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اشتعال "فتيل التسريب" بين بعبدا والسراي أحرق "المسودة األولى"

ميقاتي "يستضعف" العهد
وعون لن يسمح بـ"دفنه حيّاً"!

٣

فاتورة الخلوي خمسة
أضعاف ...و"هيركات"
على الشحن المسبق

مــــدارات ١٠
أميركا ال ينبغي
أن تنسخ "مبادرة الحزام
والطريق" الصينية

خالل لقاء عون وميقاتي في قصر بعبدا أمس (داالتي ونهرا)

إقــتـصـــاد 11
ال مكانة للصورة
التقليدية للرقابة
على المصارف
ي
نقد
في اقتصاد
ّ

العـــالـــم 14
ّ
بينيت لن
يترشح
لإلنتخابات المقبلة

الريــاضــية 15
"ويمبلدون" :خروج رود
ورادوكانو وكونتافيت
وموغوروزا

ملوّحــا ً بـ"املغلف األبيض" ،ومتســ ّلحا ً بتشــكيلة
خ ّ
طها بيده ليالً ليســ ّلمها صباحا ً إىل رئيس الجمهورية،
دخل الرئيس املك ّلف نجيب ميقاتي بخطى واثقة إىل قرص
بعبدا أمس عامدا ً ومتعمّ دا ً اســتخدام "عنرص املباغتة" يف
أوىل جــوالت الك ّر والف ّر يف معركــة الصالحيات مع العهد
وتياره عىل حلبة التأليف ،فــكان له ما أراد بإرباك جبهة
بعبدا قبل أن تعود إىل امتصاص الهجمة امليقاتية بصحوة
عونية مضــادة عىل "نجيب الرسيــع" كما وصفه نواب

"التيار الوطنــي" يف معرض الته ّكم عىل مســارعته إىل
تقديم تشــكيلة وزارية بعد أقل من  24ساعة عىل انتهاء
االستشارات النيابية.
األكيد ّ
أن اســتعجال الرئيس املكلف عملية اســتيالد
الحكومة مطلــوب بل واجب وطني دســتوري ملواجهة
االنهيار املتمــادي واملتمدد تحت أقــدام اللبنانيني ،لكن
األكيــد أيضا ً ّ
أن عامل "اســتضعاف" العهد يف آخر أيامه
كان الدافع األســاس وراء اســتقواء ميقاتي واستجماع

قواه الدســتورية لإلقــدام عىل هكذا خطــوة من دون
ّ
التحسب لوقعها "االستفزازي" عىل عون ،الذي رسعان ما
استنفرت دوائره للرد برشاسة مسا ًء عىل الرئيس املكلف،
ّ
معترب ًة أنه "أخطــأ يف التقدير
والظن بأنّــه قادر عىل يل ّ
ذراع رئيس الجمهورية يف نهاية عهده ،فالجميع يدرك ّ
أن
ميشــال عون ليس من النوع الذي يستسلم وهو بالتأكيد
لن يســمح ال مليقاتي وال لغريه بدفنه حيا ً حتى ولو بقي
من عهده ساعة".
١٣

فشل "محادثات الدوحة":
واشنطن وطهران تتبادالن اإلتهامات
كمــا كان مرجّ حاً ،انتهت جولــة املحادثات
األمريكيــة  -اإليرانيــة غري املبــارشة يف الدوحة
ّ
التوصل إىل تســوية بــن البل َديْن
أمس من دون
اللذَيْن تبادال اإلتهامات حول فشــل املفاوضات،
ما يضع اإلتفاق النــووي اإليراني من جديد عىل
مفرتق طرق حاســم وخطر ،قد يفتح الباب عىل
مرصاعيه أمــام احتمال حصــول تصعيد أمني
أو حتّى عســكري ،خصوصا ً بني الدولة العربية
والجمهورية اإلسالمية اإليرانية.

ونقل موقع "أكسيوس" اإلخباري عن مسؤول
أمريكي أن جولــة املحادثات النووية غري املبارشة
مع إيــران يف الدوحة انتهت مــن دون إحراز أي
تقدّم ،مشريا ً إىل أن اإليرانيني أثاروا قضايا قديمة
تمّ ت تسويتها وقضايا أخرى جديدة ال عالقة لها
باإلتفــاق النووي .واعترب املســؤول األمريكي أن
اإليرانيني هم الجانب الــذي يحتاج إىل اتخاذ قرار
يف شأن العودة إىل اإلتفاق النووي ،الفتا ً إىل أنّه كان
ّ
يتعي عليهم اتخاذه منذ أشهر.
١٣

أطلق آليّة التوسيع ّ
لضم السويد وفنلندا

الناتو يُعزّز جناحه الشرقي:
روسيا هي التهديد األكبر
فرضت التحدّيات الجيوسرتاتيجية املستجدّة والحرب
الروســية ض ّد أوكرانيا ،عىل الغرب ،قواعــد ومقاربات
جديــدة تتكيّف مع التحــوّالت التي تطرأ عىل الســاحة
الدولية ،بحيث ق ّررت دول "حلف شــمال األطليس" خالل
قمــة مفصلية يف مدريد أمس تعزيز وجودها العســكري
عىل أبواب روســيا وإطالق آلية التوســيع لض ّم السويد
وفنلندا ،يف خطوة اعتربتها موسكو "عدائية" و"مزعزعة
لإلستقرار".
١٣

كييف تقطع عالقاتها
مع دمشق
وجّ ه الرئيس األوكراني فولوديمري
زيلينســكي مســاء أمــس "صفعة
ديبلوماسيّة" لنظام الرئيس بشار األسد
عرب إعالنه إنهاء العالقات الديبلوماسيّة
مع سوريا ،بعد اعرتاف األخرية باستقالل
ــي دونيتســك ولوغانســك
جمهوريّتَ ْ
اإلنفصاليّتَ ْي املواليتَ ْي لروسيا .وقال يف
فيديو عرب "تلغــرام"" :إنتهت العالقات
بني أوكرانيا وسوريا" ،مؤكدا ًأن "ضغوط
العقوبات" عىل دمشق "ستزداد شدّة".

الرئيسان الروسي واإليراني التقيا على هامش قمة بحر قزوين
في العاصمة التركمانية عشق آباد أمس (أ ف ب)

فرنسا :السجن مدى الحياة
لصالح عبد السالم
بعد محاكمة اســتم ّرت نحو  10شــهور ،حَ كمت محكمة الجنايات
الخاصة يف باريس مســاء أمس عىل صالح عبد الســام ،املتّهم الرئييس يف
اعتداءات  13ترشين الثاني  2015اإلرهابية يف فرنسا ،بالسجن مدى الحياة
من دون إمكانية تخفيض العقوبة .وبذلك ،اتبع القضاة الخمسة توصيات
النيابة العامة الوطنية ملكافحــة اإلرهاب التي طالبت بإنزال هذه العقوبة،
التي نادرا ً ما اتُّخذت وتستبعد أي احتمال باإلفراج املبكر ،بحق العضو الوحيد
الذي ما زال عىل قيد الحياة من املشاركني يف اإلعتداءات اإلرهابية التي خ ّلفت
 130قتيالً يف باريس وسان دوني يف  13ترشين الثاني .2015
١٣
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سأله عن مصير الحاكم واإلصالحات والنازحين وعن اتّهامه بالعرقلة

باسيل يحرّر مضبطة اتّهام سياسي بحق ّ ميقاتي:
لم نستطع تسميتك رئيسًا مكلّفًا وال نستطيع أن نمنحك ثقتنا
غـــادة حـــالوي
يف غضــون أقل من  12ســاعة أع ّد
رئيس الحكومــة املكلف نجيب ميقاتي
تشكيلته الحكومية .قياسا ً مع التجارب
الســابقة تعد تلك فرتة قياسية لرئيس
مكلف ينهي استشــاراته مساء فيكون
يف الصباح الباكــر يف القرص الجمهوري
ومعه تشكيلة وزارية يفرتض أن تتضمن
ترجمة لنتائج االنتخابات إذا ما اعتربنا
أن اإلستشارات النيابية للرئيس املك ّلف ال
تلزمه بيشء.
أعلنــت غالبية القــوى واألحزاب
السياســية اعتكافها عن املشــاركة يف
الحكومة فأع ّد ميقاتي تصوّرا ً حكوميا ً
ووضعــه يف عهدة رئيــس الجمهورية
ميشــال عــون للوقوف عــى رأيه ،أو
رأي باســيل .وفق األجواء التي عكسها
ميقاتي ملقربني أنه استبق تعطيل باسيل
وعون املتوقع برمــي الكرة يف ملعبهما.
خطوة ميقاتــي قد تكون يف جانب منها
بمثابة ر ّد عىل األجواء التي سادت لقاءه
مع باسيل أمس األول يف املجلس النيابي
والتي كانت بمثابــة «مضبطة اتّهام»
تقدّم بها رئيس التيار الوطني الحر بحق
الرئيس املك ّلف .وتردّد عىل ألسنة النواب
الذين شــاركوا انهم فوجئوا بمواجهة
رئيس التيار الــذي ردّد مرات عدة قوله
ّ
«تقصدت أن أتحدث أمام النواب
مليقاتي
كي يكونوا عــى بيّنة ممّ ا فعلنا وإىل أين
نحن متّجهون» .وتابع« :منذ اســتقالة
الحكومة وقبلها ونحن نسمع أننا نتدخل
يف عمل الحكومة ومع الوزراء وأننا نضع
عقبات أمام تشــكيل الحكومة الجديدة
وأنني شخصيا ً أرغب يف حصة من ثالث
حقائب فهل ســبق وطالبتــك بحقيبة
ما؟ أو اشرتطت حقائب معينة أو حتى
تحدثنــا باملوضــوع؟» .أجابه ميقاتي:
«أبداً» .فقال له باسيل« :فلماذا إذا تردّد
باســتمرار أنّني لم أدَع حكومتك تعمل؟
ّ
تقصدت التعطيل؟».
وأنّني
حوّل باســيل موعد االستشــارات
إىل مناســبة للتقليب يف الدفاتر القديمة
والجديدة مستفرسا ً من الرئيس املك ّلف
عمّ ــا ســتفعله الحكومــة العتيدة يف
موضــوع حاكم مــرف لبنان رياض
ســامة وعمّ ا إذا كان ســيبقي عليه يف
منصبه وهو املتهــم واملطلوب للقضاء
عىل خلفيــة اتّهامه بقضايا عدة .مذكرا ً
رئيس حكومة ترصيــف األعمال بقوله

خفــايـــا
يقال إن تشــكيلة الرئيس
ميقاتي الحكومية كانت جاهزة
لديه حتى قبل اإلستشارات التي
أجراها يف مجلــس النواب بعد
تسميته ألنه كان مدركا ً حتمية
تســميته وقبوله باألمر مهما
كان عدد الذين يســمونه وألنه
أيضا ً كان حــدّد التغيريات التي
يريدهــا يف الحكومــة وأهمها
وزارة الطاقة.

باسيل لميقاتي :لماذا تتّهمني بالعرقلة؟ (رمزي الحاج)

يــوم كان يعمل عىل تشــكيل الحكومة
الحالية إن حاكم املركزي رياض سالمة
صار  expired dateلكن حكومته عاجزة
عن تحديــد مصريه ،ويقــول ملراجعيه
أوجدوا يل البديل الفتــا ً اىل أن عدم ايجاد
البديل يعني تويل نائب الحاكم الشــيعي
مسؤوليات الحاكمية.
أعاد باســيل تذكري ميقاتي بالبنود
اإلصالحيــة والتدقيــق الجنائــي وما
ستفعله الحكومة املقبلة بخصوصهما،
وكيف ســتتعاطى الحكومــة مع ملف
النازحني معاتبا ً ميقاتــي كيف لجأ اىل
القانون بموضوع النازحني اليوم بينما
اتهم هو ،أي باســيل ،بالعنرصية يوم
نبّه إىل خطورة هــذا املوضوع والتغيري
الديمغرايف الذي سيتســبب به .وسأل:
«كيف ســتتعاطى الحكومة مع مسألة
ترســيم الحــدود؟؟ اذا كانــت مرحلة
الشهرين غري كافية ملعالجة تلك امللفات
فمــا الجدوى من املشــاركة؟ ألجل كل
ذلك لم نستطع تســميتك رئيسا ً مكلفا ً
وال نستطيع أن نمنحك ثقتنا» .من دون
أن يفوته التذكري بما ســبق وتع ّرض له
خالل تشــكيل الحكومة الحالية وكيف
ريض ميقاتــي بتوزيــر محازبني من
حملة البطاقات الحزبية لبقية األحزاب
بينما ضيّق عىل التيار خياراته واشرتط
أن يكونــوا من خارج التيــار ومن غري
املنتسبني ورفض كل من كان من طرف
باســيل أو اجتمع معه ولــو يف صورة
فوتوغرافية .ينقل أحد النواب الحارضين
أن ميقاتي بدا مستمعا ً وأنه يف محطات
معينة وعد بمعالجــة الترسيبات التي
تظهر باسيل عىل أنه يعطل الحكومة.
الجلسة التي انتهت بوعد من ميقاتي

لباســيل بوقف الحمالت والترسيبات يف
اإلعالم لم تؤت ثمارها بدليل مســارعة
الرئيس املكلف اىل تقديم تشكيلة يعرف
املقربون منه أنها «تشكيلة رفع العتب»
التــي اعتمدت يف بعــض الحقائب مبدأ
املداورة باستثناء حقيبة املالية .فتكون
النتيجــة أن ال ميقاتي مســتعد ملالقاة
باســيل إىل منتصف الطريق وال باسيل
حارض لتقديم تسهيالت تشكيل حكومة
برئاسة ميقاتي استبق تشكيلها بحملة
تتّهمــه بالتعطيل قبــل أن يجتمع معه
ويلتقيــه .اغتنم باســيل فرصة لقاء
ميقاتــي يف اجتماع نيابــي واضعا ً كل
اتهامات يســوقها ميقاتــي بحقه قيد
البحث متهما ً رئيــس حكومة ترصيف
األعمال باالنقالب عــى أقواله والتخ ّلف
عن االيفــاء بالتزاماته وتصويره وحده
عىل أنه املعطل للعمــل الحكومي وهو
ما نفــاه الرئيس املكلف الذي تحدث عن
وجود جهات عدة عطلت عمل الحكومة
ولم يقصده بكالمه.
انتهت الجلســة التي ّ
تلقف ميقاتي
مضمونها من دون إبداء اي رد فعل .أعلن
باسيل أن قرار املشاركة يف الحكومة لم
يتّخذ بعد وأنه مرهون بسلسلة رشوط،

باسيل :منذ استقالة الحكومة
وقبلها ونحن نسمع أننا نتد ّ
خل
في عمل الحكومة وأنني
شخصيًا أرغب في حصة من ثالث
حقائب فهل سبق وطالبتك
بمثل هذا؟

فكان رد ميقاتي بإعداد تشكيلة حكومية
بني ليلة وضحاهــا ووضعها رهن قرار
رئيس الجمهورية ميشال عون.
يف القراءة األولية إن الرئيس املكلف
أراد أن يثبــت حســن نيته يف تشــكيل
حكومة األشهر الثالثة املتبقية من عمر
العهد وأنه وعىل عكس ما يشاع ال يرغب
يف إبقاء القديم عــى قدمه والجمع بني
صفتي رئيس مكلــف ورئيس حكومة
ترصيف األعمال.
قدم ميقاتي تشكيلة «معلبة» سلفا ً
تعكس تصوّره لشكل الحكومة الجديدة
من دون البناء عىل نتائج اإلستشــارات
النيابية غري امللزمة والتي أجراها من باب
رفع العتب .أعلنت غالبية الكتل النيابية
عدم رغبتها يف املشاركة يف الحكومة فأع ّد
تشكيلة من  24وزيرا ً أزاح فيها الدرزي
الثاني عصام رشف الدين املمثل للنائب
السابق طالل أرسالن ألنه لم يعد ملزما ً
بثنائيــة التمثيل الدرزي بعد التشــاور
مع االشــراكي الذي زاره موفد منه يوم
أمس .اســتبدل وزراء املهجرين واملالية
والطاقة واالقتصاد ،مسندا ً وزارة الطاقة
اىل شخصية سنية (وليد سنّو) ومقرتحا ً
لوزارة املالية اسم الوزير السابق ياسني
جابــر باالتفاق مع بري .كما اســتبدل
وزير االقتصاد أمني ســام بآخر أرمني
(جورج بوشــكيان) .منذ أعلن ترشحه
لرئاسة الحكومة لم يعد ميقاتي يرغب يف
وجود أمني سالم يف أي تشكيلة حكومية
ويعتربه وديعة رئيس التيار الوطني الحر
جربان باسيل يف الحكومة.
إبقاء باســيل البــاب مفتوحا ً عىل
احتمال املشــاركة صدّه ميقاتي أمس
برفــع تشــكيلة حكوميــة إىل رئيس

نقلــت أوســاط متابعة
أن الرئيس عــون تفاجأ بطلب
الرئيس ميقاتــي موعدا ً عاجالً
وكان يظن أنه ســيبلغه بنتائج
اإلستشارات ويأخذ رأيه برتكيبة
الحكومة الجديــدة ليعمل عىل
أساســه ولكــن ميقاتي حرق
املراحل وحمل معه التشكيلة.
توقعت أوســاط حكومية
أن تتأثر ســلبا ً عالقة الرئيس
ميقاتي بالوزراء الذين أبعدهم
مــن التشــكيلة ،أمني ســام
ويوســف خليــل ووليد فياض
وعصــام رشف الدين خصوصا ً
إذا تمت عرقلــة عملية التأليف
وبقيــت الحكومــة القائمــة
ترصِّ ف األعمال.
الجمهورية .ال يريد ميقاتي التماهي مع
رغبة باســيل وتمنياته الحكومية ويريد
أن يظهر بمظهر املعارض لرشوطه وهو
املدرك سلفا ً اســتحالة تشكيلة يقدمها
وفق رؤيتــه وحده ،باملقابــل هو يعلم
حكما ً أن عون وباســيل لــن يقدما له
حكومة عىل طبق من فضة .وأن باسيل
عىل وجه التحديــد غري متحمّ س لدخول
حكومــة ال تزيد من رصيــده خاصة أن
ميقاتــي ســيضيّق عليــه يف الخيارات
الوزارية كما سبق وتعاطى يف الحكومة
املاضية .معاكسا ً التنبؤات بفراغ رئايس
ال يعتــر أن حكومة ترصيــف األعمال
الحالية او الحكومة الجدية ان شــكلت
ســتدوم طويالً ألن االنتخابات الرئاسية
ستحصل ولن يكون ثمة فراغ رئايس.

ميقاتي قدّم تشكيلة كاملة إلى عون ...واألخير يدرسها مع باسيل

أسرع تأليف وتغييرات تطال  6حقائب أهمها "الطاقة" و 4وزراء
خــــاص " -نـــداء الـــوطـــن"
عىل الرغم من «التزام دوائر القرص الجمهوري واملستشارين بموجب
التحفظ الكامل» وعدم اإلدالء بأيّ معلومات حول التشــكيلة الحكومية
املقرتحة التي حملها الرئيس املكلف نجيب ميقاتي إىل قرص بعبداّ ،إل أن
املكتوب يُقرأ من عنوانه.
وهذا العنوان ،ســبق وأن أفصح عنه رصاحة وبالفم املآلن الرئيس
ميقاتي قبل التكليف عندما وضع الجميع أمام مســؤولياتهم ،مشرتطا ً
لتأليف حكومة جديدة أن تكون شبيهة بحكومة ترصيف األعمال الحالية،
وأن يكون ملف الكهرباء وخطة التعايف يف أوىل أولوياتها.
ويقول مصدر
معنــي لـ»نداء الوطن « إن ميقاتــي لم يفاجئ أيّ
ّ
أحد برسعته يف إعداد التشــكيلة الحكومية املقرتحة وتسليمها إىل رئيس
الجمهورية ميشال عون بعد ســاعات من إنهاء املشاورات النيابية التي
أجراها يف مجلس النواب ،وهو يف تشكيلته هذه يحظى بدعم داخيل قوامه
الثنائي الشيعي الذي يرفض وضع رشوط تعجيزية عىل الرئيس املكلف،
ودار الفتوى التي أحاطت ميقاتي بعباءة سنية وارفة ،واملواقف املتتالية

للبطريرك املاروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي حول وجوب اإلرساع
بتأليف حكومة ،تتحمل املسؤولية يف معالجة امللفات الحياتية والخدماتية
ّ
وتخفف مــن األعباء عن كاهل املواطن ،وبدعــم خارجي وتحديدا ً بدعم
فرنيس ال يريد أي عائق أمام إنجاز اإلستحقاقات الدستورية يف مواعيدها
وصوال ً إىل االستحقاق الرئايس».
ويضيــف املصدر «أن الكــرة صــارت بالكامل يف ملعب رئاســة
الجمهورية ،أي يف ملعب رئيس التيار الوطني الحر النائب جربان باسيل،
إذ عندما يطلب عون دراســة التشــكيلة بدل أن ينكبّ مع ميقاتي عىل
دراستها ،فهذا يعني أنه يطلب وقتا ً كي يدرسها باسيل الحارض دائما ً يف
كل اســتحقاق وتعود إليه الكلمة الفصل يف ّ
البت بمسار األمور ،وهذا ما
درج عليه منذ بداية العهد الحايل».
ويوضح املصدر أن «تشــكيلة ميقاتي هي من  24وزيرا ً ونســخة
ّ
منقحة عن الحكومة الحالية ،وهو عكس ما أشــيع بأنه قدّم تشــكيلة
و ّزع فيها الحقائب طائفيا ً ومذهبيا ً من دون أســماء ،إنما الحقيقة أنه
قدم تشكيلة مكتملة األوصاف حقائب وأسماء بتوزيعة الحكومة الحالية
ذاتها مع اســتبدال أسماء عدد من الوزراء أبرزهم وليد فياض (الطاقة)،

أمني ســام (االقتصاد) ،عصام رشف الدين (املهجرين) ويوسف خليل
(املالية) ،وقد شمل التغيري ســت حقائب و 4وزراء ،حيث سمى ياسني
جابر للمالية ووليد ســنو للطاقة ووليد عساف للصناعة وسجيع عطية
للمهجريــن .وأطلع ميقاتي صباح أمس عون عىل نتائج االستشــارات
النيابيــة التي أجراها أمس األول وقدم له صيغة للحكومة التي يقرتحها.
وقد أبلغ رئيــس الجمهورية الرئيس املكلف أنه ســيدرس هذه الصيغة
ويبدي رأيه فيها .وبعد اللقاء قال ميقاتي «عىل ضوء االستشارات النيابية
غري امللزمة التي أجريتها أمس (األول) ،وجدت أن الخيارات ضيقة جدا ً وأن
الوقت مهم جداً .جوجلت األفكار التي ُ
طرحت خالل االستشارات ،وزرت
فخامة الرئيس وترشفت بلقائه هذا الصباح وســلمته تشكيلة الحكومة
التي أراها مناســبة يف هذه الظروف .وتعلمون وأعلم كم أن الوقت مهم،
فطلب فخامة الرئيس أن يدرسها ويعود إيل ّ بها».
ور ّدا ً عىل ســؤال عن نوع التشــكيلة أو توصيفها قال ميقاتي إنها
«باتت موجودة لدى فخامة الرئيس».
وكان ميقاتــي لدى دخوله إىل القرص الجمهــوري لوّح للصحافيني
بمغلف أبيض كان يحمله وقال« :هيدي التشكيلة».
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"الحكومة لن تتشكل وال يجب أن تكون على صورة عون  -باسيل"

جعجع :مع وصول قائد الجيش لرئاسة الجمهورية
دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمري
جعجع إىل «منع رئيس الجمهورية ميشــال
عون ميشال عون من تشــكيل حكومة عىل
صورته ومثاله هو وجربان باسيل قبل نهاية
العهد ،ألنهما يريدان االســتعاضة عن رئاسة
الجمهورية بالحكومة التي ينويان تشكيلها
حالياً ،ألن باسيل يعرف أن حظوظه بالوصول
اىل الرئاســة صعبــة ،وبالتــايل كل هدفهما
السيطرة أكثر عىل مفاصل الدولة ملا بعد عهد
عون».
ويف حديث عرب «تلفزيون لبنان» مســاء
أمس ،اعترب جعجع أن «العهد أسود والشعب
شك
سيتذكره بأنه األســوأ عىل اإلطالق ،وال
جعجع في حديثه عبر "تلفزيون لبنان" مساء أمس
أن حاكم مرصف لبنان رياض ســامة لديه
الجدد واملســتقلني ،وطرحنا االتفاق تحضريا ً
انه ال يوجــد فروقات جدّية بيننــا ،وآمل أن
ارتكابــات وهــذا واضح ،ولكنــه يف النهاية
لالنتخابــات عىل أســاس أننا ال نريد شــيئا ً
تكون وترية التقارب بيننا أرسع».
موظف يف هذه الدولة ومــا يحاول القيام به
أما يف ملف انتخابات رئاسة الجمهورية،
وانتظرنا أياما ً عــدة يف ظل تواصل نوابنا مع
الرئيس عون قبل أن يرحل هو استبدال سالمة
فاعترب جعجع أن «األكثر تمثيالً يف طائفته هو
املستقلني والتغيرييني ولم يردوا جواباً».
باسم أســوأ منه بأشــواط قبل  4اشهر من
مرشح طبيعي للرئاســة ،وبالتايل انا مرشح
وأضاف أن «حزب اللــه» والتيار الوطني
نهاية العهد».
طبيعــي ولكن لن أرصف الوقــت عىل تأمني
الح ّر مع حلفائهما ،خرسوا األكثرية النيابية
واعتقد أن «الحكومة لن تتشكل وسنُكمل
األصوات ،وانا اقبل باســماء وسطية تحمل
بعد أن تقلــص عدد نوابهم مــن  72اىل ،61
بحكومة ترصيف األعمال ،ولو كان هناك أمل
مرشوعنا».
أمّ ا عــدم ترجمــة االنتصار
بوصول نواف سالم لكنّا طرحنا
وأضاف أن «مسؤولية املعارضة التفاهم
النيابــي بانتخابات رئاســة
اسمه باالستشــارات امللزمة،
عىل اســم واحد ونذهب به إىل الربملان ،واألمل
مجلس النواب وتسمية رئيس
ونحــن لم نســمِّ ه ليس فقط
"لو كان هناك أمل
ألنه لم يطرح برنامجا ً واضحا ً
موجود لكن الخوف من األرانب من هنا وهناك
للحكومة ،فبسبب عدم توحد
املعارضة حتــى اآلن» ،الفتا ً
بوصول نواف سالم
من قبل املعارضني ،واألهم أن نستمر بالحوار
لرئاسة الحكومة ولو صوتنا له
للوصول إىل تفاهم وإال ســنجدد  6ســنوات
يف الوقت ذاتــه ،إىل أن «بعض
ما كان سيحصل عىل األكثرية».
لكنّا طرحنا اسمه
أخرى لألزمة».
النــواب الجــدد بــدأ يقتنع
وتابــع« :ال توجد حقيبة
باالستشارات الملزمة"
وختم جعجع« :ال مانع لدينا من وصول
برضورة التواصل بني فرقاء
وزارية يف لبنان حكر عىل حزب
قائد الجيش العماد جوزاف عون اىل رئاســة
املعارضة ،لكن كنّا نفضل لو بدأ هذا املســار
أو طائفة وما حصل يف الفرتة السابقة خطأ،
الجمهورية ،وأنه يحمل املفاهيم املطلوبة التي
قبل ألننا كنا بذلك أحدثنا تغيريا ً يف الربملان ،فال
ووزير املال ال يملك الحق باالمتناع عن التوقيع
طرحناها ،أنا ال أعرفه شخصيا ً لكني أرى ماذا
يمكن للنواب الجدد القيام بكل يشء وحدهم،
وتعطيل الدولة وســر العدالة يف ملف انفجار
يفعل وأؤيده يف قيــادة الجيش وهو من أحد
والتعاطي اليوم مع حزب «الكتائب اللبنانية»
املرفأ».
األسماء املطروحة لرئاسة الجمهورية ويقوم
أفضل من السابق ،كاشفا ً عن «تقارب حصل
وعن االنتخابات النيابيــة ،قال جعجع:
بمهماته وثبّت األمن الداخيل وقام بمعارك مع
يف املجلس النيابي بعد االنتخابات النيابية بني
«تواصلنــا مــع كل الفرقــاء يف املعارضــة
مهربي املخدرات».
النائبني جورج عدوان وســامي الجميّل ،رغم
وســعينا لتوفري الوقت عىل الشعب والنواب

طوني فرنسيس

حكومة ميقاتي زي ّ ما هي!

