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"نواب التغيير"...
وما أغفله البيان
تشبه عودة "نواب التغيير"
َ
الى الشارع
مشاركة بعضهم في
االنتخابات األخيرة إثر استقالتهم
من المجلس السابق .المشهد
يتكرر بعد فقدان اإلثارة وتغيّر
الظروف الموضوعية.
ال بأس بدعوة المواطنين الى
التظاهر دفاعا ً عن لقمة عيشهم.
لكن الخطوة ظهرت باهتة
مستدرجة لـ "الحنين" بعد
الترويج بأن "ثورة  17تشرين"
خرجت من الشارع لتدخل
صناديق االقتراع ،فجاءت الخيبة
مزدوجة .ذلك أن نصف الشعب
وجد مصلحته في التجديد للفساد
ولممثلي المنظومة ،والنصف اآلخر
انتظر تكاتف قوى المعارضة
والتغيير فخاب فأله في استحقاقين
نيابيين ،ويُخشى أال يهتدي هذا
الفريق الى صيغة تتصدى لرغبة
المحور االيراني في اإلتيان برئيس
مستنسخ عن الحالي.
حان الوقت ليتوقف المنحى
"التجريبي" الذي يمارسه نواب
التغيير الـ  .13جي ٌد أنهم أدخلوا
عادات حميدة على إدارة جلسات
البرلمان فارضين اولوية االنتخاب
على التوافقات ،وبثوا األمل بإمكان
التغيير عبر المؤسسات ،لكن
البارز هو تقصيرهم في البرهنة
عن نضج سياسي ووضوح
خطاب يمكن ترجمتهما فورا ً
في مجلس النواب وعلى الصعيد
الوطني العام ،وهو خلل ال تغطي
ُ
النيات الطيبة فجوته ،وال َ
وقت
إلصالحه بـ"المحاولة والخطأ".
بيان "نواب التغيير" األخير
ٌ
صرخة رأينا مثيالتهاُّ .
حض الزمالء
على اإلسراع في تشريعات تعالج
وضع المصارف وتقر السلطة
القضائية المستقلة وتنهي معضلة
الكهرباء ،الخ ...عمل ممتاز ،لكن
حَ سني النوايا الذين صاغوا "النداء"
لم ينتبهوا الى أنه دوران في حلقة
مفرغة لن ي ِ
ُكسب اصحابه اال ال ُدوار
وإفراغ اإلصالح من محتواه.
ال مفر من العودة الى "بيت
القصيد" حتى ولو حاول "نواب
التغيير" تأجيل االستحقاق
وتدوير الزوايا سواء بفعل بقايا
قناعات "ممانعة" أو العتقاد بأن
الواقعية السياسية تفرض انتهاج
"فن الممكن" .و"بيت القصيد"
ما أغفله بيان النواب ويتلعثم به
معظمهم في المقابالت ،وهو انه
عبثا ً يجري الرهان على فصل
اإلصالح عن استعادة السيادة.
فالمياه يمكن أن تعود الى أحياء
في بيروت اذا اشترى األنبوب احد
النواب وسهر على تركيبه ثالثة
نواب آخرين .والنفايات ممكن أن
ترفع من زاوية بفضل نائب آخر.
لكن كيف نحل مشاكل لبنان
الدولة والمجتمع والكيان؟
بيان "نواب التغيير" ودعوتهم
الناس الى مشاركتهم التظاهر
تعبير عن "يأس مبكر" سيتحول
"عجزا ً مطلقاً" في غياب
مشروع سياسي واضح وقرار
وطني جريء بالتعاون بال عقد
ومزايدات مع كل نائب سيادي
راغب في استعادة الدولة من
رأسها حتى األساس.
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لبنان دخل مخاض الـ" :"BLACK OUTبروفا أولى لـ"السواد األعظم"

الحكومة "فاصل ونواصل":
"دعاية عونية" للترسيم والغاز!

وقفة احتجاجية في وسط بيروت ترفع الصوت ضد "قتل النساء" بالتزامن مع وقفات مماثلة في عدة عواصم عربية أمس (رمزي الحاج)

فرضــت "قرقعة" االنهيــار إيقاعهــا عىل مجمل
مناحــي حياة اللبنانيني ،حتى باتت يومياتهم كالســر
فوق "الجمر" يف متاهة من الرساديب املعيشــية واملالية
والصحية والخدماتية بحثا ً عن مقدرات العيش والصمود
بال مــاء وال دواء وال كهرباء ...أما أهل الحكم فص ٌّم بك ٌم
عمي يتجاهلون رصاخ الناس ويتغاضون عن مآســيهم
ٌ
وال يعنيهم من "سدّة املسؤولية" سوى مقدار ما تمنحه

من مغانم ســلطوية لهذا الطرف أو ذاك ،وعىل ذلك تتواىل
عروض مرسحية "اإلنقــاذ واإلصالح" فصوال ً بني أركان
السلطة بينما االقتتال مستم ّر عىل أشده خلف الكواليس
لتنازع الحصص عىل "الخشبة" الحكومية.
وباألمس ،دخلت مساعي التأليف "وقتا ً مستقطعاً"
فرض إرجاء موعــد انعقاد اللقاء التشــاوري الثالث يف
بعبدا بني رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس املكلف

"مسوّدات النكد"ستوا َجه بصدمات...لتحريك المياه
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نجيب ميقاتي ،تحت وطأة اســتمرار التباعد يف املواقف
حيال الخطــوط العريضة لخريطة التشــكيلة الوزارية
الجديدة ،فربدت الحماوة عىل أرضية التشــكيل وسادت
معادلة "فاصل ونواصل" حكوميا ً لتربز عىل شاشــة "أو
تي يف" مداخلة لرئيس الجمهورية بدت أشبه بـ"الدعاية
العونية" لتســويق "منتجات" العهد يف ملفي الرتســيم
واستجرار الغاز.
١٣

جعجع :نخون ثقة الشعب اذا لم نتفق كمعارضة على اسم رئاسي واحد 2 +

إستمرار إجالء المدنيين من سلوفيانسك
جونسون محاصر حكوميًا ونيابيًا:
موسكو ُتهدّد واشنطن بـ"غضب الرب" "وداعًا بوريس"
فيمــا تواصــل روســيا عدوانها يف
منطقة دونبــاس األوكرانية ،حيث تُحاول
قضم دونيتسك شــيئا ً فشيئا ً بعد ابتالعها
لوغانســك ،هدّد الرئيس الرويس السابق
ونائب رئيس مجلس األمن القومي ديمرتي
ميدفيديف أمس الواليات املتحدة بأنّها قد
تواجه "غضب الــرب" إذا واصلت الجهود
للمساعدة يف إنشاء محكمة دولية للتحقيق

بـ"اإلجراءات الروســية يف أوكـــرانيا".
وتحدّث ميدفيديف خالل خطاب طويل عرب
قناتــه عىل تطبيق "تلغــرام" عن القصف
النووي األمريكي لليابان خالل الحرب العاملية
الثانية ،وعن الحرب يف فيتنام .وتساءل" :هل
حُ مّ ل أي شخص املسؤولية عن تلك الجرائم؟
أي محكمة دانت بحر الدمــاء الذي أراقته
الواليات املتحدة هناك؟".
١٣

عقوبات أميركيّة جديدة على شبكة تبيع نفطًا إيرانيًّا

طهران تعلن اعتقال ديبلوماسي
بريطاني ...ولندن تنفي

أوقف "الحرس الثوري" اإليراني ديبلوماســيني أجانب ،بينهم بريطاني بتهمة
ّ
"التجســس" ،بحســب ما ذكرت وكالة "فارس" اإليرانية والتلفزيون الحكومي.
وأوضحت "فارس" أن "استخبارات "الحرس الثوري" حدّدت واعتقلت ديبلوماسيني
يتجسســون يف إيران" ،مشري ًة إىل أن بينهم بريطانيا ً ُ
ّ
ط ِر َد
يف سفارات أجنبية كانوا
الحقا ً من البالد .لكن التلفزيون الرســمي أشار إىل أن الديبلومايس الربيطاني ُ
طرد
من "املنطقة" التي اعتُقلوا فيها يف وسط إيران.
١٣

جونسون خالل جلسة مساءلة رئيس الحكومة األسبوعيّة في البرلمان أمس (أ ف ب)

يعيش رئيس الحكومــة الربيطانية
بوريس جونســون "كابوســا ً سياسيّا ً
وحكوميّــاً" حقيقيّــاً ،بيد أنّــه ما زال
ّ
متمســكا ً بموقفه ويرفض اإلســتقالة
من منصبه .ويف أعقاب سلســلة واسعة
من اإلستقاالت من حكومته التي تواجه
مسلسالً من الفضائح ،التقى وفد وزاري
جونســون أمس ودعاه إىل اإلســتقالة،
ّ
لكن رئيس الــوزراء ا ُملحافظ تعهّ د البقاء

والرتكيز عــى "قضايا بغايــة األهمية
تواجه البالد".
ويبدو أن قبضة رئيس الوزراء البالغ
 58عاما ً عىل الســلطة ترتاخى منذ ليل
الثلثاء بعدما اســتقال رييش سوناك من
منصــب وزير املال وســاجد جاويد من
منصب وزير الصحة بفــارق  10دقائق
بعدما سئِما من سلســلة الفضائح التي
ته ّز الحكومة منذ أشهر.
١٣
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"«مس ّودات النكد"ستوا َجه بصدمات ...لتحريك المياه
حني عقد جلسة لحكومة ترصيف أعمال،
كــلــيــر شــكـــر
مع العلــم ّ
أن نادي رؤســاء الحكومات
الســابقني كان يحاذر السماح ألي رئيس
ال ييش «الكالش» املتــوارث من آخر
حكومة القيام بهذه الخطوة .ما يعني أنّه
أيام حكومة ترصيف األعمال ،بني رئيس
ال حراجة لدى الرجل يف تجاوز ما ســبق
الحكومة املك ّلف نجيب ميقاتي ،والفريق
ألسالفه ،من رؤساء الحكومات ،أن رفضوا
العونيّ ،
بأن مشــوار التأليــف قد ينتهي
القيام به ،وهو قد يلجأ إىل هذا األمر يف أي
رسيعا ً إىل قيام حكومة جديدة قادرة عىل
لحظــة ممكنة ،مع العلــم ّ
أن التقديرات
استالم صالحيات رئيس الجمهورية يف ما
تشري إىل ّ
أن ميقاتي لن يخطو هذه الخطوة
لو غرق االســتحقاق الرئايس يف مستنقع
إال بعــد اســتنفاد ك ّل
الخالفــات الداخليــة،
سيناريوات التفاهم وبلوغ
ببُعدهــا االقليمي .ال بل،
التأليف الحائط املسدود.
يبدو ّ
أن األمور إىل مزيد من
سيناريو «"إستقالة"»
لكنه يحاول توظيف هذه
التعقيد ،والتصعيد!
إىل اآلن ،يتــرّف الوزراء المسيحيين من الورقة يف «بازار» الضغط
املبكر لدفع الفريق العوني
ميقاتي مــن منطلق أنه الحكومة المستقيلة
إىل التعامــل «بواقعيــة
«مرتــاح عــى وضعه».
ليس مستعجالً أو مضطرا ً وارد جدًا ...أي بمعنى االستسالم».
مقاطعة أي عمل
ولكــن مــن يعرف
لتقديــم أي تنازل .وضع
الرئيس ميشال عون ،يدرك
التكليف يف جيبه ،والبقية
حكومي ووزاري
سلفا ً ّ
أن «زركه يف الزاوية»
صارت تفاصيــل ثانوية.
لن يؤتي ثماره ،حتى لو كان عهده يف آخر
فإمّ ا يقبل رئيس الجمهورية ،ومن خلفه
أيامه ،وهو لــن يرفع راية القبول «باألمر
رئيس «التيار الوطني الح ّر» جربان باسيل
الواقع» مهما تكاثرت الضغوط من حوله.
بما سيعرضه يف مسوداته ،وأبرز مطالبه
ّ
فــإن املهام التي قد
وفق بعض عارفيه،
الحصول عىل حقيبــة الطاقة ،ولكن من
تلقى عىل عاتق الحكومة ،ال ســيما يف ما
دون التنازل عن حقيبــة الداخلية ،وإمّ ا
َ
ّ
خص ملف ترســيم الحدود اذا ما سلكت
فلتبق حكومة ترصيــف األعمال قائمة.
املفاوضات مسارا ً ايجابياً ،تدفع بالفريق
ويمكنهــا أن تصري حكومة برتبة «رئيس
العونــي إىل تكثيف مطالبتــه بحكومة
جمهورية».
مطعّ مة ببعض الوجوه السياسية ليكون
أكثــر من ذلك ،يهــوّل ميقاتي بعدم
رشيكا ً باملبارش بالقرارات التي قد تتخذها
ممانعته يف الدعوة لعقد جلسة للحكومة
الحكومة.
املستقيلة ،يف حال تع ّذر االتفاق مع رئيس
وفق هؤالءّ ،
فإن املســودة األوىل التي
الجمهورية عىل تأليــف حكومة جديدة،
تقدم بها ميقاتي هي أشــبه «بمســودة
وهو الذي سبق له أن فعلها يف العام 2011

خفــايـــا
إعتربت مصادر مراقبة أن
نائب رئيــس مجلــس النواب
الياس بو صعب يحاول أن يلعب
دورا ً مرجعيــا ً ليكــون بمثابة
الرئيس الرابع مقلدا ً الدور الذي
حــاول أن يلعبه قبلــه النائب
ميشــال املر يف عهــد الوصاية
الســورية .وأخذت هذه املصادر
عليــه أنــه يف طرحــه لتعديل
مرسوم تشــكيل هيئة محاكم
التمييز يعطي الحق لوزير املالية
بما ليس له حق فيه.
الحظ متابعــون أن وزير
املهجريــن نشــط عــى خط
النازحني بعدما شطب الرئيس
ميقاتي اســمه من تشــكيلته
الجديــدة .والحظــوا أيضا ً أن
اقرتاحه عــودة  15ألف نازح يف
الشــهر يعني الحاجة إىل عرش
ســنوات إلعادة مليون ونصف
مليون نازح ،هذا إذا وافق النظام
عىل عودتهم وإذا لم ِ
يأت غريهم
أو إذا لم يعودوا.

ميقاتي يتصرّف من منطلق أنه «"مرتاح على وضعه"»

النكد» التي يُراد منها أن تُرد «مع الشكر»
ألن رئيس الحكومة املكلف ليس متحمّ سا ً
ّ
باألســاس لتغيــر الحكومــة طاملا ّ
أن
توازناتها ال تزعجه .ولهذا رفع مســودة
ال تســتهدف إال الوزراء الذين توىل رئيس
الجمهورية تسميتهم ،والغاية منها نزع
حقيبة الطاقة من حصة الفريق العوني.
يضيف هــؤالءّ ،
أن رئيس الجمهورية
لن يستســلم لواقع انســداد األفق أمام
مشــاورات التأليف خصوصا ً اذا تمســك
ميقاتــي بقاعــدة «»take it or leave it
بمعنى رفضه فتح باب التفاوض الجديّ
للدفع باتجاه التأليف ،وهو سيلجأ إىل كل
الوسائل املتاحة لتحريك املياه الراكدة.
يشريون إىل ّ
أن االحتماالت املمكنة يف
هذا املجال ،هي إمّ ا تطعيم هذه الحكومة

ببعــض الوجوه السياســية التي يريدها
رئيــس الجمهوريــة من بــاب الرشاكة
الفعليــة يف الحكومــة ،ال عــر ممثلني
بالواســطة ،وإمّ ا تنفيذ صدمة كهربائية
من شأنها أن تؤدي إىل خلط األوراق .ويبدو
يف هذا السياقّ ،
أن ســيناريو «استقالة»
الوزراء املسيحيني من الحكومة املستقيلة،
وارد جــداً .أي بمعنــى مقاطعة أي عمل
حكومي ووزاري .ويكــون ذلك من باب
افقاد مجلــس الوزراء ،يف حال قرر رئيس
الحكومة املســتقيلة الدعوة لعقد جلسة
ملجلس الوزراء ،ميثاقيته املسيحية ،وذلك
لقطع الطريق أمام هــذا التطور .وبذلك،
يكون الر ّد املبارش عىل أي محاولة لرئيس
الحكومة القفال باب مشــاورات التأليف
من خالل تعويم الحكومة املستقيلة.

عىل عكس ما يفعله تجاه
«التيار الوطني الحر» لم يصدر
عن الرئيــس ميقاتي أي رد عىل
ما نرش عــن أنه ســمع كالما ً
ّ
مسيات
قاســيا ً بعد بيانه عن
«حزب الله» .األمر الذي لم يرتك
مجاال ً كبــرا ً للتســاؤل حول
الجهة التي أسمعته هذا الكالم.

"«مسيّرات حزب الله رسالة إيرانية من لبنان على حساب شعبه»"

جعجع :نخون ثقة الشعب إذا لم نتفق كمعارضة
على اسم رئاسي واحد
تنــاول رئيــس حــزب «القوات
اللبنانية» ســمري جعجع خالل لقائه
امس يف معراب وفــدا ً من حزب االتحاد
الرسياني برئاسة ابراهيم مراد ،مسألة
الحــدود البحرية ،وقــال« :بعد انتظار
طويل منذ االســتقالل ،من غري املقبول
اللعب يف هذا املوضــوع لغايات حزبية
او اســراتيجية غري متعلقــة بلبنان.
فالحكومة اللبنانية تتابــع منذ العام
 2010هذه املسألة ،وشئنا ام ابينا ،هذه
الحكومات مع كل حســناتها والثغرات
املوجودة فيها اال انها السلطة اللبنانية
املولجة متابعة مصالح لبنان خصوصا
املعرضة لخطر خارجي ،وكيف بالحري
اذا كانت من ارسائيل؟».
وقال« :منذ العام  ،2010تمثّل غالبا
جميع االطراف يف هذه الحكومات التي
وضعت سياســة معينــة واتبعتها اىل
اليوم ،خصوصا عندما ارسلت تصوّرها
حول حدود لبنان االقتصادية الخالصة
اىل االمم املتحــدة ،وكانت آنذاك حكومة
ميقاتي التي ســميت بحكومة «حزب
اللــه» و 8آذار والتي لــم نتمثل فيها.
وبعدها نــام امللف نومــة اهل الكهف
ليســتفيق من جديد يف العــام ،2021
حني طلبت الحكومة اللبنانية وساطة
االمريكيــن وأجريــت املفاوضات يف
الناقورة املستمرة اىل اليوم ،واستطاعت
هذه الوســاطة ان تقربنا اكثر من اي
وقت مــى اىل نتيجة وذلك بشــهادة
املسؤولني اللبنانيني ،خصوصا من هم
االقرب اىل «حزب الله» ،ولكن يف الوقت
الذي نقرتب فيه الستخراج نفط لبنان
وغازه فاجأنا «حــزب الله» بإطالق 3
مســرات باتجاه املنصة التي وضعتها

ارسائيل عىل مقربة من الخط .»29
وتابــع جعجع« :تحــدث «حزب
الله» ،كالعادة ،بلغتــه املعهودة مدعيا
ّ
املســرات بغية الحفاظ عىل
انه اطلق
نفــط لبنان وغــازه وتقويــة موقف
الحكومــة اللبنانية ،التي أكدت باالمس
ان ال علم لها بهــذا املوضوع كما انها
ال ترغب يف مســاهمة اي احد يف تقوية
موقعها التفاويض ،وقد اتى هذا الكالم
عىل لســان وزير خارجيــة الحكومة
«املحســوبة علني اكثر مَ نّا محســوبة
عىل غرين» والقريــب من «حزب الله»،
ما يــدل عىل ان الحزب يترصف بمفرده
من خالل مصادرة القرار االسرتاتيجي
للدولة اللبنانية من دون حق ،االمر الذي
يتطابق مع ما نردده دائما».
واعترب جعجــع ان «حزب الله» لم
يقم بهذا الفعــل من اجل تقوية موقف
الحكومــة ،كمــا يدعي ،بل لســببني
بســيطني :االول الن املفاوضــات التي
جرت يف قطر بني الواليات املتحدة وايران
لم تفض اىل اي نتيجة ما دفع االخرية اىل
توجيه رســالة اىل الفريق املفاوض عرب
«حزب الله» بانه باســتطاعتها التدمري
يف اي بلد تريد اذا لم تمنح مطالبها .اذا
هذه الرســالة وجهتها ايران من لبنان
عىل حساب شــعبه .اما السبب الثاني
فهو تذكــر اللبنانيني بأن «حزب الله»
مقاومة وباســتطاعته رضب ارسائيل
وارسال املسريات بعدما علم اللبنانيون
بتأثريه الســلبي عىل االوضاع اللبنانية
السيادية واملعيشية».
وأدرج جعجع خطوة «حزب الله»
«يف اطار حزبي ضيق واقليمي ال عالقة
له بمصالح الشــعب اللبناني بل ضده،

جعجع ووفد «"اإلتحاد السرياني"»

فارســل املسريات واســتفز الحكومة
اللبنانية قبــل غريها وعرقل عملها ،ما
ادى اىل االرباك الذي شــهدناه يف االيام
االخرية» ،وطالب الحكومــة اللبنانية
بـ»أن تقول لـ»حزب اللــه» علنا ً انها
الطــرف املفاوض ولــدى احتياجها اىل
اي امر تطلب مساعدة الجيش اللبناني
وليــس اي جهــة اخرى كــي ال يتخذ
املوضوع منحى آخــر ومعادالت اخرى
ابعد ما تكــون عن تأمني مصالح لبنان
وشعبه» ،الفتا اىل انها «املرة االوىل التي
تطــرح فيها الحكومة االمور بشــكل
واضح ورصيح االمر الذي ازعج «حزب
الله»».
واوضــح جعجــع ان «االنتخابات
النيابية انتهت وفرح الشعب بأن تحالف
«حزب اللــه» والتيار وحلفائهما لم يعد
يمتلك االكثرية ولكن حتى هذه اللحظة
لم يلمس اللبنانيون اي نتيجة عملية تدل
عىل فقدان هذا الفريق لالكثرية بل عىل

"حزب الله" في إطار حزبي ضيق
وإقليمي ال عالقة له بمصالح
الشعب اللبناني بل ضده»

العكس وكأن االمور تتابع بالشكل الذي
كانت عليه» .من هنــا توجه اىل بعض
النــواب الجدد واملســتقلني يف املجلس
النيابــي ،قائال« :الناس لــم تنتخبكم
لطرح الشــعارات ورفــع الترصيحات
فقــط والتظاهر يف الشــارع بل التخاذ
خطوات عملية تســاهم يف التغيري عىل
ارض الواقــع ،ولكن ،لالســف ،حتى
تفــض ترصفاتكم اىل هذه
الســاعة لم
ِ
النتيجة ،ان عىل مستوى االنتخابات التي
حصلت داخل املجلــس النيابي او عىل
مستوى تسمية رئيس حكومة جديد».
واضــاف« :البــاب االول للخالص
سيكون انتخابات الرئاســة ولكن اذا
خضتموهــا كمــا خضتــم انتخابات
نيابة الرئاســة واعضاء هيئة املجلس
سنكون امام النتيجة ذاتها وستعطون
محــور «حــزب اللــه» وحلفائه ،اي
محور الســلطة كما تسمونه ،منصب
رئيــس الجمهورية عىل طبق من فضة
وسرتبطون الشعب عىل مدى السنوات
الست املقبلة بالوضعية ذاتها».
ودعا جعجع «كل فرقاء املعارضة
من نواب جدد ومســتقلني واحزاب اىل
التفاهم عىل مرشح مختلف عن مرشح
الســلطة الحالية التي ســتعلن عنه يف

اللحظات االخــرة وهو مــن املمكن
ان يكــون مقبوال يف الشــكل ولكنه يف
املضمون شــبيه بمرشــحهم الحايل»،
وقــال« :اذا لم نتوصــل كمعارضة اىل
االتفاق عىل اســم رئايس واحد لخوض
املعركة ســنخون عندها ثقة الشــعب
التي منحت لنا وسيبقى عملنا يف اطار
الترصيحات املشــابهة فقط ال غري ،لذا
اتمنى اال يخون نــواب املعارضة هذه
االمانة ولنــدرك جميعا كيفية الترصف
عىل املســتوى العميل كــي نفتح باب
الخالص لهذا الشعب».
وجــدد التأكيد «اننــا امام مرحلة
مفصلية وهي انتخابات الرئاسة ،النه
طاملا الرئيس ميشــال عــون يف بعبدا
فـ»العوض بسالمتكن» الننا لن نشهد
اي امر ايجابي ،اذ لم نره يف الســنوات
الخمــس املاضية لن نــراه اليوم ،وما
يحصل يف مسألة تشكيل الحكومة املثل
االكرب عىل ذلك ،وسنشهد امورا ً اسوأ».
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وكان جعجع عرض مع الســفري
الرويس الكســندر روداكوف للعالقات
الثنائيــة بــن البلدين واملســتجدات
السياسية املحلية واالقليمية.
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طـونــي فــرنــســيـس

دعوة «"التغييريين"» المجلس إلى وقفة تاريخية بين الترحيب ورفض التعليق

هل يدعو بري إلى عقد جلسة تشريعية
على قاعدة «"تشريع الضرورة"»؟
بمثابة رصخــة للجميع من أجل الخروج من
أكـــرم حـــمـــدان
اإلصطفافــات والتعاون بما يخــدم البلد بال
بينمــا يســتمر التلهــي باملحاصصات
مناكفة خصوصا ً يف ظل غياب اإلرادة والحكم،
والكيدية يف التعامل مع ملف تشكيل الحكومة
وبمــا أن الســلطة التنفيذيــة عاجزة فعىل
الجديدة وتزداد البالد إنهيــارا ً يوما ً بعد آخر،
املجلــس النيابي أن يبادر إىل وضع خطة عمل
تــرز إىل الواجهة دعوات للمجلــس النيابي
وترشيعات بذهنية فــوق العادة لكي ال نصل
بصفته املؤسسة الدســتورية األم ،لكي يأخذ
إىل اإلنهيار واإلنفجارالكبري ،واملطلوب تخطي
املبــادرة ويضــع األمــور يف نصابها ويضع
املماحكات فليس لدينــا ترف الوقت من أجل
حدّا ملسلســل التدهور والتحلل الذي تشهده
إيصال البلد إىل بــر األمان ونحن يدنا ممدودة
مؤسسات الدولة.
للجميع من أجل بناء لبنان».
ومــن هــذه الدعــوات،
أما رئيس لجنــة الرتبية
النائــب حســن مــراد فقال
مطالبة رابطة النواب السابقني
لـ»نداء الوطــن»« :نحن من
بعد إجتماع هيئتهــا اإلدارية
جرادة :صرخة فوق
دعاة سياسة مد اليد لخصومنا
أمس ،رئيس مجلــس النواب
نبيه بري بعقد جلســة عامة العادة ...مراد :لترجمة يف السياســة ،فكيف الحال إذا
البيانات أفعا ً
ال
كان أصحاب الدعوة بأغلبيتهم
ملناقشة املواضيع العالقة ألن
ليــس بيننــا وبينهــم من
املجلس سيد نفسه ،ومطالبة يعقوبيان :المطلوب
خصومة ،ونتمنــى أن ترتجم
رئيس الحكومة املكلف نجيب
وقفة تاريخية...
ميقاتــي اإلرساع يف بــت أمر
لغة البيانــات أفعاال ً وخطوات
الحكومــة ألن الوقــت ليس الحشيمي :خطوة جريئة تنسيقية وعملية عىل األرض،
ملصلحتنا وألن هناك قرارات مهمة تحتاج إىل
ألنه حتى اآلن هناك قســم كبــر من الزمالء
من يتحمّ ل مسؤوليتها.
التغيرييني ما زال يعتــر أنه يف خصومة مع
وكان ســبق هذه الدعــوة موقف الفت
أغلبية القوى السياســية املوجودة يف مجلس
لتكتل نواب «قوى التغيري» عرب بيان أصدروه
النــواب حتى التي ليس لهــا عالقة بالطبقة
أمس األول ،دعوا فيه املجلس النيابي إىل وقفة
الحاكمة وليست جزءا ً منها».
تاريخية لصالح الناس ،كما دعوا النّواب للعمل
ســوية عىل ورشــة ترشيعية ،تتضمن إقرار
يعقوبيان :إلنجازالقوانين اإلصالحية
القوانني األساســية املســاعدة إلعادة إطالق
بدورها ،قالــت النائبة بــوال يعقوبيان
النمو ودعــوة اللبنانيني للضغط منذ اآلن من
لـ»نداء الوطن»« :املطلوب وقفة تاريخية ألن
رئيــس جدي ٍد للجمهورية يكون
إنتخاب
أجل
هناك قوانني إصالحية أساســية موجودة يف
ٍ
ِ
مســتعدا ً أن يضع مصالح النــاس يف أولوية
األدراج منذ سنوات ويجب أن تُق ّر ،ومنها عىل
سبيل املثال قانون إســتقاللية القضاء ،ملاذا
عهده ،وللضغط من أجل تشكيل حكومة تقر
لم يتم تحديد مهلة زمنيــة لوزيرالعدل الذي
خطة حقيقية للتعــايف لوقف النزيف وإعادة
إســرده؟ فموضوع تبادل الكرات واألدوار ال
إطالق عجلة القطاعات اإلقتصادية املنتجة.
يمر عىل أحد ،وهناك أيضا ً قانون الـ»كابيتال
فما الغاية من هذا املوقــف الذي أطلقه
هؤالء النواب ،وكيف يمكــن أن يُرتجم عمليا ً
كونرتول» والقوانني التي يُطالب بها صندوق
النقد وإعادة هيكلة املصــارف ،فعىل القوى
داخل املجلــس وبالتعامل مــع بقية الكتل
السياســية املوجــودة يف املجلــس تحمــل
والنواب؟
ويف حني ّ
املســؤولية يف إنجاز هذه القوانني ،كما نريد
فضل البعض عدم التعليق ،رأى
رئيس جمهورية إنقاذيا ً ألن هناك الكثري من
النائب الدكتور إلياس جرادة يف حديث لـ»نداء
اللبنانيني من خــارج املنظومة ،وهناك نفس
الوطــن» أن «الدعوة اىل وقفــة تاريخية هي

اقتراح قانون لـ"نواب التغيير"» لتحصين
حماية الذهب لدى مصرف لبنان

تقدّم تكتل «نــواب قوى التغيري» امس بإقرتاح
قانون معجل مكــرر اىل مجلس النــواب« ،لتعديل
للقانون  42/86لتحصني حماية موجودات الذهب
لدى مرصف لبنان» .وأُرفق إقرتاح القانون باألسباب
املوجبة ومربرات العجلة اآلتية:
«يف خضم األزمــة املالية التي تــرب ركائز
االقتصاد الوطني والتي أدّت اىل تبديد ودائع املودعني يف
املصارف وإفقار املواطنني وزعزعة األمن االجتماعي
والغذائي ،ويف وقت يستباح كل ما تبقى من احتياطي
وتوظيفات الزامية لدى مرصف لبنان،
وملا لم يعد يمكن االطمئنان اىل سالمة املوجودات
الذهبية لــدى مرصف لبنان ،خصوصــا ً ان أصواتا ً
تعالت اخــرا ً مطالبة باســتعمال الذهب لتغطية
الفجوة الهائلة املرتاكمة يف القطاع املرصيف .وملا كانت
أي عملية تتناول املوجودات الذهبية ســتؤدي حتما ً
اىل انهيار اقتصادي شامل ،وال سيما بغياب أي خطة
إقتصادية ومالية واجتماعية متكاملة،
وملا كان القانون رقم  42/86الصادر يف  24أيلول
 1986قد منع بيــع املوجودات الذهبية لدى مرصف

لبنان والترصّف بهــا ،ولكنه لم يتطرق اىل العمليات
املاديــة أو املالية األخرى التي يمكــن ان تطال هذه
املوجودات غري البيع والترصّف ،مثل املبادلة ()Swap
والرهن ومنح حق الخيار ( )Optionوغريها ،كما أنه
لم يمنع نقل الذهب من مكان (أو بلد) اىل آخر،
وملــا كان القانون املذكور لم يتضمن أي عقوبة
ملن يخالف أحكامه ،ومن الرضوري لحظ عقوبة إذ ال
عقوبة من دون نص ،وملا كان من الرضوري توسيع
إطار القانون  42/86لتحصــن حماية املوجودات
الذهبية لــدى مرصف لبنان ،بحيــث يمنع بصورة
مطلقة وباتــة أي كان من القيام بأي عملية تتناول
ملكية أو إدارة أو استثمار هذه املوجودات الذهبية أو
ارهاقها بأي أعباء أو نقلها ،اال بنص ترشيعي رصيح
يصدر عن مجلس النواب.
وعليه ،نضع اقرتاح القانــون الحارض لتعديل
املادة الوحيدة من القانــون  42/86الذي يمنع بيع
املوجودات الذهبية لدى مرصف لبنان.
لذلك ،نتقدم من املجلس الكريم باقرتاح القانون
املعجّ ل املك ّرر املرفق ،طالبني مناقشته واقراره».
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النائب جرادة

تغيريي ويوجد الكثري من الناجحني ولن نطرح
أسماء للحرق ولكن عندما نصل إىل اإلستحقاق
فهناك الكثري من الشخصيات خارج املصالح
الشخصية والعائلية والحزبية».

