،تضع الخطط ،تقوم باألعمال التحضيرية،
ثم تصطدم بالجمود وعجز النظام عن القيام بأي
إصالح لتحرير المساعدات .سيناريو يتكرر عند
كل استحقاق بشكل روتيني بينما اإلقتصاد ينهار
والدولة تتفكك .والسؤال هل من مقاربة مختلفة
يمكن لهذه الدول إنتهاجها لمساعدة المجتمع
اللبناني ،ولو بالحد األدنى ،أقله من أجل زيادة
قدرته على الصمود في هذه المرحلة البالغة الدقة؟
لنقلها بصريح العبارة ،نظام التعطيل ما زال
متجذراً ،لم تستطع اإلنتخابات األخيرة اقتالعه
وذلك بالرغم من تغيير أحجام الكتل وسقوط رموز
كبيرة ودخول قوة جديدة إلى البرلمان .ما يزيد
من صعوبة التغيير ،ليس فقط فساد ما يسمى
بالمنظومة ،إنما أيضا ً إمساك قوى المحور بمفاصل
السلطة وامتالكها فيتو على القرارات الرئيسية.
األمثلة كثيرة عن قرارات وإصالحات لم ت َر سبيالً
للتنفيذ منها على سبيل التعداد ال الحصر :ملف
تفجير المرفأ ،قانون الكابيتال كونترول ،قانون
إصالح القضاء ،قانون مكافحة الفساد ،قانون
الشراء العام ،قانون الشراكة بين القطاعين العام
والخاص ...الئحة تطول بقرارات عالقة وبقوانين
أق ّرت مع وقف التنفيذ.
لذلك يتساءل المراقب ما جدوى توقيع اإلتفاقات
الدولية وكان آخرها اإلتفاق الموقع مع مصر في 21
من الجاري بشأن استيراد الغاز ،إذا ً التنفيذ مرتبط
بإصالحات لم ت َر النور منذ عقود وليس من أدنى
مؤشر أنها في طريقها إلى التنفيذ ،مثل تحسين
الجباية ،ورفع التسعيرة ،ووقف الهدر التقني وغير
التقني.
أمام هذا الواقع وأمام عجز السلطة عن القيام بما
تمليه عليها قواعد الحكم الرشيد إلطالق المساعدات،
قد تكون أمام الجهات الدولية الراغبة بمساعدة
لبنان والتي طبعا ً لديها المصلحة في ذلك أن تغير
في مقاربتها وتتجاوز السلطة القائمة بانسدادها
وتعقيداتها وتناقضاتها ،والذهاب مباشرة إلى
القطاع الخاص وإلى األسر واألفراد .لنأخذ مثالً
القرض المرتبط باإلتفاقية مع مصر والمزمع تأمينه
من البنك الدولي ،أوَليس األجدى أن يصرف هذا
القرض مباشرة لمساعدة األسر واألفراد والشركات
الصغيرة لتمكينها من إنتاج الطاقة الشمسية ومن
دون المرور بـ»القنوات الرسمية» الخاضعة لمنطق
الفساد والمحاصصة.
في السياق عينه ،وفي ظل شلل القطاع المصرفي
وتوقفه منذ فترة طويلة عن تأدية وظيفته األساسية
المتمثلة بتمويل اإلقتصاد ،وفي ظل عجز الدولة
عن تقديم برامج لدعم الصناعة والزراعة وسائر
قطاعات اإلنتاج ،بإمكان الدول المانحة التوجه
مباشرة إلى تلك القطاعات عبر آليات وبرامج
محددة تساهم في تمويل نشاطها وبناء قدراتها،
منها على سبيل المثال :تسهيل وضمان صادرات
الشركات اللبنانية ،أو توفير أدوات تمويلية لها.
إن مساندة قطاع اإلنتاج واألسر واألفراد بشكل
مباشر من قبل الدول المانحة تساهم في إبقاء
الشعب اللبناني خاصة فئة الشباب في ارضه
وعدم الوقوف في الطوابير أمام قنصلياتها طالبين
الهجرة .قد يرى البعض في هذه المقاربة إنتقاصا ً
للسيادة اللبنانية ،لكنه يتجاهل واقعاً :أننا أمام
دولة فاشلة وأمام شعب مخطوف مهدد بالزوال،
يواجه انهيارا ً غير مسبوق ،على عتبة انفجار
كبير قد يطيح باألخضر واليابس .البارحة وبعد
مآس ،قررت الدول
انفجار المرفأ وما خ ّلفه من ٍ
التي هالتها المأساة والعالمة بحقيقة السلطة في
لبنان ،أن ترسل المساعدات مباشرة إلى مؤسسات
غير حكومية متجاوزة القنوات الرسمية .لم تأتمن
السلطات لتوزيع كيس قمح أو علبة حليب .فكيف
لها اليوم أن تأتمنها على مليارات الدوالرات من أجل
النهوض اإلقتصادي؟

الروبل
$ 0.0183

اليوان الصيني
$ 0.1493

الليرة التركية
$ 0.0577

بــرنــت
$ ١١٢

خام WTI
$ ١٠٦

طن القمح
$ 389
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إخبار من سالم إلى النيابة العامة المالية
أعلن وزير اإلقتصاد والتجارة أمني سالم أن املحتكرين
من تجــار رغيف الخبز تمادوا ،حتــى وصلت بهم القباحة
اىل التحايــل عىل قرارات وزارة االقتصــاد والتجارة من أجل
الكســب غري املرشوع وتكديس األرباح ،عرب هدر املال العام
واإلستثمار يف وجع اللبنانيني وحاجاتهم األساسية.
لذلك أحال ســام اىل النيابة العامة املالية إخبارا ً موثقا ً
باألرقام واالد ّلة يظهر جشــع محتكري لقمة العيش ،طالبا ً
التحرك الرسيع ملحاسبتهم حتى يكونوا عربة لكل من يتجرأ
عىل االستثمار يف وجع اللبنانيني .يف املوازاة ،تستمر مديرية
حماية املســتهلك عرب مراقبيها يف كل املناطق بالتعاون مع
األجهزة االمنية والبلديات ،يف مالحقة املخالفني وتســطري
الشكاوى التي سيتلمّ س اللبنانيون نتاجها هذا األسبوع.
وأشــار املكتب يف بيان اىل أنــه يف  19أيار الفائت أصدر
الوزير سالم قرارا ً جاء فيه أنه «بسبب ارتفاع سعر القمح يف

إفتتاح «"وحدة مراقبة
الشحن الجوي"» في المطار
افتُتحت يف مطــار رفيق الحريــري الدويل يف
بريوت« ،وحــدة مراقبة الشــحن الجوي» ضمن
برنامــج مراقبة الحاويات ،بالتعــاون مع مكتب
األمم املتحدة املعنية باملخدرات والجريمة ومنظمة
الجمارك العاملية ،يف حضــور وزير املال يف حكومة
ترصيف االعمال يوســف الخليل ،ســفريي أملانيا
أندرياس كيندل وأسرتاليا أندرو بارنز ،املدير العام
للطريان املدنــي يف املطار فادي الحســن ،رئيس
املجلس األعىل للجمارك العميد اسعد طفييل ،رئيس
مصلحة الجمارك يف املطار سامر ضيا ،رئيس جهاز
أمن املطار العميد نبيل عبدالله ،رئيس دائرة األمن
العام يف املطار العميد جوني الصيصة ،وممثلني عن
السفارة النرويجية ومندوبني من اإلتحاد األوروبي.
وقال الخليل :سعداء لرؤية أشخاص من بلدان
وحضارات عدة ،جاؤوا اىل لبنان للمساهمة يف إعادة
نهضة اقتصــاده ،وهذا يعني الكثري من الثقة بهذا
البلد املعروف سياحيا ً عىل البحر املتوسط ،ونأمل ان
تعود االستثمارات السياحية إليه.
ولفت اىل ان «املديريــة العامة للطريان املدني
قدمت كل التسهيالت الالزمة ليصبح املبنى املوجود
يف املطار جاهزاً ،ويتم تشغيله من قبل وحدة مراقبة
الشحن الجوي (.»)UNODC
تخلــل االفتتــاح ،عرض ملدربني عــن كيفية
اســتعمال األجهزة لكشــف املخدرات وغريها من
املمنوعات.

االسواق العاملية وعدم قدرة املرصف املركزي عىل االستمرار
بدعم كامل حاجــة لبنان من مادة القمح ،وســبق لوزير
االقتصاد والتجارة أمني ســام أن أصدر القرار رقم  /24ح
ش تاريخ  2022/5/19الذي قــى بحرص انتاج الطحني
مــن مادة القمح املدعــوم فئة  85الخاصــة بانتاج الخبز
العربي( )...وإمكانية إنتاج املطاحن لفئات الطحني األخرى
باســتخدام القمح غري املدعوم ،اىل جانب أن االسترياد متاح
لجميع التجار وأصحاب األفران واملخابز» .وح ّذر يومها من
أن «األمــن الغذائي للبنانيني خط أحمــر ال تهاون فيه ،ويف
املقدمة رغيف الخبز».
وأضاف البيان« :لكن ،يا لألسف ،بدل أن يعمل الجميع
بهدْي قرار الوزير ســام ،بما يؤمن للمواطن قوته اليومي
مــن الخبز العربي (لقمــة الفقري) ،عمــد بعض أصحاب
األفران اىل بيع الطحني املدعــوم املخصص للخبز العربي يف

ّ
محسنات عليه
السوق السوداء بأثمان مضاعفة ،واىل إدخال
الستعماله يف صناعة الحلويات والكعك والخبز االفرنجي بما
يد ّر عليهم أرباحا ً مضاعفة ،مسجّ لني بذلك هدرا ً للمال العام.
وإزاء تلــك التجاوزات وإنعدام الضمــر الذي أظهره هؤالء
الجشعون واملحتكرون ،تح ّرك الوزير سالم قضائياً».

سوق سوداء في النبطية

ويف السياق ت ّم أمس بيع ربطة الخبز يف السوق السوداء يف
النبطية بسعر  25الف لرية اي بزيادة عرشة آالف عىل السعر
الذي حددته وزارة االقتصاد ،لتوقف الرشكات عن تســليم
املتاجر الخبز بســبب نفاد الطحني يف فــرن دير الزهراني.
وأدى ذلك اىل ازمة واستياء لدى املواطنني الذين اتجهوا نحو
صيدا لتأمني الخبز او اىل خلدة للحصول عليه بكميات كبرية
لعائالتهم وأصحابهم وجريانهم.

