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رئيس سريالنكا ُيرسل
إستقالته عبر البريد
اإللكتروني

 50ألف "البتوب" في دائرة
األلغاز ...وصلت لم تصل

ال للحرب ...إنها ليست خيار معظم اللبنانيين
بـــشــــــارة شــــــربــل
يعني الســيد نرصالله ما يقول .لذلك وجب التعامل مع
تهديده بالحرب بجدية مطلقــة ،واعتبار احتماالت وقوعها
واردة ،خصوصا ً بعدما حدد مواعيد وقطع تعهدات ال يتيح له
موقعه الرتاجع عنها ،ولم يُرد وضعها يف إطار الحرب النفسية.
يف املقابل ،من حق اللبنانيني غري امللتزمني بنهج "حزب
الله" أن يقولوا للســيد نرصالله ببســاطة شديدة :نحن ال
نريد الحرب ،ولم تقنعنا األســباب التي أوردتها ،حتى ولو
اتفقنا عىل الطبيعة العدوانية لدولة ارسائيل .أما عدم انتظار
اإلجمــاع ،فهو كان صحيحا ً حني أطلق الكبريان محســن
ابراهيم وجورج حاوي "جبهة املقاومة الوطنية اللبنانية"
لدحر املحتلني إثر اجتياح  1982وليس يف ظروف العام .2022

للســيد نرصالله مربراته االيديولوجيــة والعقائدية
والسياسية للسري نحو الحرب .ويُفرتض ان الطائفة التي
محضته ثقتها بأكثريتها الســاحقة يف االنتخابات توافق
معه عىل هذا الخيار .وإذ لم يرتك مجاال ً للنقاش يف مبدأ حق
الدولة قبل حق حزب وطائفة ،فإنه حسم املوضوع معتربا ً
أنه "وراء الدولة" يف ما ال يتعارض مع خططه ،ومستقل
عنها حني يرى رضورة تجاوزها.
كالم نرصالله يهمّ ش كل املؤسسات الدستورية ورئيس
الجمهورية املعني بالرتسيم واملعاهدات ،وخصوصا ً رغبة
أكثرية اللبنانيني يف الخروج من األزمة االقتصادية الخطرية
من غري مزيد مــن األرضار واألخطار .وبتجاهل أمني عام
"حزب الله" الدولة الجامعة وحقها يف قرار الحرب والسلم
معطوفا ً عىل استساغة السلطة القائمة أن تكون مهيضة

الجناح بســبب املصالح واألنانيات ،ينتقل النقاش عمليا ً
اىل ما دون املصلحة الوطنية العليا التي تمثلها املؤسسات
الرشعية ،ليصبح من حق كل طائفة مؤسسة لهذا الكيان
أن تقــول قولها يف تطــور يهدد مصــر رعاياها .وهي
قالت كلمتها يف االنتخابــات بغض النظر عن عدد املقاعد
أو"الرتتيبات" التــي نجح "حزب الله" يف اجرائها لضمان
أكثرية يف الربملان .فاألرقام أظهرت أن أكثر من  70يف املئة
من املســيحيني اقرتعوا ضد مرشــحي الحزب وحلفائه،
وأكثر من ذلك من الناخبني الســنّة و 85يف املئة من الدروز
ذهبت أصواتهم يف االتجاه نفســه .ما يعني أن هناك ثالث
طوائف أساســية ضد مرشوع "حزب الله" .فكيف يمكن
أن تلتحق كل الطوائف بخيار الطائفة الشيعية؟ إنه منطق
واقعنا عدا عن أنه عملية حسابية بسيطة.
١٣

هوكشتاين يبحث "الترسيم" في إسرائيل ...و"حلحلة مرتقبة" األسبوع المقبل

"صدّ ور ّد" بين بعبدا والسراي
و"صفحة جديدة" بعد عودة ميقاتي!
غداة إطالق األمني العام لـ"حزب الله" نفري الحرب وحثّه
اللبنانيني عىل االســتعداد لخوض غمارها عىل قاعدة "املوت
أرشف" من عيشــتهم الراهنة" ،تخرسنت" الدولة وانعقدت
ألسنة مســؤوليها وطأطأت السلطة رؤوســها أمام راعيها
مســ ّل ً
مة بقضائه وقدره ،ولم يُسمع ألي من املسؤولني ّ
حس
وال خرب يعيــد االعتبار للرشعية وحرصيــة قرارها بالحرب
والسلم ...باســتثناء موقف خجول من سطر ونصف السطر
التزم فيه رئيس الجمهورية ميشال عون حدود الكالم بالعموم
تأكيدا ً عىل ّ
أن "لبنان بلد محب للسالم" حافظا ً يف املقابل "خط
الرجعة" بما ال يتعارض مع توجهات السيد حسن نرصالله عرب

إعادة التشديد عىل "تمسك لبنان بسيادته الكاملة وبحقوقه يف
استثمار ثرواته الطبيعية ومنها استخراج النفط والغاز".
ٌ
فطالقة بال حدود وال سقوف يف
أما يف امللف الحكومي،
"الردح الرئايس" بني قرص بعبــدا والرساي الكبري وقد بلغ
مستويات متقدمة أمس من "الص ّد والردّ" بني مكتبي اإلعالم
يف الرئاســتني األوىل والثالثة" ،ترسيما ً لحدود الصالحيات"
يف عمليــة التأليف ال ســيما بعدما وضــع الرئيس املكلف
نجيب ميقاتي الرئيس ميشــال عون يف دائرة االتهام بتعمد
"اإلساءة ملقام رئاســة مجلس الوزراء" ،األمر الذي اعتربه
أن عون "ليس واردا ً
بيان بعبدا "إيحا ًء مؤسفاً" ،مشددا ً عىل ّ

الدوام الصيفي المصرفي :هروب
من اإلستحقاقات بـ"التعطيل"
خـــالـــد أبـــو شـــقـــرا
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إفتتح فرنســبنك الدوام الصيفي بإبالغ موظفيه وزبائنه باإلقفال ثالثة
أيام يف األســبوع .هذه الخطوة املنفردة وغري املسبوقة يف تاريخ العمل املرصيف
اللبناني ،حتى يف عز أيام الحرب ،أثارت موجة من القلق واالمتعاض يف آن معاً،
خصوصا ً وأنها تعمّ ق الشلل ،وتعيق عمل القطاع االنتاجي املربك أصالً واملعطل
نتيجة شلل الدولة ودخول إرضاب القطاع العام أسبوعه الخامس.
خطوة فرنســبنك قد تبدو يف الشــكل بســيطة أمام فظاعة االرتكابات
املرصفية ،إال أنها تيش يف املضمون ّ
بأن "املرصف ال يسعى إىل تخفيض التكاليف
التشغيلية فقط ،إنما تخفيف الضغط عىل سحوبات اللرية والكلفة الكبرية التي
يتحملها نتيجة تطبيق التعميم  ،"161بحسب مصدر مرصيف" ،فتخطي الكوتا
املســموح بها شهريا ً يجرب املرصف عىل التضحية بموجوداته يف مرصف لبنان
وتحمل تكلفة مالية بني  10و 30يف املئة عىل كل لرية يأتون بها من "املركزي"،
وهو ما ال يرغب به فرنسبنك أو غريه من املصارف عىل ما يبدو".
١٣

لديه التنازل عن مسؤولياته ورشاكته الدستورية الكاملة يف
تشكيل الحكومات وليس يف حسابه قبول سياسة الفرض"،
كما نفى مسؤولية الرئاســة األوىل عن أي كالم أو مواقف
تنســب إىل "محيطني وهامســن ومعرقلني ومسيئني"...
ّ
"تنصل البيان الرئايس مما
فســارع ميقاتي إىل الثناء عىل
يقــوم به بعض اللصقاء برئيس الجمهورية من إســاءات
وتأكيد فخامة الرئيس الحرص عىل عدم اإلســاءة إىل مقام
التعقيبي عىل
رئاســة مجلس الــوزراء" ،مبديا ً يف بيانــه
ّ
بيان بعبدا حرصه يف املقابل عــى "حق رئيس الجمهورية
الدستوري ( )...يف إبداء رأيه ومالحظاته".
١٣

"لبناء هيكل إقليمي قوي وتوسيع دائرة السالم"

"إعالن القدس" :أميركا تلتزم إلسرائيل
بمواجهة "العدوان اإليراني"

مجزرة روسية في وسط أوكرانيا
و"استجوابات وحشية" للمدنيين

الريــاضــية 15
مونديال ألعاب
القوى 3 :ذهبيات
في اليوم األول

ماكرون للفرنسيين:
س جدًا
إستعدوا لشتا ٍء قا ٍ
عقب حضوره العرض العســكري التقليدي يف جادة الشــانزليزيه
بمناســبة العيد الوطني الفرنيس ،ح ّذر الرئيس إيمانويل ماكرون خالل
مقابلة أجرتها معه قناة "تي أف  "1مــن أن أمد النزاع الدائر يف أوكرانيا
ّ
سيتعي عىل الفرنسيني أن يستعدّوا لالستغناء عن
سيطول ،الفتا ً إىل أنه
الغاز الرويس الذي تستخدمه موسكو كـ"ســاح حرب" ،وقال" :علينا
جميعا ً أن نستع ّد لحرب طويلة األمد .سيكون الشتاء ومطلع الخريف من
دون شك قاســي َْي ج ّداً" ،فيما تُلقي الحرب يف أوكرانيا بثقلها عىل النمو
وتتسبّب تداعياتها بارتفاع أسعار الطاقة واملواد الغذائية.
١٣

بايدن والبيد خالل توقيعهما على "إعالن القدس" في القدس أمس (أ ف ب)

يف "خطوة تاريخيّة" تهدف إىل التأكيد عىل
ّ
الصف بني الواليــات املتحدة وإرسائيل
وحدة
حيال قضايا املنطقة ،خصوصا ً امللف اإليراني،
ّ
وقــع الرئيــس األمريكي جو بايــدن ورئيس
الوزراء اإلرسائييل يائري البيد عىل "إعالن القدس
للرشاكة اإلســراتيجية بــن الواليات املتحدة
وإرسائيل" الذي تعهّ دت واشنطن بموجبه بأنّها
سوف تستخدم "ك ّل عنارص قوّتها الوطنية ملنع
إيران من حيازة السالح النووي".
ّ
نــص "إعالن القدس"
ونرش البيت األبيض

الذي جــاء فيه أن "الواليــات املتحدة وإرسائيل
تؤكدان عىل الروابط غري القابلة للكرس بني بل َديْنا،
واإللتزام الدائم للواليات املتحدة بأمن إرسائيل"،
موضحــا ً أن "الواليات املتحدة تؤكــد التزامها
الثابت بالحفاظ عىل قدرة إرسائيل يف ردع أعدائها
وتعزيزها للدفاع عن نفسها ض ّد أي تهديد" ،كما
"تؤكــد مجدّدا ً أن هذه اإللتزامات مقدّســة من
الحزب َْي ،وأنها ليست التزامات أخالقية فحسب،
بل أيضا ً التزامات اسرتاتيجية ذات أهمّ ية حيوية
لألمن القومي للواليات املتحدة نفسها"١٣ .
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ولـــيـــد شـــقــيــر

تضخيم الحزب للذرائع اللبنانية...
سبق لـ»حزب الله» أن شبّه المعركة في االنتخابات
النيابية ،بحرب تموز أخرى ،من أجل استنهاض
جمهوره والحؤول دون استرخائه ،سواء باالطمئنان
إلى التحالف المتين للثنائي الشيعي ،أو باالمتناع عن
التصويت ج ّراء الضيقة المالية والحياتية التي تحول
دون انتقال الناخبين إلى أقالم االقتراع .مواجهة «حرب
تموز االنتخابية» كانت أهم من تلك الضيقة ،بحسب
أدبيات الحزب.
اليوم يشبّه الحزب ما يحيط بالتفاوض على ترسيم
الحدود البحرية بالذهاب إلى حرب أخرى ،يضعها
األمين العام للحزب في مصاف مواجهة النسخة الجديدة
لـ»الشرق األوسط الجديد» الذي يعتقد أن الرئيس
األميركي جو بايدن جاء بها إلى المنطقة ،وصوال ً إلى
القول إن الحرب «أشرف» للبنانيين من البقاء على
حال الفقر والعوز ،بسبب عدم استخراج النفط والغاز
من البحر .اختلطت في خطاب السيد أمس المبررات
اإلقليمية التي هي األساس في التحضير ألي مواجهة
عسكرية «جدية» مع إسرائيل ،بالمرافعة اللبنانية ،دفاعا ً
عن تلك الحرب ،والمتعلقة بترسيم الحدود البحرية
للبنان مع إسرائيل .وهو استرسل في افتعال الذرائع
اللبنانية التي تسوغ للحزب الذهاب بالمسيّرات أو غيرها
من األسلحة إلى ما بعد بعد «كاريش» .والمقصود ليس
المدى الجغرافي هنا ،بل حجم المواجهة اإلقليمية ،من
إيران إلى سوريا ،مرورا ً بالعراق واليمن.
اضطر نصرالله إلى تعظيم األمور في بناء منطوق
الحجج لتبرير اإلقدام على أمر ألهداف تتعدى لبنان
وتتجاوزه .ولذلك بدا متناقضاً .فإذا كان الكنز في
البحر يستنقذ اللبنانيين من الجوع والفقر وأمام لبنان
أقل من شهرين لتحقيق ذلك ،فما هو هذا «السراب»
كما سبق ألحد الدبلوماسيين الفرنسيين أن وصفه،
الذي سينتشل البلد مما هو فيه ،بينما نصرالله نفسه،
بعد وعده اللبنانيين بمئات مليارات الدوالرات من
استخراج النفط والغاز ،قال إن استخراجهما يحتاج
إلى سنوات؟ هذا ال يقود إال إلى االستنتاج بأن التذرع
بإفقار أميركا وإسرائيل اللبنانيين ليس سوى غطاء
غير موفق من أجل استخدام قضية الحدود إلدخال
الجبهة اللبنانية في مغامرة مدمرة للبلد في سياق
المواجهة األميركية اإليرانية .واألرجح أن مهلة الشهرين
التي لوح بها نصرالله هي األسابيع القليلة المعطاة من
دول الغرب لطهران كي تحسم أمرها في شأن االتفاق
على النووي ،في إطار الضغط على قيادتها كي تتخلى
عن شروطها للقبول بالنسخة الجاهزة والمحدثة من
االتفاق.
مع نفيه أن تكون التهديدات التي أطلقها حربا ً
نفسية ،فإن اعتبار وسيلة لبنان لتسريع االتفاق على
ترسيم الحدود البحرية ،هي أن يفتح «مشكالً» ،هي
حرب نفسية على اللبنانيين ،وتحضير نفسي لجمهور
المقاومة من أجل التهيؤ للمآسي التي ستنجم عن
اضطرار الحزب إلى خوض حرب جديدة تدرك قيادته
أنها ستكون كارثية .وفي سياق هذه «الحرب النفسية»
في الداخل اللبناني قد يكون على اللبنانيين أال يتأففوا
كثيرا ً ألن الفقر والعوز والتشرد هي حال بعض
المناطق في مدن الواليات المتحدة األميركية .وإذا كان
نصرالله يريد من المسؤولين أن يمارسوا المناورة
و»يستغلوا» المقاومة ليقولوا لألميركيين واألوروبيين
إن «الجماعةخارج السيطرة وال ينصتون ألحد وال
نعرف أين يمكن أن يدخلوا المنطقة ،بأي حائط ولذلك
عالجوا موضوع الحدود» .فما المصلحة في كشف
تلك المناورة إذا كان القصد تمكين المفاوض اللبناني
بأوراق قوة جرى إهدارها قبل استخدامها؟ فمن يناور
ال يكشف مناورته مسبقا ً بالتأكيد ،إال إذا كان قصده
شيئا آخر ،كما هي حال الحزب أمام جمهوره.
قد يكون على حليف الحزب رئيس الجمهورية العماد
ميشال عون أن يحتج قبل غيره على مصادرة نصرالله
مرة جديدة ،بوضوح ال لبس فيه هذه المرة ،صالحياته
بالتفاوض حول الترسيم ،التي قاتل النتزاعها ،فإذا
باألخير يقبض عليها قافزا ً فوق إعالنه منذ سنوات أنه
يقف خلف موقف الدولة ،في ترسيم الحدود .ورفضه
معادلة قانا للبنان وكاريش إلسرائيل صفعة لحليفه
جبران باسيل ،ألن مسرح المقايضة أوسع وأكبر بكثير
مما يطمح إليه األخير ويتجاوز لبنان.
أما نفيه حصول أي اتفاق على التفاوض مع
إسرائيل الذي يستهدف بيان رئيس حكومة تصريف
األعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو
حبيب ،فيضع شريكه رئيس البرلمان نبيه بري الذي
تولى األمر ألكثر من  10سنوات بالتنسيق معه ،في
موقف حرج ،ويربك أولئك المسؤولين الذين سبق
أن سألوا قيادته أكثر من مرة عن موقفها من جوالت
اللقاءات مع آيموس هوكشتاين ،فكان الجواب تابعوا
التفاوض وال تتوقفوا عند بعض التصريحات .فأي
مناورة على المفاوض اللبناني أن يتبنى؟
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«"حزب الله"» ف َرض عون...
ويفشل في إيصال فرنجية؟!

خفــايـــا
تبني ان اإلخبار املقدم من
وزير العــدل بحــق مدير عام
املناقصات جان العلية بناء لطلب
مجلس شــورى الدولــة بجرم
تحقــر القضاء ،قد جــاء بناء
لطلب مرجع كبــر عىل خلفية
ترصيحــات ومواقف يــديل بها
العلية الذي شكل استدعاؤه من
دون أخــذ إذن باملالحقــة او
االستماع إليه سابقة يف إسقاط
حصانة موقع رئيس هيئة الرشاء
العام مسبقاً.

أالن ســـركــيــس
ال يســتطيع أحد مــن القوى
السياســية البارزة فرض رشوطه
لوحده عىل اإلستحقاق الرئايس ،ألن
هذه العملية تحتاج إىل توافق داخيل
رس خارجية قد
واسع النطاق ،وكلمة ّ
تتأخر لتصل.
نجح «حزب الله» يف عام 2016
بإيصال مرشحه العماد ميشال عون
إىل سدّة رئاســة الجمهورية ،وذلك
بعد تعطيل قارب  30شهراً ،واضعا ً
الجميع تحت األمر الواقع.
فأول من اعرتض عىل عون هو
رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري الذي
تربطه بالجنرال ومن خلفه بصهره
النائب جربان باسيل عالقة متوترة،
ولذلك لم يُصوّت بري لعون ،ليتبعه
املرشــح األوفر حظــا ً يف ذاك الزمن
النائب السابق سليمان فرنجية الذي
لم يصوّت له أيضاً.
وعىل رغم محاولة ّ
بث أخبار بأن
فرنجية أخذ وعدا ً مــن األمني العام
لـ»حزب الله» السيد حسن نرصالله
بأنه سيكون املرشــح الرئايس ،إال
أن هناك عوامل عدّة تجعل إمكانية
وصــول فرنجية أصعــب من عون
بأشــواط ،ووفق اســتطالع للقوى
الفاعلة فإن العوامل الداخلية تتمثل
باآلتي:
أوالً :تختلــف طبيعــة عالقة
«حزب الله» مع عــون عن عالقته
بفرنجية وحتى بباسيل ،فنرصالله
أعطى وعــدا ً لعون بأنه ســيكون
مرشحه للرئاســة بعد انتهاء والية
الرئيس ميشال سليمان ،وما قدّمه
عون لـ»الحزب» لم يقدمه أي زعيم
آخــر ،فالجنرال م ّد يــده إىل «حزب
الله» عندما كان مطوقا ً ومعزوال ً بعد

محاولة فرض أي رئيس لن تمرّ

ال يستطيع «"حزب الله"»
القفز فوق القوى
المسيحية األساسية مثل
بكركي و"»القوات"» و"»التيار"»
إليصال فرنجية
زلزال  ،2005وغ ّ
طاه يف حرب «تموز»
ومنحه الغطاء املسيحي الدائم ،لذلك
أحرج «الحزب» تجاهه مع أن وصول
فرنجية يف تلك املرحلة كان ســهالً
أكثر من وصول عــون ألن الرئيس
سعد الحريري ّ
رشحه ،يف حني يُعترب
فرنجية من فريق عمــل «الحزب»
والنظام الســوري وليــس حليفا ً
يحتاجه «الحزب» مثل عون وتياره.
ثانيــاً :فقــدان «حــزب الله»
األكثرية يف مجلس النواب ،فحتى لو
أراد «الحــزب» إيصال فرنجية ،فإنه
لن ينجح ألنــه ال يملك أوال ً األكثرية
املطلقــة وال يملك أكثريــة الثلثني،
كذلك فــإن «التيار الوطني الحر» قد
يكرر يف الرئاســة ما فعله يف تسمية

رئيس الحكومة األخري ،من هنا فإن
«الحــزب» ليس الالعــب الوحيد يف
اإلستحقاق الرئايس.
ثالثــاً :ال يســتطيع «حــزب
الله» القفز فوق القوى املســيحية
األساســية مثل بكركي و»القوات
اللبنانية» و»التيــار الوطني الح ّر»
إليصال فرنجية ،ولو لم ّ
يوقع «إتفاق
معــراب» الذي لم يحــرم «التيار»
بنوده ،ملا اســتطاع عون الوصول إىل
بعبدا عىل رغم تعطيــل «الحزب»،
ً
إضافة إىل قبــول الرئيس الحريري
بعون وعدم معارضة رئيس الحزب
«التقدمي اإلشرتاكي» وليد جنبالط،
وبذلك فإن عدم رىض باســيل عليه
يعني افتقاده الغطاء املســيحي ألن
«القوات اللبنانيــة» التي تمثل أكرب
تكتل مســيحي لن تمنحه أصواتها،
وبذلك يتكرر مشــهد ترشــيحه يف
خريف  2015من قبل الحريري وعدم
نيله الغطاء املسيحي ما يعني عدم
قدرته عىل الوصول إىل بعبدا.
رابعاً :لم يعــد أحد من األفرقاء
الداخليني يرىض بوصول رئيس من
فريق  8آذار ،فاألغلبية تعترب أن من

تخىش اوســاط اقتصادية
من مغبة إســقاط اقرتاح قانون
رفــع الرسيــة املرصفية بحجة
تعــدد الهيئــات املختصة برفع
الرسية وتضارب صالحياتها.
بدأ عدد من موظفي الفئة
االوىل االمتناع عــن الحضور إىل
مراكز أعمالهــم واالعتكاف عن
القيام بواجباتهم الوظيفية من
بينهم محافظون ومدراء عامون.
أوصل البالد إىل اإلنهيار هو حكم هذا الفريق
وسيطرة «الحزب» ،لذلك فإن محاولة فرض
أي رئيس لن تمر لدى األفرقاء السياسيني
وال يف األوساط الشعبية.
خامساً :إفتقاد فرنجية الغطاء السنّي،
ففــي خريــف ّ 2015
رشــحه الحريري،
واليوم فإن «الطاسة ضايعة» عىل الساحة
السنية وال يوجد زعيم لديه عالقات داخلية
وخارجية بإمكانه «الدفع» باتجاه انتخاب
فرنجية.
وأمام كل هــذه املعطيــات ،ترتاجع
حظوظ فرنجية الرئاســية ألنه بالدرجة
األوىل مرشــح «حزب اللــه» واملحور الذي
يحمّ لــه الشــعب مســؤولية الوصول إىل
ً
إضافة إىل أن العوامل اإلقليمية
الحضيض،
والدولية مغايرة تماما ً ملرحلة وصول عون
وهنا بيت القصيد...

فصل جديد من فصول السجال بين بعبدا والسراي

الرئاسة :مكان التشكيل معروف وطريقته الدستورية أيضًا
تنصل عون من إساءات اللصقاء به
نثمن ُّ
ميقاتيّ :
عــى وقع أصــداء تهديدات األمــن العام
لـ»حزب الله» السيد حســن نرصالله وتبشريه
بحرب قريبــة بني لبنــان وإرسائيــل ،وفيما
مشاورات تأليف الحكومة معلقة يف انتظار عودة
الرئيس املكلف نجيب ميقاتي ،لم ينقطع السجال
السيايس بني قرص بعبدا والرساي الحكومي ،بل
استم ّر فصوالً.
فبعد تشــديد املكتب اإلعالمــي مليقاتي أمس
األول عىل أن رئاسة الجمهورية معنية «بدحض ما
يُنسب إليها همسا ً أو مواربة» ،وبـ»وقف ممارسات
وتدخالت بعض املحيطني بهــا والذين يمعنون يف
اإلساءة والعرقلة» ،ودعوته البعض إىل التعاون مع
الرئيس املكلف لتشكيل الحكومة «بدل التلهي برسم
سيناريوات لالستحقاقات املقبلة» ،صدر عن مكتب
اإلعالم يف رئاسة الجمهورية أمس البيان اآلتي:
«تناولت وســائل اإلعالم خالل األيام املاضية
مواقف وآراء متعددة حول موضوع تأليف الحكومة
الجديدة نسب بعضها اىل رئيس الجمهورية العماد
ميشــال عون وبعضها اآلخــر اىل رئيس الحكومة
املكلف ،واىل سياسيني وإعالميني وغريهم ،واملؤسف
أن بعض ما نرش من مواقف تجاوز األصول ،وأحيانا ً
اللياقة وقواعد التخاطب.
وضعا ً لألمــور يف نصابها ،يؤكد مكتب اإلعالم
يف رئاسة الجمهورية أن موقف رئيس الجمهورية
حيال مسألة تشكيل الحكومة ينطلق من املعطيات
اآلتية:
أوالً :إن الدســتور حدد رصاحة اآللية الواجب
اعتمادها يف تشكيل الحكومات وال سيما يف الفقرة
الخامســة من املادة  ،53التي تنص عىل أن رئيس
الجمهوريــة «يصدر باالتفاق مــع رئيس الوزراء

مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة
الوزراء او إقالتهم» ،وبالتايل فإن رئيس الجمهورية
ليس يف وارد التخيل عن رشاكته الدستورية الكاملة
يف تأليف الحكومة ،االمر الذي يعني أنه ال يكفي أن
يقدم الرئيس املكلف تشكيلة حكومية هي خالصة
اقتناع تولد لديه نتيجة املعطيات املتوفرة ومواقف
الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية،
بل إن لرئيس الجمهورية رأيــه ومالحظاته ،فهو
مســؤول تجاه قسمه الدســتوري وأمام الشعب،
كما أن رئيس مجلس الوزراء مسؤول أمام مجلس
النواب ،وليس يف الوارد لدى الرئيس عون التنازل عن
هذه املسؤولية ألي ســبب كان تماما ً كما ليس يف
حسابه قبول سياسة الفرض.
ثانياً :بالنســبة اىل املوعد الذي طلبه الرئيس
املكلف لزيارة قــر بعبدا ،فإن الحقيقة أن رئيس
الجمهوريــة لم يقفل يوما ً بــاب القرص أمام أحد
فكيف أمام الرئيــس املكلف ،وحقيقــة األمر أن
الرئيــس كان ينتظر مقاربة جديــدة من الرئيس
املكلف يف ضــوء املالحظات التــي كان أبداها عىل
التشــكيلة املقرتحة تحصينا ً لهــا يف ضوء املهام
املنتظرة مــن الحكومة العتيــدة يف ظل التحديات
واألوضاع الحساسة والخطرية عىل أكثر من صعيد
التي تعصف بالبالد والعبــاد والتي ال تحتمل تأبيد
الترصيف والرهانات الخاطئة .هذا وقد اتصل رئيس
الحكومة املكلف بالرئيس عون قبل ســفره وأفاده
بأنه سيأتي لزيارته فور العودة.
ثالثاً :من املؤســف اإليحاء يف بعض ما يكتب
ويقال وكأن رئاســة الجمهوريــة تيسء إىل مقام
رئاســة مجلس الوزراء ،ذلك أن هــذا األمر لم يرد
يوما ً يف مواقف رئيــس الجمهورية ،ال يف القول وال

يف املمارســة ،وبالتايل فإن االستناد اىل «محيطني»
و»هامسني» و»معرقلني» و»مسيئني» ال يأتلف مع
الواقع ألن ما يريد الرئيس عون إعالنه ،إنما يقوله
بوضوح ورصاحة مــن دون مواربة ،ويصدر عنه
مبارشة أو عرب مكتب اإلعالم يف رئاسة الجمهورية.
رابعاً :إن الحاجة املاسة اليوم هي إىل حكومة
مكتملة األوصاف الدســتورية وقادرة عىل اتخاذ
القــرارات التنفيذيــة وليس إىل بيانــات من هنا
وترسيبات من هناك تزيد األمور تعقيداً.
إن مكتب اإلعــام يف رئاســة الجمهورية إذ
يكتفي باملعطيات التي أوردها أعاله ،يأمل أن تضع
هذه اإليضاحات حدا ً ألي نقاش ال سيما أن تشكيل
الحكومــة مكانه معروف وطريقته الدســتورية
معروفة ،وغري ذلك ال يستقيم».