الحشيمي :خطوة جريئة

والقت دعوة النواب إستحسانا ً لدى النواب
املســتقلني وقد رحب بها باســمهم النائب
الدكتور بالل الحشيمي وقال لـ»نداء الوطن:
«هــذا الطرح مقبول وخطــوة جريئة ونحن
نشجع عليها ألن وضع الناس لم يعد يحتمل،
واملطلوب العمل مــن أجل الخروج من األزمة
وهذه األفــكار كانت من إقرتاحــات النواب
املســتقلني منذ جلســة إنتخاب هيئة مكتب
مجلس النواب ،وانا دعيت بعد اإلستشــارات
غري امللزمة للتعاون من أجل تشكيل الحكومة
برسعة بهدف إراحة الناس».
تبقى اإلشــارة أخريا ً إىل أن رئيس مجلس
النــواب قد يُبــادر يف أي لحظــة للدعوة إىل
عقد جلســة ترشيعية عىل قاعــدة «ترشيع
الرضورة» ،التي ســبق وأقدم عليها يف مراحل
ســابقة يف ظل وجود حكومة ترصيف أعمال
وهــو اإلجتهاد الذي يعمــل بموجبه الرئيس
بري يف حاالت كهذه ،سيما إذا ظل أفق تشكيل
حكومة جديــدة مقفالً وإقــرب الدخول يف
توقيت إستحقاق إنتخابات رئاسة الجمهورية
مع بداية شهر أيلول املقبل ،وبات البلد بحاجة
إىل قوانني وترشيعات من صنف ما طرح أمس
األول أمام لجنة األشغال العامة والنقل.

سؤال المرحلة والمراحل
لم يتغيّر المشهد منذ شهور ،بل منذ سنوات .تعطيل
وفراغ وصراعات فيما البلد يغرق .واليوم تستمر السيرة
والمسيرة ،كأن شيئا ً لم يحصل .لم تنفجر االزمة التي جرى
التحذير منها منذ عقد على األقل .لم تنهب ودائع اللبنانيين.
لم تنهَ ر معيشتهم وطبابتهم ومدرستهم وجامعتهم .لم تقفل
مؤسساتهم ومراكز عملهم ولم يصبح عشرات االلوف منهم
عيش وأمان.
في المغتربات الحقين بمن سبقهم بحثا ً عن ٍ
باتت زيارة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الى رئيس
الجمهورية شريكه في التأليف حدثا ً تاريخياً ،تحصل
الزيارة فيبدأ السجال والتسريب واالتهام ،فينشط الوسطاء
أو يستنكفون ويبدأ التكهن بموعد الزيارة الثانية وبعدها
الثالثة ويصبح الموضوع عدد الزيارات .جرى ذلك مع
رئيس مكلف آخر ،بل أكثر من رئيس مكلف ،وفي كل حين
تكررت الصور نفسها ،اشتراطات ومطالب وحصص لم
تكن يوما ً في صلب الحل وال تقدمت باتجاهه قيد أنملة.
اليوم أيضا ً يحتاج رئيس الجمهورية والرئيس المكلف
الى وسيط يسهّ ل تحديد المواعيد إلطالع الشعب اللبناني
على مسار عالقة حكامهم في سياق عملية التحكم به،
وربما تضاف الى مهمات هوكشتاين مهمة الوساطة بين
زعامات البلد وهو في طريقه الى كاريش .باتت شعوب
العالم قاطبة تعرف برنامج جوالت جو بايدن ،وفي محيطنا
يعرفون جدول اعماله بين فلسطين والسعودية ،وال يزال
ابناء بالد األرز يتكهنون بشأن احتماالت موعد لقاء بعبدا…
واللقاء الذي سيليه!؟ الغريب في األمر ان المسلسل بات
سخيفا ً ومهينا ً للناس بعد أن اشبعتهم سياسات التحالف
الحاكم اذالال ً وقهراً .والتحالف لم يتغيّر .لم تقتله شدّة ولم
تف ّرقه انتخابات ،واركانه يعرفون بعضهم ويتشاركون
ويتحاصصون منذ سنوات وعقود ،والبديهي ان يكون
اتفاقهم هو الطبيعي ،وغير الطبيعي خالفهم في ظروف
انتقالية يُفتَرض ان يسعى الجميع لتمريرها من دون زيادة
في الخسائر .لم يعد لالنتخابات مغزى وفقدت الديمقراطية
معناها بحسب دراسة موسعة لمؤسسة البارومتر العربي
في جامعة برنستون االميركية .شملت الدراسة عددا ً من
البلدان العربية من تونس الى العراق مرورا ً بلبنان .كانت
نتائج البحث مؤسفة ،في كل هذه االمكنة تتراجع قيمة
الخيارات مع التدهور المعيشي واألمني ويوضع الناس
مر ًة اخرى امام المفاضلة بين األمن والرخاء من جهة أو
االنتخابات من جهة أخرى .وليس في ذلك ما يفاجئ.
تتشابه بلدان البحث في تركيبتها والمؤثرات التي تحكمها
وبين العراق ولبنان قرابة اصلها في األخ االكبر الذي يجعل
كل انتخاب فصالً من فصول الدكتاتورية.
متى سيصعد نجيب ميقاتي الى بعبدا وكم من الوقت
سيبقى وماذا سيقال بانتظار الصعود التالي ،تلك هي اسئلة
المرحلة ،ال االسئلة المتعلقة بأي قعر وصل اليه لبنان وكيف
الخروج منه الى بلد طبيعي كبقية بلدان الله.

هيبي« :فخور برؤية األثر اإليجابي للتعاون العسكري بين بلدين »ا

بريطانيا مستمرة بدعمها للجيش اللبناني
أعلنت السفارة الربيطانية يف بيان أمس ،أن وزير
القوات املسلحة الربيطانية وعضو الربملان جايمس
هيبي اختتم زيارته للبنان أمس األول والتي استمرت
يومــا ً واحداً .وقالت« :كانت هــذه أول زيارة لهيبي
إىل لبنان حيث رأى بنفســه كيف تدعم املشــاريع
الربيطانية القوات املســلحة اللبنانيــة يف مهمتها
للحفاظ عىل االستقرار يف جميع أنحاء لبنان» ،مشرية
إىل أن هيبي التقى ّ
كل من وزير الدفاع موريس سليم
وقائد الجيش العماد جوزاف عون يرافقه الســفري
الربيطاني يف لبنان ايان كوالرد وامللحق العسكري يف
السفارة الربيطانية املقدم يل سوندرز.
وأضافــت« :يف زيــارة اىل فوج الحــدود الربية
الثالــث يف البقاع عىل الحدود مع ســوريا ،ســمع
هيبي من كبار الضباط اللبنانيني كيف ساهم عمل
اململكة املتحدة يف تعزيز قــدرات االفواج الحدودية
عىل تحســن الجهود ملكافحة التهريب عرب الحدود
واالنشطة اإلرهابية ،مما ساهم يف جعل املنطقة أكثر
أمنا ً للمجتمعات املحلية .م ّكن الدعم الربيطاني من
نرش أربعة أفــواج حدودية ،وبناء أكثر من  78برجا ً
حدودياً ،وتوفري  350الند روفر ،و 100مركبة دورية
مصفحة ،وتدريــب أكثر من  20ألف فرد من القوات
املسلحة اللبنانية».
وأكد وزير القوات الربيطانية «ان اململكة املتحدة
ولبنان صديقان ورشيكان .كنت فخورا ً برؤية األثر
اإليجابي للتعاون العســكري بــن بلدينا الذي امتد
ألكثر من عقد من الزمن».

وختم هيبي« :يف أوقــات الحاجة ،تقف اململكة
املتحدة جنبا ً إىل جنب مع لبنان ومع رشكائنا يف جميع
أنحاء العالم ملواجهة التحديات املشرتكة .ومن املهم
أكثر من أي وقت مىض ،ويف هذه الظروف الدولية ،أن
نواصل العمل معــا ً ملكافحة التهديدات التي يتعرض
لها الســلم واألمن العامليان .لقد اســتمتعت كثريا
بزيارتي األوىل إىل هذا البلد الجميل وآمل أن أعود».
من جهّ ته ،قال السفري الربيطاني يف لبنان إيان
كوالرد« :الجيش اللبناني اســايس لضمان استقرار
لبنــان وحماية الشــعب اللبناني يف هــذه األوقات
الصعبة .منذ العام  ،2010خصصت اململكة املتحدة
أكثر من  87مليون جنيه إســرليني لتحسني قدرات
الجيش ،األمر الــذي يؤكد التــزام حكومة اململكة
املتحدة بتحقيق األمن واالستقرار يف لبنان».
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ســنـــاء الــجـــاك

مس ِّيرات الحزب وإيحاءاته
كسر «حزب الله» إيقاع عطلة نهاية األسبوع
برسالة مسيّراته لإليحاء بأنه يستطيع عندما
يريد أن يهدّد أمان البحر المتوسط .هذا هو
دوره وهذه هي وظيفته أينما يحط رحاله
ّ
مشغله ،وفق خريطة مصالحه.
لينفذ مشاريع
بالطبع هو لم يعتمد عملية تجسس سرية،
يبني عليها ،إذا ما أراد القيام بفعل «المقاومة»
ضد نهب ثروة لبنان النفطية والغازية في
مياهه اإلقليمية ،وانما كان يقدم استعراضا ً
إلى من يهمهم األمر ،وليس بالضرورة أن
تكون إسرائيل على رأس قائمة من يستهدفهم
برسالته هذه.
بالتالي ،لم يتوقف الحزب عند تكليف
إسرائيل الوسيط األميركي بزجر الدولة
اللبنانية وتحذيرها ،لتتابع عملها مستغلة
هذه العمل العسكري ،للتحرر من مفاوضات
ترسيم الحدود وتحميل لبنان مسؤولية
إفشال الوساطة األميركية ،وتبرير استكمال
عمليات استخراج الغاز من المنطقة المتنازع
عليها بمعزل عن مفاوضات الترسيم في هذا
المجال ّ
ألن «حزب الله يقوّض قدرة الدولة
اللبنانية على التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود
البحرية».
أكثر من ذلك ،هو لم يشعر باإلهانة جراء
تعامل المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي مع
الحادثة ،مغردا ً ومتهكما ً تحت هاشتاغ «دعاية
فاشلة» بالقول« :رسالة المقاومة وصلت
ومسيّراتهم دُمِّ رت في عقر دارها ( )...حزب
الله يو ّرط لبنان ورسالتنا وصلت» ،وأضاف:
«وفروا مصاري (أموال) المسيّرات إلطعام
شعبكم».
ولم يشعر باألسف أن نسبة من اللبنانيين،
يوافقون هذا التهكم ،ويعتبرون أن الجائع ال
يستطيع تحرير القدس ،في انتقاد للحزب
الذي يساهم بمأساتهم ،وهم يقفون لساعات
في طوابير لتأمين رغيف الخبز.
فهذا الواقع ال يعرقل الحزب ،وال يؤثر على
تجاوزه الدولة والتعالي عليها حين تستدعي
مصلحة راعيه اإليراني ذلك.
المهم عنده أن تصل رسائله المسيِّرة مع ما
تحمله من احتمال تعريض لبنان واللبنانيين
ٍ
لمغامرات غير محسوبة ،عدا المواقف
المحرجة في توقيتها.
وهذه الرسائل السياسية واألمنية ليست
باتجاه الخارج وحسب ،بل باتجاه الداخل
اللبناني أيضاً ،وتحديدا لتذكير اللبنانيين بأنه
اآلمر الناهي ،وبيده قرارات السلم والحرب،
بمعزل عن النتائج .فهو يعرف أن استمراريته
لم تعد مرهونة بإنجازاته ،ولم تعد تنفع
ادعاءاته بأن تموضعه في خانة الطائفية
الضيقة هو لحماية طائفته ،وإيهام أبناء هذه
الطائفة ان الخروج من هذه الخانة يقضي
على أمانهم وانتمائهم .فاألصوات المعترضة
إلى تزايد ،وتحديدا ً مع قراءة موضوعية ألرقام
المقترعين في انتخابات  15أيّار  ،2022التي
تُبَيِّن أن  30.5%من شيعة لبنان هم فقط من
صوتوا لـ»حزب الله».
مع احتساب ما يمكن من الضغوط
واإلرغامات والتهديد والتهويل واالنتفاع ،يمكن
االستنتاج أن هذه النسبة معرضة للتقلص في
حال تراخت قبضة الحزب األمنية واالقتصادية،
وتحديدا ً مع امتناع حوالى  46%من الشيعة
عن االقتراع.
من هنا ،يمكن إدراج رسالة المسيرات
التي وصلت ،في خانة تذكير من يجب
تذكيره بأن على من يعترض على الوقوف
في طوابير للحصول على رغيف الخبز ،أن
يشعر بالضعف والخوف ،ألنه قد يواجه ما هو
أصعب ،إذا ما كان رد الفعل اإلسرائيلي على
المسيرات أبعد من التهكم.
أما عن حماية ثروة لبنان النفطية والغازية
في مياهه اإلقليمية ،فتبقى تفصيالً دعائياً،
ألن مسيرات الحزب وإيحاءاته تحمل رسالة
وحيدة ،وهي تنبيه اللبنانيين والعرب
والمجتمع الدولي ،الى أن لبنان محكوم
بالذراع اإليرانية التي تجيد اللعب في الوقت
الضائع ،بعد فشل المحادثات األخيرة في
الدوحة وعشيّة زيارة الرئيس األميركي إلى
المنطقة .وأولوية هذه الذراع تبقى تحسين
أوراق مفاوضات إيران النووية قبل لقا ٍء جديد
مع المجتمع الدولي.

الـخـمـيـس  ٧تـمـوز 2022

بعد استقباله وفدين من أهالي ضحايا وشهداء المرفأ وأهالي الموقوفين

بوصعب يدعو إلى تعديل مرسوم غرف التمييز:
خمسة بخمسة
بعدما كان اســتقبل وفدا ً من أهايل املوقوفني يف
قضية تفجري مرفأ بريوت ،استقبل نائب رئيس مجلس
النواب الياس بوصعــب يف مكتبه يف املجلس النيابي
امس ،وفدا ً من اهايل ضحايا وشــهداء تفجري املرفأ
وتحدث بعد اللقاء كاشفا ً انه كان قد أُسدِيَ نصيحة
«باالبتعاد عن هذا امللف النه يحرق ،ولكن بطبيعتي
لم ابتعــد فإذا كان من نتيجــة ايجابية لحل االمور
العالقة فعىل املسوؤل أن يتحمل مسوؤليته» ،معتربا
انه اليوم يف موقع يم ّكنه من املســاعدة وحل االمور
من خالله .وقال« :من هــذا املنطلق طلبت االجتماع
مع لجنة أهايل ضحايا وشــهداء املرفــأ ومع لجنة
أهايل املوقوفــن يف قضية املرفأ ،واللجنتان متفقتان
عىل أال يقــع أي ظلم عىل أحد .والعنوان الوحيد الذي
وضعناه أمامنا مهما جرى من عمل بالتنسيق معهم،
سيكون بعيدا ً عن التسوية ،فالتسوية ممنوعة .من
هذا املنطلق كان البحث عــن االمور املعرقلة وكيف
يمكن حلها ،إذ منذ ســتة أشــهر وحتى اليوم امللف
متوقف والقضاء «مكربج» .تحدثت مع كل املعنيني
وتواصلت مع فخامة رئيــس الجمهورية ومع دولة
الرئيس بري ومع دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير
العدل ومع رئيس مجلس القضاء األعىل من أجل هذا
امللف ،ووجدت كل التجاوب من الســلطة السياسية
للســر به باتجاه الحل ،ورأينــا أن امللف «مكربج»
الن هناك مرســوما ً يتعلق بتأليف غرف التمييز ،لم
يوقع بسبب االشكالية التي لها صلة بامليثاقية ،وبما
أن نظامنا قائم عىل امليثاقيــة والبعض يقول إنه يف
املايض كانت تشــكيلة من هذا النوع مقبولة فلماذا
اليوم اصبحت عائقاً».
وتابــع« :كان لدينا يف املــايض نموذجان لعرش
غرف من عرشة قضاة ونمــوذج أصبح مؤخرا ً ألحد
عرش قاضياً :ستة مسيحيني وخمسة مسلمني .ليس
معنى ذلك أن نواصل الســر ســتة بخمسة لتسيري
األمور بشكل ســليم واال نكون انكرسنا او القضاء
انكرس .وليس من الرضوري القول إننا نتبع خمسة
بخمسة فيحصل التوازن الطائفي لنسري اىل األمام».
وقــال« :أمام هاتــن املشــكلتني والعقدتني،
كان يهمني أن نســر بامللف نحو الحل ،وأمام هذه
املعطيات تحدثت مع املعنــي بامللف اي وزير العدل،
وجرى تواصل ايضا مع رئيس مجلس القضاء األعىل.
وهنا أناشد الشــعب اللبناني اليوم وأهايل الشهداء
أال يتوقفوا عنــد موضوع امليثاقيــة وال الخالفات
السياسية ،فما يهمهم هو السري بقضيتهم وأنا اؤيد
وجهة النظر هذه وال أحملهم مســؤولية ما أقوله،
وقد ناقشــت هذا امللف معهم ومــا أطرحه أتحمل
مســوؤليته ولكن لم أجد لديهم اعرتاضا ً وال الشعب
اللبناني ســيكون لديه اعرتاض .ال أحد يهتم اذا كان
لدينا ستة مســلمني وخمسة مســيحيني او ستة
مســيحيني وخمسة مســلمني او خمسة بخمسة.
املهم ان يوقع املرســوم ليســتأنف القضاء العمل

بو صعب وأهالي ضحايا تفجير المرفأ

ويعود القايض ويتسلم امللف أيا يكن القايض الحايل
خمســة بخمسة قرار ســيايس أكثر مما هو فصل
ام غريه ،وهذا ايضا غري مهــم .لذلك اطرح اقرتاحا ً
السلطات واكثر مما هو تدخل بالشأن القضائي».
ناقشــته مع وزير العدل ،وعليه أن يحظى بموافقة
وعما اذا كان «التيار الوطني الحر» سوف يقبل
مجلس القضاء األعىل ،من هنا املناشــدة هي لوزير
بما يطرحه مقابل أن يرفض وزير املالية التوقيع النه
العدل ومجلس القضاء األعىل اذا جرى توقيع املرسوم
يعترب التشكيلة غري منصفة ،وما هو تأثري بقاء امللف
بعرش قضاة ويكون هناك توازن ،واَســف ان اتحدث
بيد القايض البيطار او خروحه منه ،أجاب بوصعب:
بتــوازن طائفي يف ملــف كهذا ،فــاذا حلت األمور
«ال أسمح لنفيس بالدخول يف هذا املوضوع من الباب
بتعديل املرسوم ليكون هناك عرشة مقرتحني خمسة
الســيايس ،وعلينا أن نبعد السياسة وبالتايل ال أريد
مسلمني وخمسة مسيحيني فليكن ولنعدل املرسوم
الحديث عما يريده التيــار او ما يريده الفريق االَخر
ونميض بحل هذه األزمة االنســانية التي ال احد يريد
وانا اعــرف ان كل االفرقاء يف لبنان وكل من تحدثت
أن يكون شاهد زور عليها .اذا شكلت حكومة ام ال،
معهــم وكل الكتل يريدون ايجاد الحل لقضية املرفأ،
فذلك يجب أال يكــون عائقا ً أمام ما
وأنا اليوم وصلــت اىل مكان واحد لذا
يمكن أن يحصل اليوم».
جرى تعطيل املرســوم بهذا الشكل.
وتحدث بوصعــب عن حصوله
لدي كل االطمئنان بأنه إذا جرى السري
«عىل التطمينــات أنه يف حال عرض
باملرسوم تحل األمور».
أتحمل
"ما أطرحه
ّ
مرســوم التوازن خمســة بخمسة
وعما إذا كان املرســوم سيعدل،
مسوؤليته ولكن لم
رغم انه كان جرى يف املايض التوقيع
قال« :أناشدهم تعديله واذا قبلوا ام ال
عىل مرسومني فيهما ستة بخمسة أجد لديهم اعتراضًا وال فاأليام القادمة تظهر ذلك ،وما أقوله
انما قبلهما كانت خمســة بخمسة ،الشعب اللبناني سيكون ان تعديله ام ال ليس له عالقة بالتدخل
فالخياران مطروحــان .اليوم اتخذ
بالقضاء بقدر مــا هو قرار له عالقة
لديه اعتراض"
الخيار الــذي يعطيني الحل وهو أن
بامليثاقيــة وبالسياســة .لذلك علينا
وضع أهمية امللف قبل السياسة وامليثاقية خصوصا ً
نقدم مرسوما ً بتشــكيلة فيها عرشة والغرف عرش
يف األصــل وبقية التفاصيل يعرفها معايل وزير العدل
يف ملف املرفأ».
ّ
ورئيس مجلس القضاء األعــى .لذلك ،اطلب منهم
«ليبــت القضاء بكل
وردا عىل ســؤال ،قــال:
واناشــدهم الذهاب بهذا االتجاه النه يقدم الحل ،ال
املواضيع وال أتدخل يف ما سيفعل القضاء يف هذا امللف
سيما أننا عىل بعد أسابيع قليلة من ذكرى  4اَب ،واَمل
ومن يكون متهما ً او غري متهم .اليوم دورنا محصور
أن يحل املوضوع يف وقت قريب ،والشــعب اللبناني
بأن هناك قضاء «مكربجاً» ومن أجل ذلك املرســوم
كله ال يريد عرقلة بالسياســة وال بسبب طائفي أو
يجب أن يوقع .وأقول يف هذا املوضوع وليس بشــكل
مذهبي .اَمل يف املناشــدة التــي أطلقها اليوم بعدما
عام خصوصــا ً ان مجلس القضاء األعىل ورؤســاء
اجتمعت للمــرة الثانية مع اهايل ضحايا وشــهداء
غــرف التمييز يصدر مرســومهم وعندما تحل هذه
املرفأ ،أال نصل اىل مكان توضع فيه السياســة أمام
العقــدة عندها يأخذ القضاء مجــراه ،وهو يقرر يف
القضاء .من هنا أناشــد القضاء أال يكون الخالف له
املواضيع االخرى وأنا ليــس دوري التحدث عن هذه
عالقة بأمر سيايس ولو أن هذا الطرح يؤثر بالتدخل
املواضيع .وما احاول فعله ان يصدر املرسوم ودوري
يف القضاء والقضية والتحقيق لم أكن ألسمح لنفيس
محدود يف هذا املوضوع ،هناك مراسيم عالقة خارج
بالحديث به ،انما ما يحكى اليوم أن ســتة بستة او
القضاء أيضا ً نعمل عليها واَمل ان نصل اىل حل».

مراجعات قضائية إلبطال رفع تعرفة االتصاالت
تقدّم املحامي بيار حرب بمراجعة ابطال أمام
مجلس شورى الدولة بحق الدولة اللبنانية ممثلة
بوزارة االتصاالت« ،البطال قــرار مجلس الوزراء
رقم  155تاريخ  ،2022/5/20واملرســوم 9458
بطالنا ً مطلقا ً واعتبارهما غري موجودين وكأنهما
لم يكونا لعلة تجاوز ح ّد السلطة ومخالفة أحكام
الدســتور والقوانــن املرعية اإلجراء ،ال ســيما
القانون  431وقانون النقد والتســليف واملرسوم
االشــراعي رقم  1959 /126ولعلة عدم ارتكاز
املرســوم  9458إىل سند قانوني صحيح ولتناقض
أحكامه مع أحــكام القرار  155الذي ارتكز عليه،
فبني باطل عىل باطــل ،ولع ّلة عدم احرتام ك ّل من
القرار واملرســوم املطلوب ابطالهما الستشــارة
هيئة الترشيع واالستشــارات وعدم مراعاة تقرير
وتوصيات ديوان املحاسبة».
وجاء يف املراجعــة ّ
أن القرار  155املطعون به
«مخالف بمنطوقه ومندرجاته ألحكام الدســتور
اللبناني ولقانون النقد والتسليف ،ورضب مفهوم
الســيادة الوطنية عىل عملتها رضب الحائط ،اذ
عمد إىل ايهام املشرتك بالخطوط الخلوية الثابتة إىل
أنه ت ّم تخفيض قيمة التعرفة يف حني ّ
أن الواقع كان
زيادة عىل هذه التعرفة ،وج ّل ما يف األمر ّ
أن وزارة

االتصــاالت اعتمدت الــدوالر األمريكي كمقياس
ومعيار لطريقة االحتســاب ،األمر الذي يتناقض
تماما ً مع أحكام الدســتور اللبناني وقانون النقد
والتســليف اللذين ينصان عىل احرتام الســيادة
الوطنية واعتمادها دون ســواها كوسيلة للدفع
وااليفاء يف اطار املعامالت الرسمية والحكومية».
وتناولــت املراجعة التقرير الصــادر عن ديوان
املحاســبة الذي تحدث عن هدر يف القطاع ،لتشري إىل
أنّه «ال يجوز مطلقا ً لــوزارة االتصاالت أن تبادر إىل
اتخاذ قرارات بزيــادة األعباء عىل كاهل املواطن قبل
اســتنفادها الطرق القانونية اآليلة إىل استعادة املال
املرسوق ،وهو مال كاف لســنوات وسنوات حسبما
يستشف من مضمون تقرير ديوان املحاسبة لدفع كل
رشكتي الخلوي».
التكليف واألعباء التي تتوجب عىل
ّ

«متحدون»

كما أحيلت أمس مراجعة تحالف «متحدون»
أمام مجلس شورى الدولة مع طلب وقف التنفيذ،
بشــأن إبطال مرســوم تعديل تعرفة االتصاالت
ووقف تنفيذه ملخالفتــه القانون ،إىل الغرفة األوىل
برئاســة رئيس مجلس الشــورى القايض فادي
الياس الذي سينظر يف الطلب غدا ً صباحاً.

