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بـــشــــــارة شــــــربـــل
ليس سيئا ً عىل اإلطالق الجدل الدائر
حول تفريع بلديــة العاصمة ،خصوصا ً
إذا أفىض اىل نتيجة ملموســة بعيدا ً عن
االفكار "الوحدوية" البائدة أو"االنعزالية"
العقيمة .فجدل الالمركزية خاضته دول
كثرية تضم تنوعا َ طائفيا ً أو إتنياً ،أو فيها
مجرد مصلحة مناطقيــة أملتها قناعة

بأن الوحــدات املحلية الصغرية أنجح من
الكبرية ،وبأن محاســبة املقرصين فيها
أسهل وأفعل.
بــدا موضوع تقســيم بلدية بريوت
يف األيــام األخرية مناســبة لالســتثمار
الطائفي .مسيحيو "األوىل" يرفضون دفع
"الجزية" ،ومســلمو"الثانية" يخشون
عىل عفاف "ســيدة العواصم" العروبية
من االنتهاك ،يف حــن أن طرح تجزئتها

اىل بلديتني أو أكثر ينســجم حتما ً مع ما
أثبتته تجارب مدن عظيمة ،خصوصا اذا
كان أحد األهداف فــك "تداخل" طائفي
من النــوع اللبناني ،نجم عنه شــعور
بالغبن والتمييز ،يف غياب قيادة ســنية
بحجــم الرئيس رفيق الحريــري قادرة
عىل االســتيعاب وتغطية العيوب بشتى
األساليب.
لو كانت بلديــة بريوت ناجحة وذات

ادارة عادلة ملا ُ
طرح تقســيمها .هذا أمر
بديهــي ،فكيف اذا كانت األلســن تلوك
سمعتها ،والوقائع تثبت ضعف انتاجيتها،
وصارت مرضب مثــل يف البطالة املقنعة
والتلزيمات املشبوهة والفساد الذي حرم
كل شــوارعها من أي انماء قبل أن يكون
غري متوازن ،وقبل جائحة كورونا وتفجري
مرفأ العاصمة وقسم من شقها الرشقي
املسيحي؟.

لماذا أوقف المطران موسى الحاج
في الناقورة؟
صباح أمس ،عند الساعة الحادية عرشة والنصف
تقريباً ،وصل راعي أبرشــية حيفا واألرايض املقدسة،
والنائب البطريركي عىل القدس واألرايض الفلسطينية
واململكة الهاشمية ،يف الطائفة املارونية ،املطران موىس
الحــاج إىل معرب الناقورة عائدا ً إىل لبنان فتم توقيفه يف
مركز األمن العام .طوال ثماني ساعات استمر التحقيق
معه .املعلومــات ذكرت أن التوقيف جاء بناء عىل قرار
من قايض التحقيق العسكري فادي عقيقي وأن املطران
شــعر باملهانة نتيجة إخضاعه لتفتيش دقيق شمل
كل األغراض التــي ينقلها معه ولم تتم مراعاة مركزه
الديني وكونه نائبا ً بطريركيا ً يمثل البطريرك املاروني
مار بشــارة بطرس الراعي ،وقد أطلق رساحه بعد كل
هذا الوقت وبعد تدخل مراجع كنسية وقضائية عليا.

واملطران مــوىس الحاج من مواليــد  ،1954من
بلدة عينطورة املتن ،سيم كاهنا ً يف الرهبنة األنطونية
العام  ،1980حائز عىل إجازتني يف الفلسفة والالهوت
من جامعة توما اإلكويني يف روما ،ليســانس يف علم
الكتاب املقدس ،ودكتوراه يف علوم الكنيسة الرشقية،
وشغل مناصب كنســية كثرية .انتخب مطرانا ً يف 16
حزيران وسيم أسقفا ً يف  28من تموز ّ 2012
وعي عىل
أبرشية حيفا والقدس يف أيلول من العام نفسه .وبحكم
وظيفته ومهامه الدينية يتنقل بــن لبنان واألرايض
الفلسطينية املحتلة وهي قاعدة يتمتع بها رجال الدين
املســيحيون اللبنانيون الذين يخدمون الرعايا هناك
وليست اســتثناء .وقد ذهب البطريرك الراعي نفسه
وزار الرعايا هناك.
١٣

"الزواج المدني ...بال هرج ومرج" للمحامية جوزيان أسعد لحود.

(نص المقال كام ً
ال على الموقع اإللكتروني ضمن صفحة "مساحة حرة")

الرسية
أثارت التعديــات التي أدخلتها لجنة املال واملوازنــة عىل قانون
ّ
املرصفيــة "إرتيابا ً مرشوعاً" من حرف القانون عن هدفه االســايس .بيد أن
"العكس هو الذي حصل" ،بحســب رئيس لجنــة حماية حقوق املودعني يف
نقابة املحامني يف بريوت املحامي كريم ضاهر" .حيث أتت التعديالت لتتوافق
مع غاية النقابة بإقرار قانون عرصي يتطابــق مع املعايري الدولية املعمول
الرسية املرصفيــة ،إنما االنتقال من
بها عامليــاً .فالهدف لم يكن فقط رفع
ّ
الرسية املهنية .وهذا ما نجحنا بتحقيقه من خالل العمل
الرسية املرصفية إىل
ّ
ّ
التشاركي يف اللجنة الفرعية ،وجانبيا ً مع رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان،
ّ
مفصل ودقيق.
الذي كنّا نزوّده باملقرتحات الخطية بشكل
١٣

المطران موسى الحاج

توقيع إتفاقيّة شراكة في مجال الطاقة خالل "الزيارة التاريخيّة"

بن زايد وماكرون :لتعزيز التعاون
بين اإلمارات وفرنسا
خالل أوّل زيارة له إىل الخارج منذ تو ّليه منصبه،
بحث رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة الشــيخ
محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس الفرنيس إيمانويل
ماكــرون يف قرص اإلليزيه أمــس عالقات الصداقة
وفرص تعزيز التعاون بني البل َديْن ،يف ضوء الرشاكة
اإلسرتاتيجية الشاملة التي تجمع اإلمارات وفرنسا.
وقد شملت املباحثات التي جرت بني الزعيم َْي
مجمل التطوّرات والقضايا اإلقليمية والدولية التي

تهم البل َديْن ،بحسب وكالة "وام" ،فيما أكد بن زايد أن
عالقات الصداقة بني اإلمارات وفرنسا قوية وراسخة
ّ
املؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
منذ عهد
مشــدّدا ً عىل أن الطاقة بك ّل أنواعها تُمثل أحد أه ّم
مجاالت التعاون بني البل َديْن ،واإلمارات حريصة عىل
دعم أمن الطاقة يف العالم عامة ويف فرنسا خصوصاً،
منوّها ً بتوفر العديد من إمكانات الرشاكة ومقوّماتها
بني البل َديْن يف هذا املجال.
١٣

رغم التهديدات بقطع إمدادات الغاز الروسي

الريــاضــية 15
مونديال القوى:
جامايكا تر ّد على
الواليات المتحدة

١٣

محاولة تركيب ملف للضغط على البطريرك الراعي

خـــالـــد أبـــو شـــقـــرا

"عمل بطولي" ُيحبط
مجزرة محتّمة في
مركز تجاري أميركي

عن مغارات الهدر في لبنان:
أخطبوط حي ّ ُ
ويركل!
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اإلتحاد األوروبي يُعزّز دعمه
ألوكرانيا

ما زالت اآللة الحربية الروسية تفتك برشق أوكرانيا وجنوبها ،حيث
يســعى الكرملني إىل تكثيف عمليّات الجيش الــرويس امليدانية لتحقيق
مكاســب بوترية أرسع ،بينما جــدّدت وزارات خارجيــة دول االتحاد
األوروبي أمس إرادتها يف تعزيز دعمهــا ألوكرانيا وزيادة ضغطها عىل
موسكو رغم التهديدات بقطع إمدادات الغاز الرويس.
ور ّدا ً عىل ترصيحات رئيس الوزراء املجري فيكتور أوربان األخرية،
قال مسؤول السياســة الخارجية يف االتحاد األوروبي جوزيب بوريل ّ
إن
"بعض القادة األوروبّيني رصّ حوا أن العقوبات كانت خطأ .ال أعتقد أنها
خطأ ،هذا ما ينبغي علينا فعله ،وسنُواصل فعله".
١٣

الرئيس الفرنسي خالل استقباله الرئيس اإلماراتي في قصر اإلليزيه أمس (أ ف ب)
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ماذا لو "« ُنسفت"» حكومة تصريف األعمال في الساعات األخيرة؟
قد توضع بني يديهــا صالحيات رئيس
كــلــيـــر شــكـــر
الجمهورية يف حــال حصول الفراغ كما
حصل مع حكومة تمام ســام يف نهاية
بعد أق ّل من أربع وعرشين ساعة عىل
عهد الرئيس ميشــال سليمان ،مع العلم
انتهاء اإلستشارات النيابية غري امللزمة،
ّ
ّ
وتحصنت
أن األخرية نشــأت وتكوّنــت
بــدا ّ
أن رئيس الحكومــة املك ّلف نجيب
ميقاتي قد حسم أمره بعدم املبادرة جديا ً
بتفاهمــات سياســية وحظيــت بكل
الرشوط الدستورية التي تجيز لها القيام
نحو تشــكيل حكومة جديــدة واإلبقاء
بهذه املهمــة ،وهي رشوط ال تتوفر لدى
عىل حكومة ترصيــف األعمال الحالية،
حكومة ترصيف األعمال التي يرأســها
بوصفها الرتكيبة التي تناسبه يف مرحلة
ميقاتي حالياً.
الفراغ الرئــايس املتوقــع حصوله بعد
ويف هذا السياق ،يقول بعض املتابعني
خروج رئيس الجمهورية ميشــال عون
ّ
إن رهانــات الرئيــس املكلــف تتطلب
من قرص بعبدا يف  31ترشين األول املقبل.
توافقات سياســية كــرى «لرشعنة»
فعلياً ،ذهــب الرئيــس ميقاتي يف
الثغرات الدستورية ،وأن املجلس النيابي
رهانه هذا إىل الخطوة العملية «القاتلة»
ال يســتطيع «تعويم» حكومة ترصيف
حني قدّم للرئيس عون تشكيلة جاهزة،
األعمــال لتمكينها مــن إدارة البالد بال
«اســتفزازية الطابع» ،وبال أي تشاور
هذه التفاهمات ،كما أن التكليف الجديد
جدي مع القوى السياســية ومع رئاسة
ســيصبح موضع ســجال واجتهادات
الجمهورية التي تتسلح بنص دستوري
دســتورية مرشوعــة
واضح ال يحتمل التأويل
تصل إىل حــد اعتبار هذا
يقول إن الرئيس املكلف
التكليــف وكأنّه لم يكن،
يشكل الحكومة باالتفاق
اللغط الذي قد يثيره
بعد الشــغور ،خصوصا ً
مع رئيس الجمهورية.
أن تكليف ميقاتي كان ما
واألرجــح ّ
واقع تسلّم حكومة
أن هــذه
الثقــة التــي تحيــط تصريف أعمال صالحيات دون «األكثرية املطلقة» يف
عملية التسمية.
بحركة رئيس الحكومة
رئيس الجمهورية قد
ويلفت بعض املتابعني
املكلف ،بشــكل يدفع به
يدفع إلى البحث عن
إىل ّ
أن اللغــط الــذي قد
إىل «التطنيــش» ووضع
يديه يف ماء بــارد ،تنبع صياغات دستورية تحمي يثريه واقع تس ّلم حكومة
ترصيف أعمال صالحيات
من الظــروف املحيطة
صالحيات الرئاسة
رئيــس الجمهورية ،قد
بالتكليف لجهة مداهمة
يدفع إىل البحث عن صياغات دســتورية
االستحقاق الرئايس ،ومن الدعم الفرنيس
تحمي صالحيات الرئاســة يف حال وقع
له وما يمكن وصفــه بـ»غض النظر»
الشغور .وهنا ،يرتدد ّ
أن هناك من ينصح
األمريكــي ،وانعكاس ذلك عىل املســار
باعتمــاد بعض املخــارج أو «الفتاوى»
الحكومي برمّ ته ،علما ً ّ
بأن كل محاوالت
التي تحمي هــذه الصالحيات وذلك عرب
ميقاتي لتزخيم الدعم الفرنيس و»نصف
سيناريوين متممني لبعضهما البعض:
الدعم» األمريكي ،بانفتاح عربي ال سيما
األول ،بيــان رئايس قبيــل انتهاء
سعودي ،تجاهه ،باءت بالفشل.
الوالية الرئاسية بســاعات ،يك ّلف فيه
ّإل ّ
أن ما لم يحســب لــه ميقاتي
رئيــس الجمهورية مؤسســة املجلس
حســاباً ،هــو أن الواقع الدســتوري
الدســتوري مهمة إدارة الفراغ واتخاذ
والســيايس يف لبنان ال يسمح باقرتاف
الالزم النتخاب رئيس جمهورية جديد،
خروقات دستورية قد تستدعي خروقات
مع اإلشارة هنا إىل أن املجلس الدستوري
سياسية خطرية عىل مستوى االستقرار
يتمتع بكل ما هو مطلوب عىل مستوى
العام ،وذلــك مثالً يف حال ت ّم التعامل مع
امليثاقيــة والرشعيــة والتوافقــات
حكومة مستقيلة تقوم بترصيف األعمال
السياسية.
وكأنهــا حكومة مكتملــة املواصفات

خفــايـــا
ّ
تبــن أن اتهامات النائب
جــران باســيل لـ»القــوات
اللبنانية» بأنهــا تخ ّ
طت الحد
املسموح به يف اإلنفاق اإلنتخابي
أظهر عكســها التقريــر الذي
أصدرته بعثــة اإلتحاد األوروبي
التي راقبت اإلنتخابات وأوردت
فيه إحصاءات حــول التغطية
اإلعالمية واإلنفاق.
قالت جهــات متابعة إن
الرقم املعوّل عليه كمردود مايل
من الثــروة النفطيــة التي قد
يجنيها لبنان قد ال يقارب ما ت ّم
هــدره يف وزارة الطاقة من دون
أن يكون لدينــا كهرباء .هذا إذا
حصل.

المجلس النيابي ال يستطيع «"تعويم"» حكومة تصريف األعمال

الثاني ،وهو خطوة مكملة من خالل
قيام رئيس الجمهورية بتكليف املجلس
األعىل للدفاع بالحفاظ عىل االســتقرار
العام يف البالد ،ومســاندة القرارات التي
يتخذها املجلس الدســتوري يف مهمته
االنقاذية الطارئة.
ويرى املتابعــون أنّه يف هذه الحالة،
ســتتحول حكومة ترصيف األعمال إىل
«ناس من ورق» ،وســيتم التعامل معها
وكأنهــا غري موجودة ،ولــن يبقى أمام
الرئيس املكلــف اال التف ّرغ مللف الطعون
النيابية التي يبــدو أنها تأخذ حيزا ً كبريا ً
من اهتمامه وســط ترسيبــات تنقل
عن محيطه تيش ّ
بأن هــذه الطعون لن
تمر «سياســياً» ،يف إشــارة مُب ّ
طنة اىل
أن املجلس الدستوري ســينظر يف هذه
الطعون تبعا ً لحسابات سياسية ،وليس
استنادا ً إىل اكتمال امللفات قانونيا ً وجدية

األدلة املادية التــي يتضمّ نها بعض هذه
الطعون.
إشارة إىل أنّه ،مع انتهاء مهلة تقديم
طلبــات الطعون باالنتخابــات النيابية
اللبنانيــة يف  16حزيــران املايض ،كان
أمام املجلس الدســتوري خمسة عرش
طعناً ،مو ّزعة بني دوائــر بريوت األوىل،
وطرابلــس ،وزحلة (البقاع األوســط)،
وبعلبــك  -الهرمل (البقاع الشــمايل)،
والجنــوب األوىل والجنوب الثالثة ،واملتن
(جبل لبنان) ،وعكارّ .إل ّ
أن عدد الطعون
الجديّــة املمكن قبولهــا ،ال يتعدى عدد
أصابع اليد الواحــدة ،ويف طليعتها ذلك
املقــدّم من فيصل كرامــي ضد كل من
النواب رامي فنــج ،ايهاب مطر ،فراس
السلوم ،واملقدّم من جاد غصن ضد رازي
الحاج وأغوب بقرادونيان.
ويُنتظــر أن يت ّم تعيــن مقرر لكل

يرتدد أن العديد من رؤساء
البلديات يف عكار ومناطق أخرى
كثرية ،يستنكفون عن الحضور
إىل مكاتبهــم فيما تقفل أكثرية
البلديــات أبوابهــا منذ مدة وال
تقــوم بــأي عمــل وتتكدس
النفايات يف الشــوارع وال حلول
لها وهي يف عجز كامل.
طعن مقدّم ،إذ وفق املادة  47من نظامه
الداخيل «عىل رئيس املجلس الدستوري
فــور ورود الطعن ،أن يعــن مقررا ً أو
أكثر عند االقتضاء ،مــن بني األعضاء،
لوضع تقرير يف القضية» .وحددت املادة
 29املعدلــة من قانون إنشــاء املجلس
الدســتوري املهلة التي يتوجب خاللها
عىل املقــرر رفع تقريــره «مهلة ثالثة
أشهر عىل األكثر من تكليفه ويحيله إىل
رئاسة املجلس الدستوري» .وبعد تسلمه
التقرير فإن النظــام الداخيل حدد مهلة
شــهر كي يصدر املجلس قراره عىل أن
تبقى جلســاته مفتوحــة لحني صدور
القرار.