آلية لتسهيل استيراد وتصدير المنتجات األ ّولية
أكد وزير الصناعة يف حكومة ترصيف األعمال النائب
جورج بوشكيان أنّه ت ّم االتّفاق مع املدير العام للجمارك
ريمون الخوري «عىل وضع آلية لتسهيل استرياد وتصدير
املنتجات األوّليــة والنهائية عرب الســماح للصناعيني
بإتمام عمليات التصدير واالســترياد لقــاء تقديمهم
تعهّ دات باستكمال املستندات واإلجراءات واملستحقات
املتوجّ بة عليهم فور معاودة اإلدارة واملو ّ
ظفني والعاملني
يف الوزارات واملؤسسات العامة العمل» .وشدّد بوشكيان
أمام وفد من نقابة أصحاب الصناعات الغذائية برئاسة
منري البساط عىل «تضامنه مع املو ّ
ظفني يف القطاع العام
وعىل وجوب منحهم حقوقهم العادلة ،من دون أن يؤثّر
اإلرضاب سلبا ً عىل تسيري املرفق العام».
وقال« :لقاؤنا اليوم للبحث يف شــكوى الصناعيني
من عدم القدرة عىل تخليص بضائعهم يف املرافئ بسبب
اإلرضاب املستمر يف القطاع العام ،خصوصا ً مع أصحاب
الصناعــات الغذائية الذين يعتمدون عــى املواد األوّلية
املستوردة من الخارج للتصنيع.
ّ
وتأخرهم يف استالمها،
ويف حال عدم توافر هذه املواد
ّ
ّ
ويتأخر التســليم يف األسواق الداخلية
يتوقف التصنيع،
والخارجية ـ فيخرسون زبائنهم ،وينعكس األمر ســلبا ً
وترتفع األســعار ،ويصبح العمّ ال يف املصانع من دون
إن ّ
توقف هذه الــدورة ال نحمّ لها أبدا ً
عمل» .وأضافّ »:
للمو ّ
ظفني يف القطاع العام الذين ندرك معاناتهم ونشعر

مرض وعادل
معهــم ،وتعمل الحكومة عىل ايجــاد ح ّل ٍ
لهم .وهؤالء املو ّ
ظفون جندي مجهول يف اإلدارة .أصبحوا
مظلومني ج ّدا ً مع انهيــار العملة وتجميد جنى عمرهم
يف املصارف .وأ ّكد أنهم ليســوا مرتوكني ،وكوزير ونائب
وعضو يف الحكومة واملجلس النيابي ،سأعمل مع زمالئي
حل رسيع وواقعي وضمن املنطق واإلمكانات».
إليجاد ٍ

تسيير المرافق الصناعية

أما بالنســبة إىل اإلرضاب ،فتمنّى عىل املرضبني أن
ّ
ُســروا املرافق العامة التي تُعنى بالصناعة ،التي هم
ي
معنيّون بها أيضاً .مشــرا ً إىل أن «املو ّ
ظفني عوّدونا عىل
تحمّ ل املســؤوليات وعىل شــعورهم الوطني ودورهم
البنّاء .لذلك أناشــدهم مع الصناعيــن أن يدركوا دقة
املرحلة وخطورتها وصعوبتها عىل الجميع .ونشدّد عىل
أننا نرفض أن يكــون املو ّ
ظف الضحيّة ،كما ال يجوز أن
يكون القطاع الصناعي املنتج الضحية».
وأكد أن رئيــس الحكومة نجيــب ميقاتي» يبذل
املســاعي إليجاد حلول رسيعة ومنصفــة للعاملني يف
القطاع العام» .وتحدث البساط مشــرا ً إىل أن «تقديم
التعهّ د هو حــ ّل موقت ومفيد ريثمــا ينتهي اإلرضاب
العام» .وأوضح أن «الحلحلة عىل صعيد اإلدارات العامة
بدأت األســبوع املــايض ،عىل أمــل أن تنعكس األجواء
اإليجابية أيضا ً يف املرفأ».

أخبار سريعة
الدوالر يتسلّق السلّم
...و»"صيرفة"» ال تغيير
إرتفع سعر صرف الدوالر في السوق
السوداء أمس الى  28800ليرة
لبنانية للشراء و  28850ليرة لبنانية
لبيع الدوالر الواحد ،أي بزيادة قيمتها
نحو  100ليرة لبنانية عن أمس األول.
وعلى صعيد ّ
منصة «صيرفة»،
بلغ حجم التداول عليها ليوم أمس
 30,000,000دوالر أميركي بمعدل
 24900ليرة لبنانية للدوالر الواحد
وفقا ً ألسعار صرف العمليات التي
نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات
الصرافة على المنصة.
وذ ّكر مصرف لبنان أنه على
المصارف ومؤسسات الصرافة
اإلستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع
والشراء على منصة « »Sayrafaوفقا ً
للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

«الفدرالي األميرك »
ي
ّ
يتوقع حدوث ركود
أقر رئيس مجلس االحتياطي الفدرالي
األميركي جيروم باول أمام الكونغرس
أمس ،بأن االرتفاع السريع في أسعار
الفائدة يمكن أن يتسبب في ركود
وإن لم يكن ذلك ما ينشده .وأجاب
باول خالل جلسة استماع في مجلس
الشيوخ على سؤال من سناتور عبر
عن قلقه بشأن حدوث ركود كأحد
عواقب سياسة البنك النقدية بقوله:
«إنه بالتأكيد احتمال ...هذا ليس التأثير
المطلوب على اإلطالق ،لكنه بالتأكيد
احتمال» .مشيرا ً الى أن «االقتصاد
األميركي قوي بدرجة كافية وفي وضع
جيد لمواجهة تشديد السياسة النقدية».
وأضاف« :فاجأ التضخم بشكل
تدريجي خالل العام الماضي ،وربما
ينتظرنا مزيد من المفاجآت ،فيما بلغ
ارتفاع األسعار أعلى مستوياته منذ
ً
مسجل
 40عاما ً في الواليات المتحدة
 8,6%على أساس سنوي.

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالن عن وضع جداول التكليف
األساسية قيد التحصيل
يعلن رئيس بلدية مجدل عنجر األســتاذ
سعيد حسني ياســن عن وضع جداول
التكليف األساسية لكافة رسوم البلدية عن
العام ،/2020/ ،/2019/ ،/2018/
 ،/2021/والسنوات السابقة بالتحصيل
عمالً بنص املادة  104من قانون رســوم
البلدية رقم  ،88/60ويلفت اىل ما ييل:
أوالً :عمالً بنص املــادة  106من قانون
رسوم البلدية رقم  ،88/60عىل املكلفني
املبادرة فورا ً اىل تســديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خالل مهلة شــهرين من
تاريخ النرش يف الجريدة الرسمية.
ثانياً :عمالً بنــص املادة  109من قانون
رسوم البلدية رقم  ،88/60تفرض غرامة
تأخري وقدرها ( 2%اثنني باملئة) عن كل
شهر تأخري عن املبالغ التي لم تسدد خالل
املهلة املبينــة يف البند األول اعاله ،ويعترب
كرس الشهر شهرا ً كامالً.
ثالثاً :يعتــر هذا اإلعــان بمثابة إنذار
شــخيص لكل مكلف عن جميع الرسوم
املتوجبة وقاطعا ً ملرور الزمن.
مجدل عنجر يف 2022/6/10
رئيس بلدية مجدل عنجر
سعيد حسني ياسني
إعالن عن اعادة مناقصة عمومية
يف تمام الساعة الثانية عرشة ظهرا ً من يوم
االربعاء الواقع فيه  2022/7/20تجري
مؤسسة مياه بريوت وجبل لبنان مناقصة
عمومية بطريقة الظرف املختوم عائدة لـ
«انشاء خزان مياه سعة  500مرت مكعب
يف منطقة مشمش قضاء جبيل» وفقا ً لدفرت
الرشوط الخاص املوضــوع لهذه الغاية
وذلك يف املكتب الرئييس الكائن يف شــارع

سامي الصلح – ملك الشدراوي – بريوت.
يمكن ملن يرغب اإلشرتاك يف هذه املناقصة
اإلطالع والحصول عىل هذا الدفرت االتصال
بدائرة الصفقات واملشــريات يف الطابق
االول – من مركز املؤسسة الكائن يف وادي
خطار – الحازمية – قرب مستشفى قلب
يسوع لقاء مبلغ /500.000/ل.ل .يدفع
يف صندوق املؤسسة لقاء إيصال يضم اىل
العرض ويعفى من دفع هذا املبلغ كل من
سبق وسدده.
تقــدم العروض باليد اىل قلم املؤسســة
الطابق الرابع يف مهلة اقصاها الســاعة
الثانية عرشة من آخر يوم عمل يســبق
موعد اجراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جان جربان
التكليف 347
إعالن مناقصة تنظيف مبنى وزارة
الداخلية والبلديات – رساي الصنائع
باستثناء األقسام التي تشغلها
املفتشية العامة لقوى األمن الداخيل
الساعة التاسعة والنصف من يوم األربعاء
الواقع فيه عرشون من شهر تموز ،2022
تجري إدارة املناقصات يف مركزها الكائن
يف بناية بيضــون – شــارع بوردو –
الصنايع – بريوت ،لحساب وزارة الداخليّة
والبلديات – مناقصة تنظيف مبنى وزارة
الداخليــة والبلديــات – رساي الصنائع
باستثناء األقســام التي تشغلها املفتشية
العامة لقوى األمن الداخيل.
 التأمني املؤقت :فقط خمسة ماليني لريةلبنانية ال غري.
 -طريقة التلزيم :تقديم أسعار.

تقدم العــروض ،وفق نصــوص دفرت
الــروط الخاص ،الــذي يمكن االطالع
والحصول عليــه مــن وزارة الداخلية
والبلديات – املديرية اإلدارية املشرتكة.
يجــب ان تصل العــروض إىل قلم إدارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عرشة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
د .جان العليّة
التكليف 352
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات يف
بريوت غ  -13-بالصورة الغيابية.
لقد حكمــت هــذه املحكمــة بتاريخ
 2022/5/24عــى املتهــم أكرم أحمد
كتوب
جنســيته لبناني محل إقامته مجدال –
الشمال قضاء ع ّكار ملك والده.
والدته فهيمــة عمره  1980أوقف غيابيا ً
بتاريخ  2012/6/23نفذت بحقه مذكرة
التوقيف بتاريخ  2013/3/8أخيل سبيله
بتاريــخ  2014/12/30نفذت بحقه
مذكرة إلقاء القبض يف 2014/12/11
أخيل سبيله يف 2014/12/30
بالعقوبة التالية خمس ســنوات أشغال
شاقة.
وفقــا ً للمــواد  638بـ  4مــن قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية رسقة.
وقررت اسقاطه من الحقوق املدنية وعينت
له قيما ً إلدارة أمواله طيلة مدة فراره.
يف 2022/5/26
رئيس محكمة الجنايات يف بريوت
القايض سامي صدقي
التكليف 359

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات يف
بريوت غ  -13-بالصورة الغيابية.
لقد حكمــت هــذه املحكمــة بتاريخ
 2022/5/31عــى املتهــم محمد عبد
املجيد مرعي
جنســيته ســوري محل إقامته مجهول
اإلقامة.
والدته فاطمة عمره  1995أوقف غيابيا ً
بتاريخ 2021/9/8
بالعقوبة التالية أشــغال شــاقة مؤبّدة
وخمسني مليون لرية غرامة.
وفقــا ً للمواد  126مخــدرات من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وقررت اسقاطه من الحقوق املدنية وعينت
له قيما ً إلدارة أمواله طيلة مدة فراره.
يف 2022/6/1
رئيس محكمة الجنايات يف بريوت
القايض سامي صدقي
التكليف 359
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات يف
بريوت غ  - 7-بالصورة الغيابية.
لقد حكمــت هــذه املحكمــة بتاريخ
 2022/5/10عــى املتهم محمد حمدو
النجّ ار
جنســيته ســوري محل إقامته مخيم
شاتيال.
والدته خديجة عمره  1973أوقف غيابيا ً
بتاريخ  2021/2/12وال يزال فاراً.
بالعقوبة التالية أشغال شاقة مؤبّدة ومئة
مليون لرية غرامة.
وفقــا ً للمواد  125مخــدرات من قانون
العقوبات.