جمعية «الشعب يريد اصالح النظام»

وأعلنت الدائرة االعالمية يف جمعية «الشــعب
يريــد اصــاح النظــام» يف بيان ،انــه «بتاريخ
االربعاء  /6تموز 2022/ويف سبيل التصدي مللف
االتصاالت الذي يرهق كاهل الشعب اللبناني ،تَقدَّم
أعضاء الدائرة القانونية يف جمعية «الشعب يريد
اصالح النظام» بكتاب اىل كل من رئاســة مجلس
الوزراء ووزارة االتصاالت ُ
ســجِّ ل لدى االوىل برقم
 2/ 1331ولدى الثانية برقــم  /987م .م ،.بغية
االســتحصال عىل نسخة عن قرار مجلس الوزراء
رقم  155تاريــخ  2022/ 5 / 20املتع ّلق بتعديل
تعرفة االتصاالت وســائر املراســيم والقرارات
والنصوص الصــادرة وفقا ً له ،وذلك عمالً بقانون
حق الوصول اىل املعلومات ،تمهيدا ً التخاذ املوقف
املناســب وتقديم ما يلزم من مراجعات وطعون
بهذا الخصوص.
كما تَقدَّم أعضاء الدائــرة بإخبار اىل النيابة
العامة املالية ُ
ســجِّ ل برقــم  2022 / 257تاريخ
ُ
توافر معلومات عن
 2022/7/6وذلك عىل خلفية
عملية بيع خطوط خلويــة مميزة من قبل وزارة
االتصاالت ،خالفا ً لالصول القانونية وبطريقة أدت
اىل هدر للمال العام».
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بسـام أبو زيـد

صيّادو العريضة ُينذرون الدولة :سنرحل مع عائالتنا بالمراكب

طابور الهاربين يرفع تسعيرة الهجرة غير الشرعية
إلى  7000دوالر
الــشــمــال  -مــايــز عــبــيــد
«ما عاد يف حل إال الهجرة لنخلص من
هالعيشــة القرف» ،إنه لسان حال الناس
هنا يف الشــمال ،وقد بات البحر خالصهم
الوحيــد من الجشــع الذي يعيشــون يف
خضمه.
صعوبات اقتصادية وهموم معيشية
تزداد يوما ً بعد يوم وال أمل بأي إنقاذ يلوح
يف األفق .وأمام عيشة الذل والفقر والجوع،
ّ
يفضل
والحياة من ق ّلة املوت ،بات املواطن
أن يهاجــر بعرض البحر ،فإمــا ينجو أو
يموت ،وهو يــرى أنه لم يعــد بمقدوره
التحمّ ل يف بلده.
ويف سياق متصل باألزمة هدد صيادو
مرفــأ العريضة يف عكار أنــه «إذا لم يتم
تعزيل مجرى النهر الكبري الذي من املحتمل
أن ينســ ّد بالكامل يف غضون أيام بســبب
الرواســب ،وإذا لم تلتفت الدولة ملطالبهم
وأوضاعهم اإلجتماعية واإلنسانية فإنهم
ســيجدون أنفســهم مضطرين للهجرة
بمراكبهم إىل أوروبا وال يلومنهم أحد».
وقال رئيس تعاونية صيادي األسماك
يف مرفأ العريضة محمد عبلة ّ
إن «الصيادين
لم ينزلــوا إىل البحر منذ أيام ألن أســعار
املــازوت أصبحت أعىل بكثري مما ســوف
تردّه رحلة صيــد ،وكان هناك عمال كثر
من قريتنا يعملون يف بريوت وفقدوا عملهم
بســبب ارتفاع أجور املواصالت وصار كل
معاشهم ال يكفيهم للتنقل ما دفعهم لرتك

مرفأ العريضة

عملهم ونزلوا هم أيضا ً إىل البحر للصيد ما
زاد الوضع سوءاً».
وأشار عبلة إىل أن «املرفأ لم يتم تعزيله
منذ مــدة واألمور تتفاقم ومــا هي إال أيام
قليلة حتى ينس ّد بالكامل من جراء الرواسب
البحرية والحجارة ،نعيش أسوأ حاالتنا وال
أحد ينظر الينا».
مــن جهته قــال الصياد وليــد العيل
ّ
«توق ْفنا عن العمل قرسيا ً ولم يعد بمقدورنا
تأمني حتى الخبز ألوالدنا ،تحطمت مراكب
البعــض وتحتاج إىل مبالغ كبــرة بالدوالر
إلصالحهــا ،فمــن أين نأتي بهــا»؟ تجدر
اإلشارة إىل أن هناك أكثر من  150عائلة من
قرية العريضــة ،تعتاش من مهنة الصيد يف
مرفأ العريضة الحدودي املحاذي لسوريا.

رحالت الهجرة مستمرة

من جهة أخــرى ال تزال رحالت الهجرة
غري الرشعيــة باملراكب من مياه الشــمال
ناشطة رغم تشــدد الجيش والقوى األمنية

يف محاولة ضبط هذه الظاهرة والحد منها.
وقد عــزز الجيش تواجده األمنــي يف أكثر
من نقطة بحرية شــمالية يقال إن املراكب
تنطلق منها .وتشري املعلومات االخرية إىل أن
مراكب انطلقت من العبدة ومناطق شمالية
أخرى وحملت عائالت وأشخاصا ً من عكار
ومن مخيم البداوي واتجهت بهم إىل إيطاليا
وأن هذه الرحالت أقلت عىل متنها عددا ً من
العسكريني لم تحدد هوياتهم بعد ،ال سيما
أن هناك عســكريني يتخ ّلفون عن اإللتحاق
بمراكزهم وتأدية خدمتهم بسبب األوضاع
املعيشية وارتفاع أجور املواصالت.
إىل ذلك كشفت معلومات أمنية لـ «نداء
الوطــن» أن قيادة الجيش تســتقيص عن
العسكريني املهاجرين وتحاول معرفة ما إذا
كان هناك بالفعل تورط لعسكريني آخرين
يف مسألة تســهيل سري هذه املراكب .ويقال
إن منظمــي الرحالت قد رفعوا أجرة تهريب
الشخص الواحد إىل  7آالف دوالر األمر الذي
ّ
يؤخر كثريين يف سلوك هذا املنحى.

مسلسل «مراكب الموت» ـ تابع...
إحباط عملية تهريب في طرابلس

العودة المستحيلة
كما في كل القضايا والمسائل التي تربك الساحة اللبنانية،
يزايد المسؤولون اللبنانيون والقيادات على بعضهم البعض ،وفي
هذا المجال دخلت بقوة قضية عودة النازحين السوريين بعدما
أعلن الرئيس نجيب ميقاتي أن لبنان سيعمل على إعادة هؤالء.
موقف ميقاتي هذا كان سببا ً آخر للسجال بينه وبين التيار
الوطني الحر الذي اعتبر أن ما قام به رئيس حكومة تصريف
األعمال أتى متأخرا ً وأنه لو اتخذ هو وغيره مواقف كهذه في
سنوات سابقة لكانت مسألة النازحين السوريين قد انتهت ولما
تكبد لبنان كل هذه األعباء التي انهكته وتنهكه.
إن عودة النازحين السوريين إلى بالدهم ليست قرارا ً يقتصر
على السلطات اللبنانية ،بل إن القرار األساسي في ترجمة هذه
العودة إلى واقع يعود إلى النظام السوري و»حزب الله» ،وفي
هذا المجال ال بد مثالً من إعادة سكان منطقة الزبداني وسكان
القصير وغيرهما من القرى والبلدات المهجرة إلى مناطقهم
بغض النظر عما إذا كان هناك من إمكانية حالية إلعادة اإلعمار
وتأمين البنى التحتية ،فإن كانت النوايا صادقة لدى النظام
السوري وحلفائه في إعادة هؤالء فعليه أن يؤمن لهم أماكن إقامة
موقتة ريثما يعيدون بناء منازلهم المهدمة.
لقد أعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف األعمال عصام
شرف الدين أن لبنان سيعيد  15ألف نازح سوري شهريا ً إلى
بالدهم ولكن السؤال األساس كيف سيحصل ذلك فهل وافقت
السلطات السورية على عودتهم؟ ومتى تبدأ هذه العودة؟
من المؤكد أن ال الوزير شرف الدين وال التيار الوطني الحر وال
«حزب الله» وال الرئيس ميقاتي يستطيعون الجزم بأن السلطات
السورية وافقت على عودة النازحين من دون استثناء ،ومن المؤكد
أن كل هؤالء لن يستطيعوا تحديد تاريخ لبدء هذه العودة ،واألهم
أن بعض هؤالء لن يستطيعوا أن يفرضوا على النظام السوري
أجندتهم في هذا الموضوع ،وأن بعضهم في المقابل هو نصير
ألجندة هذا النظام في موضوع عودة النازحين ومصيرهم.
لقد أسفرت الحرب في سوريا عن تغيير ديموغرافي وعن
تسوية مناطق باألرض وعن مصادرة أمالك لمئات اآلالف إن
لم يكن لماليين السوريين ،والقرارات هذه لم يتخذها من قاموا
بعمليات التهجير والتطهير من أجل العودة عنها.
إصبروا تروا صحة هذا الكالم.

غادة عون أمام المجلس التأديبي:
أبديت رأيًا قانونيًّا
بعدما احالها رئيس التفتيش القضائي بركان
املجلس التأديبي ،وإستمهلت يف الجلسةِ
سعد عىل
ِ
السابقة ،التي كانت محددة يف  8حزيران املايض،
لتعيني محــا ٍم ،مَ ثُلت النائب العام االســتئنايف يف
ِ
جبل لبنان القاضية غادة عون امس امام القايض
حضور
جمال الحجار يف قرص العدل يف بريوت ،يف
ِ
محاميتها باســكال فهد وأَدلــت بافادتِها حو َل
ما هو منســوبٌ اليها «لخرقِها موجَ ب التَحفظ

يف حني ال تزال ضحايا «زورق طرابلس» غارقة
يف البحر تنتظر انتشالها من قعر الحقيقة املوجعة،
ال تزال محــاوالت الهجرة غري الرشعية مســتمرة
رغــم مخاطر املوت ،آخرها إحبــاط عملية تهريب
أشخاص من عاصمة الشمال إىل إيطاليا ،حيث أفاد
بيان صدر عن املديريــة العامة لقوى االمن الداخيل
شعبة العالقات العامة ،أنه «يف إطار املتابعة اليومية
التي تقوم بها شعبة املعلومات يف قوى االمن الداخيل
ملكافحة عمليات الهجرة غري الرشعية من لبنان اىل
الدول األوروبية عرب شواطئ لبنان الشمايل بواسطة
مراكب غري آمنــة ،والتي آلت اىل وفــاة العديد من
املهاجرين بعد غرق املركب .ونتيجة الجهود الحثيثة
التي تقوم بها القطعات املختصة يف الشعبة ،توافرت
معلومات لها حول قيام مجهولني بالتحضري لعملية
تهريب أشخاص عرب البحر اىل إيطاليا ،وبعد الجهود
ّ
توصلت
االستعالمية التي قامت بها هذه القطعات،
اىل تحديد هوية املتورطني بالتحضري للعملية ،ومن
بينهــم :أ .ك( .مواليد عــام  ،1981لبناني) ب .ك.
(مواليد عام  ،1984لبناني)».
وتابــع« :بتاريــخ  ،2022-6-29وبعد عملية
رصد ومراقبة دقيقة ،تمكنت إحدى دوريات الشعبة
من رصد األول يف محلــة امليناء – طرابلس عىل متن
املركــب املعد لعملية التهريــب فعملت عىل توقيفه

وضبط املركب ،وبالتزامن تمكنت دورية أخرى من
نصب كمني محكم يف محلة دوار ابو عيل ،أسفر عن
توقيف  3عائالت ســورية و 9شــبان عىل متن فان
نوع «هيونداي» وسيارة نوع مرسيدس تم ضبطها
وتوقيف ســائقيهما ،وهمــا ع .ب .م (مواليد عام
 ،1996ســوري) خ .ح( .مواليد عام  )1986اللذان
كانا يعمالن عىل نقل الركاب اىل مكان وجود املركب.
لقي القبض عىل ب .ك .يف
كما وبتاريخ  ،2022-7-1أ ُ َ
محلة الضم والفرز».
وختم البيــان« :بالتحقيق معهمــا ،اعرتفا أن
املركب عائد لشخص من الجنســية السورية كان
يعمــل عىل التحضري لعملية تهريب أشــخاص عىل
متنه اىل إيطاليا ،وانهما عمدا اىل تســجيله باســم
األول كون السوري ال يمكنه االستحصال عىل أوراق
امللكية وذلك مقابل ســفر االول عىل متنه اىل إيطاليا
دون أي بدل مادي ،كذلــك اعرتف (ع .ب .م ).و(خ.
ح ).بما نســب اليهما لجهة قيامهما بنقل العائالت
السورية والشبان اىل امليناء».
وســ ّلم الــركاب اىل القطعة املعنيــة ،وأجري
املقتىض القانوني بحق املوقوفــن وأودعوا املرجع
املختص وتــم حجز املركب والفان والســيارة بناء
عىل إشارة القضاء ،والعمل مستم ّر لتوقيف املتورط
األخري.
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وممارسة الضغط عىل أحد ُ
القضاة الذين يَن ُ
ظرون
يف الدعوى املقامةِ ضدَّها يف محكمة االستئناف».
بعمل القضاء ولم
وأكدت عون أنها لم تتدخل
ِ
تمارس اي ضغط انما ابدت رأيا ً قانونياً ،متمنية
تطبيق موجب التحفظ عىل كل القضاة بعيدا ً من
االستنسابية.
وعليه ،سيُحيل الحجار تقري َره عىل املجلس
التأديبي الذي يعو ُد اليه اجراء ا ُملحاكمة.

النائب ناجي يحتفي بإعالميي الشمال
برعاية وحضور وزير االعالم زياد مكاري
احتفا ًء بإعالميي الشمال
والناشطني اإلعالميني وبرعاية
وحضــور وزير اإلعــام زياد
مكاري أقام النائب الدكتور طه
ناجي حفال ً يف قاعة املشــاريع
الكربى يف طرابلس.
وبعد كلمتــن له وملكاري
قدم ناجي درع العطاء والتميز
للوزير مكاري وأوسمة التميز
لقدامــى اإلعالميــن :إبراهيم
عوض -غســان ريفي -عمر
إبراهيم -محمد ســيف -عامر
الشــعار -عبد الكايف الصمد-
مصباح العــي -محمد صايف-
محسن الســقال -عبد الكريم
فيــاض -نعيــم عصافريي-
أحمــد درويــش -حســام
الحسن -محمد الحسن -فادي
منصور -عادل كروم -حسان
الحســن -بالل حجازي -عمر

الســيد -راشــد فتفت -مايز
عبيد -ميشــال حالق -يقظان
قاوقجي -نرصي الرز -صفوح

منجد -وسام صيادي -د .باسم
عساف -مرسال الرتس ومايز
أدهمي.

وسام التميّز لمندوب «نداء الوطن» مايز عبيد
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أضاح ...والورد والبخور للمغتربين
األضحى بال خبز ٍ وال
ٍ

لم يسبق أن ُس ِّجلت سابقًا 9000 ...دوالر كلفة الحج

النبطيـــة ـ رمـــال جونــــي

ربما هي املــرة األوىل التي لن يتمكن
فيها اللبناني مــن اإلحتفال بعيد األضحى
بســام ،فالحجيج لم يتمكنوا بمعظمهم
من الذهاب ألداء فريضة الحج ،ألن التكلفة
فاقت إمكانياتهــم ووصلت اىل حدود الـ9
آالف دوالر ،وهي كلفة لم يسبق أن سجلت
ســابقاً ،ما أدى اىل تراجع نسبة الحجاج
هذا العام .لم تتمكن ام عيل من الذهاب اىل
الحج ،فـ»الكلفــة الباهظة حرمتني هذه
النعمة» ،كان يف حســابها ان تكون الكلفة
مقبولة غري انها صدمت بســعر الـ9000
دوالر« ،الرشكات بدأت ترسقنا وباآلخر راح
الحج علينا وعىل كثر ،مش حرام؟».
ليسوا هم فقط من حُ رموا هذه النعمة،
فاألضحى بمفهومه العام ،يعني «خروف
العيد» ،حتى هذا باتت ممنوعا ً من الرصف،
بســبب الغالء الكبري يف أسعار املوايش ،ما
حال دون تمكن املواطن من تقديم أضحية
يــوم العيد ،فأقل خروف يصل ســعره اىل
 250دوالرا ً اي مــا يــوازي راتب موظفني
يف لبنان ،ما أدى اىل رفع « شــعار وداعاً»
للخروف كما غــره من االمور التي ودّعها

اللبناني اىل غري رجعة ورفع مكانها شعار
«ال يوجد خبز وال دواء وال يشء آخر» ،فقد
دخلنا زمن «ال يوجد» ما قد يؤدي اىل اهتزاز
الوضعني االجتماعي واألمني .إهتز الوضع
االقتصادي فاهتز الوضع املعييش ،ال يخفي
أحد ان فقدان مادة الخبز من الســوق ،قد
تكون رشارة انفجــار لبنان ،فكل يشء إال
لقمة الفقري ،التــي يتالعب فيها أصحاب
االفران قبل الدولة ويحرمون الفقري منها،
لكــي يصلوا اىل قــرار رفع الدعــم .باتت
لعبة الرغيف مفضوحة ،فالطحني املتوفر
بكميات كبرية للكاتو والكعك والحلويات،
محظور عــى رغيف الفقــراء ،فقط الن
اصحاب االفران يفضلــون الربح ،فالخبز
العربي بات يف نظرهــم «بيخرس» وهو ما
أدى اىل فقدان الرغيــف نهائيا ً من منطقة
النبطية وتوفره فقط يف السوق السوداء.
هي املرة األوىل التي يحرض فيها العيد
مــن دون رغيف ،عادة مــا كانت األزمات
تحــر بالتقســيط غري انها هــذه املرة
حــرت دفعة واحــدة وإن كان الرغيف
أقســاها ،والالفت الصمت السائد ،فال من
يعرتض وال مــن يرصخ ،وكأن الكل يف نوم
عميق .حتى اجواء العيــد غائبة ،وحدها

ورود العيد حرضت ،وتم صفها امام املقابر
رغم ان الــوردة االصطناعية ركبت املوجة
وباتــت بالفريش دوالر ،رغــم ان عالمات
الزمــن بادية عىل اوراقهــا ،ولكن التجار
يستغلون الفرص ،فالعيد والورد متالزمان،
ولو كانت بـ 100ألف .الناس يشرتون ،كما
يقول ابو عيل صاحب احدى البســطات،
رافضا ً فكرة تراجع سوق الورد كما سوق
األلبسة« ،بل الناس عم تشرتي واملغرتبني
كتار ،وبيدفعو بالفريش دوالر».
يف حي الــراي العتيــق يف منطقة
النبطية ينشط ســوق البخور والعيزقان
هذه االيــام ،فهما من اساســيات العيد،
صحيــح ان البخور الصناعي ســيطر يف
الســنوات املاضية ،اال ان العودة للعيزقان
الربي باتــت رضورية بالنظــر اىل فرق
االســعار بني االثنني .وفق حسن صاحب
بســطة لبيع العيزقان فــإن الطلب عليه
يزداد هذه االيام ،فسعره ما زال مقبوالً ،لم
يجار فورة الغــاء الحالية ،وبقي ارخص
من البخور املســتورد .ينتظر حسن العيد
سنويا ً ليســتفيد من الفرصة ،إال انه هذا
العام مختلف ،الطلب كبري ،برأيه «الناس
قد يستغنون عن الوردة لكنهم ال يستغنون

ورد العيد

عن البخور يف زيــارة املقابر» ،وباعتقاده
هو جزء من العيد أضف اىل أنه طقس من
طقوســه اىل جانب قراءة الفاتحة ،بعدما
تخلوا عــن الكثري من عاداتــه ،وال يرتدد
بالقول إنها فرصته لالستفادة.
لن يحمل العيــد اي انفراجات تذكر،
وحتــى عيدية الحكومة كانــت ازمة خبز

سعد تق َّدم بإخبار ضد أصحاب المولّدات والبزري تابع انقطاع الكهرباء والمياه

خانقة ،اذ ال يكفي املواطن مآســيه حتى
قدم لــه تجار االزمة ازمــة رغيف يف أيام
العيد ،ازمــة تؤكد كل املصادر انها مفتعلة
بفعل فاعــل وتهدف اىل رفع الدعم ال أكثر،
فهل تُقــدم الحكومة عيديتها بحل األزمة،
أم يبقى الرتاشق قائما ً والبحث عن الرغيف
سيد العيد؟

قائد الجيش في جرد العاقورة

محاصرة بالنفايات:
صيدا القديمة
َ
حياتنا جحيم ونموت "عالسكت"

صيـــدا  -محمـــد دهشــــة
يف مشــهد مقزز ،تحارص أكوام النفايات
املرتاكمــة يف الحارات واألحيــاء وأمام مداخل
املنازل وبــن األزقة أبناء صيدا القديمة ،تفاقم
معاناتهم مع انقطــاع الكهرباء واملياه وغياب
أدنى خدمات الدولة ،يف ظل األزمات املعيشــية
واالقتصادية الخانقة والغالء وارتفاع األسعار.
تراكم النفايات سببه توقف عمال رشكة جمع
النفايات عن رفعها بالرسعة املطلوبة بســبب
البطء بإدخال الشــاحنات أو بأعداد محدودة
إىل معمل فرز النفايات الصلبة يف سينيق تحت
ذرائع مختلفــة والحديث عن إقفاله ثالثة أيام
يف عطلة عيد األضحى املبــارك ،ما يعني إبقاء
أطنان النفايات مرمية بال رقيب أو حسيب رغم
كل املناشــدات .ومعاناة أبناء البلدة هذه املرة
خطرية ،وتهدد العائــات وأطفالها بصحتهم
وسالمتهم ،إذ ال تقترص معاناتهم عىل الروائح
الكريهة والربغش والعقص فقط ،بل تتعدّاها
إىل انتشار الديدان من النفايات بسبب تراكمها
أيامــا ً وارتفاع درجــات الحــرارة والرطوبة
وانقطــاع التيار الكهربائــي واملياه واضطرار
قاطني البلدة لعدم إقفال النوافذ وبالتايل تعرض
األوالد اىل لدغات مختلفة مع ظهور بقع حمراء
صغرية وحساســية عىل أجســادهم .وتقول
الحاجة فاطمة عدلونــي لـ»نداء الوطن»« :ان
الوضع لم يعد يطاق ،ال مياه وال كهرباء وال رفع
نفايات ،لقد تحولت حياتنا جحيما ً وال نستطيع
إقفال النوافذ بســبب الحرارة والرطوبة ،بدأنا

حاصر أحياء صيدا القديمة
النفايات ُت ِ

نجمــع االموال مــن بعضنا البعــض لرفعها
ولكن الضائقة املعيشــية حالت دون استكمال
املوضوع ،فأين املســؤولون؟» .يف أحد األزقة
الضيقــة واملليئة بالنفايــات التي تفوح منها
الروائــح الكريهة ،تقف الطفلة آمنة حســن
بيضاوي مصابة بالزكام ،تضع يدها عىل أنفها،
ترفع الكنزة عن يديهــا لتظهر ما تعرضت له
من عقص الحرشات ،وتقول لـ»نداء الوطن»:
«ما ذنبي كي ال أنام يف الليل بســبب العقص،
والديدان بدأت تنترش قرب املنازل وال نستطيع
إقفال النوافذ بســبب الحر والرطوبة»؟ وتؤكد
مريم يحيى ســامة «لم نعــد نغمض عيوننا
ليالً ،الدود يرسح يف األرض ،والربغش ينترش يف
املكان ،وولــدي يعاني كهرباء يف الرأس وعندما
اقفل النافذة يعاني ضيق التنفس وال نملك املال
لرشاء الدواء له ،معاناتنا مضاعفة بال كهرباء
ومياه ،حاولنا جمع املــال لرفع النفايات عىل
نفقتنــا الخاصة ،ولكن كثري مــن العائالت ال
يملكه ،البعض عاطل عن العمل والبعض اآلخر
مريض ويقتات عىل املساعدات ،إنه املوت بعينه
ومن دون رصاخ» .معاناة الصيداويني ليســت
محصورة يف صيدا القديمة ،وإنما تمتد إىل كامل
أحياء املدينة ،ولسان أبنائها يلوك حديثا ً واحداً،
ال يخلو من عتب كبري عىل القوى السياســية،
يتساءلون عن مصري املؤتمر العام الذي يجري
التحضري لعقده يف بلدية صيدا ملحاكاة قضاياهم
وأوجاعهم وتخفيــف معاناتهم يف ظل األزمات
املعيشــية ،ملاذا لم يعقد بعد؟ هل هناك عقبات
تحول دونــه ،وملاذا كل هذا االنتظار الذي يفتح

الباب أمام املزيــد من األعباء والفوىض وتحكم
املافيات والتي تنذر بانفجار اجتماعي؟» .ويؤكد
املسؤول الســيايس لـ»الجماعة اإلسالمية» يف
الجنوب الدكتور بســام حمود لـ»نداء الوطن»
رضورة تشــكيل حاضنة سياسية واجتماعية
للمدينة تقف إىل جانب األهايل وتبحث يف ســبل
تخفيف األزمة ومعالجة املشــاكل املستعصية
والوقوف يف وجه كل من يســتغل غياب الدولة
للتشبيح عىل املواطن» ،مشددا ً عىل «أن الوقت
اآلن للتكاتف وليس التنافس ،والنَّاس ينظرون
إلينا وينتظرون منا ما يمليــه علينا موقعنا،
ولكن لالســف ال يشء ترجم عىل أرض الواقع
حتى اآلن ،وأدعــو كل املرجعيــات مجددا ً اىل
تشكيل خلية أزمة طارئة ألن الوقت وقت العمل
وال يحتمل االنتظار أو التنافس أو املناكفات».
النائب أسامة ســعد الذي اطلق مبادرة
لجمع القــوى والفاعليــات ووضع خارطة
طريق للمعالجة ،لم يتــوان عن التحذير من
الفوىض يف تسعرية املولدات ،اتصل بالرئيس
نجيب ميقاتي ،وطالبه بتحريك أجهزة الدولة
ومؤسســاتها لحماية املواطنني من تعسف
أصحاب املولدات والفواتري الظاملة واملخالفة
لتسعرية وزارة الطاقة ،كما تقدم بإخبار إىل
املدعي العام االســتئنايف يف الجنوب القايض
رهيف رمضان ضد أصحــاب املولدات الذين
يخالفون التسعرية الرســمية الصادرة عن
وزارة الطاقــة ،مطالبا ً باتخــاذ اإلجراءات
القانونيــة الكفيلــة بإلزامهم بهــا وعدم
مخالفتهــا ،الفتا ً إىل النتائــج الخطرية عىل
االستقرار التي قد تنتج عن مواصلة أصحاب
املولدات ممارسة الظلم واإلجحاف والتعسف
بحق املواطنني.
يف املقابل ،تابع النائب الدكتور عبد الرحمن
البزري موضوع انقطــاع التغذية الكهربائية
واملائية عن صيدا ومنطقتها ،واستمرار معاناة
املواطنــن يف ظل عدم تقيّــد أصحاب املولدات
بالتسعرية الرسمية ،وعدم التزامهم بما يصدر
عن وزارة الطاقة .وأجــرى اتصاالت بوزيري
اإلقتصــاد والتجارة أمني ســام والطاقة وليد
فياض ورئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان كمال
الحايك وسامر العبدالله ،من أجل زيادة ساعات
التغذية الكهربائية ،خصوصا ً أن املدينة القديمة
األثرية بال كهرباء ومياه منذ أســابيع وتوقف
املولدات الكهربائية عــن العمل يف تلك املنطقة
يُع ّرض الناس لخطر األمراض والجفاف.

