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"من قتل يوسف بيدس؟"
الجواب في مركز بيروت للفنّ

ّ
يتحصن بـ"ميثاقية روحية" ...وباسيل يح ّول االشتباك من "سياسي إلى رئاسي"
ميقاتي

لبنان يخرج عن "سرب حزب الله":
تحذيرات حاسمة وعقوبات نفطية!
ما عدا "التيار الوطني الحر" ،لم يجد
ّ
املســرة
"حــزب الله" من يجاري غارته
عىل حقل كاريش ،فانصب تركيز الثنائي
ّ
شــن حملة إعالمية مشرتكة
الحاكم عىل
مســا ًء عرب نرشتي "املنار" و"أو تي يف"
للتأكيد عىل صوابية "الرســائل املفخخة
ّ
ملســراتها الثالث"
التي حمّ لتها املقاومة
مقابل التنديــد باللبنانيني املنادين بحرص
قرار الحرب والســلم بالدولة عىل اعتبار
أنهم "ب ّكاؤون عاجزون راضخون لحصار
واشــنطن" ،وال يجيدون قراءة "الرسالة
التي كان يجــب أن تصــل ووصلت" إىل
اإلرسائيليني واألمريكيني.
 ...و"حتى الحكومات املحســوبة عىل
ّ
التســر عىل
"حزب الله" لم تعد قادرة عىل
أعماله وخلفياتها" عىل مــا رأت "القوات
اللبنانية" يف ترصيح وزير الخارجية عبد الله
بو حبيب إثــر اجتماعه مع رئيس حكومة
ترصيف األعمال نجيب ميقاتي والذي تن ً ّ
صل
فيه باسم الحكومة اللبنانية من "أي عمل
خارج الســياق الديبلومــايس" ملفاوضات
ترســيم الحدود البحرية مع إرسائيل ...إذ
ســارع لبنان الرسمي أمس إىل الخروج عن
ّ
مسيات حزب الله" ،تحت وطأة ما
"رسب
تب ّلغه "عىل أعىل املســتويات من تحذيرات
أمريكية حاسمة" وتلويح بإجراءات عقابية
رادعة قد تمتد لتشــمل "فــرض عقوبات
نفطية" عىل لبنان.
١٣

٤

هل تتسلّم حكومة
تصريف األعمال
صالحيات الرئيس؟

مــــدارات 10
ناريندرا مودي يحرق
الجسور مع الشرق
األوسط

أثناء الوقفة الشهرية ألهالي ضحايا  4آب أمام تمثال المغترب في وسط بيروت أمس (رمزي الحاج)

إقــتـصـــاد 11
«"ناطورة» الظلمات" تدير
العتمة بد ًال من تأمين
الكهرباء

لبنان يتابع مشوار "الحلم" باتجاه بطولة العالم
أثبت منتخب لبنان لكرة السلة أنه واح ٌد من
أقوى منتخبات قارة آســيا بعد تجديد فوزه عىل
ضيفه الســعودي بنتيجة كبرية ( )30-60عىل
ملعب مجمّ ع نهاد نوفل يف زوق مكايل مســاء
أمس أمــام جمهور غفري ،ليتصــدّر املجموعة
اآلســيوية الثالثة لتصفيات كأس العالم برصيد
 11نقطــة ،متقدّما ً عىل نظــره األردني (10
نقــاط) الذي تراجــع اىل املركــز الثاني .وكان

املنتخب اللبناني أســقط خصمه السعودي عىل
أرضه يف مدينة جدّة ( )68-81يف شباط الفائت.
وبدا تفوّق صاحب األرض واضحا ً بدءا ً من الربع
الثاني ،حيث بدأ الفارق يتّسع تدريجيا ً ملصلحته
اىل أن ّ
وقــع اللقاء باســمه بفــارق  30نقطة،
مســتفيدا ً من تألق جميع العبيه ،ويف مقدّمهم
املجنّس األمريكي جوناثان ألدريدج الذي ســجّ ل
 19نقطة و 8ريباوندز.

العـــالـــم 14
طهران تدعو واشنطن
إلى اإلستفادة من
ّ
"«الفرصة الديبلوماسية»"

الريــاضــية 15
"ويمبلدون":
كيريوس وهاليب
إلى ربع النهائي

8+

مؤتمر دولي في سويسرا إلعادة اإلعمار

بوتين لقواته في شرق أوكرانيا:
واصلوا الهجوم
بعد احتالل الجيش الرويس مدينة ليسيتشانســك اإلسرتاتيجية ،أمر
الرئيس الــرويس فالديمري بوتني أمس قواته خالل لقــاء مع وزير الدفاع
سريغي شــويغو بمواصلة هجومها يف رشق أوكرانيا عرب "تنفيذ مهمّ تها
وفقا ً للخطط التي تمّ ت املوافقة عليها".
وبينما انسحبت القوات األوكرانية من ليسيتشانسك ،بات الهدف األوّل
للمقاومة األوكرانية اآلن احتــواء التقدّم امليداني الرويس غربا ً نحو مدينتَ ْي
سلوفيانسك وكراماتورسك الكربي َْي يف منطقة دونيتسك املجاورة١٣ .

علي منصور بمواجهة المنتخب
السعودي بأكمله

جريمة أبو عاقلة :الفلسطينيّون
يُدينون محاولة "حجب الحقيقة"
ّ
واملؤشات والتحقيقات املتعاقبة تؤ ّكد بشــكل ال لُبس فيه أن
ك ّل املعطيات
الرصاصة التي قتلت الصحافية الفلسطينية  -األمريكية شريين أبو عاقلة أُطلقت
من بندقية إرسائيليّة ،كان آخرها ترجيح الواليات املتحدة أمس أن تكون الرصاصة
أُطلقت من موقع إرسائييل ،ولو أنّها شدّدت يف الوقت عينه عىل عدم وجود ما يدعو
لالعتقاد بأن أبو عاقلة ُقتِلت بشكل متعمّ د ،بينما دان الفلسطينيون "محاوالت
لحجب الحقيقة" يف القضية التي ه ّزت الرأي العام العاملي.
١٣

أميركا :هجوم دموي في عيد اإلستقالل
يف حادث مأسوي جديد يه ّز بالد "العم سام"ُ ،قتل 6
أشخاص وجُ رح  24آخرون بعدما فتح مس ّلح النار خالل
مسرية بمناسبة عيد اإلستقالل األمريكي يف مدينة هايالند
بارك القريبة من شيكاغو يف والية إلينوي.
ووصف قائد رشطة هايالند بارك كريس أونيل مُطلق

النار الذي ال يزال طليقا ً بأنه رجل أبيض بشــعر أســود
ّ
وحض الجميع
طويــل يبلغ من العمر بني  18و 20عاماً،
يف هذا الوقت عىل "البقاء محتمني يف أماكنهم".
من جهتها ،قالت رئيســة بلدية هايالند بارك نانيس
روترنــغ" :يف يوم اجتمعنــا فيه لالحتفــال باملجتمع

والح ّرية ،نقوم بدال ً من ذلك بالعزاء بالخسائر املأسوية يف
األرواح ومواجهة اإلرهاب الذي فرض علينا".
وتتعاون وكاالت إنفــاذ القانون املتعدّدة ،بما يف ذلك
"مكتــب التحقيقات الفدرايل" ورشطــة الوالية ومكتب
رئيس البلدية ،يف االستجابة للحادث.
١٣
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"«القوات" تفتح باب الرئاسة ...والترشيحات التفاهمية
خفــايـــا
يحاول الرئيــس املكلف
نجيب ميقاتي إحاطة نفسه
بحماية مرجعيات مسيحية
من خــال البطريرك الراعي
حيث زاره يف الديمان واملطران
عودة الذي زاره يف األرشفية،
وذلك إليجاد توازن ملصلحته يف
الخــاف مــع الرئيس عون
و»التيار الوطني الحر» حول
تشــكيل الحكومة ورفضه
إعطاء التيــار حقيبة الطاقة
وتحميله مســؤولية الفشل
منذ العام .2005
جعجع دعا المعارضين إلى االتفاق على مرشح للرئاسة

كـــلــيــر شــكـــر
شــهران يفصالن عن املوعد األول،
املفرتض حصوله ،بدايــة أيلول املقبل،
لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية خلفا ً
للرئيس ميشال عون الذي تنتهي واليته
يف  31ترشين األول املقبل .ك ّل املؤرشات
تد ّل عىل ّ
أن رئيس مجلــس النواب نبيه
بــري لن يتأخر يف دعــوة النواب للقيام
بواجبهم الدستوري ،ال بل ال يرتدد بري
يف اإلفصــاح أمام زواره عن نيّته بتحديد
هذه الجلســة مطلع أيلول املقبل .ويكاد
بري يجزم أمام سائليه ّ
بأن االستحقاق
سيحصل يف موعده بال أي تأخري.
ولعل هــذا االحتمال هو الذي يجعل
من مشــاورات التأليف ،أشــبه بطبخة
البحص مهما تكثّفت جوالت التفاوض
حولها ،وأحيطت بالكثري من الطروحات
االبتكاريــة .وها هو رئيــس الحكومة
املك ّلف نجيب ميقاتي «يتدلل» عىل اللقاء
الثالث املنتظر مع رئيــس الجمهورية،
ليضع ردوده عىل الطروحات التي قدمها
الرئيس عون يف لقائهمــا األخري .ال بل
راح ميقاتــي يف برودة أدائه ،إىل ح ّد فتح
باب املعركة املبارشة بوجه رئيس «التيار
الوطني الحر» جربان باســيل ،فاعترب
مكتبــه اإلعالمي أن «احتفــاظ «التيار
الوطني الحر» بحقيبة وزارة الطاقة 17
عاما ً مــن دون توفري الحل هو مضبطة

االستحقاق ،إذ قال« :أنا مرشح طبيعي
االتهــام الفعلية ،وابعــاد «التيار» عن
للرئاســة ،ولكن لن أرصف الوقت عىل
الوزارة هو املدخل اىل الحل ألزمة القطاع
تأمني األصــوات ،فالهم األكرب هو جمع
واالصالح الحقيقي يف هذا امللف» ...وذلك
نواب املعارضة عىل اســم واحد لخوض
يف حلقة جديدة من مسلســل السجال
االنتخابات الرئاســية ،وأنا أقبل بأسماء
الثنائي بــن رئيس الحكومــة املك ّلف
وسطية تحمل مرشوعنا».
والفريق العوني.
ولكــن يف املقابل قال عن ترشــيح
ومــا يرفع مــن فــرص حصول
قائد الجيش جــوزاف عــون ّ
إن «أداء
االســتحقاق الرئايس يف موعــده ،هو
قائد الجيش جيّد وهــو يحمل املفاهيم
تخيل الكتل النيابية عن منطق مقاطعة
املطلوبــة التي طرحناهــا ،أنا ال أعرفه
الجلســات االنتخابية ،واملقصود بهذه
شــخصيا ً لكني أرى ماذا يفعل وأؤيده
الكتل ،تلــك املعارضة ،وتحديــدا ً كتلة
يف قيادة الجيش وهو من أحد األســماء
«القــوات» والنواب املســتقلني ونواب
املطروحة لرئاسة الجمهورية».
 17ترشيــن .إذ أكدت النائبة ســريدا
يف الواقــع ،ثمة من
جعجع منذ أيام «أهميّة
يــرى ّ
أن قوى الثامن من
اجراء انتخابات رئاســة
آذار ستســتطيع تأمني
الجمهوريّــة يف موعدها
«"القوات"» قطعت
وصول رئيس من صلبها،
ملا لهــذه االنتخابات من
أهميّة كربى ،باعتبارها الطريق على التفاهم يف اسقاط جديد ملشهدية
مفصليّة يف تحديد مصري بين ميقاتي وباسيل من انتخاب نبيه بري رئيسا ً
لبنان ووجهته يف السنوات خالل "«الورقة البيضاء"» ملجلس النواب حني جرى
تأمــن أغلبيــة نيابية،
املقبلة» ،وشــددت عىل
خصوصًا وأنّ حظوظ
عادت أيضا ً وتكوّنت مع
أن «املطلــوب اليــوم،
العمل مــن أجل الحرص تكليف نواف سالم لم انتخاب الياس بو صعب
نائبــا ً لرئيــس مجلس
عىل تطبيق الدســتور يف
تكن متوفرة
النواب .كذلك تجىل األمر
هذا اإلســتحقاق مثلما
مع تسمية نجيب ميقاتي رئيسا ً مكلفا ً
ت ّم تطبيقه يف انتخابات رئاســة مجلس
واسقاط اســم نواف ســام كمرشح
النواب وتكليف رئيس الحكومة العتيدة».
للمعارضة .الالفت هنا هو ّ
بالتــوازي ،كان رئيــس الحــزب
أن «اسقاطه»
ســمري جعجع يغوص أكثــر يف متاهة
حاول البعــض تحميل مســؤوليته إىل

"لقاء سيدة الجبل"» يهاجم بو حبيب:
وزير تعِ ب ومته ِّرب من مسؤولياته
لفت «لقاء ســيدة الجبل» اىل انه «يف توقيت
إيراني محســوب ّ
بدقة ،غداة فشــل املفاوضات
اإليرانيــة األمريكيــة يف الدوحة ،وعشــيّة زيارة
الرئيس األمريكــي إىل املنطقة ،أطلق «حزب الله»
ّ
مســرات «غري مســ ّلحة» باتجــاه حقل
ثالث
كاريش .يأتي ذلك بعد ساعات عىل ترسيب الحزب
معلومات عن الجــواب اإلرسائييل عىل مقرتحات
لبنان بشأن ترســيم الحدود البحرية مع إرسائيل
والتي كان الجانب اللبناني قد س ّلمها ،بعد تخبّط
منقطع النظــر ،إىل الوســيط األمريكي آموس
هوكشتاين».
واعلــن اللقاء يف بيان بعــد اجتماعه الدوري
إلكرتونيا ً امس ان»ك ّل ذلــك يؤك ّد ّ
أن «حزب الله»
الذي أعلن سابقا ً أنّه وراء قرار الدولة اللبنانية يف
موضوع ترســيم الحدود البحرية جنوبا ً إنّما هو
عمليا ً وراء قرار الجمهورية اإلســامية يف إيران
لرتســيم حدود نفوذها يف املنطقــة ،وليس م ّلف
الرتسيم اللبناني ســوى ورقة بيده بالوكالة عن
إيران وفوق مصالح الشعب اللبناني املنكوب».
واضاف« :أمّ ــا الدولة اللبنانية فهي تعلن عىل
لسان وزير خارجيتها عبدالله بو حبيب محدودية
قرارها يف ما يتّصل بنشــاط «حــزب الله» العابر
للحدود وللدولة بمؤسساتها الدستورية كافة بدءا ً
برئاســة الجمهورية .واألغرب ّ
أن بو حبيب ،الذي
رسب طلب إعفائه من منصبه ،اعترب ّ
ّ
مسيات
أن
ّ
الحزب هــي للر ّد عىل قصــف ارسائيل ملواقعه يف
ســوريا انطالقا ً من لبنانّ .
إن هــذا الوزير التَعِ ب

واملته ّرب من مســؤولياته يواصل ابتكار املفردات
والصياغــات لتحوير الوقائع وتضليل الشــعب
اللبناني ،وك ّل ذلك لتغطية ممارسات»حزب الله»
يف م ّلف يفرتض ّ
أن رئيس الجمهورية ،الذي يُحسب
ّ
يتوله .فإمّ ا ّ
أن الحزب ال يســأل
عليه بو حبيب،
عن صالحيات الرئيس وهيبتــه وإمّ ا ّ
أن الرئيس
وفريقه يَحسبان أنفسهما عىل «حزب الله».
والحظ اللقاء ان هــذه الوقائع تتزامن «مع
كالم أطلقه وزير الخارجيــة اليمني عىل هامش
اجتماع وزراء الخارجيــة العرب يف بريوت ،واته ّم
ّ
بالتدخل املبارش يف الحرب اليمنية،
فيه «حزب الله»
ليس من خالل احتضــان الفضائيات الحوثية يف
ضاحيــة بريوت الجنوبية وحســب ،بل أيضا ً من
خالل إرســال املقاتلني واملدربــن والتكنولوجيا
األمنية والعســكرية إىل أرض اليمن ،وذلك يف خرق
ّ
تتســر وراءه
صارخ ملبدأ النــأي بالنفس الذي
الدولة اللبنانية وال يسرتها».
واستغرب اللقاء «سكوت نوّاب األمّ ة القدامى
والجدد عن قضية سيادية بامتياز وهي ممارسات
«حزب الله» عىل الحــدود اللبنانية الجنوبية وعرب
الحدود بني دول املنطقة ،ودعاهم «فورا ً إىل طرح
موضوع ســاح «حزب اللــه» واإلحتالل اإليراني
للبنان داخل الربملــان ،فإذا لم يفعلــوا ذلك اآلن
فمتى يفعلون وقد تداعى هيكل الدولة وع ّم الفراغ
أرجاءها ،أو ّ
أن الشــعارات التــي رفعوها وقت
اإلنتخابات انتهت مفاعيلها لحظة إقفال صناديق
اإلقرتاع؟».

«القوات» التي كانت ســمته سابقا ً لهذا
املوقع ،وذلك لإليحاء بأن موقف معراب
كان تمريرة غري رسمية مليقاتي ...وهي
مؤرشات قد تقود قوى الثامن من آذار إىل
انتخاب رئيس من «هواهم السيايس».
ّ
ولكن لـ»القوات» تفسريا ً آخر لعدم
انضمامهم إىل اصطفاف تســمية نواف
ســام ،ذلك ّ
ألن احتمال تجاوز السفري
السابق للرئيس ميقاتي بعدد األصوات،
كان صعبــاً ،نظــرا ً لعملية احتســاب
مســبقة لألصوات التي سيحصل عليها
بســبب عــدم إجمــاع املعارضني عىل
تســميتهّ ،
ألن تبني «القوات» ترشــيح
سالم كان سيدفع «حزب الله» إىل وضع
ثقله يف ســبيل اتمام تفاهم بني ميقاتي
وباســيل ،وبالنتيجة ،سيُســمى األول
رئيسا ً للحكومة وسيخرس سالم .ولهذا،
فضلت «القوات» قطع الطريق عىل هذا
التفاهــم من خالل «الورقــة البيضاء»
خصوصا ً ّ
وأن حظوظ تكليف ســام لم
تكن متوفرة.
األهم بالنســبة لـ»القــوات» ،هو
االستحقاق الرئايس ،ولهذا سارع جعجع
إىل دعوة املعارضني لالتفاق عىل مرشح
مشــرك للرئاســة ،وهذا يعني أنّه غري
متمسك برتشيحه ،وأنّه ينبّه املعارضني
إىل األخطاء التي ارتكبت يف االستحقاقات
املاضية وتحديدا ً يف نيابة رئاسة املجلس
التي «فرقت» عىل خمســة أصوات فقط

الحظت مصــادر متابعة
أن موقف الرئيــس ميقاتي
والوزير بو حبيب من موضوع
ّ
مســرات «حــزب اللــه»
واعتبارهما أنها خارج إطار
مســؤولية الدولــة يشــبه
موقفهما مــن قضية بواخر
املازوت اإليرانــي عىل قاعدة
«ما خصنا وما قشــعت وما
سمعت».
شــبهت جهات سياسية
ّ
املسية إىل
رسالة «حزب الله»
إرسائيل بأنها إنذار يشبه ما
تفعله إرسائيــل عندما تنذر
الحــزب إلخــاء مواقع قبل
قصفها تجنبا ً إليقاع ضحايا
تطبيقا ً ملا يســميانه قواعد
اإلشتباك.

كان مــن املمكن أن تحيــل األغلبية من
ضفة إىل أخرى ...ولــو ّ
أن جعجع يدرك
تمامــا ً ّ
أن يف صفوف املعارضني أكثر من
طامح أو مرشح للرئاسة ،وعالقة هؤالء
ببعضهم البعض ليست عىل ما يرام ،األمر
الذي يجعل احتمال التفاهم ضئيالً.

«"مسيّرات"» كاريش تستدعي اجتماعًا بين ميقاتي وبو حبيب

أي عمل خارج إطار مفاوضات الترسيم
غير مقبول
ّ
مســرات»حزب الله» فوق حقل كاريش،
بعد
عقد لقاء امس بــن رئيس الحكومة املكلف نجيب
ميقاتــي ووزيــر الخارجيــة يف حكومة ترصيف
االعمال عبدالله بــو حبيب .واعلن املكتب االعالمي
مليقاتي يف بيان انه تــم خالله «عرض موضوعات
ونتائج االجتماع الوزاري العربي التشــاوري الذي
عقد يوم الســبت الفائت والذي جاءت املشــاركة
الشــاملة فيه بمثابة رسالة دعم واحتضان للبنان
ورغبة معلنة وملموسة يف مساعدته».
واضاف« :تطرق البحث اىل الوضع يف الجنوب
ّ
املسيات الثالث التي اطلقت يف محيط
وموضوع
املنطقة البحرية املتنازع عليها وما أثارته من ردود
فعل عن جدوى هذه العمليــة التي جرت خارج
اطار مســؤولية الدولة والســياق الديبلومايس،
خصوصــا وأن املفاوضات الجارية بمســاع من
الوسيط األمريكي أموس هوكشــتاين قد بلغت
مراحل متقدمــة .ويف هذا االطار فان لبنان يجدد
دعمه مســاعي الوســيط األمريكي للتوصل اىل
حل يحفظ كامــل الحقوق اللبنانية بوضوح تام،
واملطالبــة يف االرساع يف وتــرة املفاوضات .كما
أن لبنان يعوّل عىل اســتمرار املساعي األمريكية
لدعمه وحفظ حقوقه يف ثروته املائية والستعادة
عافيته االقتصادية واالجتماعية».

عبدالله بو حبيب

واكد البيان «أن لبنان يعترب أن اي عمل خارج
اطار مســؤولية الدولة والسياق الدبلومايس الذي
تجري املفاوضــات يف اطاره ،غري مقبول ويع ّرضه
ملخاطر هو يف غنى عنها .مــن هنا نهيب بجميع
االطراف التحيل بروح املســؤولية الوطنية العالية
وااللتزام بما ســبق وأعلن بــأن الجميع من دون
استثناء هم وراء الدولة يف عملية التفاوض .كما أن
لبنان يجدد املطالبة بوقف االنتهاكات االرسائيلية
املستمرة لسيادته بحرا ً وبرا ً وجواً».

محـــــليـــــات
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مخاوف من تنامي تهديد «"الطائرات اإليرانية"» لألهداف اإلسرائيلية

«"رسائل الحزب المسيّرة"» :تعدّدت األهداف
ِّ
والمشغل واحد!
طـــونـــي كـــرم
أطاح «حزب اللــه» باآلمال املعقودة عىل
عودة الحيــاة إىل لبنان مع بداية فصل الصيف
الزاخــر بتوافــد املغرتبني ،فارضــا ً أجندته
العسكرية بوالءاتها التي تتخطى حدود الدولة
اللبنانية ،متجاوزا ً مســاعي ترســيم حدود
لبنان الجنوبية وضمان ثرواته ،واضعا ً قدراته
العسكرية بخدمة صاحب اإلمرة يف إيران بعد
تعثر محادثاتها غري املبارشة مع واشــنطن يف
قطر ومعها اآلمــال املعقودة بالعودة إىل فيينا
وإحياء اإلتفاق النووي اإليراني.
وعىل الرغم مــن أن انتهاكات «إرسائيل»
املتكررة لألجواء اللبنانيــة ال تع ّد وال تحىص،
ّ
املســرة تتخطى
إال أن طائرات «حزب الله»
استهداف منصات رشكات التنقيب عن النفط
والغــاز يف حقــل كاريش املتنــازع عليه مع
لبنان ،لتزامنها مــع تنامي الحديث عن «ناتو
عربــي» للح ّد من تهديدات إيران العســكرية
بعد اإلعتداءات املتكررة واملتشابهة لفصائلها
التي طالت رشكة أرامكــو يف اململكة العربية
السعودية واستهداف «مطاري دبي وأبوظبي
ِ
املصفــح وعدد من املواقع
النفط يف
ومصفا َة
ِ
واملنشآت اإلماراتية الحساسة».
ّ
املســرة إىل
ويعود إســتخدام الطائرات
العام  2004بعد أن وضعتهــا إيران يف خدمة
حزب الله ألهداف إســتطالعية ،قبل تطويرها
خالل حرب تموز  2006وعمله الحقا عىل رفع
قدراتها التهديدية منذ ذلــك الحني وصوال ً إىل
تزويدها باملتفجرات ،لتتمكن منذ العام 2018
يف استخدامها لرضب أهدافها بدقة.
ومن املفارقة ،أن الطائرات نفســها التي
يستخدمها «الحوثيون» يف استهدافهم ملنشآت
ّ
النفط يف دول الخليج العربي تتالقى
ومسيات
«حزب الله» اإلســتطالعية لرشكات التنقيب
عن النفط والغــاز عىل الحــدود اللبنانية –
اإلرسائيلية قرب حقل كاريش «النفطي» ،مع
اتســاع رقعة التساؤالت حول مستقبل النفط
والغاز يف العالم يف ظل التهديدات التي فرضتها
الحرب األوكرانية – الروســية عىل مســتقبل
إمدادات الغاز إىل أوروبا والعالم.
ّ
املســرات منــذ العام
وأدخلت إرسائيل
 2019إىل تهديداتها الفعلية للسيادة اللبنانية،
بعد استهدافها املركز اإلعالمي لـ «حزب الله»
يف ضاحية بريوت الجنوبية يف  25آب .2019
أما «حزب الله» الذي يعتمد اســراتيجية
الغموض يف عملياته العسكرية واإلستطالعية
ّ
تجاه ارسائيل ،فسجّ ل إخرتاق طائراته
املسية
لألرايض الفلســطينية املحتلــة بعدة طلعات
منذ  ،2020منها ما أعلــن عنها وأخرى أعلن
الجيش اإلرسائييل عن اعرتاضها وإســقاطها
محمالً الحكومة اللبنانية املسؤولية .وهذا ما
حصل مع إعالن الجيش اإلرسائييل إســقاط
طائرة مســرة تابعة لـ «حــزب الله» قادمة
من لبنان واخرتقــت املجال الجوي اإلرسائييل

رسالة موجهة نحو كاريش

مسيّرات «"حزب الله"» في مرمى الجيش اإلسرائيلي

مهمات مستمرة

يف  26آذار  .2020ليتكرر األمر يف  27نيســان
 ،2021مع إعالن الجيش اإلرسائييل ،إســقاط
ّ
ُســرة تابعة لـ»حزب الله» ،والعثور
طائرة م
ّ
ُســرة أخرى «تم إسقاطها عىل الحدود
عىل م
اللبنانية» يف وقت سابق.
وبعد أقل من أســبوع عىل إطالق «حزب
أراض مفتوحة يف
اللــه»  19صاروخا ً عــى ٍ
الجوالن ،أعلــن الجيش اإلرسائييل إســقاط
مسرية قرب الخط األزرق يف  11آب .2021
ومــع حلول العام الحــايل ،ودخول إيران
مرحلة جديدة من التصعيد مع املجتمع الدويل،
ّ
املســرة عىل
تنامت التهديدات عرب الطائرات
أكثــر من جبهة ،وليس آخرهــا تأكيد «حزب
الله» إرســال  3طائرات مسرية باتجاه حقل
«كاريش» الغنــي باملــوارد الطبيعية (الغاز
الطبيعي) يف املنطقة البحرية «ا ُملتنازع عليها»
مساء السبت يف  2تموز  ،2022وذلك إثر التوتر
الذي تسبب به استقدام إرسائيل سفينة حفر
وتنقيب عن الغــاز يف حقل كاريــش للقيام
بمهام استطالعية.
ويف توقيت ســابق من العام الحايل ،سجّ ل
الجيش اإلرسائييل إسقاط طائرة مسرية تابعة
لـ «حــزب الله» تجاوزت الحــدود يف منطقة

أدخلت إسرائيل المسيّرات منذ العام
 2019إلى تهديداتها الفعلية للسيادة
اللبنانية بعد استهدافها المركز
اإلعالمي لـ «"حزب الله"» في ضاحية
بيروت الجنوبية في  25آب 2019

٣

املالكية يف  17أيار  ،2022كما تزامن إعالنه عن
إسقاط طائرتني مســرتني إحداهما من غزة
واألخرى من لبنان يف  17شباط  ،2022ليتبنى
«حزب الله» يف اليوم التايل ( 18شباط )2022
ّ
ّ
«حسان»
مســرة مطلقا ً عليها اسم
إرسال
يف مهمة اســتطالعية ملدة  40دقيقة وصلت
إىل عمــق  70كيلومرتا ً وذلك بعد إعالن الجيش
اإلرسائييل فشله يف اعرتاضها.
ومع بداية العــام الحايل ،وعىل الرغم من
اعرتاف إرسائيــل بفقدان العديد من طائراتها
املسرية يف الســنوات األخرية واسقاط «حزب
الله» للعديــد منها عىل الحدود اللبنانية ،اعلن
تقرير تابع للجيش اإلرسائييل اسقاط مسرية
تابعــة لـ «حــزب الله» يف  4كانــون الثاني
 ،2022رغــم رصد تراجع يف تســلل طائرات
ّ
مســرة تابعة لـ «حزب اللــه» خالل .2021
ّ
مسيات «حزب الله» 74
ووفق التقرير نفذت
طلعة عرب الحدود اإلرسائيلية يف  2021مقابل
 94يف العام الســابق  ،2020إىل جانب إطالق
 31صاروخــا ً وقذيفة من لبنان نحو إرسائيل
يف  ،2021تــم الرد عليها بنحــو  15صاروخا ً
من الطائــرات املقاتلة اإلرسائيلية ونحو 200
قذيفة مدفعية.
رغم تأكيد الجيش اإلرسائييل رصد وحدات
الرقابــة الجوية لإلخرتاقات التــي يقوم بها
مســراتهّ ،إل ّ
ّ
أن األجهزة
«حزب الله» عــر
األمنية اإلرسائيليــة تتخوف دائما ً من «وقوع
هجوم بطائرات مُسرية من إيران» عىل أهداف
إرسائيلية ،وســط تقديرات بــأن «املحاوالت
اإليرانية لشن هجوم بواسطة طائرات مُسرية
عىل أهداف إرسائيلية ،ستتواصل».