«"تطيير»" اإلنتخابات البلدية واإلختيارية يتقدّم...
ّ
تتحضر لـ»"تمرير"» التمديد الثاني
السلطة
التأقلم معه ،لكن الخطورة تكمن يف تحضري األجواء
أالن ســركــيــس
منذ اآلن الحتمال تأجيل هذه اإلنتخابات بعد التمديد
األول للمجالس البلدية واملخاتري سنة واحدة.
ما إن إنتهت «همروجــة» اإلنتخابات النيابية
أدّى الضغط الــدويل إىل عدم قدرة بعض القوى
التي لم تبدّل كثــرا ً يف صورة املجلــس ،حتى بدأ
السياسية عىل تأجيل اإلنتخابات النيابية ،يف حني أنه
الحديــث عن املعــارك البلديــة واإلختيارية التي
من املرجّ ح أن يساهم هذا الضغط يف تمرير إستحقاق
ستشهدها البلدات والقرى اللبنانية كافة.
إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ،لكن ما هو أكيد أن
يف اإلســتحقاق البلدي واإلختياري ،تســقط
الضغط إلتمام اإلنتخابات النيابية والرئاســية غري
كل الحســابات و»البوانتاجات» ،وتدخل العوامل
موجود يف اإلنتخابات البلدية واإلختيارية ،وهذا عامل
املناطقية والعائلية بقوّة لتمتزج بعامل السياســة
ستستغله الطبقة الحاكمة من أجل
واألحزاب ،لذلــك فإن غالبية القوى
تمرير التمديد.
السياسية تحاول تجنّب هذه الكأس
أما العامل الثاني الذي تستغله
امل ّرة التي ال مف ّر منها.
قد يحل ببلدية بيروت
ّ
القــوى املرتاجعــة فيتمثل يف رفع
املتوقعة
وش ّكل عامل الرشذمة
أحد أســباب تأجيــل اإلنتخابات ما حل ّ ببلديات طرابلس منسوب التوتري الطائفي يف البلديات
من غياب للتمثيل
املختلطة وعىل رأسها بلدية بريوت،
البلدية واإلختياريــة ،ألن هذا األمر
حيث أن غياب تيار «املستقبل» عن
سيؤثّر ســلبا ً عىل القوى السياسية
المسيحي
املشهد الســيايس سيؤدّي حكما ً إىل
التي خاضت أعنف معركة يف تاريخ
كرس التوازنات الطائفية ،وقد يحل ببلدية بريوت ما
اإلنتخابات النيابية.
ح ّل يف بلديات طرابلس من غياب للتمثيل املسيحي.
وإذا كان الرهان عىل املعركــة النيابية لتغيري
وبالنســبة إىل العامل الثالث الــذي قد يؤجّ ل
واقع املجلس النيابي ،فإن للمجالس البلدية أهمية
تلك اإلنتخابات ،فهو يتمثّل يف ضعف اإلســتعدادات
قصوى يف زمن اإلنهيار ،والحديث عن تطوير النظام
اللوجســتية وغياب التمويل ،فاإلنتخابات البلدية
ّ
املوســعة يف ظ ّل
واإلتجاه نحو الالمركزية اإلدارية
واإلختياريــة تحتاج إىل تحضريات أكثر من النيابية
فشل النظام املركزي.
وال يمكن إجراؤهــا يف يوم واحد ،يف حني ان خزينة
ويُعترب هذا اإلستحقاق مهمّ ا ً إلعادة إستنهاض
الدولة تفتقد لألموال الالزمة.
الهمم يف البلدات واملدن ،وليشــكل أساس اإلنطالق
ويأتي الخوف األكرب عىل اإلســتحقاق البلدي
لعمل إجتماعــي وتنموي جديد بعد اإلنهيار وبداية

أزمة بلدية بيروت قد تتفاقم طائفيًا

واإلختياري إذا ما طال أمد الفراغ الرئايس ،وســط
عدم القدرة عىل تأليف حكومــة جديدة واإلكتفاء
بحكومــة ترصيف األعمال يف زمــن اإلنهيار ،لذلك
يصبح التمديد واجبا ً للبلديات واملخاتري تحت عنوان
«الرضورة تبيح املحظور».
هناك تجربة مريرة للتمديد للبلديات واملخاتري،
فإذا كانت الحرب األهلية الســبب الرئييس ،إال أنه
بعد إتفاق «الطائف» إنتُخب رئيســان للجمهورية
وجرت اإلنتخابات النيابية يف دورتَي  1992و1996

ولم تســتعجل الســلطة إجراء اإلنتخابات البلدية
واالختياريــة ،وأجرتها للمــرة االوىل بعد الحرب يف
العام  ،1998أي بعد  8ســنوات عىل سكوت املدفع،
يف حني أن اإلنهيار الذي يعيشــه لبنان حاليا ً أخطر
من كل حروب املدفع ،مما يفتح باب التمديد الثاني
للمجالــس البلدية واملخاتري خصوصــا ً وأن قوى
سياسية بدأت التحضري لخيار التمديد وتدرس سبل
تمريره مــن دون ضجّ ة وتحت عنــوان «الظروف
القاهرة».

محـــــليـــــات
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ض
تح ّول على المستوى الوطني وعلى المستوى السنّي إلى ما ٍ

طوني فرنسيس

تيار "المستقبل" عاد مجددًا لكن من باب المشاحنات

بيان جدة
كيف يمكن ترجمته؟

االنتخابــات النيابية .أخفى كالم النائب الســابق الذي
غــــادة حـــالوي
شــغل حتى االمس القريب منصب نائــب رئيس تيار
املستقبل مصطفى علوش غيضا ً من فيض العالقة التي
أعاد السجال املتجدد بني النائب السابق مصطفى
صارت أكثر من متوترة بينه وبني مســؤويل املستقبل.
علوش ومنسق عام اإلعالم يف تيار املستقبل عبد السالم
يتّهم علوش املستقبليني بشن حرب قاسية عليه خالل
مــوىس املســتقبل اىل األذهان مجــدداً .حرسة غياب
االنتخابات النيابية ومحارصته وكيف أن الهجمة عليه
املستقبل يعيشها املستقبليون ال سيما بعد االنتخابات
النيابية التي أفرزت نوابا ً لكنها لم تحقق حضورا ً سنيا ً
مســتمرة عرب مواقع التواصل االجتماعي ،ما يضطره
لفتح النار يف اتجاه الجهات التــي تقف خلف الهجوم
وازنا ً أو كفيالً بإعادة الســنة للعب دورهم عىل سابق
عليه.
عهده.
عىل عكس الكثريين غــره رفض علوش االنكفاء
جاءت نتائج االنتخابات النيابية لتؤكد أحقية قرار
رئيس تيار املســتقبل ســعد الحريري بالتنحي جانبا ً
عن الساحة السياسية واســتم ّر يف أداء دوره السيايس
رافضا ً قرار التنحي أو االنكفاء مثلما هو مطلوب منه.
وتعليق نشــاطه الســيايس اىل أجل غري مسمى كما
مؤسف كيف تحول «املستقبل» بحضوره عىل املستوى
أرس ملقربني بعد
يرى املســتقبليون .بتقديره وفق مــا ّ
ماض وسط تاليش دور
الوطني وعىل املستوى السني إىل ٍ
االنتخابات مبارشة أن ما شــهدته االنتخابات وشكل
الســنة وتضعضعهم وغياب تأثري دورهم .يف طرابلس
املجلس الجديد يثبتان أن أي تغيري غري ممكن وان االمور
ال أثر ألي شخصية ســنية وازنة وال
ستزداد سوءا ً يف ظل االنقسامات الحادة
حضور فعيل لــه ثقلــه ،ويف بريوت
واملشاحنات السياســية .بعدها لم يعد
غابت الزعامة السنية وتراجع حضور
ّ
الحريري الذي تــرأس الحكومة مرات وحده السني غائب بال
الشخصيات البارزة يف العاصمة .وبعد
عدة يف لبنان يريد أن يسمع بأي تفصيل
يتعلق بلبنان ليبني عليه .تقدم تدويناته زعيم أو مسؤول يعبّر االنتخابات لم ينجح السنة يف تشكيل
عىل تويرت ملحة موجزة وتأكيدا ً أن الرجل عنه ويعزّز حضوره الذي تكتل نيابي سيايس ذي ثقل فعيل .دور
أقفل الباب خلفه حني غادر .هو يكتفي كان الفتًا في محطات السنة األسايس صار بيد العشائر خارج
العواصم األساســية أي خارج بريوت
باســتذكار
الراحلني ليعدهــم بإكمال سياسية إقليمية معينة
وطرابلس وصيدا.
مسريتهم مستخدما ً تلك العبارة الشهرية
للشــيعة دورهم وحضورهم من خــال الثنائي
«لن ننىس».
الشــيعي واملقاومة ولديهم مرشوع ســيايس ،كذلك
اخترص الحريري حضــوره بعبارات مقتضبة عىل
للمسيحيني حضورهم وعيونهم شاخصة باتجاه رئاسة
تويرت يتتبعهــا امللهوفون يف تيــاره ملعرفة مصريهم
الجمهوريــة .حتى الدرزي له مرشوعــه ويكافح من
لع ّل يف ثناياها بشــارة خري تبرش بعودة قريبة أو إعادة
أجله وهو الحفاظ عىل وجوده وسط األكثريات .وحده
استنهاض طال انتظارها .طوى تيار املستقبل صفحته
الشارع السني غائب بال زعيم يخترصه أو مسؤول يعرب
وبــات حضوره يقتــر عىل الرتاشــق اإلعالمي بني
عنه ويعزز حضوره الذي كان الفتا ً يف محطات سياسية
أفراد ينضوون تحت لوائه وآخريــن غادروه يف أعقاب

لم يخرج البيان األميركي -السعودي
في بنده اللبناني عن سياق المواقف
السعودية والخليجية بشأن األوضاع
اللبنانية ،وال عن سياق المواقف الدولية
ً
عامة التي باتت تردّد العناوين التقليدية
المعروفة في دعم سيادة الدولة
وحصرية السالح الشرعي وتطبيق
الدستور ومواعيده وإنجاز اإلصالحات
ومنع تحول لبنان مقرا ً لإلرهاب
والتخريب والمخدرات ودعم قواته
المسلحة للقيام بمهامها الوطنية.
للوهلة األولى يمكن إضافة ما صدر
إلى «األرشيف العالمي الخاص باألزمات
اللبنانية» ،ويمكن نقع البيان وشرب مائه
عمالً بنصائح البرق والرعد ،لوال السياق
والظروف التي صدر فيها واألطراف التي
قررته وأصدرته.
لقد ّ
خص الجانبان السعودي
واألميركي عددا ً محددا ً من البلدان
المأزومة باهتمامهما .منها سوريا،
وشدّدا على تثبيت وقف النار وتنفيذ
القرار  2254ودعم مهمة مبعوث األمم
المتحدة ،وليبيا حيث تم التأكيد على
إجراء االنتخابات واستعادة السالم،
ولبنان حيث أعاد الجانبان اإلعالن عن
رؤيتهما للمخارج المطلوبة.
لم تكن الرؤية األميركية  -السعودية
ألوضاع هذه البلدان صدامية .فال ذكر
إليران و»حزب الله» في سوريا ،وال
انتقادات لروسيا أو تركيا ،وخالصة
القول إن هناك نوعا ً من الرضى
واالنتظار مشفوعا ً بتمني انتصار منطق
األمم المتحدة ورغبات شعوب البلدان
المعنية.
بشأن لبنان يصحّ االنطباع نفسه.
يرسم السعوديون واألميركيون
خارطة طريق ،يعرفها اللبنانيون
ويأملون تحقيقها في أغلبيتهم .ال
يدخل صاحبا البيان في التفاصيل وال
يذك ّران بموقفيهما من «حزب الله» أو
النفوذ االيراني ،وإنما يتركان للبنانيين
أن يقرروا أي طريق سيسلكون
لتحقيق عناوين سيادتهم واستقاللهم
وازدهارهم.
في ذلك بعض التخلي أو الكثير
منه ،لكن فيه أيضا ً الحقيقة عارية أمام
اللبنانيين .فبعد االنتخابات النيابية
األخيرة الحظ العالم حدود التغيير
السياسي الممكن ،واكتشف أن صيحات
االنتفاضة المكبوتة غير قادرة في ظل
قانون انتخابي كالذي جرت االنتخابات
بمقتضاه ،على ترجمة نفسها بأغلبية
نيابية سياسية تفرض بالديمقراطية
وجهة أُخرى للبلد .لكن اللبنانيين
والعالم يعرفون انه رغم العراقيل
هناك إمكانية للعمل النيابي المختلف
وصوال ً إلى فرض وقائع سياسية جديدة
أوالها وأبرز محطاتها (بعد االنتهاء من
الحكومة الميمونة) انتخاب رئيس جديد
للجمهورية.
سيكون هذا االنتخاب االمتحان األبرز
للوجهة التي سيعتمدها لبنان ،وعندها
يمكن أن يصبح لبيان بايدن  -بن سلمان
معناه وترجمته ،ليتاح للبنان العودة
إلى عمقه العربي والخليجي ،وهذه في
المناسبة ،عملية أشاد بها بايدن خالل
لقائه ولي عهد الكويت الشيخ نواف
االحمد ،مثنيا ً على جهود الكويت في
تحسين العالقات اللبنانية  -الخليجية.
لفتة جدة مهمة للبنانّ ،
لكن الملتفتين
ينتظرون ما سيقوم به اللبنانيون ،نوابا ً
وكتالً نيابية ،سياديين وتغييريين ومهما
تعدّدت التسميات ،الى جانب قوى
المجتمع الحيّة والمتنوعة.
لن يخوض أحد معركة إصالح ذات
البين اللبنانية غير أصحابها ،وفي الختام
هذا ما يقوله بيان جدة وكل بيانات
العواصم التي ال تزال تبدي اهتماما ً ببلد
األرز.

رفيق الحريري

إقليمية معينة من عبد النــارص اىل أبو عمار والقضية
الفلسطينية اىل حافظ االسد يف سوريا وصوال ً اىل التعويل
عىل اململكة السعودية مؤخراً.
غياب تيار املســتقبل هو نتيجة لغياب دور السنة
يف لبنان وعدم وجود ســند إقليمي يعيد تمكني دورهم
يف الحياة السياســية .اســتنادا ً إىل تجارب األحزاب يف
لبنان فإن االحزاب االساسية وان شاخت فإنها تحافظ
عىل دورها ولو بنســبة تراجع معينة إال تيار املستقبل.
حزب حديث النشأة وشاب ،مؤسسه رفيق الحريري بما
يكتنزه هذا االسم من حضور مستمر ومع ذلك لم ينجح
القيمون عىل املستقبل والوريث الرشعي للرئيس الشهيد
يف ضمان االستمرارية .رفيق الحريري اغتيل .والرئيس
سعد الحريري اختار الخروج من العمل السيايس وأقام
خارج البالد .كل ذلك حصل فيما السنة ال حول لهم وال
قوة ...وال كبري أو زعيم يجمعهم حول كلمة سواء.

جلسة تشريعية األسبوع المقبل بال «"كابيتال كونترول" وال خطة تعاف وموازنة

بو صعب ينفي علمه بعودة هوكشتاين
ويؤكد السعي إلى حل متكامل للمراسيم العالقة
أكــرم حــمــدان

لم تحسم هيئة مكتب مجلس النواب
أمس كامل جدول أعمال الجلسة الترشيعية
التي ستعقد مطلع األســبوع املقبل ،أي
اإلثنني أوالثلثاء ،عىل أن يُحدد رئيس مجلس
النواب نبيه بري املوعد وفقا ً لألصول وتبعا ً
للصالحيات بعد ان تكون اللجان النيابية قد
أنجزت بعض املشاريع وإقرتاحات القوانني
التي تعترب مهمــة ورضورية لتحال أمام
الهيئة العامة للمجلس إلقرارها.
إال أن امللفت يف الجلسة التي ستنعقد
تحــت عنوان «ترشيع الــرورة» وفق
اإلجتهاد الذي يعمل بــه رئيس مجلس
النواب نبيه بــري عندما تكون الحكومة
مســتقيلة وترصف األعمال ،هو غياب
مرشوع قانــون الـ»كابيتال كونرتول»
الذي ال يــزال عالقا ً عىل ســلم التفاهم
الســيايس بني مختلف القوى ،وعادة ما
يُرتجم نصوصا ً يف متن مشاريع خالفية
كهذه ،مــع التذكري بأن هــذا املرشوع
وغريه من املشاريع يطلبها املجتمع الدويل
وصندوق النقد الدويل ،ويف حال إستمرار
عدم التفاهم عليها ســيطرح العديد من
األســئلة حول التفاهم مــع الصندوق
وخطة التعــايف التي وعدت بها الحكومة
وموازنة العام  2022وغريها من امللفات
التي ال تزال معلقة.
ومن املشــاريع واإلقرتاحــات التي
ستُدرج عىل جدول األعمال مرشوع قانون
قرض البنك الدويل املخصص لرشاء القمح
بقيمة  150مليــون دوالر ،مرشوع قانون
فتح إعتماد إضــايف بقيمة  10آالف مليار
لرية لبنانية لتغطية نفقات رواتب القطاع
العام ،وعدد من اإلتفاقيــات التي اقرتها
لجنة الشــؤون الخارجية مثــل إتفاقية
التعــاون الزراعي عىل املســتوى العربي
وإتفاقية تعاون مع اليابــان ،إضافة إىل

ثالثة مشاريع إتفاقيات ستبتها اللجان
املشرتكة يوم الخميس ،االتفاقية األوىل
تتعلق بتمديــد العمل بجعل لبنان مقرا ً
للــدول الفرانكوفونية وإال ســيخرسهذا
املوقع ،والثانية تتعلق بإلغاء إتفاقية حول
الطاقة البديلة نظرا ً لعــدم إلتزام الطرف
اآلخر بالتنفيذ ،والثالثة تتعلق بالتعاون مع
قربص يف مجال مكافحة الحرائق.

إقتراحات االشغال

املجلس النيابي والنــواب بادروا بعد زيارة
لجنة األشــغال إىل املطــار واإلطالع عىل
أوضاعه ميدانيا ً إىل تبني هذه اإلقرتاحات،
حيث تبني أن املطار يُعاني من عجز للقيام
ببعض أعمال الصيانة الرضورية وبعض
التحديثات».
وكشف عن أن «الحكومة رصدت مبلغ
 10ماليني دوالر للمطار من أموال حقوق
السحب التي حولها البنك الدويل إىل لبنان».
ولفت إىل أن «هــذه اإلقرتاحات دليل
عىل أن هناك أماكن كثــرة لتأمني موارد
للخزينــة ،وهذه عينة يُمكن أن تتوســع
بإتجاه تعديــل الدوالرالجمركي والدوائر
العقاريــة عىل بعض العقــارات واألمالك
البحريــة وغريها بما ال يمــس العائالت
املتوسطة أو الفقرية».

ومن اإلقرتاحات املعجلة املكررة التي
قدّمها أمس  10نــواب من مختلف الكتل،
يتقدّمهــم رئيس ومقرر لجنة االشــغال
العامة والطاقة والنقل النائبان ســجيع
عطية ومحمد خواجــة ،أربعة إقرتاحات
أعدت بالتعاون والتنسيق مع وزير األشغال
عيل حمية الذي كان ســبق وتقدم بجزء
مسعى بو صعب
منها يف مــروع املوازنة ،وبما ان املوازنة
وكانت هيئة مكتب املجلس إجتمعت
يف خرب «كان» حتى اآلن ،تبنى النواب هذه
أمس برئاسة بري يف مقر الرئاسة الثانية
اإلقرتاحــات التي تؤمــن للخزينة يف حال
يف عــن التينة وأعلن بعدهــا نائب رئيس
إقرارهــا نحو  300مليون دوالر ســنوياً،
وعدم إقرارها ســيضيع
مجلس النــواب إلياس بو
عىل الخزينــة يوميا ً نحو
صعب أنه «بعــد البحث
يف جدول أعمال الجلســة
 700ألف دوالر.
ُ
وهذه اإلقرتاحات هي إقتراحات األشغال تغذي املفرتضة األسبوع املقبل،
جعل رسوم البدل لرشكات الخزينة بـ 300مليون
إرتأى دولــة الرئيس أن
الطريان األجنبية بالدوالر
تحدد جلسة أوائل األسبوع
دوالر سنويًا
املقبل ألن هناك عددا ً من
األمريكي ،وتعديل رســم
القوانني ومشــاريع القوانني ال زالت قيد
الركاب وجعله أيضا بالدوالر ،ورفع سعر
الدرس ،وســتكون هناك جلســة للجان
صالونات الرشف وجعلــه بالدوالر(100
املشــركة يوم الخميس ســيطرح عليها
دوالر يف الســاعة) إضافة إىل تعديل رسم
الدخول لغري اللبنانيني عرب املعابر الحدودية
بعض القوانــن كي تكون منجزة وتطرح
عىل الجلسة العامة».
الربية.
وعما يرتدد يف وسائل اإلعالم عن رواتب
وذكر مقــرر لجنة األشــغال النائب
النواب وإســتفادتهم كما هو حاصل مع
محمد خواجة يف حديــث لـ»نداء الوطن»
بما ســبق وأعلنه الرئيس بري بأن «لبنان
السلك القضائي أجاب بو صعب« :سمعنا
ليس بلدا ً مفلســا ً وإنما يُعاني من ســوء
كثريا ً عن هــذا األمر بأن النواب يتقاضون
رواتبهم عىل سعر الرصف الذي يتقاضاه
إدارة ومن مــرض الطائفية البغيض ،وان

القضاة هذا الكالم غــر صحيح ،النواب
يتقاضون معاشــاتهم عىل ســعر رصف
 1500لــرة كما ســائر موظفي القطاع
العام».
وحول القوانــن املدرجة عىل جدول
أعمال الجلسة قال« :ســيتضمن قوانني
تالمس قضايا الناس بشــكل مبارش بدءا ً
من موضوع القمح إىل الرواتب ومواضيع
ً
وخاصــة موضوع الرسية
أخرى تدرس
املرصفية الذي هو قيد اإلنجاز».
وحول اإلقرتاح املعجــل املكرر املقدم
من النائبني عيل حسن خليل ونارص جابر
حول حماية حقوق املودعــن ،أجاب بو
صعب« :لم أطلع عليــه ولكن ما من أحد
من السياسيني يف لبنان ّال ويؤكد عىل عدم
املساس بودائع املواطنني وليس بالرضورة
أن قانون الـ»كابيتال» هو لنســف خطة
التعايف التي تحتاج اىل بعض الشدشــدة،
واألهــم هــو أن تقــول للمواطنني كيف
سيؤمن لهم فرصة عمل».
ومن خارج سياق اإلجتماع ،أشار بو
صعب إىل أنه و»عــى مقربة من ذكرى 4
آب ناقش مع الرئيس بري كيفية حل أزمة
القضاء «املكربــج» بموضوع ملف املرفأ،
ودولــة الرئيس بري أكــد يل للمرة الثانية
والثالثــة أنه عندما يصدر املرســوم وفق
املرسوم اإلداري الساري املفعول لتشكيل
هيئة عامة للمجلس األعىل للقضاء ستحل
املسألة بنصف ساعة ،وبالتايل نحن نعمل
من أجل حلحلة امللفات».
كذلك نفى بو صعب ور ّدا ً عىل ســؤال
علمــه بموعد وصول املبعــوث األمريكي
آموس هوكشتاين بعدما تردد أنه سيزور
بريوت يوم األربعاء ،كما أكد ردا ً عىل سؤال
لـ»نداء الوطن» أنه ال يزال يعمل عىل سلة
الحل املتكاملة لكل املراســيم العالقة بني
بعبدا وعني التينة وخصوصا ً مرســومي
الضباط وحراس األحراج.