حرض قائد الجيــش العماد جوزاف عون وعدد من كبار ضباط القيادة
وقادة الوحدات الكربى واألفواج املســتقلة مناورة قتالية بالذخرية الحية يف
منطقة جرد العاقورة ،نفذها تالمذة ضباط السنتني الثانية والثالثة يف الكلية
الحربية ،من بينهم  103إناث من أصل  ،235وهي املرة األوىل التي يشــارك َن
فيها بمناورة قتالية ،بعد اختيارهن الختصاصات من قوى بر وبحر وجو.
حاكت املناورة مهاجمة مجموعة إرهابية تحصنت يف مرتفعات املنطقة
وتدمريها ،واســتخدمت خاللها األســلحة الخفيفة واملتوســطة والثقيلة
وأسلحة الدعم ،والطوافات والطائرات.
وبعد انتهاء املناورة ،توجه العماد عون لتالمذة الضباط والعســكريني
املشــاركني بكلمة نوّه فيها بـ»األداء والحرفية التــي أبدوها» ،الفتا ً إىل أن
«مشــاركة التالمذة الضباط اإلناث من مختلف االختصاصات للمرة األوىل
يف مناورة قتالية تؤكد أن القدرات الفكرية والجســدية ال تختلف بني رجل
وامرأة ،خصوصــا ً بعد خضوعهم لتدريبات عىل مدى ثالث ســنوات داخل
الكلية الحربية».
وأثنى عــى «الجهود التي بذلهــا التالمذة الضبــاط» ،مؤكدا ً «أنهم
سيكونون قادة املســتقبل ،وعليهم تقع مسؤولية كبرية يف اتخاذ القرارات
التي تحمي الوطن واملؤسسة».
وأشــار إىل أ َن «النجاح هو ثمرة كل عمل دؤوب يشــرك فيه الجميع
بإرادة صلبــة وعزيمة قوية يف مواجهة التحديات ،ال ســيما خالل املراحل
الصعبة والظروف القاســية التي تمر بها البــاد وتحتاج إىل أقىص درجات
الوعي واليقظة».
ولفت إىل أن «القيادة لن تألو جهدا يف الســعي للحصول عىل مساعدات
من الدول الشقيقة والصديقة ملساعدة الجيش عىل تخطي املرحلة» ،مشريا ً
إىل أن «الهبة التي أعلنت عن تقديمها دولة قطر مشــكورة سوف ترصف يف
دعم رواتب العسكريني فور تسلمها» ،مشددا ً عىل أن «املؤسسة العسكرية
تبذل جهودا ً كبرية يف تأمني الطبابة للعســكريني وعائالتهم وتطويرها بما
يليق بهم».

تحـــت المجـــهر
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بين «"دكاكين »" المياه والشركات الكبرى ...قطاع يتقلّب بين الفوضى واالنتظام

المياه المعبّأة ...ما لها وما عليها

نشرب مياه القناني او الغالونات ونطمئن إلى كوننا في منطقة األمان بعيدًا عن تلوث مياه الشفة التي تأتينا (او ال تأتينا) من مصالح المياه الرسمية،
ولكن مع الفوضى والعشوائية المطلقة السائدة في عملية تكرير المياه وتعبئتها هل ال يزال بإمكاننا الوثوق بها ونوعيتها وصحتها؟ ومع ارتفاع
اسعار المياه المعبأة بشكل يفوق التصور هل ال نزال قادرين على تحمل كلفتها؟ أم أن مياه الدولة على عالتها تبقى الحل أمام اللبناني؟؟
 )de sourceوهي بالطبــع مياه خالية
زيــزي إســطــفــان
من امللوثات مــن املصدر وال تخضع ألية
سيل املغرتبني والســياح املتدفق إىل
معالجــات وذات نوعيــة عالية لكن لم
لبنان هذا الصيف يتوقع أن يشعل سوق
يتم إجراء تجــارب أكاديمية عليها او يف
املياه املعبأة وإليــه تضاف أزمة انفجار
املستشفيات إلثبات أن لها جوانب صحية
قسطل الضخ الرئييس 1200الذي يغذي
مؤكد عليها كمــا املياه املعدنية املعروفة
بريوت ومنطقة ساحل املتن بمياه الشفة
عاملياً.
وترافقــه أزمة عدم ثقــة متجذرة لدى
كالم قــد ال يروق ألســماء كبرية
املواطن اللبناني بمياه الرشب التي تصل
تتغنى بكونهــا مياه معدنيــة ،لكن د.
حلواني يرص عىل رأيه و يتابع شــارحا ً
اىل بيته ،لتصبح مياه القناني والغالونات
مصــدر مياه الرشب الوحيــد لدى جزء
أنــواع املياه قائــاً ،إن امليــاه التي تتم
كبــر مــن املواطنــن.
معالجتها لتصبح صالحة
أســماء مألوفــة مليــاه
للرشب تسمى مياه مائدة
او مياها ً للــرب ( eau
معروفة املصــدر والهوية قناني المياه ُتصنّع
والتسمية وأسماء غريبة
 )de tableواملعالجــة تتم
مســتجدة ملياه مجهولة عادة من مادة البولي بطرق مختلفة منها الكلور
إيتيلين وال يُنصح
الحلة والنســب ومشكوك
او األوزون او بواســطة
بمصدرهــا ونوعيتها 41 .باستعمالها أكثر من األشــعة فوق البنفسجية
رشكة ميــاه مرخصة من
أو بوســائل أخــرى مثل
ثالث مرات
قبل وزارة الصحة وتخضع
التقطــر أو الرتشــيح
لرقابــة دورية بينها األســماء الكربى
وغريها .و»دكاكــن» املياه املكررة التي
املعروفة ،أما الباقي فدكاكني لبيع املياه
باتت تمأل لبنان وقســم كبري منها غري
املكررة ال رقيب عليها وال حسيب.
مرخص تأتي بمياهها يف أحسن األحوال
من بــر قريبة او من مصدر مشــكوك
ال تخشوا الكلور
بأمره ليتم تعقيمها بواســطة الكلور او
من بني الرشكات املرخصة يؤكد أحد
بالطرق املذكورة آنفاً.
الخرباء أن  20رشكة فقط حريصة عىل
يف لبنان مرسوم يجرب الرشكات التي
إرســال عينات املياه لفحصها شهريا ً يف
تعبئ املياه عىل وضع التحليل الكيميائي
مختربات تابعة لوزارة الصحة او إرسال
أي نســبة املعــادن واألمــاح يف املياه
نتائج التحاليل اىل الوزارة وهذه العينات
ومصدرها كما رخصة الرشكة مطبوعة
غالبا ً مــا تكون مطابقــة للمواصفات
عىل كل عبوة .ولكن عدا بعض الرشكات
وخالية من أي نوع من التلوث الكيميائي
الكربى املعروفة فإن معظم عبوات املياه
أو الجرثومــي .لكن رغم ذلك اشــتكى
املكررة ال تحمل كما تأكدنا بأم العني اي
كثر مــن املواطنني من طعم الكلور الذي
ذكر لتحليل املياه او رخصة الرشكة وهذا
يلحظونه يف عدد من أنواع املياه املعبأة ال
إن دل عىل يشء فعىل فوىض هذا القطاع
سيما مياه الغالونات التي يتم توصيلها
وغياب املراقبة.
اىل البيوت.
من يضمن سالمة العبوات؟
هذا األمر يراه رئيس قســم الصحة
تخضع عملية تعبئــة املياه بأوعية
والبيئــة ومدير مخترب البيئــة واملياه يف
الجامعة اللبنانيــة د .جالل حلواني أمرا ً
لضوابــط صحيــة وبيئية وهندســية
وال يســمح عادة يف الــدول التي تحرتم
طبيعيا ً وصحياً .فالكلور أو الجافيل هو
قوانينهــا ومواطنيها ببيع املياه من قبل
عدو الجراثيم ،ونســبة الكلور املتبقي يف
أية جهــة إذا لم تلتزم بهــذه الضوابط
املياه بعد معالجتها ينبغي أن تكون 0,5
واملعايري ،فاملياه ســلعة أساسية لحياة
ملغ يف الليرت الواحــد لضمان عدم تلوث
اإلنســان يقول د .حلواني وبيعها يجب
املياه بالجراثيم وحني تصل النسبة اىل 1
أن يكون ألهداف إنســانية وليس للربح
ملغ يصبح طعم الكلور ظاهرا ً يف املياه.
التجاري .وعــى من يقــوم ببيع املياه
هذا الرتكيز ال تأثري له عىل الصحة إال أنه
أن يبني مصدرهــا ونوعيتها وان يعمل
مزعج الطعم لذلك ينصــح بفتح عبوة
املياه املعلبة او وضعها يف الرباد لتخفيف
طعم الكلور فيهــا .وهنا يجدر الذكر أن
تعقيم املياه ضد التلــوث بالجراثيم هو
مرحلة ثانية تأتي بعد التأكد من خلوها
من امللوثات املعدنية أو ما يعرف بالتلوث
الكيميائي.
هذا التفسري يفتح الباب عىل الكثري
من األســئلة حول طرق تعقيــم املياه
وتعقيم العبوات البالســتيكية التي تعبأ
فيها وإذا كانت تتــم معالجة كل أنواع
املياه املعبأة بالطريقة نفسها؟

مياه بمسميات مختلفة

يــرح د .حلواني قائــاً إن املياه
املعبــأة تخضــع لتصنيفــات قانونية
ومتعارف عليها عامليا ً ومن قبل منظمة
الصحــة العاملية .فامليــاه املعدنية هي
ميــاه طبيعية خالية مــن الجراثيم من
املصدر وال تخضع أليــة عملية معالجة
ولها جوانب صحية مؤكد عليها من قبل
مصادر صحية عاملية مــع تركيز ثابت
ونســب متوازنة من االمالح والعنارص
ٍ
النادرة .وهنا يؤكد الخبري يف املياه انه غري
مقتنع بوجود ما يســمى مياه معدنية
طبيعيــة يف لبنان وحني نبدي دهشــتنا
لألمر يــرح أن يف لبنان مياه نبع (eau

ال ُتعيدوا تعبئتها

تحذير من اليونيسف

من يراقب تصنيعها؟

مصنع التعبئة.
أما الغالونات ســعة  19ليرتا ً فهي
ال تستعمل للمياه املعدنية بل تعبأ فيها
مياه املائدة او مياه الرشب وهي تعقم
بالكلــور ليعاد اســتخدامها مرة بعد
أخرى ،وتصنع من نوع من البالســتيك
يمكــن أن يعاد تعقيمه واســتخدامه
لعرشات املرات فيما قناني املياه تصنّع
عادة من مادة البويل إيتيلني وال ينصح
باســتعمالها أكثــر من ثــاث مرات.
تراجع مقلق في استهالك المياه
واملشكلة هنا أن الغالونات سعة عرشة
سعر غالون املياه ســعة  19ليرت
ليرتات والتي تعبأ فيهــا املياه املكررة
وصل اىل  50000لرية ومرشح للتصاعد
مصنوعة هي األخــرى من مادة البويل
وســعر قنينة املياه الصغرية ســعة
إيتيلني وال ينصح باســتخدامها أكثر
نصف ليرت ال يقل عن خمسة آالف لرية
من ثــاث مرات وإال ّ ال تعــود مياهها
سواء كانت معدنية او مياه مائدة ،ويف
صالحة للرشب .وهــذا الخطأ الصحي
املطاعم واملسابح يتضاعف هذا السعر
الخطر يقع به الكثري من املواطنني حني
مــرات ومــرات لتصبح
يحملون الغالونات ذاتها
املياه املعلبة سلعة ثمينة
مرارا ً وتكرارا ً اىل مصانع
يف حــن أن اليونيســف
او دكاكــن تعبئة املياه
حلواني :في لبنان
تعتــر أن تأمني وصول
ليقوموا بإعادة تعبئتها
وتوفري سعر العبوة غري مرسوم يُجبر الشركات
ميــاه الــرب النقية
مدركــن مــا لذلك من التي تعبّئ المياه على للناس أولويــة مطلقة
وضع التحليل الكيميائي ..ال يجب املســاومة فيها
مخاطر عىل صحتهم.
وأن نصيــب الفــرد من
ويعــدد د .حلواني
أي نسبة المعادن
مياه الــرب ال يجب أن
سلســلة إضافيــة من
واألمالح في المياه
يقل عن ليرتيــن صيفا ً
املطبــات التي يمكن أن
وليــر شــتاء وينصــح بالوصول اىل
تعرض املياه للتلوث وبالتايل تعرض من
ليرت ونصف شــتاء وثالثة صيفاً .لكن
يرشبها لخطر اإلصابة بمشاكل صحية
األسعاراملرتفعة جعلت استهالك املياه
وهضمية ويقول إن املياه هشــة يمكن
املعبأة يرتاجع بحسب ما قاله لـ»نداء
أن تتلوث برسعة وتلتقط البكترييا من
الوطن» املسؤول عن التوزيع يف رشكة
الهواء لتتكاثر داخلها من هنا أهمية أن
مياه تنورين غسان جعجع .فالتوزيع
تتم التعبئة يف مــكان معقم وأن يكون
هذا الصيف قد تراجع بنسبة كبرية عن
األشخاص الذين يقومون بتعبئة املياه
الســنة املاضية وحتى مجيء املغرتبني
وحمــل الغالونات معقمــن وأن يتم
لم يســاهم حتى اللحظة يف تحســن
تعقيــم األوعية بالكميــة الكافية من
الوضع .ربما يتحســن األمر الحقا ً وما
الكلور ويف حال وجود اي خلل يف سلسلة
زلنا ننتظر تحسن الحركة يؤكد مسؤول
التعقيم هذه تصبح املياه عرضة لخطر
التوزيع ولكن ما هو مؤكد حتى اآلن أن
التلوث واحتمال دخول الجراثيم إليها.
قدرة املواطنني عــى رشاء املياه املعبأة
وتطول سلســلة التحذيرات ومع
قد انخفضت بشــكل كبري والدليل ان
ارتفاع سعر املياه املعبأة يصبح البحث
محالت «ناولني» املنترشة عىل الطرقات
عن مصادر مياه أقل كلفة هو الشــغل
الشــاغل للمواطنني ولو عىل حســاب
تراجع بيع املياه عندها بنســبة .50%
نوعيــة امليــاه وصحتهــا .حتى عني
وحني نسأل عن التســاوي يف األسعار
الضيعة عاد لها عزها والينابيع الجبلية
بني امليــاه املعدنية ومياه املائدة يف حني
عادت تشهد زحمة ناس ينتظرون ملء
يجب أن تكــون األوىل أغىل ثمنا ً يجيبنا
غالوناتهم .ولكن لســوء حظ اللبناني
بأن كلفة تصنيع القنينة هي ذاتها عند
يجــزم د .حلوانــي الخبــر البيئي يف
الطرفني وقد ارتفعت بشكل كبري كما
شؤون املياه أن كل الينابيع الواقعة ما
أن رشكات املياه الكــرى بات بعضها
مضطرا ً للبيع بســعر أقل للحفاظ عىل
دون ارتفــاع  500مرت ملوثة وال يمكن
االستمرارية وإال عليه ان يقفل مصنعه
اســتخدامها للرشب ،اما ما فوق 500
ويبيعه خردة...
مرت فهي مشكوك يف أمرها ويستحسن
استخدامها لغســل الخضار والفاكهة
ال للرشب ووحدهــا الينابيع التي تعلو
 1000مرت هــي ينابيع صالحة للرشب
وذات نوعيــة مياه جيــدة .لذا ينصح
املواطنــن بغيل هذه امليــاه او وضعها
يف الشــمس بعبوات زجاجية او إضافة
ملعقة من الكلور السائل إليها ال سيما
أن الكلــور غــر مكلف وهــو صديق
للصحة لتصبح صالحة للرشب.

د .جالل حلواني

عىل مراقبتهــا ومراقبة العبــوات التي
توضع فيهــا وطرق تعقيم هذه العبوات
وتخزينها.
هنا يضاف ســؤال مقلــق آخر اىل
كل األســئلة التي تراودنــا حول املياه
ونوعيتها هو السؤال عن نوعية العبوات
البالســتيكية ومدى ســامتها وطرق
تعقيمهــا .من يراقــب كل هذه األمور
ويحرص عىل كون العبوات سليمة وغري
ضارة بالصحة؟
يــرح د .حلواني طــرق تصنيع
عبوات املياه قائال إن ثمة قوانني تفرض
عىل مصانع املياه املعدنية الطبيعية أن
تصنــع العبوات يف املكان نفســه الذي
تتم فيــه تعبئتها أي تصنــع القناني
وتعبــأ عىل الفور بعــد أن تربّد وتختم
حتى تكــون معقمة وتكــون عملية
التعبئة ميكانيكيــة تخضع لضوابط
صارمة للتأكيد عــى خلو العبوات من
اية ملوثــات .ومعظم الرشكات الكربى
املحرتمة لديها وحدة لتصنيع القناني يف
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حسن:
فؤاد
إصبعاي
وانكسر
الرحباني
زياد
ح
ر
ج
ُ
َ
ِ
َ
وعادل إمام قال لي "اختشي"!

فؤاد حسن مع محمود ياسين

مع أحمد راتب في كواليس مسرحية "الزعيم"

...ومع فادي إبراهيم

...ومنى واصف

هــــــــالــــــــة نــــــــهــــــــرا

ٍ
تأليف فوريّ وليد اللحظة واملكان النجم املرصيّ الكبري
عادل إمام عىل الخشبة ،وعمّ ا نتجَ من مواجهةٍ تمثيلية
بينه وبني الفنان الكبري زياد الرحباني عىل الخشــبة
ً
فجُ رحَ زياد فعالً
دقيق تحت
موضع
وحقيقة يومذاك يف
ٍ
ٍ
عينه ،واستم ّر العرض أمام الجمهور ّ
كأن شيئا ً لم يكن
(!) وسواها من الشدائد واألمور واملواضيع.
أفادنا فؤاد حســن ّ
بأن الجزائــري فاروق بلوفة
جاء العــام  1978إلخراج فيلمه الســينمائي بعنوان
"نهلــة" املتمحور حول الحالــة االجتماعية والحرب
مخرج
اللبنانية .عمل معه فؤاد حسن بوصفه مساعد
ٍ
إنتاج وممثّالً ،طبقا ً ملا أخربنا به .وأردف قائالً:
ومدير
ٍ
"جاء زيــاد الرحباني يومذاك ليعــزف عىل البيانو يف
مشــه ٍد من الفيلم ،فالتقينا وتعا َر ْفنا .هناك ســألني
عمل
دور تمثييل ّ يف ٍ
زياد" :هل تحبّ املشــاركة معي يف ٍ
مرسحــي؟" ،فأجبتُه" :نعم ،لِــ َم ال" ،علما ً بأنه كان
ّ
يحض مرسحيته الشــهرية "فيلم أمريكي طويل" .يف
املرسحيــة املذكورة أد ُ
ّيت الحقا ً دور املم ّرض املرشف،
واملفارقة تكمن يف أنني ُ
كنت مجنونا ً أكثر من املرىض!
ثمّ ة مقط ٌع يرصخ فيه زيــاد يف املرسحية "صابونة،
صابونة!" ،فنهرع إليه ملساعدته ظنّا ً منّا أنّه قد أصيب
ُ
هرولت ثم
وأنه يقول لنــا "صابوني" (أي أصابوني).
ُ
مشــيت إليه فيما كان خارجا ً مــن الكواليس قائالً:
ُ
"بَدْنا صابونة لجُ وّا ،بَدْنا ّ
فصفعت زياد
نغسل وجّ نا"،
وطارت الن ّ
ظــارة وأصيبَ
بجرح تحــت عينه فعالً".
ٍ
هناك أيضا ً مشــه ٌد آخر يل معه حيث ُ
كنت أقول" :يلال
شباب عربْشــوا َع التخت ،بوكرا عنّا رحلة (آخدين ُكن
رحلة)" ...فصعد زيــاد باتّجاه النافذة وبدأ التدافع يف
ما بيننا فوقعنا أنا وزياد عن الرسير وانكرس إصبعان
ثلج يف
يف يدي! أكملنا عرض املرسحية ،كان هناك ب ّراد ٍ
أصبعي فيه بني الفينة واألخرى
الداخل ،كنــت أغمس
َّ

لتخفيف حدّة الوجع ،ألعود بعد ذلك إىل الخشــبة .يف
تلك الفرتة يف بل ٍد تضاءلت فيه الحياة وندر املال يف غور
األزمات املســتفحلة ،كنّا نقصد كل أول شهر "Chez
 "Andréلنأكل "سندويشــات" الهوت دوغ والسجق
والنقانق وكان األمر جيداً .ث ّم يف منتصف الشــهر كنا
نبدأ بتناول الزعرت والزيت ،وامللح والزيت ،واملاء وامللح،
والكشك؛ كنا "ندهن" ذلك "دَهناً" عىل الخبز ونأكل!".
ّ
"مخ" يف
مواصــاً حديثه قال" :زيــاد الرحباني
ً
املرسح واملوســيقى تأليفا ً
وتأدية ،ويف عوالم الكلمة
ذات ْ
الوقــع الكبري والتأثري الجيلّ .إنــه رج ٌل عبقريّ
طليعي ال يتكــ ّرر ،وهو من املرسحيــن النادرين يف
العالم ،ال يضاهيه كوميديّون كبار عىل مستوى العالم
ٌ
حالــة خاصة وفنا ٌن عظيم أُحبّه ج ّداً .إذا
بأرسه .زياد
عمل جدي ٍد مقبل له فسأطلب
طلب منّي املشــاركة يف ٍ
دورا ً صغــرا ً ألقعد إىل جانبه وألجــاو َر ُه فقط .لغته
فريدة .يا ترى ماذا ســيقول زياد بعد أكثر ممّ ا قال؟
لقد قال الكثري يف أعماله َ
وســب ََق زمانه وعرصه .حتى
لو قال بعد أكثر ،فهل يفهم ويستوعب الجمهور ك ّل ما
يقوله أو ما سيقوله؟ زياد إبن السيدة فريوز وعايص
ٌ
نابغة تاجُ ُه أعماله ومحبّة الناس الشاهقة".
الرحباني
أما عن عادل إمام ،فقال" :حــن جاء إىل لبنان
لتقديــم مرسحيــة "الزعيــم" يف الـــ Forum De
 Beyrouthكانت يل معه تجربــة صغرية .أد ُ
ّيت دور
ســفري اليونان تمثيــاً .كان مع عــادل ممث ّ ٌل وهو
ٍ
بصوت
ســكرتريه الخاص يف املرسحية حيــث يقول
جهوريّ معلناً" :سفري اليونان!" ...فيأتي عادل إمام
ليســ ّلم عيل ّ ويستقبلني مســتعرضا ً الوزراء .قال يل
إمام ،"Hello" :فأجبتُه بهذه املتوالياتKalimera،" :
 ،"Kalispera، Kalinikta، Parakaloفر ّد مستغرباً:
" ،"?Whatفكــ ّر ُ
مســمع منه
رت العبارات هذه عىل
ٍ

رت مرارا ً
فأخذ يسأل ويتســاءل" :بتقول إيه؟" ،فك ّر ُ
راجل
"إنت
الكلمــات عينها بالتتابع ذاته ،فقــال يل:
َ ِ
قليل األدب .اختيش يا شــيخ" .املشــهد كانت مدّته
دقيقة ونصف الدقيقة فأصبحت مدّته  8دقائق! هذا
هو عادل إمام الذي يش ّكل الظاهرة الفنية االستثنائية
الرهيبة يف تاريخ العالم العربي وهو الكوميدي األوّل.
مع محمود ياســن وفاروق الفيشاوي كان فؤاد
حسن يلعب بعد انتهاء التصوير يوميا ً لعبة الـFlipper
التي يبحث فيها "العسكري" عن "السارق"" .ذات يوم
يوناني وقال يل ّ
إن الرئيس أنور الســادات قد مات
جاء
ٌّ
وأ ّكد ذلك" ،قــال فؤاد .وتابع حديثه" :كان امليكروفون
موصوال ً بالـ"ســبيكر" ( )Speakerيف االستديو حيث
ُ
فأذعت" :بالغ رقم  ،1لقد
كان يعمل محمود وفاروق،
ُقتل الرئيس أنور الســادات" ،فخرج محمود وأعضاء
الفريق ك ّله من االستديو يف إثر النبأ املفجع قائلني من
شــدّة التأثّر َ
وهوْل الصدمة" :بتقول إيه يا فوكس؟ ده
كالم كدب ،إنتو كدّابني" ،ثــ ّم أخذ الك ّل يبكي ويرصخ
بعدما تأ ّكد الجميع مــن صحّ ة الخرب ّ
ألن محمود كان
صديق أنور السادات رحمه الله .تجدر اإلشارة إىل ّ
أن فؤاد
حسن اشتغل مع محمود ياسني يف مسلسل يف اليونان
بعنوان "مرياث الغضب" إىل جانب فاروق الفيشــاوي
وليىل علوي ،كما يؤ ّكد .كذلك عم َل فؤاد مع سيّد زيان،
ومع "أبو عنرت" (ناجي جرب ،السوري) ،ومع عبد املجيد
أعمال عدّة ،ومع "شوشــو" (حسن عالء
مجذوب يف
ٍ
الدين) ،وأنطوان ريمي وهند أبي اللمع وأنطوان كرباج
يف مسلسل "دياال" ملؤازرة الفريق اللبناني ،وسينمائيا ً
مع املخرج األملاني الشــهري فولكر شلوندورف Volker
 ،Schlöndorffوســواهم كثر .كذلك مثّل يف مسلســل
"الهيبة-الردّ" ( )2021الشــهري عىل شاشــة MBC
(إخراج سامر الربقاوي ،بطولة تيم حسن).

فؤاد حسن ،صديق "أبو ســليم الطبل" (صالح
تيزاني) ورفيق دربه ،املعــروف بـ"زغلول" يف لبنان،
الغني الالفت ،املكت ّ
ٍ
بأحداث
ظ
يفاجئنا بتاريخه الفنّي
ّ
يرتص فيها طني التشــويق ،وبمح ّ
ط ٍ
ّ
ات مثرية و/أو
أعمال
أليمة ال يعرفها الجمهور ،وبنجو ٍم كبار شارك يف
ٍ
إىل جانبهــم وكانت له معهم تجارب وامضة ومكثّفة.
ْ
خامرت الظالل فؤاد حســن طويالً يف اإلعالم ،ليخا َل ُه
ّ
الفن
حتى املتابع املتض ّلع اليوم نابتا ً عىل حِ دة يف أمداء
ْ
برعمت يف العراء.
اللبناني والعربي؛ لكأنه زهرة
"ف ْ
ح َّدثَنــا فــؤاد ،عــر ْ
الشــباكات" الذاكــرة
( )Flashbacksعن ُ
ط َرف وارتجــاالت حوارية فنية -
اصطبغت برسعة الخاطر وبــوارق املوهبة والقريحة
 -وما انس ّل منها من ظرافةٍ وفكاهةٍ ابتدعهما معه يف

ّ
كأن فؤاد حســن كثري األرجل واأليادي مو ّزعا ً نفسه يف تجارب فنية وافرة
ّ
ومتق ّ
املتلقي نظر ًة
طرة يف آن خالل  47ســنة من الجهد والعطاء .حــن يلقي
بانورامية عىل إسهاماته يكتشف رجالً َ
خفِ را ً ومتواضعا ً إىل ح ٍّد ّ
خفي
صي ُه شبه
ٍّ
ٍ
ســنوات طويلة يف اإلعالم .بمرار ٍة يبوح لنا فيما تعرتي حنجرته
وخام َل الذِّكر
ّ
غصــة" :ما يف وفا وما يف تغطية إعالمية! لكن الحمدلله بعد يف ناس إلهم كلمة
مع زياد الرحباني

ُنطو فاملمثّل
زمن م ٍ
مؤثّرة وبيضوّوا َع الناس" .لســنا بحاجةٍ إلحضار فؤاد من ٍ
ّ
الطيّب ال يزال حارضا ً يف املشهد الفن ّ ّي.
تشف عيناه يف يومنا هذا عن أىس فطريّ
كالسهم يربق ،وكإشار ٍة تهبط يف غيهب واقعية الحياة ومشهديّاتها وتش ّ
ظيها
بالفن الحقيقي وقدراته ورسالته ،مندفعا ً
ومتضاداتها .رغم ذلك ،ال يزال مؤمنا ً
ّ
شجر مجازي لفيف يُدعى األمل.
بك ّل جوارحه ،متفيّئا ً بظ ّل
ٍ

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

أحداث غري متوقعة تخلصك
من السلبيات وتجري بعض
التعديالت لتاليف املشاكل الحقاً.

األجواء املحيطة بالرشيك تخلق
نوعا ً من التوتر ،وهذا يدفعك
إىل اتخاذ خطوات رسيعة
ملعالجة األمر.

تعود إىل ممارسة نشاطك كما يف
السابق بعدما تغلبت عىل املرض
أو الخمول.

عاطفيا ً تجد تعاونا ً ملحوظا ً من
قبل الرشيك وتشعر بارتياح يف
وجوده بقربك يف هذه الظروف.

تستع ّد لرحلة ترفيهية تقوم بها
مع بعض األصدقاء تنسيك بعض
آالمك و أحزانك.

قد تجد نفسك اليوم مضطرا ً
إىل مضاعفة جهودك بغية
محارصة املتاعب وتجنّب
تفاقم األزمات.

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

عاطفيا ً تسعى لالبتعاد موقتا ً
عن الحبيب والتفكري جديا ً يف
مستقبل العالقة بينكما.