طوني فرنسيس

من الصهاريج إلى المسيّرات
ليس لمناكفات التشكيل والتوزير والمحاصصة قيمة
فعلية .حتى التصريحات والتسريبات لم تعد ذي بال،
ومن ذلك موضوعة الكنافة من الديمان .لقد م ّر الخالف
المزعوم ،على جديته بين القصرين ،بهدوء وهو ال يزال
يتابع سيره على خطى يرسمها أبطال آخرون.
كانت مسيّرات «حزب الله» باتجاه منصات الغاز
االسرائيلية بمثابة ّ
صفارة إنذار لالعبين الحكوميين،
تقول لهم كفى تهويشاً ،خذوا من السلطة ما سنتيحه
ونضمنه لكم.
كان الحزب ،في مسألة الغاز البحري ،قد أعلن أنه
يدعم المفاوضات التي تجريها الدولة ،وهو يقف وراءها
في ما تقرره .وعندما اطلق رحلته االستكشافية باتجاه
منصة كاريش لم تكن المفاوضات المذكورة قد انتهت.
بالعكس كان المعنيون في «الدولة» يتحدثون عن تقدم
ايجابي ،فما الذي جعل السيد حسن نصرالله يقفز
بمسيّراته ،اآلن بالذات ،امام الدولة؟
في الواقع لم يقفز أحد .فعل الحزب ما يتقنه وما
يواصله بثبات منذ سنوات .التأكيد انه الطرف االساسي
في لبنان وهو صاحب القرار في السلم والحرب ،في
السماح بالتفاوض وفي االشراف عليه وفي وقفه أيضاً.
وهو صاحب القرار في تموضع لبنان السياسي .ألم يقل
كلمته في هذا التموضع عشية استضافة الدولة المنهكة
اجتماعا ً متواضعا ً لوزراء الخارجية العرب؟
قبل وصول هؤالء الى بيروت للبحث في تحضيرات
القمة العربية المقررة في الجزائر ،استضاف الحزب
المؤتمر القومي االسالمي بحضور تنظيمات الممانعة
وحلفاء ايران وابلغ من يعنيهم األمر أن تلك التنظيمات
هي التي تمثل روح األمة وقرارها ومستقبلها ،وليس
وزراء خارجية الدول وخطاباتهم المكرورة ،في بلد
االستضافة الذي يكرر بدوره الخطاب المسموح تحت
سقف العجز الكامل.
قال «حزب الله» للداخل عبر رسالته المسيّرة :كفى
أالعيب في موضوع الحكومة .وال يبقى امامه لترجمة
رأيه سوى أن يبلغ المسؤولين عن التأليف الئحة نهائية
بأسماء الوزراء والحصص والمهام .وقال للخارج،
السرائيل وألميركا وللمعنيين بغاز شرق المتوسط ،انا
صاحب القرار في لبنان ،ومعي ستتعاملون .وتم ذلك
عشية زيارة الرئيس االميركي بايدن الى المنطقة ،وبعد
تعثر جولة الدوحة من المفاوضات النووية االيرانية!
وهذا يدخل في الحسابات ،حسابات ايران وحسابات
انصارها عشية إحتماالت غير واضحة المعالم على
امتداد المنطقة.
كان نجيب ميقاتي منهمكا ً بتشكيل حكومته
المستقيلة عندما انهمر عليه المازوت االيراني فأبدى
اسفه واستغرابه لفلتان الحدود امام مشهد القوافل
العابرة من سوريا الى لبنان ،لكنه ابتلع الحزن وأكمل
المطلوب منه وشك ّل حكومة قد تستمر تصريفا ً حتى
انتخاب رئيس جديد للجمهورية .اليوم ،وفي معمعة
البحث في حكومته الرابعة ،فاجأته المسيرات بدال ً من
الصهاريج ،وعلى المسيّرات سيُبنى المقتضى ،تماما ً كما
زمن قريب.
على الصهاريج في ٍ

"القوات"»"« :حزب الله"» ُمصرّ
على مصادرة قرار الدولة
صدر عــن الدائرة اإلعالمية يف «القــوات اللبنانية»،
البيان اآلتي:
ّ
تبي أنّه حتى الحكومات املحسوبة عىل «حزب الله»
ّ
التســر عىل أعمالــه وخلفيات هذه
لم تعد قادرة عىل
األعمال ،وترصيح وزيــر الخارجية واملغرتبني عبدالله بو
حبيب عقب اجتماعه مع رئيس حكومة ترصيف األعمال
نجيــب ميقاتي واضح وجيل ،حيث شــدّد بأن «أي عمل
خارج إطار مسؤولية الدولة والسياق الديبلومايس الذي
تجري املفاوضات يف إطاره غري مقبول ويع ّرضه ملخاطر
هو يف غنى عنها»،
ما يعني أنّه جاء مَ ن يحاول تعطيل هذه االسرتاتيجية
من خارج إطار الدولة ك ّليّا ً من خالل اعتماد اســراتيجيّة
أخرى خاصــة به ممكن أن تؤدّي ،تبعا ً للترصيح املذكور،
إىل ما ال تحمد عقباه.
يتبي ّ
وعليه ،مرة من جديد ّ
أن «حزب الله» مرصّ عىل
مصادرة القرار االســراتيجي واألمني والعسكري للدولة
اللبنانية ،ممّ ا يرضب صدقيــة هذه الدولة أكثر مما هي
مرضوبة ،ويــرّ بمصالح الشــعب اللبناني ،وكل ذلك
خدمة ملصالح أخرى واسرتاتيجيات أخرى ال عالقة للبنان
ومصالح الشعب اللبناني بها».
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إيران فوق المتوسط
في أبعاد رسالة «حزب الله» من ارسال
المسيرات غير المسلحة ،ترابط بين الداخلي
واالقليمي .صحيح ان رسالة الحزب وصلت،
لكنها رسالة ايرانية عبرت فوق الشاطئ
اللبناني ،في تكريس لما هو متأكد منه وهو ان
ايران تم ّد رجليها على شاطئ المتوسط.
جملة تقاطعات حققتها الرسالة وهي اوال ً
لرئيس وزراء اسرائيل الجديد يائير ليبيد،
وثانيا ً لوزراء الخارجية العرب أثناء انعقاد
مؤتمرهم في بيروت ،وهي ،بالتوقيع اإليراني،
استباق لزيارة بايدن للمنطقة ،وإشعار ألوروبا
التي باتت تعتبر الغاز االسرائيلي حاجة
استراتيجية في الحرب الروسية على اوكرانيا.
هي اذا ً كل هذا ،لكنها بالتأكيد ليست رسالة
للداخل اللبناني ،الن «حزب الله» ال يعتبر أن
في الداخل قوى يجب قراءة موقفها قبل ارسال
الرسالة ،سواء منها الحليفة أو الخصوم.
بالنسبة للحلفاء المعلنين أو المتوارين
تحت عناوين تدوير المراحل ،لم يكن علمهم
المسبق مطروحا ً على طاولة الحزب ،فهل علم
رئيس الجمهورية الذي يفاوض باسم لبنان
بخطوة الحزب ،واذا علم فعال َم يفاوض؟ هل
علم ووافق ،ام ان المسيرات تجاهلته عندما
عبرت فوق المتوسط؟ مشكلة الرئيس عون انه
لم يعلم ،لكن ما يخفف منها انه لم يلزم نفسه
في مثل هذه الحاالت بأن يوضح او يعترض
أو يدلي بموقف ،فال هو استشير كحليف في
تدخل «حزب الله» في سوريا ،وال استشير في
تدخله في حرب اليمن ،ومع ذلك قدم الغطاء
الكامل الذي يمليه رد جميل الرئاسة.
ال يُستغرب صمت الرئيس عون وفريقه عن
مسيرات تجاوزت دوره كمفاوض ،وحولت
الوزير الياس بو صعب ساعي بريد ينقل أجواء
وردية عن التقدم في المفاوضات ،فيما يمسك
أصحاب القرار بقرار التفاوض الحقيقي،
ويضعون له خريطة طريق ال خروج عنها.
الصراخ الرئاسي عبر المقربين والمحرضين لم
يوجه اال الى الجيش اللبناني عندما رسم الحد
األقصى من الحقوق البحرية ،فاتّهم بالمزايدة
وإفشال المفاوضات ،فيما ع ّم الصمت اآلن على
وقع االنتقال الى مرحلة تحضير لالشتباك.
اذا كان الرئيس عون قد وقع في مشكلة،
فإن الرئيس ميقاتي ألمّ ت به مصيبة .فأن
يكون في موقع رأس السلطة التنفيذية ،وتهبط
عليه أخبار المسيرات كأي مواطن يشاهد
نشرات األخبار ،فهذا يمثل إفراغا ً لموقع السلطة
التنفيذية من اية سلطة حتى ولو كانت شكلية.
منذ غادر الموفد االميركي آموس هوكشتاين
بيروت التي زارها بناء على طلب المسؤولين
اللبنانيين ،والتضارب في الموقف الرسمي
يأخذ مداه .فبعد التوقع بأن يحول زيارته
جولة مكوكية ،بأن يحط في تل أبيب ويعود
سريعا ً الى بيروت ،فاجأ هوكشتاين الجميع
بأن جمد المفاوضات عملياً ،واقتصر نشاطه
على عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرنس مع
مسؤولين اسرائيليين ،ثم صدر عن الخارجية
األميركية بيان مقتضب يتحدث عن تقدم في
المفاوضات ،والقى هذا البيان جملة مواقف
لبنانية متفائلة وتسريبات عن حصول تقدم
في المفاوضات وعن امكانية توقيع اتفاق في
ايلول المقبل ،ليفاجأ الجميع بأن «حزب الله»،
صاحب القرار األول واألخير ،بات في موقع
المتقدم على الدولة ال كما تعهد مسبقا ً بأن
يكون خلفها.
بإرساله المسيرات الثالث وضع «حزب
الله» الفتيل في حالة جهوزية ،معطيا ً لنفسه
الحق في اختيار توقيت اشعال الشرارة ،وهذا
التوقيت ايراني االهداف ،ففي الحسابات
االيرانية أن االستخراج االسرائيلي للغاز لم
يعد مصلحة اسرائيلية خالصة بل تحول
حاجة أوروبية وأميركية ،ولم يفقد من
االساس صفة الورقة الثمينة التي يمكن
استعمالها على طاولة التفاوض حول الملف
النووي .ولهذا حرص االمين العام لـ»حزب
الله» على تضمين العرض اللبناني الرسمي
بند وقف االستخراج االسرائيلي للغاز من
حقل كاريش ،مع علمه بأن هذا البند بات
صعب التنفيذ ،وحرص ايضا ً على وضعه
كشرط اساسي في كلمته المتلفزة ،واآلن
يوضح من دون التباس من هو صاحب القرار
الحقيقي بالتفاوض.
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هل تتسلّم حكومة تصريف األعمال صالحيات الرئيس؟

حسن الرفاعي :ال يجوز ...وزياد بارود :يجوز
أكـــرم حـــمــدان
ك ّلمــا زادت وتــرة الخالفــات
بني أركان الســلطة وتأخر تشــكيل
الحكومــة العتيــدة واقــرب موعد
اإلستحقاق الرئايس ،إرتفع منسوب
اإلجتهادات الدستورية والنقاش الذي
يُصبح الدســتوريا ً أحيانا ً حول مدى
إمكانية ممارســة حكومة ترصيف
األعمال الحالية صالحياتها كمجلس
وزراء يف حال حصل الشغور الرئايس،
بمعنى تعذر انتخاب املجلس النيابي
رئيسا ً للجمهورية عمالً بأحكام املواد
 73و 74و 75مــن الدســتور ،وهو
ما أشــار إليه الدســتور يف املادة 62
بقولها« :يف حال خلو ســدة الرئاسة
أليّ علة كانت ،تُناط صالحيات رئيس
ً
وكالة بمجلس الوزراء».
الجمهورية
كثرية هي األسئلة التي قد تُطرح
وكثرية هــي األفــكار واإلجتهادات
والتفسريات للنصوص الدستورية يف
حال استمر النكد السيايس وشل البلد
ومؤسســاته ،وبالتايل فمن الطبيعي
أن يبــدأ كل طرف أو فريق ســيايس
بالرتويج لبعض األفكار التي تناسبه
وليس بالــرورة أن تنســجم مع
الدستور الذي يتحول عند كل مفرتق
واســتحقاق ،وجهة نظر لدى غالبية
القوى السياسية.
وعطفــا ً عىل ما تقــدم ،فقد بدأ
بعض القوى السياســية البحث عن
اجتهادات دستورية تؤ ّكد أن حكومة
ترصيف األعمال الحالية تســتطيع
ممارســة كل صالحيــات الرئيس،
إستنادا ً إىل املادة  62من الدستور.
وتقــول مصادر دســتورية إنه
«يف حال تشــكلت الحكومــة ونالت
الثقة ،نكون أمــام حكومة مكتملة
الصالحيــات تســتطيع أن تمارس
صالحيات الرئيس يف حالة الشــغور،
أما بالنسبة للحكومة املستقيلة فهي

ال تستطيع أن تمارس كل صالحياتها،
وبالتايل ال يمكنها أن تتس ّلم صالحيات
رئيس الجمهورية».
ومن مؤيدي هذا الــرأي الخبري
الدســتوري الدكتور حسن الرفاعي
الذي كان له موقف بهذا الشــأن منذ
العام  2013عندما كانت أجواء البالد
تتجه نحو الفراغ الرئــايس الذي بدأ
العام  2014واستمر حتى العام 2016
 ،ويقول إن»حكومة ترصيف األعمال
هي عمليا ً حكومة ميتة تكلف ترصيف
أعمال محدودة وفقا ً للدســتور ،أما
صالحيات رئيــس الجمهورية فهي
كاملة يف الدستور وال يمكن أن تنقص،
وحكومة ترصيف األعمال ال يمكنها
أن تتوىل صالحيات رئيس الجمهورية
وفقا ً ألحكام الدســتور ،ولكي تتسلم
صالحيات رئيــس الجمهورية يجب
أن تكون رشعية وحائزة ثقة مجلس
النواب».
أمــا الوزير الســابق زياد بارود
فيؤكد أن»نــص املــادة  62ال يُميز
بني حكومة مكتملــة الصالحيات أو
حكومة ترصيف أعمال ،وبني ترصيف
األعمال والفــراغ الكامل ،من األفضل
ّ
أن تكون هناك جهة بالبالد
تتول زمام
األمور».
ويُذكــر بــارود بأن املــادة 64
من الدســتور تقــول إن «الحكومة
ال تمــارس صالحياتها قبــل نيلها
الثقة وال بعد اســتقالتها أو اعتبارها
مستقيلة إال باملعنى الضيق لترصيف
األعمال» ،من دون تحديد األعمال.
كما يُشــر إىل اجتهادات ملجلس
شــورى الدولة صدرت عامَ ي 1969
و 1995تحــدث فيهــا عــن املعنى
الضيق ،حيث ميز بني األعمال اإلدارية
واألعمال الترصيفيــة ،وهي األمور
امللحة التــي ترتبط بســامة البالد
وأمنها أو ترتبط بمهل دستورية».
وبني هذا اإلجتهــاد وذاك ،هناك

حسن الرفاعي

زياد بارود

من يطرح إشــكالية دســتورية قد
تعيق تأليــف الحكومة أو نيلها الثقة
وتحولها حكومة أصيلة ،وهي تحول
املجلــس النيابي هيئــة ناخبة فور
بداية الســتني يوما ً التي تسبق نهاية
والية رئيــس الجمهورية ،وفقا ً لنص
املــادة  75من الدســتور التي تقول:
«إن املجلس امللتئــم النتخاب رئيس
الجمهورية يعتــر هيئة إنتخابية ال
هيئة إشرتاعية ويرتتب عليه الرشوع
حاال ً يف انتخاب رئيس الدولة من دون
مناقشة أو أي عمل آخر».
وعىل الرغم من أن تفســر هذا
النص فيه تقريبا ً شــبه إجماع بأنه
ينطبق عىل جلســات مجلس النواب
املخصصــة بموجب دعوة رئيســه
النتخاب رئيــس الجمهورية ،وليس
بجميع جلسات الربملان ،إال أن ذلك ال
يمنع من طرح األســئلة التالية :ماذا
لو بقي الوضع عــى حاله حتى 31
آب املقبل؟ وكيف ســتنال الحكومة
الثقــة؟ وهل تبقــى حكومة معلقة
عىل نيــل الثقة وإنتخاب رئيس جديد
للجمهورية؟ وهــل يُمكن لحكومة
ترصيــف األعمال أن توســع نطاق
عملها عىل قاعدة ضمان استمرارية
املرفــق العــام وهي غــر خاضعة

ملســاءلة مجلس النواب؟؟ كما أنها
حكومة كانت تعمل قبــل اعتبارها
مســتقيلة بثقة مجلس نيابي إنتهت
واليته وسلم االمانة إىل مجلس جديد
عرب اإلنتخابات األخرية.
وألن اإلجتهادات واآلراء الفقهية
والدستورية ومعها السياسية كثرية
ومنها مثالً من يــرى أن أي حكومة
تُعترب مســتقيلة عند انتهــاء والية
الرئيس ،علمــا ً أن نص املادة  69من
الدستور والتي تحدثت يف الفقرة (د)
عن الحاالت التي تعترب فيها الحكومة
مســتقيلة ،قالت« :عند بــدء والية
رئيس الجمهورية» ،وليس عند انتهاء
والية الرئيس.
وتفاديــا ً ملزيد مــن الهرطقات
الدســتورية واجتهادات غب الطلب،
فإن املطلــوب والصحيح الذي يضع
االمــور يف نصابهــا الطبيعــي ،هو
اإلرساع يف تشــكيل حكومــة رسيعا ً
ونيلهــا ثقة مجلس النــواب لتصبح
كاملة الصالحيات ،ثم البدء باملســار
الدســتوري املرتبط باإلســتحقاق
الرئــايس عندمــا تحــن املواعيــد
الدســتورية ،وغري ذلك ليس ســوى
تربير للفراغ الدستوري وتمديد لعمر
األزمات التي يعاني منها اللبنانيون.

لم يكن هدف الزيارة إطالق أي ّ مبادرة جديدة بشأن المصالحة الوطنية

األحمد يغادر لبنان :تنسيق الموقف
الفلسطيني ـ اللبناني من تطورات المنطقة
صــيــدا  -مــحـمــد دهــشــة
غادر عضو اللجنة التنفيذية لـ»منظمة التحرير
الفلســطينية» واللجنة املركزية لحركة «فتح» عزام
األحمد لبنان ،بعد زيارة رســمية استم ّرت أياما ً عدة
التقى خاللها الرؤساء الثالثة وقيادات لبنانية سياسية
وأمنية ،لتنسيق املوقف الفلســطيني – اللبناني من
تطوّرات املنطقة عىل ضوء زيــارة الرئيس األمريكي
جو بايدن منتصف تموز الجاري والحديث عن إنشاء
«الناتو األوسطي» مقابل «محور املقاومة».
وقالت مصادر فلســطينية لـ»نداء الوطن» إن
األحمد غــادر لبنان مرتاحا ً اىل نتائج لقاءاته اللبنانية
وآخرها مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي التقاه
أمس يف القرص الجمهوري برفقة ســفري فلســطني
أرشف دبور وأمني رس الحركة وفصائل منظمة التحرير
الفلسطينية فتحي أبو العردات .ونقل األحمد اىل عون
تحيّات رئيس دولة فلسطني محمود عباس وتمنياته
للشــعب اللبناني ،وشكره عىل مواقفه املتضامنة مع
الشعب الفلســطيني والقضية الفلسطينية ،وهنّأه
عىل إنجاز االنتخابات النيابية ،وأعرب عن ثقته بقدرة
لبنان عىل تجاوز أزماته وعودته اىل لعب دوره املتميز
يف محيطه والعالم ،فيما حمّ له عون تحيّاته إىل الرئيس
عباس وتمنياته بأن يحقق الشــعب الفلسطيني ما
يصبو إليه.
يف الشــق اللبناني ،وجد األحمــد تفهما ً ودعما ً
لبنانيا ً رسميا ً وسياسيا ً للقضية الفلسطينية التي تم ّر
بأخطر مرحلة يف ظل الهجوم اإلرسائييل غري املسبوق

عىل الرئيس عباس «أبو مازن» واتهامه باإلرهاب عىل
ّ
يتمســك
غرار ما جرى مع الرئيس يارس عرفات ،ألنه
بالثوابث الوطنيــة ويرفض التنــازل عنها رغم كل
الضغوط األمريكية والدولية.
ووضع املســؤولني اللبنانيــن يف أجواء املطالب
الفلســطينية من الرئيــس بايدن خــال زيارته إىل
املنطقــة ،والتــي تتلخص بضم دولة فلســطني اىل
عضوية مجلس األمن الدويل ،وفتح القنصلية األمريكية
يف القــدس الرشقية ورفع املنظمة عن قائمة اإلرهاب
وفتح مكتبها يف واشنطن ،بعد قرار الرئيس االمريكي
الســابق دونالد ترامــب بإقفاله يف إطار ممارســة
الضغوط السياسية عىل القيادة الفلسطينية للموافقة
عىل «صفقة القرن» ،ودعوة بايــدن اىل إقران أقواله
ووعوده باألفعال ،إذ ال يكفــي التعامل االيجابي مع
الســلطة الوطنية من دون القيــام بخطوات فعلية
حول مجمل السياســة االرسائيلية ،خاصة اإلجراءات
األحادية الجانب املتعلقة بالقدس واالستيطان والجدار
والتهجري.
ويف الشق الفلسطيني ،لم يكن هدف زيارة األحمد
اىل لبنــان إطالق أيّ مبادرة جديدة بشــأن املصالحة
الوطنية ،عىل ضوء الخالفــات والقطيعة مع حركة
«حماس» ،رغم أهميّة الوحــدة وردم هوّة الخالفات
للتصدي للتحدّيات واملخاطر ،وعقد سلسلة لقاءات مع
مسؤويل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ،قيادة
الســاحة لحركة «فتح» وقيادة إقليم لبنان ،مشددا ً
عىل أهمية تفعيل وتطوير إطار املنظمة والتنسيق يف
كل القضايا وخاصة ما يتعلق منها باملخيمات وأمنها

واســتقرارها والجوار اللبنانــي والحفاظ عىل وكالة
«االونروا» ومنع استهدافها عىل قاعدة «نختلف معها
وال نختلف عليها» كشاهد حي عىل النكبة وحق العودة
وعىل رضورة تحمل مســؤولياتها يف توفري الخدمات
الرضورية من دون أي تقليص.
ويف لفتة خاصة ،جــال األحمد عىل عدد من قوى
صيدا ،والتقى أمني عام «التنظيم الشعبي النارصي»
النائب أســامة ســعد ،والنائب الدكتور عبد الرحمن
البزري ،ورئيســة مؤسسة الحريري للتنمية البرشية
املســتدامة بهية الحريري حيث جــرى التأكيد عىل
العالقة األخوية بني املخيمات الفلســطينية والجوار
اللبناني وتعزيز األمن واالســتقرار داخلها ودورهم يف
رعاية املخيمات يف الجنوب.
وقال ســعد« :بحثنــا أوضاع املخيمــات ودور
املنظمة وحركة «فتح» يف تعزيــز العالقات اللبنانية
ـ الفلســطينية وحماية أمن الشــعبني الفلسطيني
واللبناني ،وأكدنا عمق العالقة اللبنانية ـ الفلسطينية
يف هذه الظروف الصعبة التي يم ّر بها الشعبان اللبناني
والفلسطيني ونتطلع اىل توحيد الطاقات والجهود من
أجل حماية أوطاننا من كل عدوان ،ومواجهة مختلف
التحديات».
بــدوره ،أكــد األحمــد رضورة «اســتمرار
التنسيق بيننا وبني منظمة التحرير وكل الفصائل
الفلســطينية بخاصــة يف الجنــوب وصيدا التي
تحتضن أكرب املخيمات الفلسطينية ،والدور املميز
الذي تقــوم به قوى صيدا» ،وأمــل يف «أن تنفرج
األمور يف لبنان وتستقر األوضاع فيه».