ميقاتي

ر ّد ميقاتي لــم يتأخر كثــرا ً إذ أورد مكتبه
اإلعالمي اآلتي:
«أوال :إن دولــة الرئيس يثمّ ن ما ورد يف الفقرة
ّ
التنصل مما يقوم
الثالثة من البيان الرئايس لجهة
به بعض اللصقاء برئيس الجمهورية من إساءات،
وهذا أمــر ليس خافيا ً عىل أحــد ،كما يثمن تأكيد
فخامة الرئيس الحرص عىل عدم اإلساءة إىل مقام
رئاسة مجلس الوزراء.
ثانياً :يف موضــوع حق رئيــس الجمهورية
الدستوري فإن دولة الرئيس أعلن أنه قدم تشكيلة
حكومية تشكل خالصة اتصاالته وبدأ النقاش فيها
مع فخامة الرئيس ،وبالتــايل فإن دولة الرئيس لم
يقل يوما ً إنه يريد أن يحجب عن رئيس الجمهورية
الحق يف إبداء رأيه ومالحظاته .فاقتىض التوضيح».

محـــــليـــــات
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العلّية :سأثبت العالقة بين قرار «"الشورى"» والمزايدة الجديدة
كــلــيــر شــكــر
غــ ّرد رئيــس إدارة املناقصات جان
الع ّلية ظهر أمس قائالً« :الثلثاء  19تموز
 ،2022التاســعة والنصف صباحاً ،نلبي
موجبا ً وطنياً ،لنا رشف املثول أمام القضاء
اللبناني» ،يف إشارة إىل تب ّلغه موعد الجلسة
أمام املحامي العــام لدى محكمة التمييز
القايض ّ
غســان خوري ،يف اإلخبار املقدّم
بحقه من جانب مجلس شــورى الدولة
عــى خلفيــة كالم أدىل بــه الع ّلية خالل
مؤتمر صحــايف عقــده يف أعقاب صدور
قرار لـ»الشــورى» يقيض بإبطال مزايدة
الســوق الح ّرة بعد مرور خمس سنوات
عىل إجرائها ،وتحميلــه إدارة املناقصات
«مســؤولية إجــراء مزايــدة تفتقر اىل
الشــفافية وضمان املنافسة» .وقد اعترب
الشــورى ّ
أن كالم رئيس إدارة املناقصات
فيه إساءة بحقه ما دفعه إىل توجيه كتاب
إىل وزيــر العدل هنري خــوري الذي توىل

الكشف عنه ،قبل إحالته إىل النيابة العامة
التمييزيــة .امللفت يف موعد الجلســة هو
تاريخ تســجيلها أيضاً ،وهو  14تموز أي
يف اليوم ذاته لتبليغ العليّة بينما مىض أكثر
من أربعة أيام عىل كشف وزير العدل عنها
والتط ّرق إليها يف االعالم ،ما يُعترب مســا ً
بســمعة الع ّلية وبإدارة املناقصات ،وفق
وكيله املحامي نزار صاغية ،كون الشكوى
لم تكن رسمية وال التحقيقات قد انطلقت.
وتغريدة رئيس إدارة املناقصات تعني
أنّه لــن يتحجج بالحصانــة التي يتمتع
بهــا كموظــف يف اإلدارة العامة ،بمعنى
طلب اإلذن من رئيســه ،قبــل املثول أمام
القايض ،ال بل ســيكون يوم الثلثاء املقبل
يف املوعد املحدد ،ال ليت ّم اســتجوابه فقط،
وإنما لتزويد القضاء بمزيد من املستندات
والوثائق التي تدل بنظره عىل وجود شبهة
بني خطوة اإلدعاء عليه ،واملزايدة «املع ّلقة»
الســتثمار الســوق الح ّرة بعد فشلها يف
الجولة األوىل بفعل تقدّم عارض وحيد هي

رشكة «باك» ،لصاحبها محمد زيدان (والد
زوجة النائب طوني فرنجيــة ويرتدد ّ
أن
ثمة عالقة «رشاكة تجارية» كانت تربطه
برئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة)،
وهي تدير أصالً الســوق الح ّرة منذ العام
 ،2002وبني مســاع يقوم بها مسؤولون
لفــرض إدخال الرشكة املســتدعية أمام
«الشورى» ،عىل املزايدة.
بهذا املعنى ،تدور عالمات االستفهام
حول توقيت اإلخبار املقــدّم بحق الع ّلية،
كونه يتزامن مع واقعتني:
 الواقعة األوىل هــي املزايدة الجديدةالتي أعلنت عنها وزارة األشغال الستثمار
السوق الح ّرة وسط تجدّد الترسيبات عن
محاوالت يقودها مسؤولون مق ّربون من
الفريــق العوني ،لفــرض إدخال الرشكة
املعرتضة لدى مجلس الشورى (ورلد دوتي
فري) من خالل إســقاط رشط شــهادة
اآليزو من دفرت الرشوط ،وهو الذي ســبق
وحــال دون تم ّكن الرشكة من منافســة

رشكة «بــاك» ،مع العلــم ّ
أن هذا الرشط
معتمد منــذ العــام  1995تاريخ تكليف
املؤسسة العامة لتشــجيع االستثمارات
 ،IDALتنفيذ مرشوع تأجري مرافق يف حرم
مطار رفيق الحريري الدويل ،ومن ضمنها
سوق املبيعات الح ّرة.
 الواقعة الثانية هــي اقرتاب موعددخول قانون الرشاء العــام حيّز التنفيذ
وتحوّل إدارة املناقصــات إىل هيئة الرشاء
العام ( 29تموز) ،وســط خالفات قديمة
ترددت أصداؤها يف السجاالت العلنية ،بني
رئيس اإلدارة والفريق العوني بسبب ملف
الطاقة ،ما دفع بهذا الفريق إىل ممارسة ك ّل
الوسائل القانونية املتاحة إلبعاد الع ّلية عن
هيئة الرشاء العام خالل دراســة القانون
وقد نجح عرب الطعن الــذي تقدّم به أمام
املجلس الدستوري ،بفرض رئاسة الع ّلية
لهيئة الرشاء العام «موقتة» إىل حني تعيني
مجلس الــوزراء هيئة جديدة ،ليوضع بعد
ذلك بالتــرّف ،عىل عكس بقية موظفي

لن يتح ّ
جج بالحصانة التي يتمتّع بها
كموظف

إدارة املناقصات الذين ســيصريون وفق
القانون موظفي هيئة الرشاء العام.
ويف هذا السياق ،يقول الع ّلية لـ»نداء
الوطن» إنه سيتقدم باملستندات التي تثبت
وجود عالقة بني قرار مجلس الشورى الذي
صدر يف العــام  ،2022والذي أبطل مزايدة
العــام  ،2017وبني مزايــدة العام 2022
الجديدة.

نمسوي للمساهمة في إعمار المرفأ
إستعداد
َ
وأمل في تشكيل حكومة سريعًا

عون يعرض مع منسقة األمم المتحدة
التقرير حول تطبيق الـ 1701
أبلــغ رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون،
مستشار النمســا كارل نيهامر خالل استقباله له
ظهر امــس يف قرص بعبدا ،ان لبنان يتطلع اىل تعزيز
العالقات مع النمســا وتطويرها يف املجاالت كافة،
ال ســيما وانها تقوم عىل أسس متينة من الصداقة
والتعاون ،شــاكرا ً املساهمة النمســوية يف القوات
الدولية العاملة يف الجنــوب «اليونيفيل» منذ العام
 ،2011ومنوهــا ً بالعالقة القائمة بني العســكريني
النمســويني وأهايل املنطقة التــي ينترشون فيها.
وشكر للمستشار النمسوي املساعدات التي تقدمها
بــاده للبنان ملواجهــة ازمته الراهنــة ومن بينها
مساعدات إنسانية ولقاحات ضد «كوفيد .»19
وعرض عون لنيهامر األوضاع الراهنة يف لبنان
ال ســيما الظروف االقتصادية الصعبة التي يمر بها
والوضــع يف الجنوب ،خصوصا ً يف ظــل االنتهاكات
اإلرسائيلية املستمرة للسيادة اللبنانية يف الرب والبحر
والجو ،مشــرا ً اىل ان الطريان اإلرسائييل نفذ خالل
 15ســنة متتالية  22أًلف طلعة جوية فوق األرايض
اللبنانية ما يشكل انتهاكا ً للقرارات الدولية وال سيما
القرار  .1701ورحب بأي دور يمكن ان تلعبه النمسا
يف اطار النهوض االقتصادي وال ســيما املساهمة يف
إعادة اعمــار مرفأ بريوت ،مؤكدا ً ان لبنان بلد محب
للســام ،ومتمسك بســيادته الكاملة وبحقوقه يف
اســتثمار ثرواته الطبيعية ومنها استخراج النفط
والغاز يف املنطقة االقتصادية الخالصة يف الجنوب.
وأكد عون ان لبنان يتشدد يف مكافحة املخدرات
وقد أحبطت القوى األمنية عددا ً من عمليات التهريب
وصادرت املــواد املهربة واعتقلــت املهربني ،وذلك
انطالقا ً من حرص لبنان عىل مواجهة آفة املخدرات
وما تخلفه من ارضار يف املجتمعات .وحمّ ل نيهامر
تحياته اىل الرئيس النمسوي الكسندر فان دير بلني
الذي ســبق ان زار لبنان يف كانــون األول من العام
.2018
وكان املستشار النمســوي أعرب عن سعادته
لزيارته لبنــان عىل رغم انها زيــارة قصرية لتفقد
القوة النمســوية العاملة مع «اليونيفيل» ،مشددا ً
عىل أهمية الدور اللبناني يف منطقة الرشق األوسط
ويف العالقة مع أوروبا ،مؤكدا ً ان قوة بالده مستمرة
يف املســاهمة يف حفظ الســام يف الجنوب وتطبيق
القرار  .1701وأمل يف ان تشــهد العالقات اللبنانية-
النمسوية تعزيزا ً وتطويرا ً يف مختلف املجاالت ومؤكدا ً
ان بالده سوف تزيد مســاهمتها يف برنامج األغذية
العاملي مع ازدياد نســبة الفقــر يف العالم وحاجة
الناس اىل الغذاء ،ما يدفــع الكثريين اىل الهجرة غري
الرشعية .وهنأ عــون عىل انجاز االنتخابات النيابية
يف شهر أيار املايض متمنيا ً ان تتشكل قريبا ً حكومة

جديــدة ملواجهة األوضاع القائمــة يف لبنان ،معربا ً
عن استعداد بالده للمســاهمة يف إعادة اعمار مرفأ
بريوت بعد التفجري اآلثــم الذي وقع يف  4آب .2020
واستوضح املستشــار النمسوي رئيس الجمهورية
موقف لبنان يف عدد مــن القضايا املطروحة داخليا ً
وإقليميا ً ودوليا ً والوضع بني روسيا وأوكرانيا.
وقال نيهامر بعد اللقاء« :نحن رشكاء وأصدقاء
ولدينــا صداقة تقليدية طويلة مــع لبنان واهتمام
يف هذه املنطقة االســراتيجية بالنسبة للنمسا .ان
الوضع حاليا ً هو وضع خاص وقد تناقشنا يف كيفية
توفري املســاعدة للبنان ملواجهــة االزمة الغذائية ال
سيما يف ضوء الحرب الروسية-األوكرانية».
أضــاف« :تطرقنا اىل الوضــع األمني واىل تأثري
روســيا عىل امن لبنان ،وكيف سيكون عليه الوضع
يف املستقبل».
وختم« :ونحن يف طريقنا اىل القرص ،مررنا بمرفأ
بريوت وقد عرضت عىل الجانب اللبناني املســاهمة
يف إعادة اعماره اىل جانــب أعضاء االتحاد األوروبي
اآلخرين .فاملرفأ مهم جدا ً ال ســيما يف ضوء االزمة
الغذائية ،وقد نظرنا يف ســبل التعاون يف هذا االطار.
ويحدوني االمل يف ان تتشكل حكومة جديدة رسيعا ً
للمبارشة يف العمل معا ً وتوفرياملساعدة الالزمة».

المنسقة الخاصة لألمم المتحدة

وتداول عون مع املنسقة الخاصة لألمم املتحدة
يف لبنان الســفرية يوانا رونيســكا بحضور رئيسة
الشــؤون السياســية ساســكيا رامينغ واملساعد
الخاص ميكاييل ســيغان ،يف مضمون التقرير الذي
ســيعرض امام مجلس االمن يف  21تموز الجاري يف
اطار اإلحاطة الدورية ملســار تطبيق القرار 1701
الصادر عن مجلس االمن يف العام  .2006كما تطرق
البحث اىل عمل القوات الدولية يف الجنوب والخروقات
اإلرسائيلية املستمرة للسيادة اللبنانية ،واىل التعاون
القائم بني الدولة اللبنانية واملنظمات الدولية التابعة
لألمم املتحدة يف مختلف املجاالت .كذلك تم التداول يف
األوضاع السياسية الراهنة ومسار تشكيل الحكومة
ومــا آلت اليه املفاوضات مع صنــدوق النقد الدويل
والخطــوات اإلصالحية املطلوبة العــادة النهوض
بالوضع االقتصادي الراهن.

سفير بلجيكا في لبنان

واســتقبل عون ســفري بلجيكا يف لبنان هوبري
كورومــان يف زيارة وداعية ملناســبة انتهاء مهامه
الديبلوماســية يف لبنان .وتقديرا ً لعطاءاته يف تعزيز
العالقات بني لبنان وبلجيكا ،منحه رئيس الجمهورية
وسام األرز الوطني من رتبة ضابط اكرب.

مع المنسقة الخاصة لألمم المتحدة في لبنان

بــــيــــان
اسرتاتيجية «الريجي» للتنمية املستدامة:
مبادرات وسياسات حديثة يف مواجهة التحديات

يشهد العالم تحديات جمّ ة ويف مختلف املجاالت والقطاعات االقتصادية والبيئية والصحية ،ولبنان ليس استثناءً ،وال نبالغ
ً
مجتمعة .ولكن ،من ناحية أخرى ،بدأ العالم بالنظر إىل
بالقول بأن لبنان هو من أكثر دول العالم التي تواجه هذه التحديات
حلول مستدامة يف مواجهة هذه التحديات ،من خالل ابتكار وسائل بديلة قد توفر مخرجً ا من مختلف األزمات.
وإذا أردنا الحديث عن لبنان بشكل خاص ،يمكننا القول بأن البالد تواجه مشكالت أصبحت تشكل السمة اليومية لحياة املاليني
من اللبنانيني ،سواء يف قطاع الطاقة والكهرباء ،أو يف قطاع البيئة واملياه .ولكن من صلب هذه التحديات ،بدأت املؤسسات
والرشكات اللبنانية يف النظر إىل حلول بديلة مستدامة ومستقبلية ،تعرب عن بعد النظر لدى هذه املؤسسات لكي ال تبقى عالقة
يف مشاكل الحارض دون املحاولة يف إيجاد الحلول.
تُعترب إدارة حرص التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" ً
مثال واقعيًّا وأنموذجً ا عن املؤسسات التي بدأت مبك ًرا يف البحث وتطبيق
حلول بديلة للخروج من األزمات والتحديات ،ووعت ألهمية دورها يف التنمية املستدامة ودعم االقتصاد الوطني والخزينة العامة
وحماية البيئة ومكافحة التجارة غري املرشوعة ،وتحسني املجتمعات املحلية وحفظ املوارد لألجيال املقبلة ،فرتجمت ذلك من
خالل اسرتاتيجية تنموية مستدامة تعتمد عىل ايجاد وسائل بديلة فعالة بعيدًا عن األساليب التقليدية وعرب مشاريع ومبادرات
اقتصادية واجتماعية وبيئية أكسبتها قيمة إضافية وسمعة مميزة تخطت حدود لبنان واألزمات امللتصقة به لتجذب مستثمرين
ً
انطالقا من دورها وحسها باملسؤولية والتزامها املعايري الدولية ،تلتزم الريجي بمبادئ الحد من الرضر الناتج
ورشكات عاملية.
عن نشاطاتها ،والذي يعني تطبيق سياسات وتبني وسائل بديلة عن تلك التقليدية يف مواجهة التحدياتً ،
بدل من االستسالم
لتلك املشاكل والقبول بها كواقع للعيش ،والرضر هنا قد يكون اقتصاديًّا أو بيئيًّا أو صحيًّا ،وبالتايل تبنّي هذا النوع من
السياسات يساهم يف إيجاد بدائل مستدامة لتلك الوسائل التي أصبحت جزءًا من املشكلة وليس الحل.
يعترب قطاع الطاقة والكهرباء من أكثر القطاعات التي تشكل تحديًا للبالد ،ومن هنا بدأت "الريجي" يف البحث وتطبيق حلول
ووسائل بديلة للمساهمة يف خفض استهالك الطاقة والكهرباء يف مصانعها من خالل استبدال األنظمة التقليدية بالطاقة
البديلة ،من تركيب أنظمة موفرة للطاقة  LEDوطاقة شمسية يف مراكز عمل عدة لديها ،ما أسهم بخفض استهالك الطاقة
بشكل كبري .هذا مثال لِما يطلق عليه نهج "الحد من الرضر" يف مجال الطاقة والكهرباء عىل سبيل املثال.
كما ال بد من تسليط الضوء عىل قطاع البيئة واملياه ،وهو أحد املجاالت التي تعترب من أكرب التحديات التي تواجه املجتمع
اللبناني .لم تقف "الريجي" مكتوفة األيدي ،بل أسهمت يف ايجاد وسائل وحلول بديلة تدعم من خاللها املجتمع وتخفف
كلفة الزراعة عىل املزارعني عن طريق تجهيز آبار ارتوازية كمصدر بديل لسد النقص الحاصل يف مياه الشفة ،يضاف إىل ذلك
مشاريع الربك لتجميع مياه األمطار ملنع هدرها واالستفادة منها وتأمني مورد مائي مستدام .هذا ناهيك عن الدور الفعال الذي
أدته الريجي يف فرز نفاياتها وتدويرها ونرش ثقافة الفرز لدى العاملني يف املؤسسة .كل هذه املبادرات هي مثال واقعي عىل
نهج "الحد من الرضر" الذي اعتمدته املؤسسة يف مواجهة التحديات ً
بدل من االكتفاء بحلول نظرية غري فاعلة وغري مستدامة.
ويف هذا الصدد أكد رئيس إدارة حرص التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" مديرها العام املهندس ناصيف سقالوي ،أن الحد
من الرضر جزء ال يتجزأ من سياسة التنمية املستدامة التي تنتهجها املؤسسة يف مجال البيئة وحتى األمور الحياتية اليومية،
وواجب علينا كمؤسسة نموذجية يف القطاع العام أن نعمل عىل تحفيز املجتمع للتوجه بأفراده ومؤسساته نحو الوسائل
واملنتجات البديلة".
وأضاف سقالوي أن نهج "الحد من الرضر" ليس حرصًا عىل قطاع معني ،ومثال ذلك ما ابتكرته رشكات صناعة التبغ العاملية
من وسائل بديلة عن منتجات التبغ التقليدية للحد من أرضار التبغ ،والتي ال تقترص عىل األرضار الصحية ،بل تمتد لتشمل
األرضار االقتصادية ً
أيضا ،مؤكدًا بأن "الريجي" تنظر إىل تعزيز االستدامة يف مختلف القطاعات بعيدًا عن طريقة التفكري
باألساليب التقليدية بغض النظر عن القطاع.
وأضاف سقالوي أن اعتماد اسرتاتيجيات "الحد من الرضر" يف سياسات مكافحة التدخني قد يكون لها دور يف تخفيض
التكلفة الصحية واالقتصادية عىل املجتمع ،كما هو الحال يف قطاعات الطاقة والبيئة ،وهو نهج تتبناه "الريجي" من أجل بناء
قطاعات اقتصادية وبيئية وصحية واجتماعية مستدامة.
واختتم مؤكدًا التزام الريجي تأمني حاجة السوق اللبناني من كل أنواع املنتجات التبغية بما فيها منتجات التبغ الحديثة
مثل منتجات التبغ املسخن والسجائر اإللكرتونية وغريها ،األمر الذي يحافظ عىل إيرادات الدولة من هذه املنتجات ً
عوضا عن
إدخالها بطريقة غري رشعية مع الحرص عىل تطبيق القوانني الدولية بشأن مكافحة التبغ مثل حظر اإلعالن عن هذه املنتجات
وتزويدها لرؤساء البيع املرخص لهم فقط ،متعهدًا استمرار إدارة حرص التبغ والتنباك اللبنانية بالبحث الدائم واالستثمار يف
مجال البحوث لتأمني أفضل املنتجات وأقلها رض ًرا عىل املستهلك والبيئة معً ا.
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أســعــد بــشـــارة

السيّد على الجمهورية
تلقت قناة التفاوض الرسمية اللبنانية
ممثلة بالرؤساء والوزراء ،كما تلقت
الجمهورية اللبنانية باالمس التوجيه
من المرشد ،الذي لم يجهد نفسه بحفظ
ماء وجه من وقف خلفهم شكالً ووكلهم
بالتفاوض ،ليضطر في ما بعد الى نزع
األقنعة عن وجوههم ،في توقيت يتطلب
من األصيل في إمساك القرار ،بأن يقصي
البديل ،من دون ان يحفظ له ما يستر به
كرامته.
ومع ان الجمهورية برئاساتها ،بدءا ً من
بعبدا إلى السراي الى عين التينة ،تعرف
ان ليس لديها اال مجرد تكليف بالتفاوض
قابل للنقض في أي لحظة ترتئي فيها
ايران ،فإنها استرسلت في تصديق ما
تقوم به باعتباره تفاوضا ً من طرف يملك
قرار التفاوض .ربما راهن هؤالء الرؤساء
وفي طليعتهم الرئيس عون الذي خاض
حربا ً على الرئيس نبيه بري النتزاع ادارة
التفاوض على الترسيم ،معتقدا ً أنه بذلك
يعزز مكانته المهزوزة ،ويحسن فرص
صهره للخروج من العقوبات ،ربما راهنوا
على أن التفاوض بالوكالة سيطول أمده
الى ح ّد تصديق القدرة على توقيع اتفاق
الترسيم في أيلول المقبل ،كما قال الرئيس
عون ،وهذا بدا بعد كالم نصرالله وهما ً
نسفته ضرورات ايران التي تعتبر أن
ورقة ترسيم الحدود البحرية من أثمن ما
تمتلك في مفاوضاتها الصعبة مع الواليات
المتحدة األميركية واوروبا واسرائيل.
لقد نسف نصرالله كل عرض التفاوض
اللبناني ،الذي ارسل عبر الوسيط
األميركي هوكشتاين ،فهذا العرض لم
يتضمن حسم الترسيم ببدء التنقيب في
الجانب اللبناني ،بما يسميه نصرالله
الحصار المفروض على لبنان .فالتنقيب
اذا حصل بعد الترسيم سيكون مرتبطا ً
ارتباطا ً وثيقا ً بضمان االستقرار عبر
الحدود البحرية والبرية على السواء ،وهو
ما يخشاه الحزب ،النه يريد ابقاء ورقة
«المقاومة» ورقة قابلة لالستعمال عند
الحاجة ،اما البدء بدراسات التنقيب ومن
ثم االستخراج فسيعني بدء هدنة هي
اقرب الى السالم البارد مع اسرائيل ،الذي
يعني بدوره ان دور السالح سيتضاءل
الى حدود الصفر ،فيما دور السالح
يتخطى مجرد التسمية التي تعطيه اياها
ايران اي المقاومة ،الى دور االداة الفاعلة
في مشروعها اإلقليمي.
لقد كرس نصرالله باالمس مزارع شبعا
البحرية ،وتخطى للمرة األولى «الذين لم
يفهموا عليه» فأرسى معادلة ايران في
الترسيم البحري ،وبالتأكيد فإن قنوات
التفاوض الدولية مع طهران بما يختص
بالترسيم ،وابرزها القناة الفرنسية،
لن تضيع الوقت في تصديق ان هناك
مفاوضا ً لبنانياً ،وهي طالما لم تأخذ االمر
بعين الجدية ،وبالتالي سيكون التفاوض
االوروبي مباشرة مع طهران ،وهذه هي
النتيجة الطبيعية لحقيقة التفاوض بين
من يمسكون قرار التفاوض.
ولقد كرس نصرالله ايضا ً اقتراب الوفاة
السريرية ،لمفاوضات الناقورة التي
كان من المزمع استئنافها ،فأي تفاوض
سيجري ،فيما حدد سيد الجمهورية إطارا ً
جديدا ً للمفاوضات ،ال عالقة له بمعادلة
كاريش مقابل قانا والخط  ،23بل يمتد
الى ربط التنقيب بالتنقيب على وقع
استمرار السالح وما ينتجه من قلق يبعد
الشركات العالمية التي ستفكر بالتنقيب،
آالف االميال عن الشاطئ اللبناني.
إن ابقاء ورقة «المقاومة» التي وظفت
الحقا ً في سوريا واليمن والعراق ،حتم
ابتداع شبعا برية ،وها هي شبعا بحرية
تولد ،كي تؤدي الوظيفة نفسها ،ويمكن
بالتالي توقع فشل مفاوضات الترسيم
منذ اآلن ،ألن «حزب الله» ربط هذه الورقة
باستراتيجية ايران ونفوذها في المنطقة،
وهذا التوظيف لن يكون االول وال األخير،
ألنه يتصل بغاية انشاء «حزب الله»
وبصلب مهمته.
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كالم نصرالله يتفاعل وباسيل يدعمه« :المقاومة ق ّوة للبنان»

جنبالط :لبنان دخل في الحرب الروسية ـ األوكرانية
أثارت كلمــة األمني العام لـ»حزب الله» الســيد
حســن نرصالله أمس األول ،يف ذكــرى حرب تموز،
سلســلة ردود بــن مؤيــد ومعارض ،مــا يعكس
استمرار اإلنقســام العمودي يف البالد ،يف ظ ّل أوضاع
معيشــية واقتصادية ،أثقلت كاهــل اللبنانيني الذين
باتوا ينتظرون لحظــة طمأنينة وهدوء يلتقطون بها
أنفاسهم يف موسم ســياحي يأملون أال يكون نسخة
ثانية عن صيف .2006

باسيل

ويف موقف داعم ،قال رئيس «التيّار الوطني الح ّر»
النائب جربان باسيل ،إنه «عندما وضعنا معادلة حقل
قانا مقابل حقل كاريش ،بــدأوا الحديث «يش َ
بفهم
ويش بال فهم» ،وت َّم تفسري كالم املوفد األمريكي آموس
هوكشــتاين بغري معناه ،ألنهم لم يفهموا املعادلة كم
أصابت ،ليس املهم ترسيم الحدود بل األه ّم هو عملية
استخراج النفط والغاز».
وأضاف« :نحــن نريد حقوقنــا ،وليس حقوقنا
بالحدود فقط بل املوارد التي دونها ،والثروة النفطية
والغازيــة ليس لها قيمــة إن بقيــت مدفونة تحت
البحار».
وتابع« :ورقة املقاومة» هــي عنرص قوّة للبنان
إذ عرفنا ،كيف نستخدمها لرتسيم الحدود واستخراج
املوارد وتحصيل الحقوق ،مثلما املعادلة واضحة باألمن
عىل الربّ ،يجب أن تكون واضحة بالغاز يف البحر».
ً
قائل« :تريدون غازكم ،نريد غازنا،
وختم باسيل
هكذا تترصّ ف الدولــة القوية ،وهكــذا نحافظ عىل
الكرامة الوطنية والسيادة».

«الوفاء للمقاومة»

من جهتها ،اعتربت كتلــة «الوفاء للمقاومة» يف
بيان بعــد اجتماعها الدوري برئاســة النائب محمد
أن وضع لبنان الراهن «يتط ّلب اســتثمارا ً وطنيّا ً
رعد ّ
اســتثنائيا ً عىل املقاومة وعىل الــدور التاريخي الذي
يمكن أن تضطلع بــه» ...ودعت «الســلطة والكتل
النيابيّة والقوى السياسيّة إىل وقفةٍ شجاعة ومصرييّة
النتهاز الفرصة الســانحة يف الوقت الضيّق املتاح اآلن
من أجل اســتنقاذ مســتقبل بلدنا وثرواته الوطنيّة
وسيادته أيضاً».

«اإلشتراكي»

وعىل الضفة املقابلة ،رأى رئيس «الحزب التقدمي
االشرتاكي» وليد جنبالط ،أن ترصيح نرصالله «وضع
حــدا ً إلمكانية التفكــر بالوصول اىل تســوية حول
الخط  .»23وقال إن «لبنان دخل يف الحرب الروســية
األوكرانية ،وتفاديا ً الندالعها ســأل« :هل يمكن للسيد
أن يحدّد لنا ما هو املســموح وما هــو املمنوع وذلك
أفضل مــن أن نضيّع الوقــت يف التخمني واحتياطي
املرصف املركزي يذوب يف كل يوم».

«الكتائب»

من جهّ ته ،قال رئيس حــزب «الكتائب اللبنانية»
النائب سامي الجميّل« :باألمسّ ،
نصب نرصالله نفسه
مرة جديدة رئيساً ،رئيس حكومة وقائدا ً للجيش يف آن،
مو ّرطا ً شــعب لبنان بمغامرة جديدة قد يدفع ثمنها
دون استئذانه .أما أنتم ،أين أنتم؟ عال َم تتقاتلون؟ عىل
أيّ رئاسة؟ أيّ حكومة؟».

وأضاف« :استعادة الســيادة تبقى القضية األم،
من دونها ال وجود لدولة تتصارعون عىل مواقعها».