تشارك الحبيب مشاريعه وآماله
وتبدو مطمئنًّا اىل سري االمور،
ويتحدث الحظ عن افراح
وأوقات تسلية.

قد تطرأ تأخريات وعراقيل
أو تعيش بلبلة عىل صعيد
مفاوضات ما ،لكن تأ ّكد
أن الحلول تأتي قريباً.

عاطفيا ً يساعدك الرشيك
عىل الخروج من بعض الظروف
الصعبة ،ويجد لك الحلول املناسبة.

تستعيد الحرية يف الترصّ ف
والقدرة عىل املناورة وتكون
خالقا ً ومبدعاً.

تمنحك النجوم طاقة داخلية
كبرية استغ ّلها يف تحسني عالقتك
مع الرشيك .فرصة فريدة أمامك
لح ّل املشاكل الصحية.

٩

nidaalwatan.com
العـــدد  - 879السنــــة الـرابـعـة

NETFLIX CORNER

الـخـمـيـس  ٧تـمـوز 2022

SERIES

OUR RATING

...The Innocent

أعلى درجات المتعة والتشويق
جـــــــــــاد حـــــــــداد
م ّر وقت طويل منذ أن شــاهدنا قصة مشــوّقة
بمعنى الكلمة .لكن بفضل شبكة "نتفلكس" ،يمكننا
االستمتاع باملسلسل اإلسباني املميز The Innocent
(الــريء) .العمل مــن إخراج أوريــول باولو ،وهو
مقتبس من روايــة هارالن كوبني التي تحمل العنوان
نفسه .يشارك يف البطولة ماريو كاساس ،وألكسندرا
خيمينيز ،وخوانا أكوســتا ،وأورا غاريدو ،وآنا واغنر،
وسانتي بونس ،وميكي إيسباربي.
يمتد املسلسل عىل ثماني حلقات ،مدة كل واحدة
منها ساعة عىل األقل .ترتكز القصة عىل الشخصيتَني
الرئيســيتَني "ماتيــو فيــدال" (ماريو كاســاس)
و"لورينا أورتيز" (ألكســندرا خيمينيز) .لكن تضيف
الشخصيات الثانوية ميزة كبرية إىل الحبكة املرتبطة
بعالــم الجريمة ،أبرزهــا "ماريا لوخــان" (خوانا
أكوستا) و"أوليفيا كوستا" (أورا غاريدو).
تبدأ القصة مع "ماتيــو" الذي يتواجد يف حانة

مع شــقيقه ،ثم يتبادل النظرات مــع فتاة جميلة.
لكن تنتهي تلك الليلة بحادث مأســوي ،حني يتورط
"مات" يف شــجار مع شــاب غريب اسمه "داني"
ً
نتيجة لذلك ،يضطر "مات"
(أودالد فونت) ثم يقتله.
لتمضية أربع سنوات يف السجن .وبعد إطالق رساحه،
يلتقي بـ"أوليفيا" ويقعان يف الحب ويتزوجان.
طوال ثماني ســنوات ،يعيش "مات" و"أوليفيا"
حياة زوجية ســعيدة من دون مشــاكل .لكن يقابل
"مات" رسا ً والدة "داني"" ،صونيا" (آنا واغنر) ،التي
تخاطبه وتجعله يترصف وكأنه ابنها .تخرب "أوليفيا"
زوجها بأنها حامل وتوحي األجواء يف تلك اللحظة بأن
حيا ًة ســعيدة تنتظرهما .لكن رسعان ما تبدأ املأساة
حني تذهب "أوليفيا" إىل برلــن بداعي العمل ويتلقى
"مات" مكاملة هاتفية غريبة مع مجموعة صور.
تتمحور الحلقة األوىل من املسلسل حول "ماتيو
فيدال" .سنشــاهد ملحة عن حياته وكيفية انهيارها
ثوان .أمــا الحلقة الثانية ،فهي تُر ّكز عىل
خالل بضع ٍ
"لورينا أورتيز" وطفولتها املأسوية .بعد وفاة والدها،
تتخىل عنها والدتها فتكرب يف ميتم .تضحّ ي "أورتيز"
بالكثري كي تصبح مُحققة قوية وجديرة بالثقة.
عند مشاهدة الحلقة الثانية ،يسهل أن نشعر بأننا
أمام قصة مختلفة بالكامل .لكن يف نهاية هذه الحلقة،
يفاجئنا "أوريول" حني يبتكر أخريا ً حيلة لربط حياة
"لورينا" و"ماتيو" .ولن يتوقــف الغموض عند هذا
الحد .بدءا ً من الحلقــة الثالثة وحتى النهاية ،تتالحق
التحوالت املفاجئة واللحظــات التي تقطع األنفاس.

تحمل كل شخصية محورية رسا ً خاصا ً بها ،وينكشف
كل رس يف وقت غري متوقع .يتمحور الهدف األســايس
حول اكتشاف الشــخص الربيء من بني شخصيات
املسلسل التي تحمل ماضيا ً قذرا ً والكثري من األرسار.
ينجح املسلســل يف جذب املشــاهدين من بدايته
إىل نهايتــه ،فيتحمّ س الجمهور ملشــاهدة التطورات
واكتشاف الشخصيات الحقيقية .تم ّر هذه الساعات
الثماني بسالسة ،إذ يسهل أن نشاهد القصة املشوقة
ً
دفعة واحدة بفضل الحبكة الجاذبة واملليئة باملفاجآت،
واألداء التمثييل املمتاز ،واألسلوب الرسدي املميز.

أحيانــاً ،قد تخ ّرب التحــوالت املفرطة والحقبات
الزمنية املختلفة مســار القصة ،لكن يسهل أن نالحظ
مســتوى الدقة والحذر يف طريقة تنفيذ هذا املسلسل
لتقديم الشــخصيات وتحريك األحداث بأفضل طريقة
ممكنة .أخرياً ،يجب أن يعــرف الجميع أن العمل يعجّ
بمشاهد العنف والجنس وال يناسب جميع أفراد العائلة.
يف النهاية ،يستحق املسلســل املشاهدة ويمكن
إنهاؤه كله يف عطلة نهاية األســبوع .املتعة مضمونة
بفضــل القصص املشــوقة والشــخصيات املريعة
والسيناريو القوي.

غـــــيـــــاب

رحيل الفنانة التشكيلية غولين طوروسيان  -ديربوغوصيان
رحلــت أمــس الفنانــة اللبنانية األرمنيــة غولني
طوروسيان -ديربوغوصيان ،املعروفة بمنحوتاتها املميزة
التي تعكس شغفها يف الفن التشكييل.
ع ّلمت غولــن النحت يف أكثر من معهد وجامعة أبرزها:
الجامعة اللبنانية-معهد الفنون الجميلة ،األكاديمية اللبنانية
للفنــون الجميلــة ( ،)ALBAوقادت ايضــا ً دروس النحت

Movies

كرئيسة للفنانني يف جامعة القديس يوسف ()U.P.T. - USJ
ويف محرتف غولني (Gulene -Toros Roslin School of Fine
.)Arts Levon Shant Cultural Center
كما نظمــت الكثري مــن املعــارض الفرديــة يف لبنان
وفرانكفورت ودبي وفيينا ،والجماعية يف ليون واالمارات وكريت.
باالضافة اىل ذلك ،شاركت يف ندوات وورش عمل يف بريوت وبكني

ودمشــق وتونس .ولم تغب عن احتفاالت النســخة األوىل من
تجربة الفن األرمني يف سويرسا .وتوالت ردود الفعل عىل رحيلها
وال ســيما من قبل طالبها الذين أثنوا عــى األثر االيجابي التي
تركته معلمتهم الراحلة يف نفوسهم .كذلك ،نعاها وزير الثقافة
القايض وسام املرتىض مغرداً" :خسارة كبرية! الفنانة التشكيلية
غولني طوروسيان ديربوغوصيان نفسها يف السماء".

الـ Minionsممنوعون من دخول دور السينما البريطانية
منعت دور ســينما بريطانية دخول مجموعة شبان
من محبي سلسلة أفالم " "Minionsمتنكرين بشخصيات
العمل يف إطار اتجــاه رائج عرب مواقــع التواصل ،بعدما
ترصّ فت مجموعات مماثلة بطريقة غوغائية.
وقال ناطق باسم دور ســينما "أوديون" ،وهي أكرب
سلســلة يف اململكة املتحدة من ناحية الحصة الســوقية:
"نتيجة تســجيل عدد قليل من الحوادث يف دور الســينما
التابعة لنا خالل عطلة نهاية األســبوع ،اضطررنا إىل منع

الدخول إىل دور السينما ضمن بعض الظروف" .وحمّ ل رواد
سينما آخرون املراهقني الذين كانوا ينفذون اتجاها ً رائجا ً
عرب "تيك توك" تحت وسم " ،"gentleminions#مسؤولية
إحداث ضجة ورمي أغراض أثناء عروض فيلم "Minions:
."The Rise of Gru
والقى هــذا االتجاه الــذي يوجه تحية لشــخصية
فيلونيوس غرو دعما ً من رشكة "يونيفرســال بيكترشز"
التي كتبت عرب "تويرت" "لكل شخص ذهب ليشاهد الفيلم

متنكــرا ً بإحدى شــخصياته نقول لك :رأينــاك ونحبك".
واشتكت دور سينما أخرى من سلوك مماثل ملجموعة من
محبي السلسلة الشباب.
وأشــارت "ذي ماالرد" ،وهي دار السينما الوحيدة يف
جزيرة غرينيس ،إىل تسجيل سلوك بالغ السوء فيها تخللته
عمليات تخريب .أما سلســلة دور "فيو" فأكدت ّ
أن محبي
الفيلم الذين يرتدون مالبس شــخصياته فال يزالون محل
ترحيب( .أ ف ب)

Corona Awareness

جهاز المناعة مسؤول عن أضرار "كوفيد طويل األمد"
أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن الرد املناعي عىل
"كوفيد  "19 -الذي يــؤدي إىل ترضر األوعية الدموية
الدماغية ،قد يكون مسؤوال ً عن أعراض "كوفيد طويل
األمد" ،وذلك باالستناد إىل تحليل عدد قليل من الحاالت.
وشملت هذه الدراســة تحليل حاالت تسعة أشخاص
توفــوا رسيعا ً بعيد إصابتهــم بـ"كوفيد  ."19 -ولم
يرصد فريــق الباحثني يف املعاهد األمريكية للصحة أي
آثار للفريوس يف الدماغ ،بل وجدوا يف املقابل أجســاما ً
مضادة ،تتحمل مســؤولية األرضار الالحقة بأغشية
األوعية الدموية التي تتسبب خصوصا ً بالتهابات.
ويمكن هذا االكتشــاف أن يفــر بعض اآلثار
الطويلــة األمــد لـ"كوفيد" ،بينها الصــداع والتعب

املزمن وفقدان حاستي الشم والذوق ،ومشكالت النوم
واإلحســاس بالوهن الفكري .كما قد يفتح ذلك آفاقا ً
لعالجات مستقبلية .وأوضح املعهد الرئييس للدراسة
أفينــدرا نات أن "املرىض يطــورون غالبا ً مضاعفات
عصبية بعد "كوفيد  ،"19 -غري أن املسار الفيزيولوجي
ا َمل َريض غــر مفهوم بصورة جيــدة" .وتابع الباحث
"أظهرنا سابقا ً األرضار التي تطال األوعية الدموية يف
دماغ املرىض خالل عمليات ترشيح لكننا لم نكن نفهم
السبب وراء ذلك" ،مضيفاً" :أظن أن هذا املقال يقدم
لنا عنارص جديدة بشأن هذه العملية".
وتمت مقارنة دماغ تسعة مرىض ترتاوح أعمارهم
بني  24و 73عاماً ،بعرشة أشخاص آخرين من مجموعة

ضابطة .ورصد الباحثــون االلتهابات العصبية والرد
املناعي .وبحسب ما اكتشــفه العلماء ،فإن األجسام
املضادة التي أفرزت نتيجــة اإلصابة "بكوفيد ،"19 -
اســتهدفت عن طريق الخطأ الخاليا التي يتكون منها
الحاجز الدموي الدماغي الذي يحيط باألوعية الدموية
يف الدماغ ويحاول التصدي للمواد الغريبة.
ويمكن التدهــور الحاصل أن يــؤدي بدوره إىل
ترسب بروتينات وحــاالت نزف وتجلطات يف الدم ،ما
يزيد خطر التعرض لجلطات دماغية .ويمكن الترسب
أن يؤدي أيضا ً إىل رد مناعي إلصالح الخاليا املترضرة،
ما يتســبب بالتهاب وتعرض انتظام العمل الحيوي
لهذه األجزاء املترضرة يف الدماغ إىل اختالالت( .أ ف ب)
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نزعة "ترامبية" غير مقصودة تطغى على "الناتو"
إذا عاد دونالد ترامب إلى السلطة في العام  ،2025سيتعامل مع
عالم مختلف بالكامل عن الكيان الذي حاول بناءه خالل عهده الرئاسي
السابق .لقد انهارت جميع اآلمال بتطبيع العالقات مع روسيا بسبب
المذبحة المستمرة في أوكرانيا ،وأصبحت الصين أقوى من أي وقت
مضى ،وتقترب إيران من اكتساب أسلحة نووية ،وال يزال كيم جونغ
ّ
أون يتصرف بالشكل الذي اعتاد عليه.
توسعت نزعة "الترامبية" في
العالم منذ رحيل ترامب من السلطة بدرجة محدودة لكن مؤثرة .بدأ
حلف الناتو الذي اجتمع في مدريد ،في األسبوع الماضي ،لالتفاق
على استراتيجية جديدة للدفاع عن الغرب ،يشبه المنظمة التي أرادها
ترامب وجماعته في الحزب الجمهوري دومًا .زاد اهتمام أعضاء الناتو

األوروبيين بدفاعاتهم ،ويحمل الحلف تو ّ
جهًا أقرب إلى شرق أوروبا في
تطلعاته ومواقفه ،وهو ُي ّ
ركز للمرة األولى على المنافسة الكبرى بين
الواليات المتحدة والصين بهذا الشكل العلني .ترامب ليس المسؤول
األول عن هذه التغيرات كلها (يمكنه أن يشكر فالديمير بوتين على
ّ
كل ما يحصل!) ،لكن
تشكل هذه التقلبات لحظة مهمة في مسار
الغرب ،إذ تتجه أوروبا إلى تقبّل المخاوف السياسية األميركية المحلية
أكثر من أي وقت مضىُ .يعتبر هذا التحول األوروبي جزءًا من محاوالت
تهدف إلى حماية الوضع القائم منذ تأسيس الناتو لكنه أصبح ُمهددًا
اليوم بسبب العدوان الروسي وتركيز واشنطن المتزايد على الصين،
منافِ ستها األولى في القرن الواحد والعشرين.

تقاســم األعباء .من املتوقع أن ينعكس
تــــــوم مــــــاكــــــتــــــاغ
هــذا الوضــع إيجابا ً عــى الغرب ككل
ألسباب عدة .لكن تســ ّلط هذه الخطوة
الضوء عىل مشــاكل أكثر حدة :ما الذي
يدفع الواليات املتحــدة إىل تحمّ ل كلفة
الدفاع األوروبي إذا كانــت أوروبا تبني
الحواجز أمام رشكات الدفاع األمريكية؟
تزامنــا ً مــع اقــراب الناتو من
وإذا كان الغرب يستحق دفاعا ً جماعياً،
التطلعــات األمريكيــة ،لــم تكــن
فكيف ي َ
ُعقل أن يتابع تشييد األسوار بني
اسرتاتيجيات الدول الكربى التي شكك
مختلف أعضائه؟ يف هذا الســياق ،يقول
بها ترامب بكل وضوح ،ال سيما أملانيا
مسؤول حكومي أوروبي" :ال بأس ببناء
وفرنســا ،عقيمة لهذه الدرجة يوماً.
الحواجز يف محيط الغرب .لكن ال يمكن
اضطــرت أملانيا للتخيل عــن تردّدها
بناؤها داخل الغرب".
القديم بشأن زيادة اإلنفاق عىل الدفاع
تتعلق املشــكلة الثانيــة بجانب
وعن مرشوع خط أنابيب "نورد سرتيم
ســطحي لكن أكثر أهمية :شخصية
 "2ا ُملخطط له مع روســيا .أما فرنسا
ترامب بحــد ذاتها .من الســذاجة أن
ٍ
وقت طويل توســيع
التي تحاول منذ
نتوقع حل مشــاكله مع أوروبا يوما ً
دورهــا يف االتحــاد األوروبي أكثر من
ّ
تحســن الوضع بعدما تعالج أوروبا
أو
الناتو ،فهي تواجه اليوم قارة أوروبية
ّ
املســائل التي ينتقدها .ال تبدو مشكلة
تفضل توســيع دور الحلــف ،وتدرك
ترامب مــع أوروبا واضحــة املعالم،
فرنســا أن هذا التوجه مــرادف لدعم
بل إنها مســألة فطرية .هو ي ّ
ُعب بكل
الهيمنة األمريكية.
بســاطة عن عقلية «أمريكا أوالً» حني
يف غضــون ذلك ،بــدأت األولويات
يواجه أي خالفات سياســية ،ويرفض
تتغــر يف مجموعة الــدول الصناعية
حلفاء بلده الغربيني ألســباب فلسفية
السبع ،وهي منظمة أخرى كان ترامب
أكثر عمقــاً .عملياً ،ال يؤيــد ترامب
يمقتها وقد اجتمعت يف األسبوع املايض
النظــام الغربي الذي تقــوده الواليات
أيضــا ً بعدمــا حوّلها الغــزو الرويس
املتحدة ألن هذا النهج يزيد األعباء عىل
ألوكرانيــا إىل هيئــة تخــدم املصالح
بلده برأيه ،وهو وضــع ال تحتاج إليه
األمريكية بكل وضوح.
الرئيس دونالد ترامب في مؤتمر صحفي بعد المشاركة في قمة "الناتو" في بروكسل | بلجيكا 12 ،تموز2018 ،
واشنطن وال تستفيد منه .هو يظن أن
كان الفتا ً أن يرفض جو بايدن طرح
دفاعية أوروبية فلسا ً واحدا ً من االتحاد
إىل استغالل الواليات املتحدة .لم تعد هذه
عكس هذا املســار وإعــادة مجموعة
الواليات املتحدة ،باعتبارها أقوى دولة
الرئيس باراك أوبامــا بإعطاء األولوية
األوروبي سيجعل الرشاكات مع أطراف
املشكلة حادة بالقدر نفسه اليوم ،مع أن
السبع إىل دورها الســابق ،ما يعني أن
يف العالم ،ســتصبح يف حال أفضل حني
ملجموعــة العرشيــن التــي تتألف من
من خارج االتحاد شــبه مستحيلة نظرا ً
أوروبا تزيد اتكالها عىل الواليات املتحدة.
تكون أقــرب إىل كتلة من القوى الغربية
تخوض منافســة مبارشة مع جميع
اقتصادات متقدمة وتشمل ديمقراطيات
إىل القيود الصارمة املفروضة
تزامنــا ً مــع تأييــد الحزبَــن
الغنية التي تقـــرر
األطراف األخرى ،فال تدعم
ناشــئة مثــل الهند
عــى امللكية الفكريــة .إنه
الجمهوري والديمقراطي يف الكونغرس
مسارها بنفسها.
حلفاءها املزعومني قبل أن
وأ ند ونيسيــــــا ،
تكتيــك مقصــود إلضعاف
للدعم األمريكي العســكري ألوكرانيا
إذا عــاد ترامب
يعودوا وينافســوا الواليات
باإلضافة إىل روســيا
جاذبية تلك الرشاكات.
وفــرض العقوبــات االقتصادية عىل
إىل الســلطة ،فلــن
املتحدة يف قطاع األعمال.
والصني .يف واحدة من
ســبق والحــظ ترامب
س الكثريون بزيادة قوة الناتو
يضطــر للتذمر من
يف هذا الســياق ،تقول
روسياّ ُ ،
أوىل مبادرات أوبامـا
إذا عاد ترامب
كان الفتًا أن يرفض جو بايدن
ّ
هذا النوع من السياســات
وتوسع الدعم الذي يحظى به الحلف.
املسائل التي أزعجته
فيونــا هيل ،مستشــارة
عىل الساحة الدولية،
ّ
لكن هــذه التطورات كلهــا لن تكون
قال الرئيس السابق طرح الرئيس باراك أوباما بإعطاء خالل عهده الرئايس
الحمائية مــع اقرتاب نهاية إلى السلطة فلن ترامب الســابقة يف شؤون
واليته األوىل ،وفق معلومات
كافية بنظر ترامب.
السابق ،حني عجزت
روســيا ،إن ترامــب يريد
يضطر للتذمر
إن مجموعة العرشين األولوية لمجموعة العشرين
يف املقــام األول ،تتعــدد املســائل
أوروبــا بكل وضوح
مسؤول بارز يف حلف الناتو ،من المسائل التي أن تنفتــح أوروبــا عــى
ســتصبح مــن اآلن
التي تتألف من اقتصادات
لكن توزعت تلك السياسات
الواضحــة واملتفاقمة التي تســتطيع
عن تقاســم أعبائها
الصناعات األمريكية مقابل
فصاعدا ً أهم صيغة
عىل خطوات متعددة منذ ذلك أزعجته خالل عهده
ّ متقدمة وتشمل ديمقراطيات
الواليــات املتحدة التذمــر منها يف األداء
الدفاعيــة الخاصة
انفتاح الواليات املتحدة عىل
دولية كونهــا تمثل
الحني .تهدف هذه التنظيمات الرئاسي السابق
األوروبي ،وال شك يف أن ترامب سيالحظها
جميع قــوى القرن ناشئة مثل الهند وإندونيسيا مع الواليات املتحدة،
أوروبا .حني يتطلع ترامب
يف األساس إىل تطوير قدرات
ويتطرق إليهــا إذا عاد إىل البيت األبيض.
تزامنــا ً مــع عقد
إىل حلــف الناتو ومجموعة
الواحــد والعرشين،
صناعية عســكرية خاصة بأوروبا كي
بــدأت أوروبــا ،بقيادة فرنســا ،تبني
صفقات مستقلة مع الصني وروسيا يف
السبع ،هو ال يرى نظاما ً أمريكيا ً حيث
بدل التمســك بعال ٍم "اقترص عىل جلوس
َ
يتمكن األوروبيون من تحســن قدرتهم
الحواجــز لحماية قطاعهــا الدفاعي:
مجال التجارة والطاقــة .كان مربرا ً أن
ترتافق القوة مع املسؤوليات ،بل يشاهد
روزفلت وترششــل يف قاعة الحتســاء
تعني القواعد الجديدة ّ
عىل الدفاع عن أنفســهم .إنه شكل من
أن تلقي أي رشكة
يتســاءل ترامب حينها عن نزعة أوروبا
طرفا ً يستغل اآلخر.
مرشوب الرباندي" .قــرر نائب الرئيس

خط أنابيب الغاز "نورد ستريم  "2الذي يصل روسيا بألمانيا

يعرتف املســؤول يف حلــف الناتو
بأن األوروبيني يشعرون يف أوساطهم
الخاصة بحالة مــن الذعر واإلحباط
إزاء احتمال عودة ترامب إىل الرئاســة
األمريكيــة ،ويظن الكثــرون أن هذه
النتيجــة أصبحت حتميــة .لكن بنا ًء
عىل مســار واليتــه األوىل وتوجهات
سياســاته منذ رحيله من السلطة ،ال
داعي النتشار القلق وسط األوروبيني.
ّ
توسع
لم يتفكك الناتو خالل عهده بل
الوجود األمريكــي يف أوروبا .حتى أن
أســلوبه الفظ وغــر الدبلومايس يف
التملق والتهديــد واإلهانة أنتج حالة
طارئة وسط القادة األوروبيني ودفعهم

إىل معالجة مخاوفه .لكن عىل املستوى
االسرتاتيجي ،لم ّ
تغي أوروبا مسارها.
تابعت أملانيا وفرنســا دعمهما إلقامة
عالقات منفصلة مع روســيا والصني
وتخفيف اتكال أوروبــا عىل الواليات
املتحدة .لم يكن ترامب املســؤول عن
تغيري الوضع بــل جنون العظمة الذي
أصاب بوتني.
أخرياً ،يجب أن يعرتف الجميع بأن
ترامب ال يصيــب يف جميع توقعاته .يف
العــام ّ ،2018
عب ترامب عن رسوره يف
ختام قمة الناتو يف بروكسل ،لكنه وجّ ه
تحذيرا ً الذعا ً إىل أملانيا بشــأن مرشوع
خــط أنابيب الغاز مع روســيا ،فقال:

"قد تصبح عالقات الجميع مع روســيا
حسنة ،ما يعني تراجع املشاكل املتعلقة
بخط األنابيب".
قد ال يكون ترامب شــبيها ً برجال
الدولة املعتادين عىل رشب الرباندي ،مثل
ترششل وروزفلت .لكن حتى لو أصبح
معظم العالم الغربي أقرب إىل توجهات
ترامب ،ال يعني ذلك أنه ما عاد يتوق إىل
عيش تجربة تلك الشــخصيات البارزة،
فيجلس يف قاعة مــع بوتني ويش جني
بينغ التخاذ القرارات وحدهم ،بعيدا ً عن
حلفاء واشنطن املزعجني .بنظر ترامب،
قد تصبح أوروبا أقل إزعاجاًّ ،
لكن الغرب
ليس العالم الذي يريد قيادته.

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
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الخالف على توزيع الخسائر يستحكم والمصارف "تضحك بعبّها"

ســامــي نــادر

كثرة "طبّاخي" الحلول تهدّد الودائع بـ"اإلحتراق"
فاجأ النائب التغييري ملحم خلف الجميع بهجومه على
استراتيجية النهوض بالقطاع المالي بعد أكثر من شهر
على إقرارها .ففي الوقت الذي ُوضع فيه تموضع
خلف الجديد في خانة حماية المصارف ،برر النائب الذي
عرف يومًا بـ"نقيب الثورة" ،لفوزه في رئاسة نقابة
المحامين عشية انتفاضة االستقالل ،موقفه بحماية
كل المودعين ورفض إعفاء الدولة والمتسببين باالنهيار
من مسؤولياتهم.
خالــــد أبــــو شقـــــرا
نســتأذن من النائب املحامي ملحم خلف ،يف
لعبنا دور "محامي الشــيطان" للدولة ،ونســأل
إن كانــت قوانيننــا املرعية اإلجــراء أفضل من
قوانني بقية الدول الليرباليــة التي أعادت هيكلة
مصارفها عىل قواعد تجارية واضحة ،تقيض بأن
"الخارس يتحمّ ل مســؤولية خسائره من رأسماله
ويف حــال العجز يفلــس" .إذ ال يمكن بفلســفة
األنظمة الرأسمالية ،وحتى تلك "املتوحشة" منها،
االســتمرار يف ما درج اعتماده منذ ثالث ســنوات
بتحميل املودعني الخســائر بـ"هريكات" متدرج
يصل إىل  90يف املئة قبل تصفري رأســمال املرصف.
فالرأسمال بحسب الخبري املرصيف جان ريايش هو
"خط الدفــاع األول ،فيما املودع هو بمثابة الدائن.
وعليه فإن الدائن ال يتحمّ ل الخسارة قبل أن يكون
املساهم قد خرس كل يشء".

حجج عاطفية ،أحيانًا غير منطقية

هذه القاعدة العامــة ،التي دأب فريق عريض
من اللبنانيني عىل التشــديد عليهــا لكونها تمثل
املنطق ،وتضمن محاســبة البنوك بوصفها الجهة
املسؤولة عن ضياع الودائع ،تواجه بحجج تناجي
العواطف .منها عىل ســبيل املثال ما ساقه النائب
خلف يف كتابه التحذيري لنائــب رئيس الحكومة
الوزير ســعادة الشــامي؛ حيث قال خلف إنه ال
توجد عالقة ســببية بني املودعني والفجوة الهائلة
يف مرصف لبنان (عبارة عــن توظيفات املصارف
غري املوجودة يف املركزي والتي تقدر بحسب الخطة
الحكومية ما بــن  72و 74مليار دوالر) .وعليه ال
ّ
يحق للدولة بحســب خلف إلغاؤهــا (،)Haircut
واستبدالها بأسهم مرصفية دون قيمة (،)Bail-in
وتحويلها إىل اللــرة ( ،)Liralificationوالتمييز
يف ما بينها بحســب حجمها ...وكل إجراء من هذا
النوع يش ّكل تعديا ً عىل امللكية الخاصة التي يحميها
الدستور (املادة  )15واملواثيق الدولية التي تشكل
جزءا ً ال يتجزأ من الكتلة الدستورية اللبنانية ،عمال ً
بقرار املجلس الدستوري رقم /2 2001األمر الذي
يج ّرد مجلس الوزراء من الحق والســلطة ،والتايل
من إمكانية ّ
املس بامللكية .كما الحجج التي ساقها
النائب خلف أوقعته بنقطــة جدلية كبرية تتعلق
برفضه التمييز بني الودائع.