4

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٨٧السنــــة الـرابـعـة

أســـعــد بــشــارة

خياران أمام المعارضات
أمام المعارضة التي تالشت بعد
االستشارات النيابية امتحان أن تعود للعب
دور المعارضة لكن هذه المرة بتحدي
القدرة على إعادة تكوين السلطة من مدخل
االنتخابات الرئاسية ،التي إن لم تنجح في
توحيد الموقف إزاءها ،تكون قد ساهمت
بتجديد كامل وناجز للمنظومة الحاكمة من
رأس الهرم الى كل مواقع السلطة.
بين المعارضات تدور نقاشات ال تتخذ
الى اآلن طابع الجدية ،فبمواجهة السقف
المرتفع الذي يخير به «حزب الله» الجميع
بين جبران باسيل وسليمان فرنجية ،تبقى
واع
المعارضات قاصرة عن تقديم نموذج ٍ
لخطورة التجديد لرئيس يشبه ميشال عون.
الخطورة بهذا التلكؤ أن احتمال التجديد
لست سنوات جديدة لرئيس حليف لـ»حزب
الله» ،سوف يعني تأبيد المنظومة في
أكثر المواقع أهمية .فرئيس الجمهورية
قادر على التحكم بكل اللعبة السياسية
متى أراد التعطيل ،وقد استعمل عون هذه
الميزة لوقف تشكيل الحكومات وتعطيل
عمل المؤسسات ،واستطاع أن يشل الدولة،
بالصالحيات القليلة التي يدعي أنها ال
تزال في حوزة رئيس جمهورية الطائف،
ومن هنا اهمية أن ال تتكرر هذه التجربة
المرة ،ومن هنا أيضا ً ضرورة بل ومسؤولية
القوى السيادية والتغييرية ،بأن تتفق على
رؤية واسم للرئاسة ،فال تكفي الرؤية بل
المطلوب االتفاق على اسم ،ألن من دون
هذا االتفاق ،يمكن أن نشهد تحديد جلسة
سريعة النتخاب الرئيس ،يتأمن لها النصاب
القانوني ،وتنتخب رئيسا ً بأكثرية الـ 65
صوتا ً التي باستطاعة «حزب الله» تأمينها،
كما تأمنت أكثرية التجديد لبري وتسمية
ميقاتي.
في المعطى العملي ،فإن القوى السيادية
والتغييرية امام خيارين ،أحدهما مكلف
سياسيا ً ووطنياً ،واآلخر يمكن ان يحد من
الخسائر ،ويؤمن الطريق الى تسوية قد
تكون مقبولة.
سيكون الخيار األول ابن العجز عن
االتفاق على اسم موحد للرئاسة ،عندها
ستلجأ هذه القوى او جزء منها الى االجتهاد
لتأمين تعطيل النصاب في الجلسة األولى
النتخاب الرئيس ،وهذا خيار مكلف وطنياً،
وقد يكون من الصعب تبريره او التمسك
به لوقت طويل ،ألن التعطيل سوف يلصق
بأصحابه تهمة الفراغ الرئاسي ،اي التهمة
التقليدية التي لبسها «حزب الله» غير
آسف ،عندما عطل النصاب سنوات النتخاب
الرئيس الحليف .فهل ستستطيع هذه
القوى تحمل أعباء التعطيل وتبريره اذا ما
وجدت نفسها امام خيار وحيد وهو منع
نصاب الجلسة؟ هذا امر سيكون مشكوكا ً
فيه ،باعتبار أن التعطيل مرفوض داخليا ً
(كنسيا ً على وجه التحديد) وعربيا ً ودولياً.
الخيار الثاني هو التحدي الحقيقي امام
القوى السيادية والتغييرية ،وقد بدأت
االتصاالت تجري بينها لالتفاق على رؤية
واسم مرشح يمكن أن يؤمن أكثرية في
حال عقدت جلسة االنتخاب .هذا الخيار،
لن يعني القدرة على االتيان باالسم الذي
تختاره المعارضة ،لكن سيبقي «حزب
الله» وحلفاءه في موقع التعطيل ،الذي
طالما استعملوه ،لفرض تشكيل الحكومات
وانتخاب الرؤساء ،وعندها قد تستطيع
المعارضة التفاوض من موقع أقوى
لتحسين شروط اختيار الرئيس المقبل،
ومنع تكرار كارثة الرئيس القوي ،وحرمان
«حزب الله» من تكريس عرف تسمية
رئيس منصاع ،يصادر عبره الحزب القرار
اللبناني ،ويعطل به المؤسسات ساعة تدعو
الحاجة ،ويسيّر المسيّرات من فوق رأسه،
واثقا ً بأنه لن ينبس ببنت شفة ،ولو من باب
تسجيل الموقف.
لم يبق للمعارضة الوقت الكثير لتقرر،
فالحزب هيّأ مرشحه ،وهيأ خياراته البديلة،
وما االستمرار بالنقاش حول جنس المالئكة
في الطرف المقابل ،اال ضرب من العبثية
واالنتحار الجماعي ،المرشح ألن يمتد لست
سنوات قادمة.
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إستعجال رسمي للترسيم البحري وتفعيل الوساطة

«"مجموعة العمل األميركية" تجول على المسؤولين
غبريال :لإلسراع في اإلصالحات فالوقت داهم
إعتــر رئيس الجمهوريــة العماد
ميشــال عون أن «األحــداث الراهنة يف
لبنان لم تأت من باب الصدفة ،بل نتيجة
واقع ســبّب عقما ً يف عمل املؤسســات
السياســية يف البالد ،والفساد الذي نخر
املؤسســات واالدارات الرسمية ،وامتناع
املسؤولني عىل م ّر السنوات املاضية عن
معالجته ،ما زاد االمور تعقيداً».
كالم عــون جاء خالل اســتقباله
أمس ،وفد «مجموعــة العمل األمريكية
من أجل لبنان» برئاسة السفري السابق
إد غربيال ،وعضوية نجاد فارس وجاي
غزال ،يف حضور الســفرية األمريكية يف
لبنان دوروثي شــيا .وأكد عون «عدم
جــواز تأخــر عملية ترســيم الحدود
البحرية الجنوبيــة ،مركزا ً عىل رضورة
تفعيل الوســاطة االمريكية التي يقوم
بها السفري آموس هوكشتاين للوصول
اىل خواتيم رسيعــة ،وتمكني لبنان من
اســتثمار حقوقه من النفــط والغاز يف
مياهه مــن جهة ،مــع املحافظة عىل
استقرار الحدود من جهة اخرى ،مر ّكزا ً
عىل اهمية عامل الوقت يف هذا املجال».

غبريال

بدوره ،نقــل الســفري غربيال اىل
عون وقوف «املجموعة» اىل جانب لبنان
واللبنانيني ،وبذلها الجهود املطلوبة مع
ادارة الرئيــس االمريكي جو بايدن ومع
الكونغرس االمريكي ،مــن اجل مالقاة
مطالب الشــعب اللبنانــي خصوصا ً يف
ظل هذه االوضاع الصعبــة التي يعاني
منها ،وشدد عىل اهمية االرساع يف احداث

"«مجموعة العمل األميركية من أجل لبنان"» في بعبدا

التغيريات واالصالحات الالزمة الن الوقت
لم يعد عامالً مساعداً».
وقــال« :لقــد اجرينــا محادثات
جيدة للغاية وتطرقنــا اىل اهمية لبنان
ومســاندته للجهود االمريكية بالنسبة
اىل روســيا والعالقــات الثنائية االخرى
التي كان لبنان فيها مســاندا ً للواليات
املتحدة».
وعن زيارة الرئيــس األمريكي جو
بايدن اىل املنطقــة وتأثريها عىل لبنان،
قال« :لــم ينس بايدن لبنــان ،وقد أثار
خالل لقاءاته مســائل عديدة تؤثر عىل
هذا البلد ،وشــدّد عىل أهمية ســامة
وســيادة االرايض اللبناني» ،مشــرا ً إىل
«انه خالل العالم الفائت قدّمت الواليات
املتحدة مســاعدات بقيمة اكثر من 700
مليون دوالر اىل الشــعب اللبناني ،وهذا
األمر يظهر التزاما ً كبريا ً بهذا البلد ،ولكن
هناك حاجة اىل رشيــك ويجب أن يكون

هذا الرشيك هو الحكومة اللبنانية التي
عليها ان تتحرك برسعة ألن الوقت ينفد.
ويف هذا الســياق ،فإن الرئيس االمريكي
والحكومة والكونغــرس يقدرون تماما ً
اهمية لبنان ،ويأملون يف اتخاذه الخطوة
االوىل واالهم».

في عين التينة

ولــدى زيارة الوفــد األمريكي عني
التينــة ،أكد رئيــس مجلــس النواب
نبيــه ب ّري أمامه «انه لــم يعد من وقت
للمماطلــة والتأخري يف ترســيم الحدود
البحرية والســماح للرشكات التي رست
عليها املناقصات بمبــارشة عملها وال
مربر عىل االطالق لهذا التأخري أو املنع».
مــن جهته ،قال غربيــال« :أجرينا
مع الرئيــس بــ ّري محادثــات بناءة
ورصيحة وأكدنا أهمية الرسعة يف العمل
من جانب الحكومــة واملجلس النيابي

«"لجنة التنسيق اللبنانية  -األميركية" تلتقي
كتلة «"تجدّد»" و»"الجبهة السيادية"

الوفد وكتلة «تجدّد»

يف إطار جدول مواعيــده املقررة يف زيارته
إىل بريوت والتي تستمر حتى الثاني والعرشين
من الجــاري يف مهمة اســتطالعية تهدف اىل
اإلطالع عىل األوضاع الســائدة يف لبنان ،زار وفد
اللجنة التوجيهية يف لجنة التَّنســيق ال ّلبنانيّة –
األمريكيّة ( )LACCأمس ،كتلة «تجدّد» النيابية
يف منزل النائب ميشال معوض بحضور أعضاء
الكتلة النواب فؤاد مخزومي ،اللواء أرشف ريفي
وأديب عبد املســيح .وأكدت املناقشــات خالل
اللقاء «أهمية فهم الخطر الوجودي الذي يهدد
كيان لبنان وهويتــه ،ورضورة تكثيف الجهود
بني قوى اإلغرتاب اللبناني والقوى الســيادية
واإلصالحية يف لبنان إلنقاذه مما يعانيه وتجاوز
الرتددات السلبية ملا يشهده ،واإلستعداد لخوض
االســتحقاقات املقبلة ويف مقدمها اإلستحقاق
الرئايس بمزيد من التنســيق يف مــا بينها بما
يضمن تحقيق األهــداف الوطنيــة الجامعة
املطلوبة» .وأطلع وفد اللجنة أعضاء الكتلة عىل
الجهود التي تبذلها يف الواليات املتحدة األمريكية
واملســاعي املبذولة لجمع القــوى اإلغرتابية
اللبنانية عىل مســار واضح وموحّ د والتأسيس
للوبي يدعم القضية اللبنانيّة.
كما ســمع الوفد من أعضاء الكتلة رشحا ً
عن االتصاالت والجهــود املبذولة لجمع القوى
السيادية واإلصالحية والتغيريية حول مرشوع
لبنانــي متكامــل يف املرحلة املقبلــة ما يعزز
موقعها يف مواجهة االستحقاق الرئايس توصالً
اىل انتخــاب رئيس جديد للجمهورية من ضمن

معايري واضحة تحمل برنامجا ً إنقاذيا ً للبنان.
وتم التوافق يف نهاية االجتماع عىل أن يبقى
التواصل قائما ً وعىل اســتمرار التنســيق عىل
مختلف املستويات.

الجبهة السيادية

وكان الوفد التقى «الجبهة الســيادية من
أجل لبنــان» يف مركزها يف البيت املركزي لحزب
«الوطنيني األحرار» يف السوديكو.
وبحســب بيان «الجبهة»« ،جرى عرض
للوضع املأســوي الذي يعاني منــه اللبنانيون
وســبل الخروج منه .واتفــق الجانبان عىل أن
محطة انتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون
ســياديا ً إصالحيا ً تغيريياً ،هــي مدخل حتمي
إلعطاء األمل مــن جديد بلبنان الســيد الحر
املســتقل املزدهر وخصوصا ً الحيادي .ولهذه
الغاية ،عىل كل النواب املؤمنني بهذه املواصفات
أن يشبكوا األيدي إليصال شخصية تحمل هذه
املواصفات .وستستم ّر اإلتصاالت بني الطرفني
ملتابعة التطوّرات».
وض ّم الوفــد مديرة مكتب واشــنطن يف
الجامعة اللبنانية الثقافية يف العالم مي ريحاني،
رئيس «لبنــان الجديد» فــارس وهبه ،رئيس
مؤسســة رشاكة النهضة اللبنانيّة األمريكية
الديبلومايس األمريكي الســابق وليد معلوف،
يواكبهم املدير التنفيذي لـ»ملتقى التأثري املدني»
زيــاد الصائغ ممثالً امللتقــى بصفته املنظمة
اإلستشارية الوطنية للجنة يف لبنان.

إلنجاز القوانني والسياسات لجهة دفع
املفاوضــات قدما ً مع صنــدوق النقد
الدويل ،كما ناقشــنا مع رئيس املجلس
النيابي العالقــات الثنائيــة بني لبنان
والواليات املتحدة االمريكية ودعم القوات
املسلحة اللبنانية والربامج االنسانية».
ويف الــراي الحكومي ،وبعد لقائه
رئيس حكومة ترصيــف األعمال نجيب
ميقاتــي ،يف حضور الســفرية شــيا،
أعلن غابريــال عن «محادثــات جيدة
حول أهميــة االنضمام برسعة لربنامج
صندوق النقــد الدويل ولــم يعد هناك
متسع من الوقت ،ومن اآلن حتى نهاية
الســنة ،يجب عىل الربملــان والحكومة
اإلرساع يف اتخاذ العديــد من الخطوات،
وعىل املسؤولني يف لبنان أن يقوموا بيشء
من اجل دعم الشــعب اللبناني» ،محذرا ً
بأنه «اذا لم تترصف الحكومة واملجلس
النيابي برسعة فلبنان مهدّد بكارثة».

قذيفة "آر بي جي" ُتقيل
السفير العراقي في لبنان
بعد الضجة التي أثريت بشأن الصور املتداولة للسفري العراقي
يف لبنــان حيدر الرباك ،وهــو يطلق قذيفة «أر بي جي» وســط
مجموعة مسلحني بمالبس مدنية يف منطقة البقاع ،قيل إنهم من
عائلة أحد مرافقيه ،أصدر وزير الخارجية العراقي فؤاد حســن
قرارا ً َ
نقل بموجبه الرباك ،إىل مركز وزارة الخارجية يف بالده .وورد
يف األمر الوزاري الصادر عــن وزارة الخارجية العراقية 17 ،تموز
 ،2022أن «يُنقل السفري حيدر شياع الرباك من سفارة جمهورية
العراق يف بريوت إىل مركز الوزارة اعتبارا ً من تاريخ االنفكاك».
ّ
وشن ناشــطون عراقيون ولبنانيون حملة واسعة ،تندّد بما
قام به الربّاك من استعمال للسالح ،وهو ما يتعارض مع بديهيات
وأسس العمل الديبلومايس ومهمّ ته كسفري لبلده الذي يعاني من
تف ّلت السالح وانتشاره كحال لبنان.
ووصف أحــد اإلعالميــن العراقيني عرب وســائل التواصل
اإلجتماعي «أر بي جي» الربّاك بـ»دبلوماســية القاذفات» ،وقال
إنه «من املعتاد أن يقوم سفراء الدول بنقل ثقافة الدولة والشعب
إىل الدولة املضيفة ،واالهتمام بشــؤون الجالية واملغرتبني وبناء
العالقات االقتصادية واالجتماعية املتينة».
وهذه ليســت امل ّرة األوىل التــي يثري فيها الــراك الجدل ،إذ
استدعته الخارجية إىل بغداد يف آذار املايض ،بعد تداول مقطع عرب
وسائل التواصل ،عن منع السفري أحد أعضاء وفد عراقي زار لبنان
إلجراء مباحثات ثنائية ،مــن اإلدالء بترصيح للصحافة العراقية
الرسمية.