«القوات»

أمّ ا عضو تكتــ ّل «الجمهورية القويــة» النائب
غياث يزبك فاعترب «اننــا عندما نكون يف دولة فعلية،
يضمن الدســتور واالنصيا ُع له ومعهما احرتام الناس
وكراماتهــم وجوعهــم ،حصول كل االســتحقاقات
الدســتورية يف مواعيدها ،من تشــكيل الحكومة اىل
انتخاب رئيس للجمهورية ،لكن بعد خطاب نرصالله،
تأ ّكد للجميع اننــا يف الالدولة ،ويبدو أن الجميع يلعب
قي الوقت االيراني الضائع فيما لبنان ضائع ،مشــرا ً
يف حديث إذاعي إىل أن «نرصالله كشف من جديد ظهر
لبنان كما فعل يف تمــوز  2006وقال انه ال يقف وراء
احد بل يســر بالبالد اىل حيث يريد ،وهو يلعب ضمن
االطر التي تضعها ايران وحســاباتُه ليست حسابات
لبنانية ،آســفا لكون «لبنان اليــوم ،من دون اطالق
صواريخ او خطف جنود ،دخــل عمليا يف حالة حرب
تموز جديدة يفرضها عليه حزب الله».

خليفة

بدوره ،أشار الدكتور عصام خليفة إىل أن النقطة
التي ال تزال بحاجة اىل توضيح هي موقف «حزب الله»
من الحدود الجنوبيــة للمنطقة االقتصادية الخالصة
للبنان« ،فالخط  23هجني ال ينطلق من رأس الناقورة
بل من 30م شــماالً .وهذا أمر مناقض لقانون البحار
 1982ولقرارات املحاكم الدولية ذات الصلة».
وقــال« :يأخذ الخط  23التأثــر الكامل لصخرة
تخليت عىل نحو يناقض املادة  121من قانون البحار
واجتهادات املحاكم الدولية وآخرها االجتهاد يف الخالف
بني الصومال وكينيا .كما ان الرتاجع عن رأس الناقورة
يعنــي ضمنا ً الرتاجع ايضا ً يف الحــدود الربية املحدّدة
ّ
واملرســمة واملثبّتة يف محارض قانونية دولية ومؤكدة
يف املادة  5مــن اتفاقية الهدنة بني لبنان وارسائيل 23
آذار  .1949واالتفاق حول تأكيد الحدود الربية املوقع
عليها بني لبنان وإرسائيل مع الخريطة املرفقة (5-15
كانون األول .)1949
أضاف« :كنا نتمنــى عىل نرصالله ،ان يقدم وزير
االشغال املحســوب عىل الحزب ،التعديل املقرتح من
قيادة الجيش حول املرسوم  ،6433اىل مجلس الوزراء

القراره ،وارســاله اىل األمم املتحدة ،وان يقوم الحزب
بالضغط الالزم عىل كافة املسؤولني باملوافقة عىل ذاك
التعديل وارساله اىل االمم املتحدة».
وتابع خليفة« :ال يزال هناك اســئلة بدون جواب
وتفســر :ملاذا وكيف وافق وزراء الحزب عىل امللفات
الخاطئة يف موضوع النفط منذ  2007حتى اآلن:
أ -تمرير الخط  23مع العلم ان الوثائق االرسائيلية
برهنت ان ارسائيل وضعت هذا الخط قبل شهرين من
ّ
يخس لبنان
اقراره من قبل الحكومــة اللبنانية .وهو
 1430كلم.2
ب -وملاذا لــم يؤيد الحزب علنــا ً الخط  29الذي
اقرتحته قيادة الجيش التي لها وحدها ،حسب القانون
حق الرتسيم يف الرب والبحر.
ج -تمرير االتفــاق االويل مع قربص مع العلم ان
لبنان يخرس يف مرشوع االتفــاق هذا اكثر من 2200
كلم.2
د -عدم الرد عىل مندوب ســوريا يف مجلس األمن
الذي طرح خط الحدود للمنطقة االقتصادية اللبنانية
الخالصة يف الشمال ،وقد أخذ اكثر من  750كلم 2منها.
ه -تمرير املرســوم  43املناقــض للقانون 132
(املتعلق بالثــروة النفطية والغازية) حيث يســمح
بتفقيس رشكات خاصــة لبعض الجهــات املحلية
املعروفة ،مع الغاء الرشكــة الخاصة للدولة التي لها
وحدها حق أخذ مردود الغاز والنفط ملصلحة املجتمع
بحسب القانون  132نفسه.
واعتــر «ان مواجهة االطمــاع االرسائيلية تحت
ســقف القانون الدويل هي أفضل مــن املواجهة من
دون تغطية مــن القانون الدويل ،بمعنــى آخر إذا لم
نعدل املرســوم  6433يف االمم املتحــدة كما اقرتحت
قيادة الجيش والذي يشــر اىل الخط  ،23ونؤكد عىل
ّ
ونحض ملفا ً كامالً قانونيا ً نوزعه
حقنا يف الخط ،29
عىل اعضاء مجلس االمن وكافة الــدول املعنية ،فإن
ّ
املسيات التي نرســلها ومحاولة عرقلة عمل باخرة
ّ
الضخ يف كاريش ال يغطيها القانون الدويل».
وختم خليفة« :ان شعار منع شعبنا من الوصول
اىل املجاعة ،والحيلولة دون انهيار الدولة اللبنانية يجب
ان يلتــف حوله كل اللبنانيــن .وضمن هذه الروحية
يمكن ان نحرتم ذكرى شهداء شعبنا من كل الطوائف
واألحزاب لتبقى الدولة اللبنانية ســيدة ومســتقلة
وثابتة ضمن معادالت الرصاع يف املرشق العربي».

شركة أميركية مطا َلبة بتعويضات
تنفي مسؤوليتها عن تفجير مرفأ بيروت
نفت رشكــة أمريكيــة يطالبها
مترضّ رون من انفجــار مرفأ بريوت
بتعويضات قدرها ربع مليار دوالر أي
مسؤولية لها عن الكارثة.
وأعلنــت مجموعة «تــي .جي.
اس» األمريكية  -النروجية للخدمات
الجيوفيزيائية أنها عىل علم بالدعوى
القضائية املقامة ضدّها أمام محكمة
يف والية تكســاس والتي تقــدّم بها
تســعة أشــخاص ك ّلهم أمريكيون،
لكنّها قالت إنها «لم تتب ّلغ رسميا بعد
بالشكوى».
وقالــت يف بيــان أصدرته أمس

األول« :ننفي صحة كل املزاعم املدرجة
يف الدعوى ونعتــزم الدفاع بقوة عن
هذه املســألة يف املحكمة» ،مشــدّد ًة
عىل «ثقتها بأنها ســتكون الرابحة
يف هــذه القضية» .وأشــارت إىل أنها
أجرت تحقيقا ً شامالً ملالبسات دخول
الســفينة «روســوس» مرفأ بريوت
خلص إىل أن «سبكرتوم» ال تتحمل أي
مسؤولية عن االنفجار.
وكانت منظمة «املحاســبة اآلن»
التي تُع ّرف عن نفسها بأنها مؤسسة
ســويرسية تعمل عىل دعم املجتمع
املدنــي اللبناني لوضع حــ ّد لثقافة

إفالت املســؤولني من العقاب ،أعلنت
يف وقت ســابق هذا األســبوع تقديم
الشكوى يف تكساس.
وبحســب املنظمة ،فإن رشكة
سبكرتوم «أبرمت سلسلة من العقود

املربحة للغايــة إنما املريبة مع وزارة
الطاقة يف لبنان لنقل معدات تُستخدم
يف املسح الزلزايل ،يُعتقد أنها كانت يف
طريقها اىل األردن عىل متن الســفينة
روسوس».

محـــــليـــــات
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مســـاحة حـــرّة

القوى العظمى عشيّة إرساء نظام عالمي جديد:
الشرق األوسط وإسرائيل والهواجس المصير ّية!
د .نـــبــيــل خــلــيــفــه

(*)

مــا يحدث اآلن يف الرشق األوســط هو املدخل
إلرساء نظام عاملي جديد تتزعّ مه الواليات املتحدة
وتشــارك فيه كل من روســيا والصــن واالتحاد
األوروبــي .وجاءت حرب روســيا عــى أوكرانيا
لتزيد من وترية هذا التوجّ ه وهو :إرســاء معادلة
جديــدة بني القوى الكربى األربع ،ال ســيما حدود
ونفوذ ومصالح وتواجد كل مــن هذه القوى عىل
ساحة الرشق األوســط باعتبارها الساحة األكثر
إلتهابــا ً وأهميّــة وخطورة يف تحديــد منطلقات
واســراتيجيّات القوى األربع الكربى .وما نشهده
اآلن من زيارات جرت وستجري يف املنطقة ،يرعاها
الرئيــس األمريكــي بايدن ،اىل ارسائيــل والضفة
واململكة العربيّة الســعوديّة وما يتبعها من زيارة
الرئيس بوتــن اىل طهران واجتماعه بالرئيســن
االيراني ابراهيم رئييس والرتكــي رجب اردوغان،
يف تبــادل أدوار عىل خارطة الرشق األوســط .هذا
يطرح مصري دول املنطقة وارتباط ذلك بهواجسها
التاريخيّة وهو وضع ينطبــق أكثر ما ينطبق عىل
دولة ارسائيل يف كيانها ووجودها ومصريها كدولة
عادية من دول املنطقة وليست غريبة عنها.
ماذا يعني ذلك؟
 - 1ان املهمة األوىل للرئيس األمريكي يف زيارته
للمنطقة هي تأمني كافة العوامل لتأكيد أمن دولة
ارسائيل ،وتحقيقا ً لهذا الهدف سيســعى الرئيس
بايدن لخلق كافة الظروف املؤاتية لتحقيق تفاهم
عربي -ارسائيــي وتطبيع العالقات بــن الدولة
العربية والدول العربيّة .وهو ما ينعكس إيجابا ً عىل
وضعه الداخيل يف أمريكيا.
 - 2ســيعمل الرئيس بايدن عىل ارساء أسس
أكثر متانة للعالقات األمريكيّة  -الســعوديّة .فهو
يدرك اآلن بشكل أفضل ،وبظروف أكثر ّ
دقة ،أهميّة
اململكة العربية السعوديّة عىل مختلف املستويات:
العربيّة واإلقليميّة والنفطيّة واالسالميّة .وإذا كان
بوتني يهدد املانيا بوقف تدفق الغازّ ،
فإن ما تصدّره
السعوديّة للصني يجعل بكني تعيد حساباتها لدى

بحث أمور املنطقة!
 - 3موقــع لبنان يف رحلــة الرئيس األمريكي
يرتبط بعامل اقليمي/متوســطي هو دور فرنسا
مــن جانب ووضع املســيحيني مــن جانب آخر،
ويف كلتا الحالتني ّ
فإن الرئيــس بايدن الكاثوليكي
يعرف تماما ً وسمع أكثر من م ّرة وعىل لسان أكثر
من مندوب ،رأي البابا فرنســيس يف مصري لبنان:
االنســان الدولة والكيان .ولذا ،فهو سيلتزم حتما ً
وحكما ً بهذا الرأي يف كل طــرح يتعلق بلبنان :مع
ارسائيل ،مع السعوديّة ،ومع الدول العربيّة.
 - 4األمر املمّ يز يف الزيارة ســيتناول موضوع
العراق املدعــو وامللبّي للدعــوة اىل اجتماع جدّة.
وتحرص أمريكا عــى البقاء يف العراق سياســيا ً
وعسكريا ً ألن الكثريين يجهلون أو يتجاهلون كون
العراق مصلحة اســراتيجيّة امريكيّة ال يمكن وال
ينبغي التخيل عنها ّ
ألن العراق يف النهاية ،وبحسب
تقارير الخرباء يف النفــط ،يمتلك أغنى وأغزر ثروة
نفطيّة يف العالم وهي تصل بحسب التقارير اىل 380
مليار برميل من النفط وعىل عمق مناســب وعىل
نوعيّة جيّدة .لذا يشــبّه البعض العراق بأنّه الوالية
الخمســون الجديدة املضافــة اىل الواليات املتحدة
املعروفة.
 - 5أمّ ــا ايران ،فســتواجه بالءين :ال المتالك
القنبلة النويّة ،وال لتهديد أمن واستغالل واستقرار
دول الرشق األدنى ،من العراق وصوال ً اىل اليمن مرورا ً
بلبنان وســوريا ودول الجزيرة العربيّة .وستأخذ
بعــن االهتمام واالعتبــار أن ايران تقــوم حاليا ً
بالتنسيق مع روســيا ملواجهة السياسة األمريكية
يف املنطقــة ،والقمّ ة التي ســتعقد يف  29الجاري،
ويف طهران بالذات بني الرئيس بوتني والرئيســن
رجب طيب اردوغــان وابراهيم رئييس ،هي بمثابة
محاولة ملؤتمر اقليمــي – رويس يكون يف مواجهة
املؤتمر االقليمي – العربي األمريكي يف جدّة .علما ً ان
الرئيس الرتكي عىل اســتعداد للعب كل األوراق ويف
كل االتجاهــات ألن املهم عنده هو الحضور بمعزل
عن مستلزمات وأبعاد هذا الحضور!
 - 6يف النهاية ،كما يف البداية ،وما بينهما ،تبقى

ارسائيل هي األلف والياء يف السياسة األمريكية ،بل
ويف االســراتيجيّة األمريكيّة .ويدرك الرئيس بايدن
ان مقاربة موضوع ارسائيل ليس مســألة عادية
ّ
ومعقد ألنه ،يف
وســهلة ،بل هو موضوع صعــب
كل جوانبه وأبعاده يقوم عــى هواجس مصرييّة
تاريخيّــة ،ومثل هــذه الهواجــس طبعت تاريخ
ارسائيل منذ قيامهــا اىل اآلن ..واىل الغد .وإنّه من
املفيد التذكري ببعض خيــارات ارسائيل التاريخيّة
لكي ّ
نتبي مــدى الصعوبة يف الوصــول اىل حلول
ممكنة ونهائيّة بالنســبة للدولة العربيّة .ان قراءة
خيارات ارسائيل والتأمل فيها ،عىل ضوء الواقعيّة
التاريخيّة ،يكشف للقارئ عن الخلفيّات الرؤيويّة
والالهوتيّة والسياسيّة والدينيّة لشعب ارسائيل:
• أوّلهــا :ان اختيار نجمــة داود ع َلما ً ورمزا ً
لالرسائيليني ،وللشــعب اليهودي لم يكن صدفة،
فامللــك داود ،دون غريه من ملــوك ارسائيل ّ
حقق
ثالثة:
= االنتصار الفعيل عىل جوليات.
= القيام بتوحيد أسباط ارسائيل االثني عرش.
= اتخاذ أورشليم مركزا ً للجماعة اليهوديّة.
• ثانيها :خيار فلســطني كوطن لليهود وهو
خيــار ذو بعد تاريخــي نبوي يلتقــي فيه ثالثة:
الجغرافية والدين والتاريخ.
• ثالثها :خيار املدى تأمينا ً للمساحة األوسع.
من فلســطني التاريخيّة اىل فلســطني التقســيم
واالضافات وتجاوز قرارت األمم املتحدّة.
• رابعها :خيار دولة آمنة ،وال يمكن ان تكون
كذلك كما يفتي هنري كيسنجرّ :إل إذا كانت لديها
ّ
َّ
التمسك
مرسمة يمكن الدفاع عنها ،من هنا
حدود
بالجوالن!
• خامسها :خيار دولة مسيّجة بحدود فاصلة
عن محيطها العربي الســني :إقامة حائط فاصل
بينها وبني الجوار الجغرايف.
• سادســها :خيار دولة غري مهدّدة بالتفوّق
الديمغرايف ملــن يعيش معها ،يف حني تبلغ نســبة
الوالدة لدى النســاء اليهوديــات الحوامل ()2-1
فان معدلها لدى النســاء العربيــات الحوامل هو

( .)7-3وهكذا فبالرغم من أن ارسائيل مســلحة
بالتفوق النووي فإنّها باملقابل مهدّدة باالمتصاص
الديمغرايف.
• سابعها :خيار دولة غري غريبة عن محيطها
البرشي وبالتــايل تحويلها من جســم غريب عن
املنطقة اىل جسم طبيعي يف املنطقة.
• ثامنها :خيار دولة قوميّة يهوديّة عاصمتها
القدس كما رأى الرئيس األمريكي السابق ترامب.
• تاســعها :خيــار العمل لالعــودة الالجئني
الفلسطينيني وتوطينهم يف بلدان اللجوء .ومن هنا
جاء حرف الجر يف قرار العودة ( )194فصار :قرار
بالعودة وليس قرار العودة .وهذه الباء رضبت حق
العودة يف الصميم!
• عارشها :خيار إقامة الدويالت االقلوية بدءا ً
بســوريا ورضب التفوّق العربي – السني بتهجري
أكرب عدد منهم.
أخرياً ،دولة الخيار املفروض أي حرب الالخيار
حني تشــعر ارسائيــل بوجودها املهــدّد تعمد اىل
استعمال سالحها النووّي وتكون عندئ ٍذ أمام خيار
الالخيار!
يف الخالصــة ،يواجه الرئيــس بايدن تحدّيات
كثرية وكبرية يف املنطقة ،سيســعى للتغلب عليها،
ومن املؤكد انه ســيصل اىل نتائج ملموسة ولكنها
ليست كاملة .إنه سرييس بالتأكيد ،أسسا ً سياسيّة
امريكية جديدة تأخذ باالعتبار أوضاع املنطقة من
حيث دولها وشــعوبها .وما يعرتضها من تحديات
ومشاكل ومصاعب يف املرحلة الراهنة .ان الواليات
املتحدة قــادرة عــى التعاون مــع دول املنطقة
برصاحة وايجابية ،وعىل رأســها اململكة العربيّة
السعوديّة .ولكنّها غري قادرة بالتأكيد عىل ح ّل كل
مشــاكل دول املنطقة وشعوبها .ان الرئيس بايدن
ســيقدّم النموذج الحي عىل مــدى اهتمام بالده
بشــعوب املنطقة ومدى اســتعدادها للعمل يف كل
املجاالت اليصال هذه الشــعوب اىل ما يحقق أمنها
واستقرارها يف حدود املتاح واملمكن.

ّ
يتحمل المسؤولية؟
المواطن يدفع الثمن فمن

بلدية طرابلس خارج الخدمة

ال أحد ينكر أن يمق ال يجد المساعدة من
ميقاتي أو مولوي وال أحد يمكنه أن يقول
إنه ال يتحمل أي مسؤولية في ما آلت إليه
أوضاع البلدية
أداء رئيس البلدية .فلم تكن البلدية يف أحسن أوضاعها،
واتهامات الناس لهــا بالتقصري مســتمرة منذ فرتة
مبان يف ضهر
طويلة ،إىل أن جاءت أخريا ً مسألة سقوط
ٍ
املغر وعدم قيــام البلدية بالرتميم األمــر الذي اعتربه
األهايل إمعانا ً من البلدية يف تجاهل مطالب الناس وعدم
قيامها بواجباتها.
من املعــروف عن املجلس البلــدي الحايل بأنه جاء
بغــر إرادة تحالف الحريــري  -ميقاتي ويمق جاء هو

مهلة أسبوع للحل ّ
والتلويح بإضراب مفتوح

«"الوكالة الوطنية"
ُتغيّب أخبارها

طــرابــلــس  -مــايــز عــبــيــد
إعالن رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق عن
توقف األعمال والورش التي تقوم بها البلدية يف نطاقها،
لم يأت بجديد عىل أهايل املدينة ،ال سيما أن أداء البلدية يف
تراجع منذ فرتة ،وتسود أجواءها الخالفات بني رئيسها
واألعضاء.
يف مؤتمر صحايف أعلن يمق أن البلدية غري قادرة بعد
اآلن عىل تأمني املــازوت لآلليات وال أكالف الصيانة وما
شابه ،وأن األخرية ســتوقف أعمالها ألن من بيده األمر
لم يوافق عىل ســلفة تقدمت بها البلدية بقيمة  2مليار
لرية .ويقصد رئيس البلدية هنا بمن بيده األمر ،بالطبع
وزيــر الداخلية والبلديات يف حكومــة ترصيف األعمال
القايض بسام مولوي ،الذي أحال رئيس البلدية قبل مدة
إىل النيابــة العامة املالية وطلب منه تحديد موعد إلجراء
جلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية طرابلس.
حاول يمق يف مؤتمــره إظهار البلدية يف حالة عجز
وشلل وهذا صحيح لكنه يف الوقت نفسه رمى مسؤولية
كل ذلك عنــد وزير الداخلية الــذي يرفض التوقيع عىل
ســلفة للبلدية لترصف عىل احتياجاتها .كما أن يمق لم
ّ
يوفر بعض األعضاء املناهضني له متهما ً إياهم بأن قرار
الوزير األخري بخصوصه قد فتح شــهيتهم عىل تســ ّلم
رئاســة البلدية بدل أن يكونوا عونا ً له يف هذه الظروف
الصعبة.
ّ
لكن يمق يف الوقت نفســه ورغم أنه تنصل من أي
مســؤولية يف ما آلت إليه أوضاع بلدية طرابلس تجاهل
عن قصد أو عن غري قصد بأن البلدية كمؤسسة بحكم
املعطلة منذ فــرة طويلة وأن خالفــات األعضاء مع
رئيســها ليســت بجديدة .فهي كانت موجودة يف فرتة
تســلم أحمد قمر الدين الرئاسة واســتمرت معه ،وأن
قرار وزير الداخلية جاء بناء عىل شــكاوى عدة تقدم
بها أعضاء من املجلــس إىل الوزارة املعنية اعرتاضا ً عىل

(*) باحث يف الفكر الجيو سيايس

األخري من دون أي إرادة سياســية إال إرادة أعضاء كانوا
إىل جانبه ضد رئاســة قمر الدين ولم يستطع األخري أن
يحدث أي خرق يف جمود العمل البلدي وبات رأسه اليوم
مطلوبا ً من جميع القوى واألطراف الفاعلة يف املدينة...
ّ
تمسك يمق بالرئاسة قد أدى إلرباك يف عمل البلدية
وإذا ما أضفنا إىل ذلك األزمة املالية التي تمر بها البلديات،
فــإن حالة من الشــلل التام تعيشــها بلدية طرابلس،
وغيابها عن القيام بدورهــا يف العديد من امللفات التي
تعنى بها يف املدينة.
ال أحد ينكر أن يمق ال يجد املساعدة من ميقاتي أو
مولوي أو غريهما للقيام بمهامه ،باملقابل ال أحد يمكنه
أن يقول إن يمق ال يتحمل أي مســؤولية يف ما آلت إليه
أوضاع البلدية ،إذ وبحسب أحد األعضاء «فإن من يفشل
أو يتعثــر أو توضع يف دواليبه العيص يســتقيل ،ويمق
يرفض االســتقالة وهذا بحد ذاته اســتمرار للمراوحة
القاتلة يف البلدية».

عقد العاملون يف وزارة االعالم
جمعية عمومية أمس ،لتدارس ما
آلت اليه األوضاع املعيشية املأسوية
التي باتت تحول دون وصولهم اىل
مركز عملهــم ،والبحث يف إمكان
إيجاد حلول تمكنهم من االستمرار
ولو بالحد األدنى .وحرض الجمعية
وزير االعــام يف حكومة ترصيف
األعمــال زيــاد املــكاري واملدير
العام للــوزارة الدكتور حســان
فلحه ورؤســاء الوحدات والدوائر
واألقســام .وقال املكاري يف كلمته
أمام العاملني أن حقوقهم مقدسة
وأكد فلحه تضامنــه «مع الزمالء
الذين لم يبخلوا يوما ً بالتضحية من
أجل إعالء املصلحة الوطنية بدافع
من الحس املهني».
وأعلنت «الوكالــة الوطنية»
أمس« ،ارضابا ً تحذيريا ً عن العمل
يستمر يومني ،مفسحني يف املجال
أمام مســاعي الوزير املشــكورة
حتى مساء الخميس املقبل يف 21
تموز ،وقالت« :ما لــم نلمس أي
خطوات فعلية إيجابية من املعنيني،
ســيكون ارضابنا مفتوحا ً يف كل
الوزارة اعتبارا ً من صباح الجمعة
يف  22تموز ،فنصمت بدل أن نكون
الصوت املدوي ،لعل الصمت يكون
أكثر تعبريا ً مــن الصوت وأبلغ من
أي رسالة إعالمية».

٦
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العين على استثمارات تثبت حضورها على الخريطة السياحية

وتخطط للفصول األربعة
زحلة تستعيد موسم الصيف
ّ

زحلـــة ـ لوســـي بارسخيــــان

مع إنطــاق موســم اإلصطياف،
إســتعادت مدينة زحلــة رواد الربدوني
يف األيــام املاضيــة ،بالتزامــن مع عيد
األضحى خصوصاً ،يف مشــهد إفتقدته
خالل الســنتني املاضيتني بسبب جائحة
"كورونا" .وكشفت أعداد زائري املدينة
من خارجهــا ،أن منطقــة املقاهي ما
زالت نقطة الجذب الرئيســية واملقصد
األول للعائــات من مختلــف الطبقات
اإلجتماعية الذيــن قد يقصدونها لتناول
الغداء ،أو اإلكتفــاء بالبوظة الزحالوية
أو قطــع الحلوى مــن عرباتها ،وحتى
اإلستمتاع بالســر أو بزوايا الرتفيه اىل
جانب مجرى النهر فيها.
وإذا كانــت هــذه الحركة مقترصة
حاليا ً عىل فصيل الصيــف والربيع ،فإن
مســاعي خاصــة وبلدية بــدأت تظهر
ترجمتها عىل األرض ،لتوســيع مروحة
الخدمــات التــي تقدم يف هــذه املنطقة
ومحيطها ،وجعلها تتمدد ملختلف فصول
الســنة ،يف ســعي لكســب دور يسمح
بتنشيط أكثر من قطاع يف املدينة ويساعد
أهلها عىل الصمود وسط تداعيات األزمة
اإلقتصادية املستمرة.
ويف هذا اإلطار تســتكمل اإلجراءات
لإلنطــاق بعمليــة توســيع املنطقة
الســياحية عند مداخل مقاهيها ،حيث
عمدت البلديــة اىل تأهيل البنية التحتية
إلقامة منطقة مشــاة يؤمل أن تحضن
طموحات شــباب زحلة وشــاباتها يف
إستثمارات تؤمن لهم فرص عمل جديدة
داخل مدينتهم .وتــدرس البلدية حاليا ً
الطلبات املقدمة إلقامــة بيوت جاهزة
سيســتخدم كل منهــا يف تأمني خدمة
تتناســب مع طبيعة املكان ،وخصوصا ً
يف مجال تقديم الطعام ،الذي يعزز هوية
املدينة ودورهــا كمدينة متميزة بقطاع
"الغاســرونومي" ،مع تخصيص كل
بيت بفسحة لوضع طاوالت وكراس من

مشهد عام من مدينة زحلة

أطرافها .وقد نجح يف هــذا اإلطار بخلق
ضمن معايري تتناسب مع طبيعة املكان،
سبعة مســارات ،أقرنها بقصص شيقة
تسمح للزبائن باإلســراحة يف جو من
تعــ ّرف زوار املدينة كمــا أهلها اىل وجه
الجمالية.
آخر لزحلة بموازاة شــهرتها يف مقاهي
ومنطقة املشاة هذه جاءت كتعويض
الربدونــي واملعالم الســياحية املقصودة
عن مخطــط وضعته البلدية منذ ســنة
بشكل دائم.
 2004لتوسعة املنطقة السياحية بشكل
ومــن شــأن توســيع الخيــارات
مستدام وأجرت له اإلستمالكات الالزمة،
الســياحية يف املدينة إستقطاب عدد اكرب
إال أن الظروف املاليــة العامة حالت دون
من الــزوار إليها ،ما يشــجع عىل خلق
تنفيذه.
اســتثمارات زحلية أكرب وخصوصا ً عىل
يف املــوازاة أطلقت مــن قرص بلدية
املسارات الســياحية املستحدثة وبالتايل
زحلــة يف االســبوع املايض مســارات
إستقطاب عدد أكرب من
سياحية داخلية ،سيتوىل
الزوار ،علمــا ً أن جهات
تنشيطها أدالء سياحيون
خاصــة أخرى تنشــط
محليون جرى تدريبهم
أيضا ً يف مجــال تفعيل
تدرس البلدية الطلبات
مــن ضمن مــروع
الســياحة الداخليــة،
"تفعيل السياحة املحلية
إلقامة بيوت جاهزة
ويمكــن بالتفاعل بينها
يف بلدية زحلــة" املمول
ُتستخدم في تأمين خدمة
وبني البلدية والقطاعات
من صنــدوق "مايركا"
اإلســباني للتضامــن تتناسب مع طبيعة المكان التجاريــة واإلقتصادية
املوجــودة يف املدينة أن
والتعاون ،وبالتعاون مع
تؤمن صمود زحلة ،وتخفف من سوداوية
املكتب التقني للبلديات اللبنانية وجمعية
املشهد العام السائد.
املدن املتحدة يف لبنان.
ويف محاولة إلستعادة بعض محطات
والفكرة االساســية التي إرتكز إليها
الســياحة التقليدية يف املدينة أيضا ً اعلن
املرشوع ،ويهدف إلعادة وضع زحلة عىل
رئيس بلدية زحلة خالل الحفل نفســه،
الخريطة الســياحية وتفعيــل دورها يف
الذي أقيم إلطالق املسارات السياحية ،عن
الســياحة املحلية ،هي تظهري املعالم غري
دعم البلدية لسلســلة نشاطات ستنظم
املعروفــة يف املدينة من خــال التوغل إىل

من ضمن مهرجانات الكرمة السياحية،
التي ستستعاد بعض محطاتها ،وإنما مع
الحرص عــى أن يكون اإلنفاق عىل البرش
أوالً .علمــا ً أن بلدية زحلــة ترعى أيضا ً
هذا العام مؤتمر اإلنتشــار الزحيل الثالث
الذي ســيعقد حضوريا ً يف نهاية شهر آب
املقبل ،بعدما إستبدل بمؤتمر إفرتايض يف
العام املايض ،وسيكون تفعيل دور املدينة
السياحي عنوانا ً رئيسياً ،ويتضمن تنظيم
زيارات ورحالت عىل املسارات املستحدثة
وغريهــا من املواقع الرتاثيــة يف محاولة
لإلضاءة عليها وإرشاك املغرتبني بالحفاظ
عليها.
والحيوية التي ينتظر أن تســتكمل
يف باقــي أيام الصيــف ،تتوالها الحانات
واملقاهــي الليليــة التــي تحافظ عىل
إزدهارهــا يف مدينــة زحلــة ،وتتنافس
لإلرتقاء اىل مســتوى الحانــات الكربى
املوجودة يف باقــي األرايض اللبنانية كما
يشــر املعنيــون بالقطــاع .وعىل رغم
الصعوبات التي يواجههــا العاملون فيه
بسبب عدم إســتقرار سعر رصف الدوالر
خصوصاً ،فقد أصبح القطاع نقطة جذب
اساســية ،وخصوصا ً لجيل الشباب ،ملا
تتمتــع به املدينة من قيــم تحفظ حرية
األفراد ،إنما مع الحفاظ عىل الجو العائيل
واآلداب العامة.