المصارف تتحمل مسؤولية توظيفاتها

القوانني التي يتــذرع بها خلــف" ،لن تنقذ
الودائع" ،يقول خبــر املخاطر املرصفية د.محمد
فحييل .بمعنــى أنها لــن تــؤدي إىل عودتها إىل
أصحابهــا .فاملنطق الذي يشــاع يحمل مخاطر
بإمكانية إعالن البنوك ،التي تزيد الضغوط املعنوية
والقانونية والشعبية عليها إلرجاع الودائع بقيمتها
األصلية ،إفالســها .و"هو ما يو ّرط املودع أكثر ما
يو ّرط صاحب املرصف" ،بحســب فحييل .وعليه
فإن حماية الودائع يجب أن تكون بتنظيم العالقة
بني املرصف واملودع ،بتوجيه من الســلطة النقدية
صاحبة االختصاص.
يف مــا يتعلق بالفجوة فإن جــزءا ً كبريا ً منها
يقدر بحســب فحييل بـ 60مليار دوالر هو عبارة
عن توظيفــات اســتثمارية للمصــارف مقابل
فوائد عالية يف مــرف لبنان ،وهي تتعدى حدود

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0179
هرفينا األوكرانية
$ 0.0339

تضييع الحلول يساهم باستمرار فقدان الودائع قيمتها بالتذويب البطيء

التوظيفات اإللزامية بالــدوالر للمصارف (15%
أساســاً ،خفضها الحاكم إىل  )14%واالحتياطي
االلزامي املفروض مقابل الودائع باللرية اللبنانية
( 25%ترصفــت املصارف بنحــو  70%منها عىل
القروض املدعومة) .وبالتايل فإن الواجب حمايته
يف مــرف لبنان ،هو هــذه األمــوال بالتحديد،
وليس كل توظيفات املصــارف يف مرصف لبنان،
التي تتحمل املســؤولية عنها املصــارف ،لكونها
اســتثمارية وخيارية وليست إلزامية .من دون أن
يعني هذا الــكالم تعميم رضورة إفالس املصارف،
فهناك مصــارف قادرة عىل إعادة الرســملة عىل
قواعد متينة وجدية واالســتمرار بخدمة االقتصاد
اللبناني .وعــى لجنة الرقابة عىل املصارف الفصل
بني البنــوك القادرة وتلك العاجــزة التي يجب أن
تخضع للدمج أو التصفية أو البيع أو خالفه".
كل ما من شأنه تحييد املصارف عن املسؤولية
بشــكل مبارش ،أو غري مبارش من خالل التحجج
باملودعني ،ستكون نتيجته واحدة :استمرار القطاع
"كزومبي بنك" .وسيستمر املودعون بدفع الثمن
من خالل اضطرارهم إىل سحب ودائعهم بقيم غري
حقيقية محددة من مرصف لبنان بتعاميم أقل ما
يقال فيها إنها استنسابية .إذا ً ما الحل؟

عجز عن تأمين الودائع

النائب ملحم خلف يقرتح:
 تحقيــق خطط جديــة ومتكاملة لتحقيقنهضة اقتصادية.
 السري قدما ً بالتدقيق الجنائي. استعادة األموال املنهوبة وامله ّربة. تثبيت مسؤولية املسؤولني يف مرصف لبنان،ولجنة الرقابة عــى املصارف ،وهيئة األســواق
املالية ،ومفويض املراقبة ،ووزارة املالية ،واملصارف
التجارية ،وكلهم مسؤولون بالتكافل والتضامن.
 عدم تربيء صندوق النقد الدويل ومؤسساتالتصنيف الدولية من املســؤولية لســكوتها عن
املخاطر املحدقة منذ العام .2010
كل ذلــك رضوري ومطلوب لكــن هل يعيد
الودائع؟
من الواضح أن "من يتحكم بالقرارات السياسية،
اإلدارية واملالية عاجزون عن تأمني الودائع من
الناحية التقنية كيفما مالت دفة القرار" ،برأي
الخبري االقتصادي طالب سعد" .مع التأكيد أن
املطالبة واالستمرار بالتشديد عىل حقوق املودعني
وترشيعها بقانون هو حق مكتسب ال يقبل
النقض" .وبرأيه إن "االعرتاف بالحق يشء والقدرة
عىل تطبيقه يشء آخر مختلف كلياً .فإرجاع الودائع
بناء عىل الوعود قد تم ّر عليه أجيال قبل أن ي ّ
ُنفذ.
األمر الذي يتطلب االنتقال إىل البحث عن الحلول
العملية كتحسني قيمة اللرية وإعادة الثقة بها،
وعندها تصبح إعادة األموال باللرية أمرا ً منطقيا ً
ومالئما ً يف الوقت عينه .إذ من شبه املستحيل عىل
أي مرصف مركزي مهما كانت قوته إعادة الودائع
بالعملة االجنبية بصيغتها االولية يف حال تبخرها
ألي سبب من األسباب".

تذويب الودائع

يف املقابل يؤكد ســعد أن استمرار املراوحة يف
"الالحل" تســتفيد منه املصارف من خالل تذويب
ما لديها من ودائع عىل أسعار رصف أقل بقليل من

االسترليني
$ 1.1912
الين الياباني
$ 0.0074

بيـتـكـوين
$ 20102
الذهب
$ 1737

السعر الحقيقي .وهذا ما أدى إىل تخلص املصارف
مــن الكثري من الودائع الصغــرة ،والدليل تراجع
الودائع بشكل عام بأكثر من  30مليار دوالر .إال أنه
يف املقابل فإن عدم تحقيق القطاع املرصيف األرباح
الخيالية التي كان يحققها يف السابق من مضاعف
األموال  Money multiplierجنّب البلد ،من وجهة
نظر سعد" ،نســب تضخم أعىل بكثري من األرقام
املحققة".

لّ
الصندوق السيادي ليس ح ً

أحد الحلول التي لم يقلها رصاحة النائب ملحم
خلف ،ولكنه قد يكون قصدها بني ســطور كتابه،
من خالل تحميله مسؤولية التعويض عىل املودعني
وعىل الدولة و"املركزي" هو "الصندوق السيادي".
وبغض النظر عن اســمه ،ســواء كان ائتمانيا ً أو
توفرييا ً أو اســتثماريا ً فإن هدف الصندوق واحد:
اســتخدام موارد الدولة من أصول وعوائد وثروات
قائمــة ومتوقعة للتعويض عــن املودعني .ومثل
هذه الطروحــات تحمل برأي املستشــار املايل د.
غســان شــماس ،بغض النظر عمّ ــن يقرتحها،
خلفيات ليســت بريئــة ،تتوقع تعثّــر الصندوق
وعجزه عن االلتــزام بالتعهدات ،لالنقضاض عىل
امللك العام ووضع اليد عىل األصول" .وإذا كان من
املستبعد الذهاب بعيدا ً بمثل هذه الطروحات برأي
شــماس ،فإن "املطلوب هو إعادة هيكلة الديون
باتفاق بــن الدولة والبنوك عىل غــرار ما يتوقع
أن يحصل بالنسبة إىل الســندات بالعملة األجنبية
"يوروبوندز" ،وإعادة الودائــع بعملة االيداع .أمّ ا
عن الســبب الذي يحول دون الوصول إىل مثل هذا
الحل املنطقي فهو اســتمرار مراهنة البنوك عىل
تخلف الدولة ورفضها إعادة الجدولة فيصبح عدم
التزام البنوك بالسداد للمودعني أمرا ً واقعاً" ،فتنفد
بريشها" بأكثر من  100مليار دوالر كان سبق أن
راكمتها يف خزائنها ،وحققــت من خاللها أرباحا ً
باهظة".
يقــال باالمثال الشــعبية "كثــرة الطباخني
بتحرق الطبخة" ،وهذا ما قد يحصل بالنســبة إىل
معالجة مشكلة الودائع" ،التي لم تكن ملرة قانونية
كما يحلو للبعض تصويرها ،إنما مالية" ،يشــدد
شــماس .فـ"املودع ال دخل له بصندوق ســيادي
أو غريه مما يطــرح من حلول ،بل أن يتقاىض من
املرصف الوديعة التي وضعهــا لديه .والبنك الذي
يعجز عــن االيفاء يعترب متعثــرا ً وال يمكن له رد
األموال ّإل بإعادة الجدولة .وهنا يلفت شماس إىل
أنه "يف االمثلة العامليــة عندما يتعثر قطاع برمته
فإن عدم تدخل الدولة سيضعه يف موقع املتعثر غري
القادر عىل رد األموال".
كل الحلــول املنطقية إذاً ،تعود بنا إىل رضورة
تقييم املصــارف كل حالــة بحالتهــا ،وتحديد
مطلوباتها وموجوداتها ونسبة تورطها بالديون
املسمومة ومســاهمتها يف "تهريب" االموال ومن
ثــم رفع الرسيــة املرصفية وفصل الحســابات
النظيفة عن تلك الوســخة ،ومن بعدها احتساب
الودائع التي استفادت من فوائد باهظة ومعاملة
تفضيلية ...والقائمة تطــول من إجراءات أولية
تهدف إىل اإلنصــاف لم تبدأ منذ ثالث ســنوات،
وعىل ما يبــدو أنها لن تبدأ مســتفيدة من تعدّد
األجواء الشعبوية لالســتمرار يف تحميل الخسائر
للمواطنني.

CMC crypto
$ 435
الفـضـة
$ 19.19
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الروبل
$ 0.0161
بــرنــت
$ 98.83

رفع السر ّية المصرفيّة والتدقيق
المصرفي قبل توزيع الخسائر
يحتدم النقاش حول خطة التعافي
اإلقتصادي .تنقسم حولها المواقف بين مؤيد
يعتبرها أفضل الحلول الممكنة لطي صفحة
الخسائر ،ومعارض يرى فيها ضربة قاضية
للقطاع المصرفي .أمّ ا محور الخالف فيدور
حول نقطة أساسية وهي توزيع الخسائر،
وما سوف يترتب عليه من أعباء على
المصارف وعلى المودعين.
لم يعد الخالف حول حجم الخسائر كما
كان في السابق حيث سادت حالة من اإلنكار
تخفي إرادة خفية باإلستمرار بسياسة
الهروب إلى األمام .أق ّر الجميع أخيرا ً بأن
الخسائر تجاوزت الـ 70مليار دوالر كما جاء
في أول تقرير لشركة "الزارد" .لكن الخالف
ما زال قائما ً حول تحديد المسؤوليات
وبالتالي الكلفات المترتبة على األطراف.
بداية ،ال ب ّد من التذكير أن معظم الخسائر
يندرج حسابيا ً في ميزانيات المصارف
ومصرف لبنان .فالمصارف قامت بشكل
أساسي بتمويل الحكومات المتعاقبة دون
شروط .أما مصرف لبنان باإلضافة إلى م ّد
الحكومة بالسيولة ،فقد أنفق المليارات لدعم
الليرة اللبنانية في إطار سياسة تثبيت سعر
الصرف.
ال يتحمل المودعون طبعا ً أي مسؤولية
في إقراض الدولة ،وال في تداعيات السياسة
النقدية المعتمدة .هم في األساس ليسوا
طرفا ً (بل ضحية) في المعادلة القائمة بين
السلطتين السياسية والمصرفية في تلك
اآلونة التي امتدت ثالثة عقود ،والتي كانت
ركيزة نظام المحاصصة وقاعدة اإلقتصاد
الريعي الملحق به .أما وقد انهار هذا النظام
وظهرت فداحة الخسارات فالسؤال :هل
يجوز تحميلها كليا ً أو جزئيا ً للمودعين ،وبأي
نسب؟ وهل يصح ما قاله أحد النواب منذ
أيام قليلة أن ال فرق بين مودع وآخر؟
اإلجابة على هذه األسئلة تتطلب أوال ً
الكشف عن هوية المودعين واإلطالع على
كيفية تكوين هذه الودائع ومصادرها .فهناك
فرق شاسع بين مودع ،كبير أو صغير،
استودع مصرفا ً ما أمواال ً جناها بكدّه وعرق
جبينه في لبنان أو في المهجر أو ورثها
عن أقاربه ،أو نتيجة نشاطه التجاري أو
اإلستثماري ،وبين مودع آخر ،من أصحاب
النفوذ والعالقات والمحسوبيات ،راكم
الثروات واألرباح السريعة من خالل استثماره
بالهندسات المالية أو اكتتابه بسندات خزينة
أو شهادات إيداع كانت محصورة بفئة معينة
وضمن حلقة ضيقة.
كما هنالك فارق كبير بين مودع عادي
عالق في مصرف ،أمواله محتجزة تخضع
لتقنين المراسيم ،ومودع آخر من كبار القوم
استطاع توظيف عالقاته ونفوذه لتحويل
أمواله إلى الخارج عبر النظام المصرفي بعد
األزمة التي حلت بالقطاع.
لهذه األسباب ال يمكن مقاربة مسألة
الخسائر وتحميل أي جزء منها للمودعين
إال بعد رفع السرية المصرفية ،وعلى ضوء
تدقيق مفصل تقوم به جهة خارجية موثوق
بها ،ترفع الستار عن األسماء وتفاصيل
الحسابات وتكوينها خالل الفترة السابقة.
أما في البديهيات التي تغيب عن
النقاش أو تغيّب عنه ،فهو أن في حاالت
اإلفالس وفي تراتبية تحمّ ل الخسارات،
يأتي على رأس القائمة ،وذلك وفق
القوانين المرعية اإلجراء ،أصحاب رأس
المال ،أي أصحاب المصارف ،يليهم
الدائنون ،وهم في حالتنا هذه المودعون.
وهؤالء ال يمكن وضعهم في سلة واحدة...
فشتّان ما بين مودع وآخر.
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تحالف بين MEREF
والغرفة الفرنسية  -اللبنانية
عقدت غرفة التجارة الفرنســية اللبنانية برئاســة رئيسها غابي تامر
اجتماعها الســنوي يف مقر الســفارة اللبنانية يف باريس بدعوة من السفري
اللبناني يف فرنســا رامي عدوان .حرض االجتماع ســفري الجامعة العربية يف
باريس ناجي أبي عايص وعدد كبري من رجال االعمال الفرنسيني واللبنانيني،
حيث ش ّكل اإلجتماع محطة لتنظيم العديد من النشاطات الهامة.
البداية ،كانت بمحارضة للمدير التنفيذي لـ»كارفور»  -فرنسا رامي بيتيّة
تحدث فيها عن حياته املهنية وتجربته ،ال ســيما قيادته عمليات «كارفور»
وإيصالها لتتصدر املراكز األوىل يف فرنسا .علما ً ان بيتيّة ولد يف مرجعيون وهو
لديه جنسية لبنانية و 100%فرنسية عىل سواء.
بعد ذلك ،اعلن رئيس الغرفة الفرنسية اللبنانية غابي تامر ورئيس جمعية
 MEREFماكسنس ديلو عن تحالف الغرفتني للعمل معا ً يف خدمة الرشكات
وتنمية التعاون االقتصادي الثنائي بني لبنان وفرنسا.
ويهدف هذا التحالف الذي سيتم توقيعه رسميا ً يف ترشين األول املقبل اىل
تشجيع العمل الجماعي وتحقيق اقىص استفادة منه .ثم عقد اجتماع مجلس
ادارة الغرفة الفرنسية اللبنانية حيث تحدث أمني عام الغرفة فريد عرقتنجي
عن العديد من املشاريع واملؤتمرات التي تهدف اىل تقوية العالقات التجارية بني
البلدين وخاصة يف ظل هذه الظروف االقتصادية العصيبة التي يم ّر بها العالم
عمومــا ً ولبنان خصوصاً .اختتم هذا اإلجتماع الطويــل واملثمر بغداء أقامه
السفري عدوان يف مقر السفارة.

الدوالر  29250ليرة
و"صيرفة"  25200ليرة
إرتفع سعر رصف الدوالر يف السوق السوداء أمس  200لرية لبنانية
عن أمس األول ،وسجّ ل سعر الرشاء  29200لرية لبنانية والبيع 29250
ّ
منصة «صريفة» ليوم
لرية لبنانيــة  .وعىل صعيد حجم التداول عــى
امس فقد بلــغ  44,500,000دوالر أمريكي بمعدل  25200لرية لبنانية
للدوالر الواحد وفقا ً ألسعار رصف العمليات التي نُفذت من قبل املصارف
ومؤسسات الرصافة عىل املنصة .وذ ّكر مرصف لبنان أنه عىل املصارف
ومؤسسات الرصافة اإلســتمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والرشاء
عىل منصة « »Sayrafaوفقا ً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

الـخـمـيـس  ٧تـمـوز 2022

إجراءات سريعة لتخليص بضائع
المستوردين والمصدّرين من المرفأ
أعلــن وزيــر الصناعــة
جورج بوشــكيان أنه بناء عىل
طلب رئيــس حكومة ترصيف
االعمال نجيــب ميقاتي العمل
بأقىص رسعة لتخليص بضائع
املســتوردين والصناعيــن
واملصدرين مــن املرفأ ،تحركنا
رسيعا ً واجرينــا اتصاال ً بمدير
عام وزارة اإلقتصاد محمد ابو
حيدر الذي بدأ اتخاذ اجراءات يف
هذا الشأن».
وكان رئيــس حكومــة
ترصيف االعمال نجيب ميقاتي
إجتمع مــع وزيــر الصناعة
جورج بوشكيان ووزير الزراعة
عباس الحاج حسن يف الرساي
الحكومــي ،وتم خــال اللقاء
البحث يف موضوع األمن الغذائي
وتخليص البضائع من املرفأ.
كما عقد اجتماعا ً يف املرفأ
مع إدارة الجمارك بوجود نقيب
عمال الرتانزيت جورج صادر،
وفريق عمل من معهد البحوث
الصناعيــة لترسيــع فحص
البضائع الغذائيــة ،وتم اتخاذ
اجراءات فورية ورسيعة.
وسيجول بوشكيان اليوم
مــع وزيــر الزراعــة يف املرفأ
للتأكيد عىل اآلليات التي وضعت
لترسيــع املعامــات إلدخال
البضائع اىل البلد.
بدوره اعلن الحاج حســن
أنه ت ّم تنــاول موضوع القمح،

ميقاتي مجتمعًا إلى بوشكيان والحاج حسن

والخطة التالية تكمن يف وضع
آلية من قبــل وزارة االقتصاد
فورا ً الســتالم القمــح الصلب
والشعري وتحديد السعر.
وعــن كمية القمــح التي
ســيتم رشاؤها مــن املزارعني
قال« :ال سقف يف هذا املجال ،كل
ما هو مزروع يجب أن تستلمه
الدولة اللبنانيــة ممثلة بوزارة
االقتصــاد ،واالســاس هو ان
نســتلم هذا املوسم حتى نقول
للمزارعني إن يف املوسم القادم
ستكون حتما مساحات القمح
الطري مضاعفــة .انتهينا من
وضع الخطة التي سنشرتي بها
او ندعم البذور املؤصلة ونحن
ننتظر الشــهر املقبل ورصدت
لنا الكميــات املطلوبة ،وننتظر
فقط الهيئــات املانحة لرتصد
لنا األمــوال الالزمة لتكون هذه
البذور مجانا مئة يف املئة او 80
يف املئة.

نقابة المستوردين

وأعلنت نقابة مستوردي
املواد الغذائية برئاســة هاني
بحصــي أن الدوائر الرســمية
املختصة بــارشت أخذ عينات
من نحو  500حاوية (بحســب
معلومــات وزارة اإلقتصــاد)
مألى باملواد الغذائية ومكدّسة
يف باحات املرفأ ،تمهيدا ً إلنجاز
اإلجراءات إلخراجها وتسليمها
اىل أصحابهــا ،عــى أن يتــم
إســتكمال عملية أخذ العينات
لباقي الحاويات والبالغة 300
حاوية يف وقت قريب».
وأكدت النقابة أن «إخراج
حاويات املواد الغذائية من أرض
املرفأ يف هذا التوقيت هو يف غاية
األهمية ،خصوصا ً أنه سيم ّكن
التجار من مد الســوق املحلية
بكافة إحتياجاتها عشــية عيد
االضحى املبارك والحؤول دون
حصول أي نقص يف أي سلعة».

أخبار سريعة
هل ُ
ح ّول قرض القمح
إلى مجلس النواب؟
عقد النائب رازي الحاج مؤتمرا ً
صحافيا ً أمس ،في مجلس
النواب ،وجّ ه في خالله سؤاال ً
الى الحكومة بواسطة رئاسة
المجلس ،عن مسار قرض البنك
الدولي المخصص للقمح ومساره
القانوني ،واذا تم تحويله الى
مجلس النواب اصوالً ،وآلية
االستفادة منه الطول أجل ممكن،
وعن خطتها لالمن الغذائي
ومتابعتها لسالسل التوريد
المحلية والمستوردة وعملها
لتعزيز المصادر المحلية من
السلع الغذائية االستراتيجية».

ختم مستودع طحين
بالشمع األحمر في الكورة
بعد توافر معلومات لشعبة
االستقصاء في مركز أمن عام الكورة
عن قيام بعض األفران بتخزين
الطحين المدعوم ،وبنا ًء إلشارة
القضاء ،دهمت دورية بمؤازرة من
مراقبين من وزارة االقتصاد أفران
ومستودعات في بلدة كوسبا ،حيث
ت ّم تسطير محضر ضبط وبعد
االستماع إلى إفادة أصحاب العالقة،
عملت عناصر األمن العام على ختم
المستودع بالشمع األحمر ومصادرة
كمية من الطحين وتوزيعها على
بعض األفران في الكورة ،وتغريم
كل منهما كفالة بقيمة  20مليون
ليرة.

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
فقرة حكمية غيابية
صادر عــن محكمة جــزاء بعبدا رقم
األســاس  2019/2180غرفة الرئيسة
حويّك
رقم القرار 2019/556
إسم املدعي ،محمد خالد حمود
إســم املحكوم عليه ومحل إقامته حسام
ّ
وضاح النوري والدته خولة تولد ســنة
 1989عراقي الجنسية – مجهول محل
اإلقامة.
نوع الجرم :إحتيال
املادة القانونية  655ق.ع
تاريخ الحكم2019/9/30 :
بنتيجة املحاكمــة الجارية بحق املدعى
عليه املح ّرر إســمه أعاله حيث ثبت أنه
أقدم عىل إرتكاب الفعل املذكور املســند
إليه ،بناء عليه وســندا ً للمادة املذكورة
ق ّررت املحكمة حبس املدعى عليه حسام
ّ
وضاح النوري ملدة ثمانية أشهر وتغريمه
مليون ل.ل وإبالغ من يلزم بإلزامه بأن
يرد للمدعي مبلغ ســتة عــر ألف د.أ
باإلضافة إىل مليونــي ل.ل بدل العطل
والرضر وتدريكه الرســوم واملصاريف
كافة حكما ً غيابيا ً بحق املدعى عليه.
صــدر وأفهم علنــا ً يف بعبــدا بتاريخ
.2019/9/30
رئيس الكتبة
اعالن
صادر عن محكمة صغبني املدنية
يبلغ اىل املدعــى عليهم ورثة نقوال وردة
الخوري  /صغبني
بالدعوى املدنية رقم  2022/95املتكونة
بني املدعية جوزفني يوســف كرم وبني
املدعى عليهم ورثة نقوال وردة الخوري
والتي تطلب فيها املدعية اعتبار االعتداء
الحاصل من العقار رقم /1568صغبني
عىل العقار رقم  1564قد تم عن حســن
نية وبسبب طبيعة العقار واتخاذ القرار
بتمليك املدعية بااللحاق الحصة املعتدى
عليها عن حســن نية وتحديــد الثمن
املتوجب دفعه ويف حال اصبح العقار رقم

/1564صغبني غري صالح لالســتثمار
وفق قوانني التنظيم املدني تحديد قيمته
وتمليكه للجهة املدعيــة بعد دفع ثمنه
حفاظا ً عــى حقوقها ،وعليــه تدعوكم
هذه املحكمة للحضور اليها شخصيا ً او
بواسطة وكيل قانوني لتبلغ االستحضار
ومرفقاته علما ً بان التبليــغ يتم قانونا ً
بانقضــاء مهلة عرشيــن يوما ً عىل نرش
هذا االعالن وتعليق نسخة عنه عىل لوحة
اعالنات املحكمة ليصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة التبليغ البالغة خمسة عرش
يوما ً ملتابعة املحاكمة بحقكم اصوال ً حتى
الدرجة االخرية
رئيس القلم
احمد مصطفى
إعالن تلزيم تنظيف مباني رسايات
محافظة لبنان الجنوبي لزوم وزارة
الداخليّة والبلديات
الساعة التاسعة والنصف من يوم األربعاء
الواقع فيه الســابع والعرشون من شهر
تموز  ،2022تجري إدارة املناقصات يف
مركزها الكائن يف بناية بيضون – شارع
بوردو – الصنايع – بريوت ،لحســاب
وزارة الداخليّــة والبلديات – محافظة
لبنان الجنوبــي – مناقصة إعادة تلزيم
تنظيف مباني رسايــات محافظة لبنان
الجنوبي.
 التأمــن املؤقت :لكل مبنــى تأمني مؤقتحسب املادة الثالثة من دفرت الرشوط الخاصة.
 طريقة التلزيم :تقديم أسعار لكل مبنىعىل حدة (عدد .)3
تقدم العــروض ،وفــق نصوص دفرت
الرشوط الخاص ،الــذي يمكن االطالع
والحصول عليه مــن قلم محافظة لبنان
الجنوبي.
يجب ان تصل العــروض إىل قلم إدارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عرشة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
د .جان العليّة
التكليف 380

إعالن تلزيم توريد خطوط السلكيّة
خاصة بشبكة املعلوماتية واسعة
النطاق لزوم املركز اإللكرتوني لزوم
مديرية املالية العامة
الساعة التاســعة من يوم االربعاء الواقع
فيه الســابع والعرشون من شهر تموز
 ،2022تجــري إدارة املناقصــات يف
مركزها الكائن يف بناية بيضون – شارع
بوردو – الصنايع – بريوت ،لحســاب
وزارة املاليــة – مديرية املالية العامّ ة –
تلزيــم توريد خطوط الســلكيّة خاصة
بشــبكة املعلوماتية واسعة النطاق لزوم
املركز اإللكرتوني.
 التأمني املؤقت :فقط ســتة ماليني لريةلبنانية ال غري.
 طريقة التلزيم :تقديم أسعار.تقدم العــروض وفق نصــوص دفرت
الــروط الخاص الــذي يمكن االطالع
والحصول عليــه مــن وزارة املالية –
مديرية املالية العامة – املركز االلكرتوني
– رياض الصلح – بريوت.
يجب ان تصل العــروض إىل قلم إدارة
املناقصات قبل الســاعة الثانية عرشة
من آخر يوم عمل يســبق تاريخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
د .جان العليّة
التكليف 381
إعالن إعادة مزايدة إشغال وإدارة
واستثمار مطاعم وكافيرتيات يف
مبنى الركاب الحايل يف مطار رفيق
الحريري الدويل – بريوت
الســاعة العارشة من يوم االربعاء الواقع
فيه الســابع والعرشون من شهر تموز
 ،2022تجــري إدارة املناقصــات يف
مركزها الكائن يف بناية بيضون – شارع
بوردو – الصنايع – بريوت ،لحســاب
املديرية العامــة للطريان املدني – إعادة
مزايدة إشغال وإدارة واستثمار مطاعم
وكافيرتيات يف مبنى الــركاب الحايل يف
مطار رفيق الحريري الدويل – بريوت.

 التأمني املؤقــت :ثالثماية مليون لريةلبنانية ال غري.
 ســعر االفتتاح :اثنا عــر مليار لريةلبنانية ال غري.
 طريقة التلزيم :تقديم أسعار.تقدم العــروض ،وفــق نصوص دفرت
الرشوط الخاص ،الــذي يمكن االطالع
والحصول عليه من ديوان املديرية العامة
للطريان املدني.
يجب ان تصل العــروض إىل قلم إدارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عرشة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
د .جان العليّة
التكليف 379
إعالن إعادة مزايدة عمومية
الستثمار سبعة كونتوارات
لتأجري السيارات السياحية يف قاعة
الوصول يف مطار رفيق الحريري
الدويل – بريوت
الســاعة الحادية عرشة من يوم األربعاء
الواقع فيه الســابع والعرشون من شهر
تموز  ،2022تجري إدارة املناقصات يف
مركزها الكائن يف بناية بيضون – شارع
بوردو – الصنايع – بريوت ،لحســاب
وزارة األشغال العامة والنقل – املديرية
العامة للطريان املدنــي – إعادة مزايدة
عمومية الســتثمار ســبعة كونتوارات
لتأجري الســيارات الســياحية يف قاعة
الوصول يف مطار رفيق الحريري الدويل
– بريوت.
 التأمني املؤقت/6.000.000/ :ل.ل.(فقط ستة ماليني لرية لبنانية ال غري).
 ســعر إفتتــاح املزايــدة:/110.000.000/ل.ل( .فقــط ماية
وعرشة ماليني لرية لبنانية كبدل استثمار
سنوي).
 طريقــة التلزيم :تقديم أســعار لكلكونتــوار عىل حــدة ويحــق للعارض
االشــراك باملزايدة عــى كونتوار واحد
فقط.