لم يعد للتسميات الدستورية معنى منذ أن أُطيح بالدستور.
استشارات مُلزمة باتت مثلها مثل غير المُلزمة ،الميثاقية تصبح
خطا ً أحمر ال يجوز خرقه حينا ً وورقة تين أحيانا ً أخرى كثيرة،
فيجري نزعها برعونة من دون التفات الى مواقف مبدئية سابقة
هددت بالويل والثبور وعظائم األمور لو تم عدم احترام الحضور
التمثيلي لفريق من فرقاء الطوائف .المهل والمواعيد ال تحترم
ويستسهل التالعب بها ،ثم االنتخابات النيابية هذا التعبير االفضل
عن النظام الديمقراطي البرلماني ،تحصل وكأنها لم تحصل ،فال
أكثرية وال أقلية وال سلطة وال معارضة ،اذ ان امورهم يجب ان
تبقى شورى بينهم بقيادة صاحب األمر.
حديث التشكيل والمشاركة في الحكومات بات ال يُعّ تَ ّد به
كذلك .صنّاع الحكومة يتحدثون عن رغبتهم باالبتعاد عنها ،فهم ال
يريدون شيئا ً ألنفسهم وال لنوابهم ،انهم يبحثون فقط عن الخير
العام ،لكن النتيجة تكون أسوأ بما ال يقاس .يبتعد ممثلو مشايخ
الدولة وأغواتها المباشرين المعروفين فتحل محلهم نخبة من
«المستقلين» المجهولين الذين يجعلون شعبا ً بأكمله يت ّرحم على
االصيل وحسناته .وفي الحكومة المنصرفة ،وال تزال في حالة
التصريف ،جيء بوزراء جرى تقديمهم كمستقلين مدعومين من
قوى السلطة ،فكانت النتيجة أن غالبية هؤالء تتسابق في تقديم
الوالء لمن ت ّكرم عليها بلقب الوزير ،وحسب المتداول فمن 24
وزيراً ،قلة ال تتبع توجيهات اركان الحكم الفعليين ،الذين يلعبون
بكامل قوتهم عبر العبي االحتياط بعد احتراق ممثلين التصق
تاريخهم بحياة وقرارات مرجعياتهم.
بعد انتهاء واجب االستشارة والتشاور لن يجد الرئيس نجيب
ميقاتي وسادة حكومته المنصرفة أفضل منها لالستمرار.
فاالنتخابات النيابية فرزت ابتعادا ً عن السلطة وليس بديالً،
ولم تتمكن القوى «السيادية والتغييرية» من الذهاب في اللعبة
البرلمانية الى حدها األقصى ،أي توفير أكثرية لرئيس حكومة
جديد يشكل حكومة اختصاصيين مستقلة مدعومة من هذه
األكثرية بالذات .لم يحصل شيء من ذلك ،فبقي ميقاتي وحكومته
التي تلبي مصالح غالبية الكتل التي كانت حاضرة في المجلس
النيابي السابق وتستمر في المجلس الحالي ،بمن فيها بعض من
لم يس ِّم ميقاتي ويعلن انه ال يريد المشاركة في وزارته!
سيتوقف الرئيس المكلف أمام صورة الوضع المحدود في
الزمان والمكان ،وسيفضل على االرجح االبقاء على قديمه،
فبذلك يتجنب معارك وحسابات ال تنتهي ،ويرضي األخ األكبر،
ويحفظ للذين يرفضون التعاون معه من ثالثي الحكم مقاعدهم
وحصصهم «غصبا ً عنهم».

فاتورة الخلوي خمسة أضعاف...
و"هيركات" على الشحن المسبق
كــلــيــر شــكــر
بدءا ً من أول تموز ،أي يوم غد الجمعة،
سيكون قرار مجلس الوزراء الرقم 155
الصادر يف  20أيار املايض موضع التنفيذ،
والقايض برفع تعرفة الخدمات الهاتفية
واالنرتنت وخدمــات الخطوط التأجريية
والشــبكة االفرتاضية عرب شبكة األلياف
البرصية ،والشــبكة النحاسية والشبكة
الالســلكية لألفراد واملؤسسات التجارية
واألعمال والــركات ،وخدمات الجملة
ّ
املرخص لهــا تزويد خدمات
للــركات
االنرتنت وخدمات نقل املعلومات.
وفق القرار املذكــور ،وافق مجلس
الوزراء عــى عــرض وزارة االتصاالت
القايض  -أوالً ،بخفض بدالت االشرتاكات
ودقيقــة التخابــر بالــدوالر األمريكي
شــبكتي
للخدمــات الالحقة الدفع عىل
ّ
الخلوي اعتبارا ً من األول من حزيران عىل
أن تسدد عىل سعر منصة صريفة .فجرى
تعديل بدل االشــراك الشــهري من 15
دوالرا ً (عىل أســاس سعر الدوالر )1515
إىل خســمة دوالرات (عىل أســاس سعر
منصة صريفة أي حــواىل  125ألف لرية)
وفق ما اعتربته وزارة االتصاالت تخفيضا ً
بنسبة  .66,67%كذلك جرى تعديل كلفة
دقيقة التخابر الخلوي ،من  11سنتا ً (عىل
أساس سعر الدوالر  ،1515أي حواىل 165
لرية) ،إىل  4ســنتات (عىل أســاس سعر
منصة صريفة أي حواىل ألف لرية).
ثانيــاً ،بخفــض قيمــة البطاقات
املســبقة الدفع بالــدوالر األمريكي عىل
شــبكتي الخلوي عىل أن تسدد عىل سعر
ّ

منصة صريفة ،فجرى تعديل كلفة دقيقة
رفع التعرفة ،لتعود مجددا ً إىل «دولرتها»
التخابر الخلوي من  25سنتا ً (عىل أساس
ولكن هذه املرة عىل أساس سعر صريفة.
يف حينه ،كانت الخشية لدى الوزارة
سعر الدوالر  1515أي حواىل  375لرية)،
كما لدى ســائر مكونــات الحكومة من
إىل  8سنتات (عىل أســاس سعر منصة
انتفاضة شعبية جديدة شبيهة بتلك التي
ألفي لرية).
صريفة أي حواىل
ّ
قامت يوم ف ّكر وزير االتصاالت الســابق
يعني بالنتيجة ،ســتكون الفواتري
محمد شقري بفرض رضيبة  6سنتات عىل
الجديــدة مرضوبة خمس مــرات عن
الفواتري القديمة ،يعني ّ
تطبيق «الواتســاب» ،فقامت الدنيا ولم
أن من كان يدفع
تقعد ،ولذا جرى تأجيل قرار رفع التعرفة
حواىل مئة ألف لرية ،ســيتكبد بعد األول
إىل ما بعــد فتح صناديق االقرتاع ،وقد ت ّم
من تموز حــواىل  500ألف لرية كفاتورة
عرض طلب وزارة االتصاالت يف الجلســة
اتصاالت خلوي.
األخرية ملجلس الوزراء ،ومن خارج جدول
وقبل ســاعات من وضع بدء رسيان
األعمال ،قبل أن تصري الحكومة ،حكومة
مفعول التعرفة الجديــدة ،أبلغت وزارة
ترصيف أعمال .وها هي
االتصــاالت أصحــاب
رشكتا الخلــوي تبلغان
البطاقات املســبقة الدفع
املشــركني بقرارهمــا
أنّه «ابتدا ًء مــن  1تموز،
لبنان يتكبد سنويًا
إعادة «دولــرة» أرصدة
تحوّل قيمــة الرصيد من
لتأمين سعاته من
مشــركي البطاقــات
اللرية اللبنانية إىل الدوالر،
املسبقة الدفع.
بقســمتها عــى ســعر
اإلنترنت بين  4و6
هذا يعني ّ
أن ك ّل من
صريفة» .ملاذا؟
ماليين دوالر
حاول استباق هذا القرار
ألنّــه مطلــع آذار
من خالل الشــحن الرقمــي «اونالين»،
املايض ،أبلغت رشكتا الخلوي كل حاميل
ألكثر من شهر ،سيعود ليدفع من رصيده
خطوط «ألفا» و»تاتش» املسبقة الدفع،
ا ُملشــرى ،فرق األســعار ،أي تخفيض
بأن الرصيد املسجّ ل لديهم بالدوالر ستتم
رصيده .وهو ما يُعترب نوعا ً من «هريكات
«ليل َرته» ،يعني ذلــك أن من كان يملك،
مثالً 10 ،دوالرات ،وجد  15ألف لرية بدال ً
مقنّع» ســيدفع ثمنه أصحــاب الدخل
املحدود الذين شحنوا خطوطهم لفرتات
منها بعد احتســاب الرصيد عىل أساس
اطــول من املعتــاد حيــث ان الوحدات
سعر الدوالر الرسمي ( 1500لرية) .يومها
ا ُملخ ّزنة يف الهاتف تعترب حقوقا ً محفوظة
اســتندت وزارة االتصاالت إىل استشارة
ألصحابها ســواء يف عــدد الدقائق أو يف
من هيئــة االستشــارات يف وزارة العدل
قيمتهــا ،لكن وزارة االتصــاالت قررت
لتحويل قيمــة الرصيد من دوالر إىل لرية،
معاقبة الفقراء مــع ّ
لكن الوزارة لم تبلغ يومها الهيئة ّ
ّ
أن «املتهمني» هم
أن هذه
التجار واملحتكرون الذين شــحنوا عددا ً
«القلبة» هــي مؤقتة أو انتقالية إىل حني

حوالى مليون مشترك س ُيجرون تعدي ً
ال على استهالكهم

قليال من الخطوط ولكن بمبالغ خيالية،
بطريقــة «االوناليــن» العتقادههم ّ
أن
بامكانهم بيــع هذه االرصــدة املخزنة
واالستفادة من الفارق يف األسعار.
ولذا كان باالمكان ،وفــق التقنيات
املتوفــرة لدى الرشكتــن ،أن تفصل بني
األفراد الذين شــحنوا خطوطهم من باب
توفري بعض املال ،وبني التجار الذين قاموا
بنفس العملية ،إنما لتحقيق األرباح ،لكي
ال تطبّق هذا «الهريكات» عىل الجميع بال
أي تمييز .بدليل أنّه يف متن مرشوع موازنة
العام  2022اعرتفت الــوزارة ّ
أن «بعض
التجار أو األفــراد عمدوا يف اآلونة األخرية
إىل رشاء بطاقــات ترشيج من الرشكتني
املشــغلتني بهدف تخزينها وبيعها يف ما
بعد بأسعار مرتفعة» ،وأتاحت «اسرتجاع
الثمن املدفوع» .ويرجّ ح أن تضع الوزارة
هــذه البطاقــات خارج الخدمــة اذا لم
تستعمل بعد األول من تموز.
فالفــوىض الحقيقيــة وقعت عرب
السماح بشــحن بعض الخطوط بماليني
الدوالرات ألهداف تجارية بشــكل يفوق
حاجة الســوق ،فيما الرشكتان تعرفان
تمام املعرفــة ّ
أن الفائض ســيكون يف

متناول التجــار واملحتكريــن .وهذا ما
حصل ،ليدفع أصحاب الدخل املحدود ثمن
هذا العبث يف األسعار ،وفق ما يقول أحد
الخرباء الذي يؤكــد ّ
أن الرشكتني تعاملتا
مع هذا املوضوع كما أســاءت املصارف
للودائــع حيث ت ّم الســماح مــن قبل
الرشكتني بشحن عدد قليل من الخطوط
بأكثر مــن  300مليــون دوالر ،وهكذا
شــاركتا يف «مؤامرة البيــع» وها هما
تســتعدان لتطبيق الهريكات وتخفيض
قيمــة األرصــدة املوجــودة يف هواتف
املشرتكني.
يف النتيجــة ،يواجه قطــاع الخلوي
تعث ّرا ً تلــو اآلخر ،حيث ال يــردد وزير
االتصاالت جوني قرم يف اإلشــارة إىل ّ
أن
أكثر من  26%من املشــركني ،أي حواىل
مليون مشرتك ،سيجرون تعديالً أساسيا ً
يف اســتهالكهم مــن خدمــات الخلوي
وخصوصا ً الداتــا ،بينما املطلوب االبقاء
عىل حجم االستهالك ذاته اذا كان التطوير
مستحيالً يف ضوء الظروف الصعبة التي
يمر بها لبنان ،علما ً ان لبنان يتكبد سنويا ً
لتأمني ســعاته من االنرتنــت ،بني  4و6
ماليني دوالر.

٤
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العـــدد  - ٨٧٣الســـنة الثــالثــة

بين اإلدانة و"مش وقتها" والبراءة واألسباب التخفيفية و"في أمور أهم"

زيارة جرادة إلى سوريا على مشرحة زمالئه النواب
طونــــي كـــــرم

ينهمك طبيب العيــون النائب الياس
جرادة العائد حديثا ً مــن زيارة «طبية» إىل
ســوريا يف معاينة مرضــاه داخل عيادته،
يف ظــل تفاعل اآلراء حول زيارته دمشــق
ومشــاركته يف مؤتمر الجمعية السورية
ألطباء العني ،الذي أقيم برعاية وزير الصحة
السوري الدكتور حســن الغباش األسبوع
املنرصم .هــذه الخطوة فاقمت تنوع اآلراء
وتعدد األجندات السياسية بني تكتل «نواب
التغيــر» ،لتزامن زيارته إىل دمشــق مع
تمايزه عن زمالئه يف عدم تســميته نواف
سالم لتشــكيل الحكومة ،لينضم بذلك هذا
التمايز إىل اســتحقاقي رئاســة املجلس
النيابي وهيئة مكتبه كما تردد.
وإن كان تعدد اآلراء يعزز الديمقراطية،
إال أن التباين بني «قوى التغيري» يبدد اآلمال
الشاخصة إىل رفع «الغشــاوة» الشاحبة
ملكامن الخلل ،التي أرساها نظام الوصاية
السورية داخل مؤسســات الدولة اآليلة إىل
التحلــل ،وإجرتاح املعالجات الدســتورية
الكفيلة بإعادة إنتظام عملها ،وعودة الحياة
إىل «عيون» اللبنانيني التواقة إىل قيام الدولة
القوية القادرة عىل إحتضان أبنائها.
ويف ظل تعذر التواصل مع النائب الياس
جرادة ،أوضح مستشاره اإلعالمي األستاذ
نزار أمني أن «املطالبة بتوضيح أبعاد الزيارة
أمر ســخيف للغاية ،وأن البلبلة التي أثريت
حول املوضــوع ال معنى لها عىل اإلطالق»،
متسائالً يف الوقت نفســه «عن األولويات
التي تتطلب مناقشتها يف البلد قبل التطرق
إىل هكذا مواضيع».
وإذ لفت إىل أن املوضوع استهلك كثرياً،
شدد عىل أن «قسم الطبيب ومهنته ورسالته
الطبيّة تحتم عليه املشاركة يف هذا النوع من
املؤتمرات يف جميع الدول».

الزيارة التــي القت أصــدا ًء إيجابية
بني حلفاء النظام الســوري ،دفعت النائب
الدكتور عبد الرحمن البزري إىل اإلستغراب
لدى اســتمزاج رأيه بها ،كمــا فعل أيضا ً
النائب الدكتور رشبل مســعد الذي «رفض
التطبيع السيايس مع النظام السوري من
خالل املؤتمرات اإلنسانية الطبية» ،مشددا ً
عىل «وجوب وضــع آليات من ضمن األطر
املؤسساتية لحل األمور العالقة مع سوريا،
منها الكشف عن مصري املفقودين اللبنانيني
خــال الحــرب واملعتقلني يف الســجون
السورية ،إىل جانب التباحث يف تأمني العودة
اآلمنة لالجئني السوريني إىل قراهم».
وتساءل مســعد عن أهمية وفحوى
املؤتمــرات الطبية يف ســوريا ،يف حني أن
املؤتمرات العلمية واألبحاث تنشط يف العديد
من الدول األخرى ،أكانت يف أوروبا وأمريكا
كما يف دول الخليج العربي التي تستقطب
اهتمام العديد من أهل اإلختصاص يف العالم،
ليســتطرد قائالً« :أما يف سوريا ...فال أحد
يعلم الخلفيات املبيتة وراء هذا األمر».
وال يقترص التباين حول زيارة النائب
الياس جرادة إىل دمشق عىل القوى التقليدية
ومعارض ،ليجد البعض من «نواب
بني مؤي ٍد
ٍ
التغيري» األســباب التخفيفيّة للزيارة عرب
إعطائها الطابع اإلنســاني الرصف ،ويرتك
البعض منهم للنائب جرادة ،توضيح أسباب
الزيارة ومــا إذا كان وصولــه إىل املجلس
النيابي يحتّم عليه اعتماد مقاربات أخرى
لعمله ونشــاطه العلمــي والطبي ،ليجد
النائبان ابراهيــم منيمنة ووضاح الصادق
نفســيهما أقرب إىل املقاربــات الواقعية
ورفضهــم أي محاولة للتطبيع مع النظام
الحاكم يف سوريا تحت أي ذريعة.
وأوضــح منيمنة الرافــض التطبيع
مع النظام يف ســوريا لـ»نداء الوطن» أنه
«لم يكن عىل علم مســبق بالزيارة ،تحديدا ً

جرادة محاضرًا في قصر األمويين

نواب "التغيير"

وأن تتايل «اإلســتحقاقات» بعد اإلنتخابات
النيابية حــال دون التباحــث بني «نواب
التغيري» عن إطار ســيايس مشرتك ،يكفل
اإلتفاق عــى الح ّد األدنى مــن املرتكزات
السياسية املتجانسة يف ما بينهم» .وإذ لفت
إىل أن هذا اإلطار لم يتبلور حتى اآلن ،شدد
عىل أن «الطابع الحزبي ال ينطبق عىل أعضاء
التكتل ،يف ظل تعدد اآلراء داخل مجموعتهم
املتنوعة بإنتماءاتها وخلفياتها» ،مشــددا ً
عىل أن الهدف بالنســبة له يبقى من خالل
«اإلتفاق عىل خطاب ســيايس متجانس،
تمهيدا ً إىل إعتماد رؤية واضحة مشرتكة ،إىل
جانب التمايزات التي ال مف ّر منها».
ورأى النائــب وضاح الصادق املطلوب
قضائيا ً من قبل النظام السوري والرافض
التطبيع معه ،أن «الزيــارة تأخذ أكثر من
حجمها كونها لم تكــن مرتبطة بالنظام
الســوري وال خلفيات سياســية وراءها،
مشــددا ً عىل مواقف الدكتور الياس جرادة
املعروفة بسقفها العايل التي ال لبس فيها».
بدورها ،إعتربت النائبة بوال يعقوبيان
أن «زيارة النائب جرادة إىل سوريا لم تتضمن
أي من املسؤولني السياسيني» ،مشددة
لقاء ٍ

عىل أن «املشاركة يف مؤتمر طبي سنوي ال
تتطلب هذا الكم من التحليالت الخارجة عن
السياق الطبيعي للموضوع ،مشرية إىل أن
جرادة شارك يف العديد من املؤتمرات العلمية
املتخصصة يف الواليــات املتحدة األمريكية
خالل التحضري لإلنتخابات النيابية».
أما النائبة سينتيا زرازير التي تمايزت
عن «التكتل» يف تســمية رئيس الحكومة
أيضاً ،وعىل الرغم من وضعها الصحي الذي
يتطلب املزيد من الراحة ،شــددت عىل «ان
زميلها محط ثقة بالنسبة لهم ،وأن زيارته
ال يمكن أن تمهد إلستقطاب رىض النظام
السوري ومن خالله تعزيز أي من املكاسب
يف السلطة».
يف املــوازاة ،وعىل الرغم مــن إنفعال
النائب فراس حمــدان خالل الترصيح من
عىل منرب القــر الجمهوري األســبوع
املنرصم ،مطالبا ً الشعب اللبناني «اإللتفاف
حول الخيار التغيريي» و»اإللتزام بسياسة
خارجية تخدم مصلحة لبنان العليا» ،أعلن
«تعليقه اإلطالالت اإلعالمية والترصيحات
الصحافية» تجنبا ً من إتخاذ موقف والتعليق
عىل زيارة زميله عىل الالئحة إىل ســوريا،

السلطة الفلسطينية بين محو َري المنطقة مع زيارة بايدن

ّ
"المنظمة" عن الئحة اإلرهاب
األحمد :نطالب بشطب
صيـــدا  -محمـــد دهشـــة
تقــف الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية وحركــة «فتح»
ومعها فصائل «منظمة التحرير
الفلســطينية» بــن محوريــن
متناقضــن يف املنطقــة ،محور
املمانعة وتشكل حركة «حماس»
و»حزب اللــه» رأيس حربة فيه،
ومحــور يجــري تشــكيله بني
«إرسائيل» وبعض الدول العربية
برعاية أمريكية حيث من املتوقع
أن يعلن عنه مع زيارة الرئيس جو
بايدن يف منتصــف تموز الجاري
والتي يصفهــا البعض أنها لقرع
طبول الحرب.
وقوف القيادة الفلســطينية
بني املحورين ،ال يعني عىل اإلطالق
أنهــا ضعيفــة ،أو تريد امليض يف
االستسالم ،إذ تملك من أوراق القوة
ما يمكنها من مواجهة الضغوط
األمريكيــة – اإلرسئيلية الهادفة
إىل تصفية القضية الفلســطينية
وشطب حق العودة وإنهاء وكالة
«االونروا» لذلك هي تحارب سلميا ً
ودبلوماسيا ً وسياسيا ً وشعبيا ً عىل
كافة الجبهات ،نجحت يف الصمود
أمــام قرارات الرئيــس األمريكي
دونالد ترامب املجحفة وأسقطت
مع باقــي القوى الفلســطينية
«صفقة القرن» وباتت يف ســلة
املهمالت ،وصمــدت يف التصدي
ملحاوالت تدنيس األقىص وتهويد
القدس وما زال النضال مستمراً...

اليوم ،يستشعر مسؤولوها
بخطورة املرحلــة ودقتها يف ظل
املتغريات املتســارعة يف اإلقليم،
فانكبوا إىل عقد لقاءات واتصاالت،
زيارات وتنســيق مواقف بدءا ً من
الرئيس محمود عبــاس وانتهاء
بمســؤويل امللفات الســاخنة،
حيث تأتــي زيارة عضو اللجنتني
«التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر
الفلسطينية» و»املركزية لحركة
«فتح»» عــزام األحمد اىل لبنان يف
هذا الســياق قبل أسبوعني عىل
زيارة بايدن.
وتؤكد مصادر فتحاوية لـ
«نداء الوطن» ،أن زيارة األحمد
اىل بــروت كانــت مدرجة عىل
جدول األعمال قبل العلم بزيارة
رئيس املكتب الســيايس لحركة
«حماس» اسماعيل هنية ،وهي
ال تتعلق بامللف الفلســطيني أو
املصالحة أو عقد أي لقاء ثنائي
عىل اإلطالق ،تهــدف اىل زيارة
املسؤولني الرسميني اللبنانيني
ووضعهم يف أجــواء التطورات
وموقف الســلطة و»الحركة»
و»املنظمة» ،وتنســيق املوقف
ملواجهة الخطــر املحدق بلبنان
نفســه والقضية الفلسطينية
عىل ضوء فرض تنــازالت عىل
السلطة وترسيم الحدود البحرية
ومحاولــة «إرسائيــل» رسقة
الثــروات البحرية مــن الغاز
والنفط.
ويف معلومات «نداء الوطن»،

مكتفيا ً بالقول إن «املرحلة تتطلب املزيد من
الوقت والراحة بعد العمل الحثيث الذي قام
به خالل األشهر األربعة التي إنقضت».
ولــم يختلف موقف النائب ياســن
ياســن عن حمــدان ،الــذي اعترب ان
«الصحافة مســؤولة عن الذي يحصل يف
البلد» ،واضعا ً التطبيع مع النظام السوري
يف خانة «األمور الهامشــية والبحث عن
جنــس املالئكــة» يف ظل تفاقــم األزمة
املعيشية والتحديات التي تصيب املواطنني،
وصــوال ً إىل إنقطاع الطحني عن األفران يف
البقاع كما يف العديد مــن املدن اللبنانية،
إىل جانب تفاقم املشــاكل الصحيّة وتعذر
الحصول عىل الدواء والغذاء ،يف ظل تنامي
قدرة الفاســدين يف الدولة ،ومنهم رئيس
الحكومة (ميقاتي) الذي توىل إدارات فاشلة
يف الدولة وقام بالعديد من التلزيمات بعيدا ً
عن الشفافية ،إىل جانب إتهام املسؤولني
بـ»بيع الحدود البحرية من ناحية قربص»
ومع «العدو الصهيوني» بطريقة فاشلة،
ليختم متســائالً« :وأنتــم بالكم يف زيارة
الدكتور الياس جرادة إىل سوريا والتطبيع
مع النظام؟!».

البخاري يلتقي العلّمة فضل الله
في الضاحية

األحمد ودبور مع ممثلي الفصائل في منظمة التحرير

إن االحمد الذي يرافقه الســفري
الفلسطيني يف لبنان أرشف دبور
سيلتقي الرؤساء الثالثة والقوى
اللبنانية ،وهو منذ وصوله انهمك
يف عقــد لقــاءات داخلية يف مقر
ســفارة دولة فلسطني يف بريوت،
مع قيادة الساحة لحركة «فتح»
ثم مع فصائــل «املنظمة» ،حيث
كشــف أن القيادة الفلسطينية
وعىل رأسها الرئيس «ابو مازن»،
ال تراهن عىل زيارة الرئيس بايدن،
رغــم التعامل االيجابــي معها،
وسيكون موقفنا صلبا ً يف مطالبته
ليس فقط باتخاذ مواقف سياسية
بل خطــوات فعلية وملموســة
حول مجمل السياسة اإلرسائيلية
ً
خاصة
التي تنتهجها ضد شعبنا،
اإلجــراءات األحاديــة الجانــب
املتعلقة يف القدس ،واالستيطان،
والجــدار ،والتهجــر الذي تقوم
بــه يف الشــيخ جــراح واالغوار
وغريها من املدن والقرى والبلدات
الفلسطينية.
وأوضح االحمد أمام الفصائل
الفلســطينية ،أن مطلبــن ال

تراجع عنهما كمقدمة لحســن
النوايا األمريكية ،أولهما :مطالبة
الرئيــس بايدن بتنفيــذ وعوده
بفتــح القنصليــة األمريكية يف
القدس ،ورفــع منظمة التحرير
الفلســطينية عن قائمة اإلرهاب
وفتح مكتبها يف واشــنطن ،حيث
كان الرئيس الســابق ترامب قد
أقفله وقام بطرد ممثلها يف إطار
الضغط السيايس لتطبيق صفقة
القرن وشطب القضية.
وشدد األحمد عىل أن انتظار
نتائج الزيارة الرئاسية األمريكية
ال يعني تخيل القيادة الفلسطينية
والرئيس «ابو مازن» عن قرارات
املجلــس املركــزي يف التحلل من
جميع االتفاقيــات والتفاهمات
املتعلقــة بالكيــان اإلرسائييل»،
مشددا ً يف الوقت نفسه حرصه عىل
تفعيل وتطوير املنظمة وفصائلها
وأن هذه القضية كانت عىل سلم
أولويــات جدول أعمــال اجتماع
اللجنة التنفيذية األخري وسيصار
إىل رســم الخطــوات املناســبة
لتحقيق ذلك يف األيام املقبلة.

فيما يواصل «حزب الله» عدوانه الكالمي عىل السفري السعودي
يف لبنان وليد البخاري عرب قيادييه ومنابره ،استقبل العالمة السيد
عيل فضل الله البخاري أمس ،الذي قدم له التعازي يف الذكرى الـ12
لرحيل العالمة املرجع السيد محمد حسني فضل الله.
وجرى خالل اللقاء ،بحســب بيان مكتب فضــل الله «عرض
لتطورات األوضاع عىل الســاحة اللبنانية باإلضافة إىل ما يجري يف
املنطقة ،وشــدد الســفري البخاري عىل أهمية التنوع الذي يعيشه
لبنان ،مؤكدا ً أن هذا التنوع يمثل وجها ً إيجابيا ً من خالل القواســم
املشرتكة التي تتسع لها ثقافة املحبة التي يعيشها الشعب اللبناني،
مشــرا ً إىل أن اململكة تحرتم الجميع وتعمل مــن أجل اللحمة عىل
املستويني العربي واإلسالمي».
وأشــاد البخاري بـ»الخطاب الوحــدوي واملنفتح الذي يقدمه
العالمة الســيد عيل فضل الله ،ومدرســة الحوار التي أســس لها
املرجع الراحل السيد محمد حسني فضل الله».
من جهته ،شــدد فضل الله عىل «التواصــل والحوار بني الدول
العربية واإلســامية» ،مشــرا ً إىل «أهمية ذلك وانعكاسه اإليجابي
عىل العالقات بني ســائر املكونات الدينية واملذهبية والعرقية ،وأنه
يمثل القوة للعرب واملســلمني يف مواجهة أعدائهم الذين ال يريدون
لهم خرياً ،وخصوصا العدو الصهيوني الذي يسعى دائما الستغالل
حاالت الرشذمة والفتنــة والعمل عىل تغذيتهــا يف الواقع العربي
واإلســامي» ،متمنيا ً «استمرار الســعي لوقف النزيف داخل هذا
الواقع وخصوصا يف اليمن ،وأهمية وقوف األشقاء العرب إىل جانب
اللبنانيني يف أزماتهم وخصوصا أزمتهم الحالية املعقدة».