بعد توقيف  13منهم لرفضهم التسعيرة الرسمية والر ّ
د بإطفاء مولّداتهم

مواجهة مفتوحة في صيدا مع أصحاب المولّدات الخاصة
حراســة وتأمني مازوت من أجل تشغيل
صيـــدا ـ محمـــد دهشــــة
جميع املولدات يف صيدا تحت رعايتها ،غري
أن الطلب قوبل بالرفض ،فتم اقرتاح تشكيل
دخلــت صيــدا بقواها السياســية
لجنة مــن أصحاب املولــدات واملختصني
والشعبية وفاعلياتها االجتماعية والتجارية
يف البلديــة من أجل وضع تســعرية عادلة
وحراكها االحتجاجي يف مواجهة مفتوحة
تريض الجميع ،غري أنها قوبلت بالرفض إذ
مع بعض أصحاب املولدات الخاصة الذين
لم تكن التجربة الســابقة معهم مشجعة،
يرفضون االلتزام بتسعرية وزارة االقتصاد،
وأبلغوا أن األمر بــات بيد القضاء والقوى
وشهدت املدينة تطورين الفتني :األول تمثل
األمنية من جهة ووزارة االقتصاد من جهة
بتوقيف  13منهم يف مخفر صيدا بعدما تم
أخــرى وأن الحل الوحيد
استدعاؤهم للتوقيع عىل
املتاح أمامهــم االلتزام
تعهّ د بااللتزام بالتسعرية
بتســعرية الــوزارة من
الرســمية فرفضــوا،
دون أي زيادة أو رســوم
والثاني بالرد عىل الخطوة
إقتراح تشكيل لجنة
إضافية ،ال ســيما أنهم
بإطفاء املو ّلدات بشــكل
من أصحاب المولّدات
أجربوا جميع املشرتكني
جماعــي للضغط عىل
والمختصين في البلدية
ّ
عىل تركيب عــدادات يف
املعنيني إلطالق رساحهم.
هــذان التطــوّران لوضع تسعيرة عادلة ُترضي ظل االنقطاع شبه التام
للتيار الكهربائي ،وبالتايل
جاءا بعد سلسلة طويلة
الجميع قوبل بالرفض
تسجيل ساعات الرصف
من اللقاءات واالتصاالت
من دون أي خســارة .وتؤكــد املصادر أن
الســابقة بني القوى السياسية يف املدينة
مواقف النائبني أسامة سعد وعبد الرحمن
والبلدية وخلصت يف نهاية املطاف إىل دعوة
البزري ورئيس بلدية صيدا محمد السعودي
القضاء املختص (النائب العام االستئنايف يف
والسيدة بهية الحريري واملسؤول السيايس
الجنوب القايض رهيف رمضان) لوضع يده
لـ»الجماعة االســامية» بســام حمود،
عىل امللف والطلب من وزارة االقتصاد القيام
موحدة لجهة وضع ح ّد لفوىض التسعرية
بمســؤولياتها وبمهام املراقبة واملتابعة،
التي تراوحت هذا الشــهر بــن 94 – 80
ومــن املواطنني تقديم شــكاوى عىل كل
ســنتاً ،وألي زيادة او استغالل من بعض
صاحب مولد يخالف التسعرية الرسمية.
أصحاب املولدات وعدم التهاون أو الرضوخ
وأبلغت مصادر صيداوية «نداء الوطن»
لهم مهما كانت األسباب .وهذا ما أكد عليه
أن املحامي محمد اليمن تقدم بوكالته عن
السعودي خالل املؤتمر الصحايف الذي عقده
أصحاب املولدات بطلــب اىل البلدية لوضع

ناشطون صيداويون يقفلون طريق ساحة النجمة

مع رؤساء اتحاد بلديات صيدا – الزهراني،
إلعالن اإلرضاب لثالثة أيام األسبوع املقبل
بدءا ً من االثنني حتى االربعاء ،احتجاجا ً عىل
عدم دفع مستحقاتها املتأخرة لسنوات من
الهاتف والصندوق البلدي املستقل.
ويف خطوة داعمــة لإلجراء القانوني،
إحتشد عرشات الناشــطني والقريبني من
«التنظيم الشــعبي النــارصي» والحراك
االحتجاجي يف ســاحة النجمــة يف صيدا،
وأقفلوا الطريق لبعض الوقت بعدما افرتشوا
االرض ،مطالبــن أصحاب املولدات بإعادة
تشغيلها وااللتزام بالتســعرية الرسمية،
وعدم التهرب من تحمل املسؤولية واالكتفاء
بالربح القليل من دون أي استغالل.

أزمة البلديات

وتعيــش البلديات أزمــة مالية غري
مسبوقة ،إذ وجدت نفسها مطالبة بتأمني

خدمات الدولة التي ال تقع ضمن صالحياتها
وأبرزها أزمتا الكهربــاء واملولدات واملياه،
وسط مراجعة املواطنني لها عىل اعتبارها
منتخبة من الشــعب ،فيما هي لم تقبض
مســتحقاتها املالية من عائــدات الهاتف
الخلوي منذ العــام  2017ومن الصندوق
البلدي املســتقل منذ العام  .2019ويقول
الســعودي لـ»نداء الوطن» إن «أحدا ً من
املســؤولني املعنيني لم يسمع رصختنا ،لم
يتصل بنا أحد ،هنــاك عدم مباالة واضحة
بمعالجة املشكلة الخطرية ،فالبلديات من
دون األموال كاملنــازل الخاوية ،فمن دون
املال ال خدمــات» ،يف وقت أعلنت  16بلدية
منضوية يف اتحــاد بلديات صيدا الزهراني
«ان املنطق يؤكد رضورة زيادة املستحقات
املالية لتلبي االحتياجــات املتزايدة ،نحن
محرومون من حقوقنا ،فكيف ســنتمكن
من االستمرار يف العمل».

أخبار سريعة
مهمة استطالعية
للجنة التنسيق
اللبنانية  -األميركية
إكتمل أمس وصول أعضاء وفد من
اللجنة التوجيهية في "لجنة التَّنسيق
ال ّلبنانيّة – األميركيّة" ( )LACCالى
بيروت في زيارة عمل واسعة تمتد من
اليوم وحتى  22من الشهرالجاري ،في
مهمة استطالعية تهدف الى اإلطالع
على األوضاع السائدة في لبنان من
مختلف جوانبها السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والمالية بعد االنتخابات
النيابية وسبل مواجهة الصعوبات التي
يعانيها اللبنانيون .وسيجول الوفد على
عدد من القيادات والهيئات الديبلوماسية
ورؤساء األحزاب والكتل النيابية السياديّة
التغييرية اإلصالحيّة وقائد الجيش
العماد جوزاف عون وديبلوماسيين عرب
وغربيين وهيئات من المجتمع المدني.
ويض ّم الوفد ّ
كلً من مديرة مكتب
واشنطن في الجامعة اللبنانية الثقافية
في العالم مي ريحاني ،رئيس تجمع
"لبنان الجديد" فارس وهبة ،رئيس
"المركز اللبناني للمعلومات" جوزف
جبيلي ،رئيس "مؤسسة الشراكة النهضة
اللبنانية – االميركية" الديبلوماسي
السابق وليد معلوف ،ورئيس "دروع
لبنان الموحد" بيار مارون ،وسينض ّم
إلى الوفد في جولته المدير التنفيذي
لملتقى التأثير المدني زياد الصائغ ممثّالً
الملتقى بصفته "المنظمة االستشارية
للجنة في لبنان" .وفي برنامج زيارات
اليوم في  15تموز الجاري:
 المنسقة الخاصة لألمم المتحدة فيلبنان السيدة يوانا فرونتسكا الساعة
الثامنة صباحا في مبنى – UNSCOL
.Hazmieh
 النائب السابق فارس سعيد في مركزلقاء سيدة الجبل.
 رئيس حركة ""the conventionالعميد المتقاعد خليل حلو في مقر حركة
"لبنان الرسالة" في جعيتا.

أسلحة ومعدات أميركية
لقوى األمن الداخلي
ضمن إطار التعاون المستمر بين
السفارة األميركية في لبنان والمديرية
العامة لقوى األمن الداخلي ،تم تنظيم
دورتين حول االستجابة المتقدمة
لألزمات ( )ACRTوحماية الشخصيات
( )PNLTSTلكل من السرية الخاصة
– الفهود وسرية حرس رئاسة
الحكومة .وفي هذا السياق ،أُقيم بتاريخ
 2022-7-8في ثكنة اللواء الشهيد
وسام الحسن في الضبية حفل تس ّلم
هبة أميركية لصالح المديريّة العامة
لقوى األمن الداخلي ،وهي نماذج عن
أعتدة ،ذخائر ،وأسلحة بقيمة أكثر من
ّ
مخصصة للمهمّ ات
مليون دوالر أميركي
ّ
ّ
الخاصة
الخاصة التي تقوم بها السريّة
– الفهود ،وسريّة حرس رئاسة الحكومة.
حضر االحتفال المدير العام لقوى
األمن الداخلي اللواء عماد عثمان ممثالً
بقائد وحدة القوى السيّارة وكالة العقيد
جان عوّاد ،ووفد من السفارة األميركيّة
في بيروت ض ّم ضابط األمن اإلقليمي
(الملحق األمني) في السفارة جايسون
سميث  ،Jason Smithوجان إبراهيم،
ً
إضافة إلى عدد من الضباط المعنيّين.

تصويب
ذكر في تقرير "الفلتان األمني في
الجنوب" في "نداء الوطن" أمس أن
المجرم هو أحمد حطيط والصحيح أنه
أحمد قانصو .وبما ّ
خص اإلشكال في
كفررمان فهو بين شخص من آل ضاهر
وشخص من آل حوماني وليس حطيط.
فاقتضى التوضيح.

تحـــت المجـــهر

nidaalwatan.com
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مناوشات وتحليالت "و ّ
»رب ربكم ما بيعرف وين صاروا»"

 50ألف «"البتوب »" في دائرة األلغاز :وصلت ...لم تصل
في عزّ تموز  ،2022عاد الكالم عن وع ٍد ُقطع في أيلول  ،2021بتقديم هبة عينية من خمسين ألف جهاز
كومبيوتر محمول توزّع مجانًا على التالميذ في المدارس الكاثوليكية في لبنان .وع ُ
د يستمرّ وعدًا .هو أمرٌ قد
يكون عاديًا في بل ٍد مثل لبنان ننام فيه على وعد ونستيقط فيه على «كمون» ،لكن حين ُيصبح الموضوع أشبه
بلغز ٍ ُيحيّر «أهل البلد» من ناشطين وغير ناشطين ،فعندها مطلوب السؤال :أين «الالبتوبات» يا سادة؟

نــــوال نـــصـــر
عــادت واشــتدّت «املناوشــات
الكالميــة» ،حول مصــر «الالبتوبات»
املنتظرة ،وهذه املرة من البرتون .نشطاء
املنطقة يف حال أشبه بخليط من مشاعر
الغضب واإلســتهجان والقلــق من أن
تكون جهة ما ،تنتمــي اىل مرجعية ما،
قد «شفطت» الهبة! أجهزة الكومبيوتر
املوعودة هي لطالب املدارس الكاثوليكية
يف كل لبنان ،لكن البرتون اعتربت نفسها
«أم الصبي» يف تلك الهبة كون عراب امللف،
وصلة الوصل بني املانحني يف أســراليا-
ســيدني ومدارس لبنــان الكاثوليكية،
هو ابن تنورين وراعي أبرشــية سيدني
املارونية املطران أنطوان -رشبل طربيه.
هكذا بدأت القصة قبل عام .وها هي
تشت ّد توترا ً اليوم بعدما سأل أحد نشطاء
بحنق :أين الالبتوبات؟ فر ّد آخر:
البرتون
ٍ
«رب ربك ما بيعرف وين صاروا» .وبدأت
اللهجة تقســو مرتافقة مــع إتهامات
واحتمــاالت« :إما لم تصل إىل لبنان وهذا
احتمــال ضعيف .وإما جــاءت .غ ّ
طت
وطارت عــى الطريق وهــذا احتمال».
ليس بســيطا ً توجيــه اإلتهامات يمنة
ويرسة كما غري بســيط القول :ما بالكم
بتلك «الالبتوبات» ما دام البلد كله ضائع
و»الداخل إليه مفقود والخارج مولود؟»
من ّ
حق طالب املدارس الكاثوليكية أقله
معرفة مصري ما توقعوه وانتظروه.
فلنفتح معهم امللف ع ّلنا نجد جوابا ً
ألسئلتهم الكثرية.
أربعة مراجع قــد يكون -ونكرر قد
يكون -الجواب لديها :مطران ســيدني
املحبوب والطيّب واآلدمي أنطوان -رشبل
طربيه .أمني عام املــدارس الكاثوليكية
األب يوسف نرص .رئيس هيئة الطوارئ
الشــعبية يف منطقة البــرون املحامي
حنا بيطار .واملستشار الرتبوي يف اتحاد
ولجان األهل وأوليــاء األمور يف املدارس
الخاصة نعمة نعمة.

غموض

املحامي بيطار هو من نقل اىل األهايل
النيّة بمنح  5000البتــوب عىل األقل اىل
طــاب البرتون .ممتــاز .أين أصبحت؟
يجيب «لم أكن أعرف سيادة املطران من
قبل لكن اتصلــت به يوم اتى اىل لبنان يف
العام املايض والتقيته مع املونســنيور
ســمري الحايك وقلت له بالحرف :اوالد
البــرون اوالدك وهم بأمــس الحاجة

كثيرون يحتاجون إليها

أين الالبتوبات؟

لإلســتفادة من املنحــة .فأجابني :أريد
منكم الرقم التقريبي لعدد طالب املدارس
الرسمية يف البرتون الذين هم بحاجة وأنا
مسافر غداً .كلفنا بعض األصدقاء تحديد
الرقم التقريبي لذلك .وم ّرت األيام .بعدها
اتصل بي املطــران وقال يل :القصة تأخذ
مدا ً وجزرا ً ولم نستطع حتى اآلن إرسال
الالبتوبــات اىل األمانة العامة .ســألته:
ملاذا؟ أجابني :نتكلم الحقاً .فلم أســمح
لنفيس يف متابعة املوضوع .لم أخرب احدا ً
كــي ال أفتح باب الجــدال .واعتربت أن
دوري انتهى هنا.
رئيس هيئة الطوارئ الشــعبية يف
منطقة البرتون يرصّ عــى التكرار «كم
هو املطران طربيه خلوق ونبيل وآدمي»
ويقول «بتقديري هو سعى لتصل الهبة
اىل طالب املــدارس الكاثوليكية لكن ،قد
يكون حصل ســوء تفاهــم بينه وبني
األمانة العامة حــال دون ذلك» .عىل ما
يبدو ،ال يشء مؤكد.
نعود لنسمع كثريا ً من «املناوشات»
بني الناشطني حول مصري الهبة .وهناك
من ينقل عــن الدكتور نبيل حكيّم قوله:
«كنت يف نفس الطائرة التي تقل ســيدنا
طربيه فسألته عن املوضوع أجابني :لم
نرسل الالبتوبات حتى اللحظة اىل لبنان».
نفهم مــن كالم طبيب التجميل أن الهبة
ال تزال عند املصــدر .فلنتأكد أكثر علنا
نحســم الجدال بني الناشــطني وأولياء
الطالب يف البرتون حــول الهبة املنتظرة
منذ عام.
لم ينس أحــد املؤتمر الصحايف الذي
عقده املركز الكاثوليكي لإلعالم يف تموز
 2021ليعلن« :أنه بمبادرة من أبرشــية

ضياع

الكمية ال يمكن أن تغطي الجميع .هناك
خمســون ألف البتوب يفرتض أن تصل.
ونحن ننــوي أن نبــدأ يف توزيعها عىل
املدارس يف األطراف وعىل الطالب األكثر
حاجة بناء عىل دراسة نعدها .ولن تو ّزع
عشــوائيا ً بل وفق معايري» .هل حُ ددت
حصص األقضية مثال؟ يجيب «لن توزع
يف البدايــة عىل األقضية بــل ،كما قلت،
عىل األطراف ،ويمكن أن تعطى املدارس
الكاثوليكية يف البقاع والشمال أكثر من
سواها ألنها أكثر حاجة».
المطران أنطوان طربيه

األب يوسف نصر

المطران أنطوان طربيه:
همنا األهم من كل
الموضوع هم التالميذ

األب يوسف نصر:
ستصل الالبتوبات
على دفعات إبتداء من أيلول

مار مارون يف أسرتاليا تم إطالق مرشوع
تقديم هبــة عينية من خمســن ألف
جهاز كومبيوتر محمــول لتوزع مجانا ً
عىل الطالب يف املــدارس الكاثوليكية يف
لبنان بهدف تأمني التســهيالت الالزمة
لهم ملتابعــة التحصيل العلمي عن بعد».
والســؤال ،هــل املوضوع مثــل كمون
بالدنا ...عىل الوعد؟
املستشــار الرتبوي يف اتحاد ولجان
األهل وأولياء األمور يف املدارس الخاصة
نعمة نعمة قد يملــك جوابا ً أو معلومة؟
فلنســأله عن املوضــوع  -اللغز .هو ال
يعرف  -أو لم يكن يعرف أيضا  -شــيئا.
ويقــول« :حاولنــا أن نســتقيص عن

املوضوع فســمعنا أن األب يوسف نرص
قال أن قســما ً من الالبتوبات قد وصل
ويوزع عىل املدارس وقسم آخر سيصل.
لكن ،ليس لدينا أي دليــل أو آلية تحدد
صحة ما حصل .وصلت؟ طلعت؟ وزعت؟
لم نعرف شيئا ً وال أحد يعطينا معلومة.
وال نعرف من سيوزع الالبتوبات :األمانة
العامة للمــدارس الكاثوليكية أو وزارة
الرتبيــة أو وزارة الشــؤون اإلجتماعية
أو كاريتاس؟ يف كل حــال ،ال نعرف كل
املســاعدات التي تصــل اىل املدارس أين
تذهب.
االمانة العامة للمدارس الكاثوليكية
يفرتض أن يكون لديها جواب .ناشــطو
وفاعليات البرتون حاولوا مراجعتها ولم
يحصلوا عىل جواب شــاف .فهل يمكن
ألمينها العام األب يوســف نرص حسم
ُ
«إلتقيــت املطران
املوضوع؟ يجيــب:
طربيه يف حزيران املــايض وأخربني أنه
يفرتض أن تصل الهبة قريباً .وأستطيع
أن أحسم عرب «نداء الوطن» أنه لم تصلنا
أي حبة من أجهزة الكومبيوتر املحمول
حتى اآلن .وال واحد .والســبب قد يكون
إقفال الحــدود الذي فرضتــه جائحة
كورونا» .لكن ،ملاذا لــم يصدر أي بيان
يرشح ذلك ويحسم األمر بالنسبة اىل من
يحلل فيه؟ يجيب «أنــا مع أن تتواصل
الفاعليات التي تســأل مع أســراليا.
نحن أخربنا املطــران طربيه أن األجهزة
ســتصل ،إبتداء من أيلــول املقبل ،عىل
دفعات .أول دفعة ستتشــكل من 2000
جهاز ،عىل أمل أن تتواىل الدفعات وتصل
الهبة كاملــة .ويســتطرد :الالبتوبات
ستكون من نصيب كل رشائح املجتمع،
ونحن نع ّد دراســة يف األمانــة العامة
حول من يستحقون الحصول عليها ألن

الدراسات اُنجزت

يتكلم األب نرص وكأن ال مشــكلة يف
املوضوع ،وكأن ال «مناوشــات» كالمية
يف األقضيــة وال كمية مــن التحليالت
واإلستنتاجات وبالتايل ،ما دام األمر يسري
بشــكله الطبيعي فلماذا ال يصدر بيانا ً
يحدد أســباب التأخري ويقول :ستصل
الالبتوبات عىل دفعات إبتداء من أيلول؟
يجيب« :ال بُ ّد أن يعرض املوضوع الحقا ً
من خــال مؤتمر صحــايف حني ننتهي
من إعداد الدراسات واملعايري» .لكن ،هل
يجوز أن تكون الدراسات لم تنته بعد عىل
الرغم من كل التأخــر الحاصل؟ يجيب
األب نرص« :أنجزنا الدراســات عىل مئة
مدرسة من أصل  320مدرسة كاثوليكية
تضم  185ألف تلميذ».
املطران طربيه أتــى هذا الصيف اىل
لبنان وغادر .هو اآلن يف ســيدني .فهل
يمكــن أن نعرف منه مبــارشة عن لغز
البحث الطويــل عن الالبتوبات يف لبنان؟
جواب سيدنا الوحيد واملبارش والقصري:
«ستصل قريباً .تأخر األمر لكنها ستصل
الحقــا ً عىل دفعات .ومــا يهمنا من كل
املوضوع هم التالميذ».
ال يريد سيدنا اإلسهاب يف الكالم كي
ال يأخذ منحى آخر.
«يــا دارة دوري فينــا ضيل دوري
فينا» .وكأن أغنية فــروز هذه تصلح
ســبب
لتُغنــى يف املوضوع ألكثر من
ٍ
وسبب .فالهبة تأخرت كثريا ً يف الوصول.
ال بيان واضحــا ً معلنا ً يرشح ســبب
تأخريها .الفاعليات ضائعة .التحليالت
كثرية واألجوبة التي حصلنا عليها اليوم
مــن مصدرين :املطــران طربيه واألب
نرص وحدهــا قد تشــفي بعض غليل
من يســألون .لكن ،يحتاج األمر ،نكرر،
اىل إعالن رســمي من أجــل قطع دابر
اإلتهامات.
لم تصل الالبتوبات املقدمة كهبة من
أســراليا اىل طالب املدارس الكاثوليكية
يف لبنان .قيل هذه هي الحقيقة .ستصل
دفعتها األوىل يف أيلول املقبل؟ هذا ما وعد
به املطران طربيــه واألب نرص .نصدق.
نريد أن نصدق .ننتظر.

٨
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تحتفل بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيسها

ريما المسمار :نعمل على دعم اإلنتاجات
للوصول إلى أوسع جمهور
تحتفل "آفاق" غدًا السبت بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيسها في
"ميدان سباق الخيل في بيروت" ايمانًا منها بأهمية تفعيل األماكن
العامة المهملة في العاصمة لتكون مساحة لقاء جامعة ،ليشكل
"ميدان" حدثًا غير مسبوق تحييه أبرز الوجوه الفنية لموسيقى

ملصق االحتفال

كاتيب

جــــــــنــــــــى جــــــــبــــــــور
ماذا يعني لكم االحتفال بالذكرى
الخامسة عشرة لتأسيس "آفاق"؟
هذه املناسبة مهمة ج ّدا ً بالنسبة لنا
كمؤسسة تعمل يف القطاع الثقايف والفني
عىل امتداد املنطقة العربية ،فهي تشــر
اىل تراكم تجربتنا وخربتنا ومعرفتنا .كما
نتوقف عندها لتقييم أعمالنا ونجاحاتنا
كما إخفاقاتنا لنطور عملنا يف املستقبل،
واضعني حجر اســاس نســر وفقه يف
السنوات الخمس املقبلة ،عارضني أمامنا
املجاالت التي تحتــاج اىل اهتمام ،لنبقى
عىل اتصال ومواكبة تامة للواقع الثقايف
والفني يف املنطقة.
هل سيواكب برنامجكـــــم التطـــــــــور
الحاصل في الفضاء الثقافي والفني،
وكيف؟
تدير "آفاق" حاليــا ً  10برامج دعم
(الفنون البرصيــة ،الفنــون األدائية،
الفيلم الوثائقــي ،التصوير الفوتوغرايف
الوثائقي ،الكتابــات اإلبداعية والنقدية،
البحوث حول الفنون ،املوسيقى ،التدريب
والنشاطات اإلقليمية والسينما) ضمنها
برنامجان يقدمان دعما ً مادياً .وسنكمل
عملنا وفق احتياجات الساحة الثقافية
 الفنية حالياً ،ســواء مــن ناحية بناءالقدرات او تحفيز انواع التعابري االبداعية
الجديدة او التفكري بالدائــرة املتكاملة
لإلنتاج والعرض.

مازن السيد (الراس)

ويمكن القول ّ
إن تركيزنا سيصب
عــى كيفية دعــم االنتــاج وتدوير
وترويج األعمال الفنية .فنحن حاليا ً
ندعم املــروع حتى يبــر النور،
ولكننا ندرك جيدا ً نقص البنى التحتية
املتعلقــة بالتوزيــع والنــر ،لذلك
ســنعمل يف املرحلة املقبلة عىل خلق
ودعم قنوات تسمح يف تأمني التواصل
بني األعمال الفنية والجمهور وتوسيع
رقعة املشــاركة يف االنتــاج الثقايف
بشكل عام ،ودعم وتوفري فرص اكرب
للمجتمعات املهمشة مطورين برامج
دعم مالئمة آلليــات االنتاج والعمل
الثقايف فيها.
كيف تؤمّ نون الموارد لدعم اإلنتاجات
الثقافية والفنية؟
تدعــم "آفــاق" بشــكل منهجي
املشــاريع املناوئة للقيود والحدود التي
يجد فيهــا ممولون آخــرون مخاطرة،
وتقيمها عىل أســاس فني من دون أي
رقابة أو تدخل يف املضمون.
نحاول جاهديــن ،توفري مصادر
مســتقلة من أفراد ومؤسســات يف
املنطقــة لدعــم مشــاريعنا وتأمني
اســتمراريتنا من خالل تحريك املوارد
واعادة توزيعها عىل شكل منح أو دعم
تقني او تدريب ،يف ظل غياب املؤسسات
املانحة وانعدام دور القطاع العام ّال يف
بعض دول العالــم العربي مثل تونس،
املغرب والجزائر.

الشباب العربي اليوم .وفي هذه المناسبة ،تحدثت مديرة المؤسسة
ريما المسمار لـ"نداء الوطن" عن أهمية هذا الحدث وبرنامج "آفاق"
المستقبلي لدعم المواهب الشابة وبناء القدرات وتحفيز انواع التعابير
االبداعية الجديدة.

الوايلي

دنيا وائل

ّ
إن تأمني املــوارد مســألة مؤرقة
بالنسبة لنا ،والسيما اننا نلتزم بمبادئنا
كمؤسســة رافضني اشرتاط املمول عىل
طريقة توزيع هذه املــوارد أو توظيفها
لخدمة أجنــدة خاصة به ،فنحافظ بذلك
عىل استقالليتنا وعىل سقفنا العايل بعيدا ً
عن الخطوط الحمر مــن ناحية أعمال
الفنانات والفنانني...
بالعودة الى أجواء االحتفال ،أخبرينا
أكثر عن برنامج "ميدان" السبت؟
نحتفــل غــدا ً ( 16تمــوز) عند
السادســة والنصف مســا ًء بالذكرى
الخامسة عرشة لتأســيس "آفاق" يف
ميدان ســباق الخيل يف بــروت بحفل
موســيقي تحييه أبرز الوجوه الفنية
ملوسيقى الشباب العربي اليوم.
َ
بعرضني يمثالن
من مــر ،نأتــي
املســتوى والشــعبية اللذيــن يمكن
للموســيقى املبتكــرة يف العالم العربي
تحقيقهما .فنان مثل "ويجز" دلي ٌل عىل
أن املوسيقى يمكن أن تكون جماهرييّة
عال يف آن .عىل عكس
وعىل مستوى فنّي ٍ
االعتقاد الشــائع ،ال يتناقــض االثنان.
لطاملــا كان رهاننا يف "آفــاق" عىل أن
شــاطئ جديد ،وعىل
املوج سريسو عىل
ٍ
أن فنانني مثل "ويجز" ،الذي تابعناه عن
قرب منذ أعوام مراهقته ،ســيصبحون
نجوم البــوب .هذا يحدث بالفعل ،ونحن
متحمسون أننا نشهده ونحتفي به.
ضيفنا اآلخر من مرص هو الثنائي

"دافن شي"

"الواييل ودنيا وائل" .بينما جاء صعود
"الواييل" عىل حني غ ّرة ،را َ
ك َم يف رصيده
سلســلة من اإلصــدارات القوية التي
تؤكد أنه هنــا ليبقى .يقــدّم تعاون
ً
رؤية جديدة
"الواييل" مع دنيا وائــل
للمهرجانات .يركــب صوت دنيا فوق
أصوات "الواييل" اإللكرتونية ،وبصورة
أوسع ،البوب العربي.
يحق للتونســيّني إعــان ريادتهم
لراب متطوّر ،عنيــف ومفعم بالطاقة.
لذا حرصنا عىل جلــب "كاتيب" ،الفنان
الغامض والهائج ،الذي بالكاد تستطيع
باراته املوســيقية وفيديواتــه احتواء
طاقته" .كاتيب" بليغ تقنيا ً من دون أن
يضحي بالبعد الفنّي ألعماله .ورغم أنه
قديم يف الســاحة ،إال أنه يستمر بإعادة
ابتكار نفسه ،وبإلهام الناشئني يف تونس
والعالم العربي.
ثم هنــاك "دافــن يش" ،فاتحٌ بزغ
من حيث ال نعلم لريبك خوارزميات البث
عىل كل املنصات يف العالم العربي .ملست
كلماته الرشــيقة والعميقة ،مع اإلنتاج
املتقن واملصقــول من صانــع بيتاته،
خيّاط ،شــيئا ً من الواضح أن الشــباب
العربي ال يســتطيع مقاومته .يستعيد
الفنان الســوداني املقيم يف الســعودية
تقليدا ً شعريا ً عتيقا ً وينعشه فوق بيتات
تراب ج ّذابة .لم يؤ ّد "دافن يش" عروضا ً
حية حتى اآلن ،ونحن متحمســون ملنح
هذه املوهبة الصاعــدة أداءها األوّل ،إىل
جانب هذه املجموعة من النوابغ.