تقدم العــروض وفق نصــوص دفرت
الــروط الخاص الــذي يمكن االطالع
والحصول عليه من ديوان املديرية العامة
للطريان املدني.
يجب ان تصل العــروض إىل قلم إدارة
املناقصات قبل الساعة الثانية عرشة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
د .جان العليّة
التكليف 379
إعالن تلزيم مزايدة عمومية لبيع
( )19دراجة نارية مستهلكة عائدة
للمديرية العامة
لرئاسة مجلس الوزراء
الساعة التاسعة والنصف من يوم الثالثاء
الواقع فيه السادس والعرشون من شهر
تموز  ،2022تجــري إدارة املناقصات
يف مركزهــا الكائــن يف بناية بيضون –
شــارع بوردو – الصنايــع – بريوت،
لحساب رئاسة مجلس الوزراء – املديرية
العامة لرئاســة مجلس الوزراء – تلزيم
مزايدة عمومية لبيع ( )19دراجة نارية
مستهلكة.
 التأمني املؤقت/10.000.000/ :ل.ل.(فقط عرشة ماليني لرية لبنانية ال غري).
 ســعر إفتتــاح املزايــدة:/114.000.000/ل.ل( .فقــط ماية
وأربعة عرش مليون لرية لبنانية ال غري).
 طريقة التلزيم :تقديم أسعار كمجموعةواحدة غري قابلة للتجزئة.
تقدم العــروض وفق نصــوص دفرت
الــروط الخاص الــذي يمكن االطالع
والحصول عليه من ديوان املديرية العامة
لرئاسة مجلس الوزراء.
يجب ان تصل العــروض إىل قلم إدارة
املناقصات قبل الســاعة الثانية عرشة
من آخر يوم عمل يســبق تاريخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
د .جان العليّة
التكليف 382

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - 879السنــــة الـرابـعـة

الحكومة "فاصل ونواصل"" :دعاية عونية"...

ففي حني غابت أي إشــارة عىل لســانه تتعلق بمســار ومصري
املشــاورات الحكومية ،حرص عون حديثه بمســألة التبشــر بقرب
الوصــول مع إرسائيل إىل «حل قريب يريض الجميع» يف عملية ترســيم
الحدود البحرية الجنوبية ،مؤكدا ً «أننا أصبحنا عىل مشارف التفاهم مع
األمريكيــن ولم يعد هنا من مدة طويلة إلنهاء املســألة» ،بالتوازي مع
تشــديده عىل «إيجابية» الجولة التي قام بهــا وزير الطاقة واملياه وليد
فياض عىل كل من مرص والعراق ،يف ما يتصل باســتجرار الغاز والنفط
«ملد لبنان بمزيد من ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية».
أما يف جوهر املوقف ،فكان رئيس الجمهورية غري حاســم يف إجاباته
التي طغت عليها العموميات مســتخدما ً ردا ً عىل معظم االســتيضاحات
عبارات من قبيل «ال أعلم ،وعىل ح ّد علمي ،وما بعرف شــو صار» ...ففي
مسألة الرتســيم أجاب عون« :ال أعلم الوقت املحدد للحل» ،ويف موضوع
عمل باخرة استخراج الغاز يف حقل كاريش قال« :عىل حد علمي ،ما بعرف
ّ
املسيات» ،ولدى االستفسار منه حول اإليجابيات
شو صار بالليل ملا راحوا
التي أعلن عنها يف قضية اســتجرار الغاز املرصي والفيول العراقي اكتفى
بالقول« :للحصول عىل التفاصيل يمكن سؤال معايل الوزير».
وكان لبنان قد دخل أمــس عمليا ً مخاض الـ « »BLACK OUTيف ما
وصفته مصادر معنية بأنه بروفا أوىل لـ»السواد األعظم» الذي سيشهده
اللبنانيون يف املرحلة املقبلة يف ظل االنقطاع الشامل بالتيار الكهربائي ،إذ
توقف معمل الزهراني إلنتاج الطاقة بشكل تام تحت وطأة إعالن الرشكة
املشــغلة لهذا املعمل ومعمل دير عمار عن التوقــف عن القيام بأعمالها
بســبب عدم تقايض مســتحقاتها بالدوالر األمريكي ،األمر الذي فرض
توقف معمــل الزهراني ،املنُتج الوحيد للطاقة راهنــا ً يف البلد ،وانقطاعا ً
عاما ً وشــامالً للكهرباء عىل كافة األرايض اللبنانية ،قبل أن تعود الرشكة
إىل وضعه يف الخدمة إثر التأكد من تحويل مرصف لبنان األموال املستحقة.
فاالعتمــاد املايل الذي تبلغ قيمته  60مليون دوالر وكانت الحكومة قد
أقرته يف  14نيسان الفائت ملتعهدي مؤسسة الكهرباء ،تم رصفه باألمس
من حقوق الســحب الخاصة التي يعود الترصف بها لــوزارة املالية وال
يتطلب عقد اســتقراض وال مراسيم سلف« ...فلماذا تركت األمور للحظة
األخرية؟» ما يؤرش بحسب املصادر املعنية إىل وجود «نية جدية بإدخال البلد
يف عتمة شــاملة» ،وبمعنى أوضح «ما بدهم يجيبوا الكهرباء» ،وأضافت:
«ما حصل كان متوقعا ً بعد فرتة من تأجيل القرارات التي ال تتعلق بمعميل
الزهراني ودير عمار وحدهما ،إنما أيضا بالرشكة التي تشغل معميل الذوق
والجية املتوقفني منذ  6أشهر بســبب عدم توفر الفيول ،وتسديد نفقات
الصيانة وقطع الغيــار» ،معترب ًة أنه «بات من الواضــح أنه ال يوجد أي
توجه رســمي باتخاذ قرارات جدّية ومسؤولة تضع حدا ً لالنهيار يف قطاع
الكهرباء» .وختمت« :اليوم دفعنا مبلغ  60مليون دوالر لحل املشكلة ،لكن
ماذا ينتظرنا بعد شــهر أو اثنني؟» فالحل ليس مرتبطا ً فقط بدفع املبلغ
املؤجل ،إنما هناك مشــكلة الفيول بعد انتهــاء العقد العراقي ،وموضوع
الغاز املرصي ،ونفاد العملة الصعبة وانهيار الوضع املايل ،وعليه ســنعود
لنقع يف األزمة نفسها وبشكل أعنف بعد مدة ليست بعيدة».

موسكو ُتهدّد واشنطن بـ"غضب الرب"

ور ّدا ً عــى الدعوات املدعومة من الواليات املتحدة إلنشــاء محكمة
دولية ملحاكمة روسيا عىل جرائم الحرب التي ترتكبها يف أوكرانيا ،اعترب
ميدفيديــف ذلك محاولة من جانب واشــنطن «للحكم عىل اآلخرين مع
االحتفاظ بالحصانة من أي محاكمة» ،مؤكدا ً أن هذا األمر لن ينجح مع
روسيا «فهم يعرفون ذلك جيّداً».
وإذ رأى أن «محــاوالت اســتخدام املحاكم أو الهيئــات القضائية
للتحقيق يف ترصّ فات روســيا يف أوكرانيا ستكون عقيمة وتُهدّد بحدوث
دمار عاملي» ،ح ّذر من أن «فكرة معاقبة دولة لديها أكرب إمكانات نووية
هي فكرة سخيفة ومن املحتمل أن تُش ّكل تهديدا ً لوجود البرشية».
ويف األثناء ،دعا وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف كافة األطراف
يف العالم إىل بذل جهود لحماية القوانني الدولية ّ
ألن «العالم يتطوّر بطريقة
معقدة» ،مؤكدا ً أن «الحرب يف أوكرانيا ستســتم ّر حتّى تُحقق أهدافها».
الرئيس ْ
كما اعترب أن نرش ّ
َ
ــن الفرنيس إيمانويل
نص مكاملة هاتفية بني
ماكرون والرويس فالديمري بوتني يُع ّد انتهاكا ً للربوتوكول الديبلومايس.
ويف امليدان األوكرانــي ،واصل املدنيون إخالء مدينة سلوفيانســك
التي تتع ّرض لقصف عنيف ،إذ تُشــ ّكل الهدف التايل للقوات الروسية يف
خ ّ
طتها الحتالل حوض دونباس بالكامل ،بعد  4أشــهر ونصف من بدء
الحرب .وقال رئيس بلدية املدينة فاديم لياخ يف تسجيل مصوّر عىل موقع
«يوتيوب»« :عمليّة اإلجالء جارية .نخرج أشخاصا ً من املدينة ك ّل يوم».
وكشف أن «هناك حاليّا ً  23ألف شخص» يف سلوفيانسك التي كانت
تض ّم قبل النزاع حواىل  110آالف نسمة بحسب السلطات ،موضحا ً أن 17
قتيالً و 67جريحا ً ســقطوا منذ بدء القتال .ولفت إىل أن «البنية التحتية
األساسية ال تزال تعمل ،ولكن ال توجد شــبكة مياه مركزية منذ شهر
والتيار الكهربائي يُقطع عن املدينة باستمرار».
ويف املقابل ،اتهمت وزارة الدفاع الروسية «القوميني األوكرانيني» يف إقليم
دونيتسك مساء الثلثاء بالتحضري «الستفزازات باستخدام مواد سامة» ،هي
كمّ يات كبرية من الكلور التي أُخذت من مح ّ
طة تكرير ،بحسب الوزارة التي
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ادّعت أن الجيش األوكراني يســتخدم منشــآت كيماوية كمق ّر لعسكرييه
وأسلحته ما قد يؤدّي إىل «حوادث يُمكن أن تتسبّب بمقتل آالف املدنيني» .كما
ادّعت الدفاع الروســية أن قوّاتها دمّ رت راجمتَ ْي صواريخ أمريكيتَ ْي الصنع
من طراز «هيمارس» ،ومخازن ذخرية خاصة بهما يف رشق أوكرانيا.
وعــى الصعيد الداخيل الــرويس ،أق ّر الربملان فرض عقوبات قاســية
بالســجن ر ّدا ً عىل أي دعوات للتح ّرك ض ّد األمن القومي واملساءلة الجنائية
رسا ً مع جهات أجنبية .وستُواجه أي دعوات عامة للتح ّرك
للمتّهمني بالتعاون ّ
يمس أمن روسيا عقوبة بالسجن ملدّة تصل إىل  7سنوات .وسيُعاقب أيضا ً
بما ّ
رسي مع أجنبي أو منظمة دولية ويُساعد هذه
أي شخص يتعاون بشــكل ّ
األطراف يف التح ّرك ض ّد مصالح روسيا بالسجن ملدّة تصل إىل  8سنوات.
وشــدّد النواب كذلك العقوبات التي ّ
ينص عليهــا القانون املرتبط
ّ
والتجسس .وسيت ّم اعتبار جمع وتخزين ونقل معلومات
بخيانة الدولة
ّ
التجسس
للعدو يُمكن أن تُستخدم ض ّد الجيش الرويس شكالً من أشكال
وسيُعاقب ا ُملدان بهذه التهمة بالسجن ملدّة ما بني  10و 20عاماً.

طهران تعلن اعتقال ديبلوماسي بريطاني...
وكشــف التلفزيون الرسمي أن «الحرس» احتجز عدّة أجانب ،بينهم
ثانــي أكرب مبعوث بريطاني يف طهران ،الفتا ً إىل أن ســبب االحتجاز كان
ّ
تجسس ،مثل أخذ عيّنات من الرتبة يف صحراء
ملزاعم قيام األجانب بأعمال
يف وسط إيران حيث كان «الحرس» يجري تجارب الصواريخ الفضائية.
ّ
لكن الخارجية الربيطانية ســارعت إىل نفي صحة التقارير اإليرانية.
ونقلت وكالــة «رويرتز» عن الخارجية الربيطانيــة أن «تقارير التلفزيون
ّ
التجسس ال صحة لها إطالقاً».
اإليراني عن اعتقال مسؤول بريطاني بتهمة
ويف غضون ذلك ،أعلنت وزارة الخزانة األمريكية تجميد أصول أعضاء
شــبكة دولية اتّهمتها بخرق العقوبات النفطية املفروضة عىل طهران
عرب بيع منتجات برتوكيماوية إيرانية تُقدّر قيمتها بماليني الدوالرات إىل
ّ
التوصل إىل
رشق آسيا ،مؤكد ًة أنّه «بينما ال تزال الواليات املتحدة ملتزمة
إتفاق مع إيران يسعى إىل العودة لالمتثال املتبادل بخ ّ
طة العمل الشاملة
املشرتكة ،سنُواصل استخدام كافة سلطاتنا لتطبيق العقوبات».
وتســتهدف العقوبات رشكات برتوكيماوية إيرانية ورشكات وهمية
مفرتضة يف الصني واإلمــارات العربية املتحدة تابعة لرشكة النفط اإليرانية
ً
إضافة إىل «ترايليانس» ،وهي رشكة مق ّرها هونغ كونغ خاضعة
الحكومية،
يف األســاس لعقوبات أمريكيــة عىل اثر تعامالتها مع إيران .كما شــملت
العقوبات األخرية الوسيط الصيني جيف غاو واملواطن الهندي محمد شهيد
ركن الدين بهور لإلشتباه بإدارته أعماال ً تجارية تابعة لـ»ترايليانس».
وأوضحت الخارجية األمريكية أنها ستفرض عقوبات موازية عىل 15
فردا ً ورشكة بتهمة توزيــع النفط اإليراني ومنتجات برتوكيماوية .وقال
وزير الخارجيــة األمريكي أنتوني بلينكن يف بيان« :كانت الواليات املتحدة
صادقة وثابتة يف اتباع مســار الديبلوماســية ذات املعنى لتحقيق فائدة
متبادلة من التطبيق الكامل لخ ّ
طة العمل الشــاملة املشرتكة» ،معتربا ً أن
«إيران هي التي فشلت حتّى اللحظة يف إظهار التزام مشابه بهذا املسار».

جونسون محاصر حكوميًا ونيابيًا" :وداعًا بوريس"
وخالل جلسة مساءلة رئيس الحكومة األسبوعية يف الربملان ،ضيّق
النواب من مختلف التوجّ هات الخناق عىل جونســون .لكنّه تجاهل أمام
اللجنة الربملانية وخالل جلسة مساءلة ســابقة أمام النواب يف الربملان
الدعوات لإلستقالة.
وقال جونســون للجنة لدى ســؤاله عن الوفد الحكومي« :لن أُقدّم
تعليقا ً مبارشا ً عىل األحداث السياسية ...سنميض قدما ً مع حكومة البالد»،
مضيفاً« :ما نحتاجه هو حكومة مستق ّرة يُحبّ أعضاؤها بعضهم بعضا ً
كمحافظني تتح ّرك لتنفيذ أولوياتنا ،هذا ما علينا القيام به».
ويف وقت ســابقّ ،
حض جاويد باقي الوزراء عىل اإلســتقالة قائالً:
ّ
يتغي ...يعني ذلك أن عىل
«املشــكلة تبدأ من أعىل الهرم وأعتقد أنه لن
أولئــك الذين يتو ّلون هــذا املنصب ويتحمّ لون املســؤولية ،إحداث هذا
التغيري» .وبعد الخطاب ،هتف النواب «وداعا ً بوريس».
وجاءت اإلســتقالة املفاجئة لوزي َريْ الصحة واملال بعد دقائق من
اعتذار رئيس الوزراء عىل تعيني كريس بينرش يف منصب مساعد املسؤول
عن االنضباط الربملاني للنواب املحافظني ،والذي اســتقال من منصبه
األســبوع املايض بعدما اتُّهم بالتح ّرش برج َل ْي بينما كان ثمالً .وت ّم عىل
الفور تسليم حقيبة املال لوزير التعليم السابق ناظم الزهاوي الذي أق ّر
بصعوبة املهمة امللقاة عىل عاتقه.
كما أعلن وزير الدولة لشــؤون األطفال والعائــات ويل كوينس
اســتقالته بقوله إنّه ليــس لديه خيار آخر بعدما نقل «بحســن نية»
ّ
«وتبي
معلومات إىل وسائل اإلعالم حصل عليها من مكتب رئيس الوزراء
أنها غري صحيحة» .واستقالت لورا تروت بدورها من منصبها كمساعدة
لوزير الدولة لشؤون النقل ،ألنّها «فقدت الثقة بالحكومة».
وما زال وزراء كبار آخرون يف الحكومة ،بينهم وزيرة الخارجية ليز تراس
ووزير الدفاع بن واالس ،يدعمون جونسون علناًّ ،
لكن كثريين منهم يتساءلون
إىل متى يُمكن أن يســتم ّر هذا الوضع .وكشــف استطالع رسيع لـ»سافانتا
كومريس» أن  3من ك ّل  5ناخبني محافظني يرون أنه لم يعُ د بإمكان جونسون
استعادة ثقة الشعب ،بينما يعتقد  72يف املئة أن عليه اإلستقالة.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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عموديا :

أفقيا:

 – 1عالم عربي المؤسس األول
لعلم المناظر.
 - 2بلدة لبنانية في قضاء
صور.
 - 3من مؤلفا ت ا لكا تب
الفرنسي اميل زوال  -انحرفت.
 - 4طرز وأساليب  -مرض
صدري.
 - 5صخرة باألجنبية.
 - 6منطاد.
 - 7التزام باحترام َعهد والتق ُّيد
به  -أوضحوا األمر.
 - 8الخلق كله  -أحد الوالدين.
ُ - 9مزاحم  -اشت ّد البرد.

 – 1رقاب  -وكالة أنباء عربية.
الشوك  -أظهر
 - 2نبات َب ِّر ّي كثير َّ
وأذاع الخبر.
 - 3زخرفه وز َّينه ونقشه دقيقا ً -
طلب حضور شخص.
 - 4أحرف متشابهة  -للتذمر.
 - 5للنفي  -مدينة لبنانية.
 - 6كلمة دعاء إلى الشيء  -اسم
حمله العديد من ملوك إنكلترا.
 - 7يساهمون في.
 - 8من الحيوانات  -اسم لشهر
أيار.
 - 9مقطوع  -قبل اليوم.

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 :نداء الوطن  - 2 -جيد  -ميدان  - 3 -المارتين  - 4 -اراقه
  - 5نت  -بد  - 6 -فك  -ناغانو  - 7 -تاالهاسي  - 8 -حساء  -مياس  - 9يبر  -يراني.عموديا - 1 :نجالء فتحي  - 2 -ديار  -كاسب  - 3 -ادمان  -الر 4 -
 اقتناء  - 5 -امره  -اهـ  - 6 -ليت  -مغامر  - 7 -قديم  -اسيا - 8 -الن  -بنيان  - 9 -بن  -عدو  -سي.

سودوكو

ّ
مدمر ُيعرض في وارسو أمس (أ ف ب)
عتاد روسي
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تتخطى اإلتفاق النووي
طهران :ليست لدينا مطالب
ّ
إدّعى وزير الخارجية اإليراني حسني
أمري عبداللهيان أمس أن طهران لم تطرح
أي مطالب تتخ ّ
طى اإلتفاق النووي ا ُملربم يف
العام  2015بني إيران والقوى الكربى.
وقال عبداللهيان خالل مؤتمر صحايف
يف طهران مع نظــره القطري محمد بن
عبدالرحمن آل ثاني" :لم نطرح أي مطالب
مبالغ فيها أو خارجــة عن نطاق اإلتفاق
النــووي عىل عكــس ما تُفيــد به بعض
الترصيحات التي ينقلها اإلعالم عن الجانب
األمريكــي" ،مشــدّدا ً عــى أن "مطالبنا
تنضوي تماما ً يف إتفاق ."2015
وإذ أوضح أن "أحــد أه ّم القضايا التي
ر ّكزنا عليها يف املحادثات األخرية يف الدوحة،
كانت تتع ّلق بالضمانات الفعّ الة من واشنطن
(التي ستستفيد منها طهران) يف شأن املزايا
االقتصادية لإلتفاق" ،اعترب أن عىل الواليات
املتحدة أن تتعهّ د بأن إيران ستستفيد بشكل
كامل من إتفاق العام  ،2015وأردف" :حتّى
اآلن ،لم يقم الجانب األمريكي بذلك".
ونفى وزير الخارجيــة اإليراني بذلك
ترصيحــات أدىل بها املبعــوث األمريكي
إليــران روبرت مايل عــى اإلذاعة الوطنية
العامــة األمريكية .فقد قال مــايل" :لقد
أضافوا (اإليرانيون) ،بما يف ذلك يف الدوحة،
طلبات يُمكن ألي شــخص اعتبارها غري
ذات صلة باإلتفاق النــووي ،وأمورا ً أرادوا

الحصــول عليهــا يف املــايض وقلنا نحن
واألوروبّيون واآلخرون إنها ليســت جزءا ً
من املفاوضات".
وعىل صعيد آخر ،وافقت لجنة يف الربملان
البلجيكي بفضل دعم نــواب الغالبية ،عىل
إتفاق بلجيكي  -إيراني مُثري للجدل يسمح
للبل َديْن بتبادل نقل األشخاص ا ُملدانني ،كما
أعلن نواب لوكالة "فرانس برس".
ّ
النص حيّــز التنفيذ ،ينبغي
وليدخل
أن يُعــرض عىل مجلس النواب يف جلســة
عامة ،ربّما يف وقت مبكر من اليوم ،بحسب
النواب ،بينمــا دان معارضون إيرانيون يف
املنفى اإلتفاق معتربين أنــه يفتح الباب
لتسليم طهران الديبلومايس أسد الله أسدي
الذي يصفونه بـ"اإلرهابي".
وهذا الديبلومايس اإليرانــي حُ ِك َم عليه
يف شــباط  2021يف بلجيكا بالسجن  20عاما ً
بتهمة "محاولة اغتيــال إرهابية" ،إذ دانته
محكمة أنتويرب بتهمة التخطيط ّ
لشن هجوم
باملتفجّ رات عــى تجمّ ع ملعارضني إيرانيني يف
 30حزيران  2018بالقرب من باريس.
من جانبه ،شــدّد وزير العدل فنســنت
فــان كويكنبورن عــى أهمّيــة التم ّكن من
إخراج "األبرياء املســجونني لدى هذا النظام
االستبدادي" ،وقال" :يقع عىل عاتق حكومتنا
واجب أخالقي يقيض باالهتمام بمصري الرهائن
البلجيكيني األبرياء .إنّها أولويّتي حاليّاً".

مصافحة ثالثية بين هنية وتبّون وعباس في الجزائر
الثلثاء (أ ف ب)

وزيرا خارجية إيران وقطر يتحدّثان في طهران أمس (أ ف ب)

وكان الوزير قد كشــف عند افتتاح
الجلســة الربملانية الثلثاء عــن اعتقال
مواطن بلجيكي تعســفيّا ً يف طهران منذ
 24شباط .وهو أوليفييه فانديكاستيل،
الذي يعمل يف املجال اإلنساني يف إيران منذ
العام .2015
توازياً ،اتهمت إيران مسؤو َل ْي نقابي َّْي

َ
الطرف ْي الفلسطيني َْي املتناح َريْن،
فتور دام سنوات" بني
بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري.
وذكر التلفزيون ّ
أن "اللقاء جمع أيضا ً ممثّلني عن السلطة
الفلسطينية وحركة حماس" .ويف كانون األوّل الفائت ،أطلق
تبّون مبادرة لتحقيق مصالحة بني حركتَ ْي "فتح" و"حماس"،
ّ
تفض إىل أيّ تقارب بينهما.
لكن جهوده لم ِ
وعباس وهنية كانا موجودين يف الجزائر للمشــاركة يف
احتفاالت الذكرى الـ 60الستقالل البالد .وبحسب التلفزيون
الجزائري ،فقد ّ
وقع تبّون وعباس وثيقة ّ
تنص عىل تســمية
شارع يف رام الله يف الضفة الغربية باسم الجزائر.
توازيــاًُ ،قتِــ َل الفلســطيني رفيق ريــاض غنام
خــال عملية للجيــش االرسائييل يف بلــدة جبع جنوب
جنني يف الضفــة الغربية أمس ،بحســب وزارة الصحة
الفلسطينية .وفيما ذكر الجيش اإلرسائييل أنه ُق ِت َل خالل
محاولته الفرار لــدى محاولة اعتقاله ،اتهمت الخارجية
الفلســطينية إرسائيل بـ"التصعيد امليداني" ُقبيل زيارة
الرئيس األمريكي جو بايدن إىل املنطقة.

البرهان يُعفي المدنيين من عضو ّية مجلس السيادة
أعفى رئيس مجلس الســيادة
السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح
الربهان أمس األعضاء الخمســة
املدنيــن مــن عضويــة مجلس
السيادة الحاكم الذي يرأسه ،بينما
يواصل الســودانيون املناهضون
للحكم العســكري اعتصامهم منذ
أسبوع يف الخرطوم وضواحيها.
وأفاد بيان مجلس السيادة بأن
الربهان أصدر «مرســوما ً دستوريّا ً
بإعفــاء أعضاء مجلس الســيادة
املدنيني» ،ليُصبح املجلس مشــ ّكالً
من العسكريني وعىل رأسهم الربهان

ونائبــه قائد قــوات الدعم الرسيع
محمد حمدان دقلو وأعضاء حركات
التم ّرد املســ ّلحة الذين وقعوا عىل
إتفاق السالم مع الحكومة يف جوبا.
كذلك ،أكد البيان أنه «سيت ّم ح ّل
مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعىل
للقوات املس ّلحة من القوات املس ّلحة
ّ
ليتول القيادة العليا
والدعم الرسيع
للقوات النظامية ويكون مســؤوال ً
عن مهام األمن والدفاع» ،بعد تشكيل
الحكومة املدنية.
وأتى قــرار الربهان باإلعفاء
بعــد يومَ ْي مــن إعالنــه عدم

خالل تظاهرة نسائيّة في الخرطوم أمس (أ ف ب)

أخبار سريعة
البرازيل ُتسلّم إيطاليا
«ملك الكوكايين»

فرنســي َّْي اعتقلتهما يف  11أيار ،باملساس
بأمن البالد ،بحسب الســلطة القضائية.
وأوقفت سيســيل كوهلر وهي مسؤولة يف
"االتحاد الوطني للتعليم والثقافة والتدريب
املهني للعمّ ال" ،ونائبها جاك باريس ،بينما
كانا يف رحلة سياحية إىل إيران خالل عطلة
عيد الفصح ،وفق مصدر نقابي فرنيس.

لقاء بين عباس وهنية في الجزائر برعاية تبّون
جمع الرئيس الجزائــري عبد املجيد تبّون يف الجزائر
العاصمة الثلثاء نظريه الفلسطيني محمود عبّاس برئيس
حركة "حماس" إســماعيل هنيّة ،يف "لقاء تاريخي بعد
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ّ
املؤسســة العسكرية
مشــاركة
يف مفاوضــات الحــوار الوطني
الجارية حاليّا ً «إلفســاح املجال
للقــوى السياســية والثورية...
وتشــكيل حكومة من الكفاءات
ّ
تتــول إكمال
الوطنية املســتق ّلة
متط ّلبــات الفــرة اإلنتقالية».
وقابل ك ّل مــن املعتصمني وقوى
املعارضة اإلعالن بالرفض.
ويف واشنطن ،أوضح املتحدّث
باســم وزارة الخارجية األمريكية
نيد برايــس ّ
أن الواليــات املتّحدة
تعترب أنّــه «من الســابق ألوانه»
تقييم أثر قرار الربهان ،الفتا ً إىل ّ
أن
واشنطن تُناشــد كافة األطراف يف
ّ
للتوصل إىل إتّفاق
السودان السعي
لتشكيل «حكومة يقودها مدنيون»
وتنظيم «إنتخابات ح ّرة ونزيهة».
من جهته ،أمــل األمني العام
لألمم املتّحــدة أنطونيو غوترييش
يف أن يؤدّي قرار الربهان إىل «إيجاد
ّ
للتوصل إىل إتفاق» .ودعا إىل
فرصة
إجراء «تحقيق مســتق ّل يف أعمال
العنف» يف السودان.

وأفاد مصدر أمني فلسطيني وكالة "فرانس برس"
أن "الجنــود اإلرسائيليني أطلقوا النار عــى غنام بينما
كان أمــام منزله خالل اقتحام القرية ،ما أدّى إىل إصابته
بجــروح خطرة وتــ ّم اعتقاله" ،ث ّم أبلــغ اإلرسائيليون
الجانب الفلسطيني بمقتله ،وفق املصدر.
وأوضح الجيش اإلرسائييل يف بيــان أن الجنود اعتقلوا يف
جبع "شــخصا ً يُشتبه يف ضلوعه يف نشــاط إرهابي .وخالل
العملية ،عمل الجنــود وفق إجراءات اإلعتقال التي شــملت
استخدام الذخرية الحية تجاه مشتبه فيه كان يُحاول الفرار من
املكان" ،الفتا ً إىل أن الجنود قدّموا "العالج الطبي" له قبل وفاته.
وأدانت الخارجية الفلســطينية "بأشــ ّد العبارات
جريمة اإلعدام امليداني البشــعة التــي ارتكبتها قوات
االحتالل بحق" غنام ( 20عامــاً) "خالل اقتحامها بلدة
جبع جنــوب جنني" ،معترب ًة أن "هذه الجريمة الجديدة"
تعترب "جــزءا ً ال يتج ّزأ من مسلســل القتل اليومي بحق
أبناء شعبنا" .والشاب هو الثاني الذي يُقتل خالل أسبوع
برصاص الجيش اإلرسائييل يف جبع.