محـــــليـــــات
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أخبار سريعة

معدومو الضمير يذلّون الناس على أبواب األفران

حركة باهتة لألسواق في بعلبك قبل عيد األضحى
بــعــلـــبـــك  -عــيـــسى يــحــيــى
توالت أعيا ٌد عــدة عىل م ّر األزمة التي يعيشــها
اللبنانيون منذ ســنتني ونيف ،ومــع كل عيد يمنّون
النفس بقرب الفرج والعودة اىل ربيع حياتهم السابقة
التي كان فيها للعيد بهجته وفرحه ومســتلزماته التي
يؤمنونها من دون أي حسابات ويتسابقون إليها.
ٍ
مهرجانات أو مناســبات يمكن لها أن
ال أعياد أو
تختم الجرح الــذي يعانيه معظم اللبنانيني ،فاألوضاع
التــي يم ّرون بها لم تــرك للفرح مكانــا ً يف قلوبهم،
يلهثون وراء رغيف الخبز الذي بات من املستحيالت يف
زمن أزمة الطحني التي يقف خلفها معدومو الضمري،
الذين يذلون الناس عىل أبواب األفران عن سبق إرصار
إحساس باملســؤولية .وفيما كانت هذه األيام
وانعدام
ٍ
ً
مناســبة للبهجة والرسور ،للتنزه والتســوق عىل بعد
أيام من العيد إلدخال الفــرح يف قلوب األطفال وجمع
األصدقاء واألحبة ،باتت عبئا ً ثقيالً عىل قلوب من ال مال
يف أيديهم ،ومن فقد أبسط مقومات حياته.
ٌ
باهتة حركة الســوق التجاري يف بعلبك قبل أيام
من عيد األضحى املبارك ،ال أجواء تيش بإقرتابه ســوى
تكبريات املســاجد ،وال فرحة تش ُّع من عيون األطفال
ً
«همكة» عىل أصحاب
بعدما استكملوا رشاء الثياب ،وال
محــال الحلويات للتوصية عىل أقــراص العيد ،فالكل
خبز وماء وطعام،
منشــغ ٌل يف تســيري أمور يومه من ٍ
أما مســتلزمات العيد فأصبحت من املايض وتختفي
كل عام أكثر من قبل بعدمــا ضاقت حبال األزمة عىل
رقاب الناس ،واستفحل الدوالر يف خلط أوراق األسعار
التــي تكوي جيوب البقاعيني حتى بــات راتب الواحد
منهم ال يشرتي ثياب العيد ألطفاله ،وإنرصف همه من
استقبال العيد اىل البحث عما يبقيه عىل قيد الحياة بعد
إنعدام السبل.
ال زحمة تذكر إال أمــام األفران لرشاء الخبز حيث
تســتمر األزمة يف بعلبك الهرمل مــن دون أي حلول،
السيارات تكاد ال تتوقف يف السوق خالفا ً ملا كان يشهده

سوق بعلبك قبل العيد

يعد سوق بعلبك وجهتهم» ،ويضيف« :املهرجانات التي
خالل الســنوات الســابقة من زحمة تخنق األنفاس،
أقيمت يف بعلبك كمهرجان التســوق أصيبت بنكســةٍ
حيث يقصد أبناء القرى والبلدات البقاعية سوق بعلبك
أيضا ً بسبب األوضاع املادية الصعبة ليبقى التعويل عىل
التجاري من الهرمل وصوال ً اىل بدنايل وجوارها لقضاء
حاجات العيد ،ويف ٍ
املهرجانات الدولية ،واألســعار متقلبة يف سوق بعلبك
وقت ال يزال البعض قادرا ً عىل الرشاء
ولكنها تتناســب مع جميــع الفئات
وينزل للتســوق كــون أوضاعه املالية
إذ هنــاك محال للجميع وكل حســب
مغرتب يمده بالدوالر
جيدة أو يعتمد عىل
ٍ
إمكانياته».
الطازج ،يقول عــي ج ،.وهو صاحب
والهم
محل متواضع لم يســعّ ر بضاعته عىل األولويات تبدّلت
ّ
عىل خط الناس ،لم تشــر إحدى
الــدوالر بعــد ،لـ»نداء الوطــن»« :إن المعيشي يفرض نفسه الســيدات أيا ً من مستلزمات العيد وفق
ما تقول لـ»نــداء الوطن» وهي بالكاد
األوضاع املعيشــية صعبة جدا ً وتتزامن
تســتطيع أن تؤمن ألطفالها الثالثة ربطة الخبز بعد
مع إرضاب للمؤسســات العامة التــي كنا نعتمد عىل
موظفيها يف الســابق ،أما اليوم فحالتهم ســيئة جدا ً
جه ٍد وطول انتظار ،معترب ًة أنها «من أســوأ األيام التي
م ّرت علينا طوال حياتنا ،فال راتب يكفينا وال مســافر
ولم يقبضوا رواتبهم هذا الشــهر حتى اآلن ،والحركة
يسندنا ليبقى أملنا بالله وحده».
التجارية ترتاجع عما قبل ،أما من يملكون الدوالر فلم

نسبة ّ
تلقي الجرعتين األولى والثانية ال تزال متدنّية على مستوى المحافظة

بعد ارتفاع اإلصابات :إقبال خفيف على التلقيح
في عكار
الــشــمــال  -مــايــز عــبــيــد
قبل نحو  3ســنوات ،وصل فريوس
«كورونــا» إىل لبنــان .كانــت كلفــة
اإلستشفاء شيئا ً واآلن أصبحت شيئا ً آخر.
وبعدما ّ
خفت حدة اإلصابات تدريجيا ً يف
األشــهر املاضية ،عاد الفريوس للظهور
قاس عىل املســتوى
مجددا ً منذرا ً بصيف ٍ
الصحي ،سواء لناحية ظهوره أم لناحية
ارتفاع كلفة العالج يف املستشفيات.
اإلرتفــاع الكبري بعــدّاد اإلصابات،
ّ
ظــن اللبنانيــون أن الفريوس
وبعدما
انتهى ،دفع بوزارة الصحة العامة إلطالق
ماراتــون «فايزر» يف مختلــف املناطق
اللبنانية ،وذلك إفســاحا ً يف املجال أمام
تلقوا الجرعــة الثالثة ّ
من ّ
لتلقي الجرعة
الرابعــة ،علما ً أن الــوزارة قد ذكرت ّ
أن
رشوط تلقي الجرعات خــال املاراتون
هي :الجرعــة األوىل :جميع من تخطت
أعمارهم  5ســنوات ولــم يتلقوا اللقاح
من قبل ،أما الجرعــة الثانية فبعد مرور
 3أسابيع عىل تلقي الجرعة األوىل ،بينما
رشوط الجرعة الثالثة مرور  5أشهر عىل
تلقي الجرعة الثانية ،من عمر  12ســنة
وما فوق ،أما الجرعة الرابعة فبعد مرور
 6أشــهر عىل تلقي الجرعة الثالثة ،من
عمر  12سنة وما وفوق .وحدّدت الوزارة
 3مراكز لتلقي اللقاح هي :مستشــفى
خلف الحبتور -حرار ،مستشفى عبدالله
الــرايس الحكومي  -حلبا ومستشــفى
اليوسف.
اإلقبال يف اليوم األول يف عكار يمكن

5

المساعدون القضائيون
يحدّدون دوامهم
أعلن المساعدون القضائيون االستمرار
في الحضور إلى مراكز عملهم أيام الثالثاء
واألربعاء والخميس من ك ّل أسبوع مع
ضبط جلسات الموقوفين فقط ،وإقفال
قصور العدل يومَي اإلثنين والجمعة من
ك ّل أسبوع ،على أن يت ّم اختيار مو ّ
ظ َفيْن
في ك ّل قصر عدل في اليومين المذكورين
مراعا ًة لليوم األخير من المهلة القانونية
فقط.
واوضحت لجان المساعدين القضائيين
ّ
أن موقفهم يأتي «في ضوء المراوحة
الحاصلة ،وحيث أنه ال جديد يذكر
في وضع المساعدين القضائيين
الكارثي على الصعد كافة ،ومع اقتراب
العطلة القضائية التي نأمل خاللها
أن يقوم المعنيون في الدولة اللبنانية
بخطوات عملية لتلبية مطالبنا المحقة،
والتي ذكرناها في بياناتنا السابقة
كافة ،ونضيف إليها إعفاء المساعدين
القضائيين من دفع الـ  freshدوالر ضمن
األقساط المدرسية ،األمر الذي يقضي
على مستقبل أوالدنا التعليمي وذلك أسوة
بالقطاعات األمنية و العسكرية».

«"أمل"» تستعجل التنقيب
في "بلوك "9
إعتبر المكتب السياسي لحركة «أمل» في
بيان بعد اجتماعه الدوري «أن احتياط
لبنان من الوقت قد نفد ،وعليه لم يعد من
متسع للنكد والحرد السياسي والتلكؤ
ٍ
بتشكيل حكومة جديدة تتح ّمل المسؤولية
الكاملة ،وتعمل على متابعة القضايا
الحياتية الضاغطة وتنفيذ آليات خطة
نهوض اقتصادي ونقدي ،بعدما أطبقت
الدوائر على اللبنانيين من كل اتجاه وفي
القضايا الحياتية كافة ،ومن جهة أخرى
التشديد على معالجة اإلضراب في القطاع
العام وإنعكاسه تعطيالً لكل الدوائر
ومؤسسات الدولة وأمور الناس في
معامالتهم ومصالحهم».
وشددت «أمل» على «التمسك بوحدة
الموقف اللبناني تجاه قضية ترسيم
الحدود البحرية وحماية ثرواته ،واإلصرار
على اإلستفادة الكاملة منها في مقابل
المحاوالت اإلسرائيلية المستمرة لإلعتداء
عليها وتوظيف كل عناصر القوة من أجل
هذا األمر» ،وجددت المطالبة «باإلسراع
بالبدء في عمليات التنقيب في البلوك رقم
 ،9والضغط على الشركات الملتزمة بهذا
اإلتجاه ،وتجاوز الضغوطات المعطلة
لهذه العملية».

الجيش ُيحبط عملية تهريب
أشخاص في القلمون

اللقاح أفضل وقاية

وصفه بالضعيف ،إذ لم تســجّ ل حركة
كبرية لألهايل ّ
لتلقي اللقاح ،علما ً أن نسبة
التلقيح عىل مستوى املحافظة ،للجرعتني
األوىل والثانيــة ال تــزال متدنية ،فكيف
بالجرعتني الثالثة والرابعة!
وقال رئيس مجلس إدارة مستشفى
خلف الحبتــور  -حرار الدكتــور ربيع
الصمد لـ»نداء الوطن» :ال شــك أن عودة

رئيس مجلس إدارة مستشفى
خلف الحبتور :لإلقبال على اللقاح
فتكاليف اإلستشفاء باهظة

أرقــام اإلصابات إىل اإلرتفــاع مجددا ً يف
لبنان ويف عكار بطبيعة الحال ،ال ســيما
املتحوّران «أوميكرون» و»دلتا» تحتّم عىل
الجميع ّ
تلقي اللقاح ألنــه الحل الوحيد
ملنع ّ
تفش الوباء ،ولقاح فايزر فعّ ال جدا ً
ضد هذا الفريوس» .ونصح قائالً« :كلفة
اإلستشــفاء مرتفعة جدا ً ويبقى اللقاح
هو الحل لألهايل لكــي يتجنّبوا اإلصابة
أو لكي تمر خفيفــة ،وذلك أفضل بكثري
من دخول املستشفيات بسبب كورونا ال
ســمح الله يف هذه األوقات الصعبة .من
هنا فإنني أجدد الدعوة إىل أهلنا يف عكار
والضنية وطرابلس وكل الشمال ،لإلقبال
بشكل أكرب عىل التلقيح ال سيما للجرعة

الرابعة وعدم اإلســتهانة باألمر» .ولفت
اىل ّ
أن «فريق مستشــفى خلف الحبتور
موجود يوميا ً من ساعات الصباح وحتى
الثالثــة والنصف من بعــد الظهر لهذه
الغاية ،أو املراكز األخــرى التي حددتها
الوزارة يف املناطق».
ماراتــون فايزر يســتمر إىل 7تموز
وســط دعوات ونصائح طبيــة ألهايل
املنطقة باإلقبــال أكثر عىل ّ
تلقي اللقاح،
لكي ال ينترش الفريوس مجددا ً بشــكل
واســع ،يف ظل ارتفاع كبــر يف تكاليف
اإلستشــفاء أضعافا ً مضاعفة عنها يف
بداية أزمة «كورونا» قبل ثالث ســنوات
من اآلن.

كأ ّن مسلسل الفرار من لبنان بحرا ً ال
يتوقف على رغم المخاطر التي تحيط
بكل عملية وعلى رغم المالحقات األمنية
والتوقيفات .حيث يبدو أن العاملين على
هذا الخط ال يأبهون إما طمعا ً بمال من
الفارين من وجه المعاناة أو رغبة بأن
يكونوا هم أنفسهم من عداد الفارين.
فبعد أيام قليلة على توقيف مجموعة
كانت تخطط لعملية تهريب أعلنت قيادة
الجيش أمس في بيان صادر عن مديرية
التوجيه أن «دورية من مديرية المخابرات
تمكنت من إحباط عملية تهريب
أشخاص عبر البحر في منطقة القلمون-
طرابلس بواسطة مركب يرسو داخل
أحد المنتجعات السياحية في المنطقة
المذكورة ،وأوقفت  31شخصا ً بينهم
نساء وأطفال كانوا على وشك المغادرة.
كما ضبطت على متن المركب كمية
من المازوت ( 134غالونا ً سعة 20
ليتراً) ،وزهاء  30سترة ،وغالونات مياه،
وأغراض شخصية .سُ لمت المضبوطات
وبوشر التحقيق وتتم المتابعة لتوقيف
المتورطين بعملية التهريب».
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تستسلمن للواقع المعيشي
رسالة هال اليمن إلى النساء :ال
َ
مهما كان صعبًا ومريرًا

الصيداوية سائقة الـ»"توك توك"» ...تريد العيش
بكرامة وال ُتقل ّ إال النساء
صـيـدا  -مــحــمــد دهــشــة

أجربت األزمــة اإلقتصادية
الخانقة التي يعيشها لبنان منذ
ســنوات والتي تعترب من األسوأ
يف تاريخه الكثري من النساء عىل
االنخراط يف ســوق العمل رغم
انعدام الفرص بســبب ارتفاع
نســبة البطالة ،غري أن نســاء
عديدات ابتدعــن أفكارا ً جديدة
لتأمني لقمة العيش ومســاعدة
عائالتهن يف توفــر املصاريف
ٍ
كارسات تقليدا ً لم يكن
املاليــة،
من قبل مألوفاً.
الصيداويــة هــا محمد
اليمن واحدة من هؤالء النساء،
عاكستها ظروف الحياة ،ولكنها
قــررت عــدم االستســام بل
تحدي ك ّل الصعوبات املعيشية
واالجتماعية بعدمــا أصبحت
مطلقة بال معيــل ،ويف رقبتها
إعالــة ثالثــة أوالد فانخرطت
يف ســوق العمل إىل ان اســتق ّر
بها الحال ســائقة «توك توك»
باألجرة يف ظاهرة نادرة يف صيدا
ومنطقتها.
وتعيش اليمــن ( 40عاماً)
مع عائلتها املؤلفــة من ثالثة
أوالد :رأفــة ( 23عامــاً) وهي
تعانــي من داء الســكري ولم
تســتطع إكمال تعليمها املهني
بســبب قلة الحيلة ،محمد (21
عاماً) وقــد درس الفندقية ملدة
عام وهــو يعمــل مياوما ً عىل
الكورنيــش البحــري بإركاب

املتنزهني عىل الحصان ،وأسامة
( 18عاماً) وما زال يكمل تعليمه
املهني بانتظار الفرج القريب.
وتقــول اليمن لـــ «نداء
الوطن» ،العمل ليــس عيبا ً أو
حرامــا ً طاملا هو رشيف وبعرق
الجبــن ،بعد طالقــي وجدت
نفــي بــا معيــل ،فقررت
النزول إىل ســوق العمل ،عملت
يف مصبغــة لتنظيــف املالبس
ملدة عامني ونيــف ،ومع األزمة
االقتصادية وارتفاع سعر رصف
الدوالر وتفيش جائحة «كورونا»
أصبحت عاطلة عن العمل ،ولدي
منزل مســتأجر بمليوني لرية
لبنانية يف حــارة صيدا ،وأعباء
ثمن أدوية شــهرية البنتي رأفة
التي تعاني من السكري ،إضافة
اىل مصاريــف أوالدي والطعام
والرشاب.
وأكــدت أن فكــرة العمل
عىل «توك تــوك» جديدة ونادرة
يف صيدا ،وقد شــجعني عليها
أوالدي بهدف تخفيف مصاريف
التنقالت ،فبعت الحىل واشرتيته
بثالثة آالف دوالر أمريكي ،وبدأت
العمل باألجرة وبســعر أرخص
من «التاكيس» ألجذب الركاب،
كنت أتقــايض عرشين ألف لرية
لبنانيــة ،ومع غــاء البنزين
أصبحت  25ألف لــرة لبنانية،
علما ً أنني ال أنقل إال الســيدات
فقط ،وقــد بات لــدي زبائن
من الســيدات ،ألنهن يثقن بي
واألهايل يشعرون باألمان معي

الصيداوية هال اليمن تقود الـ «"توك توك"» في صيدا

يف ايصالهــن إىل األماكــن التي
ي ُِردن وهي محصورة يف املدينة
ومنطقتها فقط.
وال تُخفــي «أم محمــد»
أنها تفاجأت بالتشجيع الكبري
الذي وجدته من أبنــاء املدينة
وهم يرونهــا تقــود الـ»توك
توك» ،وعبــارات الثناء ،تقول
العمــل ليس عيبــا ً وهو أفضل
بكثري من العوز ومــ ّد اليد وذ ّل
الســؤال ،أقسمت عىل نفيس أال
أطلب من أحد شيئا ً مهما كان،
وبعــرق جبيني ســأوفر حياة
كريمة ألوالدي ،حيث إن األزمة
االقتصاية واملعيشــية طاحنة
تبــق للنــاس الكثري من
ولــم
ِ
الخيارات فكيف الحال للنســاء
العامالت؟.
يف املدينة ،لم تنترش ظاهرة
العمل عىل «توك توك» بشــكل
واســع بني الرجال ،ما جعلها
مميزة وســط زمالئها ،تؤكد:
«كثريا ً مــا طلبت منّي ال ّراكبات

التقاط صــورة معي ،ونرشها
عىل مواقع التواصل االجتماعي
لســببني ،األول اعتبار الصورة
نــادرة والثاني مســاعدتي يف
حملة الرتويج للعمل» ،مشرية
إىل أنها تقــوم بجولة بني الحني
واآلخر يف شــوارع املدينة لنقل
الركاب ولكنها تعتمد بشــكل
رئييس عىل «طلــب التوصيل»
الخاص تفاديــا ً لرصف الكثري
من البنزين.
وتؤكد اليمن أنها ليســت
منافســة ألحد يف العمل ،وتقول
«كل واحد بياخــذ رزقه املقدر
له ،فيما رســالتي إىل النساء أن
ال تستسلمن للواقع مهما كان
صعبــا ً ومريــراً ،يجب خوض
غمار التحدي باإلرادة والعزيمة
القويــة ،وأدعو اللــه ان تكون
هذه الســنوات العجاف قصرية
لتعود الحياة وتنتظم من جديد
كما كانت ،وبالشكر تدوم النعم،
أشكر الله عىل كل يشء».

إطالق الحملة التضامنية
لحماية إهراءات مرفأ بيروت
أطلق أهايل شهداء وضحايا تفجري مرفأ بريوت عقب وقفتهم
الشــهرية أمام املرفأ ،الحملة التضامنيــة لحماية إهراءات مرفأ
بريوت« ،حملة الشــاهد الصامت» ،مناشــدين سكان بريوت كما
جميع املواطنني إىل املســاندة واملشاركة يف حماية مبنى اإلهراءات
الــذي «تحول إىل رمز ثابت يف وجدان وذاكرة أهايل الضحايا وعموم
اللبنانيات واللبنانيني وشاهد عىل جريمة لم يُكشف عن مرتكبيها
بعد» ،تحديدا ً بعد أن أقــ ّر مجلس الوزراء يف آذار  2022قرارا ً قىض
بـ»هدم إهراءات الحبوب بحجة خطورتها عىل الســامة العامة
وهي حجة إعتربها املجتمع بكافــة مكوناته محاولة ملحو الرمز
الشاهد عىل مأسوية الحدث ،وإحدى املمارسات اإلسقاطية التي ال
ترشك الجميع بأي قرار يتعلق باملدينة وخاصة بجزئها املدمّ ر» ،يف
ظل «إتجاه واضح لدى السلطات لتغييب الحقيقة وتسهيل اإلفالت
من العقاب عرب عرقلة التحقيق وعمل القضاء».
وبعد املواقف العلميّة املعارضة لهذا القرار ،وإصدار العديد من
التقارير والدراســات الجديّة التي تطالب بحماية املنشأ – الرمز،
وللحد من سياسة الســلطة املمنهجة لتغيري املشهد ومحو كل ما
يتناقض مع الصورة التي تريد أن تعرضها ومحاولة تنظيف املدينة
من مقوماتها أو رمزيتها السياســية ،ناشــدت الحملة املواطنني
لالطالع والتوقيع عىل العريضة التي تهــدف إىل حماية االهراءات
وإدراجها يف قائمة مواقع الــراث العاملي ،تكريما ً لكافة الضحايا
واملترضريــن ،و»إدراج الوظيفة املكتســبة للموقع بعد الجريمة
ضمن مخطط إعــادة إحياء مرفأ بريوت» ،و»تحضري مســابقة
معماريــة دولية لتحويــل املوقع إىل نصب تذكاري منســجم مع
مخطط إعادة تأهيــل املرفأ» ،كما «متابعــة الدعاوى القضائية
إلبطال قــرار الحكومة بهدم اإلهراءات واتخــاذ جميع اإلجراءات
القانونية والقضائيــة لضمان الحماية القانونيــة لهوية املوقع
املكتسبة بعد الجريمة».

ال صحف ليومين لمناسبة عيد األضحى
أعلنت نقابة الصحافة اللبنانية يف بيان أمس أنه بمناســبة عيد
«األضحى املبارك يتوقف العمــل يف الصحف يومني ،وذلك عمالً بقرار
مجليس نقابتي الصحافة واملح ّررين واتحادات نقابات عمال الطباعة
ورشكات توزيــع املطبوعات ونقابة مخرجــي الصحافة ومصممي
الغرافيك.
أعاده الله عىل اللبنانيني بحال أفضل».

كأننا في مملكة الشعوذة المجنونة والسحر

همهم الحكومة"« :ما رح تشيل الزير من البير"»
الناس آخر ّ
الـنــبـطــيــة  -رمـــال جـــونــي
إنتهت اإلستشــارات النيابية غري
امللزمة ،دون التوصل إىل شــكل واضح
للحكومــة العتيدة .لم يأبــه املواطن
لتلك اإلستشارات ،فهي باتت ال تعنيه،
باعتقاده لن تشيل الزير من البري ،ولن
تعالج أزمة امليــاه ،وال اختفاء الخبز،
ّ
تخفض األسعار حتى أنها ستفشل
ولن
يف إدارة أزمات البلد ،ولن تكون مختلفة
عن ســابقاتها ،بل صورة مستنسخة
منها وربما أسوأ منها.
فهي تدور عىل وقع ارتفاع أســعار
املحروقات واستفحال السوق السوداء،
وارتفاع ســعر منصة صريفــة ،التي
ســتؤدي إىل جنون يف االتصاالت بداية
الشهر الحايل ،حينها لن يكون بمقدور
الناس اســتثمار التواصل االجتماعي
لفش خلقهــم ،وســنعود إىل زمن الـ
 missed callوربما الرســائل النصية
إال إذا قرر املواطــن الدعس عىل جيبته
وإكمال حياته ،بال خدمات وال حكومة
وال مــن يحزنــون .فإذا كانــت الـ6
دوالرات كرسم إضايف شهري عىل خدمة
الـ»واتــس أب» فجّ رت البلد وأدخلته يف
انتفاضة  17ترشين فإن زيادة التعرفة
وفق منصــة صريفة ،ســتجعل الكل
يخضع ،ويا اتصاالت ما يهزك دوالر ،أما
اإلستشارات فلم يهتم أحد بها.
عند ناصية الطريــق قرب مفرق
الكفور يجلس أبو عيل يرتشــف قهوته

الصباحية ،يطالع بعض األخبار الواردة
عىل هاتفه ،عرب سلســلة املجموعات
اإلخبارية التي يشــرك بها ،ال يعلق أبو
عيل آماال ً كثرية عىل الحكومة املوعودة،
وال حتى ينتظر منهــا حلوالً ،فهو كما
قال «مع بدء االستشارات ارتفع الدوالر،
وبانتهائها انخفض الدوالر ،وهذا تأكيد
واضــح أن الحكومة فارطــة ،وما يف
بإيدها غري التأزيم».
ال يعلق املواطنون آماال ً عىل حكومة
ربما لن تولد ،وستبقى يف طور ترصيف
األعمــال ،وال حكومة كانت مع الناس،
ك ّلهم ضــد الناس ،يعلق فــادي الذي
يرفض إعطاء الحكومة العتيدة فرصة،
فاألزمات الراهنة ال تعطي فرصاً ،رأينا
سياسة الحكومة الســابقة ،فرئيسها
نفســه ،نحن من عشنا الذل عىل أبواب
األفران ،ونستجدي خفض االشرتاكات
ألن أصحابها يتحكمون برقابنا بفوائد
جديــدة تصل إىل  25باملئــة من خارج
الفاتورة ،نحن من نعاني شــح املياه،
وأزمة الدواء ،وتالعب التجار بنا وليس
هم ،فكيف ســنثق بحكومة أشــبعتنا
وعودا ً لم ترتجم منها شيئاً؟ سقطوا».