السفير حيدر البراك في البقاع

محـــــليـــــات
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بعد ما أُثير حول تحويل رواتب القضاة على سعر  8آالف

"«القضاء األعلى"» و"»شورى الدولة"» و»"ديوان المحاسبة»":
ض
حل ّ موقت ال يتناسب مع ما هو مستحق لكل قا ٍ
بعد الضجة الكبرية التي أثريت حول دفع رواتب
القضاة عىل أساس ســعر دوالر  8000لرية ،وبعد
مطالبة قطاعات أخرى بقبــض رواتبها عىل هذا
األساس واعتماد اســتثناء القضاة كقاعدة عامة
لرفع الحــد األدنى لألجور ،وبينما تعقد اجتماعات
يف الــراي الحكومي لبت هذه املســائل ،ورفضا ً
لإلنتقادات التي تعرض لها الجسم القضائي وربط
املوضوع بما حصل من زيادات عىل رواتب القضاة
قبل إقرار سلســلة الرتب والرواتب ،اضطر الجسم
القضائي إىل إصدار بيان توضيحي لتخفيف الضجة
وليدافع عن نفسه.
وقد جاء يف البيــان ما يــي« :تعقيبا ً عىل ما
يُثار حول موضوع رواتب القضاة ،يوضح مجلس
القضــاء االعىل ومكتــب مجلس شــورى الدولة
ومكتب ديوان املحاسبة ما ييل:
 .1ال ب ّد من التذكري بصورة أوّلية ،أن الســلطة
القضائية ،التي هي إحدى الســلطات الدستورية
الثالث ،اســتمرت رغم كل األوضاع الصعبة وغري
الطبيعيــة ،يف تأدية مهامها الجســيمة واملتعددة
بالح ّد الذي ســمحت به هذه الظروف ،والتي هي
من قبيل الظروف واألوضــاع القاهرة التي حالت
دون قيامهــا بموجباتها بصورة كاملة تتوافق مع
مجمل التطلعات اللصيقة بهــا وبدورها املفصيل
والجوهري.
 .2إن هذا الواقع املتمادي يف الصعوبة والتفاقم
منذ ما يقارب الثالث ســنوات ،املتمثل يف التدني يف

قيمة العملــة الوطنية ومعها رواتــب القضاة إىل
أدنى املســتويات ،حتى بلغت حواىل خمسة باملئة
من قيمتها األساســية ،وأمــام تراجع التقديمات
االستشــفائية والطبية والتعليميــة التي ّ
يوفرها
صندوق التعاضد للقضاة وعائالتهم ،وازدياد أحوال
قصور العدل واملحاكم ســوءا ً بفعل انقطاع املياه
والكهربــاء ،وعدم توافر القرطاســية والنثريات،
وتوقف عمليات التنظيف وســواها ،ويف ضوء تعذر
وصول القضاة واملساعدين القضائيني إىل أعمالهم،
وعدم قدرتهم عىل تســديد ثمن املحروقات الالزمة
النتقالهــم ،ويف ظل عدم تخصيــص القايض بأي
منافع عينية من قبل الدولة تســاعده عىل القيام
بموجبات عمله،
وأمام غيــاب أي طرح أو مســعى أو مبادرة
لحلــول حقيقية مناســبة من قبل الســلطتني
الترشيعية أو التنفيذية ،ومنعا ً من االســتمرار يف
االنهيار النهائي املفيض بصــورة حتمية إىل وقف
املرفق القضائي،
كان الحــل املوقت للرواتب ،الذي ال يتناســب
بتاتــا ً مع ما هو مســتحق لكل قــاض ،بانتظار
الحلــول العامــة والنهائيــة التي تطــال جميع
السلطات والجهات واملرافق ،مع التأكيد عىل وجوب
استمرارية العمل يف املرفق القضائي بالرغم من كل
األوضاع الصعبة.
 .3إن الســلطة القضائيــة تســتغرب ال بل
تســتهجن ،ك ّل ما تع ّرض له القضــاء من تهجم

األوضاع القضائية على طاولة بعبدا

عون :لإلسراع في ّ
بت القضايا العالقة

ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشــال
عون ظهر امــس اجتماعا ً يف قــر بعبدا،
حــره وزير العدل القــايض هنري خوري،
ورئيس مجلس القضاء االعىل ســهيل عبود
واعضاء املجلس ،ونائب الرئيس املدعي العام
التمييزي القايض غســان عويدات ،والقضاة:
عفيف الحكيم ،حبيب مزهر ،الياس ريشــا،
داني شبيل ،مرياي الحداد.
وتم خالل االجتمــاع ،البحث يف االوضاع
القضائية الراهنة وعمــل املحاكم والنيابات
العامة ،حيث شدد الرئيس عون عىل رضورة
االرساع يف بت القضايا العالقة ،ال ســيما تلك
املرتبطة بالدعاوى املاليــة وجريمة انفجار
مرفــأ بريوت حيــث ال يزال اهــايل الضحايا
واملوقوفني ينتظرون كلمة القضاء ،كما تطرق

البحث اىل الســبل الكفيلة بتحقيق العدالة يف
ارسع وقت ممكن.
كما اكد رئيــس الجمهورية انه من غري
الجائــز تعطيــل العمل القضائــي تحت اي
ذريعة ،وصــوال ً اىل معاقبــة املرتكبني يف اي
موقــع كانوا ،معتربا ً ان املدخــل للوصول اىل
االصــاح الحقيقي ومكافحة الفســاد ،هو
من خالل الســلطة القضائية التي ينبغي ان
تبقــى محصنة حيث ال تتأثــر بالضغوط او
املغريات .واعترب ان اللبنانيني والدول الشقيقة
والصديقــة ،يتطلعــون اىل تحقيــق العدالة
ومكافحة الفســاد ،وانجــاز االصالحات من
دون تلكؤ ،وللســلطة القضائية يف هذا املجال
الدور االســايس يف تعزيز الثقة باملؤسســات
وفعاليتها.

قضاة لبنان

ٍّ
وتجن بهــذا الصدد ،وما ترافق معــه من إدانات،
ترتك آثارها وصداها لدى املواطن الذي يطالب دائما ً
بتأمني مقومات عمل السلطة القضائية املستقلة،
ويبقى من غري املمكن إعــادة انتظام العمل دون
تأمني الحــد األدنى من الرواتب للقضاة وســائر
العاملني يف املرفق القضائي.
 .4إن الســلطة القضائية تؤكــد أن هذا الحل

المساعدون القضائيون يُضربون
لغاية  5آب :هذه مطالبنا
أفــادت لجــان املســاعدين
القضائيــن يف العدليــات كافة ،أنه
بعد مداوالت حول امليض يف اإلرضاب
املفتــوح إحتجاجا ً عىل تردي أوضاع
املساعدين كما أوضاع قصور العدل
من عدمه ،خلُصت اللجان إىل إصدار
البيان اآلتي:
» أوالً :يعلــن املســاعدونّ
يتوقفون
القضائيّون أنّهم ســوف
عن العمل بصــورة نهائيّة ودون أي
إستثناءات ،ومن ضمنها التوقف عن
ضبط جلســات املوقوفني والطلبات
املتعلقــة بهم واألمور املســتعجلة
والنيابات العامة من تاريخ  18تموز
الجاري وحتى  5آب املقبل.
 ثانياً :التوقــف يف هذه الفرتةعن إجراء أي من التبليغات الصادرة
عن أي مرجع كان يف دوائر املبارشين
واملحاكم كافة.
 ثالثاً :سوف يالزم املساعدونالقضائيــون منازلهم وســيحرض
رئيسا قلم كل يوم للتواجد عىل باب
قصور العــدل فقــط لتوريد مهلة

العطلة القضائية حتى  15أيلول ضمنًا
بدأت إعتبــارا ً من يوم الجمعة  15تمــوز العطلة القضائية ،بنا ًء عىل قانــون القضاء العديل
والتنظيم القضائي ،عىل أن تمتد حتى  15أيلول ضمناً ،ويتوقف خاللها العمل يف املحاكم عىل أن يتم
النظر يف الشكاوى والدعاوى الواردة خاللها من قبل القضاة املناوبني.
وتوزعت جداول بأعمال مناوبة القضاة يف محاكم التمييز املدنية والجزائية ،ويف النيابة العامة
اإلستئنافية والنيابة العامة العسكرية ،إضافة اىل قضاة التحقيق والقضاة املنفردين يف عدلية بريوت
واملحافظات كافة.
أما املحكمة العسكرية ،فتُتابع جلسات املحاكمة فيها ثالثة أيام يف األسبوع.

املوقت ،لــن يثنيها عن متابعة جهودها يف الوصول
إىل ح ّل نهائي ،بالتنسيق مع السلطتني الترشيعية
والتنفيذية ،بما يؤمّ ن ما هو مطلوب ومســتحق
قاض ،لكي يتمكن من القيام بموجبات
ومربّر لك ّل ٍ
َ
قســمه ،وبما يؤمّ ــن القيام الحقيقــي والثابت
للقضاء املســتقل ،وتحقيق العدالــة التي ال قيام
للوطن بدونهما».

قصر العدل

اإلســقاط القانونية األخرية فقط،
أي آخر يوم مهلة فقط بعد استيفاء
الرسم نقدا ً بموجب قرار ،مع اإلبقاء
عىل كافة األقالم مقفلة .وذلك حتّى
تحقيق جميع مطالبهم وهي :
 دفــع املســتحقات املتأخرةكافة وهــي بدالت النّقل لشــهري
نيسان وآيّار املاضيني ،باإلضافة إىل
مســتحقات لجان الفــرز يف عمليّة
اإلنتخابــات النيابيــة التي جرت يف
أيــار ،والتي لوال جهود املســاعدين
القضائيّني ّ
الشاقة واملضنية ملا كانت
أبرصت النّور.
 تحويــل الرواتب عىل ســعررصف  8,000ل.ل راهنــا ً وفورا ً عىل
أن تدفع نقدا ً وبالكامل من املصارف
اىل حني تعديل الحــد األدنى لألجور
لحفظ كرامــة موظف القطاع العام
وعيشه.
 إحتساب بدل النقل عىل سعر150000ل.ل عن ك ّل يــوم عمل أو
استبداله بقسائم تو ّزع بحسب بعد
مراكز العمل عن أماكن السكن.

 إعفاء املســاعدين القضائيّنيمن فاتــورة الخلــويّ الجديدة ّ
وإل
تأمني خطوط وخدمات زهيدة الثمن
أسوة بالخطوط العسكريّة.
 اإلرساع يف تأمــن حلــولملشــكلة غالء التعرفة اإلستشفائيّة
والتعليميّة للمساعدين القضائيّني،
ســواء يف دعــم تّعاونيــة موظفي
القطاع العام أو عن طريق قرار يُتّخذ
ّ
والصحة
بإتّفاقات بني وزراء العدل
ّ
والتبية».
وختمت اللجان بيانها بالقول:
«يتقــدّم املســاعدون القضائيّون
بأصــدق اإلعتذارات مــن املراجعني
كافة عىل ما ســبق وعىل ما سوف
يحول دون تســيري األعمال وتأمني
حقوقهم إنّما نعلم أنّــه يف ك ّل بيت
لبناني يوجد موظف عام مهما كان
ّ
الســلك أو كانت اإلدارة ا ّلتي ينتمي
إليها ،أجــره ال يكفيه ليعيش يومني
فقط بكرامة ،لذلك نطمع بتفهّ مكم
(وقــد قيل :مني ع ّلمــك امل ّر؟ فقلت
األم ّر منو)».

٦

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٨٧السنــــة الـرابـعـة

الــثــلــثــاء  ١٩تـمـوز 2022

«النهوض بالبلد يتطلّب اإلستنارة من الخبراء وما يعبّرون عنه»

مؤسسة مي شدياق تطلق "إعادة تجديد الهياكل السياسية
واإلقتصادية في لبنان"
الســتعادة الثقــة الدوليــة يف لبنان
طونــــي كــــرم
ومؤسساته ،واستمرار الواليات املتحدة
وســط مشــاركة سياســية
يف مساندة الشــعب اللبناني ،وضعت
ودبلوماســية وإعالمية الفتة ،أصدرت
الوزيرة الســابقة ورئيســة مؤسسة
مؤسســة مي شــدياق – معهد اإلعالم،
مي شــدياق – معهد اإلعالم ،الدكتورة
موجزا ً عن الورقة السياســية املرتبطة
مي شــدياق خالصة أولية لتشخيص
بمــروع «تجديد الهياكل السياســية
األزمــة التي توصل إليها املشــاركون
واإلقتصاديــة يف لبنــان» أمس يف فندق
يف الحلقات الحواريــة واملقابالت التي
لو رويال ضبية ،بحضــور نائب رئيس
بدأت منذ شــهر ترشين األول ،2021
مشــرة إىل اتفاق جميــع املتحدثني
مجلــس النواب اليــاس بوصعب ،وزير
عــى أن األزمة يف لبنان بــدأت كأزمة
الطاقة وليد فياض ،والنواب غادة أيوب،
ديون ورسعان ما تحو ّل األمر إىل أزمة
جورج عقيــص ،رازي الحــاج ،الياس
مرصفيــة وإقتصادية
حنكش ،سليم الصايغ،
وإجتماعية وإنسانية
ابراهيم منيمنة ،ملحم
تحديدا ً بعــد اإلنفجار
خلف ،وضــاح الصادق،
الكارثي ملرفأ بريوت.
ياسني ياســن ،رامي
«حزب الله يمارس عمليًا
ورغــم إنهيــار
فنج ،ميشــال معوض ،نفوذًا كبيرًا في البالد من
معظم الخدمات العامة
غسان ســكاف ،الياس
اســطفان ،إييل خوري ،خالل سيطرته على الدولة
األساسية والتحديات
اللبنانية ومؤسساتها
التي تعــ ّرض القوى
الــوزراء الســابقني
املســلحة اللبنانيــة
زيــاد بارود وريشــار
فهو يلعب دور الدولة
كيومجيان ،والســفرية داخل الدولة ويحتكر اتخاذ إىل الخطــر ،لفتــت
شــدياق يف كلمتها إىل
األمريكية دوروثي شيا،
القرارات االستراتيجية»
أن النبأ السار بحسب
وسفرية السويد يف لبنان
املتحدثــن هــو أن
آن ديســمور ،وسفري
الواليات املتحدة ال تزال تسعى ملساعدة
تونس بوراوي االمــام ،ونقيب املحامني
لبنان للحفاظ عىل استقالله وسيادته
نارض كســبار وجانب مــن اإلعالميني
وســامة أراضيه عرب تجهيز وتدريب
والخــراء اإلقتصاديني والسياســيني.
الجيــش اللبنانــي بما يخــدم تعزيز
التخبط يف تحديد مكامن الخلل يف النظام
سيادة لبنان وتأمني حدوده ومساعدته
الســيايس وآليــة الخروج مــن األزمة
عىل مواجهة التهديدات الداخلية.
اإلقتصادية  ،دفع مؤسسة MCF – MI
ولــم تغــب تداعيــات املحادثات
بالتعاون مع قســم الشــؤون العامة يف
الدولية يف فيينا عن الربنامج ،لتكشف
ســفارة الواليات املتحــدة يف بريوت إىل
أن «االتفــاق النووي اإليراني يمكن أن
التطــرق للقضايا املرتابطــة بالوضع يف
ُ
يغ ّي يف قواعد اللعبة ،حيث يمكنه تحديد
لبنان ،والبحث عن املسار املحتمل للتعايف
دور إيران املســتقبيل يف املنطقة ودور
مع أصحــاب اإلختصاص مــن خرباء
وكيلها يف لبنان» .مشرية إىل «أن حزب
محليني ودوليني.
الله يمارس عمليا ً نفوذا ً كبريا ً يف البالد،
وإذ شددت الســفرية األمريكية يف
من خالل سيطرته عىل الدولة اللبنانية
كلمة لها عىل أهمية تطبيق اإلصالحات

الياس بوصعب ومي شدياق وبشارة شربل وميشال معوض

ومؤسســاتها ،فهو يلعب دور الدولة
داخل الدولــة ،ويحتكر اتخاذ القرارات
االســراتيجية»؛ لتثمر النقاشــات إىل
ّ
«ان الســبيل الوحيد لتغيــر ذلك هو
عرب اســتعادة هوية لبنــان بدعم من
املجتمع الدويل» .وأوضحت شــدياق يف
كلمتها أن الحلول املبتكرة التي ناقشها
الربنامــج تتلخص يف ســبعة مجاالت
اسرتاتيجية رئيسية مرتابطة أال وهي:
ســيادة القانــون ،ســر االنتخابات
النيابية؛ الجيش اللبناني وأمن الحدود؛
اإلصالحــات االقتصادية واملالية؛ أزمة
الطاقة؛ املساعدات اإلنسانية الدولية؛

شدياق مع عدد من المشاركين (رمزي الحاج)

ودور وساطة املرأة يف عمليات السالم.
ورغم إقــرار املشــاركني يف الربنامج
بأن اعتماد هذه السياســات وتنفيذها
مهمة صعبة للغاية نظــرا ً للتعقيدات
الداخليــة والخارجيــة يف البالد ،فقد
حرص املنظمون عــى وضع خالصة
هذا العمل عــى طاولة املجلس النيابي
ع ّل هذا الجهد يســلك طريقه الصحيح
ويرتجم يف قوانني لبناء دولة املســاءلة
والقانون العادل والقضاء النزيه.
وعىل هامــش اللقــاء ،أوضحت
شــدياق لـ»نداء الوطــن» أن الغاية
األساسية للمشاركة الكبرية للنواب من

غالبية الكتل والتوجهات السياسية أن
يعمدوا إىل نقل هذه التوصيات إىل جميع
الفاعلني يف العمل الســيايس من نواب
حاليني وســابقني كما الجسم النقابي
ســعيا ً إىل تشــبيك الجهود وتكثيفها
لتسلك الخطط املوضوعة طريقها نحو
التطبيــق .وإذ لفتت إىل أن النهوض يف
البلد يتطلب اإلستنارة من الخرباء وما
يعربون عنه ،أكدت أن إســتمزاج آراء
أهل اإلختصاص املحليني والدوليني إىل
جانب السياسني واإلقتصاديني يشكل
بوصلة للســر عىل الطريق الصحيح،
طريق اإلصالح.