الرتكابه جناية مخدرات.
وقررت اسقاطه من الحقوق املدنية وعينت
له قيما ً إلدارة أمواله طيلة مدة فراره.
يف 2022/5/20
الرئيس
محكمة جنايات بريوت
التكليف 359
مناقصة عامة
رقم  / 820م ع إ /م م 3/
الساعة التاسعة من نهار األربعاء الواقع يف
 2022/7/6تجري وزارة الدفاع الوطني
– املديريــة العامة لــإدارة – مصلحة
القوامــة يف قاعة املناقصــات الكائنة يف
مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت
مناقصة عامة لتلزيــم :مالبس لصالح
الجيش لعام .2022
موضوع دفــر الــروط الخاص رقم
 /3م ع إ  /م ق  1/تاريخ .2022/4/7
يمكــن ملن يرغب اإلشــراك يف املناقصة
العامة هذه اإلطالع عــى دفرت الرشوط
الخــاص يف املديرية العامــة لإلدارة –
مصلحة القوامــة يف مبنى عفيف معيقل
خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالربيد املضمون املغفل
اىل العنوان التايل:
وزارة الدفاع الوطنــي – املديرية العامة
لإلدارة – مصلحــة املالية – مكتب عقد
النفقات – الريزة.
يجب أن تصل عــروض املتعهدين قبل
الســاعة الثانية عرشة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
الريزة يف 2022/6/20
اللواء الركن مالك شمص
املدير العام لإلدارة
التكليف 360

تــتــــــــمــات
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باسيل خسر المعركة الحكومية :ولّى زمن "االبتزاز"

ويف ظل هذه املعادلة ،يكون رئيس «التيار» جربان باســيل قد خرس املعركة
الحكومية يف مواجهة ميقاتي «الذي تحرر عمليا ً من رشوط باســيل يف التكليف
والتأليف» وفق ما رأت مصادر سياســية ،مشــر ًة إىل ّ
أن األخري كان يراهن عىل
حاجة األول ألصواته يف ســبيل ضمان فوزه بالتكليف بمواجهة مرشح املعارضة
«وكان من هذا املنطلق يرفع السقف والصوت بغية تحسني رشوطه التفاوضية
يف عملية التشكيل ،لكن األمور سارت يف نهاية املطاف باالتجاه املعاكس ما ساعد
ميقاتي عىل إيصاد باب االبتزاز يف وجه باسيل».
وبعد انتهاء عملية التكليف ،تؤكد املصادر ّ
أن عناوين املرحلة املقبلة ستتجاوز
االســتحقاق الحكومي «لتقفز األولويات إىل االســتحقاق الرئايس» انطالقا ً من
القناعة الراســخة لدى مختلف األفرقاء بعدم قدرة أي رئيس مكلف عىل تشكيل
حكومة جديدة يف ما تبقى من الوالية العونية ما لم يرضخ لرشوط العهد وتياره،
وهذا ما ّ
عب عنه رصاحة أمس جعجع بإبداء ثقته بأنه «ال حكومة يف عهد الرئيس
عون ( )...وبعد انتهاء العهد سنصبّ جهدنا لتشكيل الحكومة واملشاركة فيها»،
مصارحا ً اللبنانيني بوجوب أال يأملوا خريا ً طاملا بقي عون يف بعبدا ،باعتبار أن من
سيك ّلف تشكيل الحكومة «إما سيُعرقله أو سيفرض عليه حكومة «عىل ذوقه»،
وبالتايل اإلســتحقاق الجدّي األول ســيكون االنتخابات الرئاسية ،ويجب أن يبدأ
التغيري منها».
أما عىل مستوى آخر معارك العهد ،فيبدو ّ
أن الرتكيز العوني بات منصبا ً عىل
معركة اإلطاحة بحاكم املرصف املركزي رياض سالمة ومسابقة الزمن الستبداله
بشــخصية محســوبة عىل «التيار الوطني» قبل نهاية والية رئيس الجمهورية
الذي «أرشف شــخصيا ً عىل عملية مداهمة منزل سالمة يف الرابية أمس وتواصل
مع ضباط أمن الدولة لهــذه الغاية» كما نقلت قناة «الجديد» ،بينما تولت الذراع
القضائي للعهد النائبة العامة االســتئنافية غادة عون تنفيذ الغارة امليدانية عىل
ً
املنزل والســطو عىل الخزنات املوجودة فيه
مستعينة بخبري «فتح الخزنات» بيار
صقر الذي لم يخف لدى خروجه من املنزل والءه العوني بالقول للصحافيني :نحنا
دمنا لغادة عون».
وبحســب املعلومات ّ
فإن القاضية عون تمكنت مــن اقتحام منزل حاكم
«املركــزي» بمؤازرة قوة من أمن الدولةّ ،
فتبي أنه غري مأهول وأســفرت عملية
فتح  5خزنات متواجدة فيه عن مصــادرة بعض األوراق من دون العثور عىل أي
أموال فيها .ويف املقابل حرض محامو سالمة إىل املكان لتوثيق واقعة «االقتحام غري
القانوني» من قبل عون باعتبارها «غري ذي صفة» تخولها االستمرار يف أي تحقيق
متصل بسالمة بعد ته ّربها من تبلغ دعوى مخاصمة الدولة التي رفعها وشقيقه
والتي تسفر تلقائيا ً عن كف يدها عن امللف .وتوقعت مصادر مواكبة للقضية أن
تشهد الفرتة املقبلة مزيدا ً من «األكشن» العوني ،قضائيا ً وأمنياً ،يف مطاردة حاكم
مرصف لبنان ،خصوصا ً يف ظل املؤرشات التي تيش بعدم اتجاه األمور لدى ميقاتي
نحو مجاراة عون وباسيل بمطلب إقالة ســامة وتعيني حاكم جديد قبل نهاية
العهد.

"المركزي" يمدّد ويعدّل التعميمين  158و151

أما الـ 400دوالر التي تسدد باللرية ،فـ  200دوالر منها تسحب باللرية نقدا ً
وهي بقيمة  2.400مليون لرية ،فيما  2.400مليون لرية أخرى تودع يف الحساب
تستخدم بواسطة البطاقات املرصفية و/أو الشــيكات و/أو التحاويل لتسديد
مستحققات مرتتبة عىل صاحب الحساب (الرضائب والرسوم والقروض املمنوحة
له باللرية اللبنانية وفواتري الكهرباء واملاء والهاتف الثابت والجوّال )..وفقا ً لرغبة
صاحب الحساب.
كما مدّد العمل بالتعميم  151رسيما ً (والذي صدر بتاريخ  21نيسان )2020
بموجب التعميم الوســيط رقم  627الذي يجيز سحب الودائع بالدوالر وفق سعر
 8000لرية لبنانية وذلك ضمن السقوف التي تحدّدها املصارف ،وتم تمديد العمل
به لغاية نهاية السنة وتحديدا ً  31كانون األول  2022كما جاء مع ّدالً.
وبالعودة اىل التعميم  158الذي جدّد بالتعميم الوسيط رقم  ، 626استبدل فيه
بعض الفقرات التي كانت واردة يف األسايس منه والصادر يف  8حزيران  ،2021إال
أنه ال تغيري عىل القيمة املسحوبة من صاحب الحساب .
وأضيــف اىل الـ»  ،« 626مقطع يف املادة الثانية من األســايس ،جاء فيه أنه
«يستفيد من أحكام هذا القرار صاحب الحساب عن :حساباته ألجل املفتوحة قبل
 2019/10/31عند انتهاء آجالها والضمانات النقدية  Cash Collateralاملقدمة
منه قبل  2019/10/31عند تحريرها».
كما أضاف فقرة تُع ّلق اســتفادة صاحب الحساب «خالل املدة املتبقية من
«الدورة الســنوية» املعتمدة لتطبيق هذا القرار واملمتدة مــن أول تموز اىل آخر
حزيران من كل ســنة عند بلوغ السقف املحدد للسحوبات السنوية» ،ويعني ذلك
أن مرصف لبنان منح صاحب الحســاب الخيار بوقف استفادته من هذا التعميم
«كون التعميم أع ّد لفرتة  5ســنوات بهدف إعادة  50ألف دوالر من قيمة الوديعة.
فإذا كان ّ
يحق لصاحب الحساب عىل سبيل املثال اإلستفادة من  50أو  40ألف دوالر
أو أقــ ّل ،يمكنه بعد انتهاء العام األول وحصوله عــى مبلغ الـ 9600دوالر (800
دوالر شهريا ً * 12شهرا ً ) أن يطلب وقف اإلستفادة من تلك السحوبات.
كما منح التعميم املعدّل املصارف مهلة أقصاها عام ونصف العام أي لغاية
 31كانون األول  2023لتأمني السيولة املطلوبة« ،عرب إعادة تكوين نسبة الـ3%
من خالل استعمال السيولة الخارجية» أي املوجودة لدى املصارف املراسلة.
وحدّد «املركزي» بدء العمل بالقرار يف أول تموز  2022ملدة سنة قابلة للتعديل
أو للتجديد ،عىل أن يبقى ســاريا ً لغاية تحرير جميع األموال املمكن تحويلها اىل
«الحساب الخاص املتف ّرع» (املنشأ إلنجاز سحوبات الـ .)158
طبعا ً التعميم  158ومن خالل ســحوبات الـ 400دوالر «نقداً» الشــهرية
سيؤثّر عىل احتياطي البنك املركزي« ،اذ ستسحب الدوالرات النقدية من االحتياطي
االلزامي للمرصف البالغ  11.8مليار دوالر حالياً» كما أ ّكد مصدر مرصيف لـ»نداء
الوطن» .مشــرا ً اىل أنه «يستفيد أكثر من  150ألف حساب من الـ 158كما أعلن
حاكم مرصف لبنان الذي دعا املودعني اىل االنخراط أكثر بهذا التعميم واإلستفادة
منه ،وبذلك يســتعيد املستفيد من التعميم نسبة  75%من قيمة وديعته الفعلية
وهذا مقبول نسبيا يف ظ ّل االزمة غري املسبوقة باعتبار أن املودع يحصل فعليا ً عىل
ما قيمته  600دوالر من أصل  800دوالر فيكون عندها حصل عىل نسبة  75%من
قيمة الوديعة».
مما ذكرنا يتبني يف عملية حسابية بسيطة أن اإلحتياطي اإللزامي سيتقلص
خالل عام ،اذا كان عدد املســتفيدين من الـ  158نحو  150ألف حساب ،بقيمة
 60مليون دوالر وهو رقم ليس بكبري اذا ما قارنا عرشات مليارات الدوالرات التي
أهدرت وأنفقت عىل الدعم وغريه.