ما كان ليكتمــل الربنامج من دون
املوهبــة الرائدة من لبنــان" ،الراس"،
ع ّراب املشهد البريوتي .ما زال "الراس"
يســتثري النقاش ويطرح أسئلة صعبة
وإجابــات دقيقــة .كان تأثــره عىل
شوارع بريوت ملموســا ً بأوضح شكل
أثناء ثــورة " 17ترشين" ،التي لم يقدم
لها املوســيقى التصويرية فحسب ،بل
شــ ّكل حركتها .كتب الناس بالغرافيتي
ســطوره عىل جدران بــروت ،وحولوا
كلماته مصدر إلهام.
كما نلفت اىل ّ
أن رســم املشاركة يف
هذا الحدث شــبه مجاني ( 20ألف لرية
ً
رغبة منّا بأوسع
للشــخص الواحد)،
مشــاركة ممكنة مــن دون أن يقف
العامــل املادّي عائقا ً أمــام من يرغب
باالحتفال معنا.
لماذا اخترتم موسيقى الراب والهيب
هوب لإلحتفال؟
إن صعود هذا النوع من املوسيقى
يف الســنوات الـ 15األخرية ،وقربه من
الجمهور الشــاب وقدرته عىل توسيع
مســاحة التعبري وتخطــي الحواجز
واعتماده كلغة احتجاج ونقد سيايس
واجتماعــي ،جعلنــا ندعــم مختلف
االنتاجــات الفنية املتعلقــة به ،وال
أن للراب والهيــب هوب جانبا ً
ســيما ّ
من الخصوصيــة يف ما يتعلق بطريقة
االنتاج والتســويق وصوال ً اىل أوســع
جمهور ممكن.

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

تبحث يف شؤون حياتية
وعاطفية ،وتهتم ملعلومات
وأخبار جديدة تفيد دراستك.

حاول ّأل تتخطى التقاليد
املتعارف عليها مع الرشيك،
فهذا قد يزعجه وإن كان
يرضيك شخصياً.

إفعل ما قد يشعر الرشيك بأنك
موجود دائما ً بقربه ،فهو قلما
يزعجك بما يقلقه.

األحداث قد تتسارع وتدفعك إىل
الترصف الرسيع عىل أثر بعض
التغريات املستجدة.

تشعر باالتزان وتن ّ
ظم أمورك،
فتتناغم حياتك العاطفية
واملهنية والعائلية.

الحفاظ عىل التقاليد مه ّم
لكنّه ليس مطلوبا ً دائماً،
فاملراوغة أحيانا ً تساعد
يف عدة مجاالت.

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

التفاؤل مهم ورضوري يف
العالقة مع الرشيك وسيكون
مصدر سعادة يف األيام املقبلة.

تكون الحظوظ قوية وتُتاح لك
فرصة استثنائية للتح ّرر من
قيد ،فتتخذ قراراتك من دون
التط ّلع إىل الوراء.

ال ترتدّد يف التعبري عن رأيك
برصاحة ،وال سيما اذا كنت
مقتنعا ً بوجهة نظرك.

بادر إىل مصارحة الرشيك بما يجول
يف خاطرك من أفكار ،فالرصاحة
ستفسح الطريق أمامك .

حتّى لو تأجّ لت بعض املساعي
إال ّ أن األمور ستسري جيّداً ،وتبدو
النتائج ايجابية.

انتظر قليالً من دون اتخاذ
تغي شيئا ً
قرارات حاسمة ،وال ّ
أساسيا ً يف وضعك.

٩
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أمبير هيرد تخسر إعادة المحاكمة
رفضت قاضية يف فريجينيا طلبا ً كانت تقدمت به املمثلة أمبري هريد
( 36سنة) إلعادة املحاكمة يف قضية التشهري التي خرستها أمام زوجها
السابق جوني ديب.
وكان محامو هريد طلبوا من القاضية بيني أزكاريت إلغاء حكم
هيئة املحلفني الــذي يأمر هريد بدفع تعويــض لديب قيمته عرشة
ماليني دوالر ،باإلضافة إىل إعــان بطالن املحاكمةّ ،
لكن طلبهم القى
رفضا ً من القاضية.
ويعود ســبب طلب هريد إعــادة املحاكمة إىل ّ
أن عضــوا ً يف هيئة
املحلفني لم يكن الرجل الذي اســتدعته املحكمــة بل ابنه ،يف خطأ وقع
لتشابه اسمي الرجلني.

وأكــدت أزكاريت "عدم وجــود أي دليل عىل تزويــر أو مخالفة
حصلت"ّ ،
وأن العضو املحلف "كان يســتويف الرشوط القانونية لتوفري
ً
مضيفة" :تم التحري عنــه وجلس أمام هيئة املحلفني
هذه الخدمة"،
بأكملها وتداول يف شأن القضية وتوصل إىل الحكم".
وكانت هيئة املحلفني توصلت يف األول من حزيران إىل ّ
أن ديب وهريد
مسؤوالن عن التشــهري ،لكنها انحازت يف حكمها إىل نجم سلسلة أفالم
" "Pirates of the Caribbeanبعد محاكمة مكثفة اســتمرت ســتة
أســابيع اتّهم خاللهــا ك ّل منهما اآلخر بممارســات عنفية .وعرضت
املحاكمة التي بُثت مبــارشة أمام ماليني األشــخاص تفاصيل مريرة
وحميمة عن حياة نجمي هوليوود الخاصة( .أ ف ب)

مــــــــســــــــرح

للمرة األولى"...أحدب نوتردام" في برودواي
بعد أكثر من عقدين عىل إطالق عروضها يف فرنسا ،حطت مرسحية
"أحــدب نوتــردام" ( )Notre Dame de Parisرحالها للمرة االوىل عىل
خشبات برودواي يف نيويورك ،حيث حظيت برتحيب حار من الجمهور.
ويف نهاية مغامرات إســمريالدا التي تؤدي دورها املغنية هبة طوجي،
واألحدب كازيمودو الذي يجسده عىل الخشبة أنجيلو ديل فيكيو ،صفق
املتفرجون يف قاعة مرسح ديفيد ه .كــوخ يف مركز لينكولن العريق يف
نيويورك ،طويالً للفرقة املرسحية واألوركسرتا املرافقة لها.
ومنذ إطالقها سنة  1998عىل يد املنتجَ ني لوك بالماندون وريشار
كوشــيانت ،جالت املرسحية االستعراضية املقتبسة من رواية الكاتب
الفرنيس فيكتور هوغو الشهرية ،يف  23بلدا ً حول العالم ُ
وقدمت بتسع
لغات ،لكن جمهور نيويورك تابع العرض بالفرنســية مع ترجمة إىل
اإلنكليزية عىل شاشات كبرية.
ُ
وقدمت أشــهر أغنيات املرسحية االســتعراضية ،بينها ""Belle
و" ،"Danse mon Esmeraldaعىل الخشــبة حيث تحيي عروضها يف
العادة فرقة باليه مدينة نيويورك (.)New York City Ballet

Social Media
أعلنت منصة "تيك توك" ملقاطع الفيديو القصرية
عن إطالقها قريبــا ً ميزة جديدة تقلل إتاحة مقاطع
الفيديو التي تتنــاول مواضيع دقيقة أو موجهة إىل
جمهور من البالغني ملستخدميها من أعمار صغرية.
وقالت "تيك توك"" :نعمل عىل إنشــاء نظام جديد
لتصنيف املحتوى استنادا ً إىل نوع املواضيع من حيث
ً
مضيفة" :سنبدأ يف األسابيع
تناسبها مع األعمار"،
املقبلة طرح نســخة أوىل تجنّب إتاحة املحتوى الذي
يتضمن مواضيع خاصة بالبالغني أمام املستخدمني
الذين تقل أعمارهم عن  18سنة".
وتابعــت "عندما نحدد مقطــع فيديو يتضمّ ن
مواضيع دقيقة أو مخصصة لجمهور بالغ كاملشاهد
الخياليــة املخيفة جــدا ً أو غري املناســبة للصغار،

ويقول املؤلف املوســيقي للعمل ريشار كوشــيانت الذي حرض
انطالقة العروض االثنــي عرش يف نيويورك" :التواجــد هنا يعني أن
نحاول بتواضع دخول هذا البلد الذي ال يفتح أبوابه بســهولة لألعمال
الخارجية" .ويرى أن رس اســتمرارية املرسحيــة التي عُ رضت خالل
الســنوات األخرية يف بلدان عدة بينها الصني وكوريا الجنوبية وتركيا
وروســيا ،يكمن يف طابعه "العابر للزمن" ،مع مزجه بني االقتباسات
من زمن الروايــة األصلية ومكونات أكثر حداثــة عىل صعيد امللبس
وتصميم الرقصات والديكور واملوسيقى.
ويقول دانيال الفوا ،الذي يؤدي غنا ًء وعزفا ً شــخصية فرولو منذ
انطــاق العمل" :لدينا االنطباع بأننا وصلنــا إىل مكان هام .برودواي
حالة خاصة".
ويذ ّكر بأن املرسحية االســتعراضية عُ رضت ســابقا ً يف الواليات
املتحدة ،وتحديــدا ً يف الس فيغاس ،لكن بنســخة مخترصة ومبتورة
باإلنكليزية .ويضيف" :كانت تلك نســخة معدلة لألمريكيني ولم تكن
تمثل العمل كما أعرفه ،ال أظن أنها نجحت كثرياً"( .أ ف ب)

ُتقلّل إتاحة محتوى البالغين أمام الصغار
ســيُصنّف عىل أنه للبالغني بهدف منع املستخدمني
الذين تقل أعمارهم عن  18سنة من مشاهدته".
وأشارت املنصة كذلك إىل أنها تخترب خاصية من
شأنها الحد من مقاطع الفيديو املرتبطة باملوضوع
نفســه واملقرتحة للمســتخدمني والتــي قد تمثّل
مشــاهدة املجموعة الكاملة منها مشكلة .وذكرت
أنها تطوّر خاصية فرز جديدة تتيح للمســتخدمني
تحديد مقاطع الفيديو التي ال يريدون أن تظهر عىل
صفحتهم من خالل ربطها بكلمات مفاتيح.
وتُتهم املنصة التي تلقى رواجا ً كبريا ً بني صفوف
املراهقني ،بشــكل مســتمر بأنها تتسبب بأرضار
ذهنية للصغــار .وكانت ُرفعت أخريا ً دعوى قضائية
ض ّد "تيك توك" من أهــل طفلتني أمريكيتني توفيتا

بعد مشــاركتهما يف تحدي "التعتيم" الذي يشــجّ ع
املستخدم عىل خنق نفســه حتى اإلغماء .واتهمت
الدعوى خوارزمية "تيك توك" بأنها تنرش "عن قصد
وبشكل متكرر" مقاطع فيديو عن تحدي "التعتيم".
ويف آذار ،أعلنت ثماني واليات أمريكية من بينها
كاليفورنيا وفلوريدا إطالق تحقيق يف شأن التأثريات
الضارة لـ"تيك توك" عــى األطفال وتحفيزهم عىل
ّ
تصفح التطبيق.
قضاء مزيد من الوقت يف
وفيمــا ينبغي عىل املســتخدم أن يتخطى عمره
الثالثة عرشة إلنشاء حساب يف املنصةّ ،إل ّ
أن األشخاص
ّ
الســن يســتطيعون يف الواليات املتحدة
ما دون هذه
استخدام نسخة معدّلة من "تيك توك" ومناسبة لهم
(( .)TikTok for Younger Usersأ ف ب)

ُتدير إعالنات
أعلنت "مايكروسوفت" أنها ستدير تكنولوجيا ً
بيع املســاحات اإلعالنية عــى "نتفليكس" ،يف ظل
ســعي املنصة العمالقة يف مجال البــث التدفقي إىل
طرح اشرتاكات أقل ثمنا ً تتضمن إعالنات.
وكانت "نتفليكس" أعلنت هذا القرار يف نيسان
الفائــت بعد نتائج مالية مخيبــة حققتها يف الربع
األول من العام ،إذ ســجلت يف هذه الفرتة تراجعا ً يف
عدد املشرتكني للمرة األوىل يف عرش سنوات.
وستتوىل "مايكروســوفت" وضع تطوير وتنظيم

Science

املنصــة الخاصة باملعلنــن الراغبني يف بــث إعالنات
موجهة ملستخدمي "نتفليكس" .وقال مدير العمليات
لدى "نتفليكس" غريغ بيرتز إن "مايكروسوفت أثبتت
قدرتهــا عىل تلبيــة كل حاجاتنا اإلعالنيــة من خالل
تطويرها معنا صيغة اشرتاك مع إعالنات" .وشدد عىل
أن "مايكروسوفت تعطينا خصوصا ً القدرة عىل االبتكار
بصورة مرنة يف املستقبل ،سواء من ناحية التكنولوجيا أو
تقنيات البيع ،وتقدّم حماية صلبة لرسية مستخدمينا".
وأفادت معلومات بأن "نتفليكس" درست إمكان

ُتط ّور لقاحًا ضد السرطان

تشــارك مجموعة "أمازون" يف تجربة رسيرية
عىل لقاح ضــد رسطان الثدي والجلد ،بالتعاون مع
مركز بحوث يف علم األمراض الرسطانية يف ســياتل
بوالية واشنطن األمريكية .ويعود أول إشعار بشأن
هــذه التجربة إىل ترشيــن األول الفائت .وتشــر
املعلومــات اىل ّ
أن البحوث التي لن تشــمل ســوى
مجموعة ضيقة من عرشين شــخصاً ،ســتنتهي
يف ترشين الثاني  2023وســيجريها مركز "Fred
."Hutchinson Cancer Research Center

ويســتخدم اللقاح جزيئات معروفة باســم
ببتيدات املســتضدات الجديدة ،تقــدم عالجا ً أكثر
مالءمة للحــاالت الفردية للمصابــن باألمراض
الرسطانية .وأوضحت "أمازون" أنها تقدم يف إطار
هذه الرشاكــة خربتها العلمية خصوصا ً عىل صعيد
"التلقني اآليل" .وأوضح ناطق باســم املجموعة أن
"هذا املسار ســيكون طويالً وسيمتد عىل سنوات
عدة" ،مضيفاً" :إذا ما تقدم األمر أكثر ،ســنكون
منفتحني عىل العمل مــع منظمات أخرى قد تبدي

اهتماما ً لذلــك يف مجال الصحة وعلــوم الحياة".
وبعد انطالقتهــا يف العام  1994كمكتبة إلكرتونية،
لم تكف "أمازون" عن توسيع أنشطتها إىل مجاالت
عدة ،تشمل شبكات املتاجر الكربى وخدمات البث
التدفقي ،مرورا ً بالحوسبة السحابية.
ويف العام  ،2020خاضــت املجموعة العمالقة
التي تتخذ مقرا ً لها يف مدينة ســياتل ،غمار توصيل
األدويــة بموجب وصفــات طبية عــر منصتها
"( ."Amazon Pharmacyأ ف ب)

التعاون مــع رشكاء آخرين ،مــن بينهم "غوغل"،
الرائدة عامليا ً يف مجال اإلعالنات ،و"كومكاســت"،
الرشكة املــزودة لإلنرتنت املالكــة ملنصة "بيكوك"
التابعة لـ"ان بي يس يونيفرسال".
ّ
لكن نقطة القوة لدى "مايكروسوفت" تكمن يف
أنها ال تملك منصة منافســة يف مجال خدمات البث
التدفقي ،خالفا ً للــركات الثالث التي تحصد ثلثي
ميزانيات اإلعالنــات الرقمية يف الواليات املتحدة ،أي
"غوغل" و"ميتا" و"أمازون"( .أ ف ب)
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نظريات غير واقعية عن انتصار أوكرانيا
بــــــــاري ر .بــــــــوزيــــــــن

يف ظــل تقدّم القوات الروســية يف
أوكرانيا ،يبــدو أن رئيس البلد وحلفاءه
ي ِ
ُجمعون عىل رضورة أن تتابع أوكرانيا
القتال حتى تحقيق النرص واســرجاع
الوضــع الذي كان قائمــا ً قبل الحرب.
يعني ذلك أن تتخىل روسيا عن األرايض
التي اســتولت عليها منذ شهر شباط
املايض ،وأال تعرتف أوكرانيا بضم شــبه
جزيرة القــرم أو بالدويالت االنفصالية
الناشــئة يف إقليم "دونباس" ،بل تتابع
مسارها لالنتساب إىل االتحاد األوروبي
وحلف الناتو.
ســتكون هــذه النتيجــة هزيمة
واضحة بالنسبة إىل روســيا .ونظرا ً إىل
التكاليــف الكربى التــي تكبدتها حتى
اآلن وعــدم التوجه إىل رفــع العقوبات
االقتصاديــة الغربية عنهــا يف أي وقت
قريب ،قد ال تُحقق موسكو أي مكاسب
من هــذه الحرب يف نهايــة املطاف ،بل
بشــكل دائم ،أو "تصبح
إنها قد تضعف
ٍ
مستضعفة لدرجة أن تعجز عن تكرار ما
فعلته حني قررت غزو أوكرانيا" ،كما قال
وزير الدفاع األمريكي لويد أوستن.
ين
ر
مســا
إقــرح داعمــو أوكرانيا
َ
الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف | تموز 2022
لتحقيق النرص .يم ّر املسار األول بأوكرانيا،
الغرب عــى تنظيم صفوف األوكرانيني
أن الوضع قــد يتفاقم ويصــل إىل حد
ما يعني أن تهزم أوكرانيا روسيا يف ساحة
إلنشــاء حركة تم ّرد مستعدة لخوض
استعمال األسلحة النووية.
املعركة ،بمســاعدة الغرب ،فتســتنزف
يتكلم قادة أوكرانيا وداعموهم إذا ً
حرب عصابات ضد روســيا .كان هذا
القوات الروســية أو تتفــوق عليها عرب
املعسكر يأمل يف منع أي هجوم رويس
وكأن النرص أصبح وشيكاً .لكن تبقى
مناوراتها الحذقة .أما املسار الثاني ،فهو
مســبقاً ،أو تحميل القوات الروســية
هذه الفكرة مج ّرد وهم .يجب أن يعيد
يم ّر بموسكو .من خالل استعمال خليط
تكاليف كربى قد تدفعها إىل االنسحاب
الغرب وأوكرانيــا النظر بطموحاتهما
من املكاسب يف ساحة املعركة والضغوط
رسيعــا ً يف حال أقدمت عــى الهجوم.
وينتقــان مــن اســراتيجية الفوز
االقتصادية ،يســتطيع الغــرب أن يقنع
لكن تكمن مشــكلة هذه االسرتاتيجية
بالحرب إىل تطبيق مقاربة
الرئيس الــرويس فالديمري
يف تكبّد املتمردين خســائر هائلة قبل
أكثــر واقعية ،أي التوصل
بوتني بإنهاء الحرب ،أو ربما
أن يتمكنــوا مــن زيــادة األعباء عىل
إىل تســوية دبلوماســية
يقنع مسؤوال ً آخر يف أوساطه
قوات االحتالل .قد يبــدي األوكرانيون
إلنهاء القتال.
املق ّربة باستبداله بالقوة.
اســتعدادهم لزيادة الخســائر املؤملة
يصعــب تقييــم أثر
ّتا
ي
نظر
لكــن ترتكــز
قد ال ُتحقق موسكو
خالل أي حرب اســتنزاف تقليدية ضد
الخســائر البرشيــة عىل
النرص عىل أســس هشة.
روسيا ،لكنهم ال يستطيعون بالرضورة
يف أوكرانيــا ،يبقى الجيش أي مكاسب من هذه حســابات بوتني املرتبطة
أن يسببوا أرضارا ً كافية لتحقيق النرص
الــرويس قويا ً بمــا يكفي الحرب بل قد تضعف بمصالحــه الخاصة .لكن
الذي يطمحون إليه.
مــن املســتبعد أن يقنعه
للدفاع عن معظم مكاسبه.
بشكل دائم
ٍ
حتــى أن األوكرانيني قــد يعجزون
هذا العامل باالنســحاب.
ويف روسيا ،يبقى االقتصاد
عن تحمّ ل هذا الكم من الخســائر لفرتة
غالبا ً ما تتكبد القوى العظمى خسائر
مســتقالً بما يكفي ويفــرض بوتني
طويلة .يســهل أن يفقد أكثــر الجنود
كربى يف الحروب التي تمتد عىل سنوات،
ســيطرة كافية تمنعه من التنازل عن
وطنية صربهم إذا بدا لهم القتال عقيماً.
وقد يحصل ذلك ألسباب واهية أحياناً.
تلك املكاســب .لن تؤدي االسرتاتيجية
وإذا زادت الخســائر لدرجة أن تضطر
هذا ما أصــاب الواليات املتحدة مثال ً يف
الراهنة إىل انتصــار أوكرانيا إذاً ،بل من
أوكرانيا إلرســال قوات أقل جهوزية إىل
فيتنام وأفغانســتان والعراق ،وهذا ما
املتوقع أن تستمر حرب دموية ال تصل
معركة ميؤوس منها ،ال مفر من انهيار
أصاب االتحاد السوفياتي يف أفغانستان
إىل نهاية حاسمة .ســيكون أي رصاع
الدعم لحرب االستنزاف غري املحدودة يف
أيضاً .قبــل بدء الغزو الرويس ألوكرانيا
مطوّل مكلفا ً جدا ً عىل مستوى الخسائر
نهاية املطــاف .يف املقابل ،يتمتع الروس
يف شهر شباط املايض ،أرصّ الكثريون يف
البرشيــة واألرضار االقتصادية ،حتى

يتفقدون المباني السكنية التي ّ
دمرها هجوم صاروخي في خاركيف | أوكرانيا 9 ،تموز 2022

القوات العســكرية ،ويُفرتض أن يسمح
لها هــذا العامل بالتصــدي لالعتداءات
األوكرانية املضادة التــي تهدف إىل كبح
املكاسب الروســية .يف روسيا ،قد تزعج
العقوبات الغربية الشعب وتوقف النمو
االقتصــادي ،لكن يُفــرض أن تتوقف
التداعيات املتوقعة عنــد هذا الحد نظرا ً
إىل اتكال البلد عىل نفسه لتأمني إمدادات
الطاقة واملــواد الخــام .يف املقابل ،قد
تفقد الشعوب الغربية صربها ،فتنزعج
من األرضار الجانبية للعقوبات وتســأم
من الحرب ،وقد ال يعــود الدعم الغربي
ألوكرانيا سخيا ً بالقدر نفسه .تشري هذه
َ
ً
الطرفني يف
ُجتمعــة إىل تعادل
العوامل م
ساحة املعركة.
مع مرور األشهر والسنني ،ستتكبد
روسيا وأوكرانيا معا ً خسائر كربى لبلوغ
أهداف ســبق وحققها البلدان :كســب
أراض محدودة لروسيا ،وإنشاء حكومة
ٍ
قوية ومستقلة تسيطر عىل معظم أرايض
ما قبــل الحرب يف أوكرانيــا .يف مرحلة
معينة ،ســيضطر البلدان للتفاوض عىل
األرجــح ،وســيعرتفان بأهمية خوض
مفاوضات جدّية حيــث يقدّم كل طرف
تنازالت قيّمة.
إذا كانت هــذه النتيجة األقرب إىل
الواقع ،من غري املنطقي أن تنقل الدول
الغربية املزيد من األسلحة واألموال إىل
الحرب لتوســيع مظاهر املوت والدمار
مع كل أســبوع جديد .يجب أن يتابع
حلفاء أوكرانيــا تقديم املــوارد التي
بقدرة عالية عىل تحمّ ل األلم .لقد سيطر
يحتــاج إليها البلد للدفاع عن نفســه
بوتني عىل الخطــاب املحيل املرتبط بهذه
يف وجه االعتداءات الروســية ،لكن من
الحرب لدرجة أن يقتنــع جزء كبري من
دون أن يشجعوا األوكرانيني عىل تبديد
املواطنني الــروس بــأن املعركة تتعلق
مواردهم خــال اعتــداءات مضادة
بحماية األمن القومي.
عقيمة .بل يجــب أن ينتقل الغرب إىل
طاولة املفاوضات فوراً.
إلى طاولة المفاوضات
لن تكون نتائج الجهود الدبلوماسية
ال أحد يســتطيع
مؤكدة طبعــاً ،لكن ال
التأكيد عىل عدم ترضر
يمكن التأكيد أيضا ً عىل
الجيش الرويس لدرجة
نتائج اســتمرار القتال
انهياره أو اســتحالة
الختبار نظريات النرص
تــرر روســيا بما
األوكرانيـــة والغربية.
بخليط من المكاسب
يكفــي لدفع بوتني إىل
يكمــن الفــرق بــن
االستسالم .لكن تبقى بساحة المعركة والضغوط الحالتَني يف تراجع كلفة
هذه النتائج مستبعدة االقتصادية يستطيع الغرب الجهود الدبلوماســية
ً
ً
مقارنــة بالحــــرب.
جدا .توحــي الظروف إقناع بوتين بإنهاء الحرب
الحاليــة بــأن القتال
بعيدا ً عن عامل الوقت
الذي يمتد عىل أشهر أو سنوات سيؤدي
وأجــرة الطريان وكلفــة القهوة ،تبقى
إىل طريق مســدود عىل طول خطوط
تكاليف الدبلوماسية سياسية بطبيعتها.
املعــارك الراهنة .يُفــرض أن تتمكن
يرسب املشــاركون مثــاً تفاصيل
قد
ّ
أوكرانيا من كبح التقدم الرويس بفضل
املفاوضات إلضعاف أحد املعســك َرين،
قواتها املندفعة ،والدعم الغربي الكبري
وقد ينســفون اقرتاحا ً معينا ً ويوجّ هون
الــذي تتلقاه ،وتفوّقها عىل مســتوى
انتقادات سياســية الذعــة ،لكن تبقى
ً
التكتيكات الدفاعية.
مقارنة
هذه التكاليف السياسية ضئيلة
لكن تملك روســيا عــددا ً أكرب من
بكلفة استمرار الحرب.

يســهل أن تتصاعد تلك التكاليــف أيضاً .قد
تتفاقم الحرب يف أوكرانيا وتشــمل اعتداءات أكثر
َ
الطرفني .تنشط وحدات روسيا والناتو
تدمريا ً من
عىل مسافة قريبة من بعضها بحرا ً وجواً ،وستكون
الحوادث ممكنة .كذلك ،قــد تنج ّر دول أخرى مثل
بيالروسيا ومولدوفا إىل الحرب ،فتتصاعد املخاطر
املطروحة عىل دول الناتو املجــاورة .أكثر ما يثري
الرعــب هو امتالك روســيا أســلحة نووية قوية
ومتنوعة ،وقد يصبح بوتني أكثر ميالً إىل استخدامها
إذا بدا انهيار روسيا وشيكا ً يف أوكرانيا.
يصعب أن يتوقع أحد طبيعــة الحلول املرتقبة
للحرب ،لكن أصبحت الخطوط العريضة للتســوية
واضحــة منذ اآلن .يجب أن يقــدّم كل طرف تنازالت
مؤملــة ،فتتخىل أوكرانيــا مثالً عن جــزء كبري من
أراضيها رسمياً ،وتتخىل روسيا يف املقابل عن جزء من
مكاسبها يف ســاحة املعركة وتمتنع عن املطالبة بأي
مساحات أخرى مســتقبالً .ملنع أي اعتداءات روسية
مســتقبلية ،تحتاج أوكرانيا إىل ضمانات قوية لتلقي
الدعم العســكري من الواليات املتحدة وأوروبا ،فضالً
عن استمرار تدفق املســاعدات العسكرية (رشط أن
بشكل أسايس من أسلحة دفاعية ،ال هجومية).
تتألف
ٍ

كذلك ،يجب أن تعرتف موســكو برشعية هذه
الرتتيبات ويوافق الغرب عــى رفع جزء كبري من
العقوبات االقتصادية التي فرضها عىل روســيا .يف
الوقت نفسه ،يُفرتض أن يطلق الناتو وروسيا جولة
جديدة من املفاوضات للحد من خطورة االنتشــار
العســكري والتفاعالت الحاصلــة عىل حدودهما.
ســيكون الدور األمريكي القيادي عامالً أساسيا ً يف
أي حل دبلومايس .وبمــا أن الواليات املتحدة تبقى
أكرب داعمة ألوكرانيا وتتوىل تنظيم حملة العقوبات
االقتصادية الغربية ضد روسيا ،يمكنها أن تفرض
َ
الطرفني.
أكرب الضغوط عىل
يبقى اقرتاح هذه املبادئ أسهل من تحويلها إىل
بنود قابلة للتنفيذ يف أي اتفاق رســمي .لكن يجب
أن تبدأ املفاوضات عاجالً وليس آجالً لهذا الســبب
تحديداً .ترتكــز نظريات النرص األوكرانية والغربية
عىل منطق هش .يف أفضل األحوال ،يمكن اعتبارها
أداة مكلفة قــد تُمهّ د ملأزق مؤلــم وتبقي معظم
األرايض األوكرانية بيد روسيا .إذا كانت هذه النتيجة
أفضــل ما يمكن تحقيقه بعد أشــهر أو ســنوات
إضافية من القتال ،تقيض املقاربة املسؤولة الوحيدة
اليوم بإنهاء الحرب فورا ً بالطرق الدبلوماسية.