محـــــليـــــات
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مســـاحة حـــرّة

في سياق المساعي إلقامة نظام إقليمي جديد:
لبنان والعراق خارج "الناتو»" الشرق أوسطي
د .نبيــــل خليفـــــه (*)
تكثر االجتهادات والتكهنات عمّ ا ستســفر
عنه قمة جدّة يف اململكة العربيّة السعوديّة بدعوة
من جاللة امللك سلمان بن عبد العزيز ،وبحضور
الرئيس األمريكي جو بايدن وملوك ورؤساء دوّل
خليجيّة ومرشقيّة .تكاد هــذه القمّ ة ان تكون
فريدة يف القمم ملا يُطــرح فيها من موضوعات
وأزمات وتحدّيات بني مختلف دوّل األقليم ،ومن
ثم الدوّل الكربى :القضيّة الفلسطينيّة ،والرصاع
العربي -االيراني ،ودور تركيا االقليمي ،والعالقة
بكل من أمريكا وأوروبا وروســيا ،دون ان ننىس
أزمة االقتصــاد العاملي ،وتحدّيات النفط والغاز،
ودور الرئيــس الرويس بوتــن يف تغيري املعادلة
الدوليّــة ورضب النظام العاملي .يف ســياق هذه
املوضوعات الكربى اخرتنا زاوية تهمّ نا كلبنانيني
وهي :موقــع ودور لبنان والعــراق يف الرصاع
الفاريس نظرا ً ملــا يمثّل هذا الدور من
العربي –
ّ
انعكاس بارز عىل العالقات العربيّة – الفارسيّة
وعىل وضعيّة الرشق األوســط بشكل عام وعىل
وضعية لبنان بشكل خاص.
أوالً :ماذا يريد الرئيس بايدن من مؤتمر جدّه
«االسالمي»؟
ثانياً :ما هي حدود االستجابة لالسرتاتيجيّة
األمريكيّة؟
ثالثــاً :ملاذا لبنان والعــراق يف موقع الحرج
واإلحراج الجيو -اسرتاتيجي؟

أو ً
ال :ماذا يريد الرئيس بايدن من مؤتمر
جدّه «االسالمي/األميركي»؟

ً
بداية بــكالم لهنري
 - 1ينبغــي التذكــر
كيســنجر حول العالم االســامي الذي يسميه
عالم الوســطّ :
«إن من يسيطر عىل عالم الوسط
يسيطر عىل العالم» .ويف قراءة للوضعيّة الحاليّة
ً
ً
عامة،
خاصة وللعالم األوســع
لعالم الوســط
يمكن القول إن األهداف الكربى للواليات املتحدة

املحاوالت اآلن إلعادة تدقيقه ،وآخرها يف قطر.
 - 4يمتلك العالم االســامي ما يقارب ثلثي
( )2/3املصــادر النفطيّة يف العالــم وتأتي يف
مقدمته اململكة العربيّة السعوديّة برصيد يصل
اىل  266مليار برميل ،األمر الذي يجعلها تتح ّكم
بسوق النفط العامليّة عرب منظمة أوبك .والدليل
املبارش والفوري عىل ذلك هو قيام أمريكا بسعي
لدى الســعودية لضبط مسار سوق النفط الذي
اهتز بفعل الحرب الروســيّة عىل أوكرانيا وأزمة
تصدير النفط من روسيا اىل أوروبا ،وضخ البديل
لتاليف هذا النقص بواســطة اململكــة العربيّة
السعوديّة.

يف العالــم ،باألمس كما اليــوم ،يمكن اختزالها
بثالثة اساسيّة:
 املواجهة مع روسيا. أمن ارسائيل. التح ّكم بمصادر النفط والطاقة. ...هذه هي العناوين الكربى ملا يشــغل بال
اإلدارة األمريكية وعىل رأســها السيد بايدن الذي
يواجه وضعا ً صعبا ً ودقيقا ً يف السياســة الدوليّة
بسبب الحرب التي تشــنّها روسيا عىل أوكرانيا.
وهو وضع يخــى الكثريون ،بفعــل تطوّراته
العسكرية والسياسية ،ان يؤدي اىل حرب عامليّة.
 - 2إن الرئيــس بايــدن سيســعى بأقىص
طاقاته ألن يخلق جوّ ا ً لدى العالم االسالمي يحيط
ثانيًا:ما هي حدود االستجابة
بأوكرانيا ويساعدها ويؤيدها يف مواجهة روسيا
عىل مختلــف الصعد :السياســيّة واالقتصاديّة
لالستراتيجيّة األميركيّة؟
يمكــن القــول ان دول «الناتــو» العربي
واالنمائيّة ،وسيبدو ذلك واضحا ً وجليا ً من خالل
ّ
الجديد ليســت موحّ دة يف خياراتها  -السياسية
يتأخر املشــاركون،
مقررات مؤتمر جدّه .ولن
واالسرتاتيجيّة ذلك ان لكل منها
يف غالبيتهــم ،عن املســاهمة يف
معطياتــه ونظامــه وتركيبته
الدعم املــادي لجموريّة أوكرانيا.
والتزاماته ضــد جريانه وتجاه
يضاف اليه تحوّل يف موقف الدّول لم تعد روسيا تلك الدولة
اآلخرين .مع ذلك يمكن القول ان
االســامية من تواجد روسيا يف
التي يمكن الرجوع
دوَل اجتماع جدّه تجد نفســها
بعض دول الرشق األوسط ،وتبدّى
اليها في ميدان الصراع
موحّ دة أمام ثالثة عوامل كربى:
يف نظرة الدول االسالمية اىل معنى
أولها :إنها بعد حرب روسيا
ومضمــون ورشعيّة هذا التواجد
السياسي العالمي
الذي يصبح يوما ً بعد يوم تواجدا ً
عىل أوكرانيا صــارت تفتقر اىل
االصطفــاف مع النظام العاملــي البديل للنظام
غري مرحَّ ٍب به وغري مرغوب فيه.
األمريكي .فلم تعد روسيا تلك الدولة التي يمكن
 - 3أما أمــن ارسائيل ،فهــو قاعدة دائمة
الرجوع اليها يف ميدان الرصاع السيايس العاملي.
يف االســراتيجيّة األمريكيّــة منذ قيــام الدولة
وبالتايل تجــد هذه الدول العربيّة – االســاميّة
العربيّة ...وما الرصاع حول امتالك ايران للسالح
نفســها موضوعة امام خيار يكاد يكون وحيدا ً
النووي ســوى رصاع عىل مصري دولة ارسائيل،
وهو خيار الهيمنة األمريكية عىل النظام العاملي.
ذلك ان الثورة االيرانيّــة جعلت يف رأس أهدافها
وبالتايل فان االستجابة لالسرتاتيجيّة األمريكيّة
«محو ارسائيل عــن خريطة العالم» ،ولنئ كانت
ستكون محســومة وإن بنســب متفاوتة من
قد قدّمت ضمانات ألمــركا حول هذا املوضوع
اإلرصار والحماس والقناعة.
وجعلته بالتوافق مــع دول مجلس األمن تحت
ثانيها :أفول زمن الــراع العقائدي القائم
رقابة الوكالة الدوليّــة للطاقة النوويّة ،وهو ما
ّ
بشكل اسايس عىل العقيدة القوميّة العربيّة .ففي
عب عنه اتفاق  14تموز عام  2015والذي تجري

زمن غياب البديل العقائدي العربي واالســامي
يصبح املجال مفتوحا ً للخيارات السياسية التي
تحاذر الجذريــة الفكرية يف املواقف وترتك الباب
مفتوحا ً للســر يف الصفقات السياســية عىل
حساب الخيارات العقائديّة.
ثالثها :الوضع االقتصادي الصعب والخانق
الذي ال يســمح لهذه الدول ان تختار السياسة
التي تريد والتحالف الذي ترغــب فيه ،ذلك أنها
محكومة بمسايرة أمريكا كقوّة اقتصاديّة عامليّة
كربى.

ثالثًا :لماذا لبنان والعراق في موقع
الحرج واإلحراج بالنسبة للمؤتمر؟

السبب يف ذلك واضح وهو يعود اىل جملة أمور:
اولهــا :إن الدّولتني لبنان والعــراق فيهما
ديمغرافيا ً شيعيّة بارزة ،فالشيعة يف لبنان طائفة
كربى بني الطوائف الثالث الكربى ،والشــيعة هم
أكثرية يف العراق.
ثانيها :هــذا الواقع جعل من لبنــان مهدا ً
أساسيا ً لثورة اإلمام الخميني ،بحيث جرت ترجمة
هذه الثورة بحزب نظامي هــو «حزب الله» ،له:
قاعدته وعقيدته وسالحه وخياراته ودوره الفاعل
يف لبنان واملنطقة.
ثالثها :وهذا الواقع نفســه جعل من شيعة
العراق نقطة تجاذب بني االتجاه نحو ايران فكرا ً
وعقيدة ووال ًء أو بني ان يكونوا شيعة حقا ً ولكن
لديهم انتماؤهم العراقي العربي وليس الفاريس،
وكان الخيــار الثاني هو األرجح مع ممثله اإلمام
الســيّد مقتدى الصدر الذي كان الرابح األكرب يف
االنتخابات األخرية.
رابعها :ان لبنــان والعراق حيث للشــيعة
دور فاعــل يميالن اىل التعاون مــع إيران وليس
مع أمريكا ،وتلك هي املســألة التي تخلق اشكاال ً
واحراجا ً للدولتني ،وبالتايل لعدم كونهما جزءا ً من
مؤتمر جدّه فال يلتزمان بمقرراته!
(*) باحث يف الفكر الجيوسيايس

امتحانات الثانوية العامة الرسمية في يومها األول

األسئلة سهلة" ...بس الفرنسي ملغوم"
النبطيــــة  -رمــــال جونـــــي
بهدوء خاض طالب الثانوية العامة
بفروعها االربعة امتحاناتهم الرســمية،
صحيح انه لم يســجل اي خرق كهربائي
او تقنــي يذكــر ،اال ان طــاب الفروع
الفرنسية اشتكوا صعوبة مسابقة اللغة
الفرنســية ،التي حملت مصطلحات غري
مفهومــة وصعبة وفق مــا اكد الطالب
الذين سجلوا استياءهم الكبري ،نظرا لعدم
مساواتهم مع طالب الفروع االنكليزية،
وعدا ذلك اكد الطالب ان االمتحانات بدت
سهلة وسلســة راعت الظروف التعليمية
الصعبــة لهم ،من دون ان يخلو االمر من
تسجيل سلســلة مالحظات لعل ابرزها
عدم مراعاة اللجنــة الفاحصة يف بعض
االســئلة املطروحة ان الطالب وتحديدا ً
الرســمي منهم لم يتلقوا كافة املعارف
الرتبوية املطلوبــة ،وان التعليم عن بعد
ترك ارتداداته الســلبية عىل مستوياتهم،
وتحديدا اللغة االجنبية.
داخل مراكــز االمتحانات يف منطقة
النبطية ،كان الطالب تحت مجهر املراقبة
املســتمرة ،بكامريات وضعت خصيصا
لضبط تحركاتهم ونظراتهم منعا ً للغش،
غري ان تلك الكامريات لــم ترعب الطلبة
انفســهم ،كل واحد منهم قــرر تفريغ
معلوماته داخــل اوراق االمتحانات التي
جاءت بالشكل العام "سهلة" او ""light
كمــا وصفها بعض الطلبــة النها كانت

الطالب كانت قصــرة ،وال تمكنهم من
مختــرة ،يف مادة العلــوم االجتماعية
اكتساب كل املعلومات املطلوبة ،ازاء هذا
ســجل الطالب بعــض املالحظات ،فهي
الواقع ،قرر وزير الرتبية اختصار املناهج،
ليست ســهلة كما توقعوا بل "متوسطة
لكي ال يضيِّــع االمتحانات الرســمية،
الصعوبة" كما لفتوا يف اشــارة اىل وجود
التي تعد هوية تربوية مســجلة للدولة
"الغام" داخل املسابقات ،التي تخلل كل
اللبنانية ،لم تســتطع الحروب الغاءها،
واحدة منهم "فخ" غري مبارش ،وان كانت
وحتى كورونا ايضا .
الرصخة الكربى جاءت مــن مادة اللغة
قرابــة  3418طالبا ً وطالبة خاضوا
الفرنســية كما قال مهــدي الذي اعرب
تجربتهــم الرســمية االوىل ،اختــروا
عن غضبه لالمــر "لم يراعوا الطالب ،وال
معلوماتهــم العامــة التي ســتؤهلهم
الظروف التي مرينا بها ،االسئلة تضمنت
للنجاج ودخــول عتبــة الجامعة ،رغم
مصطلحات غري معروفــة وصعبة جدا،
كل الصعوبات التــي مروا بها ،غري انهم
هذا عدا عن اننا لم نتلــق كل املعلومات
قرروا ان يقدموا امتحاناتهم بثقة ،فهي
من املدرسة ،تم تغيري مد ِّرسة اللغة ثالث
بوابتهم للجامعة حيث
مــرات ،ونحــن ندفع
مســتقبلهم املهني ،ما
الثمن".
يخشــونه اليوم ليس
عىل م ّر ســنوات
ما يخشاه التالمذة
االمتحــان بعينه ،فهم
االمتحانات الرسمية ،لم
تشهد الدورات الرسمية مقاطعة التصحيح ودخول يضمنــون النجاح النه
بمعظمــه "ســهل" ،
تسهيالت مماثلة ،عادة
األساتذة في إضرابات
ما كانت االسئلة تكون ومناكفات مع وزارة التربية ما يخشــونه مقاطعة
التصحيــح ،ودخــول
صعبة او غري متوقعة،
ّ
المحقة
عكس هذا العام ،حيث ألجل حقوقهم
االســاتذة يف ارضابات
ومناكفــات مــع وزارة الرتبيــة الجل
تقرر تســهيلها قدر املستطاع ،فالتعليم
حقوقهــم املحقة ،وهو مــا عربت عنه
يف لبنان مر بظروف صعبة ،سواء بسبب
ســارة التي قالت "ان مستقبلها العلمي
جائحة كورونــا التي فرضــت التعليم
مرهون بالتصحيــح والنتائج ،ويف حال
عن بعد ،وافــرزت فجوات تربوية كربى،
تعطل االمر ،فمستقبلنا عىل املحك".
وادت اىل تراجع املستوى التعليمي بشكل
واعرب مهدي عن خشيته من االمر،
الفت ،او بســبب االرضابات التي حرمت
الن االرضاب سيعطل حياتنا العلمية ،وقد
الطالب من  50يوم دراســة اي ما يوازي
يحرمنا فرص التعليم يف الخارج".
نصف العام ،وبالتايل املدة التي درس فيها

امتحانات رسمية في النبطية

رغم كل ذلك اكــدت الطالبة ندى أن
االمتحانــات تجري كما وعد الوزير ،وكل
يشء جيد ،ونأمــل ان نصل للتفوق قريبا ً
الننا مستقبل لبنان.
وحده الهدوء ساد مراكز االمتحانات
الرسمية التي جال عليها رئيس املنطقة
الرتبوية االســتاذ اكرم ابو شــقرا ،الذي
تفقد ســر االمتحانات ،مقدمــا ً الدعم
للطالب ،مؤكدا ً لهم ان االمتحانات سهلة
وانهم "شــاطرين" ،ابو شقرا الذي لفت
اىل ان الطالب هــم العمود الفقري للبنان
ومســتقبله ،اعترب ان االمتحانات تجرى
كما هو مخطط لها ،لم يســجل اي خلل
تقنــي ،والكهرباء مؤمنهــة ،معتربا ً ان
االمتحانات جاءت سهلة وبسيطة مراعاة

لظروف الطــاب من ناحية وكي نحافظ
عىل االمتحانات الرســمية التي عادة ما
تســجل ارقاما ً مميزة مــن املتفوقني يف
منطقة النبطية".
انتهى اليوم االول ببعض املالحظات،
والعني عىل اليومني الباقيني ،هل ستكون
باملستوى نفســه ام ينتظر الطالب فخا ً
آخر ،ففخ اللغة الفرنســية اصاب ايضا
طالب الربوفيه حيث سجلت مدارس عدة
مالحظاتها وطالبت وزارة الرتبية بمراعاة
الطالب يف التصحيح الن االسئلة املطروحة
من خارج املنهاج املطلــوب ،فهل تأخذ
وزارة الرتبية باملالحظــات والخلل الذي
سجل ،ام تميض يف االمتحان وكان شيئا ً
لم يحدث؟

٦

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٧٣السنــــة الثــالثــة

الـخـمـيـس  ٣٠حــزيــران 2022

إستياء شعبي صيداوي من عدم تمثيلها وزاريًا

هل يحتاج ميقاتي إلى «"مكبّر»" ليراها
في التشكيلة؟

«"قسط تلميذ واحد  $ 900إنها جريمة بحق األهالي"»

مدرسة "«العزم"» ترفع األقساط
واألهالي يعترضون

صــيــدا  -مــحــمــد دهــشــة
إنتهــت االستشــارات النيابية غري امللزمــة التي أجراها
الرئيس املكلف نجيب ميقاتي ،تغيب صيــدا للمرة الثانية عن
التشكيلة امتدادا ً لحكومات سابقة كان تيار «املستقبل» يتمثل
فيها رئيســا ً او من غري ابناء املدينة ،ولكن الصيداويني تختلف
لديهم الحســابات السياســية هذه املــرة ،إذ إن نائبي املدينة
الدكتور اسامة ســعد والدكتور عبدالرحمن البزري لم يسميا
ميقاتي السباب كثرية .سعد اعترب ان لبنان يحتاج إىل توافقات
وطنيــة قبل أي تفاهمات مع أي خارج« ...نحن ندعو إىل حوار
وطني ورصيح وعلني داخل مجلس النواب وخارجه يؤســس
لتفاهمات وطنية حول ملفات لبنان الحساســة ،ويفيض إىل
حكومة انتقالية إنقاذية مســتقلة لزمــن محدد وصالحيات
ترشيعية محددة ،حكومة تمكــن لبنان من االنتقال اآلمن من
واقع االنسداد السيايس واألزمات املستحكمة ،إىل واقع سيايس
جديد قادر عىل مواجهة التحديات ومعالجة األزمات».
بينما البزري أمل ان ال تكون هــذه املرحلة مجرد مرحلة
انتقالية فقط إنما مرحلة إليجاد حلول فعلية .ألن هناك قضايا
صعبة عىل الحكومة مواجهتها ،مؤكدا ً وجوب التعامل بايجابية
مع كل امللفات من أجل تخطي املرحلة الصعبة .متمنيا ً تشكيل
الحكومة بأرسع وقــت ممكن الن الصعوبــات ازدادت كثريا ً
واملطلوب وقف اإلنهيار الذي يزداد يوما ً بعد يوم.
بني موقفي ســعد والبزري ،فان صيدا تشــعر بـ»الظلم»
وتعيش فصالً جديدا ً من الحرمان الوزاري ،يزيده من ثقله غياب
تيار «املستقبل» عن املشــهد النيابي والحكومي ،التزاما ً بقرار
الرئيس ســعد الحريري بتعليق العمل السيايس واالنتخابي ،يف
الســابق كان الجواب ان رئيس الحكومة االســبق الحريري او
الرئيس فؤاد الســنيورة يمثالن املدينة ،فيمــا مثلتها «العمة»
بهية الحريري مرة وحيدة حني تولت مسؤولية حقيبة الرتبية
والتعليم يف الحكومات السابقة.
ويؤكد الصيداويون ان املتغريات الجديدة تفرض ان تكون
املدينة ممثلة خاصــة يف هذه املرحلة الدقيقة يف ظل االنهيارات
االقتصادية واالزمات املعيشــية والحياتيــة والخدماتية ،واذا
كان سعد والبزري لم يسميا الرئيس ميقاتي ،وتيار املستقبل-
معتكف سياســياً ،فان هناك قوة سياســية أخرى موجودة-

طــرابــلــس  -مــايــز عــبــيــد

مراكب صيدا تنتظر وزارة ميقاتي

«الجماعة االســامية» وخاصة ان نائبها الدكتور عماد الحوت
خالل االستشارات امللزمة ســمى الرئيس ميقاتي ،فهل يقدم
االخــر عىل خطوة جريئــة وبعيدا ً عن اي حســابات بتوزير
مســؤولها السيايس يف صيدا الدكتور بســام حمود ،أم ان ثمة
عقابا ً ومقاصصة سياســية للمدينة بأبعاد مختلفة؟ علما ً انه
فيها ايضا ً من الكفاءات املستقلة الوازنة والشخصيات العلمية
والكثري من الخــرات ،وحتى من جيل الشــباب االكفاء ومن
الناشطني يف الحراك املدني وغريهم.
ويقول حســن الرواس لـ»نداء الوطــن»« ،يبدو ان صيدا
ليست يف حسابات الرئيس املكلف ميقاتي ،فالتوازن يف التمثيل
الســني يحتاج اىل عدالة يف التوزيع الوزاري بني املناطق ،تتمثل
بريوت وطرابلس وتبدو عاصمة الجنوب «منسية» ويف «غياهب
النسيان» وتغيب عن خريطة االهتمام» ،مضيفاً« :ربما يحتاج
ّ
مكــر لرياها جيدا ً ويدرك كفــاءة أبنائها
الرئيــس املكلف اىل
وقدرتهم عىل التعامل مع االزمات بروح املسؤولية».
وال يخف محمود حنينة اســتياء ابناء املدينة من الحرمان
الوزاري ،ويقول لـ»نداء الوطن»« :ان الضجيج يمأل شــوارع
املدينة واسواقها وصالوناتها العائلية وحتى اللقاءات يف املقاهي
الشعبية ،وسط تســاؤالت مريرة ملاذا وملاذا ،»...قبل ان يضيف
انه «امتداد لحرمان مزمن وظيفــي ايضاً ،فاملدينة التي تعترب
من أكرب املدن اللبنانية ومركز محافظة الجنوب وفيها تتواجد
االدارات الرسمية يف الرساي الحكومي ،ال يشغل ابناؤها مراكز
ادارية رفيعة فيها ،واعدادهم ال تتجاوز اصابع اليدين ربما ،آن
االوان ان يرفع الضيم عنها وتنال حقها واملدخل االســايس يبدأ
من البوابة الحكومية.

قطع «مجمع العزم الرتبوي» -الكائن
عىل مدخــل طرابلس الرشقــي والتابع
لرئيس الحكومــة املك ّلف نجيب ميقاتي-
الشك باليقني ،واســته ّل زيادة األقساط
للسنة الدراســية املقبلة عىل أن تلحق به
باقي املدارس الخاصة يف طرابلس والشمال
كما يجري الحديث.
الزيادة عىل األقســاط هــذه لم ت ُرق
لألهايل الذين نفذوا وقفة احتجاجية أمام
مدخل املجمع يوم أمــس ،مطالبني إدارة
املدرســة بالعدول عن هذا القرار املجحف
أو أقله قســمة الفرق بني األهل واإلدارة
حتى يتم ّكنوا من تســجيل أوالدهم للعام
الدرايس الجديد .وبحســب ما أشار األهايل
إىل أن القسط الســنوي كان العام املايض
 10ماليني لرية أي بحــدود  ،$ 350لكنهم
أبلغــوا من إدارة املدرســة أن القســط
املطلوب للسنة الجديدة  $ 900األمر الذي
اعتربه األهــايل وكأنه تيئيس لهم ودفعهم
إلخراج أوالدهم من املدرسة .وقالت إحدى
السيدات املشاركات بالوقفة االحتجاجية
أمام مدرسة العزم لـ»نداء الوطن»« :لدي
ولدان يف الصفوف الدراسية األوىل أنا ال أريد
لهما أن يرتكا املدرسة التي تعلما فيها منذ
البداية .نحن نطالب إدارة املدرسة أن تنظر
بأحوال األهايل يف هــذه الظروف الصعبة
ّ
لكــن اإلدارة رفضت حتى أن تســتقبلنا
وتسمع شكوانا».
من جهتــه قال أحد أوليــاء التالميذ
املشــاركني بالوقفــة اإلحتجاجية أيضاً:

«لدي ســؤال للرئيس ميقاتــي إبن هذه
املدينة :أال يشــعر مع الفقراء؟ أال يشعر
بما آلت إليه أوضاع أهل طرابلس من ج ّراء
األزمة؟ من منا قادر عىل دفع قسط تلميذ
واحد $ 900؟ إنها جريمة بحق األهايل دون
شك».
ومع أن رفع القســط السنوي للعام
الــدرايس املقبل يف املــدارس الخاصة بات
أمرا ً حتميا ً لــدى جميع املدارس الخاصة،
كما بات واضحاً ،وذلــك حتى تتمكن من
اإلســتمرار بتحمّ ل أعبــاء املرحلة ،إال أن
ملجمع العزم رمزيته ،كونه مجمعا ً مدرسيا ً
يضم مدرســة ومعهدا ً مهنيــا ً وجامعة،
وهو مملوك من رئيــس الحكومة نجيب
ميقاتــي .ويقول األهــايل :إن ميقاتي ال
ّ
يتدخل باملدرســة وال بقرارات إدارتها وال
يقبل أي مراجعات بخصوص األقســاط،
فيترصف وكأن املدرسة ال تعنيه .ويتمنون
من الرئيس «أن يتدخل هذه املرة مع إدارة
مدرســته ع ّلها ترأف بأحوال أولياء األمور
وتخفف بعضا ً من القسط عن كاهلهم».
إىل ذلك أ ّكد العديد من األهايل أن القسط
الجديد ملدرســة العزم الذي ارتفع بحدود
 300%ســيدفع بهــم إىل تحويل أوالدهم
نحو املدرسة الرســمية مع تخوفهم من
عدم وجود أماكن للطالب الجدد يف القطاع
الرســمي ،الذي يتوقع أن يشــهد ضغطا ً
طالبيا ً كبريا ً للسنة الدراسية املقبلة .فهل
باستطاعة املدرسة الرسمية تحمّ ل ضغط
الهجرة من املدرسة الخاصة؟ ومن سيعمل
عىل تأمني احتياجاتها لتستوعب الضغط
الكبري يف ظل وزارة تربية عاجزة؟

مســـاحة حـــرّة

«"الدولة المدنية"» تعبير غير علمي ّ
د.غــريــس الــيــاس

(*)

علمي ،املصطلح
إن «الدولة املدنية» تعبري غري
ّ
ّ
األدق هو «الدولــة العلمانية» .يقول الدكتور أحمد
برقاوي أنه «ال يوجد يف علم السياسة ويف الفلسفة
السياســية مُصطلح «الدولة املدنيّــة»» ،فإن هذا
املفهوم يُرشح بالصفات نفســها التي يُرشح فيها
مُصطلح الدولة العلمانيّة.
فهو مصطلح ســيايس مســتحدث لم يكن
موجودا ً يف علم السياسة قبل ثورات الربيع العربي،
أول من طرحها اإلخوان املسلمون وتم التوافق عىل
أنها :الدولة ذات املرجعية املدنية بعيدا ً عن املرجعية
الدينية والعســكرية ،يعني دولة ال تحكم من قبل
رجال الدين والعســكريني ،فهــم يرفضون الدولة
العلمانيّة ألنها ترصّ عىل فصــل الدين عن الدولة،
ألنهم يريدون أن يقولــوا إن الدولة املدنيّة ال تُلغي
العالقة بني الدين والدولــة ،ألن املجتمع املدني ح ّر
بإمكانه أن يقرر طريقة الحُ كم ،كي يجدوا طريقا ً
عربهــا إىل الدولة التي تحكم ،يمكن أن تكون فكرة
«حاكمية الله» فكــرة من أفكار الدولــة املدنيّة.
والحقيقة هــو مصطلح غري دقيــق ،فيه مدخل
أيديولوجي من أجل التغطية عىل الدولة الدينيّة.
أمــا باإلنتقال إىل لبنــان ،واملطالبة ب»الدولة
املدنيــة» واعتبارها الحل من قبــل التغيرييني ملا
تعانيه الدولة اللبنانيّة من أزمات سياســيّة ،فنبدأ
ً
بداية من املصطلح الذي هو مصطلح غامض وفيه
لُبس.
ومن ثم نشــر إىل أن دستور لبنان هو دستور
مدني ال ّ
ينص عىل عقائد وأسس دينيّة أي باألساس
ّ
لبنان «دولة مدنية» .وحيــث إن العلمانية ترتبط
بالدولة ،وهدف الســلطة هو الســيادة الشعبية،
فالعلمانيــة هي تقنية تنظيــم العالقة بني الدين
والدولة ،يف حــن أن الطائفية السياســيّة ترتبط
بالنظام ،توزيع الســلطة بني القــوى املوجودة يف
املجتمع ،إذا ً فالطائفيّة السياســيّة ترتبط بالنظام
السيايس ،أما العلمانية فرتتبط بالدولة.