السعودية وتركيا ُت ّ
دشنان "حقبة جديدة"

وناقش الجانبان ُ
سبل تطوير وتنويع التجارة البينية وتسهيل التبادل التجاري
بني البل َديْن وتذليل أي صعوبات يف هذا الشأن وتكثيف التواصل بني القطاعَ ْي العام
والخاص يف البل َديْن لبحث الفرص االستثمارية وترجمتها إىل رشاكات ملموسة يف
شتى املجاالت ،مشيدين باملقوّمات االقتصادية الكبرية للبل َديْن بصفتهما عض َويْن
يف «مجموعة العرشين» ،والفرص التي تُقدّمها «رؤية السعودية  »2030يف كافة
املجاالت .كما اتفقا عىل تفعيل أعمال مجلس التنسيق السعودي  -الرتكي ،ورفع
مستوى التعاون والتنسيق حيال املوضوعات ذات االهتمام املشرتك ،والعمل عىل
تبادل الخربات بني املختصني يف البل َديْن .واتفق الجانبان أيضا ً عىل تفعيل اإلتفاقات
املوقعة بني البل َديْــن يف مجاالت التعاون الدفاعي وتعزيــزه وتطويره بما يخدم
مصالح البل َديْن ويُسهم يف تحقيق األمن واإلستقرار يف املنطقة.
كذلك ،أكد الطرفان سعيهما لتكثيف التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر
بخصوص املسائل والقضايا الهامة عىل الساحتَ ْي اإلقليمية والدولية ،بما يُسهم يف
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دعم وتعزيز األمن واإلستقرار يف املنطقة ،ودعم الحلول السياسية لكافة األزمات
يف دول املنطقة ،مع التأكيد عىل عدم املســاس بسيادة أي منها والسعي لك ّل ما
من شأنه إبعاد دول املنطقة عن التوترات ،وإرساء دعائم األمن واإلستقرار فيها.
وأبدى الطرفان عزمهما عىل زيادة التعاون والتنسيق الفعّ ال بينهما يف إطار
املنظمات اإلقليمية والدولية وعىل رأسها منظمتَا األمم املتحدة والتعاون اإلسالمي،
بينما غادر ويل العهد السعودي تركيا مساء أمس ،وكان الرئيس الرتكي عىل رأس
مودّعيه.
ويف وقت ســابق ،أصدرت اململكة الهاشــمية األردنيــة واململكة العربية
الســعودية بيانا ً مشرتكا ً عقب مباحثات العاهل األردني امللك عبدالله الثاني وويل
العهد السعودي األمري محمد بن سلمان .واستعرض الجانبان القضايا اإلقليمية
والدولية ذات االهتمام املشرتك ،ويف مقدّمها القضية الفلسطينية ،بحيث شدّدا عىل
«رضورة انطالق جهد دويل جدّي وفاعل إليجاد أفق سيايس حقيقي لح ّل القضية
الفلسطينية عىل أساس ح ّل الدولتَ ْي».
وأشار البيان إىل «رضورة احرتام إرسائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم
يف القدس ومقدّساتها اإلسالمية واملســيحية ،واحرتام دور دائرة أوقاف القدس
وشؤون املســجد األقىص التابعة لوزارة األوقاف والشؤون واملقدّسات اإلسالمية
األردنية بصفتها الجهة الوحيدة املخوّلة بإدارة شؤون املسجد األقىص».
ويف الشأن اليمني ،جدّد الجانبان دعمهما الكامل للجهود األممية واإلقليمية
ّ
للتوصل إىل ح ّل ســيايس شــامل لألزمة يف اليمن ،وفق املبادرة الخليجية
الرامية
وآلياتهــا التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمنــي وقرار مجلس األمن رقم
 .2216وشدّدا عىل إدانة األعمال واملمارسات والهجمات اإلرهابية التي تقوم بها
ميليشيا الحوثي من استهداف لألعيان املدنية واملرافق الحيوية يف اململكة العربية
الســعودية ،وتهديدها أمن مم ّرات املالحة الدولية ،وتقويضها املساعي املبذولة
للوصول إىل ح ّل سيايس.
وشــدّد الجانبان عىل أن أمن اململكتَ ْي واحد ،فيما أكد األردن وقوفه املطلق
مع السعودية يف ك ّل ما تتّخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها.
كما أكد البلدان دعمهما الجهود الدولية الرامية إىل منع إيران من امتالك ســاح
ّ
لحض إيران عىل اإللتزام بعدم التدخل
نووي ،فضالً عن دعمهما «الجهود العربية
يف شؤون الدول العربية واملحافظة عىل مبادئ حسن الجوار وتجنيب املنطقة ك ّل
األنشطة املزعزعة لإلستقرار».

الحرب في أوكرانيا ُتغ ّذي الصراع الروسي  -األلماني

وبينما ّ
خفضت روســيا كمّ يات الغاز املسلمة إىل أوروبا ،خصوصا ً عرب خط
أنابيب «نورد ســريم» ،وفيما زادت برلني بشــكل ضخم من إنفاقها العسكري
وزوّدت أوكرانيا مدفعية ذاتية الدفع «بانترسهاوبيتسه  »2000التي وصلت نماذج
أوىل منها هذا األسبوع ،اعتربت الخارجية الروسية يف بيان أن «ك ّل هذا يُذ ّكر بأكثر
الفرتات مرارة يف العالقات الروسية  -األملانية ،بما يف ذلك األحداث التي سبقت أيار
 ،»1945سنة هزيمة أملانيا النازية.
ورأت موسكو أنّه «يف وقت قريب ستبدأ صور املعدّات األملانية املدمّ رة الظهور
يف حقول أوكرانيا عىل األرجح ...البعض يف روســيا وكذلك أملانيا سريى بالتأكيد
أوجه تشــابه تاريخية يُمكن أن يفهمها بل َديْنا» .وتأتي هذه الترصيحات يف وقت
أحيت فيه موســكو ذكرى بدء غزو قوات الرايخ الثالث لالتحاد السوفياتي العام
 1941يف إطار «عملية بربروســا» ،يف «يوم الذكرى والحزن» ،حيث وضع الرئيس
الرويس فالديمري بوتني إكليالً من الزهور عىل رضيح «الجندي املجهول» بالقرب
من جدار الكرملني يف وسط موسكو أمس.
وقبــل اجتماعات «مجموعة الســبع» و»حلف شــمال األطليس» ،أوضح
املستشار األملاني أوالف شولتز أمام النواب األملان أن مفاوضات السالم بني روسيا
وأوكرانيا «ما زالت بعيدة» ّ
ألن بوتني ال يزال يعتقد أن بإمكانه «إمالء الســام»،
داعيا ً حلفاءه إىل االستمرار يف دعم كييف من خالل العقوبات و»تسليم األسلحة»
إىل أوكرانيا.
ويف إشــارة إىل املبادرة األمريكية التي قدّمت بموجبها واشــنطن مليارات
الدوالرات إلعادة إعمار أوروبا الغربية بعد الحرب العاملية الثانية ،كشــف شولتز
أنه دعا الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينســكي إىل املشاركة يف قمة «مجموعة
السبع» التي تبدأ األحد من أجل «اإلتفاق عىل خ ّ
طة مارشال ألوكرانيا».
وبعد منع فيلنيوس عبور البضائع نحو جيب كالينينغراد الرويس ،ح ّذر نائب
وزير الخارجية الرويس سريغي ريابكوف الغرب من الحديث عن تفعيل بند الدفاع
املشــرك لـ»حلف شــمال األطليس» ،يف املواجهة بني ليتوانيا وروسيا .كما ح ّذر
األوروبّيني ِممَا وصفها بـ»األلعاب الخطابية الخطرة يف شأن موضوع الرصاع»،
فيما استدعت موسكو سفري االتحاد األوروبي.
وكانت الخارجية األمريكية قد أكدت أن التزامها صارم باملادة الخامسة من
املعاهدة التأسيسية للناتو التي ّ
تنص عىل أن أي هجوم عىل أحد أعضاء الحلف هو
هجوم عىل جميع األعضاء .كما رفضت برلني بشدّة تهديدات روسيا باإلنتقام من
ً
مطالبة موسكو بـ»عدم اتخاذ أي إجراءات تتعارض مع القانون الدويل».
ليتوانيا،
ميدانيّاً ،تشهد ساحات القتال يف منطقة لوغانسك ومدينة سيفريودونيتسك
الرئيســية يف رشق أوكرانيا قصفا ً روسيّا ً مكثفا ً جعلها بمثابة «جحيم» ،وفق ما
ذكرت كييف مؤكد ًة يف الوقت عينه أن قواتها ستصمد «طاملا لزم األمر» .وأوضح
حاكم لوغانسك ســرغي غايداي عرب «تلغرام» أن «الجيش الرويس ...يُدمّ ر ك ّل
يشء» يف ليسيتشانســك ،بينما زعم اإلنفصاليون املوالون للكرملني أنهم أوشكوا
عىل تطويق ليسيتشانســك وسيفريودونيتسك .وسيعني االستيالء عىل املدينتَ ْي
سيطرة موسكو عىل لوغانسك بأكملها.
تزامناً ،ذكرت الســلطات الروسية أنها تشــتبه يف أن هجوما ً
ّ
بمسية هو
سبب حريق اندلع يف مصفاة للنفط يف منطقة روستوف الروسية عند الحدود مع
أوكرانيا ،يف حني ادّعت وزارة الدفاع الروســية أن القوات األوكرانية تتكبّد خسائر
كبرية وأن ما يصل إىل  500عسكري لقوا حتفهم ج ّراء رضبة بأسلحة عالية الدقة
استهدفت موقعا ً يف ميكوالييف (جنوب) الثلثاء.
ويف الغضون ،غادرت ســفينة تجارية تركية ميناء ماريوبول األوكراني بعد
محادثات بني الوف َديْن الرتكي والرويس يف موســكو يف شــأن الحبوب العالقة يف
املوانئ األوكرانية بسبب الحصار الرويس ،بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الرتكية
التي أوضحت أنها «أوّل سفينة أجنبية تُغادر ميناء ماريوبول» منذ أن استوىل عليه
الروس يف أيار ،يف وقت يتوجّ ه فيه رئيس إندونيسيا ورئيس «مجموعة العرشين»
جوكو ويدودو قريبا ً إىل أوكرانيا وروســيا لبحث العواقب االقتصادية واإلنسانية
للغزو الرويس ،بحسب وزيرة الخارجية اإلندونيسية ريتنو مارسودي.
ويف دعم جديد مب ّ
طن ملوســكو ،اســتهجن الرئيــس الصيني يش جينبينغ
«توسيع التحالفات العسكرية» املسؤول بحسب قوله عن األزمة يف أوكرانيا ،وذلك
يف ترصيحات أدىل بها قبل اجتماع دول «بريكس» ،بحيث تســتضيف بكني اليوم
القمة االفرتاضية لـ»بريكس» (الربازيل وروسيا والهند والصني وجنوب أفريقيا).
واعترب يش أن «األزمة يف أوكرانيا هي ّ
مؤش إنذار آخر للعالم» ،منتقدا ً «الســعي
إىل تحقيق األمن الفردي عىل حســاب أمن الدول األخرى» .وهي ترصيحات تبدو،
من جانب الرئيس الصيني ،إشــارة ضمنية إىل «حلف شمال األطليس» والواليات
املتحدة.
وأدىل الرئيس الصيني بهذه الترصيحات عــر الفيديو خالل افتتاح املنتدى
االقتصادي لـ»بريكس» ،الذي يُن ّ
ظم عىل هامش القمة وشارك فيه أيضا ً افرتاضيّا ً
الرئيس الــرويس الذي دعا إىل تعزيــز العالقات بني دول «بريكس» ،مســتنكرا ً
«فرض عقوبات جديدة ذات دوافع سياسية بشكل مستم ّر» والتي تتعارض مع
«الفطرة السليمة واملنطق االقتصادي األســايس» .ويف هذا السياق «تُعيد روسيا
توجيه تدفقاتها التجارية واتصاالتها االقتصادية الخارجية بنشاط نحو رشكاء
دوليني موثوقني ،خصوصا ً نحو دول الربيكس» .وتُريد موسكو أيضا ً أن تطور مع
رشكائها «آليات بديلة للتحويالت الدولية» و»عملة دولية» بهدف خفض االعتماد
عىل الدوالر واليورو.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة

9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
عموديا :

أفقيا:

 – 1رجــل أ عما ل ونا شط
ا جتما عي سويسري را حل
مؤسس الصليب األحمر.
 - 2قا ئد عسكري وزعيم
مصري راحل.
 - 3عتب برفق  -نهر إيطالي -
ضمير متصل.
 - 4يقود السيارة  -الخبز
اليابس.
 - 5تولى مسؤولية الشركة -
خاصتي.
 - 6عملة دولة آسيوية  -سئم
وضجر  -مدينة ألمانية.
 - 7هواء شديد  -خادع.
 - 8يكرران القول  -جوهر.
 - 9فقيه من أهل البصرة له
كتاب " تفسير األحالم".

 – 1ممثلة أميركية.
 - 2من المعادن  -عملة دولة
أفريقية.
 - 3أصلحوا البناء  -تق ّوس عمو ُده
الفقاري إلى الخلف.
ّ
 - 4من أعضاء الجسم  -رجل -
وعاء الخمر.
َ - 5مزح وأ َتى بما هو ُمس َتملح -
من األحجار الكريمة.
حالي.
 - 6من الطيور -
ّ
 - 7ضمير متصل  -من األلقاب.
 - 8أديب وشاعر ومؤرخ وفقيه
عربي تنسب إليه «الالمية» التي
أولها« :اعتزل ذكر األغاني والغزل».
 - 9أوسمة  -قرع الجرس.

سودوكو

تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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حلول العدد السابق
أفقيا – 1 :هند رستم  - 2 -ابن الجزار  - 3 -لي  -لوساكا  - 4 -يهب
 حلم  - 5 -فبراير  -هس  - 6 -ارمينيا  - 7 -كي  -لينوفو  - 8 -حيا برك  - 9 -نما  -الدر.عموديا - 1 :هاليفاكس  - 2 -نبيه بري  - 3 -دن  -برم  -حم - 4 -
رال  -ايليا  - 5 -سلوفينيا  - 6 -تجس  -رين  - 7 -مزاح  -اوبل 8 -
 -اكله  -فرد  - 9 -برام ستوكر.

سودوكو

4
7
5
3
2
8
1
6
9

1
6
8
4
7
9
2
5
3

9
3
2
6
5
1
8
4
7

2
8
4
7
1
3
5
9
6

5
9
7
2
8
6
4
3
1

6
1
3
5
9
4
7
2
8

3
2
6
1
4
7
9
8
5

8
5
1
9
6
2
3
7
4

7
4
9
8
3
5
6
1
2

14

العـــــالــــم

العـــدد  - 867الســـنة الثــالثــة

الـخـمـيـس  23حــزيــران 2022

ولي ّ العهد الكويتي يُل ّوح بحل ّ مجلس األمة
والدعوة إلى اإلنتخابات
لوّ ح ويل ّ العهد الكويتي الشيخ مشعل
األحمد الجابر الصباح أمس بح ّل مجلس
األمة الكويتي دستوريّا ً والدعوة إىل إجراء
انتخابات خالل أشهر ،دون تدخل فيها وال
يف اختيار رئيس مجلس األمة القادم ،فيما
أوضحت مصادر كويتية لـ»نداء الوطن»
أن إعالن ويل ّ العهــد جاء لتحفيز املجلس
عىل تشكيل حكومة خصوصا ً أنّه يستحيل
ح ّل املجلس بوجود حكومة مســتقيلة،
مشري ًة إىل أن «حقبة» رئيس مجلس األمّ ة
مرزوق الغانم شارفت عىل نهايتها.
وقال ويل ّ عهــد الكويــت يف الكلمة
ً
نيابة عن األمري الشــيخ نواف
املتلفــزة
األحمد الجابر الصباح« :إنّنا لن نحيد عن
الدستور ،ولن نقوم بتعديله وال تعطيله،
وال تنقيحــه وال حتّى املســاس به ،نحن
أحوج ما نكــون إىل الحيطة والحذر وأخذ
الدروس والعرب من األزمــات والتحدّيات
املحيطة».
ً
«رغبــة منّــا يف احرتام
وأضــاف:
ّ
التدخل
الدستور ،آلينا عىل أنفســنا عدم

املبارش يف إدارة الدولة تاركينها للسلطتَ ْي
الترشيعية والتنفيذية ...وبنا ًء عليه ،فقد
ق ّررنا مضط ّرين ونزوال ً عىل رغبة الشعب
واســتنادا ً إىل حقنا الدستوري املنصوص
عليه يف املــادة  ،107حــ ّل مجلس األمة
والدعــوة إىل إنتخابات عامة ...وســوف
يصدر مرسوم الح ّل والدعوة إىل اإلنتخابات
يف األشهر املقبلة».
واعترب أنّــه «للخروج من املشــهد
الســيايس بك ّل مــا فيه مــن خالفات
ورصاعات وتغليب املصالح الشــخصية
وترصّ فــات تُهدّد الوحــدة الوطنية ،فقد
رأينا انطالقا ً من مســؤوليّتنا التاريخية
والوطنيــة ...اللجوء إىل الشــعب» ،داعيا ً
الجميع إىل االلتفاف حول أمري البالد.
وشــدّد عىل ّ
أن «املرحلــة املقبلة يف
الكويــت تتط ّلب أن يُحســن املواطنون
اختيار من يُمثلهم» ،مؤكــدا ً أن الكويت
أصبحت بلدا ً ذا مكانــة عربية وإقليمية،
ّ
وتمســك بالعمل عىل تحقيق «اإلستقرار
الوطني ورفاهية الشعب».

إقرار حل ّ الكنيست بقراءة تمهيد ّية
أيّد النواب اإلرسائيليون يف قراءة
تمهيدية بغالبية ســاحقة مرشوع
ّ
ينص عىل ح ّل الربملان والدعوة
قانون
إىل انتخابات جديدة ستكون الخامسة
خالل أق ّل من  4ســنوات ،بعدما أكد
رئيس الوزراء أن إئتالفه الحكومي لم
يعُ د قابال ً لإلستمرار.
ووافق الكنيســت اإلرسائييل بعد
مــداوالت صعبة وباإلجمــاع تقريبا ً
عــى  11مرشوع قوانــن منفصلة
لح ّل الربملــان ،صاغها نواب مؤيّدون
لإلئتالف الحكومــي ومن املعارضة.
ومن املتوقع أن توحّ د تلك املشاريع يف
قانون واحد.
وبينمــا تســعى الحكومــة إىل
ترسيع إقــرار القانــون ،تُماطل يف
ذلك املعارضة بزعامة رئيس الوزراء
الســابق بنيامني نتنياهو ألنّه يسعى
إىل العودة إىل السلطة من دون إجراء
إنتخابــات .وال يوجد ســقف زمني
محــدّد لهــذه العملية التــي يُمكن
أن تعتمد عــى حســابات نتنياهو
السياسية.
وبانتظــار أن يُصبح ح ّل الربملان

فعليّاً ،يُمكن للمعارضة أن تسعى إىل
جمع غالبية من  61نائبا ً عرب حشــد
أعضاء يف اإلئتالف مــن اليمني ،مثل
النواب غري الراضني عن حزب «يمينا»
بزعامة رئيس الوزراء نفتايل بينيت.
ومع هــذه الغالبيــة ،يُمكن إلئتالف
بديل املطالبة بتشكيل حكومة جديدة
وتجنّب انتخابات.
وذكرت وســائل إعالم مح ّلية أن
حــزب «الليكود» بزعامــة نتنياهو
يجــري محادثات لتشــكيل حكومة
جديدة قبل ح ّل الربملــان .ولتحقيق
ّ
يتعي عىل الحــزب إقناع عدد
ذلــك،
كبري من أعضــاء إئتالف بينيت بدعم
ّ
تول نتنياهو رئاسة الوزراء.