اقــــتصــــاد
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إهمال اإلصالحات ف ّوت على لبنان فرصة تحويل نمو "منظومة اإلقتصاد الجزئي" إلى الكلّي

ثقب الفساد األسود "يبتلع" اإلنفاق اإلغترابي
أيام قليلة تذهب "سكرة" المغتربين ،وتعود "فكرة" الركود االقتصادي
التضخمي .مئات اآلالف عادوا بعد نحو  3سنوات من الحجر القسري،
وفي نيتهم االطمئنان إلى أهاليهم ومساعدتهم قدر المستطاع
مع مجتمعاتهم الضيّقة .وباستثناء اإلنفاق االستثماري البعيد المدى
على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية ،فإن الجزء األكبر من اإلنفاق هو
استهالكي آني ،تنتهي مفاعيله بعد أشهر قليلة من مغادرة المغتربين
بعد منتصف آب بالحد األقصى.

خالــــد أبــــو شقــــرا
التعويل عــى املغرتبني يف إحداث فرق إيجابي يف
الوضع االقتصادي لم يكن عىل قدر التوقعات لسببني
أساسيني:
األول ،يُلخص بتج ّذر الســوق السوداء ،ووجود
أكثر من نصــف االقتصاد "يف األســود" ،ما يحرم
الخزينة من اإليــرادات ،ويضعف القدرة عىل اإلنفاق
العــام االجتماعي والصحي ،وينافس املؤسســات
الرشعيــة امللتزمة .هــذا فضالً عن اهــراء البنية
االستثمارية ألكثرية القطاعات الخدماتية ،وانحصار
املعروض باألساســيات التي ال تعود عىل أصحابها
بأرباح كبرية.
الثاني ،ويخترص بضغوط سياســات مكافحة
التضخم عىل العمالت .حيث تهــاوت أقواها ،وفقد
اليورو أكثر من  11يف املئــة من قيمته ،وأصبح من
الصعوبة بمكان رفع قيمة اللــرة اللبنانية مقابل
الــدوالر ،رغــم كل عمليات ضخ النقــد الصعب يف
االقتصاد.

نمو منظومة االقتصاد الجزئي

عىل الرغــم من تدني املنافــع البعيدة املدى
لطبيعــة إنفــاق املغرتبني" ،إال أنه ســاعد عىل
تعزيز منظومــة االقتصاد الجزئــي يف مختلف
املناطق اللبنانية" ،بــرأي رجل األعمال ريكاردو
حرصي .فـ"ارتفاع نسبة اإلشــغال يف الفنادق
واملطاعم وأماكن الســهر واملسابح ...ال تنعكس
إيجابــا ً عىل املؤسســات الســياحية بحد ذاتها
فقط ،إنما يســتفيد من الدورة االقتصادية التي
تو ّلدها كل من :املزارع ،والتاجر ،واملو ّرد ،وعمّ ال
املصالح الحرة ،ورشكات الصيانة ،وآالف الشباب
اللبناني الذي ينتظر هذا املوســم لتأمني أقساط
جامعاته" .ولع ّل األهم بحســب حرصي هو أن
"ما يجــري نتيجة الظروف ،يضــع اللبنة األوىل
لقيــام الالمركزيــة ،التي "بــح صوتنا" ونحن
نطالب بها .حيث تتفرد كل منطقة بإبراز قيمها
املضافة وبمشــاريعها الجاذبة لالســتثمارات
والســياحة الداخلية والخارجية ،وتشــغيل اليد

العاملة ،واالســتفادة من العائدات التي تولدها
لتحقيق النمو والتنمية".

تعمق الخلل البنيوي
ّ

املشكلة أن مفعول إنفاق املغرتبني الكبري نسبيا ً
باللرية اللبنانية ،محصور بأشهر قليلة .وهو إن ساعد
عىل تأمــن مداخيل إضافية لبعض رشائح املجتمع،
إال أنــه يزيد الطلب بشــكل كبري عىل االســتهالك.
الجزء األكبر من إنفاق المغتربين كان إستهالكيًا آنيًا
وبالتــايل عىل االســترياد وزيادة العجــز يف امليزان
التجاري ،ومن خلفه ميــزان املدفوعات .صحيح أن
القوانني الرضيبية واالســتثمارية للحد من تنامي
هذا الخلل البنيوي يف طبيعة االقتصاد اللبناني ليس
االقتصاد غــر الرشعي ،وتقليص حجمه من الناتج
وليد الساعة ،إنما خطورته اليوم مضاعفة ،وتتمثل
املحيل االجمــايل الذي وصل إىل  60يف املئة بحســب
بشــكل أســايس يف عدم معالجة أماكن الخلل عىل
تقرير منظمة العمل الدولية".
الرغم من وقوع االنهيار االقتصادي .فالســلطة لم
تهمل اإلصالحات الجوهرية فحســب ،إنما ساهمت
االقتصاد االسود
عىل مدار الســنوات املاضية بشــكل عام ،وسنوات
السياسة النقدية تفوت فرصة االستفادة
األزمة الثالث بشــكل خاص ،بــرب كل مقومات
ظاهــرة أخرى مســتجدة يالحظها الباحث يف
صمود البلد وإمكانية توسيع االستفادة من الفرص،
االقتصاد الســيايس واالجتماعي طالب سعد وهي:
والتي منها الوجــود الكثيف للمغرتبني .فـ"أخفقت
"حرص إنفاق املغرتبني بالحاجــة ،وتقصري فرتات
عطالتهــم" .فإطالة فــرة االقامــة تتطلب جهدا ً
بتوفري الظروف املقبولة ،وأبسط املتطلبات الحياتية
والعملية" ،برأي حرصي .إذ يطالب
ووقتا ً لتأمني االساســيات من ماء
املغرتبون باالستثمار يف الوقت الذي
لالســتعمال والــرب ،وكهرباء
يتعرضون فيه لرسقة ممنهجة من
بديلــة عن املولدات ،وخط مســبق
الدولة والنظــام املرصيف .والقطاع إنفاق المغتربين يؤمّ ن
الدفع للهاتف الخلــوي ،واالنتظار
ُرضبٌ عن العمل ،وال يمكن
يف الطوابري لــراء الخبز ،والبحث
العام م ِ
مداخيل إضافية لكنه
إجراء أبســط معاملة أو تســديد
املضني عن بعض أصناف األدوية...
الرســوم ،ومنها بشــكل أسايس يؤدي إلى زيادة العجز في
كل هذه العوامل تدفــع باملغرتبني
الميزان التجاري
رسوم االنتقال وتســجيل الشقق
برأيه إىل "تفضيل وجهات سياحية
والعقارات التي اشــروها عن بعد
ذات خدمة جيدة .األمر الذي حد من
خالل العامــن املنرصمني .وحاويات التجار املحمّ لة
مستوى اإلنفاق بشكل عام".
بالســلع واملواد الغذائية عالقة يف املرفأ ،ما يضط ّر
من الجهة الثانية يرى سعد "أن الفجوة النقدية
التجار لبيع الســلع بـ"القطارة" .ومنافذ التصدير
يف االقتصــاد توســعت إىل درجة لم يعــد بمقدور
مقفلة بسبب سياســات الدولة ...كل هذه العوامل
املغرتبني ،مهمــا كان عددهم ،تغطيتها من خالل ما
ال تسمح باالســتفادة من وجود املغرتبني عىل املدى
ينفقونه بالعملة الصعبة .ولذلك لم نلمس أي تحسن
البعيد ،وتحرص االســتفادة لفرتات قصرية .وأكثر
يف سعر الرصف".
من ذلك "لم يتخــذ أي إجراء جدي إلدخال التحوالت
من الواضــح أن املركزي يقوم بلــ ّم الدوالرات
التي حكــي عنها عىل االقتصاد من اســتهالكي إىل
املنفقة لهدفني أساسيني:
منتج وفعال" ،من وجهة نظر حرصي" .وال تطوير
 -التوســع بطباعة اللرية اللبنانية لتلبية الطلب

الدوالر يتأرجح صعودًا و"صيرفة" صامدة

سالم :تفريغ األهراءات
من القمح يعرّضها للسقوط

إرتفع سعر رصف الدوالر يف السوق
الســوداء أمس بقيمة  75لرية لبنانية
عــن أمس األول ،وســجّ ل  29325لرية
لبنانية للــراء و  29375لرية لبنانية
لبيع الدوالر الواحد .وعىل صعيد منصة
"صريفة" بلغ حجم التداول عربها ليوم
أمس  40,000,000دوالر أمريكي بمعدل
 25400لرية لبنانية للدوالر الواحد وفقا ً
ألســعار رصف العمليــات التي نُفذت
من قبل املصارف ومؤسسات الرصافة
عــى املنصة .وذ ّكر مــرف لبنان أنه
عىل املصــارف ومؤسســات الرصافة
اإلستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع
والرشاء عىل منصــة " "Sayrafaوفقا ً
للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0031
هرفينا األوكرانية
$ 0.0339

املتزايد عىل العملة الوطنية.
 تأمني السيولة لفتح االعتمادات لرشاء القمحواالدوية والبنزين ...وغريها من الســلع واملتطلبات
التي ما زالت مدعومة بشكل أو بآخر.
وبغض النظر عن فوضوية السياسات النقدية
املعتمدة لجهة ل ّم الدوالر وطبع اللريات وانعكاساتها
الســلبية ،إال أنها إجبارية برأي سعد .وال سيما مع
غياب الخطط الواضحة والرصيحة لتحسني القيمة
الرشائية لرواتب موظفي القطاع العام .والتوســع
يف مضاعفة الرواتب واحتســابها عىل سعر الرصف
غري الرســمي ،مع ما يتطلبه هذا االمر من طباعة
املزيد من اللريات .ومع االسف فإن سياسات االنفاق
التوســعية للدولة باللرية ال ترتافق من وجهة نظر
ســعد "مع اتخاذ القرارات االقتصادية الصحيحة،
وإقرار القوانني االصالحيــة املجمدة ،وتحفيز عودة
االســتثمار وفتح فرص العمل .بل عىل العكس يرتك
البلد إلدارة البنك املركزي ولعبة تعدد أسعار الرصف.
ما يضطره إىل اتخاذ مثل هذه االجراءات ملنع تهاوي
اللرية أكثر مقابل توســع الكتلــة النقدية بالعملة
الوطنية".
مرة جديدة تفوّت الســلطة السياســية فرصة
ذهبية عىل لبنــان واللبنانيني نتيجــة عدم القيام
باإلصالحــات املطلوبة .فانعــدام الثقة باملنظومة،
وتردي البنــى التحتية ،وســيطرة الفوىض ،وكثرة
الرىش التي يضطر املغرتبون لدفعها ،واالســتغالل
الــذي يتعرضون له ...عوامل كانــت بمثابة الثقب
االسود الذي لم يبتلع إنفاق املغرتبني فقط ،إنما هدد
بتضاؤله بنسب أعىل بكثري مستقبالً إذا بقي الوضع
عىل ما هو عليه ،هذا إن لم يسؤ أكثر.

أ ّكد وزيــر االقتصاد
والتجــارة يف حكومــة
ترصيــف األعمــال أمني
سالم خالل جولته يف مرفأ
بريوت بعــد الحريق الذي
اندلــع يف األهراءات نتيجة
تخمّ ر الحبوب ّ
أن "تفريغ
األهراءات من القمح يع ّرضها للســقوط" .وشدّد عىل ّ
أن الحلول
موجودة إلخماد الحريق "لكن الفرق تبحث عن الحلول األنســب
التي ليس لها تداعيات كبــرة" .وقال "ال يجب التعاطي مع ملف
األهراءات بعشوائية ،لكن هناك مشــكلة تقنية نواجهها" .وأ ّكد
حرصــه عىل "ملف أهــراءات مرفأ بريوت بالتعــاون مع اللجنة
الوزارية التي شكلت لهذا الغرض".

االسترليني
$ 1.1825
الين الياباني
$ 0.0072

بيـتـكـوين
$ 20367
الذهب
$ 1710

CMC crypto
$ 438
الفـضـة
$ 18.33

الروبل
$ 0.0169

اليوان الصيني
$ 0.1481

الليرة التركية
$ 0.0573

بــرنــت
$ 97.21

خام WTI
$ 93.67

طن القمح
$ 342

١٢

إقتـــصـــــاد
العـــدد  - 884السنــــة الـرابـعـة

الـجـمـعـة  ١٥تـمـوز 2022

الشامي :الفجوة المالية ال ُتسدّ من عائدات النفط
رأى نائب رئيس الحكومة ســعادة
الشــامي ان «التوقيع عــى اتفاق مع
صندوق النقد الدويل ســيم ّكن لبنان من
الحصول عىل مساعدات من البنك الدويل
ومن الجهات املانحة».
وح ّذر من أن «اللبنانيني ســيجدون
أنفســهم يف وضــع أكثر إيالمــا ً ما لم
يتــم التفاعل مع الخطة ومــا لم تبادر
الطبقة السياسية اىل تحقيق االصالحات
ووضعهــا قيد التنفيذ» .وشــدّد عىل أن
«طرح اســتخدام عائدات النفط والغاز
للتعامل مع االزمة وســ ّد الفجوة املالية
غري ممكن ألن أحدا ً ال يعرف اذا كان هناك
نفط اصالً ومدى حجمه وعائداته».
كالم الشــامي جاء خالل جلســة
نقــاش نظمتهــا «مؤسســة العدالة
االجتماعية وح ّل الرصاعات» يف الجامعة
اللبنانية االمريكية  ) )LAUيف حرم بريوت
الجامعي بالتعاون مــع  LIFEو،MEI
أدارهــا الخبري االقتصادي واملستشــار
يف البنــك الدويل روني حمــد يف حضور
ديبلوماســيني ومهتمــن اكاديميــن
واقتصاديني وناشطني سياسيني.
وبدأت بتقديــم وترحيب من مدير
املؤسســة فادي نيكــوالس ّ
نصار الذي
شــكر رئيس الجامعة الدكتور ميشال
معوض عىل رعايتــه ،واصفا ً الوضع يف
لبنان باللحظة املفصلية واالزمة املتعددة
االبعاد.
ور ّكز الشامي يف حواره مع حمد عىل
أهمية االتفاقية مع صندوق النقد الدويل
عىل مســتويات عدة «وان عــدم تنفيذ
االصالحات يؤدي اىل تراكم الخسائر وان

الوقــت عامل اســايس لتنفيذ خطوات
فاعلة قبــل االنهيار الكبــر» .وتحدّث
بإســهاب عن مصدر الخســائر التي
وصلت اىل  72مليار دوالر امريكي ،ومنها
ســندات اليوروبوند ،القروض املتعثرة،
واالموال التي انفقت لثتبيت سعر رصف
اللرية اللبنانية والتــي بلغت ما بني 25
اىل  30مليار دوالر امريكي ،واشــار اىل أن
«حجم هذه الخســائر كبري مقارنة مع
حجم االقتصاد اللبناني الذي يعاني من
االنكماش بنسبة  60يف املئة».
ورأى ردا ً عىل ســؤال عــن كيفية
اختفاء هذه االموال «أن االمر كان متوقعا ً
وان اللبنانيني كانــوا يعرفون ان االمور
ليست عىل ما يرام وحاول البعض االفادة
من االمر لزيادة ارباحــه ،وان املصارف
بادرت اىل وضع قيود عىل سحب الودائع
لكن الثورة كانت الشــعرة التي قصمت
ضهر البعري» .وعمّ ن يجــب ان يتحمّ ل
املسؤولية ،قال ان «املرصف املركزي يجب
ان يشارك يف تحمل كلفة الخسائر وهناك
 85مليار دوالر مــن الودائع يف مرصف
لبنان .وكذلــك الحكومات املتعاقبة التي
انفقت االموال يمينا ً ويســارا ً اضافة اىل
املصارف التجارية وليس املودِعني ،وهذه
معايري دولية».

خيارات التعويض على المودعين

وتحدّث الشــامي عن خيارات عدة
تُبحــث للتعويض عــى املودعني ،ورأى
أن «االتفــاق مع صنــدوق النقد يضع
الخطوط العريضة إلعادة هيكلة القطاع
املرصيف واستطرد أن قانون الـ»كابيتال

الشامي محاضرًا في جامعة LAU

اذا اس ُتثمرت أصول الدولة البالغة
 20مليار دوالر بشكل صحيح
تؤمّ ن مردودًا بخمسة مليارات
دوالر على مدى  6سنوات
كونرتول» مهم النه يوضح آلية حصول
املودِعني عىل اموالهم».
وشــدد تكرارا ً عــى «اهمية دور
صندوق النقد يف ســداد ديــون الدولة
بالعملــة اللبنانية والتــي بلغت  121يف
املئة مقارنة مع الناتــج املحيل ،ورشح
أن «برنامج التعايف يتضمّ ن محاور عدة
من مواجهة الفســاد وخطة الكهرباء
والحوكمة الرشيدة وتوحيد سعر رصف
الــدوالر ومحاربة الفقــر الذي وصل اىل
مستويات غري مسبوقة» .ورأى ان «لبنان
ينهار وهــذا ما ادى ويــؤدي اىل ازمات
متالحقة وتمنى ان يعي النظام السيايس
مدى خطورة الوضع وماهية االصالحات
املطلوبة ملعالجة الفساد وسوء االدارة».

وتحدث عن مؤرشات ايجابية وحل
االمور الواحد تل َو اآلخر بدءا ً من الطائفية
والنظام الســيايس« ،ذلــك ان التغيري
ال يحدث فجــأة بل تدريجــاً» .ورفض
االعرتاف بمسؤولية الحكومة الحالية عن
الوضع الحايل ،مشــرا ً اىل أن «الحكومة
الحالية تتحمل جزءا ً من املسؤولية وليس
كلها ألنها اتبعت سياسة مالية خاطئة
وزادت الرضائب من دون أي فعالية».
وقال :إن قيمة أصــول الدولة تبلغ
نحو  20مليار دوالر واذا اســتُثمرت يف
شــكل صحيح فيمكن ان تؤمّ ن مردودا ً
بخمسة مليارات دوالر عىل مدى السنوات
الســت املقبلة التي قد تشــهد استمرار
االزمة» .ورأى ان «ما من ســبب لالبقاء
عىل الرسيــة املرصفية والتي تشــ ّكل
مدخالً اىل الكثري من االمور عىل مستوى
الشفافية».
ويف موضوع التدقيق الجنائي ،أشار
اىل «التدقيق يف اماكن اخرى غري املرصف
املركــزي مثل وزارة املــال والتي تصدر
موازنة يوافــق عليها الوزير ولذلك يجب
مبارشة عملية التدقيق من املالية .»...

عاملو معهد فليحان يعلّقون نشاطاتهم
أعلــن العاملون يف معهد باســل فليحان املايل
واالقتصــادي  -وزارة املــال «تضامنهم مع رابطة
موظفــي اإلدارة العامــة» يف إرضابهــا املفتوح،
«وتعليق كل نشــاطات املعهد ما عــدا تلك امللحّ ة
املتع ّلقة بالتزامات لبنان الدوليّة والتحضري لحســن
تنفيــذ قانون الرشاء العام» ،واعتــروا ّ
أن «تعديل

الرواتب يف القطاع العام كك ّل ّ
حق وواجب الستمرار
املرافق العامّ ة» ،مشــددين عىل رضورة «أال يكون
التعديل انتقائيّا ً بل ضمن خ ّ
ِ
تعاف شاملة وعادلة
طة
وتشاركيّة» .وأصدر العاملون يف املعهد بيانا ً اعتربوا
فيــه ّ
أن تعديل الرواتب يف القطــاع العام كك ّل (من
موظفني ومتعاقدين وأجراء ومياومني) ّ
حق وواجب

الســتمرار املرافق العامّ ة ،ولخدمة املواطن وحماية
الوطن ،عىل أن ال يكــون التعديل انتقائيّا ً بل ضمن
خ ّ
ِ
تعاف شاملة وعادلة وتشاركيّة ،ليس فقط يف
طة
ما يتع ّلق باحتساب الراتب بل ايضا يف ك ّل ما يتع ّلق
بالحماية االجتماعيّة وشموليتها لجميع العاملني يف
الدولة ،من ضمان صحّ ي ونهاية خدمة وغريها.

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالن إعادة تلزيم رشاء أعالف لزوم
تربية األسماك للعام 2022
الساعة التاسعة والنصف من يوم الخميس
الواقــع فيه الحادي عرش من شــهر آب
 ،2022تجري إدارة املناقصات يف مركزها
الكائن يف بناية بيضون – شارع بوردو –
الصنايع – بريوت ،لحساب وزارة الزراعة
– مناقصة إعادة تلزيم رشاء أعالف لزوم
تربية األسماك للعام .2022
املؤقــت:
التأمــن
/120.000.000/ل.ل( .فقــط مئــة
وعرشون مليون لرية لبنانية ال غري).
 طريقة التلزيم :تقديم أسعار.تقدم العــروض وفق نصــوص دفرت
الــروط الخاص الــذي يمكن االطالع
والحصول عليــه من قلم مصلحة ديوان
املديرية العامــة للزراعة – مبنى وزارة
الزراعة الكائن يف منطقة برئ حسن مقابل
ثكنة هنري شهاب الطابق الثالث.
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 390
إعالن إعادة تلزيم مزايدة لبيع ()19
آلية مستهلكة عائدة للمديرية
العامة لرئاسة مجلس الوزراء
الساعة التاسعة من يوم الخميس الواقع
فيه الحادي عرش من شــهر آب ،2022
تجري إدارة املناقصات يف مركزها الكائن

يف بناية بيضــون – شــارع بوردو –
الصنايع – بريوت ،لحساب املديرية العامة
لرئاسة مجلس الوزراء – مناقصة إعادة
تلزيم مزايدة لبيع ( )19آلية مستهلكة.
املؤقــت:
التأمــن
/27.000.000/ل.ل( .فقط ســبعة
وعرشون مليون لرية لبنانية ال غري).
 ســعر إفتتــاح املزايــدة:/993.750.000/ل.ل( .تســعماية
وثالثة وتســعون مليونا وســبعماية
وخمسون ألف لرية لبنانية ال غري)
 طريقة التلزيم :تقديم أسعار.تقدم العــروض وفق نصــوص دفرت
الــروط الخاص الــذي يمكن االطالع
والحصول عليــه من قلم مصلحة ديوان
املديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
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 391
اعالن قضائي
بتاريخ  2022/6/27قرر القايض املنفرد
املدني يف بعلبك الناظــر يف قضايا األحوال
الشخصية نرش خالصة االستدعاء املقدم من
الياس موىس شمعون بتاريخ 2021/7/26
واملسجل برقم أساس  2021/586مدور
برقم  2022/156والذي يطلب فيه اعالن
ثبوت وفاة املرحومني:
 -توفيق إبراهيم املطــران الذي تويف يف

عام  1934عازبا ً وانحرص ارثه بأشقائه:
نظرية ولبيبة وناصيف ويوسف وندرة.
 ويف العــام  1947توفيــت املرحومةنظرية املطران زوجة شقيق جدي يوسف
فرنسيس شمعون وانحرص ارثها بزوجها
وبأشــقائها لبيبة وناصيف ويوســف
وندرة ،فتزوج شقيقتها لبيبة املطران.
 يف العــام  1950تويف ناصيف إبراهيماملطران عازبا ً وانحرص ارثه بأشــقائه
يوسف ولبيبة وندرة.
 يف العام  1953تويف يوســف إبراهيماملطران عازبا ً وانحرص ارثه بأشــقائه
ندرة ولبيبة.
 يف العام  1955توفيت املرحومة لبيبةاملطــران وانحرص ارثها بابنها ســليم
يوســف شــمعون من زوجها يوسف
فرنسيس شمعون املتويف قبلها.
 يف العام  1958تويف ســليم يوســفشــمعون وانحرص ارثه بأبناء عمومته:
موىس جبــور شــمعون ومحفوظ ابن
يوسف جبور شمعون املعروف بمحفوظ
جبور وهم من سكان سوريا.
 يف العــام  1959تــويف املرحوم ندرةإبراهيــم املطران وانحــر ارثه بابنه
الوحيد وليم ،وهم يملكون حوايل 1900
مرت من العقار رقــم  81منطقة بعلبك
العقارية – حي العسرية
فمن لديه أي اعرتاض عليه التقدم من قلم
املحكمة لإلدالء بمالحظاته بمهلة أقصاها
عرشون يوما ً من تاريخ النرش.
رئيس القلم
محمد سيف الدين

البنزين  95أوكتان
ينخفض  28ألف ليرة
إنخفضت أسعار املشــتقات النفطية
أمــس ،وفق الجدول الصــادر عن املديرية
العامة للنفط  -وزارة الطاقة ،بعدما غاب
أمس األول بسبب ارضاب موظفي املديرية
العامة للنفط.
وجاءت االسعار كاآلتي:
صفيحة البنزين  98اوكتان648000 :
لرية ( اي انخفاض  28ألف لرية)
صفيحة البنزين  95اوكتان 636000
لرية (اي انخفاض  29ألف لرية)
املازوت  679000لرية (اي انخفاض 26
ألف لرية)
كما انخفض سعر قارورة الغاز 14000
لرية لبنانية ،واصبح سعرها  327000لرية
لبنانية.

رقم اليوم

% 7.6

ّ
المتوقع
نسبة التضخم
في منطقة اليورو
رفعت املفوضيــة األوروبية توقعاتها
لتضخم أسعار االستهالك يف منطقة اليورو
إىل  7.6يف املئة يف  2022و 4يف املئة يف ،2023
مــن  6.1يف املئــة و 2.7%يف التقديــرات
الســابقة .وتح ّذر املفوضية من أن الوضع
قد يزداد سوءا ً إذا قطعت موسكو إمدادات
الغاز.
وخفضت املفوضية األوروبية توقعاتها
للنمو يف املنطقــة لعامي  2022و 2023إىل
 2.6يف املئة و 1.6يف املئة ،مقابل  2.7يف املئة
و 2.3يف املئة كانت متوقعة حتى اآلن بسبب
تزايد تأثري الحرب يف أوكرانيا .وبلغت نسبة
التضخم مســتويات تاريخية عالية بسبب
الهجوم الرويس والعقوبات الغربية.

لجنة المال والموازنة ُتقرّ
قرض الـ 150مليون دوالر

خالل اجتماع لجنة المال والموازنة

أق ّرت لجنة املال واملوازنة برئاســة النائب ابراهيم كنعان مرشوع القانون املحال من
الحكومة التفاقية قرض البنك الدويل بقيمة  150مليون دوالر.
وقال كنعان ان اتفاقية القــرض أقرت لتأمني القمح مع عدد من التحفظات اذ طرح
النواب أســئلة الحالتها اىل الهيئة العامة ،مثل كيفية االنفاق ووفق اي ســعر رصف ،ومن
سيتكبد الفروقات ،اضافة اىل اسئلة عن اســتهالك اللبنانيني وغري اللبنانيني ،واسئلة عن
مديرية الحبوب والشمندر السكري ووزارة االقتصاد ودورهما «.
وذكــر كنعان أنه «املطلوب من الحكومة يف الهيئــة العامة االجابة عىل مجموعة من
االســئلة ماليا ً ورقابيا ً للتأكد من ان هذا القرض ســيرصف وفق االصول وان هناك رقابة
فعلية عليه ،وعما اذا كانت فرتة هذا الدعم محددة ،ويحكى عن ســتة اشهر ،هي مرتبطة
بالكمية التي يؤمنها هذا القرض ام هي مرتبطة بسياسة الحكومة».
وعن موضوع االعتماد االســتثنائي املحال من الحكومة بقيمة  10آالف ميليار اشار
كنعان اىل ان «الحكومة قدمت رشحها حول ســبب هذا الطلب لتســديد الرواتب وتأمني
استمرارية املرافق العامة واالستشفاء وسواها والجيش وسائر القوى االمنية.
وقد اقرته اللجنة اليوم ووعدنا من الحكومة وسنضغط عليها لتزويدنا االسبوع املقبل
بالرؤية الحكومية ملعالجة سعر الرصف يف املوازنة ،لننهي اقرار موازنة عام  2022املنجزة
يف لجنة املال بنسبة 90%و حسم االعتماد االضايف املق ّر اليوم من اعتمادات موازنة .2022
واكد كنعان ان «الناس غري قادرة عىل دفع رضائب ورسوم عىل سعر رصف صريفة او
السوق املوازية .فهناك ركود اقتصادي بنسبة  90%ال يجوز معه رفع الرسوم والرضائب»،
وقال «لذلك يجب وضع خطة متكاملة وتعزيز النمو والعمل عىل الثقة باالقتصاد اللبناني،
قبل الحديث عن اسعار رصف عالية او واقعية او منطقية لتحديد الرضائب».