ال يقتنع أحد بوجود بوادر
حلحلة بل مزيد من التأزيم
واألزمات فالبلد كلّه يسير بين
ألغام الفساد والسرقات

بني صيدليــة وأخرى تجول رسار
تبحث عن دواء البنتها ،لم ترتك واحدة
إال وســألت فيها عن دواء dufaston
الجواب واحد «مقطــوع» الرشكات
ما عم «بتســلمنا» ،تضحك يف رسها
«رفعوا الدعــم عن الدواء وبقي الدواء
مفقوداً» ،تأســف رسار أن تودي بها
الحكومة السابقة والراهنة إىل البحث
عــن دواء مفقــود ،وتســأل رئيس
الحكومة املرصِّ ف لألعمال واملكلف يف
آن «ماذا فعلت للشــعب؟ ماذا قدمت
مع وزرائك من حلول؟ ال يشء .أبسط
األمور بتنــا محرومني منها ،أصبحنا
مواطنني مصابني بعلل نفســية ج ّراء
ما نعيشه ،ونتخبّط به ،ال نجد دواءنا
ونشحذ مياهنا ونتسول رغيفنا ويذلنا
التجــار الفجّ ار ،ويف األخري بســبب
خالفاتكم يرتفــع الدوالر وينخفض،
حوّلتمونا لعبة ال أكثر ،فكيف ســنثق
بكم؟».
لم يستمع أحد لخطابات النواب وال
لتفاصيل املشاورات ،فهي باتت معروفة
مسبقا ً رشوط ورشوط مضادة ووضع
عــي يف الدواليــب ،يف املقهــى حيث
اعتاد أبو رياض مزاولــة لعبة الورق،
مع رفاقه مــن جيل الزمــن الجميل،
تتع ّرف عىل مواطن يهــرب من حياته
املأزومة ،اىل حيــاة اللهو املؤقتة ،يرمي
أبو ريــاض بورقة الكوبــا كمن يرمي
بأزمة الخبز جانباً ،وينتظر حالً مرتقباً،
يبحث عن ورقــة مطابقة ألوراقه ،ع ّله

العمر الصعب

ينجو ،غــر أنّه يغــرق يف البحث عن
دوائه للســكري والضغط دون جدوى،
يحاول أن يناور يف لعبته ،ع ّله يكســب
الوقت ،غري انه يصطدم بجدار األزمات
املتســارعة نحوه ،لم ينس بعد جوالته
الصباحية عــى ربطة خبز عادت فجأة
بسحر ساحر ،وبالسحر نفسه عاودت
املحطات عملهــا ،وكأننــا يف مملكة
الشــعوذة املجنونة ،يرفض الغوص يف
رحلة تكوين الســلطة الجديدة ،فهي
فاشلة ،وســتأخذنا للهالك ،يميض أبو
رياض يف لعبته ،كمن يبحث عن بصيص
أمل وسط ســواد الواقع ،ما يخشاه أن
يحتاج دخول مستشفى حينها ستدب

الرصخــة ،فالعالج اليــوم عالفريش
دوالر ،والواسطة معدومة.
ال يعول أحد عىل تشــكيل حكومة،
فهــي دخلــت يف مســار التجاذبات
والتعطيــل ،فالكل يرفض املشــاركة،
والــكل يضع العــي يف دواليب الحل،
وكأن أزمــات الناس آخــر همهم ،وال
يقتنع أحد بوجود بوادر حلحلة بل مزيد
من التأزيم واألزمات ،فالبلد ك ّله يســر
بني ألغام الفســاد والرسقات واألزمات
وانفجار واحدة قــد تطيح بالبلد ،فيما
الشــعب اعتاد العيــش يف الظالم فهل
يرصخ لينجو أم ينفخ نرجيلته ويميض
يف لعبة الغميضة الحالية؟

محـــــليـــــات
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مؤسسات الدولة في دولة المؤسسات

المفتّشية العامة اإلدارية هكذا أعادتها األزمات سنوات إلى الوراء

فياض لـ»"نداء الوطن»" :مجرّد التفكير بالقيام بتفتيش يُعتبر جريمة

كثيرة هي الملفات التي غالبًا ما تُطوى إما بعد محاسبة من نوع «رفع العتب» أو بدونها على اإلطالق .توظيفات غير شرعية وقبلها وبعدها
مخالفات هيئات وإدارات عدّة ،ما هيئة إدارة السير واآلليات والمركبات سوى إحداها ،نسمع عنها دائمًا وأبدًا .ليست حاالت كتلك األولى ولن
تكون ،على األرجح ،األخيرة .المفتّشية العامة اإلدارية هي من حيث المبدأ الجهة التي تضطلع بالدور الرقابي في هذا المضمار .لكن لماذا ال تصل
األمور إلى خواتيمها؟ هل هي حدود الصالحيات أم عراقيل أخرى تحول دون تحقيق المبتغى؟

غري أن التعويض الذي كان محدَّدا ً بنسبة
كـــاريــن عــبــد الـنـور
 75%مــن الراتب أُلغي مــع اإلبقاء عىل
االنقطاع».
تعريفاً ،يتمثل دور التفتيش اإلداري
بمراقبة عمل اإلدارات واملؤسسات العامة
معضلة أخرى يف هــذا اإلطار تتعلق
والبلديــات واتحاداتهــا ،والحرص عىل
بتعويض بدل النقل املقطوع الذي يستفيد
انتظام العمل فيها لناحية الدوام وااللتزام
منه املفتّشون اإلداريون يف مدينة بريوت
بأخالقيات الوظيفة العامة والسهر عىل
والذي ما زال مُحدَّدا ً بمبلغ مائة ألف لرية
ّ
حســن تنفيذ القوانني التي ترعى عمل
بالتنقــل ولو مل ّرة
وهو مبلغ ال يســمح
اإلدارة وتأمني املشــورة واملســاندة لها
واحدة ،إضافة إىل تعويض آخر يُسمَّ ى بدل
عفوا ً أو بناء لطلبها .وقد ّ
نصت املادة 13
االنتقال والذي ما زال مجمَّ دا ً عىل أساس
من املرســوم االشرتاعي إلنشاء التفتيش
الح ّد األدنى لألجور بقيمة  112ألف لرية.
املركزي رقم  1959/115عىل صالحيات
أما بدل النقل ،فحدّث وال حرج .إذ يتع ّذر
املفتّشية العامة اإلدارية ،كما حدّدت املادة
انتقال املفتّشــن بســياراتهم الخاصة
للقيام بالجوالت املك ّلفني بها عىل اإلدارات،
العارشة من مرســوم تنظيــم التفتيش
ألن املبلغ الذي يتقاضونه
املركزي رقم 1959/2460
مهمــة املفتّشــية العامة
من اإلدارة ،لغاية تاريخه،
هو  195لــرة للكيلومرت
اإلدارية يف الحقــل اإلداري
ُحدّد مالك التفتيش
الواحد ،يف حــن أن كلفة
املحض ،مــن خالل مراقبة
اإلداري في العام
الكيلومــر أصبحــت،
ســر العمــل يف كل وحدة
بحســب آخر الدراسات،
إداريــة مــن الوحــدات  1959بـ  30مفتّشًا
في حين يضم المالك  5,046لرية .ويســتطرد
الخاضعة لرقابة التفتيش.
فياض« :هــذا يمنعنا أن
لإلضاءة أكثر عىل هذه
التفاصيــل وغريهــا ،كان حاليًا  19مفتّشًا فقط
نطلب من املفتّشني القيام
بأي مهام تكبّدهم فوق طاقتهم املعدومة
لـ»نداء الوطن» حديث مع املفتّش العام
أساســاً .ومن املســتغرب عدم التفات
اإلداري ،الســيّد مخايل فياض .وهذا ما
الحكومة إىل األمــر بالرغم من املطالبات
سمعناه.
املســتمرة لرئيــس التفتيــش املركزي
برضورة تصحيح مرسوم بدل الكيلومرت
المعوّقات ...أزمات وتقصير
والدراســات التي قدّمناها من أجل ذلك
كسائر مفتشيات التفتيش املركزي،
والتي لم َ
تلق آذانا ً صاغية».
يعاني التفتيش اإلداري من انعدام واضح
للتسهيالت املتوفرة ال سيما يف ظ ّل األزمة
إنجازات يعوزها التطوير
االقتصاديــة وانخفاض قيمــة العملة
نضع للحظــة األوضاع الصعبة التي
الوطنية .وهي ســمة طاغية عىل معاناة
يجري العمل يف ظ ّلها لنسأل عن أساليب
األعــم األغلــب مــن اإلدارات« .كما هو
العمل اإلداري واســتحداث طرق لتحقيق
معروف ،تتم موازنة التفتيش املركزي وفق
الخدمة العامة من دون إرهاق املوظفني.
القاعدة االثنتي عرشية عىل أساس موازنة
يجيب فياض« :مع األســف ،ال نرى أي
العام  - 2019وهي آخر موازنة مصدّقة -
وتكاد اعتمادات تلك املوازنة ال تكفي شهرا ً
حداثة يف أســاليب العمــل اإلداري ،ال بل
إن الكثري من الجهود التي بُذلت لتحديث
واحدا ً من اإلنفاق العادي املقنّن قياسا ً إىل
وتطوير العمل وجعله يف متناول الجميع
انخفاض القيمة الرشائية ل ّلرية اللبنانية
ذهبت أدراج الرياح .فاألزمة الحالية التي
إىل  5%من قيمتها عشية  17ترشين األول
أعادت اإلدارة ســنوات إىل الوراء تمنعها
 ،»2019كما يبادر فياض بالقول.
من القيام حتى باألســايس والرضوري
املعوّقــات ،كما يبدو ،جمّ ــة .أوّلها
من مهامهــا ،لغياب املقومــات املادية
عدم االســتقرار الوظيفي الذي تعيشه
والبرشية».
غالبية املفتّشــن اإلداريني بسبب تدنّي
مع ذلك ،يبقى للتفتيش اإلداري دور
رواتبهم إضافة إىل التجاهل املزمن لحقوق
فاعل عىل أرض الواقع وفقا ً للصالحيات
اكتسبها التفتيش اإلداري وتغاضت عنها
التي منحــه إياها القانــون ،واملتعلقة
الحكومات املتعاقبة منذ العام  .1998هنا
يع ّلق فياض« :لقد ّ
بمراقبة سري العمل يف الحقل اإلداري ،إن
نصت الفقرة التاسعة
من ناحية كيفية تأدية املوظفني ألعمالهم،
من املادة الخامسة من املرسوم االشرتاعي
تقيّدهم بواجباتهم املسلكية والدوام ،مدى
رقم  59/115عىل انقطاع املوظفني فور
انطباق أعمالهم عىل القوانني واألنظمة،
تعيينهم أو انتدابهم عن أي عمل مأجور
طريقة تنفيذ األعمال اإلضافية املك ّلفني
أو وظيفــة يف اإلدارات العامة ،رشط أن
بها ناهيك باملراجعات والشكاوى والنتائج
يتقاضــوا ،مقابل ذلك ،تعويضــا ً يُحدَّد
التي اقرتنت بها .كما تجدر اإلشــارة إىل
مقداره بمرسوم يُتّخذ يف مجلس الوزراء.

طموحات مقيَّدة

مشاركة املفتّشية العامة اإلدارية يف أعمال
ّ
منصة  IMPACTالتابعة
الرقابة عىل عمل
للتفتيش املركزي والتي تتيح الوصول إىل
البيانات التي ت ّم جمعها رقمياً .وبالتعاون
مع مكتب وزير الدولة لشــؤون التنمية
اإلدارية ،يجري تنفيذ مرشوع تقييم األداء
املؤسيس يف  17مديرية عامة مو ّزعة عىل
مختلــف وزارات الدولة .كذلك ،يشــارك
التفتيــش اإلداري ،بالتعــاون مع خرباء
فرنسيني ومفتّشني من مفتّشيات أخرى،
يف التدقيق الداخيل لكل من مستشــفى
البوار الحكومي ومديرية حماية املستهلك
يف وزارة االقتصاد.

أين المراقبة؟

حُ دّد مالك التفتيش اإلداري يف العام
 1959بـ 30مفتّشاً .وهذا العدد لم يُعدَّل
حتــى تاريخه بالرغم مــن ازدياد املهام
نتيجة التضخم الحاصل يف إدارات الدولة.
يف حني يضم املــاك حاليا ً  19مفتّشــا ً
فقط ،أي ما ال يتعدّى ثلثي املالك امللحوظ
(مع إمكانية مغادرة مفتّ َشــن إضافيَّني
اثنني قريباً) .ويحــاول رئيس التفتيش
املركزي نقــل عدد من رؤســاء الدوائر
يف اإلدارة العامــة إىل التفتيــش املركزي
لســ ّد النقص الحاصل يف عديد املفتّشني
مــن دون أن َّ
يوفق حتــى اآلن ،حيث أن
تعيني املفتّشــن يخضع ملوافقة مجلس
الوزراء« .اإلمكانيــات البرشية مقبولة
يف الوقت الحايل لكــن ال نأمل باألفضل.
أما اإلمكانيات املاديــة والتقنية ،فهي يف
الحضيض» ،بحسب فياض.
والحال كذلــك ،كيف تتــ ّم مراقبة
إنتاجية اإلدارات العامة يف ظ ّل تعثر وصول
املوظفني إليها وافتقارهــا إىل الكهرباء
واملــازوت والقرطاســية والحواســيب
وعجزها عــن القيام بأي دور؟ ســؤال
آخر يبدي فياض ّ
تأســفا ً حياله بسبب
تع ّذر املراقبــة يف خضم الظروف الراهنة،

لتمكني التفتيــش اإلداري من إتمام
واجبه عىل أكمل وجه ،وجب بداية دعمه
بالقدرات البرشية .أضف إىل ذلك رضورة
إعطاء املفتّشــن حقوقهم القانونية يف
ما خــص الراتب والتعويضــات .ناهيك
بتدريبهم وإعدادهــم للقيام بواجباتهم
وتعريفهم عىل أحدث األساليب والوسائل
املستعملة يف عمل األجهزة املشابهة .علما ً
أن التفتيش يحاول إطالق دورات تدريبية
بالتعاون مع مبادرات مشــكورة محلية
ودولية بعد أن ّ
توقفت لفرتات طويلة.
لكن ،مع األســف ،الخطط الهادفة
لتأمني استمرارية العمل يف اإلدارات غائبة،
ال بل إن املعالجة عشوائية وآنية وال ترقى
يف أي حال من األحوال إىل مستوى الخطة.
ّ
مفساً« :لكــي نراقب اإلنتاجية يجب أن
املنهج الوحيد املتّبع هو ترك األمور تسري
ً
نؤمّ
ن
أن
علينا
.
ال
أو
إنتاجية
هنــاك
يكون
عىل غاربهــا دون معالجات .هذه األمور،
للموظف قدرة الوصــول إىل عمله وكافة
برأي فياض« ،ال تتحقــق ّإل ضمن إدارة
الوسائل الرضورية للقيام بدوره الفاعل».
عاملة يف حني أن اإلدارة اللبنانية مشلولة
امللفات.
نعود إىل مسألة التعاطي مع
ً
ً
ً
ماديا وبرشيا ووظيفيا منذ العام .2019
ّ
معضلة
بدورها
فالتدخالت السياسية هي
فمج ّرد التفكري بالقيــام بتفتيش يُعترب
ّ
ها
ل
أق
وليس
اإلداري،
التفتيــش
يواجهها
جريمــة ،وهو ما ال يغفــره لنا الضمري
ملف التوظيفــات غري الرشعيــة التي
والحق» .أما إرضاب اإلدارة العامة املستمر
حصلت قبيل انتخابــات  .2018ماذا ح ّل
منذ أسابيع دون أي بوادر حلحلة ،فخري
يقول
باملخالفني وهــل تمّ ت مالحقتهم؟
دليل عىل الرتدّي الحاصل.
املركزي،
فياض إن تقرير رئيس التفتيش
حتى مصــادر التمويــل ،فهي غري
بعد
أحيل
بناء عىل تكليف اللجان النيابية،
متوفرة .إذ إن املصدر الوحيد ملستلزمات
الجهة
وهو
إنجازه إىل ديوان املحاســبة،
ّ
املفتشــية العامة اإلدارية هــو موازنة
املخوّلة قانونــا ً ّ
التوظيف
بموضوع
البت
التفتيش املركزي ،مع صعوبة يف الحصول
الديوان
أن
من
وبالرغــم
ودفع الرواتب.
ً
عليها نظــرا لرشوط تطبيــق املوازنات
القرارات
بعــض
أصدر
االثنتــي عرشيــة ،ما
ذات الصلةّ ،إل أن غالبية
يفرض تقنينا ً شــديدا ً
املعيّنني لــم يجرؤ أحد
يف اســتخدام املوجودات
املس بهم ،واألرجح لن أُ
ّ
شًا
ت
مف
أو
موظفًا
رغم
عىل ّ
ً
حفاظا عىل استمرارية
أنهم ما زالوا يتقاضون على الحضور إلى العمل
العمــل ولــو بالحــدّ
رواتبهــم مــع كامل
األدنى .لكــن رغم كون
تاركًا عائلته تجوع
الحقوق واإلضافات.
التفتيش اإلداري غارقا ً
فقد
السري،
إدارة
هيئة
أما مخالفات
يف عمق األزمة ،غري أن التفكري والتحضري
ّ
يف
كانت
ومشكلتنا
فيها
«قمنا بالتحقيق
ً
للمستقبل لم يتوقفا يوما .ويشدّد فياض:
الداخلية
وزير
أي
–
الهرم
مواجهــة رأس
ّ
«كان إطالق منصة  IMPACTيف مواجهة
تنفيذ
رفض
الجميع،
يعلــم
– الذي ،كما
حاجــات اإلدارة والتصــدّي للمخاطــر
والتفتيش
الدولة
شورى
مجلس
قرارات
ً
الناجمة عن جائحــة كورونا مثاال عىل
ملحاسبة
لدينا
سلطة
ال
أن
وبما
املركزي.
حســن تقدير التفتيش للحاجات وسبل
الوزراء ،فج ّل ما فعلنــاه هو إبالغ مقام
معالجتها».
مجلس الــوزراء باملخالفة» ،بحســب
التعاون مــع املؤسســات الدولية،
فياض .ثم نأتي إىل ملف مؤسسة كهرباء
خاصــة الفرنســية منهــا ،متواصل.
لبنان ،حيث هناك قانــون يرعى عالقة
ً
منكبّ
حاليا عىل إعداد خطته
فالتفتيش
املؤسسة بالتفتيش ،كما تقوم املفتّشيات
االســراتيجية لألعــوام القادمــة .ويف
ضمن إمكانيات كل منها باألعمال املوكلة
محاولة للتماهي مع املعايري العاملية ،تمّ
إليها .لكن للتوضيح ،ليس عمل املفتّشية
ّ
تنفيذ دورة تدريبية للمفتشــن من عدة
ً
اإلدارية يف مؤسسة كهرباء لبنان أساسيا
ّ
مفتشــيات عامة حــول املعايري الدولية
إذ لــدى األخرية جهــاز رقابة خاص بها
للتدقيق ،كما تجري اســتعدادات للقيام
يتوىل التحقيق يف القضايا اإلدارية وتحال
ً
بــدورة تدريبية جديدة تضــم عددا أكرب
تقاريره إىل التفتيش املركزي.
ّ
من املفتشني للمهمة ذاتها .فال غنى عن
ً
التدريب بوصفه أساسيا يف نقل مهارات
ومعــارف اإلدارات الســابقة يف مجاالت
العمل.
ختاماً ،يتوجه فياض لكل من يش ّكك
بدور املفتّشــية العامة اإلدارية« :أؤ ّكد،
بكل فخــر ،أن مهمتنا الحالية يف اإلدارات
العامة تقترص عىل مســاعدة الناس عىل
إنجاز معامالتهم والتحقيق يف شكاويهم
دون أي ابتــزاز ،وال يعنينــا أي كبري أو
صغري .لكن من الصعوبة بمكان مراقبة
حضور املوظفني إىل الدوام يف ظل األوضاع
املتدهورة ،حيث أن ثمن صفيحة البنزين
تخطى الح ّد األدنى لألجــور .لن أقبل أن
أُرغم موظفا ً أو مفتّشــا ً عىل الحضور إىل
العمل تاركا ً عائلته تجوع ...وليحاسبني
من يشاء».

٨

Life

شــــــانــــــتــــــال عــــــســــــاكــــــر
بنى يوســف بيدس ،الفلسطيني من
ً
إمرباطورية مرصفية تمثّلت
والد ٍة لبنانية،
ببنك "انرتا" ،كاســبا ً ثقة العالم بدءا ً من
اللبنانيني ليجتاح العالــم العربي وصوال ً
إىل األسواق املالية األمريكية .ملاذا اختارت
املخرجة كريستيل خرض "من قتل يوسف
بيدس؟"عنوانا ً لتجهيزها التفاعيل ،الذي
ّ
للفن" (Beirut
يعرض يف "مركز بــروت
 )Art Centerمن  24حزيران إىل  16تموز؟
تعمد كريستيل إىل وضع إسقاطاتها
العاطفية يف ميزان حسابات شبيهة بتلك
املوجودة يف املصارف ،فبدت كالعشيقة
املذلولة والخنوعة أمام عشيقها ترجوه
مذياع
ليعطيها بعض اإلهتمام .تتلو عرب
ٍ
بلغة بســيطة مرادفات مــن القوانني
املالية املتعددة ،كـ"رهن" و"استعارة"
و"دين" و"ســندات" ،كتبــت عليها
مشــاعر مراهقة أتعبها تعدّد ّ
عشاقها.
تظهر هذه الرمزية عىل أنّها بســيطة
جداً ،فتذ ّكرنا بالســذاجة املعتمدة لدى
الدادائيني يف التفكري بالعمل الفني.
ســألنا املخرجة عن األهداف املرجو
ً
قائلة:
تحقيقها من هذا العمل ،فأجابتنا
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"من قتل يوسف بيدس؟"
ّ
للفن
الجواب في مركز بيروت
"كل أعمايل السابقة والحالية والالحقة
ً
ال هدف منها"،
تاركــة للجمهور حريّة
اختيار الهدف إن وجده.
امت ّد العرض عىل مدى نصف ساعة،
مُنعنا خالله مــن حمل هواتفنا وتصوير
التجهيز الذي حوّلنا إىل فرئان يف مختربها
العبثي .ثــ ّم قامت بتصويرنــا من دون
موافقتنا وأملت علينا أفعالنا من دون ترك
الحرية للتفاعل يف ما بيننا أو معها .وهكذا
تار ًة تسمع صوتها كعاشقةٍ ولهانة ذليلة
ٍ
مرادفات مصارفية.
وطورا ً تسمع صوت
ٍ
بصمت
يف الوقت الذي جلسنا فيه نسمع
راح بعضنــا ّ
ينفذ أوامرهــا بينما تم ّرد
آخــرون ...كأنّهــا وضعتنــا يف مصيد ٍة
ُ
محكمة اإلغالق ال نستطيع التح ّرر منها.
ً
قاعة
ويف وصــف العمل ،دخلنــا
ً
مظلمة حاملني ورقة عليها رقم بينما
تردد عىل مســامعنا بشكل مخترص
ســرة بيدس الذاتية ،ث ّم جلسنا أمام
الرقم املطابق لورقتنــا نتبادل النظر
من دون درايــةٍ بما يحصــل .فجأة
انطفأت األنوار ،كنّا  24غريبا ً وغريبة
عىل طاولة مســتطيلة سوداء اللون،
حوّلتنــا رغما ً عنــا إىل ممثيل العرض
ّ
متنصتني مــع ك ّل رنةِ هاتف .ال
وإىل

ملصق التجهيز التفاعلي

صورة الطاولة السوداء

نســتطيع اإلجابة ألنه رشي ٌ
ط مسج ٌل
تتلو علينا عربه خيباتها العاطفية.
تذ ّ
كرنا كريستيل يف هذا اإلطار -من
حيث الشكل فقط  -بفيلــــــــــم
» «12 Angry Menللمخـــــرج
" ،"Sydney Lumetالــذي حرص ممثليه
يف غرفة محكمــة ،ليتصارعوا ويتجادلوا
مراهــق يف الثامنة عرشة من
حول قتــل
ٍ
عمره والدَه .أمّ ــا مخرجتنا هنا فجمعت

 24شــخصا ً مــن الجمهور ليعيدوا لعب
الرتاجيديــا اللبنانيــة ،املتمثّلة بإفالس
املصارف عىل مثال أزمــة بنك إنرتا لعام
 .1966أوصتنــا املخرجــة قبيل الدخول
اىل الصالة ،بالتعبري عن مشاعرنا كيفما
تبلورت ،ســواء قمنا بالبكاء أو الرصاخ.
ولكن ضحالة الســيناريو لم تنتج لدى
املشــاهد هذا الضغط النفيس الذي كان
موجودا ً يف الفيلم املذكور .لم يبكِ أح ٌد من

تفاعل المشاركين لدى ّ
تلقيهم المكالمة الهاتفية

الجمهور ربما ألنها لم تخلق هذه الدوامة
وأبقتها يف رمزية رسدية مراهقة بسيطة.
كانت تعليقات املشــاركني يف العمل
متفاوتة :فــرح البعض بالتجربة معتربا ً
أنّها "نــو ٌع جدي ٌد من الفنــون لم يألفه
ســابقاً" ،فيما أحــبّ البعــض اآلخر
"مقارنة عالقة الحــب بعالقة البنك مع
املودعني" .وانتقد البعض تفاعل اآلخرين
بالتجهيز معلقــا ً ّ
ٌ
مفلس
أن" :العمــل
كاملرصف الــذي بُنيت عليه الفكرة!" ،لم
تعجبه التجربة ألنّها بك ّل بساطة أرغمته
عىل لعــب دور الضحية دون اســتئذان.
والجديــر بالذكر هنــا ّ
أن حس الفكاهة
بشكل واضح عىل جوّ
عند البعض طغى
ٍ
األمســية ،كيف ال وهو دادائي بامتياز،
خصوصا ً عندما أرغمتنا عىل إيداع سندات
هواها اإلفــرايض يف الفتحة املوجودة يف
وسط الطاولة ،ليُفتح من بعدها مبارش ًة
باب املرسح من الجهــة اليمنى ،لينبئنا
ٍ
تجهيزات أخرى
بنهاية العرض ونشاهد
معروضة يف املســاحة الفنيــة للمركز
بشكل متمي ٍّز
تناقش الوضع املايل يف لبنان
ٍ
ومبارش بعيدا ً عن االبتذال والتكرار.
ٍ

هاني شاكر يستقيل رسميًّا

ليندسي لوهان تتز ّوج من بدر شماس

بعد إعالنه األسبوع املايض عن نيته االستقالة من نقابة املوسيقيني
يف مرص ،أعلن الفنان هاني شــاكر أخريا ً عن اســتقالته الرســمية من
منصبه .وقال حمادة نبيل مدير أعمال شاكر ،إنّه "تقدم باستقالة شاكر
بشكل رسمي ملجلس النقابة".
األحد
ٍ
وكتب يف االستقالة" :أستقيل من منصبي ،ألنني لم أعد قادرا ً عىل وجود
ٍ
ٍ
خالفات مع أحد ،وســأرجع مرة أخرى بني صفوف املوسيقيني
عداوات أو
وبعيدا ً عن املقاعد واملناصب" .وأكد وكيل أول بالنقابة ،حمادة أبو اليزيد،
ّ
أن "مجلسها سريفض استقالة شاكر مثلما ُرفضت من قبل".

أعلنت املمثلة األمريكية لينديس لوهان عن
زواجها من الخبري املايل اإلماراتي بدر شماس،
أشهر .ونرشت
بعد خطوبةٍ اســتم ّرت ثمانية
ٍ
ً
كاتبة:
صورتها مع زوجها مغرد ًة عرب "تويرت"
"أنا أسعد امرأة يف العالم ،عندما وجدتني كنت
تعلم أنني أبحث عن السعادة والرحمة يف نفس
الوقت .أنا مذهولــة من كونك زوجي ،أنت كل
يشء يف حياتي .كل امرأة تستحق هذا الشعور".

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

الكثري من املعوقات تعرتض
طريقك ،لكنك تتمتع بالقدرة
عىل تخطي ذلك من دون أن
تدفع ثمنا ً باهظا.

كن أكثر وضوحا ً مع الرشيك،
ّ
وعب له عن حقيقة مشاعرك
الرومانسية تجاهه ،وهذا يتطلب
بعض الجرأة.

الحلول الوسطى مطلوبة بإلحاح
يف العمل ،ويستحسن أن تبقى
كذلك لئال تدفع ثمن ترسعك يف
ما بعد.

ترصفات الرشيك الغريبة لم
تعد تطاق ،وقد ترتد سلبا ً عىل
العالقة وتوقع األسوأ بينكما.

عليك أن تنظر إىل العالقة
بإيجابية ،وأن تتع ّلم كيف
تحوّلها إىل تفاهم وانسجام كبري
مع الرشيك.

يبدأ هذا اليوم بضغوط لكنه
غري حافل باملتاعب واألخطاء
والجدال ،وينتهي رسيعاً.

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

تقع تحت سحر أحد االشخاص
الذي ينسيك ما حولك أو ربما
تغامر يف مجاالت جديدة باحثا ً
عن اللهو واملرح.

ال تكن مرتاخيا ً أمام العثرات
وشدائدها ،فأنت لم تعرف يوما ً
املستحيل أو االستسالم.

ممتلكات مشرتكة أو عقارات
أو أعمال أو تغيري للمنزل،
ونجاح يف خطوة مهمة بعد
دراستها مع املعنيني.

طي
إذا كنت مرغما ً عىل ّ
صفحة املايض فإن الرشيك
لن يصدمك أو يخيّب أملك ،بل
يشجعك عىل ذلك.

يمكنك املغامرة وإحداث تغيري
ملصلحتك ،الدعم ال بد آت وتتلقى
مفاجأة تفرحك.

ال تكن خموالً ،و ّ
ظف معارفك
وثقافتك يف أمور بنّاءة وأظهر
قدرة إدارية لعلك تستلم
مركزا ً أعىل.