والعلمانية ليست فلســفة بديلة عن التعاليم
الدينية وليست تنظيما ً بديالً عن الطقوس والشعائر
الدينيّة ،هي ترجمة تقنيّة عىل صعيد الدولة للتحوّل
املتمثل يف إعادة صياغة الســلطة السياسيّة وبنية
بمعزل عن املعطى الديني ووفق مقتضيات
الدولة،
ٍ
إرادة الجماعــة البرشيّة والــرورات العقالنيّة
والزمنيّــة واملكانيّــة .فالعلمانيّة تعنــي الحرية
والخيارات يف الشأن الديني ،أي الدولة ال تعتنق أي
فلسفة.
واملبدأ العام للدولة اللبنانيّة ،هي دولة علمانية.
وللتوضيح أكثر لبنان دولــة علمانيّة ذات مظاهر
دينيّة ،هنــاك مجتمع يقوم عــى مظاهر دينية،
ويظهر ذلك يف األحوال الشــخصيّة .الدولة اللبنانيّة
هي دولة مؤمنة وليســت دولة دينية تيوقراطيّة،
أي الدســتور يؤمن بفكرة وجــود الله وال ينطبق
عليه دين معني ،فال تشــكل فــروض اإلجالل لله
تعــاىل أيّ ّ
مس يف حيــاد الدولة دينيــاً .فمثالً يبدأ
دستور الكومنولث األسرتايل»:حيث إن شعوب نيو
ساوث ويلز ،فيكتوريا ،جنوب أسرتاليا ،كوينزالند،
وتسمانيا ،اعتمادا ً بتواضع عىل نعمة الله سبحانه
تعاىل ،وافقوا عــى االتّحــاد يف كومنولث واحد ال
يتجزأ ،تحت عهد اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
وايرلندا »...،وهذا ال يلغي أيضا ً من علمانية الدولة
األسرتالية.
إذاً ،فدســتور لبنان ال يُحدِّد للدولة دينا ً رسميا ً
كما ال يجعل من أي رشيعة دينيّة مصدر الترشيع.
والقوانني اللبنانية ال تســتند إىل عقيــدة إيمانية
معينة ،والقضاء يصدر أحكامه باســم الشــعب
اللبناني وليس باســم أي سلطة دينية ،فإن أنظمة
األحوال الشــخصية الدينية التعددية هي اإلستثناء
بحيث ليس مــن شــأنها أن تقــوِّض املنظومة
الحقوقية للدولة التي تبقى بكل هيكليتها منظومة
مدنيــة .إذا ً فلبنان تتعايش فيــه الدولة العلمانية
مع املجتمع غري العلمانــي ،فالجمهوريّة اللبنانية
ديمقراطية مدنية لجهة فلسفتها الدستوريّة.
وحيث إن الفــرد يف لبنان ينتمــي إىل طائفة

والطائفة تبني النظام ،فــإذا ألغينا الطائفية فلن
يلغى اإلنتماء الطائفي بل ستلغى قاعدة املشاركة
السياسيّة يف بناء النظام ويح ّل محلها تف ّرد الطرف
األقوى ما سيســمح له بممارســة اإلقصاء تجاه
اآلخرين عىل أساس انتمائهم الطائفي تحت ذريعة
عدم جواز حفــظ الضمانات ألحد عمــاً بإلغاء
الطائفية .فــإن انتماء املواطــن يف لبنان يتم عرب
الطائفة .النظام ---الطائفة ---الفرد ،وال يمكننا
التحدث بتنظيم مجال الدولة بمعزل عن املجتمع.
إن الدولة هي سلطة تنظيميّة وليست مرجعيّة
معتقديّة ،بمعنى آخر الدولة تنظم الروابط املاديّة
بــن املواطنني وليــس لها أي عالقــة باملعطيات
الفكريّة والروحيّة للمواطنني .والطائفة يف النظام
الســيايس اللبناني معناها ســيايس وليس دينياً،
فالطائفة معناها ديني فقط يف األحوال الشخصيّة،
وهي كما أرشنا انتماء ثقايف.
وعليــه ،فإذا اقتنعنا بأن موضــوع العلمانيّة
غري موضوع الطائفيّة ،نجيب بأن للدولة اللبنانيّة
علمانيّــة خاصة بهــا ،فال يمكــن مقارنة حالة
علمانية لبنان بعلمانية فرنسا ،لبنان حالة خاصة،
فال تتطور أي منظومة إال ضمن ســياقها الذاتي يف
التغيري.
إال أنه وبالرغم من أن لبنان دولة علمانية فإن
الح ّل ألزماته ومشاكله ليس يف هذا املطلب وتحقيقه
كمــا يطالب بــه الكثري من التغيرييــن باعتباره
هو الحل الوحيد لكل إشــكاليات النظام السيايس
اللبناني وأزمات لبنان السياســيّة وال يقترص عىل
هذا البعد فقط .فالطائفيــة املجتمعية والطائفيّة
السياسيّة التي يشري إليها التغيرييون عىل أنها آفة
مجتمعنا ،يف حــن أن املجتمع اللبناني هو مجتمع
مركب تعدّديته هي يف طائفيته املجتمعية التي هي
جزء من هويته ،وبالتايل إلنهــاء وإلغاء هذا األمر
يحتاج إمّ ا إىل تغيري الشــعب الذي يتألف منه لبنان
أو إىل مسار طويل من التطور لكي يتغري هذا األمر
ويبقى هناك احتمال كبري يف أن ال يتحوّل .وأكرب دليل
عىل ذلك هو بالرغم من أن مؤسس تركية الحديثة

مصطفى كمال أتاتورك كان قد فرض بقوة الجيش
حامي الدستور علمنة الدولة واألحوال الشخصيّة يف
تركية ،عىل الرغم من األرضيّة اإلسالميّة للمجتمع،
إال أن النتيجة كانت بتحويل آيا صوفيا إىل مســجد
من خالل خرق لـ»وثيقة األخوّة اإلنسانيّة من أجل
ّ
العاملي والعيش املشرتك» لعام  2019التي
الســام
ّ
ّ
وقع عليها أعىل مرجعيّتني دينيّتني وهما قداســة
الحرب األعظم فرنســيس وســماحة شيخ األزهر
أحمد ال ّ
طيّب ،وا ّلتي تُعترب أه ّم وثيقة مشرتكة بني
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األديان ،وانتها ٌك واضحٌ
صيحٌ عن تعاليــ ِم
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ِ
للقوانني الدّوليّة» .كما ونلفت النظر هنا أن املجتمع
ِ
الرتكي هو مجتمع متجانس دينياً ،بعكس املجتمع
اللبناني.
إذا ً فالعلمنــة ال تُقدّم الحل ملســألة الهويات
والــراع بينها ،فمحــور الخالف عــى الهوية
الطائفية ال عىل القناعات الدينية يف لبنان ،وال تقدم
حالً ألزمات لبنان السياســيّة الكربى وارتباطاته
الخارجيّة ،وانقساماته اىل محاور .فإن الحل يكون
يف كيفيــة إدارة هذه التعددية التــي هي يف لبنان
الطائفيّة املجتمعيّــة ،ألن إدارتها يف لبنان قد ثبت
فشــلها ،وال يكون يف إلغائها ألن اإللغاء ســتكون
النتيجة إذا ً يف القضاء عىل مشــاركة كل اللبنانيني
يف تقرير مصــر الوطن وإقصاء األقليات الطائفية
عن تحمــل املســؤوليات الوطنيــة وتحويلها إىل
مواطنني كاميل الحقوق نظريــاً ،وإىل مواطنني ال
حقوق لهم بل واجبات فقــط عملياً ،يف ظل وجود
ثقافة أيديولوجية إقصائية ال تتقبل اآلخر املختلف،
وبخاصة أن هناك غيابا ً لثقافة معاملة اآلخر كأقلية
وثقافة الديمقراطية وحقوق اإلنســان ،فضالً عن
غياب الدولة يف ممارسة مهامها األساسيّة.
(*) باحثة يف الشؤون السياسيّة

تحـــت المجـــهر

nidaalwatan.com
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بعدما رافق عهود لبنان ...انتخاب ملكات الجمال في لبنان يفقد بريقه

حفل «"الصبيّة الملكة"» رفع عتب أم عودة إلى الحياة؟
كتب األخطل الصغير ِّ
النتخابات الجمال في لبنان تاريخ عريق بدأ في العام  1939مع انتخاب جميلة الخليل كأول ملكة جمال للبنان ولها
ـمالُ
ج َ
«الص َبا َوال َ
َ
ُم ْـل ُ
أعـزُّ مِ ْ
ك» ،ليمر بعدها هذا «اإلستحقاق»بمراحل ذهبية وفضية وملتبسة اللون وحتى داكنة ابتداء من العام  2019الذي
ـن تَا َجيْـ ِ
ـاج َ
ك َي َديْـكِ/أي ُّ تَ ٍ
شهد توقف حفالت انتخاب ملكة جمال لبنان وأخواتها وتمديدًا غير مسبوق لوالية الملكة مايا رعيدي .ولطالما رافق انتخاب ملكات الجمال عهود
لبنان في عزه وكبواته وسقوطه فهل يكون لإلعالن اليوم عن عودة حفل انتخاب ملكة جمال لبنان رمزية ما ام مجرد حفل رفع عتب؟
زيــزي إســطــفــان
شــهد الجمال عهده الذهبي يف لبنان
الخمسينات والســتينات وحتى منتصف
السبعينات وترافق حينها مع اسم ريمون
لوار نقيب املراســلني األجانب يف لبنان الذي
ترأس لجنــة انتخاب ملكة جمــال لبنان.
وأزهرالجمــال وأزدهر يف عقــود العز هذه
ووصل عدد ملــكات الجمال يف العام 1966
إىل ســت وســتني ملكة كما أحصت مجلة
«الشــبكة» حينها .وبلغ قمــة تألقه مع
وصول جورجينا رزق اىل عرش جمال الكون
يف العــام  ،1971ليعود ويغــرق يف فوىض
انتخابية غري منظمة أيــام الحرب األهلية
ويصبح لكل زمرة وزعيــم حي وقبضاي
ملكته تحت مسميات عديدة.

ملكات ملكات

ودوالر الـ ،1500لتنتهي فقاعة العز املزعوم
ويغرق البلد وجميالته بدءا َ من ترشين األول
 2019يف سلســلة أزمات متصاعدة جعلت
الجمال وملكاته يف أدنى أدنى االهتمامات.
وللمــرة األوىل منذ العــام  1939لم ينتخب
لبنان ملكة جمال رســمية لثالث سنوات
فوضى الجمال المنظمة
متتالية ومدد آلخر ملكاته مايا رعيدي ( تم
حتى لقب ملكة جمال لبنان تشــظى
انتخابها يف حفل نظمته الـ  ،MTVوكادت
وترشذم وصار للبنان يف إحدى الســنوات
رعيــدي تحتفــل بيوبيلها
سبع ملكات حملن لقب ميس
الخشــبي( خمس سنوات)
ليبــان بوجود مســلحني يف
لــو لم تبــادر محطة LBC
الحفالت وصــاالت االنتخاب،
حفل ملكة جمال
اىل اإلعالن عن حفل انتخاب
اىل ان انتظــم األمر من جديد
مع توحيد مرجعية االنتخابات المغتربين في ضهور ملكة جمال لبنان الجديدة يف
تموز املقبل.
تحت لواء انطــوان مقصود الشوير مؤجل إلى
فهل يفتح هــذا الحفل
الذي تــوىل إدارة ورئاســة
صيف 2023
الجمال
كؤوس
لعودة
الطريق
مســابقة ملكة جمال لبنان
من مسابقات ملكة جمال لبنان
إىل لبنان؟ وهل ال يزال لها مكان يف هذا البلد
وأعاد تنظيمهــا ووضع رشوطا ً لها وتولت
املأزوم أم أن سكرة الصيف الحافل بالسياح
محطة الـــ  LBCتنظيم وبث حفل انتخاب
ملكة جمال المغتربين
ّ
الكؤوس؟
د
تع
ال
واملغرتبني
ملكة جمال لبنان بدءا ً من العام .1988
االتصــال الثانــي كان ببلدية ضهور
جمال
واستمر انتظام انتخاب ملكة
الشــوير حيث يقــام كل عــام مهرجان
خجول
جمال
الحرب
لبنــان يف فرتة إعادة اإلعمــار بعد
املغرتبني الذي يتخللــه حفل انتخاب ملكة
حاولنا
مقفل،
مقصود
أنطوان
مكتب
املختلفة:
وازدهرت معها ألقــاب الجمال
جمال املغرتبني وهو ثاني أبرز حفل انتخاب
حفل
أجواء
منــه
لنعرف
معه
التواصــل
واألزهار
والفاكهة
ملكة جمال الفصــول
بعد ميس ليبان .ولضهور الشــوير الحق
من
أخواتها
و
لبنــان
جمال
ملكة
انتخاب
الليلية
واملرابع
واملنتجعــات
والجامعات
الحرصي يف تنظيمه منذ العام  .1960أفادتنا
ً
ً
ا
قاطع
ا
رفض
رفض
مقصود
لكن
ملكات،
واملغرتب.
املقيم
لبنــان
وبلدات
واملصايف
رئيســة دائرة اإلعالم واألنشطة يف البلدية
ً
اللبنانيني
إن
ال
قائ
الشــأن
هذا
يف
الحديث
للكرز
وكذلــك
ملكته
للجنــارك
وصــار
نرسين عطايــا أن آخر انتخاب مللكة جمال
املخجل
من
بل
ال
اليوم
األمر
هذا
همهم
آخر
والربيع
للصيف
و
فتاتها،
وللكرمة
وللتفاح
املغرتبني كان يف صيف العام  2019وتوقف
يعانيه
ما
كل
وســط
املوضوع
يف
التحدث
وللبدينات
ملكــة
والرياضة
والشــاطئ
يف الســنتني املاضيتني «هذه الســنة بدأنا
لبنان من مــآس وكوارث ،ومع تأكيده أنه
ملكة تماما ً كالرشــيقات وللعرب مليحة
التحضريات» تقول عطايا و»استحصلنا عىل
أنه
إال
االحرتام
كل
آي)
(
lbc
ملحطــة
يكن
ولعارضــات األزيــاء .Miss Top Model
رخصة من وزارة السياحة وأرسلنا مكاتيب
ما
«حتى
الجمال
حديث
عن
االبتعاد
يفضل
وكان لجبيــل ملكتها ولكــروان ملكة
التكليف اىل بلدان االغرتاب إلجراء مباريات
الناس».
يسبونا
منافسة وللمغرتبني ملكتهم وإن انقسمت
النتخاب امللكات كل يف بلدها ،وعادة ما كان
اىل اثنتــن يف مرحلة مــن املراحل ،وحتى
االنرتنت املتعثــر يف لبنان انتخبت له ملكة
بعد أن توّج كأكثر خدمات االنرتنت تعثرا ً
يف العالم« .ملكات لسن كامللكات» وحفالت
قليلها يرتدي طابعا ً رسميا ً معرتفا ً به من
وزارة الســياحة وكثريها تنفيعات تحت
ويف مسلســل امللكات يف الســتينات وفق مقال نرش عىل موقــع املدن فازت
غطاء الجمال.
جورجينا رزق يف آذار  ،1969بلقب «ملكة جمال الفلسفة» ،ونقلت «الشبكة» عنها
وأعادت تلــك الفورة الجمالية بدءأ من
قولها بهذه املناســبة« :ال أعرف شيئا ً عن الفالسفة وال أقرأ كتب الفلسفة ،أفضل
التســعينات وحتى أواخر العقد الثاني من
قراءة املجالت ،وأحب الســبور والعزف عىل البيانو وســماع املوسيقى» .يف العام
األلفية الثالثة اىل لبنان العز الذي كان له يف
التايل ،حصلت «ملكة جمال الفلسفة» عىل لقب «ملكة جمال لبنان ث ّم توّجت عىل
فرتة الستينات وســاهمت حفالت انتخاب
عرش جمال الكون يف العام  1971لتبقى حتى اليوم أشهر امللكات.
ملكات الجمال يف الرتويج للسياحة وتنشيط
حركتها تحت رعايــة حاكم مرصف لبنان

ملكة جمال الفلسفة

مس كسروان

فتاة الكرمة

...ولبيبلوس ملكة

ودخلت املحســوبيات عىل عملية االنتخاب
وطرأت الخالفات فانســحبت البلدية من
هذه العملية .خالل جائحة كورونا توقفت
مهرجانــات الكرمة لتعود هــذا الصيف
بحفالت مجانيــة مخترصة ال تكلف الكثري
ال سيما يف غياب الرعاة وتضم حفالت فنية
ومرسحيات ونشاطات ترفيهية لألوالد ،وال
يبدو أن لفتاة الكرمة فيها اي حضور.
ملكة جمال كــروان يف كازينو لبنان
كما ملكة جمال جبيل يف إده ساندز حفالن
كانا يشــعالن قــرى املنطقتني حماســة
ويدفعان بأهل القــرى وبلدياتها ونواديها
اىل السعي لدعم الصبية املتبارية .والحفالن
من إعداد مركز بيبلورامــا اإلعالمي وكانا
يخلقان نشاطا ً سياحيا ً عامرا ً يف القضاءين
بعد أن يناال إذن وزارة السياحة وموافقتها
اليوبيل الخشبي
عىل لجنة التحكيم .وتقول السيدة دنيا الحاج
يبلغ عدد البلدان املشاركة بني  12و  17بلدا ً
املسؤولة عن إعداد وتنظيم حفالت الجمال
من املنتسبني اىل الجامعة اللبنانية الثقافية
يف بيبلوراما إن آخــر حفل انتخاب جرى يف
حول العالم ،لكن لهــذا العام لم يكن لدينا
ترشين األول عــام  2019وبجهد تم إنجازه
العدد الكايف للمشاركة إذ لم تجر انتخابات
بعد بدء انتفاضة ترشين ثم توقف كل نشاط
إال يف عدد قليل مــن البلدان فارتأينا تأجيل
وتؤكد «نحن اليوم بصدد إعادة دراسة الحدث
الحفل اىل العام املقبل عىل أن تشارك الصبايا
الجمايل لكن التاريخ لم يتحدد بعد ربما يكون
املنتخبات هذا العام يف حفل السنة املقبلة».
يف أواخر الصيف .وكمؤسسة بيبلوراما لدينا
تؤكد عطايــا أن ملكة جمال املغرتبني
صفحة خاصة تتقــدم الفتيات من خاللها
حــدث ثقايف ووطني بقدر مــا هو جمايل
للمشاركة كما أننا ندعو الشابات يف القرى
والهــدف منه تعريف الشــابات من أصل
عرب البلديات والجمعيات للمشاركة .وهنا ال
لبنانــي اىل جذورهن و بلدهن وتشــكيل
بد من اإلشــارة اىل أهمية حفل الجمال الذي
رابط بــن لبنان املقيم واملغــرب .وكان
يقام بالنســبة للصبايا يف قضاءي كرسوان
يع ّد للمشــاركات برنامج
وجبيــل إذ أن كل صبيــة
ثقايف ســياحي عىل مدى
تتأهل تفتح أمامها الفرصة
اســبوع يزرن خالله أبرز
لعيــش تجربة جديدة تتعلم
للجنارك ملكته وكذلك
املواقع السياحية اللبنانية
مــن خاللها الكثــر وتطل
ويتعرفــن اىل العــادات للكرز وللتفاح وللكرمة عىل مجتمع جديد وتكتسب
اللبنانيــة .وكان حفــل فتاتها وللصيف والربيع الخــرة الالزمة للتقدم مثالً
االنتخاب يســاهم بشكل وللبدينات ملكة تمامًا اىل لقب ملكــة جمال لبنان
فعال يف تنشــيط السياحة
او اىل وظيفة جديدة عدا عن
كالرشيقات ...وللعرب
والحركة يف ضهور الشوير
الجوائز املالية التي تفوز بها
مليحة
والعديــد مــن املناطــق
من تنال اللقب والســفرات
واملنتجعات واملطاعم التي تزورها امللكات
الســياحية للمشــاركات .وكان كل حفل
ويحــره ما يقارب  1500شــخص مع
يضم نخبة من املحرتفني من مصممي أزياء
وخرباء ماكياج ويستقطب جمهورا ً واسعا ً
لجنة تحكيم مختــارة وبتمويل من رعاة
متعددين وينقل عىل شاشة  MTVويتوىل
ويحظى برعاية إعالمية وتمويلية ليأتي عىل
اهم املصممني وخــراء املاكياج واملزينني
املستوى املطلوب».
جمال ما قبل األزمــة لم يكن متوقفا ً
االهتمام باملتباريات ما يجعله شعلة حركة
ونشــاط عىل كافة الصعد واســتمرارية
عىل لبنان بل وصل اىل أوروبا حيث كان حفل
لتقليد بدأ منذ أكثر من نصف قرن.
انتخاب ملكة جمال أوروبا يجرى عىل أرض
كازينو لبنان ويتفــوق يف إعداده وتنظيمه
حفالت تحيي المناطق
عىل أي حفل أوروبي آخــر ليكون األنجح
فتاة الكرمة كانت رمــزا ً ملدينة زحلة
كما يقول روجيه زيلري رئيس منظمة ملكة
وكان حفل انتخابها يقام ضمن مهرجانات
جمال أوروبا وكما تؤكد آخر ملكة أوروبية
الكرمة التــي تحييها بلدية زحلة كل صيف
متوجــة يف لبنــان األوكرانيــة إيرينا التي
وتتضمن فعاليات متعــددة أبرزها موكب
رصحت يف حديث ســابق انها سعيدة جدا
عربات الزهورالذي ترتأســه فتاة الكرمة.
بتتويجها عىل ارض لبنان هذا البلد املضياف
كميل العموري املسؤول عن هذه املهرجانات
الجميل وشعبه الراقي واشادت بتنظيم هذا
يروي كيف كان لحفل انتخاب فتاة الكرمة
الحفل.
يف املــايض نكهة خاصة عفوية وشــعبية
وما جمعــه الجمال يومــا ً بني لبنان
حيث كان االنتخاب يتم خالل عشاء تتقدم
وأوكرانيا فرقته الحروب واألزمات فعىس أن
فيــه املتباريات من الحــارضات يف الحفل
يعــود اىل البلدين جمال أيامهما قبل تيجان
ويتم اختيار واحدة منهن ثم تغريت األمور
ملكاتهما...
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 ...على خشبة مونو

جوزيان بولس :مسرح موليير خالد
لم يشأ مسرح "مونو" في األشرفية أن تمر ذكرى ميالد موليير الـ400
( ،)2022-1622من دون االحتفاء بهذه المناسبة التي شغلت العالم
الفرنكوفوني أجمع تخليدًا لذكرى الكاتب المسرحي الفرنسي العالمي
ً
ً
وترجمة وتمثي ً
قراءة
الذي ال تزال نصوصه المسرحية األكثر
ال في عالم

المخرجة كاتي يونس

ملصق العرض

جــــــنــــــى جــــــبــــــور
أخبرينا أكثر عن هذا العمل المسرحي؟
احتفل العالم الفرنكوفونــي بذكرى ميالد موليري
الـ ،400ولم يكن من الصائب ان نغيب عن هذه املناسبة.
مع االشــارة اىل ّ
أن مــارون نحــاس ،أول من عرض
" ،"l’avareمرسحية مقتبسة عن موليري ،يف لبنان.
وعند اســتالمي ادارة مــرح "مونو" قررت
تقديم قراءات من نصوصه تحت عنوان "Molière
 ،"le Patronالن الوضع االقتصادي الصعب يمنعنا
من تنفيذ عمل مرسحــي كامل متكامل ،مع نخبة
من املمثلني ،هم :ماغي بدوي ،ســريل جرب ،وليد
عرقجي ،صوالنج تراك وآغوب ديرغوغاسيان .كما
اخرتنا الشــابة كاتي يونس ( 25ســنة) لالخراج،
انطالقا ً من هدف مرسح "مونو" ،بتشجيع الشابات
والشباب املبتدئني يف مهنة التمثيل واالخراج.

اللغة الفرنسية .وفي هذا الصدد اجتمع  6ممثلين مخضرمين في
عرض مسرحي يحمل عنوان " "Molière le Patronلقراءة بعض من
نصوصه على خشبة "( "Actمونو) ،بحسب ما توضحه جوزيان بولس
في حديثها لـ"نداء الوطن".

فريق العمل

ما هي النصوص المختارة لهذه القراءات؟
وقع اختيارنــا عىل نصــوص موليري األكثر
شهرة ،أبرزها:
"L’avare", "Le Bourgeois gentilhomme", "Don
Juan"، "Amphitryon"، "La Critique de L'École
des femmes" , "Les Fourberies de Scapin" ,
"Tartuff " , "Le Malade imaginaire".
ما الرابط المشترك بين النصوص المختارة من حقبة
موليير وأيامنا هذه؟
نصوص موليري ال تشــيخ ،اذ القــى الضوء من
خاللها عىل عيوب االنســان التي لــم تتبدل بدورها،
فالبخيل ما زال بخيالً وكذلك املريض الوهمي...
لــم يربط موليري هذه العيــوب بزمانه ،بل عالجها
بذكاء وحوّلها اىل مواضيــع عاملية صالحة لكل األزمان.
كذلك ،عالــج املواضيع املتعلقة بتحــرر املرأة وكان من

ارشس املدافعني عنها ،وهذه النقطة قد يجهلها الجمهور،
ففي الحقبة التي واكبها عرفــت املرأة بدورها الرائد وال
ســيما عىل املســتوى الثقايف .وبالتايل ،يمكن القول إنه
املرسح الخالد ...الذي ال ينتهي إال ليبدأ من جديد.
يف املقابل ،عاش موليري ايام امللك لويس الرابع عرش
ويف عهده ازدهرت الحضارة الفرنسية يف ميادين العلوم
واآلداب والفن ،وظهرت املآثر األدبية الكبرية للشــعراء
الفرنســيني الكبار  ...عىل أمل ان يهتم حكامنا بالثقافة
لع ّله يتطور بلدنا لبنان ويزدهر.
ما الذي يميز هذا العرض المسرحي؟
نادرا ً ما يشهد املرسح اللبناني أعماال ً مميزة من
هذا النوع .وال ب ّد من االشارة اىل ّ
أن القراءات ال تعني
أن الجمهور سيشاهدنا نقرأ النصوص فحسب بل يف
العمل أداء واخراج وادارة ممثلني.
اســتمتعنا كثريا ً يف التحضري لهذا العرض ،ولم

"ورشة" تحصد الجائزة األولى في "آسيا "2022
فاز فيلم "ورشة" للمخرجة اللبنانية-
الكندية دانيا بدير بالجائزة االوىل يف مهرجان
االفالم القصيــرة "آسيا  "2022الذي اقيم
يف طوكيو.
يروي الفيلم حكاية عامل بناء ،تمنعه تقاليد
الواقع من التعبري بح ّرية عن شــغفه بالرقص،
ويُنشئ لنفســه عاملا ً مُتح ّررا ً خياليا ً بعيدا ً عن
الواقع ،يجعله يُبدع ويغنّي ويرقص ويحلم.

يتطلب منا الكثري من التمارين بســبب غياب حفظ
النص والتحريك عىل املرسح ،فشــكل فسحة تنفس
لنا ،وللجمهور ايضاً.
متى تنتهي العروض وهل هي متاحة للجميع؟
ما زال أمامنا عرضان لنقدمهما بعد أن انتهينا
من تنفيذ اثنني آخرين يف األســبوع املنرصم .ندعو
الجميع اىل مشــاركتنا وحضور هذه القراءات عىل
خشــبة "( "Actمرسح صغري يف مونو) ،اليوم 30
حزيران الساعة السابعة مساءً ،ويف األول من تموز
عند الثالثة ظهراً .يُذكر أننــا اخرتنا اوقاتا ً مختلفة
لجذب اكرب عدد ممكن من الجمهور.
كمــا ّ
أن أبوابنا مفتوحة أمــام جميع الفئات
العمرية مجاناً ،ويمكن ملن يرغب ترك مغلف رمزي
عند ابواب املرسح ،يســاعد مــن خالله عىل تأمني
الوقود للممثلني.