كان جزءًا من خط سكة الحديد التي تربط فلسطين المحتلة بلبنان

نفق الناقورة خارج نفق الترسيم البحري

لبنان املعتدى عليها مــن العدو اإلرسائييل،
النبطيـــة ـ رمـــال جونــــي
والتي ال تقل أهمية عن مزارع شبعا وتالل
كفرشوبا والقرى السبع.
من أمام نفــق الناقــورة أعلن وزير
قليلة هي املرات التي ُ
سلط الضوء عىل
األشغال العامة والنقل عيل حمية قبل ثالثة
نفق الناقورة ،البلدة التــي دخلت التاريخ
أيــام أن هذه األرض ملك لوزارة األشــغال
الســيايس اللبناني من بوابــة البلوك رقم
العامة ويجــب أن نســتعيدها ،يف توقيت
 9والنزاع الكبري حولــه ،بحيث لم يتوصل
ســيايس حســاس وبالغ األهمية .طرح
لبنان حتى الساعة اىل وضع صيغة نهائية
حمية اســتعادة نفق الناقورة املحتل من
لحــدوده البحرية التي تتجــه من الحدود
العدو لالستفادة منه سياحياً .ففي الجانب
الربية نحــو البحر بنحو
الفلســطيني املحتــل،
تنتعش املنطقة سياحيا ً
 12ميالً وباتجاه املنطقة
االقتصادية  200ميل.
وتعــجّ باملنتزهــات
حتى الساعة ما زال
واملحميات الطبيعية وهو دكتور اإلنشاءات البحرية
ما دفع بحميــة للقول
الرصاع قائمــا ً بني الخط
يوسف حمزة يؤكد أن
«ســنحوّل املنطقــة إىل
 23والخــط  29وبينهما
مركز استقطاب سياحي حدود لبنان جنوب الخط
قد تضيع الفرصة األخرية
 29معتمدًا على عدة
للبنان باســتخراج ثروته
الفت».
الغازية والنفطية ،يف وقت
فهل ســيخلط نفق دراسات ووثائق تاريخية
تحتــاج القــارة العجوز
الناقورة أوراق التفاوض
إىل غــازه الطبيعي يف ظل
حول الحــدود البحرية؟
الحرب الروسية االوكرانية.
أم ال عالقه لــه وهو مجرد مطالبة بحقوق
دكتور اإلنشاءات البحرية يوسف حمزة
معتدى عليها؟
يؤكد أن حدود لبنان جنوب الخط  29معتمدا ً
وفق الدكتور أمــن حطيط ،ال عالقة
عىل عدة دراسات ووثائق تاريخية ،الفتا ً اىل
لنفق الناقورة برتســيم الحــدود البحرية
أن لبنان بلد نفطــي منذ  1947حني كانت
التي تنطلــق من راس الناقــورة ،وبالتايل
قرار الوزير حمية ينــدرج تحت حق لبنان
الرشكة العراقية بــدأت حفر  7آبار نفط يف
باستعادة النفق الذي تحتله إرسائيل.
لبنان «الهرمــل ،البرتون ،عدلون وغريها»،
دخل نفــق الناقورة الــذي كان جزءا ً
غري أن الكلفة العالية الســتخراجه بحسب
حمزة دفعت اىل التوقــف ،ما يعني بنظره
من خط ســكة الحديد التي تربط فلسطني
أن لبنان بلد نفطي منــذ زمن طويل ،غري
املحتلــة بلبنان اىل ســكة املطالبة بحقوق

أن هناك من يعطل فرصه باالســتفادة من
ثرواته.
يجزم حمــزة كما حطيــط أن نفق
الناقورة ال يغري يف معادلة ترســيم الحدود
البحريــة ،فهو ال عالقة له بهــا ،بل يبتعد
بحسب حطيط حواىل  150اىل  200مرت عن
راس الناقورة ،النقطة الرئيسة يف الرتسيم.
ويضع حطيط مطالبــة الوزير حمية
ّ
بالحق به يف هذا التوقيت يف
والدولة اللبنانية
إطار تدعيم لبنان بنقاط قوة يف ظل التفكك
الداخيل السائد يف لبنان.
يعلق اللبنانــي آماله الكبرية عىل الغاز
الطبيعــي ألنه يــراه خالصه مــن أزماته
االقتصادية ،أزمات أبعدت السياسيني كثريا ً
عن مســار البحث يف التنقيــب عن النفط
والغــاز ،ففي كل مرة يجــري الحديث عن
جدية لبنانية بالتنقيب ينفجر الوضع داخليا ً
أو خارجياً ،وبحســب حمزة نفســه فإن
الدولة اللبنانية ال تتمسك بحقوقها بل تتقن
فن التعطيل ،النه كمــا يقول «تحصل عىل
عمولة محرزة».
قد يكون نفق الناقــورة ح َّرك امللفات
العالقة ومنها الرتســيم الذي ينتظر عودة
املبعوث االمريكي آموس هوكشــتاين لبتّه،
ورغم أن مدير عام األمن العام اللواء عباس
ابراهيم أكد وجــود معطيات ايجابية حول
الرتسيم خالل أسابيع ،يبدو أن امللف سيبقى
عالقا ً اىل أجل .وفق حمزة فإن الخالف اليوم
هو حول الخطوط رغــم تأكيده أنه جنوب
الخط  29الفتا ً اىل أن ما نملكه داخل حدودنا

الوزير حمية في الناقورة

البحرية هو حق لنا ،أما يف املنطقة املشرتكة
فيتم االتفاق عليه وهو يختلف عن الحدود،
ما يعني برأي حمزة أن الحدود يشء والنزاع
عىل املنطقة املشــركة يشء آخــر ،وهنا
تضيع الطاسة وفق رأيه ،بل يقول «ما هو
إال زوبعــة يف فنجان ال أكثر ،الن الوســيط
االمريكي هو صديق لدود للعدو وبالتايل كيف
يكون الوسيط صديقا ً ألحد األطراف؟».
لطاملا كان الرصاع بني لبنان والعدو
االرسائييل عىل امليــاه ،فهو اجتاح لبنان
ألجل املياه التي يستفيد منها تحديدا ً مياه
الحاصباني ،واليــوم دخل النفط والغاز
عىل خــط النزاع القائم ،واســتعر أخريا
بالنظر اىل أهميته يف هذه املرحلة الدقيقة

التي يم ّر بها العالــم ،فأوروبا تحتاجه
بديالً عــن الغاز الــرويس ،وعليه يؤكد
حمزة أن لــدى لبنان فرصة ذهبية يجب
االستفادة منها والكثري من عنارص القوة،
ولكن هل يستغلها؟».
حكما ً نعيــش مرحلة دقيقــة جداً،
والعيون تتجه نحو الرتسيم وما بعده ،ولع ّل
معادلة املقاومة الجديدة ما بعد وبعد كاريش
قد تكون القشة التي تدفع نحو التوصل اىل
حل ،خاصة أن أطمــاع العدو كثرية ،فهي
تريد إبعاد لبنان عن خط الرتانزيت وتحويل
التجارة نحو مرفأ حيفــا ،وبالتايل فإن أي
تقصري أو تقاعس يف هذا امللف قد يج ّر لبنان
اىل مزيد من الويالت.

تحـــت المجـــهر
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احتكارات ومافيات وكارتيالت ...ومنظومة اتّفقت على تقاسم مليارات المال العام
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ّ

اإلضراب المفتوح لموظفي القطاع العام دخل أسبوعه الخامس ومستمرّ .والتوقف في ظلّه عن جباية الضرائب وتحصيل الرسوم وتعطيل
ّ
التضخم غير
مؤسسات الدولة هو خلف التقهقر الحاصل ـ كما يحلو ألهل الحل والربط اإليحاء  -كأن ما سبق اإلضراب كان «سمنًا على عسل».
المنطقي في حجم القطاع له ما له وما عليه بالطبع .لكن إلقاء المالمة على الموظف الرسمي بالدرجة األولى يحمل في طيّاته الكثير من
التضليل .ففتيل الهدر بنكهة الفساد  -الذي بدأت مفاعيله تظهر جليّة في عجز الموازنة والمالية العامة كما في عجز الميزان التجاري منذ العام
ّ
 – 1993إمتداداته أكثر تش ّعبًا وأشدّ
تجذرًا .وكما يقال :األرقام ال تكذب.
كــاريــن عــبــد الــنــور
الهدر ،وبأقل تقدير ،هو مزيج متفجّ ر
من عوامل عدةّ :
تدخالت سياســية يف عمل
القضاء ،تفعيل حصانات كضمانة لإلفالت
من العقاب ،زبائنيــة يف التوظيفات داخل
اإلدارات العامــة ،ومحاصصــات طائفية.
فاألخرية أدّت ،بحســب البنك الــدويل ،إىل
تحميل الخزينة العامة كلفة هدر ســنوي
تخطت الـــ 5مليــارات دوالر .ال بل أكثر.
فلبنان ،بحســب مؤرش مدركات الفســاد
العاملي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية
بنســخته األخرية ،صُ نّــف يف املرتبة 154
بني  180دولــة يف العالم .كيف ال ومكافحة
الفساد داخل مؤسســات الدولة وإداراتها
كما ضمن سياســاتها املالية والتوظيفية
والصفقات بالرتايض أثر بعد عني؟ ذلك ك ّله
تُرجم تراكما ً يف الدين العام وفوائده ،ته ّربا ً
رضيبيا ً وتوظيفات عشوائية ،هدرا ً متماديا ً
يف ملفــات الكهرباء والطاقة واســتئجار
املبانــي الحكومية وقطــاع البنى التحتية
والسدود وغريها من الئحة تطول وال تنتهي.
يف ما يــي نحاول إلقاء الضوء عىل أبرز
مسبّبات الهدر والفســاد مع كل من مدير
املحاسبة الســابق يف وزارة املالية ورئيس
الهيئة األهلية ملكافحة الفساد ،الدكتور أمني
صالح ،والعضو القانوني يف املرصد الشعبي
ملكافحة الفســاد ،املحامي جاد طعمة .مع
اإلشــارة إىل أن األرقام الواردة صادرة عن
تقارير من الوزارات واملؤسســات العامة
اللبنانيــة ،إضافة إىل تقاريــر البنك الدويل
واملؤتمرات العاملية .فلدخل يف التفاصيل.

إسأل عن فوائد الدين العام

ثمة آراء عــدة تُطرح حول أســباب
األزمة ،لكن من البديهي عدم تحميل القطاع
العام مســؤولية االنهيار ،كما يقول صالح
يف حديث لـ»نداء الوطن»« :أســباب األخري
واضحة وجليّة وتعود بنســبة  90%منها
إىل عوامــل داخلية» .وألن عبارة الدين العام
تقض مضاجع اللبنانيــن أكثر من غريها
النعكاساته الكارثية عىل حياتهم اليومية،
منه نبــدأ .فاألخري ،إذ بلــغ  103مليارات
دوالر ،يتكوّن من مبالغ أقرضتها املصارف
أو كبــار املودعني والسياســيني واألجانب
ّ
للتضخم واالرتفاع
للدولة .وكنتيجة مبارشة
الهائل يف الفوائد عىل الدين ،ش ّكلت األخرية
ما نســبته  93%من الديــن اإلجمايل (أي
حواىل  96مليار دوالر) ،إذ لو حُ سمت الفوائد
مــن الدين العام ملا تخطى الـــ 7مليارات.
ويضيف صالح« :فوائد الدين العام مؤامرة
عىل الشعب اللبناني .هناك منظومة فاسدة
تتألــف من سياســيني وزعمــاء طوائف
ورأسماليني مرصفيني اتّفقت عىل تقاسم
املال العام عرب سياســة االستدانة التي لم

نكن نحتاجها أساســاً .فلو حذفنا نفقات
الدين العام من اإلنفــاق الحكومي لوجدنا
فائضا ً يف موازنة الدولة».
مــن جهتهــا ،السياســة النقديــة
والهندســات املالية املتّبعة من قِ بَل مرصف
لبنان بدون وجه حــق ،والتي اعتمدت عىل
تثبيت اللرية عىل سعر رصف  1500مقابل
الدوالر مع إعطاء فوائــد عالية للمصارف
فعلت فعلها أيضاً .فقد أدّت إىل الخســائر
الكبرية التي أصابت املرصف املركزي والتي
يت ّكبدها الشــعب اللبناني بعــد أن فاقت
الـــ 175مليــار دوالر« .انفجــرت األزمة
فاتّجهت السلطة إىل تغطية حاكم مرصف
لبنان بقانون يساهم يف تخفيض الدين العام
عرب اللجوء اىل وسيلة نقدية تتلخص بخفض
قيمــة العملــة الوطنية وزيادة األســعار
والرضائب» ،بــرأي صالح .لكن ثمة ما هو
أبعد من الدين وفوائده.

أحد مزاريب الهدر

التي يتقاضاها موظفو السلك الدبلومايس
الخارجي .فبعــض هؤالء يُقــدَّر راتبهم
ّ
بعرش
املخصصات املالية التي يستطيعون
االستحصال عليها شهريا ً من خزينة الدولة.

إعفاءات وتهرّب والهدر ثالثهما

إن كان للهــدر أوجه عدة ،فاإلعفاءات
الرضيبية املنصوص عنها يف القوانني أحدها
بالتأكيد .والحال أن غياب رضيبة عامة عىل
الدخل كما عدم شمول الرضائب كل طبقات
املجتمع انعكس وال يزال ســلبا ً عىل واردات
الدولة .كيــف ذلك؟ تقــوم الدولة بجباية
حواىل  76%من وارداتها من الرضائب غري
املبارشة من الطبقتني الفقرية والوســطى.
أما الرضائــب املبارشة كرضيبــة الدخل
واملمتلكات العقاريــة وغريها والتي تتع ّلق
بأثريــاء البلد فهي ال تتخطــى الـ.5.5%
«تعود الجباية غري العادلة إىل توليفة النظام
السيايس ،ما ســمح باإلعفاءات الرضيبية
لسوليدير وشاغيل األمالك العامة البحرية،
كما إعفاءات بيع األسهم يف رشكات األموال
ّ
مخصصات الديون
واملصارف ،وإعفــاءات
املشــكوك يف تحصيلها للمصارف .كل هذه
اإلعفاءات تق ّررها الســلطة السياســية
الحاكمــة وبالتايل املوظف ليس مســؤوال ً
عنها» ،عىل ح ّد قول صالح.
املحامي طعمة ،بدوره ،أشار يف اتصال
مع «نداء الوطن» إىل أن الته ّرب الرضيبي
ال يقــل عن ضعفــن إىل ثالثــة أضعاف
ّ
املحصلة حاليــا ً ويقف وراءه
الرضائــب
كبار املكلفني واملصــارف .هذا إضافة إىل
طبقة األثرياء والــركات الكبرية ناهيك
باإلحتــكارات ومافيات النفــط والغاز
واملحروقات وكارتيالت الغذاء واألدوية .ويف
جولة رسيعة عىل األرقامّ ،
يتبي أن الته ّرب
الرضيبي الذي يقارب الـ 4مليارات دوالر
سنويا ً يتوزع بني رضيبة دخل ( 1.9مليار
دوالر) ،رضيبة عىل القيمة املضافة (1.6
مليار دوالر) ،فواتري كهرباء وتعليق (400
مليون دوالر) ورسوم عقارية ( 200مليون
دوالر) .ثم تأتينا أيضا ً مســألة الرســوم

زحمة مؤسسات وصناديق

جاد طعمة :الهدر في المرفأ
حوالى  400مليون دوالر سنويًا
نتيجة التهريب والتحايل الجمركي
والتالعب في الرسوم والبيانات

أمين صالح :الضرائب المباشرة
كضريبة الدخل والممتلكات
العقارية وغيرها والتي تتعلّق
تتخطى الـ5.5%
بأثرياء البلد ال
ّ

الجمركيــة .فالتالعب بالرســوم يف املرفأ
واملعابر الحدودية واملطــار كما عمليات
التهريب عرب املعابر غري الرشعية ال سيما
إىل سوريا  -والتي بلغ عددها  136معربا ً -
حمّ ل خزينة الدولة خسائر ال تق ّل عن 700
مليون دوالر.
بالنسبة لطعمة ،يُعترب مرفأ بريوت أبرز
مغارات الهــدر يف ملف الته ّرب الرضيبي إذ
تُقدَّر قيمة الهدر فيــه بحواىل  400مليون
دوالر ســنويا ً نتيجة التهريــب والتحايل
الجمركي والتالعب يف الرسوم والبيانات ،أو
تمرير البضاعة عرب الخط األخرض .وهكذا،
لم يكن مستغ َربا ً إن كان أول مطالب مؤتمر
ســيدر التصدي لهذه اآلفة .ويتابع طعمة:
«هــذا دون أن نغفل األزمة الســورية وما
رافقها من تهريب مواد عرب املعابر الحدودية
لتشــمل تهريب مواد ومحروقات مدعومة
لو تمّ ت املحافظة عليها لتم ّكنت الدولة من
االستمرار يف دعم الشعب املنهار .فلبنان ال
يمكنه تغطية احتياجات الســوق السورية

حيث تبتلع األخرية املواد اللبنانية املدعومة
دون أن تكفي حاجاتها».

الرزق السايب...

استباحة األمالك العامة البحرية دون
أي قانون ين ّ
ظم القطاع ملف شائك يح ّد هو
اآلخر من حجم عائدات الدولة .املسألة هنا
تطال فئة من املحظيّني سياسيا ً ممن ق ّرروا
إقامة منتجعات سياحية عىل طول الشاطئ
اللبناني دون تســديد أي بدالت إشغال لتلك
األمالك .ويف وقت تخطــى حجم التعدّيات
 4.5ماليني مرت مربع ،يقدّر خرباء أن تسديد
البدالت من شــأنه تأمني إيــرادات ضخمة
للدولة تُقدَّر بحوايل  250مليون دوالر سنويا ً
عىل األقل .لكن األمور مرتوكة عىل غاربها.
تســألون عن فضيحة أكرب؟ إنها ملف
بدالت إيجار املبانــي الحكومية (وبعضها
فارغ تماماً) الذي تُقدَّر نسبة الهدر السنوي
فيه بــن  136و 150مليــون دوالر« .كان
هناك قانون لتشــييد أبنية لإلدارات العامة
عىل األمالك والعقــارات التي تملكها الدولة
وبطريقة من ّ
ظمة وحضاريةّ ،إل أنه لم يبرص
النور كــون جميع املنتفعني من العقود من
الطبقة الحاكمــة وذويهم .باملقابل ،تمتلك
الدولة عقارات تُقدَّر قيمتها بمئات ماليني
الدوالرات وتقــوم بتأجريها بمبالغ زهيدة
ومــا العقار الذي أقيم عليــه نادي الغولف
سوى خري دليل عىل ذلك» ،كما يردف طعمة.
وإليكم املزيد :كلفة إيجار مبنى اإلسكوا منذ
العام  1997تخطت الـ 180مليون دوالر ،يف
وقت يُعترب هذا املبلــغ كافيا ً لتغطية 40%
من النفقــات املتعلقة بمرشوع بناء األبنية
العائدة إلدارات الدولة العامة .أضف إىل ذلك
تكلفة استئجار مباني السفارات اللبنانية
يف الخارج ،كمــا مخصصات الحفالت التي
تقيمها األخرية وبعــض الرواتب الخيالية

نعود إىل صالح الــذي يلفت إىل «وجود
 240مؤسسة عامة يف لبنان ال تتوخى الربح
ويمكن االســتغناء عنهــا إذ تبلغ تكلفتها
الســنوية حوايل  3500مليار لرية – أي ما
يفوق ملياري دوالر عىل سعر رصف 1500
 عىل األقل .نحن بحاجة فقط إىل مؤسسةكهرباء لبنان والجامعــة اللبنانية يف حني
أن كافــة الصناديق واملؤسســات العامة
األخرى يمكن دمجها يف الوزارات املختصة».
ونذكر هنا عىل سبيل املثال :الهيئة املن ّ
ظمة
لالتصاالت ،الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء،
الهيئــة العليــا لإلغاثة ،الهيئــة الناظمة
للبرتول ،صندوق املهجرين ،صندوق الجنوب
ومجلس اإلنماء واإلعمار.
من ناحيته ،اعترب طعمة أن أســاس
الهدر هو مخالفة مبدأ الشمول والشيوع من
خالل إنشاء بعض الصناديق .فمبدأ الشمول
يرتكز عىل أن تشمل املوازنات املقدّمة كافة
النفقات واإليرادات دون تعمية عىل أي منها
ودون موازنات الحقة أو دفاتر جانبية .أما
ّ
فينص عىل أن تدخل كافة
مبدأ الشــيوع،
تحصيالت اإلدارات العامة إىل املالية العامة
للدولة لتُو َّزع األموال بحسب قانون املوازنة
عىل الوزارات ،تفاديــا ً ألن يكون لكل وزارة
صندوق خاص بها تستخدمه دون حسيب
وال رقيب.
باختصار ،كانت هذه الصناديق بمثابة
الرتجمة الحقيقية ملكامــن الهدر يف املالية
العامة .فمنها ما هو متوقف ك ّليا ً عن العمل
وتبلغ موازناتها الســنوية حوايل  20مليون
دوالر أمريكــي ،عىل غــرار املجلس األعىل
السوري اللبناني ( 600ألف دوالر) ،معرض
رشــيد كرامي الدويل ( 260ألــف دوالر)،
مصلحة سكك الحديد والنقل املشرتك (8.5
ماليــن دوالر) ،إدارة الربيــد والربق (4.5
ماليــن دوالر) ،املؤسســة العامة لرتتيب
الضاحية الجنوبية الغربية لبريوت «أليسار»
( 2.2مليون دوالر) ،املرشوع األخرض (1.6
مليون دوالر) واملؤسسة الوطنية لالستخدام
( 1.8مليون دوالر) .ثم هناك ما هو بحاجة
منهــا للدمج ضمــن وزارات أخرى ويكبّد
الدولة مبلغ ملياري دوالر سنوياً ،نذكر مثالً:
مؤسســة كهرباء لبنان ( 1.4مليار دوالر
أمريكي) ،مجلس اإلنمــاء واإلعمار (440
مليــون دوالر) ،الهيئة العليــا لإلغاثة (44
مليون دوالر) ،هيئة إدارة الســر واآلليات
واملركبــات ( 30مليــون دوالر) واملجلس
االقتصادي واالجتماعي ( 1.3مليون دوالر).
لكن هذا ليس كل يشء .فللبحث صلة يف
ثان وأخري.
جزء ٍ