٩

nidaalwatan.com
العـــدد  - 877السنــــة الـرابـعـة

NETFLIX CORNER

الـثـلـثـاء  ٥تـمـوز 2022

MOVIES

OUR RATING

...Just Mercy

العدالة وحُكم اإلعدام تحت المجهر

جــــــــــــــاد حــــــــــــــداد
يف فيلم ( Just Mercyمج ّرد رحمة) ،يستلم الناشط
«براين ستيفنسون» (مايكل ب .جوردن) قضية «والرت
ماكميليــان» (جايمي فوكس) ويعرضهــا أمام الرأي
العام .حُ كِم باإلعدام عىل «ماكميليان» بســبب جريمة
ي ِ
ُقســم أنه لم يرتكبها :هو متّهم بقتل شــابة بيضاء
البرشة .رغم اســتدعاء  17شــاهدا ً أكــدوا عىل مكان
وجــوده يف وقت الجريمة ،تقــرر هيئة محلفني مؤلفة
من  11رجــاً أبيض ورجالً واحدا ً أســود البرشة إدانة
«ماكميليان» بنا ًء عىل شهادة سجني سابق اسمه «رالف
مايرز» (تيم باليك نيلســون) .ينقل «ستيفنسون» هذه
القصة إىل شبكة «يس بي إس» بعد نجاحه يف إعادة فتح
قضية «ماكميليان» وقرار القايض «روبرت يل» بتجاهل
اعرتاف «مايرز» بأنه كذب تحت القسم خالل املحاكمة
األوىل .يســهل تصديق هذه األحداث يف الحياة الواقعية،
لكن يظهر النقيب الفاســد «تايت» (مايكل هاردينغ)
واملدعي العام هذه املرة بشــخصيات رشيرة كرتونية،
فيترصفان من تلقاء َ
نفســيهما بدل أن يظهرا وكأنهما
يخدمان نظاما ً فاســدا ً وأكثر عنرصية .يجب أن ينتظر
املشــاهدون حتى منتصف الفيلم قبل أن يكتشفوا أن
«تايت» أُعيد انتخابه يف مناســبات متكررة رغم فضح
الدور الذي لعبه يف تحريف مسار قضية «ماكميليان».
تجدر اإلشــارة إىل حصول هذه القضية يف مدينة
«مونروفيل» ،أالباما ،وهي مسقط رأس الكاتبة هاربر
يل ،مؤلفة كتــاب ( To Kill a Mockingbirdقتل طائر
بريء) .إنهــا مالحظة مهمة ألن كتــاب يل واألعمال

الســينمائية التي اقتُ ِبســت منه الحقا ً تش ّكل ركيزة
أساســية لجميع القصص املألوفة التي تدخل يف هذه
ّ
يجسد مايكل ب .جوردن
الخانة .ليست صدفة إذا ً أن
يف هذا الفيلم شخصية مشابهة لدور «أتيكوس فينش»
يف كتــاب يل .وعىل غرار املمثل غريغوري بيك الذي قدّم
دورا ً خالدا ً بشخصية «فينش» ،يتمتع جوردن بحضور
قوي ويربع يف تقديم شــخصية مثالية ومؤيدة للحق.
لكن يفتقر هذا الدور إىل القوة التي ّ
جســدها بيك ،وال
يمكن لوم جوردن عىل هذا الخلل .يبدو «ستيفنسون»
يف هذا الفيلم أمريكيا ً ســاذجا ً مــن «ديالوير» ،وهو
يحاول التحايل عىل األســاليب املعمول بها يف جنوب
الواليات املتحدة .يف املقابــل ،كان «فينش» رجالً من
أالباما وقد اتّسم بشخصية أبوية المعة ومميزة.
ّ
تجســد املمثلة بري الرسون دور
عىل صعيد آخر،
زميلة «ستيفنســون»« ،إيفا» ،وتُكــرر بذلك التعاون
مــع مخــرج فيلمهــا ( Short Term 12قصري األجل
 ،)12ديســتن دانيــال كريتون .لكــن يقترص دورها
هــذه املرة عىل تلقي التهديدات بعــد إعادة فتح قضية
«ماكميليان» .مع ذلك ،تنجح الرســون يف تقديم مزايا
كثرية عرب مشــهد بســيط تظهر فيه وهي ّ
تدخن .أما
شــخصية «ماكميليان» التي يقدّمهــا جيمي فوكس،
فهي مكتوبة بطريقة ســطحية أيضاً ،لكن يخطف هذا
املمثل األضواء يف مشــاهده القليلة مع زميله املحكوم

باإلعــدام «هريبرت ريتشاردســون» (روب مورغان).
قد تكون الحبكة املرتبطة بشــخصية «ريتشاردسون»
العنرص الناجح الوحيد يف الفيلم كله ،لكن يطغى موسم
الجوائز التي حصدهــا فوكس عىل أداء مورغان املمتاز
واملؤثر لألسف« .ريتشاردســون» محارب قديم شارك
يف حرب فيتنام ،وهو مصــاب باضطراب إجهاد ما بعد
الصدمة وتسبّب بمقتل شابة عند انفجار قنبلة كان قد
وضعها يف ســيارتها .وعىل عكس «ماكميليان» ،يكون
«ريتشاردســون» مذنبا ً بكل وضوح وهو مقتنع بأنه
يســتحق اإلعدام .لم َ
يتلق هذا األخري املساعدة الالزمة
ملعالجة مشاكله النفســية قبل ارتكابه تلك الجريمة،
لكن يخفي املدعي العام هذه املعلومة خالل محاكمته.
يقدّم مورغــان دوره الصغــر بطريقة جميلة
وسلسة لدرجة أن يصبح الشخصية العميقة واملعقدة
والواقعية الوحيدة يف الفيلم .لن نقتنع بمشاعر الذنب
التي تنتابه فحسب ،بل سنتفهم أيضا ً الشياطني التي
سمّ مت عقله خالل القتال يف الحرب .يصعب أن ينىس
أحد مشهده املريع األخري بســبب تمثيله املتقن ،وقد
تكون هذه اللقطة اللحظة الوحيدة التي يشــعر فيها
املشاهدون بالتناقض واالنزعاج حني يفكرون بطبيعة
الظلــم املعقدة .حبــذا لو كانت بقيــة األحداث بهذا
املســتوى من التعقيد والعمق بدل االتكال عىل أفكار
بسيطة ومألوفة لنقل رسالة الفيلم.

فــــــي الــــــصــــــاالت

 Minionsيتصدّر شبّاك التذاكر في أميركا
تصدّر الجزء األخري من سلسلة أفالم ""Minions
شباك التذاكر يف أمريكا الشمالية ،بعدما حقق إيرادات
إجمالية بلغت  108,5ماليني دوالر ،وهو مبلغ قد يصل
إىل  127,9مليونــا ً هذا األســبوع يف الواليات املتحدة،
بحسب تقديرات رشكة "إكزبيرت ريليشنز" املتخصصة.
وتفــوّق فيلــم " "Minions": The Rise of Gruالذي
أرجئ إطالقه ملدة عامني بســبب الجائحة ،عىل فيلم
" ،"Top Gun: Maverickالذي حل يف املركز الثاني لهذا
األسبوع محققا ً إيرادات بلغت  32,5مليون دوالر.
ويف األسبوع الســادس من إطالقه يف الصاالت،
وصلت إيرادات " "Top Gunاإلجمالية إىل  571مليون
دوالر .وحظيــت تتمة " "Top Gunالذي حقق نجاحا ً
واســعا ً قبل  36عاماً ،باستحســان النقــاد .ومرة
جديدة ،يؤدي توم كروز دور الطيار "Pete Maverick

مــــــــــهــــــــــرجــــــــــان

 "Mitchellالذي يصبح يف العمل الجديد نقيبا ً مهمّ ته
قصف منشأة تخصيب يورانيوم تابعة لدولة معادية.
وتراجع فيلــم " "Elvisإىل املركز الثالث بعدما
كان متصدرا ً األسبوع املايض شباك التذاكر يف أمريكا
الشمالية بالتســاوي مع " ،"Top Gunالذي يتناول
سرية ملك موسيقى الروك أند رول إلفيس بريسيل،
محققا ً إيرادات بلغــت  23,7مليون دوالر .وحل يف
املركز الرابع فيلــم "،"Jurassic World Dominion
وهو الجزء السادس من سلســلة األفالم عن عالم
الديناصــورات ،محققــا ً  19,2مليونــا ً
ٍ
كإيرادات
بالدوالر .وجــاء يف املركز الخامــس "The Black
 "Phoneمحققا ً إيرادات بقيمة  14,6مليون دوالر،
وهو فيلم رعب يؤدي فيه األمريكي إيثان هوك دور
قاتل سفاح( .أ ف ب)

"جرش" ينطلق في  28تموز

أعلن منظمو مهرجان "جــرش" للثقافات والفنون عن انطالق
دورته السادسة والثالثني من  28تموز الجاري إىل  6آب املقبل ،وستقام
بشكل رئييس عىل مسارح مدينة جرش األثرية التي تبعد  51كيلومرتا ً
شمال عمان ،بمشاركة مغنّني وفرق موسيقية محلية وأجنبية.
تتخلل الربنامــج حفالت ملغنّني لبنانيني وعــرب بينهم عايص
الحالني ،مروان خوري ،زياد برجي ،تامر حسني ،فايا يونان ،محمود
الرتكي ،ماجد الرســاني ورابح صقر .وستشــارك نحو  80فرقة
شــعبية وفولكلورية أردنية وعربية وأجنبية يف عروض موســيقية
فنية مختلفة يف الســاحة الرئيسية للمهرجان .وقال املدير التنفيذي
للمهرجان مازن قعوارّ :
"إن برنامج هذا العام يحتوي عىل نحو 250

فعالية فنية وثقافية وحرفية ،يشارك فيها حواىل  1500مثقف وفنان
وفنانة من األردن ودول عربية وأجنبية ،وعروض لـ 25فرقة فنية"،
مضيفاً" :كما يشــارك أكثر من  50شاعرا ً وشاعرة عربية وأكثر من
 15قاصا ً وحواىل  40فنانا ً تشكيليا ً من رابطة التشكيليني األردنيني".
يذكر أ ّن مهرجان "جرش" انطلق عام  ،1981ليســتمر حتى العام
 2007ويحل محله مهرجان األردن يف عمان ،إال أنه اســتؤنف مجددا ً عام
 ،2011ث ّم ألغي عام  2021بســبب جائحة "كوفيد  ."19 -وتعترب جرش
من أهم املدن األثرية يف األردن ،إذ يعود تاريخها إىل عهد االســكندر الكبري
يف القرن ال ّرابع قبل امليالد وهي تشتهر بأعمدتها ومدرجاتها وساحاتها
ومعابدها وكنائسها ،وهي من أبرز الجهات السياحية يف اململكة( .أ ف ب)

جوزفين حبشي
اليك هالحكي

فريال في األمس
وبيار اليوم و"الله يرحم"
الزمن الجميل
البارحة توفيت فريال كريم .البارحة ،في
 4تموز  ،1988أي قبل  34عاماً ،انطفأت
نجمة لم تكن تحتاج ضحكتها للكهرباء
حتى تنير حياتنا بالفرح .البارحة ،وشتان
ما بين البارحة واليوم ،فاليوم كلنا نقول
"الله يرحم" البارحة والزمن الجميل،
ففريال كريم التي ولدت في  13نيسان
(تاريخ الحرب اللبنانية) قبل  37عاما ً من
سنة  ،1975عاشت أجمل أيامها خالل
الحرب اللبنانية .يومها كان البلد في عزه
رغم ويالته ،وهو لم "يُزعّ لها" يوماً ،ولم
تضطر "تق ّلو ّ
ول ما تق ّلو" للزعيم إن الدواء
مفقود والخبز مقطوع والمال مسلوب
واألمل مسروق ،و"دير بالك لشعبك دير".
اليوم ،كم يصعب علينا أن نقول الحمد
لله أن فريال كريم رحلت في عز شبابها
( 50سنة فقط) ،فهي سبقت العمر
وانتقلت حيث ال يحتاج الفنان اللبناني
الى قانون ضمان شيخوخة لم يخرج يوما ً
من الجوارير المنسية ،وأصبح اليوم حلما ً
مستحيالً مع انهيار الدولة.
اليوم ،كم يصعب علينا أن نقول الحمد
لله أن فريال كريم رحلت وهي تغني
الـ"آآآآه" والفرح على المسرح ،وليس
وهي تئن الـ"أي" و"األخ" في بيتها مثل
زميلها الممثل الكوميدي بيار شمعون الذي
رحل قبلها بيومين ( 2تموز) ولكن بتاريخ
اليوم .وشتان ما بين األمس واليوم ،فاليوم
ال أحد من الفنانين يجرؤ على التوجه الى
المستشفى رغم أوجاعه ،حتى ال "يتج ّرص"
مثل بيار شمعون ،ألنه ال يملك  40أو 50
مليون ليرة ثمن العالج ،كما ذكرت قريبته
في منشور على وسائل التواصل االجتماعي.
شتان ما بين األمس واليوم ،ففي األمس
كانت مكانة الفنان اللبناني محفوظة ،ولم
نشاهد يوما ً (كما اليوم) مبادرات فردية
وبرامج تلفزيونية تقوم على فكرة مساعدة
الفنانين ماديا ً ومعنويا ً عبر توفير مسكن
وفراش وبراد وغسالة وربطة معكرونة لهم،
ودواء واستشفاء ومرتب شهري قد يحفظ
لهم حياتهم ولكن ،هل يحفظ كرامتهم؟
األمثلة لألسف كثيرة ،وأبو سليم (صالح
تيزاني) بُح صوته التسعيني وهو يطالب
بقانون ضمان الشيخوخة للفنان اللبناني،
ونجمة الكوميديا الراحلة أماليا ابي صالح
لم تستطع تأمين كلفة أدويتها الباهظة
الثمن ،والممثل القدير كمال الحلو انتظر
طويالً أمام باب المستشفى ألنه ال يملك كلفة
العالج ،ونجمة المسرح رينيه الديك عانت
الفقر والعوز والوحدة في أيامها األخيرة،
تماما ً مثل امال عفيش ويوسف فخري اللذين
شاركا بدورهما في أحد البرامج التلفزيونية
القائمة على فكرة مساعدة الضيف ،و...
و ....الالئحة تطول وتطول والـ" ...تعتير
لقدام" ،فالخير أعطانا عمره هو اآلخر.
في الذكرى الـ 34لغياب فريال كريم،
يؤسفنا أن نقول "الحمد لله" انها رحلت في
زمن كانت كرامة الفنان فيه محفوظة نوعا ً
ما ،فهو ال يستحق سوى كل تقدير وتكريم.
و"على سيرة" االستحقاق والتكريم ،ترى
كم يبلغ سعر أوسمة االستحقاق التكريمية
التي ينالها الفنانون بعد موتهم؟ نأمل أال
يكون ثمنها معنويا ً فقط ،فربما استطاع اهل
الفنان الراحل بيعها وتأمين "ديبوزيت"
دخول إلى المستشفى.
في الذكرى الـ 34لغياب فريال كريم،
يؤسفنا ان نقول "الحمد لله" انها رحلت
في زمن الحرب ،فيومها كان البلد ال يزال
َّ
"مكسراً".
"عنتر" رغم أن جسمه كان
الحمد لله أن فريال كريم رحلت في
األمس ،قبل أن تصبح كرامة الفنان
واالنسان مثل اليوم" ،مكسر عصا".
"ليش هيك؟؟؟؟ ألنو الزعما بلبنان هيك".
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ناريندرا مودي يحرق الجسور مع الشرق األوسط
منذ وصول رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وحزبه "بهاراتيا جاناتا"
القومي الهندوسي إلى السلطة في العام  ،2014شهدت الهند
زيادة محلوظة في خطابات الكراهية وأعمال العنف ضد األقلية
المسلمة .هذا الوضع دفع المسؤولين في الغرب ،بما في ذلك
الواليات المتحدة ،إلى تشجيع مودي وحكومته على إعادة التأكيد
على تعددية الهند المعروفة ،لكنهم لم يمارسوا ضغوطًا كافية
على نيودلهي ألن الهند تبقى في جميع األحوال شريكة اقتصادية
وجيوسياسية مهمة في المنافسة المحتدمة مع الصين .لكن في
شهر حزيران الماضي ،قوبلت األجواء القاتمة التي ترافق ُ
حكم األغلبية

وغياب الليبرالية في الهند بأقوى ردة فعل على اإلطالق .لم يصدر
هذا الموقف من الحكومات الغربية الليبرالية ،بل من مجموعة دول
عربية .في أواخر شهر أيار ،أدلت المتحدثة باسم "حزب بهاراتيا جاناتا"،
نوبور شارما ،بتعليقات مهينة بحق النبي محمد خالل مقابلة متلفزة.
ّ
ثم
ضخم نافين جيندال ،وهو مسؤول آخر في الحزب الحاكم ،تلك
التعليقات عبر "تويتر" .هذه المواقف أثارت استياء شريحة كبيرة
من المسلمين الهنود ،ما أدى إلى اندالع احتجاجات واسعة وأعمال
شغب ،لكنها أغضبت حكومات الشرق األوسط أيضًا ،فقدّم عدد منها
احتجاجات رسمية ضد نيودلهي.

سوميت غانغولي ،نيكوالس بالريل

يجازف هذا الخالف املســتجد بكبح
الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلها
مــودي عىل مــر عرش ســنوات تقريبا ً
ونجحت يف بناء عالقات ودية مع معظم
دول الرشق األوسط .يُعترب مودي رئيس
الوزراء الوحيد الذي زار إيران ،إرسائيل،
قطر ،اململكة العربية السعودية واإلمارات
العربيــة املتحدة ،خالل واليــة واحدة.
ويف عهــد مودي ،ســعت الهند إىل تأمني
متطلبات النفط والغاز املحلية من الرشق
األوسط ،وهي كميات أساسية للحفاظ
عىل أمن الطاقة ،حتى أنها حاولت تأمني
الرعاية االجتماعية لتسعة ماليني هندي
يقيمــون يف دول الخليج .كذلك ،ســمح
هذا التواصل الدبلومايس الناشط بتعزيز
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في برلين | أيار 2022
التجارة واالستثمارات والروابط األمنية
بهاراتيــا جاناتا" بإطالق العنان ملظاهر
كافيــة ملنع انحراف السياســة الهندية
مع دول مجلس التعاون الخليجي .تُعترب
املحلية املضطربة عن مســارها وكبح
اإلســاموفوبيا املدعومــة مــن الدولة
السعودية واإلمارات مثالً من أهم رشكاء
ّ
مســاعي توثيق العالقات مــع الخليج
عــرت غالبية دول
محليــاً .يف املايض،
الهند التجاريني دومــاً .كان متوقعا ً أن
والرشق األوسط عموماً.
العالــم اإلســامي عــن مخاوفها من
تتوســع هذه الروابط بعــد إبرام اتفاق
التطورات الســلبية بحق األقلية املسلمة
التجارة الحرة الجديد بني الهند واإلمارات
حملة مكثفة للتقرب من دول
يف الهند .انتقدت الدول
العربية املتحدة ،ويف ظل
املســلمة الهند علنا ً يف
الشرق األوسط
اســتمرار املفاوضات
حاول مودي ،حــن أصبح رئيس
بعض املناسبات ،مع أن
عــى اتفــاق تجاري
وزراء الهنــد يف العــام  ،2014تقوية
هذه املواقف لم تُحدِث
أوســع مــع مجلس
عالقــات بلده مــع الخليــج والرشق
أي تغريات ملموسة يف
التعــاون الخليجــي.
ينجم هذا االنفتاح
األوســط يف مجــاالت متنوعة ،وكانت
السياسات املعمول بها.
وعىل عكس الحكومات
هــذه العملية قد بدأت يف عهد ســلفه
الهنديــة الســابقة ،على الخليج والدول العربية لكن تتخذ األحداث هذه
مانموهان ســينغ .ينجم هذا االنفتاح
منحى مختلفاً.
حرص مودي أيضا ً عىل األخرى عن عوامل متعددة املرة
ً
عىل الخليج والدول العربية األخرى عن
غالبــا ً مــا تطلق
تعزيز التعاون مع دول أبرزها وجود حوالى تسعة
عوامل متعددة ،أبرزهــا وجود حواىل
أي تعليقــات الذعة أو
الخليج ملعالجة مخاوف
ماليين عامل هندي
تســعة ماليني عامل هنــدي يف دول
رســوم كاريكاتورية
مشرتكة مثل اإلرهاب
في دول الخليج
الخليج منــذ فرتة طويلة ،علما ً أن هذه
مســيئة للنبي محمد
واألمــن البحــري يف
البلدان دعمت االقتصاد الهندي يف العام
ردود أفعــال قوية أو
منطقة املحيط الهندي.
 2019بتحويالت مالية وصلت قيمتها
عنيفة أحيانا ً يف بلدان مسلمة عدة .لكن
كانت هذه املصالــح متبادلة ،فقد بدأت
الســعودية واإلمارات تعترب الهند سوقا ً
إىل أربعني مليار دوالر (أي ما يســاوي
أحدثت املواقف األخــرة أقوى ردة فعل
حواىل  65%من التحويالت السنوية إىل
يف الدول املســلمة حول العالم من دون
ناشئة مهمة لصادرات الطاقة الخليجية،
الهند ،أو  3%من الناتج املحيل اإلجمايل
ســبب محدد .حاولت نيودلهي الحد من
واالســتثمارات الخارجية ،واملشــاريع
الهنــدي) .كان البلد يحتــاج أيضا ً إىل
األرضار ،فأكدت عــى احرتام الحكومة
املشرتكة ،والظروف األمنية.
تأمني تدفــق الســلع وواردات النفط
الهندية لجميع األديان .لكن قد ال تكون
لكــن أصبح هــذا التعــاون غري
الخام واالستثمارات من الخليج .يأتي
هذه البيانات الدبلوماســية التصالحية
املســبوق مُهددا ً بعدما ســمح "حزب

األموال من جانب الجماعات نفســها يف
السعودية واإلمارات.
كانــت جهود مودي الدبلوماســية
للتواصل مــع دول الخليج جــزءا ً من
محاوالت أخرى لتحســن سمعته التي
تل ّ
طخت بعد مذبحة "غوجارات" يف العام
 .2002بني العامني  2015و ،2019حاول
مودي تحســن صورته ،فأطلق سلسلة
من الزيارات الدبلوماسية رفيعة املستوى
إىل البحرين ،إيران ،األردن ،سلطنة عمان،
األرايض الفلسطينية ،قطر والسعودية.
حتى أنه قام بمبادرات رمزية مثل زيارة
جامع الشــيخ زايد خالل رحلته إىل أبو
ظبي يف العام  ،2015فاعتُ ِبت تلك الزيارة
تكريما ً للشــيخ زايد ،مؤسس اإلمارات
العربية املتحــدة ،ومبــادرة تصالحية
مع األقلية املســلمة يف الهند .لكن تكمن
املفارقــة يف حصول زيــارة مماثلة من
نائب الرئيس الهندي ،موبافارابو فينكايا
نايــدو ،إىل قطر لتلميع صــورة الهند يف
الخليج يف بداية شــهر حزيران املايض،
تزامنا ً مع احتدام الجدل الحايل.
ثلــث واردات النفــط يف الهند من دول
إعترب قادة املنطقــة ،بما يف ذلك ويل
مجلس التعاون الخليجي ،وتُعترب قطر
العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس
أهم موردة للغاز الطبيعي أيضاً.
دولة اإلمارات محمــد بن زايد آل نهيان،
باإلضافة إىل تلبية متطلبات الطاقة
عالقاتهم مع الهنــد مبنية عىل املصالح
املشــركة ،ومــا كانوا يهتمــون كثريا ً
يف الهند ،تشــر التقديرات إىل بلوغ حجم
التجــارة الثنائية مع
بتطورات السياســة
دول مجلس التعاون
الهنديــة املحليــة.
الخليجي  154مليار
حتى أن التقارب بني
دوالر بــن العامني
إرسائيل ودول الخليج،
 2021و ،2022أي ما
بموجــب "اتفاقيات
من المستبعد أن يكون إصرار
يساوي  10.4%من
أبراهـــام" ،ســهّ ل
حكومة مودي على التزامها
إجمايل صادرات الهند
عىل حكومــة مودي
و 18%مــن إجمايل بالعلمانية كافيًا لتهدئة الغضب التواصل مع مجموعة
وارداتها .حاول مودي السائد في أنحاء العالم اإلسالمي متنوعة من الالعبني
أيضــا ً أن يتعاون مع
اإلقليميــن .طــوال
عمومًا ووسط المسلمين
دول الخليج لســحق
عقود ،حرصت الهند
في الشرق األوسط خصوصًا
جماعــات الجريمة
عىل إقامة توازن حذر
املن ّ
ظمــة الهنديــة،
مع إرسائيل والبلدان
فضالً عن املنظمات اإلرهابية الباكستانية
العربية يف املنطقة .وسمحت "اتفاقيات
والهندية التي وجدت مــاذا ً آمنا ً لها يف
أبراهام" لحكومة مودي بإطالق تعاون
منطقة الخليج .ومهّ دت املفاوضات التي
متعدد األوجه عىل املستويَني االقتصادي
جرت خالل زيارات مودي املتكررة إىل أبو
واألمنــي مع إرسائيــل ودول الخليج يف
ظبي والرياض إلبــرام اتفاقيات بارزة
آن .من املنتظر أيضا ً أن تشــارك الهند يف
تضمن تســليم اإلرهابيني الباكستانيني
قمة افرتاضية تشمل إرسائيل واإلمارات
والهنــود ،وتح ّد من نشــاطات تبييض
والواليات املتحدة يف الشهر املقبل.

ال عــــــودة إلــــــى الــــــوراء
إنطالقا ً من مبــدأ الرباغماتية الصارمة ،اختار قادة الخليج التزام
الصمت حني فرضت حكومة مودي تدابري تنتهك حقوق األقلية املسلمة
يف الهند ،بما يف ذلك سلســلة قوانني مثرية للجــدل تُحدد للمرة األوىل
كيفية نيل الجنسية الهندية عىل أساس الدين ،ما يعني تهديد عدد كبري
من مسلمي الهند بتجريدهم من جنســيتهم .لكن بدأ ّ
توسع مظاهر
اإلســاموفوبيا يف الهند ،خالل عهد "حزب بهاراتيا جاناتا" ،يثري قلق
دول الخليج مع مرور الوقت .اتّضحت هذه النزعة املستجدة يف بيانات
رســمية أصدرتها الســعودية واإلمارات ومنظمة التعاون اإلسالمي،
فاستنكرت هذه األطراف التعليقات املسيئة للمسلمني واستدعت دول
أخرى السفراء الهنود فيها .يف ظل تصاعد هذه املوجة من االنتقادات،
ّ
تمسك الهند بالعلمانية.
حاولت وزارة الخارجية الهندية التشديد عىل
ّ
لكن التعليقات املهينة تستهدف النبي محمد هذه املرة وال تقترص
عىل سياســات أو تحركات مشــبوهة ضد مســلمي الهند ،لذا ثارت
حفيظــة الن ُ َخب الحاكمة والرأي العام يف معظم العالم اإلســامي ،ال
الرشق األوســط وحده .عىل ســبيل املثال ،اعترب مفتي سلطنة عمان

"الوقاحة الفاضحة" يف مواقف "حزب بهاراتيا جاناتا" تجاه اإلسالم
شــكالً من "الحرب" ودعا إىل مقاطعة البضائع الهندية .تكررت هذه
الدعوة عرب هاشــتاغات ناشــطة عىل مواقع التواصل االجتماعي يف
جميع أنحاء الخليــج ،فزادت الضغوط عىل حكومات مجلس التعاون
الخليجي إلصدار تعليق رسمي عىل املواقف املسيئة للنبي.
ّ
تفضل حكومة مودي عىل األرجح أن تعزل رشاكاتها االســراتيجية
الثنائية مع دول الخليج عن املســائل السياسية املحلية ،لكن قد ال تكون
هذه املقاربة قابلة لالستمرار مع مرور الوقت .عىل عكس مراحل سابقة
من الخالفات ،حني كانت اســتثمارات الهند يف الرشق األوســط ال تزال
محدودةّ ،
توســعت العالقات بني نيودلهي ودول املنطقة اليوم .يف الوقت
الراهن ،تجد النخب السياسية يف "حزب بهاراتيا جاناتا" والخليج صعوبة
متزايدة يف الســيطرة عىل الرأي العام يف هذه املسائل املثرية للجدل نتيجة
ّ
توســع الروابط االجتماعية واالقتصادية بني الطرفني عن طريق الهجرة
والتجارة ،فضالً عن رسعة تقاسم املعلومات وإطالق حمالت التضليل عىل
مواقع التواصل االجتماعي .لم تصدر التعليقات املسيئة يف الفرتة األخرية

عن املدنيني بل مســؤولني يف "حزب بهاراتيــا جاناتا" ،لذا يتحمل مودي
وحزبه الحاكم مبارش ًة مسؤولية تصاعد مظاهر اإلسالموفوبيا يف الهند.
بعد الغزو الرويس ألوكرانيا ،تواجه الهند أزمة موارد وتتعامل مع
ارتفاع أســعار املواد الغذائية ،وزيادة كلفة استرياد النفط ،وانكماش
ســعر رصف العمالت .كذلك ،أصبح وضع الشتات الهندي الواسع يف
ّ
عــر املغرتبون عن خوفهــم من مواجهة
الخليــج محط جدل ،فقد
العدائية واملقاطعة بســبب تلك التعليقات املسيئة .تشعر الهند أيضا ً
بالقلق من تنامي النفوذ الصيني يف ذلك الجزء من الرشق األوسط ،فقد
استثمرت الصني هناك يف عدد كبري من مشاريع البنى التحتية املحلية.
من املســتبعد أن يكون إرصار حكومة مودي عىل التزامها بالعلمانية
كافيا ً لتهدئة الغضب الســائد يف أنحاء العالم اإلسالمي عموما ً ووسط
املسلمني يف الرشق األوسط خصوصاً .ر ّكزت جهود مودي الدبلوماسية
يف الرشق األوســط عىل تحقيق املصالح االقتصادية واألمنية املشرتكة
سابقا ً وحاولت االســتخفاف باألحداث املحلية ،لكن توحي الظروف
الراهنة بأن هذه املقاربة قد تصل إىل نهايتها.