مطار دمشق يستأنف عمله اليوم

ولي ّ العهد الكويتي مشعل األحمد الجابر الصباح (كونا)

وعىل صعيد آخر ،أعلنت وزارة اإلعالم
الكويتيــة يف بيان ســحب ترخيص 90
صحيفة إلكرتونية يف البــاد وإحالة 73
وســيلة إعالمية إىل النيابة العامة خالل
األســبوعَ ْي املاضي َْي ،عىل خلفية ارتكاب
«مخالفات» للقوانني يف البالد ،بينها نرش
«أخبار كاذبة».

وأوضحت أن وزير اإلعالم «اتخذ هذه
اإلجراءات تطبيقا ً للقوانني والترشيعات
املن ّ
ظمة للعمــل اإلعالمي والتزاما ً بضبط
املمارســة اإلعالمية عىل خــ ّ
ط الح ّرية
املســؤولة ،وعــدم الســماح بانتهاك
القوانني املنظمــة أو اإلنزالق إىل الفوىض
اإلعالمية».

زلزال قوي يُدمي أفغانستان

لقي أكثر من  1000شــخص حتفهم
وجرح  1500آخــرون يف زلزال قوي رضب
منطقــة حدوديــة نائيــة يف جنوب رشق
أفغانســتان ليل الثلثاء  -األربعاء ،بحسب
ما ذكرت السلطات التي تتخوّف من ارتفاع
حصيلة الضحايا.
وقال رئيس اإلعــام والثقافة يف والية
بكتيكا محمــد أمني حذيفة يف رســالة إىل
الصحافة« :الناس يحفرون القرب تلو القرب...

دُمّ رت ك ّل املنازل وليس هناك خيام أو طعام.
الناس ما زالوا عالقني تحت األنقاض ...نحن
بحاجة إىل مساعدة فورية».
ووقــع الزلزال األكثر فتــكا ً يف البالد
منــذ أكثر من عق َديْن والــذي بلغت قوّته
 5.9درجــات عىل عمــق  10كيلومرتات
قرابة الســاعة  1:30بالقرب من الحدود
مع باكســتان ،وفقا ً ملعهــد رصد الزالزل
األمريكي.

البابا غاضب من جريمة هزّت المكسيك

بعد نحو أسبوعَ ْي عىل غارات إرسائيلية
طالــت مد ّرجاته وأجربت الســلطات عىل
تعليــق الرحالت عربه ،أعلنــت وزارة النقل
الســورية أمــس أن مطار دمشــق الدويل
ســيعود إىل الخدمة بدءا ً من اليوم ،مشري ًة
إىل أنه «يُمكن لكافة النواقل الجوّية ﺑﺮﻣﺠﺔ
رحالتها القادمة واملغادرة عرب املطار اعتبارا ً
من هذا التاريخ».
وأكدت الوزارة أن «املطار ســيعمل بك ّل

ّ
املشغلة،
طاقته لخدمة املسافرين والرشكات
وذلك بعد أن ت َّم اإلنتهاء من إصالح األرضار
البالغة يف مد ّرجات املطــار وتجهيزاته التي
نجمت عن العدوان اإلرسائييل».
وع ّلقت الســلطات السورية يف العارش
من حزيران كافة الرحالت عرب مطار دمشق،
بانتظار إصــاح األرضار الجســيمة التي
طالته ج ّراء الغــارات اإلرسائيلية ،خصوصا ً
مدرج الهبوط.

أثار مقتل كاهن َ ْي يسوعي َّْي ورجل
لجأ إليهما بالرصاص داخل كنيســة يف
شمال املكســيك ونقل جثثهم من قبل
مســ ّلحني ،غضب البابا فرنسيس الذي
ّ
عب عن حزنه واســتيائه ،والكنيســة
يف البــاد التي دانت الحــادث وطالبت
«بتحقيق رسيع».
وأعرب الحــر األعظم ،املتحدّر هو
أيضــا ً من جمعية يســوع ،عن «حزنه
وذعــره» بعد مقتــل الرجــال الثالثة
داخل كنيســة يف جبال نائيــة يف والية
تشيواوا .وقال« :الكثري من جرائم القتل
يف املكســيك .أُف ّكر ،باملــودة والصالة،
باملجتمــع الكاثوليكــي املتأثــر بهذه
املأساة».
وشــدّد عــى أن «العنــف ال يح ّل
املشــكالت بل يزيــد مــن املعاناة غري
الرضورية» ،فيما أثار مقتل اليسوعي َّْي

خافيري كامبــوس موراليس وخواكني
سيزار مورا ســاالزار والرجل الذي كان
يعمل مرشدا ً سياحيّاً ،غضبا ً يف املكسيك،
حيث دان مجلس األســاقفة «الحادث
املأسوي» ،داعيا ً إىل «تحقيق رسيع» وإىل
تشديد اإلجراءات األمنية لحماية الكهنة
يف البالد.

أخبار سريعة
نزاعات عشائرية تهز ّ

جنوب العراق

ُق ِت َل  6أشخاص بينهم جندي
خالل نزاع عشائري على ملكية
أرض زراعية في ناحية العزير إلى
الجنوب من مدينة العمارة ،عاصمة
محافظة ميسان في جنوب العراق.
وأوضح المتحدّث باسم شرطة
محافظة ميسان المالزم سعد
الزيدي لوكالة «فرانس برس» أن
«الجندي كان في إجازة عند وقوع
النزاع الذي اندلع بسبب خالفات
حول ملكية أرض زراعية واستم ّر
لساعات عدّة» .وتشهد ميسان ذات
الغالبية الشيعية ،توترا ً أمنيّا ً بسبب
نزاعات عشائرية وتصفية حسابات
سياسية وانتشار تهريب المخدّرات
في المحافظة الحدودية مع إيران.
وفي نزاع منفصلُ ،ق ِت َل  3أشقاء
وأُصيب مثلهم بجروح ج ّراء تبادل
إطالق نار بين عائلتَيْن من عشيرة
واحدة اثر تنافس على الزواج
من إمرأة ،في ناحية الدبوني في
محافظة واسط جنوب بغداد.

القبض على بابلو إسكوبار
"البرازيلي" في المجر
ألقت الشرطة الفدرالية البرازيلية
القبض الثلثاء في المجر
على الم ّ
ُلقب «بابلو إسكوبار
البرازيلي» ،الذي وصفته بأنه أحد
أبرز تجار المخدّرات الدوليين،
إذ يُشتبه في أن الموقوف الذي
كان فا ّرا ً من وجع العدالة منذ
 2020يترأس شبكة واسعة
لتهريب الكوكايين إلى أوروبا.
وأعلنت الشرطة البرازيلية التي
ّ
نفذت عملية االعتقال بالتعاون
مع اإلنتربول في بيان «اعتقال
سيرجيو روبرتو دي كارفالو
المعروف بلقب «الميدجور
كارفالو» والذي يُعتبر أحد أبرز
التجار الدوليين الحاليين».
وأوضحت الصحافة البرازيلية ّ
أن
هذا الشرطي السابق كان يعيش
في أوروبا واستخدم وثائق مزوّرة
للته ّرب من السلطات .وأُفرج عن
سيرجيو بموجب كفالة بعدما
أوقف سابقا ً في إسبانيا بتهمة
تهريب مخدّرات ،وكان يحمل
آنذاك هوية مزوّرة ،ث ّم زوّر شهادة
وفاة لإلفالت من العدالة ،على ما
يذكر تقرير بثته قناة «تي في
غلوبو» السنة الفائتة.

اإلكوادور :مقتل متظاهر
من السكان األصليين
ُق ِت َل متظاهر من الس ّكان األصليين
خالل مواجهة مع قوات األمن في
اإلكوادور الثلثاء ،في تاسع يوم
من التظاهرات المطالبة بخفض
أسعار الوقود وتحسين مستوى
المعيشة .وأوضحت المحامية لينا
ماريا إيسبينوزا المسؤولة في
«تحالف منظمات حقوق اإلنسان»
لوكالة «فرانس برس» أنّه «حصلت
مواجهة وهذا الشخص أُصيب في
وجهه ،على ما يبدو بقنبلة مسيلة
للدموع» .وذكرت ّ
أن القتيل يبلغ
من العمر  40عاما ً وينتمي إلى
«شعب كيشوا» ،مشير ًة إلى أنّه كان
في عداد مجموعة من المتظاهرين
قطعت الطرق في منطقة بويو
جنوب العاصمة كيتو .وكان شاب
آخر قد لقي مصرعه ليل اإلثنين -
الثلثاء عندما سقط في وا ٍد خالل
التظاهرات ،وقد ق ّرر المدّعي العام
فتح تحقيق في الواقعة بتهمة
القتل المفترض.
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مونديال السباحة :ذهبية ثانية لبوبوفيتشي ومارشان
أحرز ّ
السباح الروماني الواعد دافيد
بوبوفيتيش لقبه العاملي الثاني يف بطولة
العالم للســباحة ،املقامــة يف العاصمة
املجرية بودابســت ،يف أعقــاب تتويجه
بسباق  100م حرة.
قطع بوبوفيتــي ،البالغ من العمر
 17عاماً ،مســافة السباق بزمن 47.58
ثانية ،أمام الفرنيس ماكســيم غروسيه
( 47.64ث) والكنــدي جوشــوا لييندو
إدواردز ( 47.71ث).
ونجح بوبوفيتــي يف خطف املركز
األول يف األمتــار األخرية من الســباق،
متوّجا ً بذهبيته الثانية يف البطولة ولبالده
بعد األوىل يف ســباق  200م حرة اإلثنني،
عندمــا فجر املفاجأة بقطعه املســافة
بزمن  1.43.21دقيقة حيث أصبح رابع
أرسع سبّاح يف التاريخ يف هذا السباق.
وحذا الفرنيس ليون مارشــان حذو
بوبوفيتــي عندما تــوج بلقبه العاملي
الثاني ،بإحرازه املركز األول يف سباق 200
م متنوعة بزمــن  1.55.22دقيقة ،أمام
األمريكي كارسون فوسرت ( 1.55.71د)
والياباني داليا سيتو ( 1.56.22د).