تتخطى
"حلوة الدني"
ّ
المليو َني مشاهدة
تخ ّ
طت أغنية الفنانة نجــوى كرم "حلوة
الدني" التي تحمــل الكثري من الطاقة اإليجابية
وأجواء الفرح املليوني مشاهدة متصدرة الرتند
وهي من كلمات وألحانجهاد حدتشيتي ،توزيع
موسيقي روبري األســعد ميكس وماسرت فادي
جيجي وستوديو جو باروتجيان.

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

تتخلص اليوم من أزمة مهنية
مستجدة سببها أحد الزمالء،
وتستعيد نشاطك املعهود
وقابليتك عىل العمل.

يسعدك الرشيك بأفكاره البنّاءة،
ويساعدك لتتجاوز املشاكل التي
تخىش تأثريها يف العالقة.

حاول أن تتق ّرب أكثر من الرشيك
اليوم وامنحه املزيد من الحنان
والعطف وتفهّ م وضعه املحرج.

قد يكون مزاجك متع ّكراً ،لذلك
من املستحسن أال ّ ترتبط بمواعيد
مهمّ ة لئال تخرس ثقة اآلخرين.

حاول أن ّ
توضح وجهة نظرك
للرشيك ّ
ألن الغرية بدأت تطرق
بابه بقوة غري مسبوقة.

حاول أن تكون أكثر جدية يف
العمل ،وحافظ هىل هدوئك
املعتاد لتتجاوز بعض العقبات
التي تعرتض تقدمك.

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

تصطدم ببعض العراقيل التي
تجعلك محبطاً ،لكن ساعة
الحقيقة مع الرشيك باتت
قريبة فكن مستعداً.

تلتقي أشخاصا ً متعددين وت ّ
طلع
عىل معلومات قد تذهلك ،وتط ّل
عىل تغيريات وتسمع عن أزمات
ّ
تخص بعض املقربني.
مالية

يوم مثمر ونشيط لك أيها
املجتهد واملثابر ،ال تُهمل
عملك وال ترتدد يف اإلقدام
عىل خطوات جريئة.

ال تقف عند املحطة األوىل من
الخيبةّ ،
ألن األفق يبدو أكثر
نجاحا ً وفائدة وال سيما يف مجال
املشاريع املستقبلية.

ال تتخذ قراراتك املهمة فردياً،
وللرشيك كامل الحق بمناقشتك
ومساعدتك يف بعض األحيان.

ال تتخذ قراراتك املهمة
فردياً ،وللرشيك كامل الحق
بمناقشتك ومساعدتك
يف بعض األحيان.

٩

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٧٣السنــــة الثــالثــة

NETFLIX CORNER

الـخـمـيـس  ٣٠حــزيــران 2022

SERIES

OUR RATING

...The Umbrella Academy

خليط من اإليجابيات والسلبيات

جـــــــــــاد حـــــــــداد
لطاملا كان مسلسل The Umbrella Academy
(أكاديميــة املظلة) مــن أفضل قصــص األبطال
الخارقني عىل شــبكة "نتفلكس" .يشــمل العمل
مجموعــة متنوعة من الشــخصيات وحبكة مثرية
لالهتمام ،وقد نجح يف إعادة ابتكار نفســه عىل مر
مواســمه الثالثةّ .
لكن هذا التجــدّد هو الذي يجعل
الجزء الثالث أفضل وأسوأ موسم يف آن.
يبدأ هذا الجزء من حيث انتهى املوســم الثاني
وينتقل إىل مشــاهد الحركة من دون إهدار الوقت.
يجد األشــقاء أنفســهم يف مقر "أكاديمية سبارو"
ويندلع هناك عراك كبــر بني املجموعتَني .قد يكون
اســتعراض القوة بهذا الشــكل من أفضل جوانب
ً
املوســم كله ،لكنه يبقى ثانويا ً
مقارنة بمشــكلة
خطرية مصدرها الطابق السفيل.
يُهدد خطر آخر الكون مجدداً ،لكنه يظهر هذه املرة
عىل شكل كرة متحركة من الطاقة اسمها "كوغلبليتس".
أمام هــذا الوضع ،تضطر مجموعة األشــقاء املتف ّرقة
للتعاون ملنع تدمري هذا العالم والكون كله.
األجواء العامة مألوفة .تط ّرق املوسم الثاني إىل
الســفر عرب الزمن ،وتمحور املوسم األول حول ردع
شخصية "فانيا" ،ويحاول املوسم الثالث أن يتصدى
لتهديدَين متزامنَني ،لكنه يفشــل يف التوفيق بينهما
بطريقة مقنعة .تتعلق أكرب مشكلة هذه املرة بكيفية
التعامل مع األشقاء.

تزامنا ً مع هذا الخطر الذي يُهدد بإنهاء العالم،
يتطرق املسلســل أيضا ً إىل محــاور مختلفة من
الشخصيات لكنه ال يســتغلها بدرجة كافية ،مع
أنــه يبدأ بطريقة واعدة عمومــاً .يتعلق واحد من
أبرز التغريات يف القصة بشخصية "فاريا" (إليوت
بايــج) التي تخوض تحوّلهــا الجنيس كي تصبح
"فيكتور" ،وهو الشخص الذي أرادته منذ البداية.
إنه تحوّل مؤثر ويبدو أنه يزيد ثقة الشاب بنفسه
إىل أن يصبح تابعا ً لشــخصية "أليسون" يف مرحلة
متقدمة من القصة.
بالحديــث عن "أليســون" ،يبدو مســار هذه
الشــخصية غريبا ً يف هذا املوســم .من الواضح أنها
باتت أقــرب إىل شــخصية "واندا ماكســيموف"
الخياليــة .تخرس "أليســون" أقرب النــاس إليها
وتهاجم كل من يقــف يف طريقها ويمنعها من فعل
ما تُخطط له .هي تشــعر بالغضب واملرارة وال تبايل
بالعالم ،حتى أنها ترتكــب أعماال ً رشيرة مثل القتل
والتالعب باآلخرين .لكن ال يحاســبها أحد عىل هذه
الترصفات كلها لألســف ،بل إن الشخصيات األخرى
تعتذر منها يف مرحلة معينة!
لن نكشف مصري "أليســون" ،لكن يكفي أن
َ
تعاقب عىل أفعالها الســيئة يف أي
نقول إنها لــن
لحظة ،وقد أصبحت هذه النزعة الشائعة يف أعمال
هوليــوود مثرية للقلق عىل مســتوى التعامل مع
الشخصيات النسائية.
باستثناء هذين املمث َلني ،يسهل أن نالحظ التطور
يف أداء معظم املمثلني اآلخرين .هم يستفيدون طبعا ً
مــن اتخاذ القصة أبعادا ً مظلمة هذه املرة .يشــمل
املسلسل لقطات مدهشة من املايض ،ويعرض تهديدا ً
خياليا ً ممتعــا ً عرب ثقــب "كوغلبليتس" ،ويطرح
الخليط نفسه من الفكاهة والدراما والهوس العابر
للزمن .إنها العوامل التي ميّزت أول موسمَ ني.
لكن رغــم هذه الجوانب اإليجابيــة كلها ،توحي
األحداث بني الحلقة الثامنة والعارشة بأننا نشــاهد
مسلسالً مختلفا ً بالكامل .ثمة تناقض غريب يف األجواء

العامة ،ال سيما يف الحلقة السابعة التي تنتهي بلقطة
صادمة تطغى عليها مظاهر االزدراء والالمباالة.
تعــجّ الحلقة الثامنــة بأحــداث فارغة وال
تســهم يف تطور القصة .األسوأ من ذلك هو غياب
أي مشــاهد مشــوّقة يف أي جزء من هذه الحلقة
التــي تُعترب األضعف يف املوســم الثالث .لكن تأتي
الحلقة التاســعة (وهي األقرص من بني الحلقات
كلها ،إذ تقترص مدتها عــى  38دقيقة) كي تُمهّ د
للنهاية التي تح ّل املسائل العالقة وتعيد األحداث إىل
مسارها الصحيح.
يف ظل الحديث عن إنتاج موسم رابع قريباً ،يقدّم

الجزء الثالث عددا ً من أفضل وأسوأ العنارص يف العمل
كله .يشــمل هذا املوســم لحظات الفتة ومدهشة،
وتمتزج التحوالت الصادمة يف األحداث مع مشــاهد
الحركة املمتعة وأســاليب مبهرة عند اســتعراض
القوى التي تتمتع بها الشخصيات الرئيسية.
من الناحية الســلبية ،يبدو تطور الشخصيات
هشــا ً يف هذا املوســم ،وال تعطي الحبكــة الفرعية
املرتبطة بـ"أكاديمية سبارو" األثر املنشود ،حتى أن
القصة تعيد تدوير أفكار مألوفة .يبقى العمل ترفيهيا ً
يف جميع األحــوال ،لكن ال يمكن أن نشــعر باملتعة
نفسها حني تتكرر املشاهد مهما كانت مبهرة.

 ...إشتراكات أرخص مع إعالنات
تعمل "نتفليكس" بنشاط عىل توفري عرض جديد أرخص سعرا ً
لزبائنها هو عبارة عن اشــراك تتخلله إعالنــات ،مع اإلبقاء عىل
صيغة اشــراكاتها الحالية .وكانت رشكة البث التدفقي العمالقة
التي كانت تتمسك بنموذج اشرتاكات من دون إعالنات ،كشفت عن
هذا التحول يف نيســان بعدما فقدت للمرة األوىل منذ عرش ســنوات
 200ألف مشرتك يف الربع األول من السنة مقارنة بنهاية عام .2021
وقالت مديرة التواصل يف "نتفليكس" فرنســا آن غابرييل دوبا
بانتاناس إنــه "ليس لدينا جدول زمني دقيــق حتى اآلن" ،مذ ّكرة

Video Games

ُتطلق عالمة خاصة بملحقات ألعاب الفيديو
كشفت رشكة "سوني" اليابانية العمالقة
النقاب عن عالمتها التجارية الجديدة ""Inzone
املتخصصة يف التجهيــزات امللحقة بعالم ألعاب
الفيديو الذي يتحول انغماســيا ً أكثر فأكثر ،ما
يعكس عزمها عــى تعزيز حضورها يف القطاع
مــن دون حرص نفســها بمنظومــة أجهزة
" "PlayStationالتي تنتجها .وتضم التشكيلة
راهنا ً شاشــتني وثالث خوذات ســمعية .ومع
أن معظم هذه املنتجــات مصممة للتكيف مع
" ،"PlayStation5هي تســتهدف أيضا ً سوق
ألعاب الفيديو عىل أجهزة الكمبيوتر ،وهو قطاع
ترغب الرشكة بوضوح قي تعزيزه.
وال تــزال تراهــن عــى وحــدة التحكــم
" "PlayStation5التــي أصدرتهــا يف نهاية عام
 ،2020لكن إنتاجها ال يــزال متأثرا ً باالضطرابات
يف سالسل التوريد بسبب الجائحة ،وهي تجد تاليا ً

صعوبة يف تلبيــة الطلب املرتفع .وتعاني يف الوقت
الراهن تأخــرا ً يف فئة ألعــاب الفيديو عىل أجهزة
الكمبيوتــر وخصوصا ً باملقارنة مع منافســتها
الكربى " "Microsoftاألمريكية التي تنافس أيضا ً يف
مجال أجهزة األلعاب ،من خالل وحدتها "."Xbox
أما يف مجــال ملحقات األلعــاب ،فثمة
حضور قــوي أيضا ً لعالمــات تجارية أخرى
" "Razerو" "Corsair Gamingو"Logitech
 "Internationalو"."SteelSeries
وقــال املحلــل يف رشكة االستشــارات
املتخصصــة " "Kantan Gamesســركان
توتو" :إن رشكة "سوني" تعاني تأخرا ً كبريا ً
يف هذه الســوق املزدحمة بشدة" .وأضاف أنه
"كان ينبغي أن تدخل هذه السوق منذ سنوات
نظرا ً إىل أنها مُصنِّــع متكامل أللعاب الفيديو
وتجهيزاتها"( .أ ف ب)

بأحدث ترصيح للمدير العام للرشكة تيد ساراندوس أدىل به األسبوع
الفائت يف ملتقى " "Cannes Lionsالكبري لقطاع اإلعالن .وأضافت:
"إننا نعمل بنشاط عىل ذلك وفكرة إعطاء خيارات إضافية ملشرتكينا
يف سياق التضخم املرتفع تش ّكل أولوية".
وتعتزم أيضا ً فرض بدل مايل عىل مشرتكيها يف حال أرادوا تشا ُرك
كلمة املرور الخاصــة بهم مع آخرين .وتدفع  222مليون أرسة بدل
اشرتاك ،لكنها تتشارك الحســابات مع أكثر من  100مليون أرسة
أخرى غري مشرتكة يف الخدمة ،وفق تقديراتها( .أ ف ب)

وودي آلن يفكر باالعتزال
لــم يســتبعد املخــرج
األمريكــي وودي آلن أن يكون
فيلمه املقبل الذي سيصور يف
باريس آخر عمل ســينمائي
له ،قائــاً إنه "فقد الكثري من
الحماسة للعمل".
وقــال مخــرج "Annie
 "Hallيف بــث مبــارش عىل
حســاب بالدويــن عــر
"إنســتغرام"" :ربما سأنجز
هــذا الفيلــم اإلضــايف ّ
لكن
الحماسة تبخرت بقدر كبري"،
مضيفــاً" :لم أعد أســتمتع
كثريا ً بإنجــاز فيلم وعرضه
عىل الشاشة الكبرية" ،مشريا ً
ّ
"التغيات التي تشــهدها
إىل
الصناعة الســينمائية بفعل

اإلقبــال املتزايــد عــى البث
التدفقــي" .مؤكــدا ً عىل أنه
سينجز فيلما ً آخر ،وبعد ذلك
سريى كيف يشعر( .أ ف ب)
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أميركا ال ينبغي أن تنسخ
"مبادرة الحزام والطريق" الصينية
طوال عق ٍ
د من الزمن ،عبّر صانعو السياسة األميركية عن قلقهم
من "مبادرة الحزام والطريق" :إنه المشروع االستثماري الضخم
الذي أطلقته الصين لتمويل بناء الجسور ،والموانئ ،ومحطات
توليد الكهرباء ،وسكك الحديد ،واألنفاق ،وشبكات الجيل الخامس
الالسلكية ،حول العالم .ساهمت هذه المبادرة في توسيع البصمة
الصينية وزيادة ديون القوى العالمية للصين ،إذ تقدّم البنوك الصينية
األموال الالزمة لدفع تكاليف مشاريع البنى التحتية .في حزيران
 ،2021قام الرئيس األميركي جو بايدن ،خالل اجتماع مجموعة
الدول الصناعية السبع في بريطانيا ،بإطالق الرد الغربي على ذلك

البرنامج :إنها مبادرة "إعادة بناء عالم أفضل" .تعهد بايدن بأن تسهم
هذه المبادرة في "تلبية حاجات البنى التحتية الضخمة في البلدان
ذات المداخيل المنخفضة والمتوسطة" ،تزامنًا مع التركيز على
معالجة مشاكل المناخ ،والبنية التحتية الرقمية ،والمساواة بين
الجنسين ،واألزمات الصحية .طرح الرئيس بعض التفاصيل حول بنود
البرنامج ،لكن يمكن اعتباره بدي ً
ال غربيًا واضحًا عن "مبادرة الحزام
والطريق" .لكن تباطأت مبادرة "إعادة بناء عالم أفضل" منذ ذلك
الحين ،حتى أن اسمها تغيّر ويتجه المعنيون إلى تسميتها "الشراكة
من أجل البنية التحتية العالمية".

تــشــارلــز كــيــنــي ،ســكــوت مــوريــس

يف مطلق األحــوال ،تبقى هذه املبادرة
غري مناســبة للتنافس مع الصني يف الدول
الناميــة .الواليات املتحــدة معروفة بقلة
كفاءتها يف اســتثمارات البنــى التحتية
وعدم التزامها بهذا النوع من املشــاريع،
لذا من غري املنطقي أن تحاول إنشاء البنى
التحتية يف الخارج .مــن األفضل أن تتوىل
املؤسســات االقتصادية متعددة األطراف،
التي تؤدي فيهــا الواليات املتحــدة دورا ً
رائداً ،هذه النشــاطات وعىل رأسها البنك
الدويل ومصــارف إقليمية مثل بنك التنمية
األفريقي .يف خضم املنافســة الثنائية مع
قطار شحن خورجوس على الحدود بين الصين وكازاخستان | تشرين األ ّول 2017
الصني ،يجب أن تســتغل واشنطن نقاط
عىل  27مليــون دوالر للواليات املتحدة.
ملاليني األ ُ َس يف املنطقة ،و"شبكة النقطة
قوتها ،ال ســيما قطاع التعليم العايل فيها.
ومن بني أكــر عرشين رشكة بناء ،يقع
الزرقاء" التي تســمح ألسرتاليا واليابان
من الناحية اإليجابية ،سيكون تعليم الجيل
 14منها يف الصــن و 6يف أوروبا ،بينما
والواليــات املتحدة بدعــم تطوير بنية
املقبل من قــادة العالم ،بدل الســعي إىل
تخلو الواليات املتحدة من هذه الرشكات.
تحتية عاملية مستدامة ،ومبادرة "تعزيز
مواكبة رشكات البناء الصينية ،ورقة رابحة
تدين الصني بهيمنتها جزئيا ً إىل اإلعانات
التنمية والنمو من خالل الطاقة" لتسهيل
لتحســن املكانة األمريكية عىل الســاحة
الحكومية ،لكــن تبقى هــذه املقاربة
حصول الحكومــات يف منطقة املحيطني
الدولية ولتطوير االقتصاد األمريكي أيضاً.
فاعلة لتطوير الــدول التي تتلقى هبات
الهندي والهادئ عىل مصادر
حني أطلقت إدارة بايدن
من دافعي الرضائب الصينيني .قد يزعم
الطاقة .كانت هذه املشاريع
مبادرة "إعــادة بناء عالم
صانعو السياســة األمريكية أن اإلعانات
مختلفة عن "مبادرة الحزام
أفضل" ،حرص املســؤولون
عــى عــدم اعتبارهــا ردا ً
الصينية غري عادلــة ،لكن لن تلقى هذه
والطريــق" ألن الواليــات
الشكاوى أي آذان صاغية يف البلدان التي
املتحــدة التزمــت بتقديم
مبــارشا ً عىل الصــن ،فقد
ال تتراجع أهمية
تستفيد من سخاء الصني.
مبالغ ضئيلة وتم استثمار
شــعروا بالقلق عىل األرجح
ّ
لكن أسوأ جانب من مبادرة "إعادة
من وضــع هــذه املبادرة أميركا بمجال البنى معظم األمــوال املخصصة
بناء عالــم أفضل" هــو ارتكازها عىل
العاملية يف خانــة الخطوات التحتية بسبب حجم لها يف الــركات الخاصة.
الدفاعيــة .لكن قــال أحد مشاريعها فحسب بل لكن لألسف ،لن ّ
نموذج "رأسمالية التعامل الذاتي" الذي
يغي مسار
اســتعملته الحكومــة األمريكية إلدانة
مبادرة "إعــادة بناء عالم
املسؤولني عند كشف النقاب
تبدو الصين أكثر براعة
الصني .تشمل أبرز عنارص اسرتاتيجية
أفضل" هذا النمط مطلقاً".
عــن املبــادرة يف بريطانيا:
"نحن لم نطــرح حتى اآلن بالبناء محليًا وخارجيًا
إدارة بايدن ملنافســة الصني اقتصاديا ً
ال ترتاجــع أهميــة
إعانات تحصل عليها الرشكات األمريكية.
الواليات املتحــدة يف مجال
أي بديــل إيجابــي يعكس
تنفق الوكالــة األمريكية للتنمية الدولية
البنى التحتية بســبب حجم مشاريعها
قِ يَمنا ومعايرينا ونمط عملنا" .يُفرتض أن
معظم مواردها لرشاء السلع والخدمات
فحســب ،بل تبدو الصني أكثر براعة يف
يتعارض ذلــك البديل مع النموذج الصيني
من الرشكات األمريكية .يف الوقت نفسه،
البناء محليا ً وخارجياً .تسيطر الرشكات
الذي يبدي مصالح الرشكات الصينية عرب
قد يؤمّ ن "قانون االبتكار بني الحزبَني"
الصينيــة عىل املشــريات التنافســية
ربط القروض بالعقود.
املليارات لدعم القطاع وزيادة إنتاج أشباه
الخاصة باملقرضــن الرائدين يف مجال
لكن تبدو الفكرة القائلة إن الواليات
املوصالت األمريكية .األسوأ من ذلك هو
البنيــة التحتية ،مثل البنــك الدويل .هي
املتحدة لم تطرح "بديالً إيجابيا ً يف املايض
إقدام بريطانيا عىل نسخ الرد األمريكي.
فازت بعقــود يموّلها البنك الدويل بقيمة
غريبــة .خــال العقد الســابق وحده،
بدأ رئيس الــوزراء الربيطاني ،بوريس
 2.3مليار دوالر خــارج الصني يف العام
أطلقت الواليات املتحدة برنامج "أفريقيا
ً
جونســون ،يعيد توجيــه اإلنفاق عىل
مقارنة بعقــود تقترص قيمتها
،2020
القوية" الذي يهــدف إىل تأمني الكهرباء
يف الســنوات األخــرة ،أهملــت الحكومة
األمريكية ميزانيات األبحاث العامة وكبحت تدفق
الطالب األجانب نحو املدارس األمريكية .بدأت هذه
العملية يف عهد الرئيس دونالد ترامب ،لكن لم يبذل
بايدن جهودا ً كافية لتغيري هذا املســار .إنه خطأ
فادح ،لكن تستطيع إدارة بايدن أن تُصحّ حه عرب
تقليص املدة التي ينتظرها الطالب قبل حصولهم
عىل موعد لتقديم طلب نيل التأشرية ،علما ً أن هذه
املدة قد تصل إىل ســنة أو أكثر يف بعض الحاالت.
يمكــن تصحيح الوضع أيضا ً عــر دعم برنامج

"فولربايت" الذي يقدّم ِمنَحا ً دراســية كي يدرس
األمريكيــون ويجروا األبحــاث يف الخارج أو كي
يأتي الباحثون األجانب إىل الواليات املتحدة ،وعرب
تســهيل وصول غري األمريكيني إىل برامج قروض
الطالب الفدرالية.
إلثبات الدعم األمريكي للمنافســة الدولية،
تســتطيع الواليات املتحدة أن تزيــد تمويلها
للــركات التي تقدّم القــروض إىل الطالب من
الــدول ذات املداخيــل املنخفضة واملتوســطة
للدراســة يف بل ٍد من اختيارهــم .تحظى رشكة

والواردات مع بقية بلدان العالم .لكن ردا ً
عىل النسخة الصينية التي تبدو أكثر قوة
بأشــواط ،تطرح الواليات املتحدة هذه
املرة نموذجا ً ظاهريــا ً للتعاون الدويل.
تزداد هذه املفارقة سوءا ً ألن املؤسسات
التي نشــأت خالل "مؤتمــر بريتون
وودز" وحاول ستالني التصدي لها هي
التي تنفي الحاجة إىل دعم مشــاريع
البنــى التحتية عرب مبادرة "إعادة بناء
عالم أفضل" .يجب أن تنشــط اإلدارة
األمريكيــة عن طريق تلــك املنظمات
ملحاولة تحقيق أهدافها.
لن يكــون البيت األبيــض الالعب
األسايس لتنفيذ مشاريع البنى التحتية
املســتدامة والضخمة يف العالم النامي،
بل البنك الدويل .لطاملــا دعم هذا البنك
املقاربات التي تح ّركها األسواق لتحقيق
التنمية ،وهو يقوم باســتثمارات تصل
قيمتها إىل مليارات الدوالرات ســنويا ً يف
املســاعدات نحو الربامج التي تستعمل
مشاريع البنى التحتية داخل البلدان ذات
"الخربة الربيطانية الرائدة عاملياً" ،وقد
املداخيل املنخفضة واملتوســطة .حتى
اســتفاض مكتب الخارجية الربيطانية
أنه يفرض القوانني التي تشــجّ ع عىل
يف وصف هذه املقاربــة باعتبارها جزءا ً
الشفافية واملنافسة الدولية ،وهو يتلقى
من اســراتيجية املســاعدات يف شهر
حتى  46$من تمويــل القطاع الخاص
أيار املايض .قــد يحذو أعضاء آخرون يف
مقابل كل دوالر من التمويل العام الذي
مجموعة الدول الصناعية
تقدّمــه الحكومات .بدل
السبع حذوهم ،إذ يبحث
تطبيق أجنــدة ثنائية يف
االتحاد األوروبي حتما ً عن
قطاع البنيــة التحتية يف
طرق لتقديم إعانات كبرية
أنحاء الدول النامية ،يجب
ٍ
إىل الــركات األوروبية
أن تُر ّكز إدارة بايدن إذا ً عىل
أهملت الحكومة
التي تُخطط لالستثمار يف
نقل املزيد من مساعداتها
الدول النامية.
األميركية في السنوات املالية عرب هذه املؤسسات
إنه وضع مشــابه ملا
متعــددة األطــراف .إذا
األخيرة ميزانيات
حصــل يف بدايــة الحرب األبحاث العامة وكبحت أرادت اإلدارة األمريكية أن
الباردة ،حني ّ
أسس الزعيم
تخوض منافســة ثنائية
ّ
تدفق الطالب األجانب
الســوفياتي جوزيــف
يف مجال التنمية العاملية
ستالني "مجلس املساعدة نحو المدارس األميركية مــع الصــن ،فيجب أن
االقتصادية املتبادلة" كر ّد
تستغل واشــنطن نقاط
عىل الربامج االقتصاديــة التي تقودها
قوتها .يحســد العالم الواليات املتحدة
الواليات املتحدة ،مثل "خطة مارشال"،
عىل نظامهــا التعليمــي املتفوّق ،فقد
ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية،
ع ّلم هذا النظام أهــم القادة يف قطاعَ ي
وصندوق النقد الــدويل ،والبنك الدويل.
األعمال والسياســة مــن معظم دول
اعتُ ِب "مجلس املســاعدة االقتصادية
العالــم .تحاول الصني مــن جهتها أن
املتبادلة" أداة لتعزيز التعاون االقتصادي
تتكيف مع هذا النمــوذج ،لكن ال تزال
ّ
فخفض
بــن دول الكتلــة الرشقيــة،
الواليات املتحدة متفوقة يف عدد الطالب
إجمايل التدفقــات التجارية بني الدول
األجانب املسجّ لني فيها ،بما يف ذلك طالب
األعضاء عرب زيادة القيود عىل الصادرات
من الصني.

 Prodigy Financeبدعم مؤسسة تمويل التنمية
األمريكية مثال ً لتنفيذ هــذا النوع من الربامج.
تعطــي املنافســة االســراتيجية املبنية عىل
الرأسمال البرشي منافع كربى للواليات املتحدة:
باإلضافــة إىل إثبات انفتاح البلد وبناء شــبكة
داعمة من القادة العامليني ،يقرر عدد من الطالب
القادمني إىل الواليات املتحدة االســتقرار هناك
أحياناً ،فيصبحون جزءا ً أساســيا ً من القدرات
املحلية يف مجال األبحاث واملشاريع.
بــدل محاولة هــزم الصــن يف لعبتها ،من

األفضل أن تُجدّد الواليــات املتحدة التزامها برؤية
تدعم االزدهار العاملي اســتنادا ً إىل معايري التعاون
الدويل ،واالنفتاح ،والشفافية ،والفرص املتساوية.
يف ما يخص الرســاميل املادية ،يبقى البنك الدويل
واملصارف التنمويــة اإلقليمية من أفضل األطراف
املخوّلة تحقيق هذه األهداف .عىل مستوى الرأسمال
البرشي ،تســتطيع الواليات املتحدة أن تستلم دفة
القيادة وتعيد فتح أبوابها للطالب والباحثني .ترتكز
هذه األجندة عىل قيم حقيقية لن تعكســها مبادرة
"إعادة بناء عالم أفضل" يف أي لحظة.