٨

Life

ريـــتـــا ابـــراهـــيـــم فـــريــــد
بطــ ٌل أم شــاهد زور؟ صفتــان
تتأرجح بينهما شــخصية مصطفى يف
رواية "جامع أعقاب السجائر" ملؤ ّلفها
الدكتور منري الحايــك ،والصادرة حديثا ً
عن "دار الفارابي".
ّ
قصــة مصطفى يرويهــا ابنه يف
رســائل متبادلة عرب الربيد اإللكرتوني
بينه وبني إبنة أختــه مايا التي تعيش
يف أوروبا ،والتي طلبت مساعدة خالها
لكتابة ســرة جدّها (مصطفى) من
أجل مرشوع ملجلة الجامعة ،تس ّلط من
خالله الضوء عــى العمل البطويل الذي
قام به.
قصة والده استنادا ً
بدأ الخال برسد ّ
اىل مجموعة رســائل كان قد احتفظ
بها األخري من أصدقاء وأقارب .وتدور
معظم األحداث خالل فرتة الســتينات
وصــوال ً اىل حقبــة الحــرب األهلية
اللبنانية ،مرورا ً بعامي  1971و1974
حيث ُ
ســجن مصطفى بعــد أن أدىل
بشهادة زور يف املحكمة لقاء الحصول
عىل مبلغ مايل.
يتخ ّلــل الروايــة رس ٌد لقصــص
شخصيات ترتبط بالشخصية األساسية
بطريقــة أو بأخرى .هي شــخصيات
يتبي أنّها لعبت دورا ً بطوليا ً
عادية ،لكن ّ
يف مرحلة مــن حياتها .مــن ُهنا جاء

العـــدد  - ٨٨٧السنــــة الـرابـعـة

الـثـلـثـاء  ١٩تـمـوز 2022

د .منير الحايك يوثّق البطولة
في سيرة "جامع أعقاب السجائر"
اختيار عنوان الكتاب ،للداللة عىل ّ
أن ك ّل
إنسان يمكنه أن يكون بطالً يف مكان ما.
حتى جامع أعقاب الســجائر الذي كان
خالل مراهقته يجري مع أصدقائه خلف
رجال القرية ليجمعوا أعقاب سجائرهم
ّ
ويدخنوها عىل أحد السطوح ،كان بدوره
بطالً يف مكان ما.

زوربا األرمني اللبناني

ال ب ّد مــن اإلشــارة اىل ّ
أن زوربا
اليونانــي كان حــارضا ً يف الروايــة
ّ
وتجسد يف شــخصية "آغوب"
أيضاً،
املســتوحاة يف بعــض تفاصيلها من
مرسحيات زيــاد الرحباني .آغوب هو
ســجني أرمني لبناني ،يرسم وينحت
ّ
ويشك الخرز .يشبه زوربا يف شخصيته
وأفكاره ،كما تشري الرواية .قدّم الدعم
واملساعدة ملصطفى خالل فرتة سجنه،
تناقشــا طويال ً وأصبحــا صديقني
مق ّربني .هــو طيّب ومحبّ للخري رغم
أنّه محكوم بالسجن املؤبّد بعد إدانته
بقتل والده.
ينتقل املؤ ّلف إذا ً من طرح مفهوم
البطولــة ومقاييســه اىل ثنائية الخري
والــر الكامنة يف النفــس البرشية،
والتناقضات املوجودة داخل كل إنسان.
فيمكن أليّ كان أن يرتك تأثريا ً إيجابيا ً
يف حياة اآلخرين ،حتى لو كان مجرماً.
وكمــا ورد يف الرواية ،يمكن للمســلم

ّ
املتعصب ،أن يحمــي عائلة
الســنّي
مســيحية من املوت يف خض ّم رصاعات
الحرب األهلية اللبنانية ،فيقف أمامهم
بصــدره األعــزل ويــرخ بعبارة:
"قوّصني قبلن".

بين حرب األمس وحروب اليوم

هذا واعتمد الكاتــب مقاربة الفتة
خالل الرسد ،حيث استحرض اىل الواجهة
لقطات رسيعة ألحداث معارصة ،تحديدا ً
ّ
يختص بانهيار سعر رصف اللرية،
يف ما
وتقنني ساعات الكهرباء ،وأزمة البنزين
وطوابري االنتظار أمــام املحطات ،ولم
يغفل عن ذكر ارتفاع ســعر سندويش
الطاووق .هــذه املقاربــة بني األمس
واليوم شــ ّكلت جرس عبور لشــبه بني
مرحلة الحرب األهلية ،واملرحلة الصعبة
التي يعيشها لبنان اليوم ،والتي يعتربها
البعض حربا ً إقتصادية.
من جهــة أخرى ،تتطــ ّرق الرواية
اىل مســألة التعامــل بفوقية من بعض
املغرتبني اللبنانيني تجــاه أبناء وطنهم.
خصوصا ً أولئك الذين يستعملون أسلوبا ً
مستف ّزا ً يف املقارنة بني الظروف املعيشية
التي ينعمون بها يف بلدان االغرتاب ،وبني
الظروف الصعبة التــي يرزح اللبنانيون
تحت ثقلها .هي نماذج لطاملا صادفناها
يف الســابق ،إال أنّهــا ازدادت يف الفرتة
األخرية مــع ارتفاع نســبة الهجرة من

نوال الزغبي ُتهنّئ لطيفة

لبنــان توازيا ً مع اإلنهيــار االقتصادي.
لكن الالفت ّ
ّ
أن مؤ ّلف الرواية هو لبناني
مغرتب .ويف هذا اإلطار ،يشــر الدكتور
منري الحايك يف اتصال مع "نداء الوطن"
اىل أنّه كان مــن الرضوري أن يت ّم طرح
هذه الفكرة ،ويقول" :نحن نسمع يوميا ً
عبارات عىل مثال عنّا بأســراليا أو عنا
بأوروبا نقوم بكذا وكذا ،بس إنتوا كيف
متحمّ لني تعيشوا هيك بلبنان؟" ،ويتابع:
ُ
"كنت أســمع هذه التعليقــات قبل أن
أغادر لبنــان ،وكانت تُغضبني .وأعرتف
يف املقابــل ّ
أن الفكرة كانت تخطر يف بايل
أحيانــا ً
ُ
وكنت بدوري أوجّ ــه انتقادات
للبنانيــن الــذي يرضخــون ويقبلون
بالعيش يف هذه الظروف الصعبة .لكني
ُ
كنت فورا ً ألوم نفيس عىل ذلك .فمن يأكل
العيص ليس كالذي يعدّها".
ّ
ال ب ّد من اإلشــارة اىل ّ
أن "جامع
أعقاب السجائر" هي الرواية الرابعة
للدكتــور منري الحايك ،بعــد روايات
"مرتو دبــي" ،و" ،"88و"القرب رقم
ّ
شــك عمــل ناجح،
 ."779هــي بال
ّ
فالقصة ممتعة ،وشخصيّاتها تشبهنا
وتشــبه أهلنا وأجدادنا يف جوانب عدة
منها .وقــد نجح املؤ ّلــف يف التعمّ ق
بوصف تفاصيل الجوانب النفســية
والفكرية واإلجتماعية لشــخصياته،
وإيقاع رسيع
ســلس
أسلوب
ضمن
ٍ
ٍ
ٍ
لســر األحــداث ،قبل الوصــول اىل

املفاجأة يف القسم األخري من الرواية،
التي تظهر بعد الكشــف عن تفاصيل
العمل البطويل الذي قام به مصطفى،
"جامع أعقاب السجائر".
*توقيع رواية "جامع أعقاب
السجائر" :اليوم  19تموز - 2022
مكتبة برزخ – الحمرا
والخميس  21تمــوز - 2022
فندق الشوشان  -قب الياس

جينيفر لوبيز وبن أفليك في القفص الذهبي ...أخيرًا

حرصت النجمة نوال الزغبي عــى تهنئة الفنانة
ً
كاتبة عرب حسابها الخاص
لطيفة عىل ألبومها الجديد،
بموقــع التواصل اإلجتماعي" :مــروك يا لطيفة عىل
األلبوم الجديد ،وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق".
ً
قائلة " :يــا حبيبة قلبي الله
بدورها ردّت لطيفة
يبارك فيكي يا ام قلب دهب تسلمييل ووحشتيني".
وكانت لطيفة قد طرحت أحدث ألبوماتها خالل
األيام املاضي ة ويضــم  5أغ نيات باللهجتيــــــن
املرصية والتونسية.

نادين نجيم بإجازة في اليونان
تميض النجمة نادين نجيم إجازة صيفية يف جزيرة ميكونوس
ّ
ومنهن
اليونانية ،وتستمتع بعطلتها مع مجموعة من الصديقات
املمثلة السورية هبة نور التي أط ّلت معها يف صورة نرشتها نجيم
عرب خاصية "ستوريز" عىل "إنستغرام".

تزوّ ج النجمان جينيفر لوبيــز وبن أفليك يف والية
نيفــادا األمريكية ،بعد  18عاما ً مــن انتهاء عالقتهما
األوىل التي حظيت بتغطية إعالمية واسعة يف ذلك الوقت،
بحسب ســجالت محكمة نرشت الســبت .وبحسب
الوثيقة ،اختارت املغنية واملمثلــة البالغة  52عاما ً أن
تأخذ اسم عائلة زوجها لتصبح جينيفر أفليك.
وكانت لوبيز وهي أيضا ً سيدة أعمال ولديها مجموعة
مســتحرضات تجميل وعطور تحمل اســمها ،أعلنت يف
نيسان خطوبتها من املمثل يف فيديو قصري.
والتقت جينيفــر لوبيز وبن أفليــك عام 2002
خــال تصوير فيلــم " ،"Gigliوقد تابــع مصورو
الباباراتزي عالقة هذا الثنائي الشــهري يف هوليوود.
وأرجئ زواجهما الذي كان مقررا ً يف  2003قبل إعالن
انفصالهما العام .2004
وتحدّثت لوبيز عن عالقتهــا املتجددة مع أفليك يف
ً
قائلة" :إنها قصة حب جميلة حصلت عىل فرصة
شباط
ثانية" .وأصبــح النجمان ال ينفصالن منذ عودتهما إىل

بعضهما البعض واشرتيا منزال ً يف بيفريل هيلز .وتزوجت
جينيفر لوبيز ثالث مرات ،وكان املغني مارك أنتوني من
بني أزواجها وأنجبت منــه توأمني هما ماكس وإيميه.
أما أفليك فكان متزوجا ً املمثلــة جينيفر غارنرـ التي
أنجب منهـا فايوليـــت وسريافينا وسامويل( .أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

بإمكانك خوض املنافسة بنجاح
هذا األسبوع ،فأنت تتمتّع بدعم
املسؤولني والزمالء.

تتجاوز بعض العقبات يف عالقتك
بالحبيب ،وتخطط معه لعالقة
جديدة مبنية عىل الرصاحة.

تعاني العالقة املتأرجحة
ضغوطا ً واتهامات ،حذار املتاعب
الصحية واحرص عىل سالمة
املنزل والعائلة.

قد توقع عقدا ً جديدا ً أو تبارش
عمالً آخر وتسمع كلمات التقدير
ألفكار جيدة قدمتها.

مهما بلغت حدّة النقاش مع
الرشيكّ ،
فإن التفاهم يكون
سيد املوقف ويسهم يف تبديد
الخالف بينكما.

عليك أن تتنبّه ملصاريفك
هذا اليوم ،وخصوصا ً أن أي
خسارة من شأنها أن تزيد
األمور تعقيداً.

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

الجرأة يف القرارات الحاسمة
مطلوبةّ ،
الترسع مرفوض،
لكن
ّ
وال سيما ّ
أن مستقبلك مع
الرشيك عىل املحك.

تكون عىل موعد مع خرب
أو مفاجأة ال تنتظرها،
ومن املستحسن االستفادة
من هذه األجواء الجيدة.

تبدو تح ّركاتك وحماستك يف
أوجها ،وتبدي استعدادا ً للقيام
بأمور مستحيلة إلرضاء الرشيك.

يوم جديد يلقي الضوء عىل عمل
جماعي تقوم به وتنجح يف تنفيذ
كل مشاريعك التي خططت لها.

ّ
تعب عن آرائك للرشيك ،وتتاح
لك فرص جيّدة للتواصل معه،
وربما تبحث يف قضية زواج
ألحد أفراد العائلة.

يشري هذا اليوم إىل فرصة
جديدة لكسب األرباح لكن
يطلب إليك الهدوء واالبتعاد
عن املغامرات .

٩
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 ...COLORATURAميشال فاضل و"رودج" يجتمعان إلنقاذ جمعيات خيرية
تحــت عنــوان " ،"COLORATURAيجتمع
الفنانان ميشال فاضل و"رودج" ألول مرة يف بريوت
يف حفل موســيقي فريد من نوعــه يوم األربعاء 27
تموز  2022يف الواجهــة البحرية لبريوت (Seaside
 )Arenaاعتبارا ً من السابعة والنصف مساءً ،إلنقاذ
جمعيات لبنانية خريية من األزمة.
ويف التفاصيل ،سيستفيد كل من مركز رسطان
األطفــال "CCCL"، ،"Braveheart" ،"SOS
" ،"Children’s villagesبســمة"Enfants de" ،
" ،"lumièreأصدقــاء مرىض التصلــب اللويحي يف
الجامعة األمريكية يف بــروت" و"Operation Full
 ،"Fridgeمن كامل عائدات هذا العمل الفنّي.

في الصاالت

كما سيضم "( "Coloraturaإنتاج ""ICE Events
و" )"Mix Productionsأكثر من  100موسيقي ومغ ٍّن
عىل خشــبة املرسح يف إطار فنّي وإخراجي وإنتاجي
رائع من إضاءة ومرئيات ومؤثرات سمعية وبرصية.
ويف املناسبة ،رشح فاضل و"رودج" أهميّة هذا العمل
قائلني" :لطاملا حاولنا القيام بعمل فنّي مشرتك بهذا
الحجم واألهميــة الفنيّة واليوم أتت هذه املناســبة
لتقديمه يف بريوت دعما ً للجمعيّات املوجودة بيننا ويف
هذا الظرف الصعب الذي يم ّر به لبنان".
يذكــر ّ
أن الحفلة موجهة اىل كل الفئات العمرية
والبطاقــات محــدودة ومتوافــرة يف جميع فروع
"."Virgin Megastores

 Thorيُحافظ على صدارة الشبّاك
حافظ الجزء الرابع من سلسلة أفالم "ثور" بعنوان
" "Thor: Love and Thunderعىل صدارة شباك التذاكر
يف أمريكا الشمالية يف عطلة نهاية هذا األسبوع .
وجمــع الفيلم الــذي أخرجــه النيوزيلندي تايكا
وايتيتي  46مليون دوالر يف صاالت الســينما يف الواليات
املتحدة وكنــدا ،يف تراجع كبري مقابــل العائدات التي
حققها يف األســبوع األول إلطالقه والتــي بلغت 144
مليون دوالر.
ويف هذا الجزء الجديد من سلســلة أفالم ""Thor
الشهرية من عالم "مارفل" ،يؤدي كريس هيمسوورث
للم ّرة الرابعة دور البطل الخارق االســكندنايف ،تشاركه

البطولة النجمة ناتايل بورتمان ،فيواجها إله الرعد هذه
املرة "غور" ،وهو قاتل يسعى إلبادة كل اآللهة ،ويؤدي
دوره كريستيان بايل.
كذلك ،حافــظ " "Minions: The Rise of Gruعىل
املرتبة الثانية محققا ً  26مليــون دوالر لتبلغ عائداته
اإلجمالية منذ إطالقه  263مليوناً.
ويف املرتبــة الثالثــة ،حــ ّل فيلــم "Where the
 "Crawdads Singاملقتبس من كتاب لعاملة الحيوانات
األمريكية ديليا أوينز عن فتاة نشأت يف مستنقع ساحيل
يف نورث كاروالينا يف خمسينات القرن املايض وستيناته،
وقد جمع  17مليون دوالر.

يُفتتح في بريطانيا

مـــــــعـــــــرض
يلتقي قطاع الصناعات الجويــة العاملي يف إطار
معرض فارنربو الذي افتتح أمس يف بريطانيا وســط
موجة القيظ التــي تجتاح أوروبــا الغربية ،يف وقت
يســجل انتعاش يف حركة املالحــة الجوية وزيادة يف
ميزانيات الدفاع .ومن املتوقــع أن يزور نحو ثمانني
ألف شــخص املعرض الذي يستمر خمسة أيام ويقام
يف املطار الواقع جنوب غرب لنــدن واملخصص عادة
لرحالت األعمال ،يف درجات حرارة ســتكون مرتفعة
جدا ً بحسب االرصاد الجوية.
وبالرغم من القيظ ،أكــد املنظمون أن املعرض
ســيجري كما هو مقرر ،وأقيمــت يف موقعه نقاط
كثرية لتوزيع املاء ومســاحات مظللــة .وكان هذا
املعرض الذي يقام كل ســنتني ويعــد األهم يف هذا

وح ّل فيلــم " ،"Top Gun: Maverickتتمة "Top
 "Gunالذي حقق نجاحا ً واسعا ً قبل  36عاماً ،يف املركز
الرابــع محققــا ً  12مليون دوالر يف األســبوع الثامن
لعرضه يف الصــاالت .ومرة جديدة يؤدي توم كروز دور
الطيار بيت "مافريك" ميتشــل الــذي يصبح يف العمل
الجديد نقيبا ً مهمّ ته قصف منشــأة تخصيب يورانيوم
تابعة لدولة معادية.
ويف األســبوع الرابع لعرضه ،تراجع فيلم ""Elvis
الذي يتناول سرية ملك موسيقى الروك أند رول إلفيس
بريسيل ،إىل املرتبة الخامسة وبلغت إيراداته  7,6ماليني
دوالر( .أ ف ب)

القطاع بعد معرض لوبورجيــه قرب باريس ،ألغي
عام  2020بســبب األزمة الصحية التي جمدت آالف
الطائرات عىل األرض وأغرقت قطاع الطريان يف أخطر
أزمة يف تاريخه.
وسيشــهد املعرض مرة جديدة منافســة شديدة
عىل وقــع إعالنات عن طلبيات كــرى بني املجموعة
األوروبية ومنافســتها األمريكية بوينغ .ووصل حجم
الطلبيات والتعهدات خالل آخر معرض عام  2018إىل
 192مليار دوالر ما يمثل بحســب املنظمني أكثر من
 1400طائرة .وال يهمــل املعرض القطاع الدفاعي ،إذ
حمل الغزو الرويس ألوكرانيــا معظم الدول األوروبية
عىل زيــادة ميزانياتها الدفاعية من أجل تعزيز قواتها
املسلحة( .أ ف ب)

باحثون عن كنوز ينهبون التراث الوطني األلباني
يف مدينة ألبانيــة أثرية مهملة ،يحفر
ناهبو كنوز الحقــول بحثا ً عن الذهب أو
الفضة أو القطع األثرية النادرة لبيعها إىل
مه ّربني دوليني .وغالبا ً ما يفلت الباحثون
غــر الرشعيني عن اآلثار مــن العقاب يف
ألبانيا ،ما يثري غضب علماء اآلثار بشــأن
رسقة الرتاث الوطنــي الذي ال يقدّر بثمن
والذي يغ ّذي السوق السوداء العاملية.
وتؤكد الحكومة أنها تعمل عىل تدابري
من شــأنها توفري حمايــة للمواقع التي
ينهبها اللصــوص واملحافظة عليها ،لكن
ذلك لم يمنع حتــى اآلن الرسقات رغم أن
إزالة القطع األثرية يف ألبانيا تُعترب جريمة،
عىل غرار معظم البلدان.