وكان مارشان نال لقبه العاملي األول
السبت بإحرازه سباق  400م متنوعة.
ورفع مارشان غلته من امليداليات إىل
ثالث بعد فضية سباق  200م فراشة.
وتوجت الكنديــة كاييل ماس بطلة
للعالم يف ســباق  50م ظهرا ً بتسجيلها
 27.31ثانية ،أمــام األمريكية كاتارينا
بريكوف ( 27.39ث) والفرنســية أناليا
بيغريه ( 27.40ث).
كما أحرزت الكندية سمر ماكنتوش
( 15عاماً) ذهبية ســباق  200م فراشة
بـ 2.05.20دقيقتني.
مــن جهة ثانيــة ،أعلــن املنتخب
األمريكي انسحاب نجمه كايليب دريسل،
املتوّ ج بســبع ذهبيات أوملبية ،من باقي
منافســات بطولة العالم ،مشــرا ً إىل
أسباب طبية.
وأوضح املنتخــب األمريكي يف بيان:
"بعد التشــاور مع كايليــب ومدربيه
والطاقم الطبي ،تم اتخاذ قرار بســحبه
من بطولة العالــم" ،مضيفاً" :أولويتنا
هي وســتظل دائما ً صحــة رياضيينا
وسنواصل تقديم املساعدة التي يحتاجها

مونديال  :2022بيع  1.2مليون
تذكرة
ت ّم بيع نحو  1.2مليون
تذكــرة لحضــور مباريات
كأس العالــم  2022يف كرة
القــدم وبلغ عــدد الطلبات
"رقما ً قياسياً" ،بعد مرحلة
البيع الثانية ،بحســب أمني
عام اللجنة العليا للمشاريع
واالرث املنظمــة حســن
الذوادي.
وقال الــذوادي إن هناك
طلبــا ً "قياســياً" لتذاكــر
البطولة" :أعتقد انه تم رشاء نحــو  1.2مليون تذكرة .هذا يعني ان
الناس تشرتي ومتحمسة للقدوم إىل هنا .ال شك حيال ذلك".
ويف املجمل ،أوضح منظمــو كأس العالم األوىل يف منطقة الرشق
األوســط ،املقررة بني  21ترشين الثانــي و 18كانون األول املقبلني،
تلقي  40مليون طلب 17 :مليونــا ً يف مرحلة البيع األوىل و 23مليونا ً
يف الثانية.
وكشف رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو
عن  5ماليني طلب لحضور املباراة النهائية عىل استاد "لوسيل" ،الذي
يتسع لثمانني ألف متفرج.
ّ
مخصصة
وهناك  3ماليني تذكرة متوافرة (مليونان للبيع ومليون
لالتحاد الدويل والرشكات الراعية) ،ومن املتوقع قدوم  1.2مليون زائر
خالل فرتة كأس العالم التي يشارك فيها  32منتخباً.
ويف املرحلة املقبلة من بيع التذاكر ،ســيطبق مبدأ "من يأتي أوالً،
يُخدم أوالً" ،دون االحتكام اىل سحب للقرعة( .أ ف ب)

تيفيز مدرّبًا لروزاريو سنترال

تيفيز (في الوسط) يحمل قميص روزاريو

عُ ِّي مهاجم بوكا جونيورز ومنتخب األرجنتني لكرة القدم السابق
كارلوس تيفيز ،مدربا ً لفريق روزاريو سنرتال األرجنتيني بعد أسبوعني
من اعتزاله اللعب نهائياً .وأوضح مصدر داخل نادي روزاريو سنرتال،
أن املهاجم السابق ملانشسرت يونايتد اإلنكليزي وجوفنتوس اإليطايل ،قاد
بالفعل أول حصة تدريبية له ،وســيحاول إنقاذ فريق يعاني صعوبات
رياضية ويواجه أزمة حوكمة .وألقى تيفيز ( 38عاماً) الثالثاء ،كلماته
األوىل كمدرب يف مؤتمر صحايف عقده النادي األرجنتيني لتقديم مدربه
الجديد .وفاز الـ"أباتيش" ،وهو لقب تيفيز ،بكأس ليربتادوريس ألندية
أمريكا الجنوبية وكأس إنرتكونتيننتال يف العام  2003مع بوكا جونيورز
األرجنتينــي ،ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم لألندية يف العام 2008
مع مانشســر يونايتد ،وبلقبني يف الدوري اإليطــايل مع جوفنتوس
( 2014-2013و( .)2015-2014أ ف ب)
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أخبار سريعة
عروض مغرية ألبو شقرا

ماكنتوش (إلى اليمين) في سباق الـ 200م فراشة (أ ف ب)

كايليب للتعايف رسيعاً" .وكان دريســل
انسحب الثالثاء قبل نصف نهائي سباق
 100م حرة ،علمــا ً أنه توج بذهبيتني يف
النســخة الحالية مــن املونديال 50 :م
فراشــة والتتابع أربع مرات  100م حرة

مع منتخب بالده .وكان مقررا ً أن يشارك
دريسل أيضا ً يف سباقي  50م حرة و100
م فراشــة ،إىل جانب العديد من سباقات
التتابع.
(أ ف ب)

قدّمت إدارة نادي األهلي حلب
عرضا ً مغريا ً للمد ّرب فؤاد أبو
شقرا ومساعده داني عاموس
فاق ك ّل التوقعات مع تقديم كافة
التسهيالت للموسم المقبل ،وذلك
بعدما نجحا في قيادة الفريق الى
لقب الدوريّ السوريّ لكرة السلة
الغائب عن خزائن النادي منذ 16
عاماً .وكان فريق األهلي تغلب
الحمصي
على خصمه الكرامة
ّ
بنتيجة ( )0-3في السلسلة
النهائية للموسم الرياضي
الذي اختُتم منذ نحو أسبوعَ ين.
كما تلقى أبو شقرا عروضا ً
عدّة أبرزها من أندية سعودية
وكويتية ،لكنه يتريث حاليا ً في
تحديد وجهته المستقبلية.

ينضم رسميًا إلى بايرن
مانيه
ّ

بواب مستمرّ

انتقل املهاجم الســنغايل الدويل ســاديو مانيه
رسميا ً إىل بايرن ميونيخ بطل أملانيا يف املواسم العرشة
األخرية ،بعقد ملدة ثالث ســنوات قادما ً من ليفربول
اإلنكليزي.
وجاء يف بيان للنادي البافــاريّ :
"وقع املهاجم
البالغ من العمر  30عامــا ً عىل عقد مع حامل الرقم
القيايس يف بطولة أملانيا حتى  30حزيران  ،"2025بعد
ستة مواسم مع ليفربول ،حقق خاللها لقب الدوري
املحيل ودوري أبطال أوروبا.
وكان مانيــه وصل الثالثــاء إىل ميونيخ تمهيدا ً
النتقاله وإلجــراء الفحص الطبــي الروتيني ،فيما
أشــارت تقارير إىل أن الصفقة بلغت نحو  41مليون
يورو ( 43مليون دوالر).
وكشف مانيه أنه رفض عروضا ً من أندية كربى
لاللتحاق ببطل أملانيا ،وقال يف حديث مع صحيفة بيلد
املحلية أن النادي البافاري مناسب له.
وقــد يكون مانيه ،الذي يمكــن أن يلعب كرأس
حربــة أو كجناح ،بديالً للمهاجــم البولوني روبرت
ليفاندوفســكي الذي ك ّرر مرارا ً رغبته يف الرحيل عن
بايرن وارتبط اســمه بانتقال محتمل إىل برشــلونة
االسباني.
وخاض مانيه  269مباراة يف جميع املسابقات مع
ليفربول منذ وصوله من ساوثمبتون يف العام ،2016
وســجل له  120هدفا ً و 38تمريرة حاسمة ،وحقق

تجتم ُع اليوم اللجنة اإلدارية لنادي
التضامن صور برئاسة صائب
بواب الذي عاد عن استقالته أوائل
األسبوع الفائت بعدما رفضها
معظم أعضاء اإلدارة .وسيض ُع
النادي الجنوبي خارطة طريق
للموسم الكرويّ الجديد تتضمّ ن
التعاقد مع مد ّرب جديد خلفا ً
للمدرب محمد زهير الذي أعلن
استقالته من منصبه مؤخرا ً عبر
وسائل االعالم ،وذلك بالتزامن
مع إطالق تمارين الفريق رسميا ً
أوائل تموز المقبل ،واستقدام
العبين من الجنسية األفريقية
خالل مسابقة كأس "النخبة"
إلختبارهم والوقوف على حقيقة
والبدني.
مستواهم الفن ّ ّي
ّ

معه أيضا ً ألقــاب كأس العالم لألندية ،كأس إنكلرتا،
كأس الرابطة اإلنكليزية والكأس السوبر األوروبية.
وقال رئيس بايــرن ميونيخ هريبــرت هاينر:
"ساديو مانيه نجم عاملي يؤكد جاذبية بايرن ميونيخ
للنجوم ،وسيزيد من جاذبية الدوري األملاني ككل".
وتابع" :الجماهــر تأتي إىل املالعب لرؤية نجوم
مميزين مثله"( .أ ف ب)

غودين يفسخ عقده مع مينييرو
فسخ قائد منتخب األوروغواي لكرة
القدم دييغو غودين عقده مع أتلتيكو
مينيــرو الربازييل باتفــاق ودّي بني
الطرفني ،وانتقــل إىل صفوف فيليز
سارسفيلد األرجنتيني.
وأعرب فيليز ،أحد أندية
العاصمــة بوينس آيرس،
عن سعادته بالتعاقد مع
غوديــن وقــال" :ركيزة
للفريق بقيادة ألكســندر
ميدينــا ،قــدوة لزمالئه يف املســتقبل
وقيمة مضافة هائلة لفيليز وكرة القدم
األرجنتينية بشكل عام".
وانضم غوديــن ( 36عاماً) إىل النادي
الربازييل يف كانون الثاني املايض بعقد لعام
واحد ،قادما ً من الدوري اإليطايل حيث دافع
عن ألوان إنرت ميالن يف موسم ،2020-2019
ومن بعده كالياري مــن  2020حتى أوائل
.2022
وقال أتلتيكو يف حســابه عــى "تويرت":
"اتفــق أتلتيكو ودييغــو غودين عىل
إنهاء ودّي للعقد" ،فيما غ ّرد الالعب
قائــاً" :إني أشــعر بالرىض ألني
قدمت دائما ً أفضــل ما لدي يف كل

لحظة ،وباحرتافية كبــرة ،واحرتمت كل هؤالء
األشخاص الذين لن أنساهم أبداً".
ولم تكــن التجربــة الربازيلية
ناجحة لقلــب الدفاع الذي
تألــق بشــكل خاص
مــع أتلتيكو مدريد
اإلســباني ،حيث
لعب مــن 2010
حتــى  ،2019إذ
خاض تســع مباريات
فقط خالل ستة أشهر،
متأثــرا ً باإلصابــات
واالفتقــار اىل اللياقــة
البدنية ،علما ً أنه توّ ج معه بلقب الكأس
السوبر الربازيلية عىل حساب فالمنغو.
وجاء انضمام غودين إىل سارســفيلد
لتعويض مــا فاته يف الربازيــل ومحاولة
الحصــول عىل الوقــت الــكايف يف أرض
امللعب ،قبل السفر يف نهاية العام الحايل
مع منتخب بــاده إىل قطر لخوض
مشــاركته الشــخصية الرابعة يف
كأس العالــم ،عىل غــرار النجمني
اآلخرين لويس ســواريز وإدينسون
كافاني( .أ ف ب)