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٧٣الســـنة الثــالثــة
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حمود لـ"نداء الوطن"» :بديهيات العمل المصرفي "مضروبة" وروتين المالحقة غير ف ّعال

ال مكانة للصورة التقليدية للرقابة على المصارف
في اقتصاد نقدي ّ
ّ
تم التداول أمس بخبر مفاده أن مصرف لبنان أحال عددًا
من المصارف الى هيئة التحقيق الخاصة .لو سرى هذا
الخبر منذ عامين ونصف العام لكان تدبيرًا طبيعيًا ضمن
روتين الرقابة الطبيعي الذي يقوم به مصرف مركز .لكن
أن ُيتخد إجراء مماثل اليوم والبالد في قعر اإلنهيار فهذا
يطرح تساؤالت حول األسباب التي تكمن وراء إحالة «المركزي»
تلك المصارف في هذا التوقيت بالذات الى التحقيق؟ هل
لذلك عالقة ببدء تقييم مجموعة العمل المالي (،)FATF
حول مدى جهوزية لبنان لتطبيق المعايير الدولية لمكافحة
تبييض األموال وتمويل اإلرهاب والخشية من إدراجه على
الالئحة السوداء؟ أم أن ذلك يأتي تزامنًا مع بدء عملية
التدقيق الجنائي في مصرف لبنان؟

امليداني للمرصف أن هناك ضعفا ً يف رقابته بالنسبة
اىل مســألة تبييض األموال ،ومصادر األموال ووجود
أموال مشبوهة».

بــاتــريســيــا جــالد

ّ
يحق ملــرف لبنان يف األيــام العادية وضمن
الروتني القانوني املسموح به إحالة مصارف اىل هيئة
غسالة تبييض أموال في كل شارع
التحقيق الخاصة أو اىل الهيئة املرصفية العليا يف حال
وسأل« :أي ســيولة أو ربحية أو حوكمة نتكلم
حصول قصور ومخالفة لألصــول املنصوص عنها
عنها اليــوم وأي تدقيــق يف الرقابة عــى األموال
يف القانــون .ويوضح رئيس لجنة الرقابة الســابق
املشبوهة ،اذ أصبح اإلقتصاد بأكمله نقديا ً واحتمال
عىل مرصف لبنان سمري حمود لـ»نداء الوطن» انه
وجود غسالة تبييض أموال يف كل شارع من شوارع
يحال مرصف اىل الهيئة املرصفية العليا يف حال ثبوت
بريوت؟».
«قصور أو تقصري أو عجز يف املــاءة أو عدم زيادة
وأضاف« :املصــارف عطىش وتتضــوّر جوعا ً
رأس املال ،ووفقا ً لقرارات املجلس املركزي يف مرصف
للحصول عىل الدوالر النقدي والزبائن ال يستطيعون
لبنان ممكــن إحالة املــرف اىل الهيئة املرصفية
التداول يف الســوق وحتى مع املصــارف اال بالدوالر
العليا».
النقدي أكان ذلك يف عمليات اإلســترياد أو من خالل
أما يف حاالت التدقيق بعمليات تبييض اموال ،أو
التحاويل املرصفية اىل الخارج.
التحقق من مصادر األموال وعدم قبول تدفقات نقدية
وبالتــايل ال مكانة للرقابة يف ظ ّل
ووجود عمالء وزبائن مشــبوهني...
اقتصــاد نقدي بمعظمه وبســواده
فيتــم ذلك من قبل هيئــة التحقيق
األعظم .وبالتايل إن إحالة مرصف اىل
الخاصة التي تــدرس وتقيّم ضمن
نظــام املراقبة وتدقــق يف العمليات ضاهر لـ»"نداء الوطن"» :هيئة التحقيــق الخاصة أو اىل الهيئة
املرصفية العليا ،يعترب بابا ً من أبواب
التي قام بها املرصف ،ويف حال كان مساءلة المصارف ترتبط
اســتمرارية النمط املتبع يف املايض،
دون املستوى املطلوب عندها تطلب
بـ FATFلمراقبة عمليات وإثبات وجــود للجنــة الرقابة عىل
إحالته اىل الهيئة املرصفية العليا.
تبييض األموال
املصارف وهيئــة التحقيق الخاصة
وعــاد حمود اىل املــايض فقال
والهيئة املرصفيــة العليا يف حني أن
«لجنة الرقابة عىل املصارف لم تكن
الهيكل بأكمله تهدم .بذلك باتت الرقابة تمارس عىل
تقبل بحصول أي قصور يف مالءة املصارف والسيولة
وحدات هيكلها أصبح موضع تساؤل وش ّك».
والربحيــة والحوكمة  .فــاذا كان هناك قصور كنا
وحول توقيت اتخاذ مرصف لبنان تدابري إحالة
نحيل املرصف اىل الهيئة املرصفيــة العليا وال نقبل
اىل هيئة التحقيق الخاصة بحق املصارف مع انطالق
أن يكون نظام التدقيــق ضعيفاً ،اذ كنا أيضا ً نحيله
التدقيق الجنائي ،قال حمود« ،يف توقيتها ليس هناك
اىل الهيئة املرصفية العليــا وهيئة التحقيق الخاصة
من رابط بني اإلثنــن اذ أن التدقيق الجنائي يتعلق
اذا تبني لنا من خــال عمليات املراقبــة والتدقيق

بحسابات مرصف لبنان مع املصارف والوزارات ويف
العمليات الهندسية التي جرت ،ووضع مرصف لبنان
بميزانيته بما يسمى بهذا العجز أو الفجوة املوجودة
بالقطــع األجنبي ومراكز القطع األجنبي وســوق
القطع» .وأشــار اىل أن «الرقابة التي كانت تمارس
بالعادة كانت عىل حسابات املصارف والزبائن إلبقاء
الســوق اللبناني نظيفا ً يتناسب مع املعايري الدولية
وال ســيما مع الغربية كون عالقاتنا كانت مع بيوت
املال الدولية والغربية».
من هنا شــدّد عىل رضورة «اعادة املعايري التي
كانت متبعة يف الســابق ملواجهة مشــاكل حقيقية
يواجهها القطاع املرصيف يف الوقت الحارض وال سيما
توحيد وســائل الدفع فنوقف التعدّدية يف األساليب
املتبعة ،فالشــيك باللرية اللبنانية يختلف عن النقد
اللبناني  ،والشــيك بالدوالر هو غري الدوالر النقدي،
والشــيك املرصيف الداخيل هو غري الشــيك املرصيف
الخارجي ،واملصارف ال تقبل فتح حســابات جديدة
وتحويل اخرى من مــرف اىل آخر...كل ذلك ليس
سوى من األساســيات والبديهيات يف العمل املرصيف
وأصبح اليوم مرضوباً».

عمليات الـ FATF

بــدوره اســتبعد املحامي ورئيــس الجمعية
اللبنانية لحقوق املكلفني كريم ضاهر خالل حديثه
اىل «نداء الوطن» ان يكون ملراقبة ومحاسبة املصارف
اي عالقة بمسار التدقيق الجنائي ،وقال إنه «يرتبط
بعمليات التدقيــق بـ»الفاتف»  FATFوهي منظمة
حكومية دولية مقرها باريس تعنى بمراقبة عمليات
تبييض األموال وتمويل اإلرهاب .وكانت بدأت تقييما ً
لعدد من الجهــات يف لبنان للتأ ّكد مــن جهوزيتها

رقم اليوم

اإلستفادة من قروض «"مصرف اإلسكان»"
تشمل المدن والقرى
إلتقى رئيس مجلس ادارة مرصف االسكان املدير العام
ملرصف اإلسكان أنطوان حبيب يف املقر الرئييس للمرصف،
وفدا ً من «اتحاد نقابات موظفي بريوت» برئاســة رئيس
االتحاد شفيق صقر ،وتم عرض لربنامج مرصف اإلسكان
وتفاصيل توســعة إطار االســتفادة مــن القروض التي
يؤمنها.
وقال حبيب ،خالل اللقاء« :نظــرا ً إىل كثافة الطلبات
عىل قروض الرشاء والرتميم والطاقة الشمسية من القرى
واملدن كافة ،وبعد مشــاركتنا رغبتكــم كأعضاء اتحاد
نقابات موظفي بريوت بتعميم االستفادة من القروض عىل
مختلف املناطق من ضمنها بريوت ،طرابلس ،زحلة ،جونية،

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0452
هرفينا األوكرانية
$ 0.0339

صيدا ،حلبا ،بعلبك واملدن اللبنانية كافة ،ق ّرر مجلس إدارة
املرصف التجاوب مع مطلبكم وتوسيع إطار االستفادة من
القروض لتشمل املدن والقرى من دون استثناء ،كما زيادة
مساحة املســكن القصوى إىل  150مرتا ً بدال ً من  120مرتاً،
باإلضافة إىل قبول طلبات قروض الطاقة الشمسية لألفراد
الذين استفادوا سابقا ً من قروض مدعومة».
وأضاف« :وإذ نتمنى معكم أن تشمل قروضنا جميع
اللبنانيني ،ألن مرصف اإلسكان هو لكل لبنان ،نسعى اليوم
جاهدين إىل إنعاش اتفاقيــة القرض امليرس مع الصندوق
العربي لإلنمــاء االقتصادي واالجتماعــي يف الكويت ألنه
سيمكننا من خدمة رشيحة أوسع من املواطنني».

االسترليني
$ 1.2130
الين الياباني
$ 0.0073

بيـتـكـوين
$ 20013
الذهب
$ 1820

لتطبيق املعايــر الدولية ملكافحــة تبييض األموال
وتمويل اإلرهاب التي وضعتها املن ّ
ظمة.
وتشــمل العملية كل األطراف املذكورة يف قانون
تبييض األموال ،سواء املصارف أو املؤسسات املالية،
أو أي جهــة أخــرى مُلزمة بالترصيــح عن وجود
مثل هــذه العمليات ،مثل املحامــن ،الكتّاب العدل،
مدققي الحســابات ،وربما قطاعــات أخرى مثل
تجار املجوهرات وغريهم .وبموجــب هذا التقييم،
سيتم تصنيف كل رشكة أو طرف تبعا ً للمعايري التي
وضعتها املنظمة مثل مراقبــة مدى تطبيق «اعرف
عميلك» .وأضاف ضاهر «كما تندرج إحالة مصارف
اىل هيئــة الرقابة يف خانة إظهــار املتابعة والدراية
واإلمتثال وبمجموعة العمل املايل الدولية (غايف)».
واعتــر أن إحالة مصارف اىل هيئــة التحقيق
الخاصة يت ّم يف حال مخالفة اي من احكام وموجبات
القانون رقم  318/2001املعــدل بموجب القانون
رقم  44تاريــخ  24/11١/2015واملتعلق بمكافحة
تبييض االموال وتمويل االرهاب .اي عدم اإلمتثال و/
او عدم التتبع و/او عدم االبالغ.
ووفقا ً ألحكام القانون عــى «الهيئة» أن تنبه
الجهات التي تخالف أحــكام النصوص التنظيمية
لتطبيق أحــكام القانون وأن تطلب تقارير تنظيمية
منها عن التدابري التــي تتخذها تصحيحا ً ألوضاعها
كما يمكنهــا إحالة هذه الجهات اىل الهيئة املرصفية
العليا ومراسلة سلطات الوساطة أو اإلرشاف بشأن
املخالفــن .ويمكن للهيئــة املرصفية فرض غرامة
مالية عىل املحالني اليها لعــدم تقيدهم بالنصوص
التنظيمية الصادرة لتطبيق أحكام هذا القانون عىل
أال تزيد عن مئتي ضعف الحد األدنى لألجور الرسمي
وتستوىف هذه الغرامات لصالح مرصف لبنان.

CMC crypto
$ 431.24
الفـضـة
$ 20.75

588

ألف طن معدّل استيراد
القمح السنوي

كشــف النائب رازي الحاج أن «املعدل العام الســترياد القمح هو حواىل  588ألف طن
ســنوياً .يف العام  2021تم استرياد  754ألف طن أي بزيادة  166ألف طن عن املعدل العام،
مشددا ً عىل «أن ازمة الرغيف واستمرار اذالل اللبنانيني يعودان إىل تهريب الطحني املدعوم
حتى وصل االمر الستخدامه علفا ً للموايش».
ووضع الحاج هذه الحقيقة برســم القضاء املختص ســائالً 3000 :طن من القمح
دخلــت اىل لبنان من  15شــباط  2022ولم تنته فصول دخولهــا وحيازتها للمواصفات
القياســية ،وال نعرف مصريها وان تم ترصيفها تهريبا ً وأيــن أصبحت؟ كيف تم توزيع
الحصص عىل املطاحن؟ معايريها؟ طائفياً؟ مناطقياً؟ محاصصة مصالح؟ وملاذا اقفلت
 5مطاحن عن العمل؟

الروبل
$ 0.0191
بــرنــت
$ 117.56

اليوان الصيني
$ 0.1493

الليرة التركية
$ 0.0601

خام WTI
$ 111.45

طن القمح
$ 375
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كركي :التح ّول الرقمي يقود إلى تغيير في الضمان
مؤسســات الضمان والتأمينات االجتماعية
إعترب رئيس الجمعيــة العربية للضمان
يف العالم العربــي (االردن ،البحرين ،الجزائر،
االجتماعــي املدير العام للصنــدوق الوطني
العراق ،سلطنة عمان ،فلســطني ،الكويت،
للضمان االجتماعي يف لبنــان محمد كركي،
لبنان ،مرص ،موريتانيا) ،اضافة اىل مشاركة
«أن للتحول الرقمي تحديات وفرصا ً حقيقية
ممثلني عن منظمة العمــل العربية والدولية
ملؤسسات الضمان مما يستدعي وضع رؤية
و»االسكوا».
وآليات اســراتيجية واضحة ،كونه يقود اىل
بدأت فعاليــات الندوة بحفــل االفتتاح
تغيــر جوهري يف بنية مؤسســات الضمان
الرســمي ،حيث تم تقديم تعريــف بالندوة
االجتماعي» ،مبينا ً «أن اعتماد التحول الرقمي
مــن قبل مدير العالقــات العامة يف الجمعية
أدى اىل تطويــر االداء املؤســي لصناديــق
العربية للضمان االجتماعي محمد خليفة .ثم
الضمان عىل مستوى تحسني النفاذ اىل املزايا
كانت كلمة للدكتــور عماد تركي تطرق فيها
واملنافع التأمينية التي توفرها ،مما يســمح
اىل «أهمية الندوة يف تحقيــق أهداف التنمية
لها بتوســيع مجال التغطية االجتماعية عرب
املستدامة  2030من خالل اعتماد الرقمنة يف
اســتهداف أكرب عدد ممكن من املستفيدين،
مقاومة الفقر ويف خدمة الحماية االجتماعية،
وصوال ً اىل تحقيق التغطية الشــاملة لجميع
وذلك عرب تســليط الضوء عىل
املواطنني».
أهمية صياغة اســراتيجية
عقــدت الجمعيــة
متكاملــة للتحــول الرقمي
العربية للضمان االجتماعي
مؤسسات الضمان
ملؤسسات الضمان االجتماعي
بالتعــاون مــع الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي والتأمينات االجتماعية يف الــدول العربيــة خاصة يف
في الدول العربية
ظل التحديــات الجديدة التي
يف الجمهورية التونســية،
فرضتها جائحة كورونا».
ندوة قومية حــول التحوّل
تمتص الصدمات
بعدهــا ،كانــت كلمــة
الرقمي لتطوير مؤسسات سواء كانت اقتصادية
للدكتور محمد كركي ،أشــار
الضمان االجتماعي ،برعاية
واجتماعية أو وبائية
فيها اىل أن «مؤسسات الضمان
وإرشاف وزيــر الشــؤون
والتأمينــات االجتماعيــة يف
االجتماعيــة يف الجمهورية
بلداننا العربية تعمل بشــكل فعال وبكفاءة
التونســية مالــك الزاهــي ،ويف حضور اىل
عاليــة يف مختلف الظــروف ،وبأنها تمتص
كركي ،الرئيس املدير العام للصندوق الوطني
الصدمات سواء كانت اقتصادية ،اجتماعية أو
للضمان االجتماعي يف تونــس عماد تركي،
وبائية كما حصل مؤخرا ً مع انتشــار جائحة
وبمشــاركة رؤســاء ومديرين تنفيذيني من

األجهزة األمنية تضبط
المتالعبين
بلقمة المواطنين

كركي مشاركًا في ندوة التح ّول الرقمي لتطوير مؤسسات الضمان

تم خاللها تنفيذ  14نشــاطا ً تمحورت حول
مواضيــع تهدف اىل تطويــر أنظمة الضمان
والتأمينات االجتماعية.
ثم كانت كلمة لراعي الندوة ألقاها نيابة
عنه املدير العام للضمان االجتماعي يف وزارة
الشؤون االجتماعية يف تونس نادر العجابي،
أثنى فيها عىل «أهميــة هذه الندوة يف تطوير
الخدمات املسداة لجميع منظوري الصناديق
االجتماعية» ،منوها بـ»التجربة التونسية يف
مجال الخدمات عــن بعد أثناء جائحة كوفيد
حيث مكنت البنية التحتيــة املعلوماتية من
تخطي عوائق عديد ومواصلة اسداء الخدمات
لجميع طالبيها بالوتــرة والجودة املطلوبة،
وذلك تنفيذا ً للربنامــج الوطني لإلصالحات
واملتعلق برقمنة الخدمات اإلدارية».
واختتم الحفل بتقديم دروع تقديرية من
قبل رئيس الجمعية لكل مــن الوزير الزاهي
وللدكتور تركي.

كورونا» .وأشــار كركــي اىل أن «انعقاد هذه
الندوة يأتي تنفيــذا ً لخطة عمل الجمعية عن
العــام  ،2022وايمانا ً منهــا ،أن لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت واالنجــازات الرقمية
أهمية يف تحقيق كل هدف من أهداف التنمية
املستدامة السبعة عرش ،بدءا ً من انهاء الفقر
املدقع وصوال ً اىل تعزيز فرص العمل الالئق».
كمــا ســ ّلط كركي الضــوء عىل عمل
الجمعية العربية للضمــان االجتماعي ،التي
تعمــل يف إطار منظمة العمــل العربية وهي
تضم مؤسسات وهيئات الضمان والتأمينات
االجتماعية يف الدول العربيــة ،بهدف تعزيز
وتطوير أنظمــة الضمان االجتماعي يف الدول
العربيــة من خالل التطويــر الفني واإلداري
والترشيعي لالرتقاء بالظــروف االجتماعية
واالقتصادية للمواطنني العرب عىل أسس من
العدالة االجتماعية .مع االشــارة اىل ىض عىل
انطالق أعمال الجمعية أكثر من  8ســنوات

حميّة :من الصعب تثبيت تعرفة تاكسي المطار
بحث وزيرا األشغال العامة والنقل والسياحة يف حكومة
ترصيف األعمال عيل حميّة ووليد نصار واملدير العام للطريان
املدني فادي الحسن مع رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل
الربي بسام طليس ورئيس اتحاد الوالء للنقل أحمد املوسوي،
خالل اجتماع يف وزارة األشــغال العامة ،تنظيم عمل تاكيس
املطار مع بداية املوسم السياحي.
وعىل األثر ،قال حميّة« :مباحثاتنا اليوم تمحورت حول

أخبار سريعة

تنظيم وتعرفة عمل تاكيس املطار .هناك  235تاكيس يف املطار
تخضع لقرار صادر عن وزير األشــغال العامة والنقل حول
تنظيم عملها ومواصفات املركبات والتعرفة .ويف ظل تقلبات
سعر رصف الدوالر وأســعار املحروقات أصبح من الصعب
تثبيت التعرفة» .وأضاف« :إن النقابات املتمثلة بالسيد بسام
طليس أبدت كل االســتعداد والتعاون مــع املديرية العامة
للطريان املدني ووزارة الســياحة والجميع مستعد لتنظيم

العمل ضمن القانــون املعمول به .فنحن اليوم يف موســم
سياحي ،ووزير السياحة كان أعلن أنه سيصل اىل لبنان حواىل
مليون ومئتي ألف وافد هذا الصيف ،ووصل خالل يوم واحد
 14ألــف راكب و 91طائرة» .وبالنســبة إىل موضوع تثبيت
التعرفة ،أكد أنه «مرتبط بأمرين أساســيني :سعر البنزين
واملازوت وسعر قطع الغيار ،وعندما يتم تثبيت األسعار نقوم
عندها بتثبيت سعر التعرفة عىل كامل األرايض اللبنانية».

عقد في وزارة الداخلية والبلديات
ظهر أمس إجتماع شارك فيه
وزير الداخلية والبلديات في
حكومة تصريف األعمال القاضي
بسام مولوي ،وزير الدفاع
الوطني موريس سليم ،وزير
االقتصاد أمين سالم وممثلون
عن المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي والجيش اللبناني .وبحث
االجتماع في مسألة األمن الغذائي
وتحديدا ً الخبز .وتم التأكيد على
«ضرورة ضبط المخالفين».
وشدّد مولوي «على أنه سيكون
هناك تدخل عاجل لألجهزة
األمنية لضبط المتالعبين بلقمة
المواطنين ومالحقة المتسبّبين
باألزمة واتخاذ أقسى اإلجراءات
القانونية في حقهم».

إعادة الحياة
إلى وسط بيروت
عقد محافظ مدينة بيروت
القاضي مروان عبود اجتماعا ً
في مكتبه في القصر البلدي مع
ممثلي الشركة اللبنانية لتطوير
وسط بيروت – سوليدير ضم
نائب المدير العام للشركة زياد
أبو جمرة يرافقه وفد اداري
تقني وفني بحضور رئيس
مصلحة الهندسة بالتكليف في
بلدية بيروت المهندس جهاد
البقاعي حيث طلب المحافظ
عبود اعادة احياء وسط بيروت
وازالة كافة الشعارات وآثار
ومخلفات الدمار الحاصل منذ
 2019وحتى تاريخه وإنارة
الشوارع ورفع مستوى البنى
التحتية وفتح األسواق.

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالن عن وضع جداول التكليف
االساسية قيد التحصيل للعام 2022
يعلن رئيس بلديــة عجلتون عن وضع
جداول التكليف االساسية لكافة الرسوم
البلدية عن عــام  2022قيد التحصيل
عمــاً بنص املــادة  104مــن قانون
الرســوم البلدية رقم  88/60ويلفت
النظر اىل ما ييل:
اوالً :عمالً بنص املادة  106من قانون
الرســوم البلدية رقــم  ،88/60عىل
املكلفني املبادرة فورا ً اىل تسديد الرسوم
البلديــة املتوجبة عليهم خــال مهلة
شــهرين من تاريخ االعالن يف الجريدة
الرسمية.
ثانياً :عمــاً بنص املــادة  109من
قانون الرســوم البلدية رقم ،88/60
تفــرض غرامة تأخــر وقدرها 2%
(اثنان باملئة) عن كل شــهر تأخري عن
املبالغ التي ال تسدد خالل املهلة املبينة
يف البند االول اعاله ويعترب كرس الشهر
شهرا ً كامالً.
إن هذا االعالن هو بمثابة إنذار شخيص
قاطع ملرور الزمن عن جميع املستحقات
واملتأخــرات املتوجبة للبلدية تجاه كافة
املكلفني عن السنني السابقة.
عجلتون يف 2022/6/20
رئيس بلدية عجلتون
كلوفيس كلوفيس الخازن
التكليف 361
إعالن
تجري مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
مناقصة عامة بواسطة الظرف املختوم
لتلزيم تقديم أفخــاخ تقليدية ولوازمها
 Conventional Trapsلزوم مرشوع

تســويق نظام رصــد ومتابعة آيل ضد
ذباب الزيتــون والفاكهة املتوســطية
يف منطقة املتوســط املموّل من اإلتحاد
األوروبي واملنفــذ يف مصلحة األبحاث
العلمية الزراعية.
املكان :محطة تــل العمارة الزراعية –
رياق – البقاع.
الزمان :الساعة العارشة من صباح يوم
الجمعة الواقع بتاريخ 2022/07/15
فعىل من يهمّ ه األمر الحصول عىل دفرت
الرشوط الخاص املودع نســخا ً عنه يف
محطــة تل العمارة – ريــاق – البقاع
لدى قســم املناقصات ويف محطة الفنار
– جديدة املتن لدى الســيد غي قاروط

ضمن أوقات الدوام الرســمي علما ً بأن
ثمن كل نســخة عن دفرت الرشوط هو
خمسون ألف لرية لبنانية.
ترسل العروض مبارشة باليد إىل إدارة
مصلحــة األبحاث العلميــة يف محطة
تــل العمارة – ريــاق – البقاع خالل
الدوام الرسمي عىل أن تصل العروض
قبل الســاعة الثالثة عرشة من آخر يوم
عمل يسبق تاريخ إجراء هذه املناقصة
وتهمل العروض التــي تصل بعد هذا
املوعد./.
تل العمارة يف  21حزيران 2022
رئيس مجلس اإلدارة – املدير العام
ميشال أنطوان أفرام

إعادة إعالن
تجــري مصلحة األبحاث العلمية الزراعية إعادة ملناقصتني عامتني وبواســطة الظرف
املختوم حسب التواريخ واملواعيد املحدّدة تجاه اسم كل منهما وذلك يف محطة تل العمارة
الزراعية – رياق – البقاع:
اسم املناقصة
 .1تلزيم تقديم قرطاسية لزوم املصلحة.

التاريخ
20/07/2022

 .2تلزيــم تقديــم مــواد وأدوات ولوازم 20/07/2022
التنظيفات لزوم املصلحة.

املوعد
الســاعة العارشة من صباح
يوم األربعاء.
الساعة الثانية عرشة ظهرا
من يوم األربعاء.

فعىل من يهمّ ه األمر الحصول عىل دفرت الرشوط الخاص املودع نســخا ً عنه يف محطة تل
العمارة – رياق – البقاع لدى قســم املناقصــات ويف محطة الفنار – جديدة املتن لدى
السيد غي قاروط ضمن أوقات الدوام الرسمي علما ً بأن ثمن كل نسخة عن دفرت الرشوط
هو خمسون ألف لرية لبنانية.
ترسل العروض مبارشة باليد إىل إدارة مصلحة األبحاث العلمية يف محطة تل العمارة – رياق
– البقاع خالل الدوام الرسمي عىل أن تصل العروض قبل الساعة الثالثة عرشة من آخر يوم
عمل يسبق تاريخ إجراء هذه املناقصة وتهمل العروض التي تصل بعد هذا املوعد./.
تل العمارة يف  21حزيران 2022
رئيس مجلس اإلدارة – املدير العام
ميشال انطوان افرام

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات املصلحة املالية اإلقليمية يف محافظة
عكار – الدائرة االدارية املكلفني الواردة أســماؤهم يف الجدول أدناه للحضور إىل مركز الدائرة
الكائن يف مبنى مالية عكار-حلبا لتبلغ الربيد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوما ً
من تاريخ نرش هذا اإلعالم ،وإال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نرش هذا اإلعالم عىل املوقع اإللكرتوني الخاص بوزارة املالية:
تاريخ الزيارة
رقم الربيد
الرقم
اسم املكلف
الثانية
املضمون
الرضيبي
 1أحمد محمد حمود 5/31/2022 12/17/2021 RR195804405LB 214838
 2محمود محمد سالم 6/1/2022 12/21/2021 RR195807340LB 1283387
تاريخ اللصق

تبدأ مهلة االعرتاض املحددة بشهرين من اليوم التايل لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية يف محافظة عكار
د .كارلوس عريضة
التكليف 367
يقرأ

تبليغ اىل السادة التالية اسماؤهم

املنطقة رقم
العقارية العقار
بزبدين  2400 1831خالد نعيم يونس
بزبدين  2400 1842ورثة ماري نعيم بعقليني
األسهم

اسماء املالكني

املساحات املستملكة م²
أرض م – ²إنشاءات وموجودات
 – 1490صنوبر كبري عدد 5
 – 422صنوبر كبري عدد 11

بدال من

اسماء املالكني
املنطقة رقم الحصص
والشاغلني
العقارية العقار باالسهم
واملستثمرين
ورثة سليم داوود دحدوح  – 1650صنوبر كبري عدد 5
بزبدين 2400 1831
ورثة ماري نعيم بعقليني  – 230صنوبر كبري عدد 1
بزبدين 2400 1842

املساحات املستملكة م²
أرض م – ²إنشاءات وموجودات

نبلغكــم القرار رقم  1/448تاريخ  25آب  2021العائد اىل تعديل قرار وضع اليد رقم
 938/1تاريخ  1974/10/29فيمــا يعود للعقارين  1831و/1842بزبدين ضمن
تخطيط طريق حمانا–بولونيا–قسم بزبدين املتني.
وزير االشغال العامة والنقل
د .عيل حميه
التكليف 368

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٧٣السنــــة الثــالثــة

ميقاتي "يستضعف" العهد وعون لن يسمح...