تونس :إستدعاء الغنوشي
للتحقيق بشبهة تبييض أموال

س ّلمت البرازيل تاجر مخدّرات
بارزا ً كان ي ُّلقب بـ»ملك
الكوكايين» وينتمي إلى مافيا
ندرانغيتا في منطقة كاالبريا
اإليطالية ،إلى بلده األ ّم أمس بعد
توقيفه العام الماضي إثر تواريه
لـ 27عاماً ،بحسب ما أعلنت
منظمة اإلنتربول والسلطات
اإليطالية .وكان قد حُ كم غيابيا ً
على روكو مورابيتو ( 56عاماً)،
المالحق من القضاء اإليطالي
منذ العام  1995بتهمة االتجار
بالمخدّرات ،في بلده األم بالسجن
 28عاماً ،وهي مدّة ُشدّدت
الحقا ً لتُصبح  30عاماً .ولفتت
منظمة اإلنتربول في بيان إلى أن
مورابيتو المالحق بموجب نشرة
حمراء صادرة عن المنظمة،
كان من «أخطر المطلوبين في
العالم» .ورأى كبير المدّعين
العامين في النيابة العامة
ّ
المتخصصة في مكافحة المافيا
في منطقة كاالبريا جوفاني
بومباردييري أن تسليم مورابيتو
«يبعث برسالة قوية مفادها أنه
مهما بلغت قوة الشبكة اإلجرامية
لمجموعات المافياّ ،
فإن شبكة
الشرطة العالمية لدينا أقوى».

نيجيريا :مهاجمة موكب
الفريق األمني للرئيس
هاجم مس ّلحون مساء الثلثاء
موكبا ً يق ّل أفراد أمن الرئيس
النيجيري محمد بخاري ،وذلك
قبل زيارته إلى مسقط رأسه
دورا في والية كاتسينا في شمال
غرب البالد خالل عطلة نهاية
األسبوع لالحتفال بمناسبة دينية،
كما أعلنت الرئاسة .ولم يكن
بخاري في الموكب عندما فتح
المهاجمون النار على العديد من
السيارات ،فيما أسفر الهجوم عن
َ
شخصيْن بجروح طفيفة.
إصابة
وأوضحت الشرطة في بيان أن
المس ّلحين أطلقوا النار قرب دورا
على موكب يق ّل الفريق األمني
للرئيس ويض ّم مو ّ
ظفين من
دائرة خدمات الدولة ومن المكتب
«لكن جنودا ً
ّ
اإلعالمي الرئاسي،
وعناصر من الشرطة ورجال
األمن تصدّوا لهم» .بالتزامن،
هاجم مس ّلحون سجنا ً قرب أبوجا
بمتفجرات مساء الثلثاء ،وأطلقوا
سراح مئات الموقوفين ،بينما
أ ّكدت إدارة السجن أمس أنها
تم ّكنت من إعادة معظمهم.

النيجر :مقتل  6عسكريين
قرب الحدود مع تشاد
كشف مســؤول يف حزب «النهضة» اإلسالمي التونيس
لوكالة «رويرتز» أمس أن قاضيا ً استدعى زعيم الحزب راشد
الغنويش للتحقيق يوم  19تموز بشبهة تبييض أموال.
وأكدت حركة النهضة يف بيان أن الغنويش «ليست لديه أي
تمويالت خارجية أو داخلية غري قانونية» ،معترب ًة أن «القضية
تهدف إىل تصفية الخصوم السياسيني وتخويف الناس من مغبة
فشل االستفتاء عىل دستور جديد دعا إليه الرئيس قيس سعيّد».
ويأتي ذلك فيما أعلنت الســلطات التونســية أن قضاء
مكافحــة اإلرهاب أمر بتجميد األرصدة املالية والحســابات
املرصفيــة لـ 10شــخصيات ،من بينها الغنــويش ورئيس
الحكومة السابق والقيادي يف «النهضة» حمادي الجبايل.
وجاء يف بيــان للجنة التونســية (الحكومية) للتحاليل
ّ
«يتعــن عىل البنوك والربيد التطبيــق الفوري لقرار
املالية:
قضائــي صادر عن قــايض التحقيق يف القطــب القضائي
ّ
ينص عــى تجميد هــذه األرصدة
ملكافحــة اإلرهــاب»،
والحســابات .ويواجه الغنويش كذلك قرارا ً بمنع سفره ،كان
قد أصدره القضاء التونيس يف  27حزيران.

أعلنت النيجر مقتل  6من
عسكرييها وإصابة  14آخرين
بجروح في هجوم ّ
نفذه نحو
 50جهاديّا ً على مركز عسكري
في بالبرين (جنوب شرق) قرب
الحدود مع تشاد فجر الثلثاء.
وأشارت وزارة الدفاع في بيان
إلى سقوط  17قتيالً في «صفوف
ً
العدو»،
موضحة أنّه إثر الهجوم
«صادرت القوات المس ّلحة
أسلحة وذخائر أثناء تمشيطها
المنطقة» .وبحسب البيان ،فقد
ّ
شن الجهاديون هجومهم قرابة
ّ
الساعة األولى من الفجر،
«لكن ر ّد
فعل العسكريين أتاح ص ّد الهجوم
ودحر العدو» .وهذا ثاني هجوم
جهادي يشهده جنوب شرق
النيجر في غضون  3أيام.
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ويمبلدونّ :
تأهل تاريخي لكيريوس إلى نصف النهائي
تأهل "املشــاغب" األســرايل املثري
للجدل نيك كرييوس ،املصنف  40عاملياً،
إىل نصــف نهائــي بطولــة ويمبلدون
اإلنكليزية ،ثالثة البطوالت األربع الكربى
يف كــرة املرضب ،يف أوّل مشــاركة له يف
املربع الذهبي يف "غراند ســام" ،بفوزه
عىل التشــييل كريســتيان غارين بثالث
مجموعات نظيفــة  4-6و 3-6و،6-7
ليرضب موعدا ً مع اإلسباني رافايل نادال
أو األمريكي تايلور فريتز لحجز مقعد يف
النهائي.
وقال كرييوس بعد املباراة" :لم أعتقد
أبدا ً أنني ســأكون يف نصف نهائي إحدى
البطوالت الكربى .اعتقدت أن السفينة قد
أبحرت من دوني وربما أهدرت تلك النافذة
الصغرية يف مسريتي".
وأضاف" :أنا سعيد ألنني تمكنت من
القدوم إىل هنا مع فريقي وتقديم أداء جيد.
شعرت أنني كنت اعتمد االسلوب الدفاعي
كثرياً .غارين العــب مخيف .لقد حالفني
الحظ يف نقطتي كرس إرســال ،لذا سآخذ
ذلك وسأستعد ملباراتي املقبلة".
ويُعد كرييوس ،الذي ذاع صيته عندما

هزم نــادال يف البطولة عندما كان مصنفا ً
 144قبل ثماني سنوات ،أول العب أسرتايل
يصل إىل نصــف النهائي يف ويمبلدون منذ
ليتون هيويت يف .2005
ولدى الســيدات ،بلغــت الرومانية
سيمونا هاليب ،املصنفة أوىل عامليا ً سابقا ً
و 18راهناً ،نصف النهائــي للمرة الثالثة
يف مسريتها ،بفوزها عىل االمريكية اماندا
أنيســيموفا  2-6و ،4-6بعد ثالث سنوات
من تتويجها باللقب عىل العشب االنكليزي.
وبعمر الثالثني ،تبحث هاليب عن ثالث
ألقابها الكربى ،وهي تالقي يف املربع األخري
الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الفائزة عىل
االسرتالية أيال تومليانوفيتش  6-4و2-6
و ،3-6والتــي بلغت نصــف نهائي أول
بطولة كربى يف مسريتها.
وقالت هاليــب" :من الجميل أن تعود
اىل نصف النهائي ،انا متأثرة جداً".
وأضافت" :لعبت ضــد خصمة قوية
جــداً ،كانت قــادرة عىل ارســال كرات
صاروخية يف النهاية".
من ناحيتها ،ع ّلقــت ريباكينا عقب
تأهلها إىل نصــف النهائــي" :األمر غري

سباق فرنسا :المرحلة  5لكالرك

كالرك (باألزرق) متقدمًا فان در هورن (أ ف ب)

فاز األسرتايل ســايمون كالرك باملرحلة الخامســة من سباق فرنسا
للدراجات الهوائية ،فيما احتفظ البلجيكي فوت فان ايرت بالقميص األصفر
عىل رغم تعرضه لسقطة .ولم تبتسم هذه املرحلة من ليل إىل أرينربغ (157
كلم) لفريق "جامبو" املهيمن يف اليوم الســابق ،اذ سقط فان ايرت ،وخرس
السلوفيني بريموز روغليتش أكثر من دقيقتني عن مواطنه تادي بوغاتشار،
أول الواصلني ضمن أبرز املرشحني للفوز باللقب.
وانتقل بوغاتشار ،حامل اللقب يف النسختني األخريتني ،إىل الهجوم قبل
 18كيلومرتا ً من النهاية ،برفقة البلجيكي جاســر ستويفن ،قبل أن يتقدم
عىل باقي منافسيه من دون أن ينفرد بالصدارة.
وحقق كالرك ،يف ســن الـ  36عاماً ،باكورة انتصاراته يف احدى مراحل
سباق فرنسا ،فيما حل الهولندي تاكو فان در هورن ثانياً ،والنروجي إدفالد
بواسون هاغن ثالثاً ،امام األمريكي نيلسون باوليس.
وسقط حامل القميص األصفر قبل  97كيلومرتا ً من النهاية ،إال ّ أنه عاد
إىل املنافسة بعد  8كيلومرتات(.أ ف ب)

بيرغواين إلى أجاكس
وصل جناح منتخــب هولندا ونادي توتنهام اإلنكليزي ســتيفن
بريغواين اىل أمســردام ،تمهيدا ً للخضوع اىل الفحص الطبي الروتيني
واالنتقال اىل صفوف أجاكس أمســردام الهولندي ،كما ذكرت وسائل
إعالم إنكليزية أمس.
وأشــارت الصحف اىل ان اجاكس سيدفع مبلغا ً مقداره  28مليون
جنيه اسرتليني ( 33.6مليون دوالر) اىل الفريق اللندني الشمايل للحصول
عىل خدمات الالعب البالغ  24عاماً ،يف عقد يمتد اىل خمس سنوات.
ولد بريغواين يف امسرتدام بالذات وانضم اىل اكاديمية النادي حتى
ّ
سن الثالثة عرشة ،عندما انتقل اىل الغريم التقليدي ايندهوفن ،حيث لفت
االنظار يف صفوف االخري ،قبل ان ينضم اىل توتنهام يف كانون الثاني من
العام  2020يف مقابل  27مليون جنيه.
لم يتمكــن بريغواين من فرض نفســه يف
التشكيلة االساسية لتوتنهام ،وقال يف تصاريح
صحافية قبل فرتة" :ال ألعب كثرياً .قد يكون
أجاكس خيارا ً بالنسبة يل وبالتايل العودة اىل
هولندا ،فكأس العالم مقبلة".
وقد يمهد انتقال بريغواين اىل أجاكس
إمكانية ّ
تخل األخري عن جناحه الربازييل
انتوني ،الذي تســعى اندية اوروبية عدة
للحصول عىل خدماته عىل رأســها مانشســر
يونايتد اإلنكليزي( .أ ف ب)
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أخبار سريعة
ذهبيتان للبنان

مصافحة بين كيريوس (إلى اليسار) وغارين بعد المباراة (أ ف ب)

معقول .أنا ســعيدة ألنــي بلغت نصف
النهائي بعد مباراة صعبة".
ولــدت ريباكينا يف موســكو وتبلغ
حاليا ً  23عامــاً ،وهي باتت أول العبة من
كازاخستان لدى الرجال والنساء تصل إىل
املربع الذهبي لـ"غراند سالم".

وسبق لريباكينا التي قررت أن تدافع
عن كازاخســتان بدال ً من روسيا يف العام
 ،2018أن وصلت إىل ربــع نهائي بطولة
روالن غــاروس الفرنســية  ،2021ولكن
لم تنجح يف تخطي دور ثمــن النهائي يف
ويمبلدون.

فغالي يُحرز لقب السباق األول لتسلّق الهضبة
أحرز السائق روجيه فغايل عىل متن سيارة
"ميتســوبيتيش النرس ايفو  "6لقب الســباق
األول لتســ ّلق الهضبــة الذي نظمــه النادي
اللبناني للسيارات والسياحة يف وادي شحرور
بمشاركة  33ســيارة ،واندرج يف إطار الجولة
األوىل مــن بطولة لبنان لتســ ّلق الهضبة لعام
 .2022واحت ّل جواد سليم عىل "ميتسوبيتيش
النرس ايفو  "8املركز الثاني ،وتامر غندور عىل
"سكودا فابيا" املركز الثالث ،ويف ما ييل نتائج
كافة الفئات:
*فئة الـ:pf2
 - 1ميشال زغيب (بي أم دبليو )328
 - 2يوسف فغايل (بي أم دبليو)
 - 3كارلوس مرعي (بي أم دبليو .)135
*فئة الـpf3
 - 1روجيه فغايل (ميتسوبيتيش النرس ايفو )6
 - 2جواد سليم (ميتسوبيتيش النرس ايفو )8
 - 3بول قصيفي (ميتسوبيتيش النرس ايفو )9
*فئة الـ:pf4
 - 1تامر غندور (سكودا فابيا)
 - 2أليكس فغايل (ميتســوبيتيش النرس ايفو
)10
 - 3باسل بو حمدان (سكودا فابيا)
*فئة الـ:pf5

روجيه فغالي يستعرض تحت أنظار محبّيه

 - 1الياس الدهني (سيرتوين دي اس )3
 - 2دافيد مزهر (سيرتوين دي اس )3
 - 3الياس حداد (رينو كليو)
*فئة الـ:pf6
 - 1جوزيف سالم (بيجو )208
 - 2رشبل شبيل (سوزوكي سويفت)
*فئة الكروس كار:
 - 1جو كفوري
 - 2أنطوني داغر
 - 3الياس شالال
ونال السائق رشبل شــبيل كأس السائق
الناشئ.

ينضم إلى برشلونة
كيسييه
ّ
قدّم نادي برشلونة اإلسباني امس
العب الوسط العاجي فرانك كيسييه
من ميالن بطل إيطاليــا ،الذي بات
أول املنتقلــن اىل صفــوف النادي
الكاتالوني ،ووقــع عقدا ً حتى 30
حزيــران  2026وببنــد
جزائي يبلــغ  500مليون
يورو.
وقال رئيس برشلونة
جوان البورتا" :أهال بك،
فرانك كيســييه .سعداء
جدا ً بهذا االنتقال :عاجي،
العب وسط ،محرتف كبري.
هو من تمنــى القدوم اىل
برشــلونة ،وهذا ما نريده.
من بالده ،كنا نملك العبا ً مثل يايا
توريه وقدّم مجهودا ً كبريا ً هنا .أنا
متأكد من أن فرانك ســيصبح العبا ً
مهما ً يف برشــلونة .أراد املدرب تشايف
العبا ً بهذه الصفات".
من جهته ،تطرق كيسييه اىل املشوار
الالفــت ملواطنه مع النــادي الكاتالوني،
وقال" :أمامي مســار طويــل للوصول إىل
مستوى يايا توريه".

وكان توريه حمل ألوان برشلونة بني العامني
 2007و 2010وأحرز معــه لقب الدوري املحيل
مرتني ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.
وكشــف كيســييه انه تحدث مع العمالق
السويدي املخرضم زالتان إبراهيموفيتش ،العب
ميالن الحايل وبرشلونة السابق "وابلغني أني
سأنضم اىل نادٍ جيد".
تابــع" :عندمــا
تحدّثت مع تشــايف،
أفهمنــي تقييمــه
لعمــي
الجيــد
وأهميتــي بالنســبة اىل
الفريق".
ودافع كيســييه ( 25عاماً) عن ألوان ميالن
منذ موسم  ،2018-2017أوال ً عىل سبيل اإلعارة
من املنافس املحيل أتاالنتا ،ثم بعقد نهائي اعتبارا ً
من العام .2019
وخاض العاجــي  223مبــاراة بقميص
الفريق اللومباردي الذي توّ ج املوسم املنرصم
بلقب الدوري اإليطايل للمرة األوىل منذ ،2011
مســجال ً  37هدفا ً مع  16تمريرة حاسمة
بحســب موقــع "ترانســفرماركت"
املتخصص.
(أ ف ب)

تواصلت منافسات بطولة غرب
آسيا الثانية للشباب والشابات
(تحت الـ 20سنة) في ألعاب
القوى التي ينظمها االتحاد اللبناني
للعبة على ملعب نادي الجمهور
برعاية رئيس الجمهورية العماد
ميشال عون ومشاركة تسع دول
هي سلطنة عُ مان ،الكويت ،قطر،
اليمن ،العراق ،األردن ،سوريا،
فلسطين ولبنان .وفي اليوم الثالث
ما قبل األخير الذي حضره رئيس
االتحاد اآلسيوي أللعاب القوى
اللواء دحالن الحمد ،ورئيس إتحاد
غرب آسيا سيّار العنزي ،ورئيس
االتحاد اللبناني روالن سعادة،
أحرز لبنان ميداليتَين ذهبيتَين عن
طريق ميسا معوض في الوثب
العالي وجنى ترمس في سباق
 3000موانع.

زلعوم :المنتخب تط ّور

أكد المد ّرب الوطني رزق الله
زلعوم لصحيفتنا ّ
أن العبي
المنتخب اللبناني لكرة السلة
ّ
تحسن مستواهم الفني وتطوّر
أداؤهم بشكل الفت خالفا ً للسنوات
الماضية ،عازيا ً السبب إلى ّ
ان
معظم الالعبين مُنحوا الوقت
الكافي على أرض الملعب في غياب
الالعب األجنبي في الدوريّ المنتظم
لبطولة لبنان األخيرة ،ما سمح
لهم بإثبات وجودهم وكفاءتهم
وإكتساب الخبرة الالزمة .وتمنّى
زلعوم على إتحاد كرة السلة إعتماد
أجنبي واحد بدال ً من اثنين في
العب
ّ
الموسم المقبل إفساحا ً في المجال
أمام الالعبين الشباب والواعدين
ليأخذوا فرصتهم ويثبتوا أقدامهم
كالعبين أساسيين في المستقبل.

جورج" :طرابلس" باإلنتظار

كشف عضو اللجنة االدارية
لنادي طرابلس الرياضي كلود
جورج لصحيفتنا أنه لم يت ّم حتى
رسمي إلطالق
اآلن تحديد موعد
ّ
التمارين ،وحتى لتسمية الجهاز
الفني الجديد ،بإنتظار موافقة رعاة
النادي على الميزانية التي وُضعت
للموسم الكرويّ المقبل ،والتي
تشمل تكاليف الفئات العمرية
والفريق األول .وتابع :في حال لم
يصلنا الجواب الشافي ستضط ّر
االدارة مرغمة الى بيع عدد من
الالعبين األساسيين من أجل تغذية
صندوق النادي ،واالعتماد بالتالي
على العبي الشباب لكي يستم ّر
الفريق ويُبعد عنه شبح االنسحاب
اللبناني.
من منافسات الدوريّ
ّ
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عمــــــــاد موســــــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

مسيرات ومسيّرات
الياس جرادة
حسنا ً فعلوا من انتخبوا طبيب العيون
الدكتور الياس فارس جرادة عن المقعد
األرثوذكسي في دائرة الجنوب الثالثة.
ّ
فشوا خلقهم بالحردان .وحسنا ً فعلوا من
قاطعوا انتخابه كي ال يُقال ،ال سمح الله،
إنه وصل بدعم اليمين ،أو اإلنعزاليين.
حصل جرادة على  9218صوتا ً تفضيلياً،
فكان األول على الئحة «معا ً نحو التغيير».
أفرح قلب أمين عام الحزب الشيوعي
حنا غريب الذي قاد لوائح اإلعتراض في
الجنوب ،و»نجح في اختراق جدار «الثنائي
الفوالذي» ،وتمكن للمرة األولى في تاريخه،
خالل  98سنة من عمر الحزب ،من دخول
مجلس النواب اللبناني ،والجلوس تحت قبة
البرلمان ،بمرشحه الياس جرادة» ،على حد
قول غريب ،متناسيا ً أن جرادة هو ثالث
شيوعي بعد الياس عطالله وأمين وهبي
يدخل إلى البرلمان ،وليس األول ولو كان
دخول رفيقيه بزيّ اليسار الديمقراطي.
الشيوعيون أول من احتفى ،قناة المنار
أول من قطفت اإلنتصار فاستصرحت
النائب التغييري فكانت زبدة حديثه
التشديد على حماية المقاومة (اإلسالمية)
وهو نازل ضد لوائحها.
أما أول زيارة خارجية لجرادة فكانت
إلى سورية للمشاركة في مؤتمر طبي
وانساني برعاية وزير الصحة السوري
الدكتور حسن غبّاش .لم يذهب إلى تقديم
فرض الطاعة كما ص ّرح .لم ي َر طبيب
العيون أين الخطأ في الزيارة!
والملفت أن الزيارة «األكاديمية» تلك،
جاءت بعد أول فاوْل سياسي في اإلستشارات
الملزمة .تمايز جرادة عن زمالئه في الصف
الثوري ولم يس ّم أحداً .خالف تُعرف .األرجح
أن ال سبب آخر وراء موقفه الملتبس .لم ي َر
في نواف سالم ما رآه إخوانه وأخواته.
وأمس ،طلع الدكتور جرادة على قناة
الجديد ،بلوكه الـ»سبايكي» وبشعار
استند فيه إلى الجناس التام بين لفظتين،
فقال« :أنا مش مع المسيّرات بس ،أنا مع
المسيّرات والمسيرات تطلع على الحكام اللي
عنا تجبرهم ياخدوا موقف واضح وصريح
من الشعب اللبناني» .وأعاد تكرار تلك اللمعة
داعيا ً كقائد أممي إلى «مسيرات ومسيّرات
على قصور المسؤولين «اعتراضا ً على عدم
وضوحهم وشفافيتهم .المسيرة الشعبية
ربما تكون وسيلة ضغط ،المسيّرة ما نفعها؟
سيظن المسؤول أن إبن الجيران يلهو بـ
«درون» وصله للتو عبر «علي إكسبرس».
حاولت مذيعة الجديد أن تنتزع من
جرادة موقفا ً من مسيّرات «حزب الله»
فذهب إلى توريات ومقاربات محاذرا ً انتقاد
«الحزب» مباشرة أو ّ
التلفظ باسمه ،مكتفيا ً
بالتمني «أال تكون الدولة اللبنانية تمارس
الخطيئة نفسها التي مورست بوقت من
الزمن بما عرف باتفاق القاهرة وتخلت
الدولة عن مسؤوليتها في الجنوب اللبناني
وتخلت عن شعبها وأحالت الجنوب اللبناني
لمشاع سياسي وأمني ،أتمنى أال تكون
الدولة تمارس هذه المنهجية».
أجوبة ركيكة ولهو بالمسيّرات والمسيرات
وإطالق البالونات.

هـــــــــــــل
تعــــــــــلم

يلتهم الجراد
يف الكيلومرت الواحد
نحو  100طن
من النباتات الخرضاء.

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

من أجواء عرض أزياء  Franck Sorbierفي فناء المعهد الوطني للفنون والحرف  -باريس (أ ف ب)

"أبو بريص" يلتصق بالجدار بفضل طبقة دهون
يبدو أن ســحايل الوزغيات (أبو بريص) تتحدى
الجاذبية من خــال "االلتصاق" بالجدار ،ويرجع ذلك
جزئيا ً إىل طبقة رقيقة جدا ً من الدهون تغطي أطراف
ساقيها ،عىل ما أظهرت دراسة حديثة.
لطاملــا أثارت القــدرة الخارقة لهذه الســحلية
الصغرية عىل االلتصاق ،حرية العلماء الذين ســعوا إىل
كشف رسها .وقد عرفوا منذ سنوات أن أطراف قوائم
هذه السحايل تضم ماليني الشــعرات املجهرية املرنة
املرتبة برتتيب معني والتي تأخذ أطرافها شكل مالعق.
وتتيــح هذه البنية املجهرية التماهي مع شــكل
السطح الذي تتحرك عليه سحلية أبو بريص .وتُفرس

هــذه الظاهرة من خالل ما يســمى بقوى "فان دير
فالــس" .وقد خلص باحثو املعهــد القومي للمعايري
والتكنولوجيا ،باســتخدام مجهر األشعة السينية ،إىل
أن أطراف الوزغيات مغطاة بغشــاء دهني بسماكة
نانومرت واحد ،أي واحد من املليار من املرت.
ويمكن أن تؤدي هذه الدهون التي تحمي األنسجة
مــن الجفاف ،دورا ً رئيســيا ً أيضا ً بفضــل طبيعتها
الكارهة للماء.
ويتصور الباحثون تطبيقات ملموسة لهذه امليزة،
من خالل املحــاكاة الحيوية ،للبحوث املتعلقة بقدرات
الوزغيات( .أ ف ب)

حيوانات ترفض تناول األسماك الرخيصة
تتمنــع بطاريــق وثعالب بحر داخــل حديقة
مائيــة يابانية عن تناول أســماك رخيصة يقدمّ ها
لها الح ّراس مؤخرا ً بــدل أنواع أغىل ثمنا ً توقفوا عن
تقديمها بسبب ارتفاع األسعار.
وتتخذ بعض البطاريق موقفــا ً متصلبا ً للغاية
حيال ذلك .فقد أوضح املســؤول عن الحديقة املائية
يف هاكوني جنوب غرب طوكيو ،هريوكي شيماموتو
أن "هذه الحيوانات تتناول يف بادئ االمر الســمكة
الجديدة بمنقارها ،ثم ترميها بعد إظهار اســتيائها
من الطبق الجديد املقدم لها".
وقد ال يكون الطعم ســبب هذا الرفــض ،إذ عزا
شيماموتو ذلك إىل عدم تقبل البطاريق لألسماك الجديدة
بســبب حجمها الذي يفوق حجــم القديمة .وقال إن

"الحيوانات يف الحديقة املائية تشعر ّ
بأن ثمّ ة خطبا ً ما"،
الفتا ً اىل ّ
أن "ثعالب البحر أظهرت سلوكا ً صعبا ً أيضاً ،إذ
رفضت باإلجماع تناول األسماك األرخص ثمناً".
اعتاد القائمون عىل املوقع تقديم ســمك من نوع
الشاخورة للبطاريق وثعالب البحر ،غري أن أسعار هذه
األسماك ارتفعت بنسبة تراوح بني  20%و 30%مقارنة
مع العام املايض ،نظرا إىل تراجع معدالت الصيد.
وال يزال مسؤولو الحديقة املائية يشرتون القليل
من أســماك الشاخورة ،لكن ليســت لديهم أي نيّة
للعودة بالكامل إىل قائمة الطعام املعتمدة ســابقا ً يف
ظل عدم تراجع األســعار الحالية ،وفق شيماموتو.
لذا سيتعني عىل البطاريق وثعالب البحر الصرب لفرتة
أطول ريثما يعاد تقديم وجباتها املفضلة( .أ ف ب)

ديناصور نادر في مزاد نيويوركي
يُطرح للبيع ضمن مزاد لدار "سوذبيز" يف نيويورك
هيــكل عظمي كامــل لغورغوصور ،وهــو نوع من
الديناصورات ينتمــي إىل عائلة "تي -ريكس" وعاش
قبل أكثر من  77مليون سنة ،يف ظل حماسة املشرتين
لهذا النوع من البقايــا القديمة .ويبلغ ارتفاع الهيكل
العظمي نحــو ثالثة أمتار ،أما طوله فيبلغ  6,7أمتار،
وعُ ثر عليه ســنة  2018يف التشكيل الجيولوجي لنهر
جوديث بواليــة مونتانا األمريكية ،وكان حتى اليوم يف
حوزة جهات خاصة .وتعتزم "سوذبيز" طرحه بسعر
تقديري يراوح بني  5و 8ماليني دوالر.

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

وعاش الغورغوصور ،وهو عىل غرار "تي -ريكس"
ينتمي إىل عائلة التريانوصوريات (السحايل الطاغية) ،يف
العرص الطباشريي املتأخر وانقرض قبل نحو  77مليون
سنة .ويُعرض الهيكل العظمي الذي تشري دار "سوذبيز"
إىل أنه يف حالة ممتازة ،يف مقرها الواقع يف نيويورك بدءا ً
من  21تموز ،لتُن ّ
ظم بعد أسبوع عملية بيعه.
وتُنعــش حاليا ً عمليــات بيع هيــاكل عظمية
لديناصورات بصورة منتظمة املــزادات ،ما يثري قلق
علماء املتحجــرات الذين يرون ان بيعها يق ّلص فرص
عرضها يف املتاحف( .أ ف ب)
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