اقــــتصــــاد
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اإلنتاج في أدنى مستوياته وخشية من الغرق في الظالم الدامس مع انعدام البدائل

«"ناطورة» الظلمات" تدير العتمة بد ً
ال من تأمين الكهرباء
ساعات الكهرباء التي ال تكفي النهاء «نزل غسيل» ،تعتبر أكثر من كافية
للضغط على المواطنين ،وتحقيق المنظومة غاياتها .ما تبقى من
تغذية هزيلة تشكل آلالف العائالت «الحيلة والفتيلة» ،بعد تحليق تعرفة
المولدات ،توظف لحسم ملفات الصراع الجيوسياسي حينًا ،وللمفاوضة
على مصير اللبنانيين أحيانًا كثيرة .هكذا ومثل العادة يخيّر المواطن بين
السيئ واألسوأ ،وال يفسح له المجال للرفض أبدًا.
لحظة حرجة جدًا

خـــالــد أبـــو شـــقـــرا
صباح األحد الفائت أخرجت مؤسسة الكهرباء
معمل دير عمار من الخدمة كليا ً ملدة أسبوع ،بحجة
توفري الفيــول لـ»رفع عدد ســاعات التغذية قدر
املستطاع خالل فرتة عيد األضحى املبارك» .وعليه لم
يبق يف طول لبنان وعرضه لتأمني الكهرباء إال معمل
الزهرانــي الذي يعمل بنصف قدرتــه االنتاجية ،أي
حواىل  200ميغاواط .يف حني تفوق الحاجة الفعلية
 3200ميغاواط .وبالتايل فان نسبة التغذية عىل كامل
األرايض اللبنانية خالل االسبوع الحايل ستقترص عىل
 6يف املئة من مجمل الحاجة االجمالية.

التغذية  6%من الحاجة الفعلية

هذه «املهزلة» تربرها املؤسسة يف بيان ،بعدم
تلقيها يف شهر حزيران إال شحنة واحدة من الغاز
أويل بحجــم  33900طن مرتي ،تكفي لتســيري
املعملني لفرتة  18يوما ً كحد أقىص بنصف قدرتهما
وليس  30يوماً .و»ذلك إىل حني تلقي شحنة تموز
يف  28منــه» .يف املقابل نص االتفــاق مع الدولة
العراقية بشــكل واضح عىل تلقــي لبنان مليون
طن ملدة سنة ،أي ما يعادل شــهريا ً بني  70و75
ألف طن ،بعد «سواب» التحويل من الفيول االسود
الثقيل إىل الغــاز أويل .ومن املفــرض أن تكفي
هذه الكمية لتشــغيل معميل دير عمار والزهراني
بطاقتهمــا القصــوى ،ما يوفر بــن  800وألف
ميغاواط تكفي لتأمني التغذية بني  8و 10ساعات
يومياً .ولكن هذا ما لــم يحصل يف معظم األحيان
منذ بدء رسيان الصفقة لواحد من سببني ،بحسب
مدير عام االســتثمار والصيانة السابق يف وزارة
الطاقة غسان بيضون ،وهما:
 إقــراب نهاية صفقة النفــط العراقي ،التيســتضع لبنان عىل مفرتق خطري يف حال لم تمدد أو
يؤمّ ن البديل.
 املماطلــة يف رفع املعوقات عــن وصول الغازاملرصي إىل معمل دير عمــار ،والكهرباء من األردن
بقدرة ترتاوح بــن  200و 250ميغاواط ،اللذين ما
زاال ،حســبما يظهر« ،طبخة بحص» من املستحيل
أن تنضج.

يف هذه اللحظة املفصلية مــن تاريخ البلد« ،ال
نســتبعد أن يكون وراء تقليص شــحنات النفط
العراقــي ،والتمهيد لوقف املعامــل وغرق البلد يف
العتمة الشــاملة ،وتخويف اللبنانيني من األســوأ
وتأخري الحلول االخرى ...نوعا ً من االحرتاز من جهة
والضغط من الجهة الثانيــة» ،برأي بيضون .فمع
انعدام القدرة عىل فتح االعتمادات وتمويل استرياد
الفيــول حاجة املعامل ،وســيطرة الضبابية يف ما
يتعلق بامكانية تمديد صفقة النفط العراقي ،تعمد
وزارة الطاقة إىل تقليص االســتهالك بشــكل حاد
من أجل إطالة فرتة االســتفادة من النفط العراقي
ألقىص فــرة ممكنة تحاشــيا ً للغــرق يف العتمة
الشاملة .أما لجهة الضغط فريى بيضون أن «هذه
الحالة من الالكهرباء ستستمر إىل حني التوقيع عىل
اتفاق ترسيم الحدود البحرية مثلما يشتهي الجانب
االرسائييل».

فصل دير عمار عن الشبكة توفيرًا للفيول

اذاً ،االستجرار متوقف كليا ً بالرغم من التوقيع
خالل  3اشــهر املاضية ،وهو ال يحتاج إال ّ لكبسة
زر مرصية أردنية بمباركــة أمريكية حتى يتمتع
اللبنانيون بساعات تغذية اضافية .إال أنه بحسب
معلومات جواد الشــخصية فان «االســتجرار لن
يبدأ قبل االنتخابات الرئاســية ،حيث يضع الطرف
االمريكي هذا امللف من ضمن ســلة التفاوض مع
الرئيس اللبنانــي الجديد .وما يحدث اليوم من آراء
شفوية ال تلزم الطرفني يف موضوع الرتسيم ،ورفض
القرار سياسي بحت
الجانب االرسائييل للتعرج اللبناني يف
يف السياق يرى خبري اقتصاديات
بلوك  9خوفا ً عىل مساحته يف البلوك
النفط والغاز فادي جواد أن «لبنان
 ،72ما هي اال مماطلة لكسب املزيد
لــن يســتطيع اســتجرار الغاز
إستجرار الطاقة من
من الوقت لحني انتهاء منصة االنتاج
املرصي والكهربــاء االردنية لرفع
ســاعات التغذية اىل  10ســاعات الدول العربية لن يبدأ االرسائيليــة من التصديــر الفعيل.
بظل «الفيتو» االمريكي عىل إعطاء قبل االنتخابات الرئاسية وبالتايل تراجع قوة لبنان يف املطالبة
بهــذه املنطقة .ومــن اآلن لوقتها
الضوء االخــر للبلدين .وذلك عىل
سيبقى موضوع حل ازمة الكهرباء مجمداً».
رغم املــؤرش الذي أعطاه توقــف معمل دير عمار
لألمريكيني النهــاء تقييمهم الذي تكلموا عنه الخذ
المشكلة الداخلية لم ُتحل
القرار ببدء عملية االســتجرار من البلدين» .ولكن،
الضغوط التي تمارس عىل لبنان من أجل انهاء
«القرار بهذا املوضوع هو ســيايس بحت» ،بحسب
ملف ترسيم الحدود البحرية ،ال يعفي وزارة الطاقة
جواد .فاالمــور التقنية لجهة فحص الخط العربي
من مسؤوليتها« .فبالنسبة إىل صفقة النفط العراقي
الذي يصل طرابلس من العريش املرصية تأكد منها
لم تكن «حســنة» إنما هي قــرض مقابل خدمات
الجانب املرصي ،وقــام بالصيانة املطلوبة .ولذلك
وســلع لم يقدمها بعد لبنان لغايــة اللحظة .ولم
فان الوسيط االمريكي يستعمل ورقة احتياج البلد
يعلن رصاحة حتى اآلن عن أي آلية لكيفية التسديد
للطاقة ،مُوقفا ً موضوع االستجرار إىل حني االنتهاء
للجانب العراقي» ،بتقديــر بيضون .وعليه فان من
من الرتسيم .وقد ظهرت املماطلة باملوضوع منذ آب
غري املتوقع يف غمرة الطلب عىل النفط بأغىل االسعار
 2021تاريخ تقديم السفرية االمريكية هذا االقرتاح،
أن يقبل العراق بتجديد الصفقة بنفس الرشوط ،وقد
الذي يتحرك كالسلحفاة ،مع العلم أنه من الناحية
ال يرىض إال بالدفع النقدي بالعملة الصعبة وهذا ما
الفنية ال يحتاج إىل أكثر من شهرين لتنفيذه».

بحث وزير األشــغال العامــة والنقل يف حكومة
ترصيف االعمال عيل حميّه ،مع ســفرية فرنســا آن
غريو ،يف إعادة اعمار مرفأ بريوت ،وموضوع الســكة
الحديد والدور االســراتيجي لتفعيل املرافئ البحرية
اللبنانية ،والعمل عىل إعداد إطار قانوني جديد للنقل
حيث يراعي الرشاكة بــن القطاعني العام والخاص،
بحيث تصبــح الدولة هي املنظم والقطاع الخاص هو
املشــغل ليكون العمل متكامالً بــن القطاعني العام
والخاص» .وأشار حميه اىل أن «اللقاءات واالتصاالت
حول اعادة اعمار مرفأ بريوت تجري عىل قدم وساق»،
مؤكدا ً للســفرية ان قرار اعادة االعمار ال رجعة عنه،
مرحبا ً بكل الرشكات التي تبدي اســتعدادها بتمويل
اعــادة االعمار كون ايجاد التمويــل ودفاتر الرشوط
ينبغي ان يســرا بشكل متواز ،خصوصا ً أن «املخطط
التوجيهي العام للمرفأ واعداد االطار القانوني الجديد
لقطاع املرافئ يف كل لبنان ،شارفا عىل االنتهاء ،ونحن
من دعاة استقطاب االستثمارات لهذا القطاع».
وأ ّكد ان «الوقت قد حان إلختبار جدية الدراسات
واملشــاريع التي تقدمت بها بعض الرشكات العاملية
واملحلية عىل حد سواء».

سجّ ل سعر رصف الدوالر يف السوق
السوداء أمس  28800لرية لبنانية للرشاء
و  28900لرية لبنانية لبيع الدوالر الواحد
بعد أن ت ّم التداول به صباحا ً بني 29100
لرية و  29150لرية لبنانية.
ّ
منصــة «صريفة»
وعــى صعيــد
بلــغ حجم التــداول عليهــا ليوم أمس
 73,800,000دوالر أمريكــي بمعــدل
 25300لرية لبنانية للدوالر الواحد وفقا ً
ألســعار رصف العمليات التي ن ُ ّفذت من
قبل املصارف ومؤسســات الرصافة عىل
املنصــة .وذ ّكر مرصف لبنــان يف بيان
أنه عىل املصارف ومؤسســات الرصافة
اإلستمرار بتســجيل كافة عمليات البيع
والــراء عىل منصــة « »Sayrafaوفقا ً
للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0424
هرفينا األوكرانية
$ 0.0339

االسترليني
$ 1.2112
الين الياباني
$ 0.0074

بيـتـكـوين
$ 19808
الذهب
$ 1808

الفـضـة
$ 19.88

البدائل مهمة ...لكنها ما زالت غير كافية

التوســع برتكيــب أنظمة الطاقة الشمســية
التي ينتظر أن تصــل قدرتها االنتاجيــة يف نهاية
العام الحــايل إىل  450ميغاواط بالغ االهمية ،إال انه
يبقى غــر كاف .فهذه الكمية املنتجة تشــكل 15
يف املئة فقط من مجمل الحاجــة ،وهي محصورة
بامليسورين ماديا ً أو من أوالدهم يف الخارج يحولون
لهم ما بني  3500و 5000دوالر لرتكيب النظام عىل
الطاقة الشمسية.
الفساد املسترشي يف قطاع الطاقة منذ سنوات
حول املؤسسة املعنية بادارة الكهرباء إنتاجاً ،نقالً،
وتوزيعــا ً إىل «ناطورة» الظلمــات .حيث يقترص
دورها بحســب البيان الصادر عنهــا عىل إطفاء
معمل وتشــغيل آخر تقنينا ً لكميات الفيول التي
تصل إىل البلد .وعليه ،فقد برشت بخروج الزهراني
عن العمل يف  19الجــاري ،واالبقاء عىل معمل دير
عمار شــغاال ً كحد أقىص لغايــة  28الحايل لحني
وصول شــحنة مادة الغاز أويل املخصصة لشهر
تموز .ويف حال تأخر وصولها فان البلد سيغرق يف
العتمة بشكل كيل.

إعمار المرفأ بين حميّه وغريو

 73.800مليون دوالر حجم التداول على «"صيرفة"»

CMC crypto
$ 428.94

يعجز لبنان عن توفريه .فالصفقة املاضية ،بحسب
بيضون« ،كانت بشفاعة أمريكية لكي يبقى يف البلد
بصيص نور فقط ال أكثر .أمــا من جهة ثانية فان
إحدى رشوط حصول لبنان عىل قرض التمويل لرشاء
الغاز والكهرباء هو إصــاح قطاع الطاقة ،وهذا ما
لم يحصل رغم إقــرار خطة الكهرباء .ولعل من أهم
الرشوط كان تعيني الهيئة الناظمة للقطاع وتعديل
التعرفة وخفض مستويات الهدر».

الروبل
$ 0.0181
بــرنــت
$ 113.78

اليوان الصيني
$ 0.1493
خام WTI
$ 110.38

الليرة التركية
$ 0.0594
طن القمح
$ 354

١٢

إقتـــصـــــاد
العـــدد  - 877السنــــة الـرابـعـة

الـثـلـثـاء  ٥تـمـوز 2022

تحويل مساعدة موظفي القطاع العام إلى راتب
وبدل النقل إلى  95ألفًا
عقد رئيس حكومــة ترصيف األعمال
نجيب ميقاتي اجتماعا ً أمس الستكمال ملف
االدارة العامة يف ضــوء االرضاب املفتوح يف
القطاع العام.
شــارك يف اإلجتماع وزير املال يوسف
خليل ،وزيرة الدولة لشؤون التنمية االدارية
نجال ريايش ،وزير العمــل مصطفى بريم،
وزير االتصــاالت جوني القرم ،رئيس ديوان
املحاســبة القايض محمد بدران ،رئيســة
مجلس الخدمة املدنية نرسين مشــمويش،
رئيس التفتيش املركزي جورج عطية ،املدير
العام للمالية بالوكالة جورج معراوي ومدير
مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريّم.
وقال بريم إنه «ت ّم التباحث يف ما يتعلق
باملشــكالت املتعلقة بالقطاع العام ،وأجمع
الحــارضون عىل اهمية االنتبــاه اىل احوال
املوظفني وأن املوظــف يف القطاع العام هو
األكثر غبنــا ً حالياً ،ويجب بكل الوســائل

والسبل تحسني أوضاعه املعيشية ،وهذا حق
له ،وضمان عيشه الكريم .ولذلك ت ّم البحث
يف ما يتعلق بمسارين االول رسيع يستجيب
الحتياجات رسيعة ،ومســار يأخذ وقتا ً قد
يرتبط بتطبيق املوازنة حيث أشــار الرئيس
اىل أن االمور ســتكون عندها أكثر مرونة يف
تطوير الرواتب .وت ّم االتفاق عىل ما ييل يف ما
يتعلق بأمور رسيعة:
 إعتماد املساعدة االجتماعية لتتحولاىل راتب كامل بدل نصف راتب تدفع شهريا ً
من اول تمــوز رشط الحضور يومني كحد
أدنى يف االســبوع .وهذه املســاعدة ليس
رضوريا ً ان تدفع يف اول الشــهر مع الراتب
االصيل ،بل ســتدفع خالل الشــهر حسب
برمجة الدفع يف وزارة املالية.
 بــدل النقل أصبــح  95الف لرية عنكل حضور يومي تماشــيا ً مع الزيادة التي
حصلت يف القطاع الخاص عرب لجنة املؤرش

ميقاتي مترئسًا إجتماع السراي حول إضراب القطاع العام

يف وزارة العمل.
 ت ّم اقــرار زيادة اعتمــادات تعاونيةموظفــي الدولة يف املوازنــة بحيث تم رفع
موازنة االستشــفاءات نحو اربعة اضعاف،
فكانت االعتمادات  212مليار لرية فاصبحت
 1200مليــار لرية .أما اعتمــادات التعليم
فكانت  104مليارات لــرة فاصبحت 500
مليار لرية ،اي خمسة اضعاف.
وأضاف :ســوف يعقــد اجتماع قريب

مقترح لمشروع الجولة السياحية في طرابلس
عقد وزير السياحة يف حكومة ترصيف األعمال وليد
نصار لقا ًء تشاوريا ً مع إدارة جمعية طرابلس السياحية
يف مركز العــزم الثقايف بيت الفــن يف ميناء طرابلس،
يف حضور املستشــار مقبل ملك ممثــاً جمعية العزم
والسعادة ومدير مركز العزم عبد النارص ياسني ورئيسة
جمعية طرابلس السياحية هند صويف وأعضاء مجلس
الجمعية .وانتقل الجميع اىل معرض للصور عن القرن
التاسع عرش قبل أن يعقد اللقاء الذي دعت له الجمعية
برعاية مركز العزم .وتحدثت صويف خالل اللقاء عارضة
مرشوع مهرجانات طرابلس وما يتضمّ نه من أنشطة
(معرض وحفالت فنية).
ورشحت مرتكزات املعرض من باب الصور والفنون
إىل باب الحــرف فباب التذوق الطرابلــي .ولفتت اىل
نشاط الحرف والصناعات املتجددة ،مشرية اىل «نشاط
باب الناس الذي سينفذ يف شارع الشيخ نديم الجرس»،
شاكر ًة من ســاهم يف هذه الفكرة وجامعة العزم التي
تو ّلت التنفيذ.
وقالت «قضيتنــا املنصة االلكرتونيــة لطرابلس
سياحة أو صناعة أو غري ذلك ونتمنى أن تكون طرابلس
ضمن مرشوع املنصة اللبنانية التي تعمل عىل تحضريها

وزارة السياحة».
ً
الفتة اىل أن
وتحدثت عن «مأســاة البنى التحتية»،
«مقومات مرشوع الســياحة الرقمية عىل صعد عدة»،
مشــددة عىل «رضورة تحويل طرابلــس اىل مرشوع
تراثي ســياحي قائم بذاته» .ورشحت بعد ذلك ،مقرتح
مرشوع الجولة السياحية يف طرابلس املتعدد التوجهات
واملشــاريع .وقال ّ
«يرسنــي متابعة مقرتحات
نصار
ّ
صويف ووزارة السياحة ستتابعها ،وبالنسبة إلينا ،نحن
معنيون بكل املناطق وأما عدم تمكننا من زيارة بعض
املناطق فيعود لعامل الوقت .نحن حاليا ً بصدد تحضري
مهرجانات بريوت واألســاس ان نقــدم مهرجانات يف
طرابلس أيضا ً وقبلها يف بــروت .وأطلب منكم التقدم
برشوحات رســمية ملناقشــتها مع الرئيس ميقاتي
وعرض التفاصيــل عليه ضمانا ً للتنفيذ .نتطلع اىل ذلك
ألن طرابلس تستحق ويف بالنا أن نعيد الحياة اىل بريوت.
ونطالبكم بالتنسيق لتاليف تضارب املواعيد».
وأضاف «فخورون بطرابلس الغنية بآثارها ونتطلع
اىل تعاون مثمر مع مركز العزم الثقايف ،وسندرس تحويل
تمويل أحد الرعاة املساهمني معنا لصالح طرابلس وذلك
بعد دراسة األمور أصوالً».

ســيدعى اليه وزير الرتبية ليصار اىل الطلب
من املــدارس الخاصة والتشــدد يف الطلب،
عدم تقايض االقســاط املدرسية للموظفني
يف القطاع العام بالدوالر .هناك أيضا ً دراسة
يعدها وزير االتصاالت سيعلن عنها بنفسه
الحقا ً تتعلق بحسومات معينة .ومن املسائل
التي سيصار اىل وضع دراسة رسيعة بشأنها،
اعتماد بطاقة تمويليــة خاصة بموظفي
القطاع العام ،عرب برنامج يتم دعمه.

رقم اليوم

٧

مليارات دوالر
عائدات "السويس"

سجّ لت قناة الســويس أعىل عائدات سنوية يف تاريخها
خالل العام املايل  22/2021بلغت  7مليارات دوالر .و»سجّ لت
إحصائيات املالحة بالقناة خالل العام املايل  22/2021أرقاما ً
قياسية جديدة وغري مسبوقة عىل مدار تاريخ القناة».
وحقق املجرى املالحي أعىل حمولة صافية سنوية لعام
مايل قدرها  1,32مليار طن ،وأعىل إيراد ســنوي متجاوزة
بذلك كافة األرقام التي تم تسجيلها من قبل».
بلغ ايراد القنــاة يف العام املايل  21/2020ما قيمته 5,8
مليارات دوالر.
وأرجع رئيس هيئة القناة أسامة ربيع ،أسباب تحقيق
هذه األرقام إىل «نجاح السياسات التسويقية التي انتهجتها
الهيئة يف جذب خطــوط مالحية جديدة للعبــور من قناة
السويس» ،وكذلك «الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة
بالطرق البديلة يف ظل ارتفاع أسعار تأجري السفن والشحن
وارتفاع أســعار النفط وتغري خريطــة التجارة العاملية من
جراء الحرب الروسية االوكرانية».

أخبار سريعة
يزبك :سدّ المسيلحة
مرعى للماعز
أعلن عضو تكتل «الجمهورية
القوية» النائب غياث يزبك أنه
سيالحق «مسألة توقف محطات
تكرير المياه والمعطلة بسبب
نقص المازوت».
وأوضح في مؤتمر صحافي في
مجلس النواب أن «سد المسيلحة
يفترض ان يكون انمائيا ً لكن
الشخصانية واالستيالء على
المشاريع العامة حاال دون ذلك
وحوّاله الى فضيحة».
وتابع« :وزارة الطاقة تحاول
إخفاء عيوب في السد وتطالب
باالستحصال على اموال اضافية
للمتعهد إلصالحها .االنخسافات
كانت متوقعة واصالحها مرة
جديدة قد ال يكون مفيدا ً وكلفتها
يجب ان تكون على نفقة
المتعهد ...وهيئة االستشارات في
وزارة العدل اكدت شبهات الهدر
والفساد في السد».
أضاف« :ال نثير الموضوع من
باب التكتكة السياسية ...هو لم
يؤمّ ن المياه لمنطقتنا كما تم
تحويل مجاري االنهر اليه قبل
االنتخابات ليمتلئ فيما بات اليوم
مرعى للماعز» .وأ ّكد أنه سيحوّل
المعطيات كلها الى إخبار.

البنزين  95أوكتان
يرتفع  3000ليرة
إرتفع سعر صفيحة البنزين 95
أوكتان  3000ليرة والبنزين 98
اوكتان  2000ليرة.
واصبحت األسعار كاآلتي:
البنزين  95أوكتان 675000
ليرة.
البنزين  98اوكتان 685000
ليرة.
ويعود سبب هذا اإلرتفاع
الطفيف الى زيادة سعر الدوالر
وفقا ً لمنصة صيرفة المعتمدة
الستيراد البنزين من 25200
الى  25300ليرة.

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
خالصة حكم
صادر عن محكمــة الجنايات يف بريوت
القايض فؤاد مراد بالصورة الغيابية.
لقــد حكمت هــذه املحكمــة بتاريخ
 2022/5/26عــى املتهم حاتم محمد
املرصي
جنسيته لبناني سجل  81الرشبني محل
إقامته الرشبني
والدته نوال عمــره  1981أوقف غيابيا ً
بتاريخ 2020/9/24
بالعقوبة التالية تجريم املتهم حاتم محمد
املرصي بجناية املادة  /335/و/638/
عقوبات وانزال عقوبة األشــغال الشاقة
املؤقتة مدّة خمســة عرش سنة عن األوىل
ومدّة عرش سنوات عن الثانية.
وفقا ً للمواد  /335/و /638/عقوبات
الرتكابه جناية تأليف عصابة ورسقة.
وقررت اســقاطه من الحقــوق املدنية
وعينت له قيمــا ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
يف 2022/6/1
الرئيس
عنه القايض مرياي مالّك
التكليف 370
خالصة حكم
صادر عن محكمــة الجنايات يف بريوت
غ  -7-بالصورة الغيابية.
لقــد حكمت هــذه املحكمــة بتاريخ
 2022/5/24عىل املتهم عبدالله حسني

اسماعيل
جنسيته لبناني محل إقامته بريتال
والدته نديمة عمره  1968أوقف غيابيا ً
بتاريخ  2020/9/1وهو فا ّر
بالعقوبة التالية أشــغال شــاقة مؤبّدة
وماية مليون لرية غرامة.
وفقا ً للمواد  125م .من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وقررت اســقاطه من الحقــوق املدنية
وعينت له قيمــا ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
يف 2022/6/7
الرئيس
عنه القايض مالّك
التكليف 370
خالصة حكم
صادر عن محكمــة الجنايات يف بريوت
غ  -7-بالصورة الغيابية.
لقــد حكمت هــذه املحكمــة بتاريخ
 2022/5/24عىل املتهــم عماد يارس
شجاع
جنسيته سوري محل إقامته بعلشماي –
الشارع الرئييس بناية سوليدير ط -سفيل
والدته جهينة عمره  1995أوقف غيابيا ً
بتاريخ  2021/1/28وهو فا ّر
بالعقوبة التالية أشــغال شــاقة مؤبّدة
وماية مليون لرية غرامة.
وفقا ً للمواد  125م .من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.

وقررت اســقاطه من الحقــوق املدنية
وعينت له قيمــا ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
يف 2022/6/7
الرئيس
عنه القايض مالّك
التكليف 370
إعالن تلزيم
تجري الجامعــة اللبنانية مناقصة عامة
لتلزيم تقديــم أعمال تنظيف مبنى كلية
الفنون الجميلــة والعمــارة – الفرع
الرابع عىل أساس سعر يقدمه العارض
يف اإلدارة املركزيــة للجامعة اللبنانية –
املبنى الزجاجي.
اليوم الخميس الواقع فيه 2022/7/28
الساعة 12.00
تقدم العروض لإلشرتاك يف املناقصة وفق
دفرت الرشوط الخاص الذي يمكن اإلطالع
والحصول عليه لــدى :أمني رس الكلية،
مبنى الفندقية – دير القمر.
تقدم طلبات اإلشــراك اىل قلم الدائرة
اإلدارية املشــركة يف رئاســة الجامعة
اللبنانية قبل الســاعة الثانية عرش ظهرا ً
من آخر يوم عمل يســبق اليوم املحدد
إلجراء املناقصة.
بريوت يف 24 :حزيران 2022
رئيس الجامعة اللبنانية
بسام بدران
التكليف 375

تــتــــــــمــات
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لبنان يخرج عن "سرب حزب الله" :تحذيرات حاسمة...