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - 884السنــــة الـرابـعـة

ال للحرب ...إنها ليست خيار كل ّ اللبنانيين

ٌ
محق الســيد نرصالله يف التحذير من أننا نفقد فرصة اســتخراج الغاز
واالســتفادة بمليارات الدوالرات إلنقاذ شعبنا من ذل طوابري الخبز والبنزين
والعوز يف ما لو بارشت ارسائيل استثمار «كاريش» .لكن من يضمن لنا أن تلك
املليارات ستعود اىل الشعب اللبناني ما دامت «املنظومة» التي يحميها الحزب
سادرة يف غيِّها ويجري التخطيط للتمديد لها عرب رئيس ينتمي اليها يف القول
والفعل والوجدان؟ أليس ضياع ودائع اللبنانيني وانهيار اقتصادهم وتحويلهم
فقراء هــي فعلة من حكموا وتحكموا ورسقوا ونهبوا وتخلوا عن الســيادة
منقلبني عىل اتفاق الطائف منذ نعومة أظفاره؟
ليس صحيحا ً أن الحرب يمكن أن تحل املأزق الذي أدخلتنا فيه املنظومة.
قد تكون أحد الحلول املناسبة لحساباتها االقليمية أو ملرشوعها الذي وصل اىل
طريق مسدود ،لكنها ليست مناسبة ملعظم اللبنانيني الذين يريدون االستقرار
وتعليــم األبناء ووقف الهجرة والكفاف واســتعادة الدولة ناهيك عن حقهم
املطلق يف إمساك مصريهم وحرية قرارهم.
هذا بلد منكوب ،أكثريته ضد خيار الحرب ودفع كلفته ،ولن تزيده الحرب
اال خرابا ً عىل خراب.

"صدّ ور ّد" بين بعبدا والسراي و"صفحة جديدة"...

وطاملا أن كل طرف قال ما عنده يف البيانني الصادرين عن بعبدا والرساي،
توقعت مصادر مطلعة عىل أجواء الرئاسة األوىل أن تُفتح «صفحة جديدة بعد
عودة ميقاتي من الخارج» ،خصوصا ً وأنّه «من املفرتض أن يكون بيان رئيس
الجمهوريــة قد أنهى الجدل الذي طرأ يف الفــرة األخرية حول زيارة الرئيس
املكلف إىل القرص الجمهوري ،من خالل التأكيد عىل ّ
أن أبواب القرص مفتوحة
أمامه» ،معترب ًة ّ
أن الخلل الذي حصل يف عملية التأليف كان قد بدأ من «تعجيل
الرئيس املكلف يف تقديم تشــكيلته إىل رئيس الجمهورية قبل التشاور معه ال
سيما وأنها تطرح تعديالت يف املذاهب وتغيريا ً يف الحقائب والوزراء من حصة
الرئيس وكأنه أراد من ذلك وضعه أمام أمر واقع».
وأوضحت املصادر لـ»نداء الوطن» ّ
أن «اللقاء الثالث لم يُعقد كون وجهة
نظر رئيس الجمهورية تقول بأنه طاملا ليس هناك من جديد ال معنى لزيارة
بعبدا بعدما تحادث الرئيسان هاتفيا ً قبل سفر ميقاتي يف عطلة عيد االضحى،
وبالتايل فــان عون عرب البيان (أمس) أعاد التأكيد عىل ثوابت التأليف ّ
ووضح
النقاط وترك الباب مفتوحا ً لعقد لقاء جديد مع الرئيس املكلف الســتكمال
النقاش» ،مشري ًة إىل أنه «إذا توافرت النوايا االيجابية فمن املمكن أن تتشكل
الحكومة بأقل من أســبوع» ،وإال يف حال استمر الوضع عىل حاله من تعثر
التأليف «إىل حد الدخول يف مهلة الشهرين النتخاب رئيس جديد للجمهورية،
فتصبح الخيارات محصورة باثنني :إما االتفاق مع اطراف الحكومة الحالية
عىل إعادة تشكيل الحكومة ذاتها مع إدخال تعديل أو تعديلني عليها حتى تكون
حكومة كاملة األوصاف وتنال ثقة مجلس النواب اســتباقا ً ألي فراغ رئايس
محتمــل ،أو اإلبقاء عىل وضعية حكومة ترصيــف االعمال لتتوىل صالحيات
ً
وكالة كما ّ
رئاسة الجمهورية
ينص الدســتور يف حال حصول الشغور ،عىل
أن تســقط كلتا الفرضيتني إذا تم انتخاب رئيس جمهورية قبل انتهاء والية
الرئيس عون».
وإذ نصحــت املصادر بعدم ربط «الحلــول اللبنانية» بالعوامل املحيطة
بزيارة الرئيس األمريكي إىل املنطقة «ألن لبنــان ليس من أولويات الزيارة»،
رجحت يف الوقت عينه أن تساهم مرافقة الوسيط األمريكي آموس هوكشتاين
للرئيس جو بايدن يف «تحريك ملف الرتســيم البحــري بني إرسائيل ولبنان»،
ً
متوقعة أن تشهد األمور «حلحلة مرتقبة بدءا ً من األسبوع املقبل» يف هذا امللف.
ً
وكان هوكتشاين عقد اجتماعا أمس مع وزيرة الطاقة اإلرسائيلية التي
ً
أكدت أنهما تباحثا يف مسألة «مفاوضات الحدود البحرية مع لبنان»،
مكتفية
بالقول« :نواصل العمل من أجل التوصل إىل اتفاق يحمي األصول االسرتاتيجية
إلرسائيل».

الدوام الصيفي المصرفي :هروب...

التعطيل أليام يف االسبوع لن يبقى محصورا ً بفرنسبنك ،فبحسب رئيس
نقابة موظفي املصارف أسد خوري ان «بعض إدارات املصارف أخذت إجراءات
بتعديل أوقات العمل من خالل االنتقال إىل ما يعرف بالدوام الصيفي ،من دون
االيضاح إن كانــت موقتة أو دائمة» .ذلك مع العلم أن ما يجري اليوم يخالف
كل ما كان متبعا ً يف السابق ،حيث كان الدوام الصيفي يبدأ يف  15تموز وينتهي
يف  15أيلول ،وكان يقيض بتقصري الدوام يف االدارات من الســاعة الخامســة
بعد الظهر إىل الثالثة ،وإقفال الصناديق يف الفروع عند الساعة الثانية عرشة
والنصف ظهراً ،بدال ً من الساعة الثانية بعد الظهر .ويف الوقت الذي لم يصدر
فيه قرار موحد بالتعطيل أليام من «جميعة املصارف» ،لم يصدر يف املقابل أي
تعليق أو رد فعل عىل خطوة فرنسبنك ،حيث من املرجح أن ترتك «الجمعية»
الحرية للمصارف بالترصف عىل هواها كما درجت العادة منذ بداية األزمة.

"إعالن القدس" :أميركا تلتزم إلسرائيل...

كما شــدّد اإلعالن عىل أن الواليات املتحدة تؤكــد «التزامها بالعمل مع
الرشكاء اآلخرين ملواجهة العدوان اإليراني واألنشــطة املزعزعة لإلستقرار،
ســواء كانت بشكل مبارش أو من خالل وكالء ومنظمات إرهابية مثل «حزب
الله» يف لبنان و»حماس» و»الجهاد اإلسالمي» يف فلسطني» .وأعربت الواليات
املتحدة وإرسائيل عن «حماسهما للميض قدما ً يف الرشاكة الدفاعية من خالل
التعاون يف تقنيات الدفاع املتطوّرة ،مثل أنظمة أســلحة الليزر عالية الطاقة،
للدفاع عن سماء إرسائيل ،ويف املستقبل عن سماء الرشكاء األمنيني اآلخرين
للواليات املتحدة وإرسائيل».
ويف اإلعالن ،شــكرت إرسائيــل الواليات املتحدة عىل «دعمها املســتم ّر
والواســع لتعميق وتوسيع إتفاقات إبراهيم التاريخية» ،فيما أكدت الدولتان
أن إتفاقات الســام والتطبيع التي أبرمتها إرسائيــل مع اإلمارات والبحرين
واملغرب تُشــ ّكل إضافة مهمّ ة ملعاهدات السالم اإلســراتيجية بني إرسائيل
ومرص واألردن ،وك ّلها مهمّ ة ملستقبل منطقة الرشق األوسط ولألمن اإلقليمي
واإلزدهار والسالم.
ورحّ بت الواليات املتحدة وإرسائيل باالجتماع الذي عُ قِ َد يف املنامة بالبحرين
يف  27حزيران ،والذي ساهم بتش ّكل «منتدى النقب» حول التعاون اإلقليمي،
فضالً عن ترحيب الواليات املتحــدة «بهذه التطوّرات وهي ملتزمة بمواصلة
لعب دور نشــط ،بما يف ذلك خالل زيارة الرئيس بايدن املقبلة إىل السعودية،
لبناء هيــكل إقليمي قوي وتعميــق العالقات بني إرسائيــل وك ّل رشكائها
اإلقليميني ،ولدفع التكامل اإلقليمي إلرسائيل مع مرور الوقت ،وتوسيع دائرة
السالم لتشمل املزيد من الدول العربية واإلسالمية».
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كما أعاد بايدن التأكيد ،وفق اإلعالن ،عىل «دعمه املتواصل لح ّل الدولتَ ْي
وللتقدّم نحو واقع يُمكن لإلرسائيليني والفلســطينيني عىل ح ّد سواء التمتّع
فيه بإجراءات متساوية من األمن والح ّرية واالزدهار» .ولفت اإلعالن إىل قمة
 ،I2U2بالقول« :تُرحّ ب الواليات املتحدة وإرسائيل أيضا ً بفرصة املشاركة يف
اجتماع رباعي افرتايض (حضوري وعرب الفيديــو) ،جنبا ً إىل جنب مع قادة
الهند واإلمارات ،يف سياق مبادرة  ،I2U2التي تجمع هذه البلدان األربعة لتعزيز
التعاون يف االقتصاد والبنية التحتية اإلسرتاتيجية ،وإثبات أهمّ ية هذه الرشاكة
الجديدة ،التي أطلقها وزراء خارجيّتهم للم ّرة األوىل يف ترشين األوّل .»2021
ور ّدا ً عىل ســؤال خالل مؤتمر صحايف حول املــدّة التي ما زالت الواليات
املتحدة مستعدّة لبذل جهود ديبلوماسية خاللها إلعادة إحياء اإلتفاق النووي
اإليراني ،أجاب بايدن أن إدارته وضعت الرشوط املطلوبة إلحياء اإلتفاق و»لن
ننتظر إىل األبد» استجابة طهران ،فيما رأى البيد أن «الديبلوماسية لن توقفهم
(اإليرانيني) ،الذي ســيوقفهم هو أن يعلموا أنه ويف حال اســتم ّروا يف تطوير
برنامجهم النوويّ ،
فإن العالم الح ّر سيستخدم القوّة» ،مشدّدا ً عىل أن القوّة
هي «الطريقة الوحيدة ملنعهم من تشكيل أي تهديد عسكري».
ووصف مسؤول إرسائييل كبري طلب عدم الكشف عن هويّته اإلعالن بأنه
«شهادة حيّة عىل الطبيعة الفريدة وصحة ومدى وعمق أوارص» هذه العالقة
الثنائية ،معتربا ً أنّه تعبري عن «موقــف واضح وموحّ د ض ّد إيران وبرنامجها
النووي» ،بينما ســارع الرئيس اإليراني إبراهيم رئييس إىل تحذير «األمريكيني
وحلفائهم اإلقليميني» من زعزعة أمن الرشق األوسط ،قائالً ّ
إن «األمّ ة اإليرانية
لن تقبل بأي انعدام لألمن أو أزمة يف املنطقة ،وأي خطأ يف هذه املنطقة سيت ّم
قاس» ،وذلك خالل خطاب متلفز ألقاه يف محافظة كرمانشاه.
التعامل معه برد ٍ
ويف اململكة العربية الســعودية التي يصلها بايدن اليوم يف رحلة تاريخية
مبارشة تنطلق من تل أبيب ،ستكون أسعار النفط محور املحادثات مع القادة
ّ
السعوديني .وسيسعى بايدن إىل إقناع الرياض
بضخ املزيد من النفط وخفض
أسعاره ،خصوصا ً أن تق ّلبها تسبّب بارتفاع معدّالت التضخم األمريكي إىل أعىل
مستوياتها منذ عقود.

س جدًا
ماكرون للفرنسيين :إستعدوا لشتا ٍء قا ٍ

وإذ رأى ماكرون أن «روسيا تستخدم الطاقة كما تستخدم الغذاء كسالح
حرب ،اعترب أنّه «يجب أن نســتع ّد اليوم لسيناريو ّ
يتعي علينا فيه االستغناء
عن الغاز الرويس ك ّلياً» ،مشريا ً إىل أن «روســيا بدأت يف قطع إمدادات الغاز»
عن طريق إغالق خط األنابيب «نورد سرتيم  .»1ودعا السلطات واملستهلكني
إىل االقتصاد يف استهالك الطاقة والقضاء عىل مصادر هدرها ،متحدّثا ً عن أن
فرنسا ستزيد االستثمار يف قطاع الطاقة النووية الذي يؤمّ ن حاليّا ً حواىل  70يف
املئة من احتياجات الكهرباء يف البالد.
وكان ماكرون قد حرض صباح أمس العرض العســكري بمناسبة العيد
الوطني الفرنيس .وبدأ العرض مع مشاة يرفعون أعالم  9دول أجنبية مدعوة،
معظمها من البلدان املجاورة لروســيا أو أوكرانيا ،وهي إســتونيا والتفيا
وليتوانيا وبولندا وتشيكيا وســلوفاكيا واملجر ورومانيا وبلغاريا .وبعد ذلك،
م ّرت القوات الفرنسية التي ن ُ ِشَت أخريا ً عىل الجانب الرشقي من أوروبا.
ويف امليدان األوكراني ،قصفت القوات األوكرانية نقطتَ ْي تفتيش عسكريّتَ ْي
ّ
ومنصة إنزال ،ما أدّى إىل مقتل  13جنديّا ً روسيّاً ،بحسب السلطات األوكرانية،
ُ
يف ثاني هجوم هذا األسبوع عىل منطقة خريسون التي تسيطر عليها روسيا
يف جنوب أوكرانيا ،يف وقت ُق ِت َل فيه  23شخصا ً يف غارات عىل مدينة فينيتسيا
يف وسط أوكرانيا ،األمر الذي وصفه الرئيس فولوديمري زيلينسكي بـ»العمل
اإلرهابي الســافر» ،يف حني ندّد األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش
بشــدّة بالهجوم الصاروخي الرويس املروّع ،داعيا ً إىل محاسبة املسؤولني عن
هذا القصف .كما ندّد االتحاد األوروبي بـ»أش ّد العبارات» بالرضبات الروسية.
وأظهرت الصور التي نرشتها خدمة حاالت الطوارئ األوكرانية عرشات
الجثث املتفحّ مــة ومبنى من  10طوابق دمّ ره اإلنفجار والحريق الذي أعقبه.
وأشــار الجيش األوكراني إىل ّ
أن « 3صواريخ» اســتهدفت موقفا ً للسيارات
واملبنى التجاري وسط املدينة الذي يحتوي عىل مكاتب ورشكات صغرية ،فيما
أوضح املتحدّث باســم القوات الجوية األوكرانية يوري إغنات أن غوّاصات يف
البحر األسود أطلقت هذه الصواريخ.
واســتهدفت الغارات فينيتسيا التي تقع عىل بُعد مئات الكيلومرتات من
الخطوط األمامية ،يف وقت تستضيف فيه الهاي مؤتمرا ً حول الجرائم املرتكبة
يف أوكرانيا .ويف مداخلة عرب الفيديو أمام املؤتمر الذي ن ّ
ظمته املحكمة الجنائية
الدولية واملفوضية األوروبّية وهولندا ،دعا زيلينســكي إىل إنشــاء «محكمة
خاصة» للتحقيق «يف جرائم العدوان الرويس عىل أوكرانيا».
وكانت الرضبات الروســية بعيدا ً عن الخطــوط األمامية للجبهة نادرة
نسبيّا ً عىل مدى أسابيع عدّة .ولكن الحرب تتّسع وتستعر حول مناطق مثل
ميناء ميكوالييف اإلســراتيجي يف الجنوب والقريب من البحر األسود والذي
كان يف وقــت مبكر من صباح أمس هدفا ً «لرضبــة صاروخية هائلة» لليوم
الثاني توالياً.
ويف األثناء ،ذكرت املتحدّثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أن الواليات املتحدة تُقدّم معلومات اســتخباراتية ألوكرانيا لقصف دونباس
باســتخدام راجمات «هيمارس» ،مد ً
ّعية أن واشــنطن قامت أيضا ً بإعارة
رسا ً «ســاعدوا ممثيل نظام كييف يف العمل عىل االســتهداف بشكل
مد ّربني ّ
صحيح».
توازياً ،أبــدت منظمة األمن والتعاون يف أوروبا «قلقها البالغ» بســبب
معاملة موســكو للمدنيني األوكرانيني يف «مخيّمــات الفرز» التي أقامتها يف
ّ
أوكرانيا
واملخصصة لتحديد األشــخاص الذين يُشــتبه يف أن لديهم عالقات
مع ســلطات كييف ،وفق تقرير نُرش الخميس .وبحسب التقرير املؤ ّلف من
فإن هذه اآللية «تتضمّ ن استجوابات وحشية وتفتيشا ً جسديّا ً
 115صفحةّ ،
مهيناً» .كما يوضح التقرير أنه «يت ّم تســجيل بياناتهم الشــخصية وأخذ
بصماتهم ونســخ أوراقهم الثبوتية» ،يف حني ح ّذر الرئيس الرصبي ألكسندر
فوتشــيتش من أنه إذا لم يســتجب زعماء العالم ملقرتحات الرئيس الرويس
فالديمري بوتني يف شأن أوكرانيا فسيتوجّ ه العالم إىل الجحيم.
وقبل اجتماع وزاري لـ»مجموعة العرشين» يف إندونيســيا ،رأت وزيرة
الخزانة األمريكية جانيت يلني أن «التحدّي األكرب» لالقتصاد العاملي يأتي من
الحرب التي بدأتها روســيا يف أوكرانيا ،مشــر ًة إىل أنّه «نشهد تداعيات هذه
الحرب يف كافة أنحاء العالم ،خصوصا ً يف أســعار الطاقة وتزايد انعدام األمن
الغذائي» .وشــدّدت عىل أنّه «يجب أن يكون لدى املجتمع الدويل رؤية واضحة
لكيفية محاســبة بوتني عىل العواقب االقتصادية واإلنســانية العاملية لهذه
الحرب».
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أفقيا:

 – 1عا لم ريا ضيا ت وفلك
وجغرافيا عربي.
 - 2كاتب لبناني راحل من
مؤلفاته " الحي الالتيني".
 - 3أهلك وأفنى  -وصف لمكان
أو طريق يصعب السير فيه.
 - 4أ حصى وحسب  -أ حد
الوالدين.
 - 5عملة دولة آسيوية  -أحد
الوالدين  -غير متعلم.
 - 6وزير لبناني سابق.
 - 7مدينة فرنسية  -دولة
أميركية.
 - 8شاب ال خبرة له  -والية
أميركية.
 - 9قواميس  -تأتي بعد.

 – 1محاسن الوجه  -حزن.
لسان
 - 2ما يرتفع من ال َّنار كأ َ َّنه
ٌ
نسن القوانين.
ّ
 - 3طيف  -أنت باألجنبية.
 - 4صبي  -ساللم.
 - 5متشابهان  -قصد فعل  -بحر.
 - 6أجوبة  -مرض صدري.
َ - 7ب َذ َر الْ َح َّب في األَرض لِ َي ْن ُب َت -
تتألف منها القصيدة.
 - 8من مؤلفات نجيب محفوظ.
 - 9نعم باألجنبية  -والية أميركية.

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 :زيمبابوي  - 2 -اثيوبيا  - 3 -مال  -رتبوا  - 4 -ب ب -
فاشل  - 5 -يرد  -جب  -او  - 6 -اوما  -ابلح  - 7 -ناميبيا  - 8 -روم
 تمر  - 9 -الهادي آدم.عموديا - 1 :زامبيا  -دا  - 2 -يثابرون  - 3 -ميل  -دماره  - 4 -بو -
اموا  - 5 -ابراج  -يمد  - 6 -بيت شباب  - 7 -وابل  -بيتا  - 8 -االمد
  - 9يانوح  -رم.سودوكو
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المتظاهرون ينسحبون من المباني الرسمية ُ
قتحمة
الم َ

أخبار سريعة

رئيس سريالنكا يُرسل إستقالته عبر البريد اإللكتروني
خصوصا ًمع توايل االقتحامات ملبان رسمية،
بُعيد وصوله إىل ســنغافورة ،أرســل
دعا أحد كبار الشخصيات البوذية الداعمة
رئيس رسيالنــكا غوتابايا راجاباكســا
للحركة االحتجاجية أومالبي ســوبيثا إىل
اســتقالته أمس إىل رئيس مجلس النواب
إخــاء القرص الرئايس ،وهــو مبنى يزيد
ماهيدنــا أبيواردانا عرب الربيد اإللكرتوني،
عمره عن  200عام ،بغية الحفاظ عىل ك ّل
وفق ما أعلن املتحدّث باسم رئيس مجلس
ما هو ثمني فيه .وقال سوبيثا للصحافيني:
النواب إندونيل يابا الذي أوضح أن رســالة
«هذا املبنى ثروة وطنية ويجب أن نُحافظ
االســتقالة حوّلت إىل املدّعي العام يف البالد
عليه ...يجب إجراء تدقيق مناسب وإعادة
للنظر يف جوانبها القانونيــة قبل قبولها
املمتلكات إىل الدولة» ،بينما
رسميّاً.
زار القــر الرئايس مئات
ويف وقــت ســابق،
آالف األشــخاص منذ فرار
أعلــن املتظاهــرون
الرسيالنكيون انسحابهم رفضت الواليات المتحدة راجاباكسا منه السبت.
و ُرفِ َع حظــر التجوّل
مــن املباني الرئاســية
منح تأشيرة لراجاباكسا
فجر الخميس وأُعيد العمل
التــي اقتحموهــا قبل
ألنّه تخلّى عن جنسيّته
بــه يف منتصــف النهار يف
أيام ،متوعّ دين بمواصلة
األميركية
كولومبو فقط .وبعد وقفة
ممارســة ضغــط عىل
ملدّة يــوم يف جزر املالديف،
رئيــس الــوزراء رانيل
غادر راجباكسا متوجّ ها ً إىل سنغافورة مع
ويكريمســينغه ورئيس البــاد .وقالت
زوجته أيوما واثنني من ح ّراسه الشخصيني
متحدّثة باســم املتظاهرين« :سننسحب
عىل متــن رحلة تجاريــة تابعة للخطوط
بسالم من القرص الرئايس وأمانة الرئاسة
الجوّية الســعودية ،اصطحبوا إليها قبل
ومكتب رئيس الوزراء فوراً ،لكن سنُواصل
دقائق قليلة من اإلقالع.
كفاحنا» .وقبل ســاعات من ذلك ،تصدّت
وكان راجاباكســا قد طلب ،بحسب
الرشطة للمتظاهرين الذين حاولوا دخول
وســائل إعالم مالديفية ،أن يستق ّل طائرة
الربملان.
خاصة ،رافضا ً أن يُســافر عىل متن رحلة
وفيما كانت الفوىض بدأت تع ّم البالد،

السويد :السجن المؤبّد
لإليراني حميد نوري

إنتشار كثيف للجنود أمام مبنى البرلمان السريالنكي في كولومبو أمس (أ ف ب)

تجاريــة مع مســافرين آخرين بســبب
االســتقبال العدائي الذي لقيه عند وصوله
إىل جــزر املالديف األربعــاء .كما تع ّرض
للســخرية واإلهانة أثناء مغادرته مطار
فيالنا ون ُ ّ
ظم احتجــاج يف العاصمة ماليه
ملطالبة الحكومة املالديفية بعدم السماح
له باملرور بأمان.

الـجـمـعـة  ١٥تـمـوز 2022

وأ ّكدت وســائل اإلعالم يف املالديف أن
الرئيس الرسيالنكي قــى ليلته يف فندق
«والدورف أســتوريا ايتافــويش» الفخم.
وبحســب مصادر ديبلوماســية ،رفضت
الواليات املتحدة منح تأشرية لراجاباكسا
ّ
تخــى عن جنســيّته األمريكية العام
ألنّه
ّ
يرتشح للرئاسة يف رسيالنكا.
 2019قبل أن

إدانة مبرمج سابق في "سي آي إيه"
بتسريب وثائق

الرئيس اإلماراتي يزور
فرنسا

يزور الرئيس اإلماراتي الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان فرنسا
األسبوع المقبل لبحث قضايا
الطاقة والعالقات الثنائية ،في
أوّل زيارة رسمية خارجية له
منذ أن تو ّلى منصبه في أيار
الماضي .وذكرت وكالة «وام»
ّ
أن الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون سيستقبل نظيره اإلماراتي
في قصر اإلليزيه في باريس
ً
موضحة ّ
أن الهدف
يوم اإلثنين،
من الزيارة بحث «آفاق التعاون
والعمل المشترك في مختلف
الجوانب ،خصوصا ً في مجاالت
طاقة المستقبل وتغيّر المناخ
ً
إضافة
والتكنولوجيا المتقدّمة،
إلى تعزيز التعاون في قطاعات
التعليم والثقافة والفضاء» .كما
سيُناقش الجانبان «مجمل القضايا
والمستجدّات اإلقليمية والدولية
التي ته ّم البل َديْن ُ
وسبل تعزيز األمن
واإلستقرار في المنطقة» ،وفق
الوكالة .وكان الرئيس اإلماراتي
قد أكد األربعاء خالل أوّل خطاب
متلفز منذ تو ّليه منصبهّ ،
أن بالده
باقية كـ»مزوّد موثوق» للطاقة،
فيما تواجه األسواق ارتفاعا ً في
األسعار وتق ّلبات.

مالي ُتضيّق
على الجنود األمميين

حميد نوري (أرشيف)

أصدر القضاء السويدي أمس حكما ً بالسجن مدى الحياة عىل
حميد نوري ،وهو أوّل مســؤول إيراني يُحاكم بتهمة الضلوع يف
عمليات إعدام جماعية أمرت بها طهران عام .1988
ودانت محكمة ستوكهولم نوري ( 61عاماً) الذي كان يشغل
منصب نائب املدّعي العام املســاعد يف ســجن كوهاردشت قرب
طهــران ،بارتكاب «جرائم خطرة ض ّد القانــون الدويل» و»جرائم
قتل» .وجــاء يف ّ
نص الحكــم أن نوري «كان ضالعا ً باالشــراك
والتواطؤ مع آخرين يف اإلعدامات التي ن ُ ّفذت تطبيقا ً لفتوى املرشد
األعىل يف إيران» آية الله الخميني.
واعتربت محكمة ســتوكهولم أن نوري الذي اســتخدم اسما ً
مستعارا ً «ســاق الســجناء إىل اللجنة» املك ّلفة الحكم بإعدامهم
و»رافقهم إىل موقع تنفيذ اإلعدام» .وجاء قرار املحكمة متوافقا ً مع
طلب النيابــة العامة التي كانت قد طالبتها بإنزال الحكم بالحبس
مدة الحياة بحق نوري ،علمــا ً أن هذه األحكام عادة ما تقترص يف
السويد عىل الحبس فعليّا ً ملدّة  15عاماً.
وســارعت إيران إىل التنديد بالحكم ووصفته بأنه «مسيّس».
وجاء يف بيان لوزارة الخارجية اإليرانية أن طهران «تُدين بشدّة هذا
القرار املســيّس الذي يقترص عىل اتّهامات ال أساس لها ومفربكة
ض ّد إيران ونظامها القضائي من خالل الحكم بالسجن مدى الحياة
بحق حميد نوري».
وإذ أكــدت أن الحكــم «مرفوض» و»غري مقبــول» من قبل
الجمهورية اإلسالمية ،شــدّدت عىل أنه «مع معارضتها الشديدة
لقرار املحكمة الذي يفتقد املربّرات والسلطة القانونية ،تُحمّ ل إيران
السويد املسؤولية عن األرضار التي ستطال العالقات الثنائية».
وبدأت محاكمة نــوري يف آب  ،2021ما أدّى إىل توتّر العالقات
بني السويد وإيران وأثار خشية من أعمال انتقامية تطال السجناء
الغربيني املحتجزين يف إيران وبينهم مواطنان سويديان  -إيرانيان،
خصوصا ً األكاديمي أحمد رضا جــايل املحكوم عليه باإلعدام منذ
العام .2017
وتُقدّر جماعات حقوقية أن  5آالف ســجني عىل األق ّل أُعدموا
صيف العام  1988إثر سلسلة أحكام أصدرتها «لجان املوت» ،بينما
تُقدّر منظمة «مجاهدي خلق» عدد القتىل بـ 30ألفاً.