وعىل املوجة نفسها ،بادرت «مرينا الشالوحي» إىل تعميم أجواء
عرب مصادرها تشــدّد عىل كون الرئيس املكلف لم يقدم عىل خطوة
تقديم «تشــكيلته املترسعة» إال ألنه «ال يريد التأليف ويســعى إىل
صدام حكومــي مع رئيس الجمهورية يحــول دون والدة حكومة
جديدة بمــا يفيض إىل اإلبقاء عىل حكومــة ترصيف األعمال حتى
نهايــة العهد» ،لكنها أكدت يف املقابل عىل ّ
أن «األمور لن تكون بهذه
الســهولة التي يفرتضها الرئيس املكلف وصالحيات الرئاسة األوىل
لن تكون لقمة سائغة يف فمه».
ويف هذا اإلطار ،أفادت املعلومات ّ
أن الهجمة املرتدة التي يعتزم
العهد وتياره شنها عىل ميقاتي ترتكز عىل «مجاراته يف لعبة النفس
الطويل» من خالل استدراجه لتقديم «جملة إيضاحات وتفسريات
حول املعايري التي اعتمدها يف مبدأ املداورة الطائفية والسياسية يف
بعض الحقائب كما جاء يف مسودة التشكيلة املقرتحة ،سوا ًء يف ما
يتصل بحقيبة الطاقة أو سواها».
وعىل املقلب اآلخر ،تؤكد املعلومات ّ
أن الرئيس املكلف سيحرص
عىل إبقاء قنوات التواصل والتشاور مفتوحة مع رئيس الجمهورية
«احرتاما ً ملبدأ الرشاكة الدســتورية يف التأليف بينهما» ،وسيحاول
جاهدا ً عزل العالقة الرئاســية عن منزلقــات التوتر الطاغية عىل
عالقته مع رئيس «التيار الوطني الحر» جربان باسيل ،عىل أمل بأن
«تساهم الظروف الدقيقة التي يمر بها البلد يف الرتفع عن املهاترات
والرتاشق وإعالء املصلحة الوطنية العليا عىل أي مصالح أخرى».
وكان الرئيس املكلف قد شــدد إثر لقائه رئيــس الجمهورية
عىل ّ
أن «الخيارات ضيقة جدا ً والوقت مهم جداً» ،وقال« :ســ ّلمته
تشكيلة الحكومة التي أراها مناسبة يف هذه الظروف» ،موضحا ً أنّ
عون استمهله «لدرســها» والعودة إليه .وما أن خرج ميقاتي من
القرص الجمهوري حتى اشتعل فتيل «الترسيب اإلعالمي» بني بعبدا
والرساي فكانت النتيجة احرتاق «املسودة الوزارية األوىل» عىل وقع
رسبتها ،وكشــفت
تبادل االتهامات بني الجانبني حول الجهة التي ّ
باألسماء والحقائب تشكيلة الـ 24التي اقرتحها الرئيس املكلف عىل
فتبي أنها نســخة ّ
ّ
منقحة عن حكومة ترصيف
رئيس الجمهورية،
األعمال ،اعتمدت مــداورة طائفية بني حقيبتي الطاقة واالقتصاد،
بحيث جرى إسناد األوىل إىل وليد سنو بدل وليد فياض ،مقابل منح
الطائفة األرمنية الحقيبة الثانية وتحديدا ً لجورج بوشيكيان مكان
أمني ســام ،بينما بقيت حقيبة املال من حصة «الثنائي الشيعي»
مع اقرتاح اسم ياســن جابر بدل يوســف خليل ،وانتقلت وزارة
املهجرين من عصام رشف الدين (املحســوب عىل طالل أرسالن) إىل
سجيع عطية ،فضال ً عن تسمية وليد عساف لوزارة الصناعة.
وعىل األثر ،استعرت حرب البيانات والردود بني الرئاستني األوىل
والثالثة ،فســارع مستشار الرئيس املكلف فارس الجميّل إىل انتقاد
ترسيب املســودة الوزارية معتربا ً ّ
أن «ما حصل معيب والرســالة
وصلت» ،األمر الذي ر ًد عليه مستشــار رئيس الجمهورية أنطوان
قســطنطني بتغريدة دوّن فيها عبارة« :التذاكي رداء يرتديه الغباء
فيــزداد عرياً» ،وذلك بالتوازي مع تشــديد مصــادر بعبدا عىل ّ
أن
«القرص الجمهوري ليس مصدر ترسيب التشكيلة الحكومية وليس
من عادة دوائر القرص اعتماد هذا األسلوب».
والحقــاً ،أصدر املكتب االعالمي مليقاتي بيانا ً اعترب فيه ّ
أن «مَ ْن
نفى الترسيب» عمد إىل توزيع خــر عرب أحد املواقع االلكرتونية،
ومواقع التواصل االجتماعي مفــاده «ان الفريق املحيط بالرئيس
رسب املســودة» ،موضحا ً بنا ًء عليه ّ
أن «أســماء
ميقاتي هو من ّ
رسب التشــكيلة ومــن ُّ
سبت إليه مــن الصحافيني معروفة
من ّ
وموثقــة بالوقائع واالد ّلة )...( ،كمــا أن عجلة الترسيب فضحت
ّ
املرسبة
«املسب» الذي أبقى عىل عالمات بالغة الداللة عىل النسخة
ّ
ّ
ففضحته» .وختم بيان ميقاتي باإلشارة إىل أن «القصد من ترسيب
التشــكيلة واضح للعموم والرسالة وصلت» ،معلنا ً يف املقابل «وقف
الســجال إلنجاح السعي الحثيث لتشــكيل الحكومة وصونا ً ملقام
رئاسة الجمهورية».

فشل "محادثات الدوحة" :واشنطن وطهران...

ّ
املنسق األوروبي للمفاوضات النووية إنريكي
من جانبه ،أوضح
مورا أن املحادثات األمريكية  -اإليرانية غري املبارشة انتهت من دون
إحراز التقدّم املأمول ،مؤكدا ً اســتمرار العمــل إلعادة «محادثات
فيينا» إىل مسارها الصحيح ،يف حني ذكرت وزارة الخارجية اإليرانية
أنها أجــرت مفاوضات مكثفة يف الدوحــة وتبادلت املقرتحات مع
الطرف املقابل حول القضايا العالقة.
وأشــارت يف بيان إىل أن كبري املفاوضــن اإليرانيني عيل باقري
ّ
املنســق األوروبي يف شــأن املرحلــة املقبلة من
ســيتواصل مع
املفاوضات .وكانت وكالة األنباء اإليرانية «تسنيم» قد كشفت نقال ً
عن مصادر إيرانيــة م ّ
طلعة عن انتهاء املحادثات بني باقري ومورا
يف الدوحة ،مشــر ًة إىل أن ســبب إنتهاء هذه الجولة من املحادثات
هو «إرصار واشنطن عىل مواقفها الســابقة التي ال تضمن تأمني
مصالح إيران االقتصادية من اإلتفاق النووي».
وأشــارت املصادر اإليرانية إىل أن «الواليات املتحدة تســعى إىل
إحياء اإلتفاق النووي لتقييد برنامج إيران النووي ،من دون ضمان
وصول طهران إىل مزايا اإلتفاق اإلقتصادية» .كما رأت أن املحادثات
يف الدوحة لم تؤثر عىل حالة االنســداد التي تشــهدها مفاوضات
ّ
إعــادة تفعيل اإلتفاق النووي،
«ألن اإلدارة األمريكية غري قادرة عىل
اتخاذ القرار وغري مستعدّة لقبول خطوط طهران الحمراء».
والتقــى باقري وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن
آل ثاني يف الدوحة أمس ،حيث أكد املفاوض اإليراني أن اســتضافة
قطــر للمحادثات النووية دليل عىل حســن نيّــة الدوحة يف تبنّي
سياسة الحوار ،مشدّدا ً عىل أن طهران تدعم الدور البنّاء الذي تقوم
به قطر يف امللفــات اإلقليمية والدولية .كذلك ،بحث وزير الخارجية
القطري مع نظريه اإليراني حســن أمري عبداللهيان خالل اتصال
هاتفي ،العالقات الثنائية ومستجدّات املحادثات املرتبطة باإلتفاق
النووي.
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الناتو يُعزّز جناحه الشرقي :روسيا هي التهديد...

وعند افتتاح النقاشــات التي يُشارك فيها ك ّل قادة الحلف حتّى
الخميــس ،رأى األمني العام للناتو ينس ســتولتنربغ أن الحلف «يف
لحظة محورية» من تاريخه .وخالل هذه القمّ ة التي اعتمد خاللها
الحلف خريطة طريق اسرتاتيجية جديدة بعد مراجعة تلك املعتمدة
منذ  2010للم ّرة األوىل ،ندّد قادة الحلف بـ»الوحشية املروّعة» التي
تُمارسها روسيا يف أوكرانيا وتعهّ دوا بتقديم املزيد من الدعم لكييف.
وأكد ســتولتنربغ أن «أوكرانيا يُمكن أن تعتمد علينا طاملا لزم
األمر» ،فيما كشــفت دول الناتو عن خ ّ
طة جديدة ملســاعدة كييف
من خالل «تسليم معدّات عســكرية غري قاتلة» تهدف إىل «تحسني
دفاعات أوكرانيا» ضــ ّد الهجمات اإللكرتونية ،وفق ما جاء يف بيان
مشرتك .وندّد الحلفاء بـ»وحشية روســيا املروّعة التي تتسبّب يف
معاناة إنســانية هائلة ونزوح جماعي وتؤثر بشكل غري متناسب
عىل النســاء واألطفال» ،قائلني ّ
إن موســكو تتحمّ ل «املســؤولية
الكاملة عن هذه الكارثة اإلنسانية».
ووصف قــادة «األطلــي» الذيــن اعتمدوا خريطــة طريق
اسرتاتيجية جديدة يف قمة مدريد ،روسيا بأنها «أكرب تهديد مبارش
ألمن الحلفاء والســام» يف املنطقة األورو -أطلسية .وبعد أن كانت
روســيا توصف بأنها «رشيك اســراتيجي» يف خريطــة الطريق
الســابقة التي وضعت العام  ،2010جاء يف الوثيقة الجديدة أنّه «ال
يُمكننا اســتبعاد احتمال وقوع هجوم عىل سيادة أو وحدة أرايض
الحلفاء».
كمــا تتحدّث خريطــة الطريــق الجديدة وللمــ ّرة األوىل عن
«التحدّيــات» التــي تطرحها الصــن ،وشــدّدت الوثيقة عىل أن
«طموحات بكني ا ُملعلنة وسياســاتها القرسيــة تتحدّى مصالحنا
وأمننا وقيمنا» .وهذه امل ّرة األوىل التي تذكر فيها هذه الوثيقة الصني
التي لم تُدرج تاريخيّا ً ضمن مهمّ ة «حلف شمال األطليس» الذي دان
«الرشاكة اإلسرتاتيجية العميقة» بني بكني وموسكو و»محاوالتهما
املتبادلة لتقويض النظام الدويل القائم عىل القواعد».
ويف مواجهــة التهديد الرويس ،أيّدت الــدول األعضاء يف الناتو
تعزيــز وجودها العســكري يف الجنــاح الرشقي للحلــف وزيادة
عديد قواتــه عالية الجاهزية إىل أكثر من  300ألف عســكري .ويف
هذا الصدد ،قال ســتولتنربغ« :إنّها إعــادة التنظيم األكرب لدفاعنا
الجماعي منذ الحرب الباردة» ،يف حني قــال الرئيس األمريكي جو
بايدن« :نحن عىل املوعد» و»ســنُثبت أن حلف «األطليس» رضوري
أكثر من أي وقت مىض» ،معلنا ً تعزيز الوجود العســكري األمريكي
بشــكل كبري يف ك ّل أنحاء أوروبا ،خصوصــا ً يف دول البلطيق .وقال
بايدن لنظريه الرتكي رجب طيب أردوغان« :أُريد أن أشكرك عىل ما
فعلته إلصالح الوضع مع الســويد وفنلندا ،وعىل العمل الرائع الذي
تقوم به» إلخراج الحبوب من أوكرانيا.
وكان الرئيــس األوكراني فولوديمري زيلينســكي قد دعا قبل
ساعات قليلة خالل كلمة بالفيديو أمام قادة الحلف ،إىل زيادة الدعم
العسكري واملايل لتمكني أوكرانيا من مقاومة «املدفعية الروسية»،
ّ
بينما ســارعت موسكو إىل التنديد
بتوســع الحلف ليشمل السويد
وفنلندا ،وح ّذر نائب وزير الخارجية الرويس ســرغي ريابكوف من
أن هذا «عامل مزعزع بشــدّة لإلستقرار للشؤون الدولية» ،يف وقت
لوّحت فيه الخارجية الروســية يف بيان بالر ّد عىل النروج ،العضو يف
الناتو ،ملنعها عبور بضائع إىل الروس ا ُملقيمني يف أرخبيل ســفالبارد
النروجي يف القطب الشمايل.
لكن التطــوّرات الديبلوماســية لم تحل دون اســتمرار دفع
أوكرانيا ثمنا ً باهظا ً عىل األرض ،إذ أبلغت الســلطات عن رضبات
مميتة جديدة ض ّد املدنيني ،ال سيّما يف منطقتَ ْي ميكوالييف (جنوب)
ودنيربو (وسط) .وجاءت الرضبات بعد يومَ ْي من غارة عىل مركز
تجاري مزدحم يف كريمنتشــوك عىل بُعد  330كيلومرتا ً جنوب رشق
كييف ،ما أسفر عن مقتل  18شخصا ً وفقدان نحو  40آخرين ،وفق
الحكومة األوكرانية.
ويف األثنــاء ،أعلنت الســلطات األوكرانية أنها اســردّت 144
عسكريّاً ،من بينهم  95من «املدافعني عن آزوفستال» يف ماريوبول،
يف إطار «أكرب عملية تبادل أرسى منذ بدء الغزو الرويس الشــامل»،
فيما رأى وزير الدفاع الربيطاني بن واالس أن روســيا «فشــلت يف
ك ّل أهدافها الرئيســية» عىل املستوى العسكري ،الفتا ً إىل أن الحرب
لها «كلفة باهظة» عىل موســكو ،وقدّر عدد القتىل من العسكريني
الروس منذ بدء النــزاع بـ» 25ألفاً» .بالتزامن ،أعلنت الســلطات
املوالية للكرملــن يف املناطق األوكرانية املحت ّلــة توفري ربط بينها
بالحافــات والقطارات وإنشــاء دائرة لألحــوال املدنية وخدمات
مرصفية وتعليمية ورواتب تقاعدية تهدف إىل إدماجها يف روسيا.
توازياً ،كشــفت وزارة الخزانة األمريكيــة أن الواليات املتحدة
وحلفاءها جمّ دوا أصوال ً روســية بقيمة  330مليار دوالر منذ بدء
النزاع يف أوكرانيــا .ويف التفاصيل ،جمّ د الحلفاء الغربيون  30مليار
دوالر من األصول اململوكة من األثرياء أو النخب الروسية الخاضعة
للعقوبــات ،وجمّ دوا كذلك حواىل  300مليار دوالر من البنك املركزي
الرويس ،كما أفاد بيان صادر عن «وحــدة العمل» التابعة للحلفاء
الغربيني املســؤولني عن تعقب األصول العائدة للنخب الروسية ،يف
حني فرضت بريطانيا عقوبات عىل فالديمــر بوتانني ،ثاني أثرى
رجال روســيا ،وأعضاء آخرين مــن الدائرة املق ّربــة من الرئيس
الرويس فالديمري بوتني.

فرنسا :السجن مدى الحياة لصالح عبد السالم

كما حكمــت محكمة الجنايات الخاصة يف باريس عىل املتّهمني
العرشين الذيــن يُحاكمون منذ أيلول بعقوبات بالســجن لفرتات
ترتاوح من ســنتَ ْي إىل مدى الحياة .وحُ كِ ــ َم خصوصا ً عىل محمد
عربيني الذي كان «يتوقع» أن يُشارك يف اعتداءات  13ترشين الثاني
اإلرهابية لكنّه تراجع عن ذلك ،بالســجن املؤبّد ،عىل أن ال تق ّل املدّة
عن  22عاماً .وجرت محاكمة  6من املتّهمني غيابيّاً.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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أفقيا:

 – 1باطن المرء وضميره -
غربل الشيء.
 - 2أوجاع  -ربح.
 - 3ممثل ونجم غناء أميركي.
 - 4أرشد  -ذهب وزال  -نعم
بالروسية.
 - 5شكر  -حيوانات بحرية
ضخمة.
 - 6وضوح وإشراق  -غزال.
 - 7يجاوب على السؤال  -ضوء.
 - 8ضمير متصل  -ماركة
سيارات في مجموعة نيسان.
 - 9حصل على  -ما يجعل
الشخص غير االسم
َعلَ ًما على َّ
واللقب.

سودوكو

عموديا :

 – 1فنان كويتي.
 - 2شاعر لبناني راحل.
 - 3جامعة أميركية  -دويبات
صغيرة.
مسه بيده  -سئم وضجر.
ّ -4
 - 5يستعمل في الطعام  -عاصفة
بحرية.
 - 6ممثل أميركي.
نقض ونب َذ العهد  -جزيرة
-7
َ
سعودية.
 - 8من الخضار  -استمر وثبت
 شحم. - 9دولة عربية  -حفرة بعيدة
القعر.

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 :صفصاف  -ميل  - 2 -عادل ادهم  - 3 -در  -بروناي 4 -
 اسرع  -نيرا  - 5 -حلتا  -سر  - 6 -الباتر  - 7 -دم  -كريات - 8 -نيكل  -لف  - 9 -ساحة  -وسيم.
عموديا - 1 :صعداء  -درس  - 2 -فارس  -ام  - 3 -صد  -رحل  -نح
  - 4البعلبكية  - 5 -فار  -تارك  - 6 -دوناتيلو  - 7 -مهني  -را 8 - -يمارس  -تلي  - 9 -يارد  -فم .
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مقتل عنصر في "الجهاد اإلسالمي" برصاص إسرائيلي

أخبار سريعة

بينيت لن يترشح لإلنتخابات المقبلة

وسيُواجه نتنياهو معسكرا ً مناهضا ً
كشف الناطق باســم رئيس الوزراء
اإلرسائييل نفتايل بينيت يف رســالة قصرية
يقوده املذيع التلفزيوني السابق والزعيم
ّ
يرتشح
بالعربية مساء أمس أن األخري لن
الوســطي يائري البيد ،الذي فاجأ الكثريين
بمهاراته السياســية .ومــع ح ّل الربملان
لإلنتخابات املقبلة ،فيمــا أُرجئ إىل اليوم
ح ّل الربملان اإلرسائييل الــذي كان مق ّررا ً
وتولية البيد ،يبقــى بينيت رئيس الوزراء
املناوب وســيكون مســؤوال ً عــن امللف
مســاء األربعاء ،كما أكد مصدران لوكالة
اإليرانــي ،يف وقت تدفع فيــه إرسائيل يف
«فرانس برس» معلومات أوردتها الصحف
اتجاه عــدم إحياء اإلتفــاق النووي بني
اإلرسائيلية.
طهران والقوى العظمى.
وكان نــواب إرسائيليــون يعتزمون
وإىل جانــب منصب رئيــس الوزراء،
تبنّي مجموعــة من القوانني يومَ ْي الثلثاء
ســيحتفظ البيــد بحقيبــة الخارجية،
واألربعــاء قبل ح ّل «الكنيســت» وبالتايل
وسيبدأ الفرتة اإلنتقالية مع زيارة مرتقبة
إجــراء إنتخابــات مبكرة جديــدة .لكن
للرئيس األمريكي جو بايدن إىل القدس بعد
املناقشــات كانت ما زالت مستم ّرة مساء
أسبوعَ ْي تقريباً.
األربعاء وأُرجئ التصويت عىل ح ّل الربملان
ميدانيّاًُ ،ق ِت َل فلســطيني
حتّى الخميس.
ّ
برصاص الجيــش اإلرسائييل
وفض
وبحــ ّل الربملــان
ّ
خالل مواجهــات حصلت يف
إئتالف بينيت ،ســيتول وزير ُ
الخارجية يائري البيد منصب أرجئ التصويت على جنني يف شمال الضفة الغربية
فجر األربعاء .وكشفت وزارة
رئيس الوزراء لفرتة إنتقالية
حل ّ "الكنيست"
الصحة الفلســطينية لوكالة
قبــل اإلنتخابــات املتوقــع
حتّى اليوم
«فرانــس بــرس» أن محمد
إجراؤها أواخر ترشين األوّل
مرعي ( 25عاماً) ُق ِت َل برصاصة يف الصدر،
أو أوائل ترشين الثاني.
وبحســب وســائل إعالمّ ،
فيما نعتــه حركة «الجهاد اإلســامي»،
فإن زعيم
املعارضــة بنيامــن نتنياهــو وحلفاءه
مشــر ًة إىل أنه كان «أحد مجاهدي كتيبة
جنني يف وحدة اإلرباك اللييل».
يُكافحون من أجل إجــراء اإلنتخابات يف
وشــيّع العرشات ،بينهم مس ّلحون،
ترشين األوّل ،إذ يكــون أنصارهم حينها
جثمان مرعي الذي لف بوشــاح «الجهاد
يف إجازة ،ما يُع ّزز من نســبة اإلقبال عىل
اإلســامي» األســود .وردّد املشيّعون يف
صناديق االقرتاع.
جنني هتافــات مثل «عالقــدس رايحني
وتُشــر اســتطالعات عدّة للرأي إىل
شــهداء باملاليني» و»ب ّلغ وحدة الشــباك
إمكان حصول نتنياهو عىل أكرب عدد من
جاي جاي االشتباك».
املقاعــد يف اإلنتخابات املقبلــة ،لكنّه قد
ويف املقابل ،ذكر الجيش اإلرسائييل يف
يواجه صعوبة يف حشد الغالبية الربملانية
بيان أن جنوده أطلقوا النار عىل أشخاص
الالزمة لتشكيل الحكومة.

دمشق ُتصادر  2.3طن
من حبوب الكبتاغون

كشــفت وزارة الداخلية الســورية أمس ضبط أكثر مــن  2.3طن من أقراص
الكبتاغون املخــدّرة يف مرفأ الالذقية ويف محافظة حماة يف وســط البالد .وأوضحت
الداخلية يف بيان أنّه بعد ضبطها لشــحنة مــن  249كيلوغراما ً من حبوب الكبتاغون
«مخبأة يف قطع آالت حديدية ومعدّة للتصدير يف مينــاء الالذقية» ،بيّنت التحقيقات
وجود «مستودع مخدّرات» يف إحدى املزارع يف حماة.
وأضافت الوزارة أنّه بعد مداهمة املزرعة تمّ ت مصادرة «طن َّ ْي و 103كيلوغرامات
من حبوب الكبتاغون املخدّرة» ،مشــر ًة إىل أنه ت ّم إلقاء القبض عىل  10أشــخاص
وضبط آليات وأجهزة .ونرشت الوزارة ،التي لم توضح تاريخ ضبط الشحنتَ ْي ،رشيط
فيديو لعملية املداهمة يف املزرعة يُظهر أشواال ً مليئة بأكياس من حبوب الكبتاغون.
وإن كان كيلوغــرام الكبتاغون يُســاوي حــواىل  6آالف حبّةّ ،
فإن الشــحنتَ ْي
املصادرتَ ْي تزيدان بذلك عن  14مليون حبة .وتُع ّد الشــحنة األخرية األكرب التي تمّ ت
مصادرتها العام الحايل ،ما يرفع عدد الحبوب املصادرة يف املنطقة كك ّل يف النصف األوّل
من العام  2022إىل أكثر من  145مليون حبة ،وفق إحصاء لوكالة «فرانس برس».
وخالل األشــهر األوىل من العام الحايل ،أعلنت الســلطات األردنية والســعودية
والعراقية ضبط شحنات كبرية من الكبتاغون .والشهر الحايل ،أسقطت القوات األمنية
العراقية طائرة رشاعية محمّ لة بمليون حبّة من الكبتاغون يف البرصة يف جنوب البالد.
وتُع ّد حبوب الكبتاغون ،أحد أنواع األمفيتامينات املحفزة ،من املخدّرات ســهلة
التصنيع ،وتُباع بســعر رخيص يف األسواق .وتُعترب سوريا وفق تقارير بحثية ،املصدر
األبرز ملادة الكبتاغون منذ ما قبل اندالع الحرب العام  ،2011وقد جعل النزاع تصنيعها
أكثر رواجا ً واستخداما ً وتصديراً .وكشف تقرير أعدّه معهد «نيو الينز» لألبحاث الذي
يتّخذ من واشنطن مق ّراً ،يف نيسان ،أن تجارة حبوب الكبتاغون ّ
توسعت إىل ح ّد كبري يف
الرشق األوسط خالل العام  2021لتتجاوز قيمتها  5مليارات دوالر.

إثيوبيا والسودان ُتثيران
قلق االتحاد األفريقي

بينيت مخاطبًا ن ّواب حزبه في "الكنيست" أمس (أ ف ب)

«ألقــوا عليهم عبوات ناســفة» ووقعت
إصابة بينهم ،مشــرا ً أيضا ً إىل اعتقال 13
شخصا ً يف جنني وســلواد ومخيّم العزة يف
بيت لحم.
كما كشــف الجيش أن قواته وجهاز
األمــن العام وحرس الحــدود اإلرسائييل
ّ
نفذوا خالل الليل «عمليات اســتباقية يف
عدد من املواقع» يف الضفة الغربية.
وعــى صعيد آخــر ،وافقت حركة
«حماس» عىل السماح بدخول مسؤول
مدني إرسائييل إىل قطاع غزة بغية دفع
قضيــة املحتجزين لديها ،بحســب ما
أفادت هيئة البث الرســمية اإلرسائيلية
«كان» .وكان هنــاك أيضــا ً مقــرح

بإدخال ممثل عــن عائالت املختطفني،
يجر تطبيقه ،بحســب الهيئة.
لكن لم
ِ
وجاء ذلك عقب نرش «حماس» لقطات
فيديــو يظهر فيها اإلرسائييل هشــام
السيد.
ويف الســياق ،أكــد وزيــر الدفــاع
اإلرسائيــي بيني غانتــس أن «محاوالت
االبتزاز واملنــاورات الذهنية لن تؤثر عىل
بالده» ،مشــدّدا ً عــى أن حكومته تعمل
بكافة الوســائل من أجل «إعــادة األبناء
إىل ديارهــم» .كمــا ذكر مكتــب رئيس
الوزراء اإلرسائييل أن «إرسائيل ستواصل
جهودها ،بوساطة مرص ،إلعادة األرسى
واملفقودين».

اإلكوادور :تعليق الحوار
وسقوط مذ ّكرة إقالة الرئيس
بعد ســاعات عىل تعليقــه الحوار مع
قادة السكان األصليني الذين يرتأسون حركة
احتجاج عىل غالء املعيشة يف اإلكوادور ،أفلت
رئيس البالد غيريمو الســو مساء الثلثاء من
اإلقالة مع رفض الربملان مذ ّكرة يف هذا الشأن
تُحمّ له مسؤولية األزمة السياسية يف البالد.
ُ
وقدّمت مذ ّكرة إقالة الســو بســبب ما
اعتربتــه املعارضة ســوء إدارة الســلطات
للتظاهرات التي تشــ ّل البالد منذ أسبوعَ ْي،
وحصلت عىل تأييد  80صوتا ً بينما كان يحتاج
تمريرها إىل  92صوتاً.
وتتمتّــع املعارضة الربملانيــة بالغالبية
يف الربملان الذي يضــ ّم  137نائبا ً واملؤ ّلف من
مجلس واحدّ ،إل أنها منقســمة .وقد صوّت
 48نائبا ً ض ّد مذ ّكرة اإلقالة التي عرضها حزب
الرئيس االشرتاكي السابق رافاييل كوريا الذي
حكم البالد بني العام َْي  2007و.2017
ويف اليوم نفسه ،أعلن السو تعليق الحوار
الذي بورش اإلثنني مع قادة التظاهرات ،مربّرا ً
قراره هذا بمقتل عســكري يف هجوم يف الليلة
السابقة .وشدّد رئيس البالد املحافظ يف كلمة
مقتضبة عىل أنّه «لن نجلس مجدّدا ً للحوار مع
ليونيداس إيسا الذي ال يُدافع ّإل عن مصالحه
السياسية وليس عن مصالح قاعدته» ،مندّدا ً
بـ»هجوم إجرامي».
ويرتأس إيسا اتحاد الســكان األصليني
(كوني) النافذ يف البالد ،الذي يُش ّكل رأس حربة
التظاهرات التي تش ّل اإلكوادور منذ أكثر من

أسبوعَ ْي للمطالبة خصوصا ً بخفض أسعار
ً
وإضافة إىل الجندي القتيل ،قىض
املحروقات.
 4متظاهرين يف أعمال عنف مع القوى األمنية،
فيما أُصيب أكثر من  500شخص من مدنيني
وعنارص يف القوات األمنية.
وقال الســو« :البالد كانت شــاهدة عىل
ك ّل الجهود التي بذلناهــا إلقامة حوار مثمر
ورصيح ...أقول إلخوتي وأخواتي من السكان
األصليني تستحقون أفضل من زعيم انتهازي
خدعكم» ،مضيفاً« :لــن نتفاوض مع الذين
يحتجزون اإلكوادور رهينة أو الذين يُهاجمون
قواتنا األمنية ويتالعبون بصحة اإلكوادوريني
وبحياتهم».
وتابــع« :عندمــا ســيتوافر ممثلون
رشعيون لك ّل الشــعوب يف اإلكوادور يسعون
إىل حلول فعلية ومنفتحون عىل حوار حقيقي
ورصيح ،سنعود إىل طاولة الحوار» ،بينما ر ّد
اتحاد السكان األصليني فورا ً متّهما ً الحكومة
«بالتســ ّلط» و»افتقــاد اإلرادة» .وكتــب يف
تغريدة« :نُحمّ ل غيريمو الســو مســؤولية
تداعيات سياســته العدائية ...السو لم يوقف
الحوار مع ليونيداس بل مع الشعب».
وجالــت مجموعــة تضــ ّم عــرات
املتظاهريــن الثلثــاء يف العاصمة كيتو حول
حرم َْي جامعي َّْي ومركز ثقايف يُشــ ّكل قاعدة
لهم ،مس ّلحني بحراب أو دروع ،فضالً عن حي
الكاتدرائية .ولم يُسجّ ل وقوع أي حادث كبري
أو مواجهة الثلثاء.