وكانت هــذه املنطقــة القريبة من
كورشــه واملغطاة حاليا ً باألعشــاب ،يف
املايض مدينة هيــا إي كوربيت التي تعني
"ظل الغراب" باأللبانية .وتع ّرضت املنطقة
الواقعة عىل سفح إحدى التالل يف السنوات
األخرية للدمار عىل يد لصوص استخدموا
مجارف وجرافات للبحث عن معادن نادرة
وقطع أثرية.
واكتســبت املنطقة شهرة بعدما عثر
فيها خالل ثمانينــات القرن املايض عىل
أكثر من  600قطعــة نقدية فضية يعود
بعضها إىل فرتة حكم اإلسكندر الكبري.
ويف شــمال رشق العاصمــة تريانا،
تعرضت بقايا كنيســة يعود تاريخها إىل

رسم لبيكاسو يُضبط في إيبيزا
أعلنت الجمارك اإلسبانية أنها ضبطت رسما ً لبيكاسو تقدر قيمته
بأكثر من  450ألف يورو مطلع تموز يف مطار إيبيزا يف جزر البليار ،يف
حقيبة مسافر يشتبه بضلوعه يف عملية تهريب.
وضبط الرسم املسمى "ثالث شخصيات" واملؤرخ عام  1966يف 5
تموز يف حوزة مسافر قادم من سويرسا حاول إدخاله إىل إسبانيا دون
الترصيح به كما أوضحت الجمارك.
وردا ً عىل ســؤال من عنارص الجمارك الذين أخطرهم نظراؤهم
الســويرسيون بنقل عمل فني يف ظروف مشــبوهة ،أكد املسافر أن
"الرســم ليس أصليا ً وأظهر فاتورة بـ 1500فرنك سويرسي (1515

يورو) قال إنه حصل عليها عندما اشــراه" .لكن يف أســفل حقيبته،
اكتشــف عنارص الجمارك فاتــورة ثانية بـ 450ألــف فرنك (454
ألف يورو) من معرض فني يف زيوريخ مع إشــارة إىل رســم "ثالث
شخصيات" لبابلو بيكاسو.
وبحســب تحليل أويل أجراه متخصصون يف األعمال الفنية ،هذا
الرسم هو العمل األصيل للرسام اإلسباني والسعر الذي حدده املعرض
يف الفاتورة يتماىش مع السعر الســوقي .وتابع أن هذا التقييم األويل
سيؤ َّكد بتحليل أكثر شموال ً باستخدام تقنيات متقدمة مشريا ً إىل فتح
تحقيق يف عملية تهريب( .أ ف ب)

القرن الحادي عرش أو الثاني عرش لتشويه
يف معاملهــا نتيجة ثقوب كبــرة أحدثها
اللصوص .وكان يُفرتض أن تكون كنيسة
مريم العــذراء محمية كونهــا مصنفة
معلما ً ثقافياً ،لكن هذا التقاعس لم يمنع
اللصوص من نهب املنطقة.
وتفتقد ألبانيا ألرقام رســمية عن
القيمة التقديرية لآلثار املرسوقة منها.
ّ
لكن الباحثني يشريون إىل أنهم متأكدون
مــن أن بعض القطــع األثرية أصبحت
يف حوزة تجار دوليــن ثم بيعت ضمن
مزادات ملتاحف أو ملجموعـــات خاصة
يف الخارج.
(أ ف ب)

١٠
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الروس أسرى بوتين
هل تخوض روسيا الحرب فع ً
ال؟ يصعب أحيانًا إيجاد دليل على ذلك
عند زيارة موسكو أو حتى األقاليم الروسية هذا الصيف .يعيش الناس
حياتهم
بشكل طبيعي ،ويتابع االقتصاد حركته ،وما من نقص في
ٍ
السلع االستهالكية .حتى اآلن ،تعطي "الواردات الموازية" (النظام
الذي يلجأ إليه المستوردون الروس للتحايل على العقوبات الغربية
عبر استعمال بلدان ثالثة) ،النتيجة المنشودة .وحده التضخم يطرح
مشكلة مستعصية حتى اليوم ،إذ يفوق مستواه السنوي في الوقت
الراهن عتبة  .16%كذلك ،ال يبدو جزء كبير من المواطنين منزعجًا مما

يحصل على حدود البلد الغربية ،أو هذا ما يقوله الناس على األقل
عند طرح هذا السؤال عليهم .يسهل أن نفترض أن الروس يخشون
التعبير عن رأيهم بكل بساطة .لكن تحمل نتائج االستطالعات التي
أجراها مركز "ليفادا" المستقل مؤشرًا مفيدًا على وجهة المزاج العام
في البلد .يبدو أن عددًا كبيرًا من الروس اليوم يشعر بالتفاؤل بشأن
مستقبله الجماعي ،مع أن البلد تورّط في مشروع إمبريالي واسع في
شرق أوكرانيا ،وسبق وأطلق هذا المشروع موجة غير مسبوقة من
الالجئين وأمعن في عزل روسيا.

أنــــدريــــه كــــولــــيــــســــنــــيــــكــــوف

فيما تقرتب الحرب من إنهاء شهرها
الخامس ،يوحي الوضع القائم يف روسيا
ّ
معي عىل مستوى الحكومة
ببدء تحوّل
وعامة الســكان .أوضح الرئيس الرويس
فالديمــر بوتــن شــخصيا ً أن خطط
روسيا يف أوكرانيا ستستمر بغض النظر
عن العواقــب االقتصادية ،وتنذر جميع
املؤرشات بــأن تلك العواقب ســتكون
هائلة .بالنســبة إىل الــروس العاديني،
يعني هذا الوضع أن "العملية الخاصة"
لــن تنتهي يف أي وقت قريــب ،بل يجب
أن يدعموا روســيا الجديدة التي تفرض
عليهم أن يترصفوا كأشــخاص وطنيني
ويؤيدوا اســتعراضات بوتني وال يشغلوا
أنفســهم باملصاعب املؤقتة .يف روســيا
الجديدة ،ســيكون الجميع بخري طاملا ال
ي َ
ُجبون عىل التوجه إىل الخنادق.
كل ما يســتطيع الرئيس الرويس
تقديمــه لداعميه اليوم هو توســيع
روس أمام متجر مقفل | موسكو  ،حزيران 2022
أرايض اإلمرباطوريــة الغابرة وإعادة
أنصاره دوما ً وعىل جميع املســتويات،
استطالع أجراه مركز "ليفادا" أن 46%
بنائها .يتماىش هــذا الهدف مع خط
بدءا ً من االنتخابــات البلدية وصوال ً إىل
من الروس فقط كانوا مستعدين إلعادة
ٍ
وقت
إيديولوجــي يتبناه بوتــن منذ
االســتحقاق الرئايس .لهذا السبب ،تربز
انتخابه .لم يسرتجع بوتني أغلبية قوية
طويــل ،فقد أرصّ الرئيــس دوما ً عىل
الحاجة إىل إجراء انتخابات خارج روسيا
إال بعد غزو روسيا ألوكرانيا .بحلول أيار
وجود "عالم رويس" يشمل أوكرانيا من
أيضــاً .باإلضافة إىل تنظيــم انتخابات
 ،2022زادت نســبة الروس املستعدين
وجهة نظره وال يض ّم أي كيان منفصل
محليــة نموذجية ،من املنطقــي إذا ً أن
إلعادة بوتني إىل السلطة وبلغت ،72%
عن روسيا .زادت سهولة هذا املرشوع
بفضل ّ
تحصل استفتاءات يف املناطق املحت ّلة من
وهو أعىل رقم يســجّ له عىل اإلطالق.
تدخــل مفكرين تابعني لبوتني،
ّ
أوكرانيا ،مثل "خريســون" (كما حصل
متوســعة
قد تعكس هذه األرقام نزعة
من أمثال ميخائيل بيوتروفسكي ،مدير
يف شــبه جزيرة القرم يف العام ،)2014
وســط الروس العاديني
"متحف هريميتاج" يف
ملعرفــة آراء الناس حــول االنضمام إىل
إىل التمســك بالــرأي
"ســانت بطرسربغ"،
روســيا .تكون نتائج هذه االستفتاءات
الشائع (أي الوجهة التي
فهو قال يومــاً" :نحن
مُحدّدة مســبقا ً لكنها تمنــح النظام
يُحددها الكرملني) ،لكن
جميعــا ً إمربياليــون
رشعية ظاهرية شبه كاملة.
تشــر هذه النتائج يف
ونؤيد القوة العسكرية"
بوتين ال يشبه القيصر
كان قــرار بوتني بغــزو أوكرانيا
مطلق األحوال إىل واقع
و"روســيا تؤكــد عىل
جنونيا ً عــى األرجح ،لكن ّ
تبي أنه نهج
بطرس األكبر لكن لطالما سيايس موجود.
قوتها خالل الحروب".
صائب له شــخصيا ً للتمسك بالسلطة،
ملاذا يأخذ نظام بوتني
كان الغزو اإلمبريالي
بوتــن ال يشــبه
وزيادة شــعبيته ،وإثبات نفسه كزعيم
عناء تنظيــم االنتخابات
القيرص بطرس األكرب،
طريقة فاعلة لزيادة
ال غنى عنه ،حتى اآلن عىل األقل .ال أحد
عىل مســتويات مختلفة
لكن لطاملــا كان الغزو
الدعم الذي يحظى به
يف أوساط النخبة الحاكمة يستطيع أن
إذاً ،بما يف ذلك التصويت
اإلمربيايل طريقــــــة
يزعم ّ
أن بوتني ال يســيطر عىل الوضع.
اإلقليمي املق ّرر يف أجزاء
فاعلــة لزيــادة الدعم
بغــض النظر عــن أرضار الحرب عىل
عدة من روســيا يف شــهر أيلول املقبل؟
الذي يحظى به .يف العــام  ،2014أدى
املســتوى االقتصادي ،زاد نفوذ بوتني
يف نظام اســتبدادي وخاضع لســيطرة
ضم شــبه جزيــرة القــرم إىل تعويم
الشــخيص بكل وضوح أمام الشــعب
شاملة ومُوجّ ه من زعيم واحد ،تبدو هذه
عهده الرئــايس ومَ نَحه دعما ً هائال ً دام
ّ
وتحســنت مكانة روســيا يف
الرويس
االســتحقاقات غري نافعة بشكل عام.
لسنوات عدة .لكن يف العام  ،2018رفع
العالم .بدل نشــوء معركــة عىل هوية
لكن يحتاج هذا النظام املبني عىل سلطة
بوتني سن التقاعد وبدأت نسبة تأييده
َ
خ َلفه املســتقبيل ،يقترص الوضع اليوم
زعيم واحد إىل إثبات دعم األغلبية له أمام
تســتقر .وبحلول أيلول  ،2021كشف
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بســمعة ممتازة .يف الوقت نفسه ،يعمل
النظام عىل تحديد عنارص من "الطابور
الخامس" والتشــهري بهم :يشــمل هذا
املعسكر ناشطني سياســيني من أمثال
فالديمري كارا مورزا وإيليا ياشني اللذين
يقبعان يف السجن بتهمة تشويه سمعة
الجيــش ،ونائب رئيــس البلدية ألكيس
غورينوف الذي حُ كِم عليه بالسجن ملدة
ســبع ســنوات بتهمة "نرش معلومات
كاذبة عن الجيش".
ّ
لكن هذه التكتيــكات كلها لن تعيل
املواطنني الروس العاديني .لهذا السبب،
يجــب أن تبتكر الحكومــة طرقا ً أخرى
إلعانة أكثر الفئات ترضرا ً من السكان .قد
يتم استدعاء املحرومني أو العاطلني عن
العمل أو اليائســن لتكليفهم باستعمار
أراض جديدة .يُســتعمَ ل هذا املنطق يف
ٍ
الوقت الراهن لتجنيد متطوعني يف الجيش
ومرتزقة مســتعدين للقتال يف أوكرانيا،
رغم افتقارهم إىل التدريب الكايف ،مقابل
رواتب وافرة .من خالل إخضاع الفقراء
لسيطرة الدولة ،يستطيع بوتني أن ّ
يوسع
نطاق نفوذه.
لكن ال تقترص املنافع التي حصدها
بوتني من "العملية الخاصة" عىل ترسيخ
ســلطته ،بل إنها منحته أيضا ً شــعبا ً
ّ
املرشحني الحسودين
عىل منافســة بني
مُخدّرا ً بدرجة متزايدة .لقد سئم الروس
األوفر حظاً.
من الحرب ومن األخبار السيئة عموماً،
وهذا ما ّ
ال يش ّكل توسيع نطاق اإلمرباطورية
يفس المباالتهــم غري املألوفة
املنشــودة وفرض الخطــاب اإلمربيايل
إزاء نقل زعيم املعارضة املسجون ،ألكيس
النهج الوحيد الذي يســتطيع الكرملني
نافالني ،إىل معســكر اعتقــال آخر قد
اللجوء إليه إللهاء الــروس عن الوقائع
يكون أكثــر خطورة عىل صحته أو حتى
حياتهّ .
التي أصبحت مضطربة اليوم أكثر من أي
يفس هذا العامــل أيضا ً تراجع
وقت مىض .حني يــدرك الناس العاديون
االهتمام بأحــدث التحقيقات التي قام
أن سبل عيشــهم باتت
بها فريق نافالني وأثبتت
مُهددة ،سيحتاج النظام
املخالفــات الهائلة التي
إىل من يلومه عىل الوضع
ارتكبها الرئيس التنفيذي
االقتصــادي املــزري
لرشكــة "غازبــروم"،
وسيحاول تحويل األنظار
ألكيس ميلــر ،الذي أُطلِق
كان قرار بوتين بغزو
عن الواقع عرب تمثيليات
رساحه يف شهر حزيران.
أوكرانيا جنونيًا
مثل مطاردة كبار رجال
يذكر تقريــر املحققني
األعمــال بعدما أصبحوا
أن ميلر وأعوانه تورطوا
على األرجح لكن تبيّن
عىل خالف مــع النظام ،أنه نهج صائب له شخصيًا يف خطط فســاد واسعة
أو فضــح ممارســات
النطاق ســمحت لرئيس
للتمسك بالسلطة
الفساد وسط شخصيات
"غازبروم" باالغتناء عىل
مرموقة وإلهــاء الرأي
حساب الرشكة .منذ بضع
العام املقمــوع بهذه القضايا .ســبق
ســنوات ،كان هذا النوع من املعلومات
وبدأت هذه الخطــوات منذ اآلن أصالً .يف
ليبقى يف طليعة األحاديث الروسية طوال
 30حزيران ،اعتُقِ ل فالديمري ماو ،عميد
أسابيع ،لكن تتجه األنظار اليوم إىل مكان
أكاديمية االقتصاد الوطني ،عىل خلفية
آخر .حتــى أن تغطية التحقيق تراجعت
تُهَ م خطرية باختــاس أموال الجامعة،
بكل وضوح نتيجة إسكات وسائل اإلعالم
علما ً أنه خبري اقتصــادي ليربايل يتمتع
املستقلة يف روسيا منذ بدء الحرب.

من الطبيعي أن ينشــغل الروس اليوم بأوكرانيا وحلف
الناتو ،وقــد أوصلتهم هذه األحــداث إىل حالة من التخدير
ً
مقارنة بخطر
العاطفي :مــا أهمية رسقة ماليني الدوالرات
اندالع حرب نوويــة؟ وإىل جانب الشــعور باإلرهاقَ ،ف َقد
ّ
يفضلون أن يتخذ
الكثــرون األمل بإحداث أي تغيري وهــم
بوتني القرارات عنهم ويفكر بدال ً منهم أيضاً .كشف تحقيق
ميلر مخالفات بقيمة مليــارات الدوالرات من أموال دافعي
الرضائب ،لكن تُرصَ ف تلك األموال نفسها اليوم عىل الحرب.
ال يهتم الناس بكل ما يحصل بل يريدون أن يعيشوا بهدوء.
هم يعرفون أصال ً أن كبار الشــخصيات ترسق األموال وال

يعطون األولوية لكبح الرسقات بما أنهم يخوضون الحرب
اليوم ضــد العالم أجمع .تثبت مشــاكل نافالني مجددا ً أن
أي احتجاج عىل الوضع غري نافــع ومن األفضل تأييد رأي
األغلبية دوماً.
بعد مرور خمســة أشــهر عىل بدء الحرب ،يتابع الروس
بشــكل طبيعــي .ينطبق ذلك عىل منــارصي بوتني
حياتهم
ٍ
وخصومه يف آن .لقد بدأت عملية التكيّف مع الظروف املستجدة
ألن جميع األطراف تحتاج إىل الصمود ماديا ً ونفسياً .أصبحت
الحرب الحالة الطبيعية الســيئة الجديــدة ويثبت هذا الوضع
تفوّق بوتني عىل الجميع مجدداً ،بما يف ذلك شعبه.