ويف التفاصيل ،كشــفت مصادر ديبلوماســية لـ»نداء الوطن» عن
املعطيات التي قضت بعقد اجتماع الــراي لتظهري املوقف الحكومي
ّ
يتنصل من مســؤولية لبنان الرســمي عن إرســال «حزب الله»
الذي
ً
موضحة ّ
أن «الوسيط األمريكي آموس
ثالث مســرات إىل حقل كاريش،
ً
رصاحة إىل ّ
أن مثل هذه الخطوة
هوكشــتاين نبّه املســؤولني اللبنانيني
من شأنها أن تنسف الجهود األمريكية وقد تؤدي إىل تعريض االستثمار
اللبناني يف الثروة النفطية والغازية لخطــر العقوبات ،خصوصا ً وأنّها
اســتهدفت منطقة بحرية تقع خارج حدود لبنــان املعرتف بها دوليا ً
بموجب سجالت األمم املتحدة».
ويف هذا اإلطار ،نقلت املصادر أنّه «وبالتنسيق مع الدول املعنية بملف
الرتســيم البحري ،عقدت إدارة رشكة انرجيان باور التي تستثمر يف حقل
كاريش اجتماعا ً داخليا ً خالل الســاعات األخــرة لتقييم الوضع بعدما
ّ
مسيات «حزب الله» اىل فوق منصة االنتاج الواقعة خارج املنطقة
وصلت
املتنازع عليها ،خصوصا ً ّ
وأن الرشكة تستند يف عملها إىل الوثيقة اللبنانية
يف األمم املتحدة التي تعتمد رسميا ً الخط  23حدودا ً بحرية جنوبية للبنان»،
مشري ًة إىل ّ
أن املداوالت بهذا الشأن خلصت إىل اعتبار ما جرى نهار السبت
«اعتــدا ًء موصوفا ً من جانب لبنان عىل أعمــال الرشكة خارج حدوده ما
يرتب اتخاذ إجراءات حاسمة تمنع تكرار مثل هذه االعتداءات مستقبالً».
ومن بني هذه اإلجراءات ،حسبما رشــح من معلومات ،احتمال أن تبادر
رشكة «انرجيان باور» إىل املطالبة بإصدار موقف أوروبي موحّ د يشــمل
كافة الرشكات النفطية العاملة يف الرشق األوسط إلعالن مقاطعة أي نوع
من أعمال التعامل مع لبنان يف عمليات استثمار ثروته النفطية والغازية
سوا ًء عىل مستوى االستكشاف والتنقيب أو اإلستخراج.
وعىل هذا األســاس ،أتى موقف الحكومة اللبنانية ليجدّد عىل لسان
وزير خارجيتها «تعويل لبنان عىل اســتمرار املســاعي األمريكية لدعم
وحفــظ حقوق لبنان يف ثروتــه املائية الســتعادة عافيته االقتصادية
أن «لبنان يعترب ّ
واالجتماعيــة» ،مع التأكيد يف الوقت عينه عــى ّ
أن أي
عمل خارج إطار مســؤولية الدولة والســياق الدبلومايس الذي تجري
املفاوضات يف إطاره غري مقبول ويع ّرضه ملخاطر هو يف غنى عنها».
ّ
«املســرات اإلعالمية» بني الرئيس املكلف
أما يف مســتجدات حرب
ورئيس «التيار الوطني الحر» جربان باسيل ،وبينما بدا واضحا ً من جوالت
ميقاتي املكوكية عىل املرجعيات الدينية املسيحية أنه يعمل عىل تحصني
تكليفه وتأليفه بـ»ميثاقية روحيــة» تعزز موقعه التفاويض مع العهد
وتياره ،فإنه عىل املقلب اآلخر بات جليا ً عزمه عىل امليض قدما ً دون هوادة
يف مواجهته املفتوحة مع باسيل عىل قاعدة «العني بالعني» ،ال سيما وأن
مكتبه اإلعالمي ال يكاد يرتك «شــاردة أو واردة» ،حتى عىل موقع «التيار
الوطني» االلكرتوني ،إال ويسارع إىل تسطري بيان الر ّد عليها.
وعشــية زيارته الجديدة املرتقبة إىل قرص بعبــدا ،توقعت مصادر
مواكبة أن تخيّم أجواء التوتر املحتدمة بني الرئيس املكلف وباســيل عىل
أجواء لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون ،خصوصا ً ّ
وأن الحملة التي
تشنها الدوائر املقربة من باسيل باتت تركز عىل محاولة تحوير االشتباك
مع ميقاتي «من ســيايس إىل رئايس» ،وهذا ما ّ
عب عنه النائب غســان
ً
رصاحة أمس بالتوجه إىل الرئيس املكلف بالقول« :إسمحلنا فيا
عطالله
مش إنت بتفرض عىل رئيس الجمهورية رشوطك ومش إنت بتســمح
لرئيس الجمهورية ّ
يغي أو ال بالوزراء ،مهمتك أن تتشاور معه».

بوتين لقواته في شرق أوكرانيا :واصلوا الهجوم

وأفاد حاكــم منطقة دونيتســك بافلو كرييلنكو عــن مقتل 10
أشخاص ،بينهم طفالن ،ج ّراء رضبات روسية يف سلوفيانسك ومحيطها
األحد .ومــع اقرتاب خط الجبهة من سلوفيانســك ،دعت الســلطات
األوكرانية السكان إىل مغادرة املنطقة.
وكانت شوارع املدينة شبه مقفرة صباح أمس .ويف السوق املركزي
وسط املدينة الذي اجتاحه حريق اندلع ج ّراء رضبة روسية ،كان بعض
الباعة يعرضون منتجات أساسية ،فيما يُزيل آخرون الركام املتفحّ م.
ويف سيفريســك الواقعة بني ليسيتشانســك وسلوفيانسك ،تبدو
القــوات األوكرانية عازمة عىل الحفاظ عىل خــط دفاع بني هذه املدينة
ومدينة باخموت إىل الجنوب لحماية سلوفيانسك وكراماتورسك.
وأكــدت هيئة أركان الجيش األوكرانــي «تكثيف العدو قصفه عىل
مواقعنا يف اتجاه باخموت» ،بينما ادّعت وزارة الدفاع الروســية تدمري
 7مراكز قيادة أوكرانية خالل الســاعات الـ 24األخرية ،من بينها قيادة
الفوج املجوقل الـ 25يف منطقة سيفريسك.
وفيمــا تبقى نتيجة الحرب غري مؤكدة عىل الرغم من املســاعدات
العســكرية واملالية الكبرية من الحلفاء ،يسعى مؤتمر لوغانو يف جنوب
سويرسا إىل رسم معالم إعادة إعمار أوكرانيا مستقبالً.
ويف هذا اإلطار ،كشــف الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينســكي
ورئيس وزرائه دينس شــميغال ّ
أن إعادة إعمار أوكرانيا ستُك ّلف 750
مليار دوالر عىل األق ّل ،وأكدا أن هذه املهمة «ســتكون مشــركة للعالم
الديموقراطي بأرسه» وهي «أكرب مساهمة لدعم السالم العاملي».
وتحدّث زيلينسكي يف رسالة عرب الفيديو خالل افتتاح مؤتمر لوغانو
الذي حرضه شميغال شخصيّاً ،حيث تساءل األخري« :من الذي يجب أن
يدفع ثمن خ ّ
طة إعــادة اإلعمار املقدّرة بـ 750مليار دوالر؟» ،مجيبا ً أن
«مصدرا ً رئيســياً» للتمويل يُمكن أن يكون عرب مصادرة أصول روسيا
واألوليغارش الروس املجمّ دة بموجب العقوبات الدولية ض ّد موسكو.
وترتاوح تقديرات حجم األصول املجمّ دة بني  300و 500مليار دوالر،
بحسب شميغال الذي أوجز أيضا ً خ ّ
طة حكومته إلعادة اإلعمار املكوّنة
من  3مراحل ،يف حني يرســم املؤتمر الخطوط العريضة إلعادة اإلعمار
املستقبلية للبالد التي غزتها روسيا يف  24شباط.
وأطلقت رئيســة املفوضية األوروبّية أورســوال فون دير الين نداء
( slava Ukrainiاملجد ألوكرانيا) لتختتم خطابا ً شددت فيه عىل رضورة
إعادة بناء أوكرانيا أفضل ِممَّ ا كانت عليه.
توازياً ،أمل البابا فرنســيس بزيارة موسكو وكييف إن أمكن ،بينما
كان الحــر األعظم قد عرض مرارا ً
ّ
التوســط يف الحرب الروســية ض ّد
أوكرانيا ،معربا ً عن رغبته بتلقي دعوة للقاء بوتني.
عىل صعيد آخر ،تُطلق دول «حلف شمال األطليس» اليوم إجراءات
املصادقة عىل انضمام السويد وفنلندا إىل الحلف ،يف قرار يُع ّد تاريخيّاً.
وخــال حفل ّ
تول القائد األعــى الجديد لقوات الحلفــاء يف أوروبا
الجنرال األمريكي كريســتوفر كافويل ،قال األمني العام للناتو ينس
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َ
ّ
حليف ْي جدي َديْن يتمتّعان بقوات
«نتحض الســتقبال
ستولتنربغ:
وقدرات عسكرية هائلة».

جريمة أبو عاقلة :الفلسطينيّون يُدينون محاولة...
ويف أوّل تعقيب رســمي عىل تقرير أصدره خــراء أمريكيون بعد
معاينة الرصاصة التي قتلتها ،أكد أمني رس اللجنة التنفيذية لـ»منظمة
التحرير الفلســطينية» حسني الشــيخ يف تغريدة أن «حكومة اإلحتالل
تتحمّ ل مسؤولية اغتيال شــرين أبو عاقلة وسنستكمل إجراءاتنا أمام
املحاكم الدولية ،ولن نســمح بمحاوالت حجب الحقيقة أو اإلشــارات
الخجولة يف توجيه اإلتهام إلرسائيل».
كما اعترب النائب العام الفلســطيني أكرم الخطيب يف بيان أن «ما
رصّ ح به الجانب األمريكي يف شأن نتائج الفحص الفنّي عن وجود أرضار
ّ
التوصل إىل نتيجة واضحة يف شأنه،
بالغة يف املقذوف الناري حالت دون
ّ
فإن النيابة العامة تؤكد عدم صحة ذلك وتستغرب ما ورد يف البيان كون
التقارير الفنية املوجودة لدينا تؤكد أن الحالة التي عليها املقذوف الناري
قابلة للمطابقة مع السالح املستخدم».
وإذ رأى أنّــه «من غري املقبول ما ورد من ترصيح الجانب األمريكي
بعدم وجود أســباب تُشري إىل أن االســتهداف كان متعمّ داً ،سيّما وأنهم
كانوا عىل ا ّ
طــاع بمجمل تحقيقات النيابة العامة التي أكدت مســألة
التعمّ د يف القتل» ،أكد أن «إرسائيل تتحمّ ل املســؤولية الكاملة عن تعمّ د
اغتيال الشــهيدة الفلسطينية شريين أبو عاقلة وسنعمل عىل استكمال
إجراءاتنا القانونية ملالحقة إرسائيل أمام املحاكم الدولية».
بدورها ،أصدرت عائلة شريين بيانا ً باإلنكليزية جاء فيه« :بالنسبة
إلعالن وزارة الخارجية األمريكيــةّ ...
أن االختبار الذي أُجري للرصاصة
التي قتلت شــرين أبو عاقلة ،وهي مواطنة أمريكية ،لم يكن حاســما ً
يف شــأن مصدر الســاح الناري الذي أُطلقت منه ،ال يسعنا أن نُصدّق
األمــر» ،يف حني ّ
حضت حركة «حماس» عىل إجراء تحقيق دويل ،معترب ًة
أن التحقيق األمريكي ينطوي عىل «انحياز فاضح» للرواية اإلرسائيلية.
وكانــت الخارجية األمريكية قد كشــفت أن الرصاصــة ال تُتيح
ّ
التوصل إىل «اســتنتاج نهائي» يف ما يتع ّلق بمصدرهــا .وقال املتحدّث
باسم الخارجية األمريكية نيد برايس إن «خرباء بالستيني خلصوا إىل أن
ّ
التوصل إىل استنتاج نهائي»،
الرصاصة مترضّ رة بشكل كبري ما حال دون
بعد «تحليل جنائي شديد التفصيل» بمشاركة خرباء من الخارج.
ّ
املنسق األمني األمريكي بني إرسائيل والسلطة الفلسطينية
وأوضح
َ
الطرف ْي أتاحا اال ّ
طالع الكامل عىل تحقيقاتهما الخاصة يف األســابيع
أن
َ
األخرية ،فيمــا ذكرت الخارجية األمريكية أنه بنا ًء عىل نتائج التحقيق ْي
ّ
املنســق األمني األمريكي إىل أنه من املرجّ ح أن تكون أبو عاقلة
«خلص
ُقتِلت بإطالق نار من موقع للجيش اإلرسائييل».
ّ
«املنسق األمني األمريكي لم يجد ما يدعو إىل االعتقاد بأن
وشدّدت عىل أن
األمر متعمّ د ،بل جاء نتيجة ظروف مأسوية خالل عملية للجيش اإلرسائييل
ض ّد فصائل تابعة لحركة «الجهاد اإلســامي» الفلســطينية» .ويف ر ّد فعل
عــى ما خلص إليه التحقيق األمريكي ،أعرب رئيس الوزراء اإلرسائييل يائري
البيد عن أسفه ملقتل أبو عاقلة «املأسوي» وشدّد عىل أن التحقيق اإلرسائييل
خلص «بشكل قاطع إىل عدم وجود نيّة متعمّ دة إليذائها».
وجــاء يف بيان البيد أن إرسائيل ســتواصل «إحباط اإلرهاب حيثما
كان» ،مع التأكيد عىل «ح ّريــة العمل الصحايف» .كما اعترب وزير الدفاع
اإلرسائييل بيني غانتس أنه «يتع ّذر تحديد مصدر إطالق النار» ،مشريا ً إىل
أن «التحقيق سيستم ّر».

أميركا :هجوم دموي في عيد اإلستقالل
وأعلنــت هايالند بارك إلغاء كافة احتفاالت الرابع من تموز ،وكذلك
فعلت مدينة إيفانســتون املجاورة .وجاء يف بيان صادر عن مســؤويل
إيفانســتون« :رغم عدم وجود تهديد محدّد لسكان املدينةّ ،إل أن مُطلق
النار ال يزال طليقاً ،لذلك يت ّم إلغاء االحتفاالت بحذر شديد».
وكانت رشطة والية إلينوي قد أعلنت يف وقت ســابق يف تغريدة أنها
«تُقدّم املؤازرة» لرشطة هايالند بارك يف حادث إطالق نار نشــط خالل
مسرية هايالند بارك.
وأكد النائب األمريكي براد شنايدر الذي شارك يف املسرية عىل «تويرت»
ّ
أن «مســ ّلحا ً فتح النار يف هايالند بارك خالل مســرة يوم اإلستقالل»،
وقال« :ســمعت عن وقوع خسائر يف األرواح وإصابة أشخاص بجروح.
تعازيّ لعائالت وأقــارب الضحايا ،وصلواتــي للمصابني وملجتمعي»،
مضيفاً« :هذا يكفي».
وال تزال الرشطة تبحث عن املشــتبه فيه يف الحادث ،لكنّها كشفت
أنه ت ّم العثور عىل سالح ناري يف املكان .وتحدّثت صحيفة «شيكاغو صن
تايمز» عن أن العرض توقف فجأة حني أُطلقت أعرية نارية بعد حواىل 10
دقائق من بدايته ،ما دفع مئات األشخاص إىل الفرار بحثا ً عن مالذ آمن.
وت ّم إطالع الرئيس جو بايدن عىل الحادث الدموي بمج ّرد وصوله إىل
البيت األبيض بعد عودته من عطلة نهاية األسبوع ،فيما طلب بايدن من
فريقه متابعة تطــوّرات الحادث عن كثب ،وتقديم الدعم الفدرايل الالزم
ملدينة شيكاغو ورشطتها .ويف وقت الحقّ ،
عب الرئيس الديموقراطي عن
صدمته بسبب الحادث وتعهّ د مواصلة جهوده ملكافحة عنف األسلحة.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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عموديا :

أفقيا:

 – 1شهر عربي  -اشتهر بنوادره.
 - 2أمر فظيع  -بلدة لبنانية في
قضاء جبيل.
 - 3جائر  -إله.
 - 4انسجام وتوافق بين األشياء
 أصل البناء. - 5مدينة إيرانية  -مرتكب.
 - 6سئم وضجر  -جنون  -تح ّدث
مع جليسه ليال.
 - 7طائر مائي في حجم الحمام
أو أكبر  -دولة أفريقية.
 - 8يناشدون.
 - 9اقتلعت الشيء من أصله -
جوهرة.

 – 1أغنية ألم كلثوم.
 - 2صحيفة لبنانية.
 - 3مكيال للسوائل  -هامة.
 - 4يرفع إلى أعلى ُ -مقرض.
 - 5إله  -قبل اليوم  -أصدر في
األمر قرا ًرا حاس ًما.
 - 6كان ذا رأفة ولين أكثر من
غيره  -رخو باألجنبية.
 - 7أحضر  -تعاضد وتعاون.
 - 8عائش  -من فقد زوجته.
 - 9أديب لبناني راحل.

سودوكو
تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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حلول العدد السابق
أفقيا – 1 :متمركز  -جم  - 2 -ابن االثير  - 3 -سر  -سامبا  - 4 -يير
 مبادل  - 5 -رزمه  -يت  - 6 -با  -سك  - 7 -بنوا  -عدو  - 8 -وليمبيت  - 9 -لي  -النبات .
عموديا  – 1 :ماسيرو  -ول  - 2 -تبريز  -بلي  - 3 -من  -رماني
  - 4راس  -وما  - 5 -كالم  -بابل  - 6 -زامبيا  -ين  - 7 -ثبات -عتب  - 8 -جياد  -سد  - 9 -مر  -الكوست.
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العـــدد  - ٨٧٧السنــــة الـرابـعـة

طهران تدعو واشنطن إلى اإلستفادة من "الفرصة الديبلوماسيّة"
ويف الغضــون ،تع ّرضــت الجمهورية
فيما وصلت املحادثــات غري املبارشة
اإلسالمية اإليرانية لهجوم سيرباني جديد
بني واشنطن وطهران يف الدوحة إىل طريق
استهدف أنظمة مرصفية وع ّ
طل الوصول
مسدود بفعل التعنّت اإليراني ،إتّهمت إيران
إىل الخدمات البنكية موَقتاً .فقد كشــفت
الواليات املتحدة أمس باإلفتقار إىل «املبادرة
الســلطات اإليرانيــة تعــ ّرض أنظمتها
السياسية» يف املفاوضات النووية.
املرصفية لهجمات إلكرتونية أجنبية ،وفق
وقال وزير الخارجية اإليراني حســن
ما أفادت «إرنا».
أمري عبداللهيــان خالل اتصــال هاتفي
مع نظريته الفرنســية كاثرين كولونا ّ
وذكــرت الوكالة أن هــذه الهجمات
إن
دفعــت البنوك يف البــاد إىل حظر وصول
«الجانــب األمريكي ذهــب إىل الدوحة من
اإليرانيــن يف الخارج بشــكل مو َّقت إىل
دون مقاربة مبنية عىل املبادرة والتقدّم».
وأضاف« :نعتقد ّ
الخدمات املرصفية .كذلك ،أشــارت إىل أن
أن تكرار املواقف السابقة
هذه القيود ُفرضــت بناء عىل توصية من
ال ينبغي أن يح ّل مح ّل املبادرة السياسية»،
ّ
املختصة بسبب
الجهات
داعيــا ً واشــنطن إىل
الهجمـــــات التي بدأت
«االســتفادة مــن هذه
من الخارج.
الفرصة الديبلوماسية».
وشــدّد عبداللهيــان وصلت ناقلة نفط إيرانيّة
عــى صعيــد آخر،
عــى أنّه «نحــن جادون جديدة إلى ميناء بانياس وصلت ناقلة نفط إيرانية
ّ
جديدة مســاء السبت إىل
التوصل
وصادقون يف هدفنا
السوري مساء السبت
ميناء بانياس الســوري
إىل إتفاق جيّد ومســتق ّر»،
الواقع عىل البحر املتوســط شــمال غرب
فيما نقلت وكالة «إرنا» عن املفاوض النووي
البالد ،بحســب ما أفادت وكالة «تسنيم»
اإليراني عيل باقري األحد ،أن «تاريخ ومكان
اإليرانية أمس .وناقلة النفط هذه هي الثالثة
املفاوضات املقبلة قيــد اإلنجاز» ،من دون
التي تدخل خالل األسابيع األخرية سوريا.
الخوض يف املزيد من التفاصيل.

إيران ُتحاول تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب في المفاوضات النوو ّية (أ ف ب)

ويأتي تفريغ زيــت الوقود يف ميناء
بانياس عقــب افتتاح خط إئتماني جديد
بني دمشــق وطهران ،إذ ذكــرت وكالة
األنباء الســورية الرسمية «ســانا» أن

بعد الحادث الدموي الذي أثار مخاوف وتساؤالت عدّة
يف الدنمارك ،وضع املشــتبه يف تنفيذه إطالق النار داخل
مركز «فيلدز» للتســوّق يف كوبنهاغــن رهن االعتقال يف
مصحة لألمراض النفسية أمس ،يف حني يُر ّكز التحقيق يف
الحادث املأسوي عىل الصحة النفسية للمهاجم البالغ من
العمر  22عاماً .ومَ ث ُ َل املشتبه فيه الذي كان يرتدي قميصا ً
أزرق اللون وت ّم القبض عليه بُعيد إطالق النار ،أمام قايض
محكمة يف العاصمة الدنماركية وجّ ه إليه  3تهم بالقتل،
و 7بمحاوالت القتل.
وبعد جلســة استم ّرت ساعتَ ْي ،صدر أمر بإيداعه يف
الحبس االحتياطي ملدّة  24يوما ً قابلة للتجديد ،يف «وحدة
نفســية مغلقة» .وأُرفق القرار بفحص حالته العقلية،
بنا ًء عىل طلب النائب العام وبموافقة الدفاع.
وأعلنت الرشطة صباح أمس أن املشــتبه فيه الذي
و ُِص َ
ف بأنه دنماركي «األصــل» ،معروف بأنه يُعاني من

الرئيس السوري بشار األسد وقع «مرحلة
جديدة» من خط اإلئتمان تشــمل تزويد
سوريا بالطاقة واإلمدادات األخرى الالزمة
لس ّد النقص.

«اضطرابات نفســية» .ونقلت هيئة اإلذاعة والتلفزيون
الرسمية عن مصادر عدّة لم تفصح عنها أن املشتبه فيه
حاول اللجوء إىل املســاعدة النفسية قبيل تنفيذ اإلعتداء،
األمر الذي لم ترغب السلطات يف تأكيده.
وأســفر الهجوم الــذي وقع بعد ظهــر األحد ون ُ ّفذ
ببندقية ،عن ســقوط  3قتىل وإصابة  30بجروح ،بينهم
 4جروحهم خطرة ،يف مركز التســوّق الواقع بني وسط
كوبنهاغن ومطار العاصمة.
توازيــاً ،قالت رئيســة الــوزراء الدنماركية ميتي
فريدريكسن التي زارت مكان الحادث أمس« :أعتقد أنّنا
نادرا ً ما شهدنا مثل هذا التناقض العنيف كما حدث يوم»
األحد ،معترب ًة أنّه «من الطبيعي أن تربز نقاشــات مربّرة
للغاية يف ما يتع ّلق باألسلحة املستخدمة والطب النفيس...
لكنّني أجد اليوم أنه يجب علينــا أن نُك ّرم الضحايا وأن
نُظهر تعاطفنا ومساعدتنا ودعمنا لجميع املترضّ رين».

أوكرانيا ُتعيد الحياة للناتو والكرملين في أزمة
خــــــــــالــــــــــد الــــــــــعــــــــــزي
بعد انتهــاء قمة الناتو يف إســبانيا
خرج األمني العام للحلف ينس ستولتنربغ
بالقول« :الناتو يتوسع ويتمدّد ،واألعضاء
املرشــحون كثر ،وروســيا تُستنزف يف
املســتنقع األوكراني» ،بينما كان الرئيس
ّ
يظن بأنه يستطيع
الرويس فالديمري بوتني
إحداث انشــقاق بني دول «حلف شــمال
األطليس» ،ما يُعطيه القدرة عىل فرض أمر
واقع يف أوكرانيا.
ومن الواضــح أن املواجهة الحالية لن
تنتهي بالعودة إىل العمل كاملعتاد بني روسيا
والغرب .يُريد بوتني إصالح التاريخ بحربه
عىل أوكرانيا واستعادة أرايض روسيا التي
احت ّلها أســافه ،فعند احتفاله بعيد ميالد

بطــرس األكرب كان يوحــي بخطابه بأن
جمهوريــات البلطيق الثــاث وأوكرانيا
وبولنــدا ودوال ً أخــرى ســتكون تابعة
لإلمرباطورية الروسية.
فأطماع روســيا غري املحدودة يف الحرب
األوكرانيــة قد أيقظت أوروبا من ســباتها،
حيث رفضت أن تكون كييف لقمة ســائغة
عىل مائدة بوتــن التي تض ّم أطباقا ً أوروبّية.
لم تكن حســابات بوتني تُطابق التوجهات
األوروبّية املفاجئة من غزوته العسكرية ،كون
الغرب فهم أن التوجه الــرويس كما التوجه
الصينــي هما الخراج الواليــات املتحدة من
املنطقة والحلول مكانها ،ما يعني أن الغرب
بات معنيّا ً باملواجهة املحتملة مع روسيا.
دفع الغزو الرويس ألوكرانيا إىل توحيد
الغرب فيما استغنى األملان عن خط «نورد

زيلينسكي مخاطبًا قادة الناتو األربعاء الماضي (أ ف ب)

أخبار سريعة
أعمال شغب في أوهايو

إحتجاز "مهاجم كوبنهاغن" في "مصحة نفسيّة"

مواطنون يضعون الشموع والزهور أمام مركز «فيلدز»
للتس ّوق في كوبنهاغن أمس (أ ف ب)

الـثـلـثـاء  5تـمـوز 2022

هيمنته عىل القارة األوروبّية .قمة الناتو يف
ســريم  ،»2ووضــع األوروبّيــون خطة
إسبانيا قد ّ
حققت عدّة أهداف أهمّ ها :التأكيد
رسيعة للتخ ّلص من الغاز الرويس وسطوته
ّ
عىل وحدة الحلف وقوته وتماسكه البنيوي
وخصصت أملانيــا  2يف املئة
عىل الغــرب،
يف الشــكل واملضمون .تأكيد عــداوة الناتو
من ناتجها القومي للسياســات الدفاعية
لالتحاد الرويس تحت عبارة الصني ليســت
لعســكرة جزء من إنتاجهــا الصناعي،
خصمنا ،روسيا هي التهديد األكرب ألوروبا.
وسلكت دول أوروبّية نفس الطريق.
اإلتفاق عىل سياسة توســيع الحلف وض ّم
تطوّرات مفاجئة بــرزت عرب التوافق
أعضاء جدد إليه رغم تهديدات موسكو.
األوروبــي  -األمريكي ،وحتــى الحزبان
هذه األهداف تُشــر إىل إفشال خطط
األمريكيان كانــا بنفس املوقف املوحد من
بوتني املعلنة من خالل الحرب عىل أوكرانيا
أعمال روسيا .لقد وضع الناتو اسرتاتيجية
إلبعاد الناتو عن الحدود الروسية ،خصوصا ً
يف قمة إســبانيا تكمن ّ
بأن روســيا باتت
إذا مــا ت ّم ضــ ّم أوكرانيــا إىل الحلف مع
تُشــ ّكل الخطر الفعيل عىل أوروبا والعالم،
جورجيا ومولدوفــا .ويف املرحلة القادمة،
ما يعني رضورة تقليم أظافرها.
ســيحكم «األطليس» الطوق عىل روسيا يف
ال شــك يف أن الناتو يظهر م ّرة جديدة
البحار الثالثة أي البلطيق وقزوين واألسود.
بأن له حلفاء أقوياء ومخلصني من خارجه،
أمّ ا ر ّد روسيا عىل ض ّم فنلندا والسويد
يُشاركونه نفس املواقف اإلسرتاتيجية مع
إىل الحلف بعدمــا هدّدت
بقيــة الــدول الصناعية
بإشعال حرب عاملية ثالثة
الســبع وغريها يف آســيا
وأمــركا ودول رشق
من خالل استخدام النووي،
ّ
أتى هادئــا ً وتبلور بإقامة
تبــن
أوســطية .لقــد
دفع الغزو الروسي
للناتو بــأن جيش بوتني ألوكرانيا إلى توحيد الغرب جولــة رسيعــة للرئيس
الرويس خارج البالد ،حيث
االقتصــادي الذي يحتوي
فيما استغنى األلمان
ســارع بوتني إىل عقد قمة
عــى الطاقــة الطبيعية
واالصطناعيــة ،وســلة عن خط "نورد ستريم  "2بحر قزوين يف أوّل خروج
علني له منذ غزوه أوكرانيا،
الغــذاء التي يُهــدّد بها
وجرت قمّ ة بــن بوتني ورئيــس الوزراء
العالم ،باإلضافة إىل األموال والذهب الرويس
الهندي ناريندرا مودي ،يف خطوة مثرية ج ّداً،
املكدّس يف البنوك العاملية ،أقوى من جيشه
والتي أثارت قلق الصني.
العسكري وجنراالته ،ما يعني بأن الغرب ال
يُحاول بوتني اإلشارة إىل وجود حلفاء
يســعى لهزيمة بوتني رسيعا ً وعسكريّا ً بل
ّ
القصة أعمق بكثري،
مخلصني لروسيا ،لكن
يسعى إىل استنزافه اقتصاديّا ً لفرتة طويلة،
بحيث بحــث ملفات أمنيــة خالصة مع
إلطالة عمر املستنقع األوكراني.
اقرتاب اللهيب األفغاني من روسيا والدول
واســتمرار الحرب مع روسيا اآلن بات
املجاورة ،بعد أن تركــت الواليات املتحدة
لفرض حصار عىل قطاع الطاقة الذي يُغ ّذي
النار تقرتب من إيران والصني وروسيا.
رشيان اآللة الحربية ،والتحــ ّرر الحقا ً من

تظاهر مئات األشخاص في مدينة
أكرون بوالية أوهايو في شمال
الواليات المتحدة األحد ،بعد ّ
بث
مقطع مصوّر يُظهر عناصر شرطة
يُطلقون النار على األفريقي -
األميركي جايالند ووكر الذي أُصيب
بحسب محاميه بستّين رصاصة.
وبينما دعت السلطات إلى الهدوء،
سار حشد نحو مق ّر بلديّة المدينة،
رافعا ً الفتات تُطالب بـ»العدالة
لجايالند»ُ .
وقتل ووكر في 27
حزيران أثناء هروبه من الشرطة
إثر ارتكابه مخالفة مروريّة ،فيما
أكدت الشرطة أن الرجل تص ّرف
بطريقة أثارت خشية من أنه يُش ّكل
«تهديدا ً قاتالً» .وتواصل االحتجاج
حتّى المساء ،مع بقاء نحو 100
شخص في الشارع األحد ،حيث
ُسجّ لت أعمال شغب مع إضرام
النار في سالل مهمالت وتحطيم
نوافذ بعض اآلليات الثقيلة مثل
كاسحات ثلوج ،ن ُ ِش َرت حول مركز
الشرطة لحمايته .وانتشر عناصر
مكافحة الشغب وأطلقوا الغاز
المسيّل للدموع لص ّد المشاغبين.