متظاهرون متأهبون في أحد شوارع كيتو الثلثاء (أ ف ب)

أعرب رئيس مفوضية االتحاد
األفريقي موسى فقي محمد
عن قلقه أمس من «تصعيد
التوتر العسكري» بين إثيوبيا
والسودان ،ودعا البل َديْن إلى
«االمتناع عن أي عمل عسكري
مهما كان مصدره وإلى الحوار
لح ّل أي خالف» .بالتوازي،
أكد رئيس الوزراء اإلثيوبي
آبي أحمد أن هناك العديد من
المشكالت القائمة مع السودان
ويجب التعاون لح ّلها ،معتبرا ً أن
الثقة المتبادلة يجب أن تسود
بين الخرطوم وأديس أبابا .كما
شدّد على أنه ال يجب أن تقوم
مواجهات مع السودان بسبب
ضغوط خارجية .واتهمت
الخرطوم الجيش اإلثيوبي
بإعدام  7جنود سودانيين ومدني
أُسروا على األراضي السودانية
في منطقة الفشقة الحدودية
المتنازع عليها بين البل َديْن.
ّ
لكن الحكومة والجيش في
إثيوبيا نفيا ذلك ،واتهمتا الجنود
السودانيين بدخول األراضي
اإلثيوبية ،ما أدّى إلى وقوع
اشتباك مع ميليشيا مح ّلية تسبّب
بسقوط خسائر لدى الجانبَيْن.

اليمن :محاولة اغتيال
مدير أمن لحج
إستهدف تفجير قوي موكب
مدير أمن محافظة لحج في
عدن الواقعة في جنوب اليمن.
وأوضح مصدر أمني أن سيّارة
مفخخة انفجرت بموكب العميد
صالح السيد بالقرب من جولة
التربية في خور مكسر في عدن،
ما أدّى إلى مقتل  4من مرافقي
مدير األمنّ ،
لكن األخير لم يُصب
بأذى .ونقل موقع «عدن الغد»
المح ّلي عن شاهد عيان أن
اإلنفجار تسبّب بتض ّرر سيارة
واحتراقها .وأفادت مصادر
لقناة «العربية» بتفكيك سيارة
ّ
مفخخة أخرى كانت معدّة أيضا ً
للتفجير في خور مكسر.

وفد أميركي
في كاراكاس
إلتقى تحالف أحزاب المعارضة
الرئيسي في فنزويال وفدا ً
أميركيّا ً وصل إلى البالد اإلثنين
لمواصلة المحادثات التي
بوشرت في آذار مع السلطة
الفنزويلية .وجاء في بيان لهذا
التحالف نُشر مساء الثلثاء:
«بمناسبة زيارة الوفد األميركي،
اجتمعنا لتنسيق الجهود
الهادفة إلى العودة إلى عملية
التفاوض» مع حكومة الرئيس
المش ّكك في شرعيّته نيكوالس
مادورو .وأعاد تأكيد «استعداده
لمعاودة عملية التفاوض
الجدّية فوراً» .وكشف مادورو
مساء اإلثنين أن وفدا ً أميركيّا ً
وصل إلى كاراكاس لمواصلة
الحوار الذي انطلق بعد أيام
قليلة على بدء الغزو الروسي
ألوكرانيا .ويرى مراقبون أن
التقارب الديبلوماسي يهدف
إلى إبعاد كاراكاس عن موسكو
قدر اإلمكان ،ودرس تخفيف
العقوبات األميركية على النفط
الفنزويلي الحتمال السماح
ّ
بضخه في السوق العالمية بغية
خفض أسعار النفط المرتفعة.

الريــــاضـــية

nidaalwatan.com
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"ويمبلدون" :خروج رود ورادوكانو وكونتافيت وموغوروزا
حقق الرصبي نوفاك ديوكوفيتش حامل
اللقب يف النسخ الثالث االخرية ،انتصاره الـ23
عىل التوايل يف بطولــة ويمبلدون الربيطانية،
ثالثة البطوالت االربع الكربى يف كرة املرضب،
ليعرب اىل الدور الثالث.
وحقق ديوكوفيتش ،املتوّج يف ويمبلدون
ســت مرات ،فوزا ً سهالً عىل االسرتايل ثانايس
كوكيناكيس املصنــف  79عامليا ً  1-6و4-6
و 2-6يف ساعتني فقط.
وقال ديوكوفيتش ،املتوّج بعرشين لقبا ً
كبرياً" :أنا ســعيد جدًا بأدائــي .لم يكن من
الســهل اإلرسال بســبب الرياح" ،علما ً أنه
تأجّ ل انطالق املباريات لنحو ساعتني بسبب
االمطار ،باســتثناء امللعــب الرئييس حيث
لعب ديوكوفيتــش وامللعب الرقم  1املجهزين
بسقفني متحركني.
ويلعــب الرصبي مــع مواطنه ميومري
كيســمانوفيتش الذي حقق فوزا ً مثريا ً عىل
التشــييل أليخاندرو تابيلو  6-7و 6-7و6-3
و.3-6
يف املقابل ،خرج النروجي كاســر رود
وصيف بطولــة روالن غــاروس ،الثالث يف
البطولة والســادس عاملياً ،بخســارته أمام

الفرنيس أوغو أومبري  6-3و 2-6و 5-7و.4-6
وكان رود يمني النفــس يف أن يصل اىل
أدوار متقدمة بعــد بلوغه اول نهائي كبري يف
مســرته يف روالن غاروس هذا العام ،عندما
خرس امام االســباني رافايل نادال ،خصوصا ً
يف ظل غيــاب املصنف اول الــرويس دانييل
مدفيديف والثاني االملاني ألكســندر زفرييف
وانســحاب االيطايل ماتيو برييتيني وصيف
العام املايض إلصابته بكوفيد.
ويلتقي أومبــر مع البلجيكــي دافيد
غوفان الفائز عىل االرجنتيني سيباســتيان
باييس  1-6و 2-6و.4-6
ولدى السيدات ،خرجت الربيطانية إيما
رادوكانو حاملة لقب بطولة الواليات املتحدة
املفتوحة ،من الدور الثاني بعد سقوطها امام
الفرنسية كارولني غارسيا  3-6و.3-6
وكانت رادوكانو ،املصنفــة  11عاملياً،
أطلقت نفســها اىل العالم بعــد بلوغها ثمن
النهائي يف البطولة االنكليزية املوسم املايض
عن  18عاماً ،يف أول مشــاركة لها يف بطولة
كربى قبل أن تنســحب خالل املواجهة امام
االسرتالية أيال تومليانوفيتش بسبب معاناتها
من ضيق يف التنفس.

 40مليون يورو
لضم ليفاندوفسكي
ّ
رفع برشلونة اإلسباني من قيمة العرض املقدم اىل بايرن ميونيخ األملاني،
من أجل التخيل عن هدافه البولوني روبرت ليفاندوفسكي اىل  40مليون يورو.
وتقدم برشلونة يف بادئ األمر بعرض قدره  32مليون يورو ،ثم رفعه اىل
 35مليونا ً قبل أن يصل اىل  40مليوناً ،فيما يطالب بايرن بـ 60مليونا ً للتخيل
عن ليفاندوفســكي ( 34عاماً) الفائز بجائزة "فيفا" ألفضل العب يف العالم
مرتني ( 2020و .)2021ويف ظل الوضع املايل الصعب الذي يم ّر به برشــلونة،
قد يكون التعاقد مع ليفاندوفسكي مرتبطا ً بصفقات أخرى ،من بينها رحيل
العب الوســط الهولندي فرانكي دي يونغ اىل مانشسرت يونايتد اإلنكليزي يف
صفقة تقدر قيمتها بـ 65مليون يورو ،ما ســيمنح برشلونة التمويل الالزم
لحسم التعاقد مع ليفاندوفســكي .وكان ليفاندوفسكي أعلن يف أيار املايض
أن "قصته" مــع بايرن "تقرتب من نهايتها"،
مــررا ً موقفه برغبته يف البحث عن "شــغف
ّ
التمسك
إضايف يف الحياة" ،فيما يؤكد بايرن عىل
بليفاندوفسكي حتى انتهاء عقده العام املقبل.
ويدافع ليفاندوفسكي عن ألوان بايرن
منذ العام  2014مسجالً له  344هدفاً،
وينتهي عقده الحايل يف نهاية العام
 ،2023ما يعني أن بقاءه ملوسم
إضايف من دون تجديد عقده
سيجعله العبا ً حرا ً
املوســم املقبل
ويرحل من دون
مقابل( .أ ف ب)

وستبروك سيبقى مع اليكرز
قرر نجم لوس أنجليس اليكرز راســل وستربوك تفعيل بند تمديد
عقده للموســم املقبل يف صفوف فريقه ،يف مقابل  47.1مليون دوالر،
بحسب تقارير عدة يف الصحف االمريكية.
وســيخوض أفضل العب يف املوسم املنتظم يف العام  ،2017والبالغ
من العمر  33عاماً ،العام الخامس واألخري من عقده الذي يمتد لخمس
سنوات يف مقابل  206ماليني دوالر.
ودافع وستربوك عن ألوان أربعة اندية هي :أوكالهوما سيتي ثاندر
وهيوســتن روكتس وواشــنطن ويزاردز ثم اليكرز منذ آب من العام
 .2021يف املوســم املايض ،سجل وســتربوك يف  78مباراة مع اليكرز،
معدال ً مقداره  18.5نقطة يف املبــاراة الواحدة ،ونجح يف  7.4متابعات
وقام بـ 7.1تمريرات حاسمة .واكتفى اليكرز بـ 33فوزا ً يف مقابل 49
خسارة ،ولم يتأهل بالتايل اىل االدوار االقصائية من
"البالي اوف" .وبســبب إصابات ليربون جيمس
وأنتوني ديفيــس ،لم يتمكن "ثالثي االحالم" من
خوض ســوى  21مباراة معا ً ( 11فوزا ً و10
هزائم) .ويســتعد اليكرز للموســم املقبل
مع مدربه الجديــد ،دارفني هام الذي
كان مســاعدا ً ملايك بودينهولترس
يف ميلووكــي يف املواســم األربعة
املاضية ،وســيح ّل خلفــا ً لفرانك
فوغل الذي دفع ثمن موسم -2021
 2022السيئ لفريقه.
(أ ف ب)
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أخبار سريعة
"بيروت" محظوظ

مصافحة بين غارسيا (إلى اليمين) ورادوكانو بعد المباراة (أ ف ب)

ولكن منــذ تحقيقها املفاجــأة املدوية
بتتويجها يف "فالشيغ ميدوز" ،عندما أصبحت
أول العبة صاعدة من التصفيات تحرز لقبا ً يف
البطوالت األربع الكــرى ،عانت يف البطوالت
الثالث الكربى التالية التي شاركت فيها بعد أن
خرجت من الدور الثاني يف أسرتاليا املفتوحة
وروالن غاروس وحاليا ً ويمبلدون.

ويف يوم شهد خروج العديد من املصنفات،
ودّعت االستونية أنيت كونتافيت الثالثة عامليا ً
بسقوطها امام االملانية يويل نيمري  4-6و6-
صفر .كما ســقطت االســبانية غاربينيي
موغــوروزا حاملــة اللقب يف العــام 2017
واملصنفة تاسعة يف البطولة أمام البلجيكية
غريت مينني  4-6و6-صفر( .أ ف ب)

ينضم نيمار إلى تشلسي؟
هل
ّ
أمل املدافــع الربازييل تياغو ســيلفا
يف رؤيــة "رفيقــه العظيم"
ومواطنه نيمار ينضم إىل
صفوف نادي تشليس
االنكليــزي الذي
يدافع عن ألوانه،
يف حــال تأكــدت
شــائعات رحيل املهاجم الدويل
عن فريقه الحايل باريس ســان
جرمان بطل فرنسا.
وقال املدافع البالغ  37عاما ً ردا ً
عىل سؤال من صحايف بشأن مستقبل
زميله السابق يف العاصمة الباريسية،
خالل حدث ترويجي يف ريسيفي ،شمال
رشق الربازيل" :ينضم إىل تشليس! يف حال
أراد الرحيل ،عليه أن يذهب إىل هناك".
وأضاف قائد ســان جرمان الســابق
واالبتســامة عىل محياه" :نيمار ،ال يستحق
االمر حتّى التحدث عــن صفاته ،فاألداء الذي
يقدمه يتحدث عن نفسه .باإلضافة إىل أنه صديق
رائع".
وأردف ســيلفا الذي لعب ثمانية مواســم يف

باريس ،منهــا ثالثة إىل جانب نيمــار" :آمل يف أن
يتحقق ذلــك ،وأال ّ نكتفي بالشــائعات .يف الوقت
الحايل ،لست عىل علم بأي يشء".
وكان نيمــار ( 30عاماً) مدد عقده مع ســان
جرمان يف أيار  2021حتّى  ،2025لكن شائعات
الرحيل تالحقــه منذ ترصيحات رئيس النادي
القطري نــارص الخليفــي يف مقابلة مع
صحيفة "لو باريزيان" ،قال فيها" :لم
نعد نريد بريقا ً المعاً ،إنها
نهاية الربيق" ،يف إشارة
واضحــة إىل أســلوب
حياة نيمــار تحت نريان
االنتقادات ،بعدمــا تعاقد مع
سان جرمان يف  2017مقابل صفقة قياسية
بقيمة  222مليــون يورو من برشــلونة
االسباني.
وفشــل نيمــار يف التألق يف موســم
 ،2022-2021حيــث ســجل 13
هدفا ً ومرر  8كرات حاســمة
يف  28مبــاراة يف جميع
املسابقات.
(أ ف ب)

سباحة :فوز بالترينييري في الـ 10كلم
أحرز اإليطــايل غريغوريو
بالرتينيريي ذهبية ســباق 10
كلم يف املياه املفتوحة يف بطولة
العالــم للســباحة املقامة يف
العاصمة املجرية بودابست.
وأضاف بالرتينيريي اللقب
العاملي إىل لقبــه األوملبي الذي
ظفر بــه يف ريــو دي جانريو
 ،2016علما ً انــه كان اكتفى
بربونزيــة الســباق يف أوملبياد
طوكيو الصيف املايض .وقطع
بالرتينيريي مســافة السباق
بزمن  1.50.56.80ساعة ،أمام
مواطنه دومينيكو أتشريينسا
واألملانــي فلوريــان فيلربوك.
وهو اللقــب العاملــي الثاني
لبالرتينيريي يف النسخة الحالية
يف بودابســت بعد ذهبية سباق
 1500م حرة الســبت املايض،
وامليدالية الرابعــة له يف املجر
بعد برونزيــة التتابع  4مرات
 1500م حــرة ( 6كلم) ضمن
منتخب بالده وفضية سباق 5
كلم ،كالهما يف املياه املفتوحة.
يف املقابل ،كســب فيلربوك
ميداليته الخامسة يف بودابست

يُعتبر نادي بيروت فيرست
بطل لبنان لكرة السلة محظوظا ً
بوجود أكثر من العب مخضرم
من أصحاب الخبرة في صفوفه
ممّ ن هم خارج الئحة النخبة التي
سمّ اها إتحاد اللعبة أول من أمس،
وسبق لهم ان دافعوا عن الوان
المنتخب الوطني من أمثال ايلي
رستم ،نديم سعيد ،رودريك عقل،
كرم مشرف ونعيم راباي ،ليكونوا
األساسي لفريقهم في حملة
السند
ّ
الدفاع عن لقبه للموسم المقبل ،الى
جانب النجوم الثالثة ايلي شمعون
وجيرار حديديان وعلي حيدر
القادم من دينامو لبنان ،مع توقع
إنضمام العبَين جديدَين سيشكالن
مفاجأة في الوسط السلويّ .

حنينه مطلوب

يبدو ّ
ان العب كرة القدم الدولي
غازي حنينه الذي لعب مُعارا ً في
الموسم الفائت لفريق التضامن
صور مطلوبٌ من عدة أندية
في الموسم الجديد ،خصوصا ً
الحكمة والبرج اللذين يسعيان
لتعزيز مركز خط الوسط في
صفوفهما ،حيث يُعتبر حنينه
في الوقت الحاضر من أفضل
العبي هذا المركز .إال ّ
أن المشكلة
تكمن في ّ
أن عقد الالعب مع
األساسي األنصار مستم ّر
ناديه
ّ
حتى موسم  ،2024-2023لذا
هو ينتظر اإلجتماع المرتقب مع
مدير النادي بالل فراج من أجل
حسم مسألة ما إذا كان سيعود
الى صفوف الفريق "األخضر"،
أو سيحصل على كتاب إعارة
لموسم آخر.

سباحة :أرقام لبنانية
متواضعة

بالترينييري بعد فوزه (أ ف ب)

بعــد ذهبيتي  5كلــم اإلثنني
والتتابع  4مرات  1500م حرة
( 6كلــم) مع منتخــب بالده،
وفضية  800م حرة وبرونزية
 1500حرة.
ولــدى الســيدات ،كان
الذهب من نصيــب الهولندية
شــارون فان روفندال محرزة

لقبها العاملــي األول .وقطعت
بطلة أوملبيــاد ريو دي جانريو
 2016ووصيفــة أوملبيــاد
طوكيو  ،2020مسافة السباق
بـ 2.02.29.20ساعتني ،امام
األملانية ليوني بيك والربازيلية
آنا مارسيال كونيا.
(أ ف ب)

شارك منتخب لبنان للسباحة
في بطولة العالم لحوض 50
مترا ً في المجر ،وفي النتائج
ح ّل منذر كباره ( 18سنة وما
فوق) في المرك َزين  29و23
َ
سباقي الـ200
على التوالي في
و 400متر فرديّ متنوّع ،وأديب
خليل (18سنة وما فوق) في
المرك َزين  36و 22تواليا ً في
َ
سباقي الـ 400و 1500متر
ح ّرة ،وماري خوري ( 18سنة وما
فوق) في المرك َزين  48و 28في
َ
سباقي الـ 50مترا ً ح ّرة و 50مترا ً
ظهراً ،وسيمون كبارة ( 17سنة)
َ
سباقي
في المرك َزين  34و 18في
الـ 200و 400متر فرديّ متنوّع.
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راغب سوبر غاضب
ما نُشر في شهر آذار الفائت عن مستوى سعادة
اللبنانيين ال يُصدق .أيعقل أن يكون اللبناني
أتعس من المواطن في كوريا الشمالية ،أو أتعس
من األشقاء الروانديين والزيمبابويين واليمنيين
والسوريين .نحن واألفغان حال واحدة .سبقونا إلى
المرتبة األولى في التعاسة وتركوا لنا مركز الوصافة.
تقري ٌر آخر ،صدر قبل يومين غير قابل للتصديق.
نشرت الشركة األلمانية المتخصصة في بيانات
السوق والمستهلكين "ستاتيستا" تقرير "غالوب"
عن العواطف العالمية ،المختص بقياس المشاعر
(بما في ذلك مستويات الغضب) في أكثر من 100
دولة في العالم ،في النصف الثاني من العام 2021
وبداية العام  .2022وبحسب التقرير ،فقد احتل لبنان
المرتبة األولى في قائمة أكثر الشعوب غضباً ،تليه
تركيا ،ثم أرمينيا ،ليأتي العراق رابعاً ،وأفغانستان
خامسة .ووجد "غالوب" ّ
أن  49%من الناس في لبنان
عانوا من الغضب في اليوم السابق لالستطالع ،وهو
أعلى معدّل مسجّ ل في أي مكان في العالم.
عال َم الغضب؟
كهربا بدنا نجيب .سدود بدنا نعمر .ترسيم بدنا
نرسم .باصات فرنسية بدنا ّ
ّ
نمشي .طرقات بدنا
ّ
نزفت .مشاريع بدنا نموّل .صيف بدنا نصيّف.
مرحبا تانت لطفية .ميّل .مطاعم بدنا نفوّل.
نازحون؟ بدنا نرحّ ل.التحقيق بانفجار المرفأ بدنا
نكمّ ل .غادة بدّها تترغل .تطبيل بدنا نطبّل .تشحيل
بدنا نشحّ ل .فساد رح نستأصل .حكومة جديدة بدنا
نش ّكل .إنتخابات نيابية عملنا .إنتخابات رئاسية
بدنا نعمل .إنتخابات "مس بيكيني" على الطريق.
يا مسهّ ل .وإن مُست الميثاقية في أي استحقاق ،ال
يلومن أحد...بدنا نع ّ
ّ
طل.
ليس هناك ما يدعو إلى الغضب .إتبع اإلرشادات
اآلتية وستكون سعيداً:
ال تشاهد نشرات األخبار.
امحُ احتمال أن أموالك ستعود يوماً.
ال تحلم .ال تشتهي "جيغو" غيرك.
خفف دهنيات ونشويات ومشروبات ومشتريات.
ال تتحركّ .
وفر وقودا ً ووفر طاقة ووفر حذاءك إلى
العامين المقبلين.
سحقا ً لكتبة التقرير .عن أي غضب يتحدثون؟
حتى في يوم الغضب ،أجد بشارة األسمر متفائالً.
أم ٌر واحد حملني على أن آخذ تقرير غالوب على
محمل الصدقية ،وهو غضب السوبر مليونير راغب
عالمة ( 60عاماً) المعبّر عنه في تغريدة له أن
"اللبنانيين يعيشون تحت رحمة أسوأ طبقة سياسية
في التاريخ ،التي تحكمت بكل مفاصل الحياة
االقتصادية والمالية واألمنية والقضائية والزراعية
إلخ" .راغب سوبر غاضب .ما يؤكد غضبه هو
معايشته اليومية آلالم اللبنانيين.
اللبنانيون الغاضبون شاهدوا العالمة الفارقة
أمام "ملك الرغيف" ينتظر دوره للحصول على
ربطة خبز.
واللبنانيون الغاضبون شاهدوا السوبر على باب
المصرف يسحب  100دوالر من الـ  ATMوالدمعة
تكاد تطفر من عينيه.
واللبنانيون شاهدوه في اإلنتخابات األخيرة يدلي
بصوته في الغبيري ليساهم كمواطن سوبر في
تغيير "المنظومة الحاكمة".
واللبنانيون شاهدوا نجمهم اإلماراتي باللهجة
المصرية مناضال ً ضد حكم الوصاية على مدى
ربع قرن.
واللبنانيون شاهدوه واقفا ً مع الغاضبين الصابرين
المكلومين المصابين متبرعا ً بسخاء قل نظيره....

هـــــــــــــــل
تعــــــــــــلم

يمتلك
كوكب املشرتي
 79قمراً.

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

جمال الطبيعة في وادي قنوبين (تصوير جورج بو عبدو)

الفيضانات تهدّد ربع سكان العالم
أفادت دراســة حديثة ّ
أن نحو ربع سكان العالم
معرضون لخطر الفيضانــات الكبرية ،ويف مقدّمهم
ســكان الدول الفقرية .إرتكزت الدراسة عىل بيانات
حول مخاطر فيضانات األنهــار واألمطار والبحار،
وبيانــات البنك الدويل حول توزيع الســكان والفقر.
ّ
وتبي أن نحو  1,81مليار شــخص ،أي  23باملئة من
سكان العالم ،معرضون بشكل مبارش لفيضانات تزيد
عن  15سنتمرتا ً خالل مئة عام .ويعيش  780مليون
نسمة من بني هؤالء ،بأقل من  5,50دوالرات يف اليوم.

وأكدت وجود مخاطر كبرية عىل األرواح وسبل
العيش ،خصوصا ً بالنسبة للسكان األكثر ضعفاً.
ويعيش نحو  90باملئة من األشخاص املعرضني يف
بلدان فقرية أو متوسطة الدخل.
ّ
تغــر املناخ
كذلــك ،حذر الباحثــون من أن
والتوســع الحرضي غري املدروس قــد يضاعف
املخاطر يف الســنوات املقبلة .وأكدوا عىل ّ
أن ّ
تغي
املناخ يجعل األمطار الغزيرة أكثر تواترا ً وشــدة يف
أنحاء العالم( .أ ف ب)

طفل يقتل رضيعة بسالح والده
تَ َســبّب صبي يبلغ ثماني ســنوات بمقتل
رضيعة يف ســنتها األوىل ،وبإصابة فتاة صغرية
بجروح يف نهاية األســبوع الفائــت يف فلوريدا

عندما كان يلهو بمسدس والده ،يف مأساة جديدة
تضاف إىل سلسلة حوادث مماثلة تشهد الواليات
املتحدة الكثري منها.
وقال قائد رشطة منطقة إســكامبيا تشيب
سيمونز إن األب روديريك راندال ( 45عاماً) أوقف
ووجهت إليه تهم اإلهمال وحيازة أسلحة نارية
بشكل غري قانوني وإخفاء األدلة.
ووقع الحادث يف فندق كان الرجل األربعيني
ذو الســوابق الجرميــة يلتقي فيــه صديقته،
واصطحــب معه نجلــه ،فيما أحــرت املرأة
طفلتيهــا التوأمني البالغتني عامــن وطفلتها
الرضيعة البالغة عاما ً واحداً.

وأوضــح قائد الرشطــة إن الرجل غاب عن
الغرفة تاركا ً سالحه يف خزانة ،فما كان من نجله
الــذي كان يعرف املكان الذي وُضع فيه الســاح
إال أن أمســكه وراح يلهو به .وأضاف سيمونز أن
الصبي أطلق النار عىل الطفلة البالغة عاما ً واحدا ً
ّ
وقتلها ،فيما أكملت الرصاصة التي اخرتقت جسم
القتيلة طريقها لتصيب إحدى الطفلتني التوأمني.
وإذ رجّ ح أن تنجو الطفلة املصابة ،أشــار إىل أن
والدة الضحيتني كانت نائمة وقت الحادث.
وعندما عاد الوالد ،أخــرجَ من غرفة النوم
قبل وصول الرشطــة البندقية وبعض املواد التي
يحتمل أن تكون مخدرات( .أ ف ب)

متحف عن الالجئين في الدنمارك
تشــ ّكل مأســاة الهجرة القرسية وقصصها
الشخصية محور متحف جديد يف الدنمارك يف موقع
مخيم ســابق لالجئني األملان خالل الحرب العاملية
الثانية .هذا املتحف املســمى ""( "Flugtالفرار"
باللغة الدنماركية) ،يفتح أبوابه يف بلدة أوكسبول
الصغرية عىل الساحل الغربي للبلد االسكندنايف الذي
يعتمد سياســة من بني األكثر تشددا ً يف موضوع
الهجرة بني الدول األوروبية.
وتتنــاول قصته يف األصل ،الالجئني األملان عند
ســقوط النازية ،وكذلك قصة أولئــك الذين لجأوا
إىل الدنمارك هربا ً مــن الحرب والقمع .وقال مدير

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

املتحف كالوس كييلد" :نريد أن نروي قصة الناس
الحقيقيني ،أبعد من األرقام".
هــذا املتحف الذي دشــنته ملكــة الدنمارك
مارغريت الثانية ونائب املستشــار األملاني روبرت
هابيك ،كلف يف املجموع  16مليــون يورو ،بينها
 1,5مليون قدمتها برلني .وقالت إن" :لم يكن أحد
يعتقد أن الحديث عن الالجئني واملنفى ســيكون
موضوعا ً آنيا ً لهذه الدرجة املحزنة".
بحلول نهاية  ،2021كان العالم يض ّم ما يقرب
من  90مليون شــخص اقتُلعوا مــن ديارهم ،بني
الجئني ونازحني داخلياً( .أ ف ب)
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