أدانــت محكمــة فدرالية
يف نيويورك األربعــاء املربمج
السابق يف وكالة اإلستخبارات
املركزية (يس آي إيه) جوشوا
شــولت بترسيــب حصــل يف
 2017ألدوات اخــراق مهمّ ة
تملكهــا الوكالــة إىل موقــع
«ويكيليكس» ،بعد عامَ ْي من
انتهاء محاكمة أوىل بالفشل.
وعمل شــولت ( 33عاماً)
يف الوحدة الخاصة للقرصنة يف
وكالة اإلســتخبارات املركزية،
وحصل بهدوء عىل أدوات «فولت
 »7التي تستخدمها الـ»يس آي
إيه» القتحام أجهزة الكمبيوتر
واألنظمــة التكنولوجية .وقد
أرسلها بعدما ترك وظيفته إىل
«ويكيليكس».
و»فولت  »7مجموعة من
الربامج الضارة والفريوســات
وأحصنــة طــروادة وثغرات
أخرى يُمكــن بمج ّرد ترسيبها
أن تُستخدم من قبل مجموعات
اســتخبارات أجنبية وقراصنة
معلوماتيــة ومبتزيــن عــر
اإلنرتنت يف كافة أنحاء العالم.
وذكر ممثلــو االدعاء أن
شولت كان مو ّ
ظفا ً غاضبا ً قام
بترسيــب  8761وثيقة ليُلحق

رضرا ً بالوكالــة ،فيمــا أكد
املدّعي الفدرايل داميان وليامز
يف بيان بعد إعــان اإلدانة أن
«شولت كان مدركا ً أن األرضار
الجانبية الناجمة عن انتقامه
يُمكن أن تُشــ ّكل تهديدا ً غري
عادي لهذه األمّ ة إذا ت ّم كشفها،
ما يجعلها غري مجدية».
واعتــر وليامز أن ترسيب
هــذه الوثائــق «كان له تأثري
مدمّ ر عىل أجهزة استخباراتنا
من خــال توفــر معلومات
اســتخباراتية مهمّ ــة للذين
يرغبــون يف إلحــاق األذى
بنا» .وكان شــولت من أوائل
املشتبه فيهم بعدما بدأ موقع
«ويكيليكــس» نــر وثائق
رسية.
ّ
لكــن اتُّهــم شــولت بال
ضجيج يف أيلول  2017بســبب
احتواء حاســوبه الخاص عىل
كمّ ية كبرية مــن مواد إباحية
تتع ّلــق باألطفــال .وأُضيفت
الحقا ً التُهــم املتع ّلقة برسقة
ونقل معلومات الدفاع الوطني
ّ
التجســس.
بموجــب قانون
ويف عــام  ،2020أدانته هيئة
ــي الكــذب
مح ّلفــن بتهمتَ ْ
وازدراء املحكمة فقط.

وأدانــت هيئــة مح ّلفني
جديدة األربعاء شولت بثماني
ّ
التجسس
تُهم بموجب قانون
وتُهمة واحــدة تتع ّلق بعرقلة
عمل القضاء .ويُمكن أن تصل
عقوبة ك ّل مــن التُهم املتع ّلقة
ّ
بالتجســس إىل الســجن 10
سنوات .وما زال شولت يواجه
محاكمة منفصلة يف شأن تُهم
املواد اإلباحية.
وكالــة
ووصفــت
اإلستخبارات املركزية الترسيب
الذي فاجأهــا يف آذار ،2017
بأنــه إحدى الخســائر األكثر
رسية يف تاريخها.
رضرا ً ملــواد ّ
ودفـــع ذلــك الحكومــة إىل
التفكــر يف اتخاذ إجراء صارم
ضــ ّد موقــع «ويكيليكــس»
الذي وصفــه رئيــس وكالة
اإلستخبارات املركزية حينذاك
مايــك بومبيو بأنــه «جهاز
استخبارات معادٍ ».
وتح ّركــت الحكومــة
األمريكيــة بعــد ذلــك إلدانة
ّ
مؤسس «ويكيليكس» جوليان
ّ
تجسس .وأسانج
أسانج بتُهم
موقــوف حاليّــا ً يف بريطانيا
حيث يُكافح قرار تســليمه إىل
الواليات املتحدة.

ع ّلقت سلطات مالي اعتبارا ً
من أمس كافة عمليات تناوب
كتائب الجنود والشرطيين
التابعة لبعثة األمم المتحدة في
مالي (مينوسما) ،بما في ذلك
تلك التي كانت مق ّررة أو ت ّم
اإلعالن عنها ،بحسب ما أعلنت
وزارة الخارجية المالية التي
أوضحت في بيان أن هذا القرار
ينطبق حتّى «تنظيم اجتماع»
من قبل الجانب المالي والذي
لم يت ّم اإلعالن عن موعده من
أجل «تسهيل تنسيق وتنظيم»
تناوب هذه الوحدات .وب ّررت
السلطات المالية قرارها
باإلستناد إلى «إطار األمن
القومي» .ويأتي هذا اإلجراء بعد
 4أيام من اعتقال  49جنديّا ً من
ساحل العاج وصفتهم باماكو
بـ»المرتزقة».

 89قتي ً
ال في عاصمة
هايتي
كشفت «الشبكة الوطنية
للدفاع عن حقوق اإلنسان» في
بيان األربعاء ّ
أن المواجهات
المس ّلحة الدائرة منذ أسبوع
بين عصابات متناحرة في
بور أو برنس والتي تش ّل
الحياة في العاصمة الهايتية،
أسفرت عن سقوط عشرات
القتلى .وأوضحت المنظمة غير
الحكومية ّ
أن هذه المواجهات
أسفرت عن «مقتل  89شخصا ً
أن  16شخصا ً
على األق ّل كما ّ
آخرين ال يزالون في عداد
المفقودين» ،مشير ًة إلى ّ
أن هذه
الحصيلة األولية تتضمّ ن كذلك
« 74جريحا ً أُصيبوا بالرصاص
أو بالسالح األبيض».

الريــــاضـــية
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مونديال ألعاب القوى 3 :ذهبيات في اليوم األ ّول
بعد تأجيلهــا من الصيــف املايض
ملدة عام كامل بســبب تضارب موعدها
مع أوملبياد طوكيــو املؤجل ،تعود عجلة
مونديال ألعاب القــوى إىل الدوران اليوم
بنســخة واعدة باإلثارة والتشويق ،هي
األوىل يف تاريخ بطوالت العالم يف الواليات
املتحدة األمريكية.
إكتىس ملعب "هايوارد" الشــهري يف
يوجني ،معقل ألعاب القــوى األمريكية،
بأبهى حلة الســتقبال أكثــر من 1900
مشارك ومشاركة عىل مدى  10أيام ضمن
النسخة الثامنة عرشة للعرس العاملي.
نســخة تَعد بالكثري مــن اإلنجازات
واألرقام سواء الشــخصية أو القارية أو
العاملية ،بالنظر إىل التنافس املثري واملتوقع
يف مختلف السباقات واملسابقات.
ومن بــن  43متوجــا ً ومتوجة يف
النسخة السابعة عرشة يف الدوحة يف العام
 ،2019ســيدافع  37منهــم عن ألقابهم
يف واليــة أوريغــون ،كمــا أن  42بطالً
وبطلــة يف أوملبياد طوكيو الصيف املايض
سيتنافسون عىل اللقب العاملي.
وســيكون حامل الذهبيــة األوملبية

وبطل العالم يف ســباق  400م ســتيفن
غاردينر من باهاماس ،واألمريكية ديانا
برايــس ،بطلة العالم يف مســابقة رمي
املطرقة ،أبرز الغائبــن يف يوجني ،األول
بســبب اإلصابة يف وتر أخيــل ،والثانية
بسبب فريوس "كوفيد."-19
كما تغيب العــداءة الكينية برييس
جيبتشريتشــر حاملة ذهبية ســباق
املاراثون يف أوملبياد طوكيو الصيف املايض
إلصابة يف وركها.
وتوزع اليــوم ثالث ذهبيــات منها
اثنتان يف ســباق امليش ملســافة  20كلم
(رجال وســيدات) ،والثالثة يف ســباق
التتابــع املختلط  4مــرات  400م ،حيث
تشارك يف السباق األســطورة األمريكية
أليســون فيليكس ،العداءة األكثر تتويجا ً
يف تاريخ بطوالت العالم ،حيث ستتاح لها
الفرصة لزيــادة رصيدها القيايس يف آخر
مشاركة لها.
عىل صعيد آخر ،حصل العداء الكيني
فردينان أومانياال صاحب الرقم القيايس
األفريقي يف ســباق  100م ،عىل تأشرية
دخــول إىل الواليات املتحــدة يف اللحظة

وصل املدافع السنغايل كاليدو كوليبايل اىل لندن تمهيدا ً النتقاله اىل نادي
تشليس ،بحسب ما ذكرت الصحف االنكليزية امس.
وكشــفت الصحف ان كوليبايل ( 31عاماً) الذي يلعب يف صفوف نابويل
االيطايل منذ العام  ،2014سيوقع عقدا ً ملدة اربع سنوات ،مشرية اىل ان قيمة
الصفقة ستكون نحو  40مليون يورو.
واضافت ان كوليبايل سيخضع للفحص الطبي تمهيدا ً لتوقيع العقد ،ثم
االنضمام مبارشة اىل فريقه الذي يعســكر حاليا ً يف لوس انجليس االمريكية،
لخوض سلسلة من املباريات التجريبية استعدادا ً للموسم املقبل.
وكشفت الصحف ايضا ً ان تشليس بات قريبا ً من الحصول عىل خدمات
املدافع الهولندي نايثان أكي من مانشسرت سيتي يف االيام املقبلة.
ويحاول مدرب تشــليس االملاني توماس توخــل ،من خالل التعاقد مع
كوليبايل وأكي ،ســ ّد الثغرة التي تركها رحيل االملاني انتونيو روديغر اىل ريال
مدريد االســباني والدنماركي اندرياس كريستنســن اىل برشلونة االسباني
ايضاً .وكان تشــليس عزز صفوفه بجناح مانشسرت سيتي رحيم سرتلينغ
االربعاء املايض ،ولحق الالعب بالفريق اىل لوس انجليس( .أ ف ب)

أعلن نادي باشاك شــهري الرتكي
أن األملاني الدويل السابق مسعود أوزيل
انضم إىل صفوفه يف عقد ملوســم واحد،
غداة إعالن رحيله عن فنربغشة.
وقــال بطل تركيا للعــام  2020يف
بيان" :وقــع نادينا عقدا ً مدته ســنة
قابلة للتجديد لسنة أخرى مع
أوزيل".
وكان فنربغشة قد أعلن
يوم األربعــاء املايض،
أن أوزيل ســيغادر
الفريق قبل عامني
من انتهــاء عقده
بـ"اتفاق متبادل"،
بعد استبعاده من
الفريــق األول يف
نهاية آذار املايض.
وانضــم العب أرســنال
اإلنكليزي الســابق قبل أقل من
عام ونصف العام إىل النادي الرتكي،
لكنه استُبعد يف الربيع من تشكيلة

أومانياال يستعدّ للمونديال قبيل حصوله على التأشيرة (أ ف ب)

األخــرة ،وبالتــايل ســيطري إىل يوجني
للمشاركة يف بطولة العالم.
ويملك أومانيــاال ثالث أفضل توقيت
هذا العــام يف ســباق  100م مع 9.85
ثوان ســجله يف أيار املايض ،علما ً انه بات

دخل أرسنال يف مفاوضات مع منافسه املحيل
مانشسرت ســيتي ،بطل الدوري اإلنكليزي لكرة
القدم ،مــن أجل الحصول عــى خدمات الظهري
األوكراني أولكســندر زينتشينكو ،بحسب موقع
"ذي أثلتيك" الريايض.
وبعد حصولــه من فريق املدرب اإلســباني
جوزيب غوارديــوال عىل خدمات املهاجم الربازييل
غابريال جيزوس ،يسعى أرسنال اىل تعويض فشله
يف ضــم املدافع األرجنتيني ليســاندرو مارتينيز،
الذي يقرتب من االنتقال من أجاكس الهولندي اىل
مانشسرت يونايتد ،من خالل ضم زينتشينكو.
وأفاد موقع "ذي أثلتيك" بأن أرسنال وسيتي
يتفاوضان عىل اتمام صفقة انتقال زينتشــينكو
( 25عامــاً) إىل االول ،عىل رغم أنه ما زال مرتبطا ً
مع سيتي حتى .2024
ويعترب مدرب أرسنال ،اإلسباني اآلخر ميكيل
أرتيتا ،من املعجبني جدا ً بزينتشــينكو ،خصوصا ً
أنه عمل معه حني كان مساعدا ً ملواطنه غوارديوال
يف سيتي.
ووصل زينتشينكو اىل سيتي يف العام ،2016
وســاهم يف قيادة الفريق اىل إحــراز لقب الدوري
املمتاز أربع مرات يف املواســم الخمســة األخرية،
إضافة اىل الفوز بالــكأس اإلنكليزية مرة واحدة
وكأس الرابطة أربع مرات ووصوله مع سيتي اىل

أول عــداء من كينيا التــي تمتاز بعدائي
املسافات الطويلة واملاراثون ،يبلغ نصف
نهائي ســباق  100م يف االلعاب االوملبية
وتحديدا ً يف نسخة طوكيو .2021
(أ ف ب)

نهائي دوري أبطال أوروبــا  2021للمرة األوىل يف
تاريخ النادي.
وإىل جانب ضمــه غابريال جيــزوس ،عزز
أرســنال صفوفه أيضا ً بالعب الوسط الهجومي
الربتغايل فابيو فيريا من بنفيكا ،الظهري الربازييل
ماركينيوس من ســاو باولو ،وحــارس املرمى
األمريكي مات تورنر من نيــو إينغلند ،فيما عاد
إليه قلب الدفاع الفرنيس وليــام صليبا والظهري
اإلسباني هكتور بيلريين بعد انتهاء فرتة اعارتهما
ملرسيليا وريال بيتيس االسباني عىل التوايل.
(أ ف ب)

برشلونة يمدّد لديمبيلي حتى 2024

أوزيل إلى باشاك
الفريق بعد دخوله يف رصاع مع اإلدارة.
واحتل باشاك شهري املوسم املايض
املركز الرابع يف الدوري الرتكي ،ويشتهر
النادي بعالقاته الوثيقــة مع الرئيس
الرتكي رجب طيب أردوغان والذي كان
حارضا ً يف زفاف أوزيــل وملكة جمال
تركيا السابقة أمينة غولسه.
وكان الالعــب من أصول
تركيــة والفائز بلقب كأس
العالــم مــع املنتخب
األملاني يف العام 2014
يف الربازيل ،قد تع ّرض
النتقــادات شــديدة
يف أملانيــا قبل وقــت قصري من
نهائيات كأس العالم يف روسيا،
بسبب صورة له مع أردوغان.
وبعد تنديــده بالهجمات
التي وصفها بـ"العنرصية"
عليه ،أعلــن اعتزاله دوليا ً
بعد مونديال .2018
(أ ف ب)
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أخبار سريعة
شكوى غير علنية

ضم زينتشينكو
أرسنال يسعى إلى ّ

يضم
تشلسي
ّ
كوليبالي
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جدّد العــب الوســط الفرنيس الدويل
عثمــان ديمبييل عقــده مع برشــلونة
اإلسباني حتى العام .2024
ويُع ّد هــذا التمديد نهاية مسلســل
طويل من املفاوضات املتواصلة منذ أشهر
عدّة ،بعدما كان برشلونة قد أعلن يف وقت
سابق نية الالعب الرحيل عن النادي ،ليعود
ويتوصل الطرفــان أخريا ً إىل اتفاق
يقيض ببقائه يف "كامب نو".
وشهدت العالقة بني الجانبني
توترا ً ملحوظا ً يف خضم املوسم
املــايض ،حيث طــرد مدرب
برشلونة تشايف ،ديمبييل من
مجموعة الفريــق وأعطاه
إنذارا ً نهائيــاً :التمديد أو
املغــادرة .لكن يف غضون
ستة أشهر ،نجحت إدارة
النادي يف التوصل إىل اتفاق
رسمي.
وأشارت وسائل إعالم كاتالونية
إىل أن ديميبيل وافق عىل تخفيض راتبه
يف ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي
يم ّر بها النادي.
وكان برشــلونة ضــ ّم الربازيــي

رافينيا من ليــدز يونايتــد االنكليزي
(مقابــل  70مليون يــورو من ضمنها
املكافآت) والعب الوسط العاجي فرانك
كيســييه من ميالن اإليطــايل ،واملدافع
الدنماركي أندرياس كريستنســن من
تشــليس اإلنكليــزي بعقديــن ح ّرين.
واســتخدم تشــايف كل نفــوذه إلعادة
إطــاق املفاوضات يف أكثــر اللحظات
توتراً ،إلبقــاء أفضل مم ّرر يف الدوري يف
املوسم املايض ( 13تمريرة حاسمة)
يف كاتالونيا .ويضع ديمبييل يف رأس
أولوياته االســتمرار يف التألق مع
ناد ذائع الصيت كربشــلونة،
يف محاولة استعادة مكانه
يف املنتخب الفرنيس قبل
كأس العالــم 2022
يف قطــر ( 21ترشين
الثانــي  18 -كانــون
االول) .ولم يلعب ديمبييل
بقميص "الديوك" أبطال العالم
 2018منذ خروجه مصابا ً أمام
املجــر يف كأس أوروبا األخرية
.2020
(أ ف ب)

عُ قد أوائل األسبوع الحالي إجتما ٌع
مطول بعيدا ً من األضواء بين رئيس
إتحاد رياضي ورئيس ناد معروف
إشتكى لألول من الصعوبات التي
يعاني منها لتأمين استمرارية
النادي الذي كان في فترات سابقة
رقما ً صعبا ً في البطوالت الرسمية
المحلية ،ملمّ حا ً الى أنه قد يضط ّر
إلتخاذ القرار الصعب باالنسحاب
من البطولة في حال لم يتمكن
من إيجاد التمويل الالزم .وتمنى
رئيس النادي على رئيس االتحاد
أن يراعي وضع األندية المتعثرة
وم ّد يد العون لها ،ال سيما ّ
إن
النقل التلفزيوني ال يفي بالغرض
المطلوب ،حيث ال تحصل االندية إال
على نسبة مئوية محدّدة من العقد
الرسمي.
ّ

ّ
سن الفيل
تجهيز ملعب

تتواصل االعمال بوتيرة
متسارعة في استصالح
أرضية ملعب ّ
سن الفيل
تمهيدا ً لتجهيزه في المرحلة
المقبلة عبر فرشه بالعشب
الصناعي ذات المواصفات
الحديثة ،بحيث يُتوقع أن
يكون جاهزا ً في شهر أيلول
المقبل ،واألولوية ستكون
لتمارين المنتخبات الوطنية
لكرة القدم ومبارياتها الودية،
كما سيعتمده عدد من األندية
للتمارين والتحضير للدوريات
الرسمية .يُذكر ّ
ان تأهيل
الملعب المذكور سيكون على
نفقة االتحاد الدولي "الفيفا"،
وذلك ضمن عددٍ من المشاريع
لتأهيل خمسة مالعب في لبنان.

رالي جزّين األحد

يُنظم النادي اللبناني
للسيارات والسياحة رالي
جزين العاشر بعد غد االحد،
وهو يش ّكل الجولة الثانية
من بطولة لبنان للراليات
للعام الجاري .وتبلغ المسافة
اإلجمالية للرالي 215.22
كلم منها سبع مراحل خاصة
للسرعة بطول  85.83كلم.
وينطلق المتسابقون عند
السابعة من صباح األحد من
ساحة جزين لخوض المراحل
السبع الخاصة انطالقا ً من
بلدتَي بقسطا  -كفرفالوس
وصوال ً الى بلدتَي برتي –
حيطورة ،وتُختتم بالمرحلة
اإلستعراضية في جزين.
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العـــدد  - 884السنــــة الـرابـعـة

بدكن غازكن
بدنا غازنا

عمـــــاد موســـــى
i.moussa@nidaalwatan.com

الرئيس العجوز
"إن الرئيس األميركي العجوز هو
صورة عن أميركا التي بدأت تدخل
مرحلة الشيخوخة أو دخلتها" .ما إن
ّ
تلفط سماحة المرشد األعلى بهذه الجملة
حتى تهاوت األسهم في بورصة نيويورك
لألوراق المالية ،المعروفة قديما ً باسم
،the big boardوسقط ما ال يقل عن
 200عميل بذبحات قلبية مفاجئة بأقل
من ثالث دقائق .مجزرة .وكما في بورصة
نيويورك كذلك في الـ "ناسداك" الكائنة
في محلة التايمز السكوير التي شهدت
هبوطا ً حاداً ،في المقابل إنتعشت بورصة
طهران بشكل لم تعرفه منذ العام 1967
وفتح محمود ودرز رئيس بورصة طهران
قنينة شمبانيا "حالل" إحتفاء بسقوط
ّ
الشيطان األكبر
وزف إلى موظفيه بدء
التداول بأسهم مسيرات رعد إخوان.
وبدأت الكنيسة الكاثوليكية في
سكرانتون بنسلفانيا تبحث في إيفاد
كاهن رفيع الشأن كي "يمشح"
العجوز بايدن ويناوله البرشانة
ويصلي على رأسه ،كما بدت إيرلندا في
حال وجوم لحظة سمعت من مصدر
شديد اإلطالع والبأس اإللهي أن ابنها
البار دخل بسن اليأس.
السيّد يتنمر على ّ
سن فخامة الرئيس
جوزف بايدن المتقدّم في وقت ال
يزال الدردبيس األمريكي البالغ من
العمر ثمانين حوال ً يمارس ركوب
الدراجات الهوائية بشكل دائم كشاب في
العشرينات .يفضل بايدن دراجة "سانتا
كروز" على د ّراجة سانتا كلوز...الشيعي.
وينط الرئيس العجوز ،منذ تس ّلمه
الرئاسة ،من بلد إلى بلد ،غير عابئ
بمعوقات العمر ونصائح األطباء .وإذا
حصل فراغ رئاسي لسبب سيكون بايدن
حاضرا ً مع حكومة كاملة المواصفات.
ويجد الرئيس األميركي العجوز وقتا ً
لمشاهدة مباريات نيويورك يانكيز
في البيسبول وسائر بطوالت كرة
القدم األميركية ،وقد نراه في مباراة
إستعراضية قريباً.
ال يتلعثم الرئيس العجوز وهو
يقرأ خطبه .لسانه يبرم في فمه كما
يجب .سمعه جيد .يستطيع صعود
األدراج والنزول بثقة وال يخشى التعثّر
بالسجاجيد .يعرف ما يحصل حوله.
يتكل على فريق عمل محترف وال يصغي
إلى صهره الدكتور هوارد كيرين في
مسألة تشكيل الحكومات أو تعيينات
الفئة األولى .يستشير بايدن صهره
كطبيب فقط.
بايدن عجوز؟ كيف لو شاهد المرشد
األعلى العزيز هنري كيسنجر في كامل
تألقه الذهني وهو في الـ 99لجزم أن
زوال أمريكا مسألة أشهر .وماذا لو زاح
نظره عن بايدن وحدّق في كماال هاريس؟
بالفعل الله مكمّ لها معها هي صورة
اميركا اليوم التي تنقل العالم والعلم مئات
السنين إلى األمام ال إلى الوراء.
أميركا عجوز؟ وماذا عن لبنان الداخل
بقوة في سن اليأس؟

متسلّقو األشجار حاجة ضرورية لألبحاث العلمية

يفقد اإلنسان
هـــــــــــــــل
نحو أربعة
تعــــــــــــلم كيلوغرامات
من خاليا الجلد
كل سنة.

تؤكد عاملة النبات مارتا برييرا التي تعرب عن رسورها لتمكنها من
االستعانة بخدمات زيالو القيّمة .وتقول الباحثة يف جامعة والية
أمازوناس" :نعترب كعلماء ّ
أن عمل هؤالء املتسلقني بالغ األهمية،
خصوصــا ً يف هذه املنطقة التي ال ندرك ســوى  30%من تنوعها
البيولوجي ،إذ ال نستطيع من دونهم أن نأخذ عينات من األنواع".
ويتســلق زيالو مرتديا ً قميصا ً أبيض بســيطا ً ورسواال ً
قصريا ً ملوناً ،من خمس إىل ست مرات يوميا ً أشجارا ً قد يصل
ارتفاع بعضها إىل خمســن مرتاً ،بهدف جمع أوراق أو فاكهة
منها أو لقطع بعض أغصانها .ويتوىل املتســلق كذلك تثبيت
كامريات عىل قمم األشجار لتصوير الطيور أو القرود( .أ ف ب)

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

غرامة بحق من ال يبتسم للمواطنين في الفيليبين
أمر رئيس بلدية فيليبيني عنارصه الذين يتعاملون
مبارشة مع الســكان باالبتســام تحــت طائلة فرض
غرامة عليهم ،يف مسعى لتحسني الخدمات املقدمة من
السلطات املحلية.
تبنى أرستوتيل أغريي هذا الشهر "سياسة االبتسامة"،
إثر تسلمه مهام رئاسة البلدية يف مدينة موالناي بمقاطعة
كويزون .ويفرض املرسوم الجديد عىل املوظفني الرسميني
االلتزام بهذا املوجب الجديد بهدف خدمة الشــعب بصدق
وإعطائه شعورا ً بالسكينة وتوفري أجواء ودية.
ويؤكــد أغريي أن هذا التدبري اتُّخذ بعد شــكاوى من
الســكان ،خصوصا ً من مزارعي جــوز الهند وصيادين،

بشــأن معاملة مزعجة من املوظفني البلديني عند التوجه
إليهم لدفع الرضائب أو طلب املساعدة.
ويُضطــر البعض للميش ســاعة من القــرى النائية
للوصول إىل مقــر البلدية .لكن عندما يصلون ،يشــعرون
باالنزعاج مــن ترصف املوظفني الذيــن يتعاملون معهم،
بحســب رئيس البلدية الجديد ،وهو ابن وزير عدل سابق يف
عهد الرئيس رودريغو دوتريتي .ويســعى أغريي الذي كان
أخصائيا ً يف العالج الوظيفي قبل ترشحه النتخابات التاسع
من أيار ،إىل تغيري ترصفات املوظفني الرسميني .وسيواجه
املوظفون الذين يمتنعون عن التبســم عقوبة تصل إىل دفع
غرامة توازي راتب ستة أشهر ،أو تجميد مهامهم( .أ ف ب)

بورتريه ذاتي لفان غوخ في اسكتلندا
عثر متحف اسكتلندي عىل رسم
بورتريه ذاتي لفنســنت فان غوخ يف
الجهة الخلفيــة للوحة أخرى أنجزها
الرســام الهولندي الشهري ،ووصف
القائمون عىل املوقع هذا االكتشــاف
بأنه نادر للغاية.
حصل هذا االكتشــاف "املذهل"
بعد دراسة باألشــعة السينية للوحة
"بورتريــه قرويــة" التــي أنجزها
فان غوخ ســنة  ،1885قبل معرض
مخصــص لالنطباعيــة يف إدنــره.
واكتُشــف البورتريه عىل جهة العمل
الخلفية ،مغطــى بطبقات من الغراء
والكرتون أضيفت عــى ما يبدو قبل
معرض يف مطلع القرن العرشين.

وتوضح أمينة متحف "National
 "Galleries of Scotlandفرانســس

ترصخ عاملة نبات ألحد متســلقي األشــجار طالبة منه
قطع غصن من شــجرة تنتمي إىل نوع مهــدّد باالنقراض يف
ً
قائلــة له" :اقطع غصنا ً آخر يا زيالو" .وينفذ
غابة األمازون،
زيالو ،واســمه الحقيقي جوزيه ريموندو فرييرا ،التعليمات
التي وُجهت إليه ،مستخدما ً مقص تقليم أشجار ليسقط أمام
العلماء املوجودين يف املكان جذع من إتوبا ،هي شجرة تُستخدم
أخشابها يف بناء القوارب .وزيالو هو أحد القالئل القادرين عىل
بثوان.
تس ّلق قمم أشجار غابة األمازون
ٍ
وتضم املنطقة نحو عرشين متسلق أشجار تعمل غالبيتهم
يف قطاع يُعترب غري رسمي وال يتمتعون بحماية اجتماعية ،عىل ما

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

فول أن "مثل هذه اللحظات أمر نادر
ً
للغاية"،
مضيفة" :اكشتفنا عمالً غري
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معروف لفنسنت فان غوخ ،أحد أهم
الفنانني وأكثرهم شعبية يف العالم".
ويُعــرف عن فــان غــوخ إعادة
اســتخدامه للوحات بهدف توفري املال.
ويُظهر رســم البورتريــه الذاتي رجالً
ملتحيا ً معتمرا ً قبعة مع وشــاح حول
الرقبــة .ويمكن بوضــوح رؤية األذن
اليرسى التي قطعها الرسام سنة .1888
وخالل املعرض الــذي يقام بني
 30تمــوز و 13ترشين الثاني ،يمكن
للزائرين رؤية الرسم الذي أعيد إنتاجه
بواسطة التصوير الشعاعي .ويبحث
املتحف االسكتلندي حاليا ً عن طريقة
إلزالة الغــراء وفصل العملني من دون
إلحاق األذى بهما( .أ ف ب)

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