الجيش السوداني
لن ُيشارك في الحوار
في مسعى لح ّل األزمة السياسية في
البالد ،أعلن قائد الجيش السوداني
ورئيس مجلس السيادة الحاكم
الفريق عبد الفتاح البرهان أمس
ّ
عدم مشاركة
المؤسسة العسكرية
في الحوار الوطني «إلفساح المجال
للقوى السياسية والثورية تشكيل
حكومة من الكفاءات الوطنية
المستق ّلة تتو ّلى إكمال متط ّلبات
الفترة اإلنتقالية» ،موضحا ً أنه
بعد تشكيل حكومة مدنية سيُح ّل
مجلس السيادة ويت ّم تشكيل
مجلس أعلى للقوات المس ّلحة
ليتو ّلى القيادة العليا للقوات
النظامية ويكون مسؤوال ً عن مهام
األمن والدفاع .وأتت قرارات البرهان
بينما واصل مئات السودانيين
اعتصامهم لليوم الخامس تواليا ً
أمس في شوارع الخرطوم
وضواحيها للمطالبة بحكم مدني
وإنهاء اإلنقالب العسكري.

هجومان دمو ّيان يهزّان
بوركينا فاسو
ُق ِت َل أكثر من  27شخصا ً خالل
عطلة نهاية األسبوع الماضي
في بوركينا فاسو ،في هجو َميْن
منفص َليْن يُشتبه بوقوف إسالميين
متط ّرفين وراءهما واستهدفا
مدنيين في شمال وشمال شرق
البالد .وأوضح مصدر أمني
لوكالة «فرانس برس» أن «أفرادا ً
مس ّلحين هاجموا السكان المدنيين
في بوراسو ،وهي منطقة واقعة
قرب ديدوغو» ،عاصمة محافظة
كوسي ،مشيرا ً إلى أن «هناك نحو
 15ضحية (قتلى) رجال ونساء
وأطفال ،وفق حصيلة موَقتة» ،في
حين أكد مصدر مح ّلي الهجوم،
الفتا ً إلى سقوط  20قتيالً .وذكر
مصدر أمني ثان أن هجوما ً مميتا ً
آخر وقع في ناميسيغينا ،في
مقاطعة ياتينغا في شمال البالد،
موضحا ً أن «حصيلة هذا الهجوم
وصلت إلى  12قتيالً من بينهم 3
من متطوّعي الدفاع عن الوطن»،
وهم مدنيون يُحاربون إلى جانب
الجيش ،وقد أثار ذلك موجات
نزوح منذ األحد.

الريــــاضـــية

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٧٧السنــــة الـرابـعـة

"ويمبلدون" :كيريوس وهاليب إلى ربع النهائي
بلغ االســرايل نيك كرييوس الدور ربع
النهائي من بطولة ويمبلدون الربيطانية،
ثالثــة البطــوالت األربع الكــرى يف كرة
املــرب ،بفوزه عىل األمريكــي براندون
ناكاشــيما  6-4و 4-6و 6-7و 6-3و2-6
أمس يف الدور الرابع.
وخالفا ً لترصفاته الســيئة يف مباراته
األخــرة والتي فــاز فيها عــى اليوناني
ستيفانوس تسيتســيباس ،كان كرييوس
هادئا ً طوال املباراة وخرج فائزاً .وهي املرة
األوىل التي يبلغ فيهــا كرييوس الدور ربع
النهائي يف ويمبلدون منذ  8سنوات ،واألوىل
له يف البطوالت الكربى منذ بطولة أسرتاليا
املفتوحة يف العام .2015
واعتمــد كرييــوس عىل إرســاالته
النظيفــة التي بلغت  35طــوال املباراة،
عىل رغم إصابة يف كتفه استدعت دخول
الطبيــب املعالج ،وعــى خربته لتخطي
عقبة ناكاشيما.
وقال كرييوس" :خضــت العديد من
املباريات خالل الشهر والنصف األخريين".
واعترب كرييوس ان فوزه عىل نادال يف
باكورة مشــاركاته يف ويمبلدون يف العام

 2014عندما كان مصنفــا ً يف املركز 144
عاملياً ،ساعده عىل تحقيق االنتصار خالل
مباراة امــس بقوله" :خضت إحدى افضل
املباريات يف مســرتي عندما هزمت نادال.
جميع هذه التجارب التي عشتها ساعدتني
يف الفوز عىل ناكاشيما".
وســيواجه كرييوس يف ربع النهائي
التشييل كريستيان غارين ،الذي احتاج اىل
خمس مجموعات لتخ ّ
طي عقبة االسرتايل
اليكــس دومينــور ،بعدما قلــب ّ
تأخره
بمجموعتــن اىل فــوز  7-2و 7-5و6-7
و 4-6و.6-7
كذلك بلغ االمريكي تايلور فريتز الدور
ربع النهائي بفوزه عىل االسرتايل جايسون
كوبلر بسهولة وبثالث مجموعات نظيفة
 3-6و 1-6و ،4-6حيث سيكون بانتظاره
الفائز مــن لقاء االســباني رافايل نادال
والهولندي بوتيك فان دو زاندشولب.
ويف فئة السيدات ،بلغت الكازاخستانية
إيلينــا ريباكينا الــدور ربــع النهائي يف
ويمبلــدون للمــرة األوىل بفوزهــا عىل
الكرواتيــة بــرا مارتيتــش  5-7و3-6
وســتلتقي يف الدور التايل االســرالية أيال

تودور مدرّبًا جديدًا لمرسيليا
أعلن نادي مرســيليا وصيف
بطل الدوري الفرنيس لكرة القدم
عن تعيني الكرواتي إيغور تودور
مدربــا ً جديــدا ً لفريقــه ،خلفا ً
لألرجنتيني خورخي ســامباويل.
وقال مالك النادي فرانك ماكورت
يف بيان" :أعتقد أننا وجدنا يف إيغور
تودور ما نحتاجه ،ويســعدني أن
أرحب به يف نادينــا .إيغور رجل
مقاتل ،كما أظهر طوال مسريته،
سواء كمدرب أو كالعب".

ووقع تودور البالغ من العمر
 44عامــاً ،عقدا ً ملــدة عامني مع
مرســيليا .لعب قلب الدفاع املتألق
الســابق نحــو عرش ســنوات يف
صفوف جوفنتوس اإليطايل ،وخاض
 55مباراة دولية مع منتخب بالده
كرواتيا وبلــغ معه املركز الثالث يف
كأس العالم  1998يف فرنسا.
بدأ مســرته التدريبية مع
مواطنه هايدوك سبليت (-2013
 ،)2015وانتقل بعدها إىل اليونان
لتدريب فريق باوك ســالونيكي
( ،)2016-2015ثم إىل تركيا مع
كارابوك ســبور ()2017-2016
وغلطــة رساي ( ،)2017قبــل
أن يحط الرحــال يف إيطاليا مع
أودينيزي ( 2018و.)2019
عاد تودور إىل كرواتيا لالرشاف
عىل هايدوك سبليت مجددا ً يف العام
 ،2020لكن رسعان ما ع ّرج نحو
إيطاليا حيث عمل مدربا ً مساعدا ً
يف جوفنتوس ألندريا بريلو (-2020
 )2021وأرشف عىل تدريب هيالس
فريونا املوسم املايض حيث قاده اىل
املركز التاسع( .أ ف ب)

ّ
دقت ساعة عودة التمارين يف نادي
باريس سان جرمان الفرنيس ،مع انتهاء
اجــازات بعض العبيه ودعــوة الفريق
اىل مؤتمر صحايف اليــوم ،قد يُعلن فيه
تعاقده مع املدرب كريستوف غالتييه.
دون الكشــف عــن مزيــد مــن
التفاصيــل ،أعلن النــادي البارييس يف
بيان عن عقد مؤتمر صحايف تقليدي
يف ملعبه "بــارك دي برانس" اليوم
لتقديم العبيه ومدربيه.
ورفــض ســان جرمــان
االفصاح عما اذا كان ســيعلن
رسميا ً عن قدوم غالتييه بدال ً
من األرجنتيني ماوريتسيو
بوكيتينــو ،كما بات
متوقعا ً منــذ عدة
اســابيع ،من دون
ان يتم االعالن عن
ذلك رسمياً.
و بحســـــب
وسائل إعالم عدّة،
يتوقع قدوم مدرب
نيــس الســابق إىل

هاليب في مباراتها وبادوزا (أ ف ب)

تومليانوفيتــش الفائزة عىل الفرنســية
اليزيه كورنيه  6-4و 4-6و.3-6
يذكر ان ريباكينا الروسية االصل والتي
حصلت عىل الجنســية الكازاخستانية يف
العــام  ،2018لم تخرس اي مجموعة حتى
اآلن يف البطولة.

أعلن نادي أرسنال اإلنكليزي عن ض ّم املهاجم
الربازييل غابريال جيزوس من مانشســر سيتي
بطل الدوري املمتاز ،يف عقد "طويل األمد".
ونقل أرسنال يف بيان عن املدير الفني الربازييل
يف الفريق إيدو قوله" :نحن سعداء بتأميننا انتقال
غابريال" ،الذي سريتدي الرقم  ،9من دون التط ّرق
إىل أي تفاصيل حيال قيمة الصفقة ،فيما قدّرتها
تقارير بريطانية بـ 45مليون جنيه اســرليني
(نحو  55مليون دوالر).
وكان جيــزوس ( 25عامــاً) انتقــل إىل
مانشســر ســيتي من باملرياس يف العام
 ،2017وســجّ ل  95هدفا ً يف  236مباراة
بمختلف املســابقات خالل ســنواته
الخمس مــع النادي اإلنكليــزي ،كما
حقق لقب الدوري "بريمريليغ"
أربع مــرات ،كأس إنكلرتا
وكأس الرابطـــة ثالث
مرات .وقال الالعـب
الربازيــي" :أنــا
سعيـــد للغاية
بالتوقيــع مع

باريس للتوقيع عىل عقد ملدة ســنتني.
ســيلتقي هنــاك مجددا ً باملستشــار
الريايض الربتغايل لويس كامبوس الذي
تعاقد معه سان جرمان يف منصب املدير
الريايض يف  10حزيــران املايض ،والذي
عرفه سابقا ً يف نادي ليل.
وحصل العبو ســان جرمان الذين
خاضــوا مباريــات دولية يف
حزيران ،عىل غرار املهاجم
كيليان مبابي أو االرجنتيني
ليونيل مييس ،عىل اســبوع
اجازة إضايف وسيعودون اىل
التمارين يف  11تموز الجاري
يف مركز تمارين سان جرمان.
وضمن اعــداد حامل لقب
الدوري ،رحلة اىل اليابان بدءا ً من
 16تموز الجاري ،ثم خوض
كأس األبطال ضد نانت يف
 31منه( .أ ف ب)
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أخبار سريعة
ّ
الحصة األكبر للرياضي

وحجزت الرومانية ســيمونا هاليب
مقعدهــا يف ربــع النهائــي بفوزها عىل
االســبانية باوال بادوزا  1-6و ،2-6حيث
ســتواجه االمريكيــة أماندا انيســيموفا
الفائزة عىل الفرنســية هارموني تان 2-6
و( .3-6أ ف ب)

ينضم إلى أرسنال
جيزوس
ّ

تمارين سان جرمان ُتعاود اليوم

15

هذا النادي الكبري .أعرف الطاقم ،أعرف بعض
الالعبــن ،الربازيليني منهم .أعــرف أن هناك
الكثري من الالعبني الكبار".
ويُعــ ّد جيزوس أحد الالعبني األساســيني يف
املنتخب الربازييل ،حيث شارك يف  56مباراة وسجل
 19هدفــا ً منذ ظهوره الــدويل األول يف أيلول من
العام  .2016وكان ضمن التشــكيلة التي أحرزت
"كوبا أمريكا" يف العــام  ،2019كما أحرز ذهبية
دورة األلعاب األوملبية ريو  ،2016قبل أن يشارك
يف مونديال روسيا .2018
وقال اإلســباني ميــكل أرتيتا مدرب
ارسنال" :أنا متحمس جداً .لقد قام النادي
بعمل هائل لض ّم العب بهذه املكانة .أعرف
غابريال شــخصيا ً جيداً ،وكلنا
نعرفه جيدا ً خالل مســرته
يف الــدوري اإلنكليــزي
املمتــاز ونجاحه هنا.
تمكنا من الحصول
عىل العــب أردناه
جميعـــــــاً".
(أ ف ب)

إريكسن في طريقه إلى يونايتد
وافق صانع العــاب منتخب الدنمارك
كريستيان إريكسن مبدئيا ً عىل االنتقال اىل
صفوف مانشسرت يونايتد االنكليزي بعقد
ملدة ثالث سنوات.
وكان اريكســن ( 30عامــاً) اصبح
العبا ً حرا ً بعد انتهــاء عقده مع برنتفورد
االنكليزي الذي لعــب يف صفوفه ملدة ثالثة
اشــهر ،بعد تعافيه من ازمة قلبية حادة
كادت تودي بحياته خالل كأس اوروبا مع
منتخب بالده الصيف املايض.
وســبق الريكســن ان تدرب بارشاف
مدرب مانشسرت يونايتد الجديد ،الهولندي
اريك تن هاغ ،عندما حاول استعادة لياقته
البدنية يف صفــوف اجاكس امســردام
الهولندي مطلع العام الجاري.
وبحسب شــبكة "ســكاي" ،وافق
اريكســن مبدئيا ً عىل االنتقال اىل صفوف
يونايتد بعقــد حر ،عــى ان يقوم االخري
باعداد عقد يمتد عىل فرتة ثالثة اعوام قبل
ان يخضع للفحص الطبي تمهيدا ً للتوقيع.
ويملــك اريكســن خــرة يف الدوري
االنكليــزي املمتاز بعــد ان دافع عن الوان
نادي توتنهام ملدة  7اعــوام من  2013اىل
 ،2020قبل االنتقال اىل إنرت ميالن االيطايل.
كما لعــب ألجاكس ملدة ثالثــة اعوام من
 2010اىل .2013

ويبدو مانشســر يونايتد قريبا ً ايضا ً
من الحصول عىل خدمــات الظهري االيرس
الهولندي الدويل تايرل ماالسيا ،كما يسعى
اىل تعزيــز صفوفه ايضــا ً بالحصول عىل
الهولندي فرانكي دي يونغ من برشــلونة
االسباني ،علما ً انه خرس العديد من العبي
خط الوسط يف نهاية املوسم املايض ،امثال
الفرنيس بــول بوغبا والرصبــي نيمانيا
ماتيتش واالســباني خــوان ماتا وجييس
لينغارد( .أ ف ب)

يُالحظ ّ
أن تسعة العبين من
أصل  12في صفوف منتخب
لبنان لكرة السلة الذين يدافعون
عن الوانه ضمن النافذة الثالثة
للتصفيات اآلسيوية المؤهلة
الى نهائيات كأس العالم،
ينتمي معظمهم الى النادي
الرياضي بيروت أو كانوا ضمن
عداده في الماضي ،أمثال
علي منصور ،أمير سعود،
هايك غيوقجيان ،كريم زينون
(حاليون) ،وسيرجيو درويش،
وائل عرقجي ،علي حيدر وجيرار
حديديان (سابقون) ،باإلضافة
الى النجم الواعد يوسف خياط
المحترف في الخارج.

مخضرمان إلى اإلخاء

يبدو ّ
أن المدافع الدولي السابق
حمزه عبّود والمهاجم الفلسطيني
وسيم عبد الهادي في طريقهما
إلى نادي اإلخاء األهلي عاليه
بعد ّ
توصلهما
مبدئي مع
التفاق
ّ
ٍ
الجهاز الفني للفريق الجبلي
الذي ق ّرر دعم صفوفه بالعبين
مخضرمين ،إلى جانب كوكبة
من الالعبين الشباب الذين أثبتوا
كفاءتهم في الموسم الفائت،
ويُتوقع أن ّ
يوقعا على العقد
الرسمي نهاية األسبوع الجاري
ّ
في حال لم تعترضه أيّ عقبات.
ويملك الالعبان خبرة وافية على
الساحة الكروية ،فاألول يُعتبر من
أفضل المدافعين ،فيما يُع ّد الثاني
من الهدّافين البارزين ،حيث توّج
في الموسمَين الماضيَين هدافا ً
لدوري الدرجة الثانية.

مدرّبو "الطائرة الشاطئية"

أنهى االتحاد اللبناني للكرة الطائرة
دراسة المد ّربين الدولية للمستوى
األول بالكرة الطائرة الشاطئية
التي نظمها على مدار أسبوع
بإشراف اإلتحاد الدولي للعبة عن
طريق النظام األلكتروني المرئي
عن بُعد (زوم) ،أما المحاضرات
واالختبارات العملية واالمتحانات
الخ ّ
طية فأقيمت في مق ّر ومالعب
نادي الشباب البترون .وفي ختام
الدراسة نجح ك ّل من إيهاب الظنط،
ميرا عدره ،هادي عتر ،شربل
الق ّزي ،آيا ماريا مطر ،جوزيف
شاهين ،جون أبو جوده ،آدم
خوري ،غيث مصطفى ،هادي
عمّ ار ،عمر أبي كرم ،رامي أبو علي،
مهنّد اسماعيل ،نادر الفيداوي،
إيلي نجّ ار وجايسن نجّ ار.
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عمــــاد موســــى
i.moussa@nidaalwatan.com

حلويات الميقاتي
تالفيا ً ألكل الكنافة وترك قالبها،
أعد الشيف نجيب خيارات بديلة
تجنب الخسارة بالمفرق ما يمكن
أن يربحه بالجملة ،وفي ما يأتي
أبرز الخيارات:
يطلع إلى القصر الجمهوري في
الساعات المقبلة مع صينية كنافة
بجبن عمالقة ،بقطر يبلغ مترا ً
ونصف المتر .كنافة بال كعك .كل
مشتهٍ ممن يرغبون بحصة حكومية
يأكل من الصينية ما استطاع.
حلويات الميقاتي ال تُضاهى ال في
طرابلس وال في صيدا وال في بيروت
وصور .ال ّ
الحلب وال الدويهي وال
"سي سويت" وال "البابا" وال الماما
وال حلويات الشرق وال ط ّل خبرهم.
"تطعم التم تستحي العين" مث ٌل
ال ينطبق على أكلة الكنافة الذين
يأكلون وال يشبعون .إنهم مصابون
بجوع مزمن.
قد يستبدل دولة الرئيس الكنافة
بجاط معمول م ّد بجوز بحجم
مسيّرة .هذا الخيار مطروح بقوة
على طاولة المطبخ .معمول الميقاتي
يقارع معمول الصفصوف ويسقط
أي مقاومة تخسيس .يعلم الرئيس
المك ّلف أن السيّد الرئيس "ما
بيسوالو الحلو" لكن ممكن يدوق
قطعتين على الماشي ،ويعلم مع ّلم
الحلو ،بحكم الخبرة ،أن مهما التهم
صهر الرئيس من الحلو يظ ّل لسانه
أم ّر من القصعين وكالمه يقطر سمّ اً.
مع ذلك لم يشأ دولة الرئيس أن يطلع
إلى بعبدا "إيدو فاضية" مع إدراكه
المسبق أنه نازل حتما ً وس ّلته فاضية.
عدا الكنافة ومعمول المد ،أدرج
الميقاتي في مروحة خياراته ،جاط
ناطف محاط بـ  24حبة معمول.
على عدد الوزراء المقترحين .كل حبّة
بطعمة وال أل ّذ مع تلك الرغوة الدبقة
على المناخير .لم يخطئ من قال
"عند البطون تضيع العقول".
ترك الرئيس ميقاتي خياراته
مفتوحة :م ّرة كنافة .م ّرة معمول مدّ.
م ّرة عيش السرايا .م ّرة قطايف ،م ّرة
جزرية ،م ّرة مرصبان .م ّرة كربوج...
في ك ّل زيارة تشاورية إلى بعبدا
هناك شي حلو ،وهناك كالم معسول
وترحيب غير مسبوق بشيف نجيب.
شو جايبلنا معك اليوم؟
 حكومة تكنو سياسية من 24وزيراً ،نصف أعضائها قديم
ونصفهم جديد "مقطوفين طازة
كل حبة وأختها".
وماذا عن القطايف؟ ما في
حالوة الرز اليوم؟ ما في عثملية؟
أسئلة تحاصر"معلم الحلو" .بات
اهتمام أركان القصر منصبّا ً على
حلويات الميقاتي وليس من يهت ّم
ألمر الحكومة ،تش ّكلت كما يريدها
جبران أو لم تتش ّكل .ال مشكلة
عمرها ما تتش ّكل!

هـــــــــــــــل
تعــــــــــــلم

باع فان غوخ
ً
لوحة واحدة
فقط طوال
حياته،
ولم يشتهر
إال بعد وفاته.

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

يرقصن في شوارع مدينة مانغوينهوس في ريو دي جانيرو (أ ف ب)

البابا فرنسيس ينفي شائعات استقالته
دحض البابا فرنسيس الشائعات بشأن نيته االستقالة يف
املســتقبل القريب ،واصفا ً الحديث عن إصابته بمرض خطري
بأنه مجرد "ثرثرة".
وقال بعد أســابيع مــن التكهنات التــي رست حول
مســتقبله عىل رأس الكنيسة الكاثوليكية" :لم يتبادر ذلك
اىل ذهني أبداً" .وبعد اإللحاح يف ســؤاله إن كان مســتعدا ً
لالقتداء بســلفه بنديكتوس السادس عرش الذي كان أول
بابا يتقدم باســتقالته منذ العصور الوســطى ،أجاب "يف
الوقت الحايل ،ال .حقاً".

لكن البابا كرر موقفه بأنه قد يستقيل يف يوم من األيام يف
حال أصبح من املســتحيل عليه إدارة شؤون الكنيسة ألسباب
صحية .وعندما ســئل متى يتوقع أن يحدث ذلك ،أجاب البابا
البالغ  85عاما ً "ال نعلم .الله سيقول كلمته".
وقال البابا فرنســيس إنه أصيب "بكرس بسيط" يف ركبته
تم عالجــه ،ما أجربه عىل إرجاء رحلة كانــت مقررة يف تموز
اىل افريقيا ألجل غري مســمى .ونفى الشائعات عن تشخيص
إصابته برسطان املعدة خالل إجرائه عملية يف القولون يف تموز
 ،2021معتربا ً أنها مجرد "ثرثرة أروقة"( .أ ف ب)

زنابق مائية جديدة في لندن
أعلن الخــراء يف حدائق "كيو غاردنز" يف لندن
أنّهم اكتشفوا نوعا ً جديدا ً من الزنبق املائي العمالق
منذ منتصف القرن التاسع عرش ،بعدما كان يعتقد
أنه نوع آخر .وبقيت عينات هذا النوع الجديد غري
مكتشــفة يف الحدائق ملدة  177عاماً ،ويف املعشبة
الوطنية يف بوليفيا ملدة  34عاماً.
الظن ّ
ّ
أن هــذه الزنابق هــي من نوع
وســاد
"فيكتوريا أمازونيكا" ،أحد النوعني املعروفني من
الزنابق املائية العمالقةّ ،
لكن نوعها الفعيل اكتشف
بعدما عمل خــراء يف "كيو" مع فريق من بوليفيا
إلثبات أنها كانت يف الواقــع نوعا ً ثالثاً .وباإلضافة

إىل ذلكّ ،
إن "فيكتوريا بوليفيانا" التي تنمو أوراقها
حتى ثالثة أمتار يف الربية ،تع ّد األكرب يف العالم.
وتربّعت ك ٌّل من حديقة "ســانتا كروس دي ال
سيريا" وحدائق "ال رينكونادا" يف بوليفيا ببذور هذا
النوع الثالث من الزنابق املائية .وسمّ يت "فكتوريا
بوليفيانا" تكريما ً للــركاء البوليفيني يف الفريق
البحثي والنظام البيئي الطبيعي للنبات.
"وكيــو غاردنز" هو املــكان الوحيد يف العالم
حيث يمكن رؤية األنواع الثالثة من زنابق فيكتوريا
"أمازونيكا" و"كروزيانا" واآلن "بوليفيانا" جنبا ً
إىل جنب( .أ ف ب)

األلعاب النارية تغيب عن بعض المدن في عيد االستقالل األميركي
حرم هذه الســنة ،محبّو األلعاب النارية يف
بعض املدن األمريكية من مشــاهدتها يوم أمس
 4تموز ،وهو عطلــة وطنية يف الواليات املتحدة،
بسبب اضطرابات سلسلة توريد املفرقعات التي
تيضء عاد ًة سماء الصيف.
ومن املدن التي ألغيت فيهــا هذه العروض:
فينيكــس يف والية أريزونا وســاكرامنتو يف والية
كاليفورنيا ومينيابوليس يف مينيســوتا وكوليدج
بارك يف ماريالند.
وقال ستيف هاورس رئيس الجمعية الوطنية
لأللعاب النارية ّ
إن "الــركات تعمل بج ٍد لإلبقاء

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

عــى تلك العــروض الكبرية ألنها تجــذب الكثري
من االهتمام يف أماكن مثل واشــنطن وشيكاغو
ونيويورك" .مضيفا ً ّ
أن "األسواق املتوسطة الحجم
هي أكثر من يعاني" ،مشــرا ً إىل ارتفاع أسعارها.
مؤ ّكدا ً ّ
أن "كلفة الشــحن كانت تبلغ  9800دوالر
لكل حاوية ،لكنها ارتفعت إىل  36ألفاً".
وتفاقمت مشــكالت سلســلة التوريد خالل
جائحة "كوفيد" ،بسبب عمليات اإلغالق الصارمة
املرتبطة بها يف الخارج وغزو روسيا ألوكرانيا ،ما
ح ّد من توريد املنتجات ورفع تكاليف املتاح منها.
(أ ف ب)
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