منتخب اإلناث إلى األردن

غادرت بعثة منتخب لبنان لإلناث
(تحت الـ 16سنة) في كرة السلة
أمس للمشاركة ببطولة آسيا -
المستوى"ب"  -التي تستضيفها
األردن بين  24و 30حزيران
الجاري ،وتألفت من نائب رئيس
اإلتحاد سامي ناصر (رئيساً) ،زياد
الناطور(مد ّربا ً ) ،كريستينا بادو
وكريم يمّ وت (مساعدَين للمد ّرب)،
ريشار الحاج وسيرجيو ّ
كساب
(حكمَين دوليَين) ،والالعبات نور
لبّان ،جوسلين جعارة ،كارين
حطيط ،يسما رزق ،إيليزا خوري،
إلسي غناطيوس ،مايغان نعسان،
كريستينا عنان ،ندين رطيل،
ألين ابي مصلح ،ميرا آغا حسين
وانجيلينا ناني بادو .وسيلعب لبنان
في المجموعة الثانية التي تضمّ ه
الى جانب منتخبات كازاخستان
واألردن وإيران.
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رئيس "بتاع كلّو"
اليوم يوم اإلستشارات النيابية الملزمة .تأخر
رئيس الجمهورية قليالً بالدعوة بهدف إنضاج
الطبخة .وضع "قدرة الفول" على نار خفيفة
كي يأتي رئيس الحكومة العتيد منهنهاً ،ومن
وقت لوقت أطل مع ّلم جبران ّ
لتفقد الفوالت
وإبالغ الرئيس أوّال ً بأول عن التطوّرات "عمي
بعدن الفوالت متل الحجار".
نواب غير متكتلين تكتلوا.
نوّاب ّ
فضلوا البقاء مستق ّلين.
الثنائي الشيعي أصدر فتواه ،وفي قناعة
اللبنانيين ،أن بمج ّرد أن يمشي "الثنائي"
بنجيب ميقاتي فهذا معناه أن نجيبا ً راج ٌع
إلى السراي ،على حصان أبيض ،أو على
ظهر فيل.
اليوم سيسمّ ي السادة النواب مرشحا ً
ُ
للتكليف .وفي هذه المناسبة الغالية
جهزت
تصريحا ً مسبقاً ،ألي نائب ليس عنده ما يقوله
بعد اجتماع الدقائق الخمس المخصصة له.
وهذا ّ
نصه:
"تش ّرفت بلقاء فخامة الرئيس العماد
ميشال عون ،واستعرضنا الوضع العام في
ّ
محصلة
لبنان والعالم ،وأطلعني الرئيس على
مباحثاته األخيرة مع دولة رئيس حكومة
"أنتيغوا وبربودا" غاستون ألفونسو براون
التي تدحض كل ما يُقال عن عزلة لبنان
الدولية ،كما استوضح الرئيس مني خلفيات
علي إذا
تعديل التعميم الرقم  158وتمنّى ّ
عندي "مرقة" على البنك أن أسحب له 400
دوالر فريش ،وبعدما طمأنني الرئيس إلى
أنه لن يسمح أن تسرق منه منجزات وزارة
الطاقة ووزارة الشؤون اإلجتماعية ووزارة
العدل ووزارة السعادة ،وبأن تُق ّلص حصته
الوزارية ،أبلغني صاحب الفخامة والنيافة
عن نيته بقبع رياض سالمة ولو بقي من
العهد ربع ساعة ود ّكه بالحبس ،وعن نيته
منح القاضية غادة عون نوط اإلمتياز .وتك ّرم
فخامة الرئيس بسؤالي عن مرشحي للرئاسة
فأجبته باقتضاب .إسمح لي فخامة الرئيس
في هذه العُ جالة أن أعرض لكم رؤيتي
ونظرتي لرئيس الحكومة المرتجى وأن أحدد
مواصفات عامة.
ّ
أرشح من يتعهد تحرير مزارع شبعا وتالل
كفرشوبا والقسم اللبناني من قرية الغجر وحقل
كاريش ويافا والقدس في مدة أقصاها 30
تشرين األول .2022
ّ
ّ
وأرشح رئيسا ً للحكومة نظيف
الكف مق ّلم
األظافر أبيض األسنان مع ّ
طر األنفاس والسيرة،
حسن الهندام مصفف الشعر أو ما بقي من
الشعر على فوديه.
وأرشح رئيسا ً يتبنّى ثالثية الشعب
والجيش والمقاومة ،وحصرية السالح بيد
الدولة ،وتطبيق القرارات الدولية واإلصالح
والحوكمة الرشيدة وحماية الطيور المهاجرة
والفرز من المصدر وتصدير التفاح واإلنفتاح
على الشرق وتثبيت جسر التواصل بدعائم
من فوالذ ويتبنى كذلك الحياد وتحرير سعر
الصرف وخراج الهبّارية ...وانشالله ما كون
نسيت شي.
هذه مواصفات رئيس الحكومة التي عرضتها
في اإلستشارات ،وقد دوّنها السيد رئيس
الجمهورية شا ّدا ً على يدي رابتا ً على كتفي مثنيا ً
على ما ّ
تفضلت به .هل من أسئلة؟".

هـــــــــــــــل
تعــــــــــــلم

ّ
يتنفس
اإلنسان البالغ
أكثر من  20ألف
م ّرة يومياً.

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

منتخب جمهورية الصين الشعبية خالل بطولة العالم لأللعاب المائية في بودابست (أ ف ب)

بيع بصيغة الـ NFt

قصر
بيعت يــوم الثالثاء الفائت رقميا ً
عىل شكل منتجات " "Nftعرشة مواقع
شــهرية يف مدينــة "كان" يف جنوب
فرنســا ،من بينها قرص املهرجانات،
خالل مزاد بلغــت حصيلته أكثر من
 348ألف دوالر .وأوضح أرنو أوليفو،
وهو مدير مزادات يف دار ""Artcurial
التي نظمت عملية البيع يف مقر إقامة
قادة السفن يف ميناء "كان" أنها "املرة
األوىل التي تضع الدار منتجات ""Nft
(رموز غري قابلة لالســتبدال) تتعلق
بمواقع عقارية".
وبعد ســماح القانون الفرنيس
لدور املــزادات منــذ األول من آذار
بعرض ســلع غري ملموســة للبيع،
ُ
طرحت يف املزاد عرشة مواقع لها داللة

رمزية يف املدينة التي اشتهرت بفضل
مهرجانها الســينمائي الدويل ،منها

جادة الكروازيــت املمتدة عىل طول
الواجهة البحرية وقرص املهرجانات

وامليناء القديم وحي لو سوكيه املهد
التاريخي للمدينة.
واســتقطب قــر املهرجانات
أعىل عرض يف املــزاد إذ بيع يف مقابل
نحو  68ألف دوالر بينما بلغ ســعر
الكروازيــت  62الــف دوالر .وبلغت
الحصيلة اإلجمالية للمزاد أكثر بقليل
من  348ألف دوالر ،شاملة التكاليف.
وقال الرئيــس التنفيذي لرشكة
" "Pertimmاملتخصصــة يف التجارة
اإللكرتونية شــارل هنــري بيو إن:
"الشاري سيستطيع مثالً فتح متاجر
افرتاضية عــى الكروازيت أو تنظيم
أنشطة أو مهرجانات يف القرص عىل أن
يراعي االستخدامات املنصوص عليها
يف العقد"( .أ ف ب)

ابنة إيلون ماسك ُتغيّر كنيتها وتقطع عالقتها به
تقدّمت ابنة إيلون ماســك املتحوّلة جنســيا ً
بطلب رســمي لتغيري كنيتها وجنســها يف الوقت
نفسه بهدف قطع أي رابط يجمعها بوالدها.
وكتبــت يف الطلب الذي تقدّمت به بعد يوم عىل
احتفالهــا ببلوغها الثامنة عرشة "لم أعد أســكن
مع والدي وال أرغب يف االرتباط به بأي شــكل من
األشكال بعد اآلن".
وتطلب ابنة ماسك التي ُ
ســميت عند والدتها
كزافييه ألكســاندر ماســك أن يتحوّل اسمها إىل
فيفيــان جينا ويلســون ليصبح مناســبا ً كذلك

لجنســها .وهي ترغب تاليا ً أن تعتمد كنية والدتها
قبل زواجها من ماسك وطالقهما سنة .2008
وتقدمت بالطلب يف نيسان أمام إحدى محاكم
ســانتا مونيكا يف كاليفورنيا لكن وسائل إعالمية
أمريكية عدة كشــفت عنه نهاية هذا األســبوع.
وللرجل األغنى يف العالم ثمانية أوالد ،أنجب ســتة
منهم من جاستني ويلسون يف العقد األول من القرن
الحادي والعرشين فيما تويف أحدهم بعد أســابيع
قليلة من والدته ،بينما شكل الولدان اآلخران ثمرة
عالقة جمعته باملوسيقية غرايمز( .أ ف ب)

الفراعنة نجوم معرض مارسيليا
ذاعت شهرة بعض الفراعنة عامليا ً فيما سقط آخرون
يف غياهب النســيان ،وفق ما يُظهره معــرض "الفراعنة
النجوم" الذي يقام ابتدا ًء من اليوم يف مرسيليا الفرنسية،
والذي يستكشف العوامل التي جعلت األجيال تتناقل أسماء
أبرز هؤالء منذ خمسة آالف عام.
وبينما عرفت مرص عىل مدى ثالثة آالف سنة أكثر من
 340فرعوناً ،لم تكتسب سوى حفنة منهم شهرة ،بفضل
إنجازات عســكرية أو معمارية نُســبت إليهم ،كارتباط
أســمائهم بمعابد أو أهرامات أو تماثيل ضخمة ،أو ج ّراء
مصادفات تاريخية.
وكان مق ّررا ً افتتــاح املعرض ا ُملقام حتى  17ترشين
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األول ســنة  .2020وبعــد تأجيله جــراء الجائحة ،أتى
انعقاده أخريا ً يف الســنة املناســبة ألن عام  2022يمثل
الذكرى املئوية الثانية لفك رموز الكتابة الهريوغليفية من
قبل جان فرانسوا شــامبليون والذكرى املئوية الكتشاف
مقربة توت عنخ آمون وكنوزه.
ويقــام املعــرض بالرشاكة مع متحف "كالوســت
غولبنكيان" يف لشبونة ،حيث سينعقد بني  24ترشين الثاني
و 6آذار  ،2023ويعرض أعمــاال ً مأخوذة من مجموعات
تعود إىل متحف الحضارات األوروبية واملتوسطية ومتحفي
اللوفر و" "Musée d'Orsayيف باريس باإلضافة إىل متاحف
إنكليزية وبلجيكية ونمسوية مهمة( .أ ف ب)
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