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
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الحكم بالموت البطيء بحق المعامل الكهرمائية ...ندفع ثمنه اليوم ظالمًا

"التجلطات" المائية ُتفقد "معمل رشميا" القدرة
على اإلنتاج رغم اآلمال

في ليالي لبنان الظلماء ،تُفتقد المعامل الكهرمائية .وحدات إنتاج صغيرة
على الطاقة الهيدروليكية ن ّورت أكثرية المناطق منذ زمن االنتداب،
صمدت أيام الحرب ،وصدئت في عهد الصفقات .معمل رشميا واحد من
هذه المعامل الستة عشر .يقف اليوم في قضاء عاليه شاهدًا على
سوء إدارة الموارد المائية والكهربائية ،في بلد وظف مسؤولوه ثرواته
االستثنائية لخدمة مصالحهم الشخصية عن جهل أو علم.
–  )2001املهندس داوود خوري ،شــحّ املياه نتيجة
خالــــد أبـــو شقــــرا
تحويل قســم كبري منها للري والشــفة بمراسيم
حكومية .وقد اســتطاع بالتنسيق مع وزير الطاقة
منذ ثــاث ســنوات ونصف الســنة توقف
آنذاك الراحل إييل حبيقة وفريق عمله وقف التمادي
"قلب" معمل رشــميا عن "الخفقــان" كليا ً بعد
بســحب مياه املعمل واملحافظة عــى الحد األدنى
مسرية مضيئة استم ّرت منذ العام  .1932عارض
لتشغيله .فكان ينتج املعمل الكهرباء
انقطاع "وريده" ،كان قد سبقته
لحــواىل  5أشــهر يف الشــتاء بقوة
عــى مــدار الســنوات املاضية
تصل إىل حواىل  10ميغاواط ،تشكل
"تجلطات" قللــت تدفق املياه يف
نحو  70يف املئة مــن أقىص طاقته
أوعيتــه ،وحرمــت "توربيناته" النية كانت إلغاء معمل
اإلنتاجية ،وتبدأ باالنخفاض تدريجيا ً
من الضغط الكايف للعمل بكفاءة رشميا كليًا والحصول على
لتتوقف كليا ً يف شــهر أيلول من كل
عالية .فأتى انقطاع خط التغذية كامل المياه التي تغ ّ
ذيه
عام لغاية كانون الثاني" ،حســب
األســايس املمتــد مــن بحرية
لالستعمال
املهندس خوري.
كفرنيس يف العام " ،2019ليقيض
ظلــت األمور عىل هــذه الحال
أمــرا ً كان مفعوالً" ،بعدما تحول
لغاية العام  .2001ففي هذا التاريخ أخذت مصلحة
املعمل إىل "معمل شــتوي" ،يعمل ألربعة أشــهر
مياه الباروك قسطالً بسعة  6إنشات من نبع الصفا،
كحد أقىص عىل مدار العام.
و"أصبحت املياه تقطع عن املعمل من شهر حزيران
ولغاية كانون الثاني ،أي لفرتة تزيد عن  8أشــهر"،
معمل لقضاءين
يقول املهندس خــوري .فتق ّلصت الفــرة الزمنية
زوّد معمل رشميا لغاية ســبعينات وثمانينات
القــرن املنرصم نصف قضاء عاليه ،وقســما ً كبريا ً
للتغذية بالكهرباء إىل حدود  5أشــهر يف السنة لغاية
 ،2019حني أدّى زحل الرتبة يف قرية كفرنيس إىل شق
من قضاء الشــوف بالكهرباء بشكل شبه متواصل.
القسطل األســايس ،وإيقاف املعمل كليا ً عن العمل،
ســاعده عىل ذلك أمران أساســيان :ارتفاع قدرته
ريثما يجرى إصالح العطل".
اإلنتاجية إىل حواىل  13.2ميغاواط بعد إضافة وحدة
إنتاج ثالثة يف العام  1966عىل الوحدتني األساسيتني،
على الوعد
اللتني أنشــئتا يف العام  1932أيام االنتداب الفرنيس،
محاوالت إصــاح العطل والتنعم بكحل كهرباء
وغزارة تدفق املياه من نبعي الصفا والقاع ،وتجمّ عها
املعمل لخمسة أشهر يف السنة ،بدال ً من عمى املعامل
يف بحــرة كفرنيس التي حفــرت خصيصا ً لتأمني
الحرارية باءت بالفشل .فـ"الرشكة التي كلفت وصل
ضغط املياه الكايف إىل املعمل.
القسطل وتأهيل قواعده ،عمدت إىل تلحيمه ،بدال ً من
قصه وتكبيســه ببعضه البعض بالطريقة نفسها
شح المياه
التي صممه فيها الفرنســيون" ،يقول رئيس بلدية
مــع عودته إلدارة املعمل بعــد انقطاع فرضته
كفرنيس د .سليمان لبس" ،األمر الذي رفضه مدير
الحــرب األهلية الحظ مدير املعمــل للفرتة (1985

جانب من قسطل المياه الذي يصل بحيرة كفرنيس بمعمل رشميا

املعمل الحايل كون أي انفجار للقســطل ،يهدد بلدة
الرملية الواقعة تحتــه بطوفان ،ويلحق بها أرضارا ً
فادحــة" .ويفيد لبس بأن رئيــس مصلحة املعامل
املائيّة والطاقة املتجدّدة يف "كهرباء لبنان" املهندس
فــادي بو خزام تواصــل معهم ،واعدا ً باســتقدام
رشكة أجنبيــة لتأمني إصالح الخط وتأمني الصيانة
املطلوبــة ،ولكن لغاية اآلن لم يصــل أحد بعد ،رغم
تهيئة طريق الوصول إىل قسطل املياه مكان الرضر.

لن يعود إلى سابق عهده

إصالح العطل مهــم ،ولكنــه "ال يعيد املعمل
إىل ســابق عهــده" ،يؤكد املهنــدس داوود خوري.
فـ"املشــكلة االساسية اليوم هي يف شح املياه وعدم
كفايتها لتشــغيل املعمل طيلة أيام السنة ،بعدما تم
ج ّر القسم االكرب منها إىل البساتني واملنازل .ذلك مع
العلم أن مأخذ مياه نبع الصفا ( )prise 2الذي تنحدر
منه املياه بقناة هوائية ملســافة  500مرت لتدخل يف
نفق يشــبه "حدوة الحصان" بطول  6كلم ليصل إىل
بحرية كفرنيس ،ومنها بقسطل إىل معمل رشميا ،هو
حق حرصي للمعمل لتوليد الكهرباء ،وال حقوق ألي
جهة أخرى فيه .يف حني أن نبع القاع يغذي تاريخيا ً
املناطق ومنه ج ّر "أخوت شاناي املياه إىل قرص بيت
الدين أيام االمري بشري الشــهابي .وحديثا ً أخذ منه
فرع إىل إقليم الخروب وإىل عاليه .و"بطريقهم كانوا
يأخذون من مياه نبع الصفــا ،حتى اضمحلت كليا ً
املياه يف الصيف عن معمل توليد الكهرباء يف رشميا"،

 25مليون دوالر كلفة مشروع تطوير األعمال في لبنان
إســتفادت أكثر من  760مؤسسة
يف جميع أنحــاء لبنان من دعم مرشوع
الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدولية
( )USAIDلتطويــر األعمــال يف لبنان
( )LEDالذي بلغت كلفتــه  25مليون
دوالر وامت ّد عىل خمس سنوات .وLED
مصمّ م خصيصا ً للحفاظ عىل نشاطات
تلــك املؤسســات ويف بعــض الحاالت
ّ
التوســع حتى خالل
مســاعدتها عىل
األزمــات العديدة التــي واجهها لبنان.
واستحدثت تلك الرشكات وظائف ألكثر
من  4000شــخص ،ثُلثهم من النساء،
وسجّ لت زيادة كبرية يف املبيعات املحلية
ومبيعات الصــادرات .ويوفر املرشوع
الدعم الفنّــي املصمّ م خصيصــا ً لك ّل
مؤسسة محلية بحســب احتياجاتها
ملســاعدتها عىل تحديد وح ّل التحديات
التي تعيق تم ّكنها من زيادة مبيعاتها،

وبالتايل زيادة حاجتها لتوظيف املزيد من
اللبنانيني .واحتفلــت الوكالة األمريكية
للتنميــة الدوليــة ( )USAIDأمــس
بانتهاء مرشوعهــا لتطوير األعمال يف
لبنان ( )LEDالــذي دخل يف رشاكة مع
رشكات ومؤسســات ذات قدرات واعدة
يف جميع القطاعــات واملناطق يف لبنان
بهدف مســاعدتها عىل تعزيز مبيعاتها
واستثماراتها وخلق فرص عمل جديدة
للمواطنــن اللبنانيــن .أُقيــم الحفل
الختامــي يف بريوت يف حضــور مديرة
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف لبنان
ماري إيلني ديفيت ،ومديرين تنفيذيني
وأصحــاب رشكات لبنانية ،ورؤســاء
جمعيات تجارية ،وغريهم من أصحاب
املصلحة الذين اســتفادوا من املرشوع.
مع رشيكيــه الرئيســينيBerytech ،
و BIATجمعيــة تطويــر األعمــال يف

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0173
هرفينا األوكرانية
$ 0.0339

االسترليني
$ 1.1978
الين الياباني
$ 0.0072

طرابلس ،ومقاولني محليني ومستفيدين
آخرين ،قــدّم  LEDدعما ً متخصصا ً إىل
الرشكات املحلية يف أكثر من  30قطاعا ً
ملساعدتها عىل تحديد مشاكلها وإيجاد
حلول لها ،ال سيما ّ
أن تلك املشاكل كانت
تحد من نموّهــا وإنتاجيتها وربحها.
وقالت مديرة الوكالة األمريكية للتنمية
الدوليــة يف لبنان مــاري إيلني ديفيت
"نحن هنــا اليوم ألنّكــم تؤمنون كما
نؤمــن بقوة القطاع الخــاص اللبناني
واملؤسسات الخاصة اللبنانية كمصدر
موثوق للوظائف وركيزة القتصاد نابض
بالحياة .ومــع ذلك ،نــدرك جميعا ً ّ
أن
ً
منافسة متزايد ًة
القطاع الخاص يواجه
َ
وانخفاض الطلب
من منتجني أجانــب
عىل السلع والخدمات اللبنانية وارتفا َع
َ
ومحدودية الوصول إىل
تكاليف اإلنتــاج
التمويل واالستثمار".

بيـتـكـوين
$ 22192
الذهب
$ 1710

CMC crypto
$ 501
الفـضـة
$ 18.82

يقول الخوري.
يغــ ّذي املعمل يف حال إصــاح العطل وصيانة
توربيانته  15قرية مجــاورة فقط ،وملدة ال تتجاوز
 5أشــهر .وبرأي خوري فإن إنتــاج الكهرباء من
املعمل سيقترص عىل األشهر األربعة األوىل من فصل
الشتاء .إذ من املستحيل إعادة املياه اليه بعدما بنيت
عىل أساســها مشــاريع زراعية ووصلت إىل املنازل
يف مختلف قرى الشــوف وعاليه وصوال ً حتى إقليم
الخروب.
بني املفاضلة يف حــق املواطنني باملياه ،وحقهم
بالكهرباء تبقى املشــكلة واحدة :ســوء إدارة امللف
ضيّعت الكهرباء معها .فالفلسفة التي قامت عليها
نظرية االســتيالء عىل مياه معمل رشميا كانت عدم
الحاجة إىل املعامل الكهرمائية يف ظل التوســع مع
بداية العام  2000باملعامل الحرارية .وبحسب خوري
فإن النية كانت إلغاء املعمل كليا ً والحصول عىل كامل
املياه التي تغذيه لالســتعمال .وعليه تحولت كميات
املياه الغزيرة من الينابيع واملتساقطات إىل غري ذات
جدوى بسبب الفشل يف التخطيط والتنفيذ ،فال املياه
أشبعت املنطقة وال الكهرباء تأمّ نت.
باستثناء املعامل الكهرمائية الثالثة عىل نهر
الليطاني مركبا ،االويل ،وجون التي تنتج نحو 90
يف املئة من الكهرباء عىل الطاقــة الهيدروليكية،
فان أغلبيــة املعامل غــدت ذكرى رومانســية
يســتذكرها اللبنانيون كلما ج ّد جدُّهم ،وتعمّ قت
أزمة الكهرباء.

تطوير القطاع الزراعي " ِبقاعًا"
يعزّز األمن الغذائي
تــ ّم توقيع اتفاقية مــا بني املصلحة
الوطنية لنهر الليطاني املمثلة باملدير العام
ورئيس مجلــس اإلدارة ســامي علوية،
وجمعيّة فرسان مالطا ال ّلبنانيّة (املعروفة
أيضا ًبمنظمة مالطا) ممثلة برئيسها مروان
صحناوي .وتهدف اىل تأسيس إطار تعاون
بني الفريقني ليشمل يف املرحلة األوىل تطوير
القطاع الزراعي ملنطقــة البقاع الجنوبي
والتي تصب يف خدمة الســكان املحليني ما
ينعكــس ايجابيا ً يف تعزيــز األمن الغذائي
ودعم التنمية الزراعية املستدامة وتنشيط
اإلقتصاد املحيل وخلق فرص عمل جديدة.
يف الشق التنفيذي ّ
تنص اإلتفاقية عىل إنشاء
مشــتل زراعي حديث مع كافة اإلنشاءات
والتجهيزات الرضورية وإنشاء حقل تجارب
عىل مســاحة  50دنما ً يف األرايض الزراعية

الروبل
$ 0.0174
بــرنــت
$ 105.53

اململوكة من قبل املصلحــة الوطنية لنهر
الليطانــي يف خربة قنافار وتعمل الجمعية
لتمويل كامل كلفة اإلنشاء واالدارة وتنفيذ
الصيانة املطلوبة ملدة  20سنة .تكون قدرة
املشــتل إلنتاج الشتول (شــتول الخضار
واالشــجار املثمرة والحرجيــة والنباتات
العطرية) هي ( 6ســتة) ماليني شــتلة يف
الســنة .كما تلحظ االتفاقية إنشاء وحدة
تســبيغ للبقايا الزراعية (أغصان أشجار
مثمرة وكرمة وبقايا املعامــل الزراعية).
وتأتي هذه املبادرة ضمن املرشوع الزراعي
اإلنساني الذي أطلقته منظمة مالطا لبنان
يف كافة املناطــق اللبنانية يف  ،2020بحيث
تقوم املنظمة بإرساء عالقات اسرتاتيجية
مع عدد من الرشكاء ملواكبة وتطبيق رؤيتها
ضمن مرشوعها الزراعي اإلنساني.

اليوان الصيني
$ 0.1483
خام WTI
$ 101.50

الليرة التركية
$ 0.0573
طن القمح
$ 341

١٢

إقتـــصـــــاد
العـــدد  - ٨٨٧السنــــة الـرابـعـة

الــثــلــثــاء  ١٩تـمـوز 2022

"اللجنة الوزارية" :راتب كامل للموظفين العامين
...وإيقاف زيادة القضاة
أعلن وزير العمل يف حكومة ترصيف األعمال
مصطفى بريم ،بعــد اجتماع اللجنــة الوزارية
ملعالجة تداعيات األزمة املالية عىل ســر املرفق
العام والتــي بحثت يف ملــف اإلرضاب املفتوح
الذي ينفــذه املوظفون العامون والذي ترأســه
رئيس حكومة ترصيــف األعمال نجيب ميقاتي،
أنه «تم اإلتفاق عىل مســاواة جميع العاملني يف
املرافق العمومية مــن دون أي تمييز» .وأوضح
أنه «تم اإلتفاق عىل سري املرافق العامة ،والتأكيد
عىل الح ّل الشــامل الذي سيكون من خالل إقرار
املوازنة».
وقال« :أكدنــا أحقيــة ومرشوعية حقوق
موظفي القطاع العام ،وتقرر النظر يف مضاعفة
الرواتب بعــد إقرار املوازنة ويف ضــوء الواردات
التي ســيجري تحصيلها ،وتم اإلتفاق عىل إقرار
مشاريع قوانني تؤمن ســ ّلة كبرية من الواردات
للخزينة العامّ ة».

وأشار اىل أنه «تم استصدار مرسوم إستثنائي
يقيض برصف مســاعدة إجتماعية توازي راتبا ً
كامال ً إعتبارا ً من شــهر تموز» ،ولفت اىل أنه «تم
إيقاف زيادة رواتب القضاة عمال ً بمبدأ املســاواة
بني كل املوظفــن» .وأعلن أنه «تــم إقرار دفع
املســاعدة اإلجتماعية املقررة ســابقا ً ملوظفي
القطاع العام».
ولفــت إىل أنه «تــم ربط زيادة بــدل النقل
واملساعدة اإلجتماعية بالحضور إىل العمل يومني
يف األســبوع عىل األقل ،وتم ربــط كل ما تقدّم
بالحضــور يومني عىل األقــل إىل الدوائر العامة،
وإعطــاء بدل نقــل بقيمة  95ألف لــرة يوميا ً
لكل موظف» .وأكد بريم ،أن «تمويل املســاعدة
االجتماعيــة مؤمّ ن والتعويل األســايس هو عىل
املوازنة التي تســمح لنا بالحصول عىل سلة من
الواردات» .وأ ّ
كد أننا «لن نسمح بانهيار القطاع
العام والجميع أمام مسؤوليته للحفاظ عليه».

ُ
توافق لبنان مع «صندوق النقد»
دوكان:
يُعيد دعم المجتمع الدولي
شــدّد الســفري الفرنيس املكلف بتنسيق الدعم
الدويل للبنان بيار دوكان ،عىل أنه «ال بديل عن التوقيع
الرسيع للغاية عىل برنامج مع صندوق النقد الدويل،
عىل أساس االتفاق التقني الذي أبرم يف بداية نيسان
املايض بني الحكومة اللبنانية والصندوق» ،معتربا ً أن
«ذلك يش ّكل الوسيلة الواقعية الوحيدة لخروج لبنان
من األزمة ،وإلعادة إطالق االســتثمار واالســتهالك
والنمو والحصول عىل دعم املجتمع الدويل».
عقدت الهيئات اإلقتصادية اللبنانية برئاســة
الوزير السابق محمد شــقري إجتماعا ً مع السفري
دوكان وفريق عمله يف مقر غرفة التجارة والصناعة
والزراعة يف بريوت وجبل لبنان ،حيث جرى النقاش
يف األوضاع يف لبنان بشكل عام والوضع اإلقتصادي
واإلجتماعــي وخطــة التعايف اإلقتصــادي واملايل

لإلنتهاء من املفاوضات مع صندوق النقد الدويل .يف
بداية اإلجتماع ،شكر شقري باسمه وباسم الهيئات
والقطاع الخاص اللبناني السفري دوكان عىل الجهود
الكبرية التي يبذلها ملســاعدة لبنــان للخروج من
أزمته ،كما شــكر الدولة الفرنسية ،صديقة لبنان
الدائمة« ،التي تدعم بلدنا وتقف اىل جانبه ملساعدته
يف العودة اىل طريق النهــوض» ،متمنيا ً ان تثمر كل
الجهود املخلصة إلنقاذ لبنان من أزماته املتعددة يف
أرسع وقت .بعــد ذلك ،عرضت الهيئات اإلقتصادية
الخطوط العريضة لخطتها للتعايف اإلقتصادي واملايل،
ثم دار نقاش مطول بني السفري دوكان والحارضين
حول القضايا املطروحــة .ويف نهاية اإلجتماع قدم
شقري باسم الهيئات اإلقتصادية درع بريوت للسفري
دوكان.

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالن عن مناقصة عموميّة
تجري مصلحة ســكك الحديــد والنقل
املشرتك يف أحد مكاتبها الكائنة يف محطة
مار مخايل طريق النهر مناقصة عموميّة
لتنفيذ أعمــال ترميم وتأهيــل هنغار
ومنشآت يف مصلحة سكك الحديد والنقل
املشرتك – محطة مار مخايل وذلك يف تمام
الساعة العارشة من يوم الثالثاء الواقع يف
.2022/08/30
عىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة العمومية
االستحصال عىل دفرت الرشوط الخاص بها
لقاء مبلغ وقــدره /3.000.000/ل.ل
(ثالثة ماليني لــرة لبنانيــة) يدفع يف
صندوق املصلحة.
رس
تس ّلم العروض مبارشة باليد اىل أمانة ّ
املصلحة الكائنة يف محطة مار مخايل –
طريق النهر وذلك قبل الســاعة الثانية
عرشة ظهــرا ً من آخر يوم عمل يســبق
التاريخ املحدد للمناقصة.
يهمل حكما كل عرض يرســل بغري هذه
الطريقة أو يصل بعد انتهاء املهلة.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
زياد نرص
التكليف 392
إعالن
تعلن كهرباء لبنــان عن رغبتها يف إجراء
استدراج عروض إلدارة الخدمات الطبية
واإلستشــفائية للمســتخدمني واألجراء
الحاليني والقدامى عن الفرتة املمتدة ما بني
 2022/10/16لغاية 2023/10/15
ضمناً.
يمكن للراغبني يف االشــراك باســتدراج
العــروض املذكور أعــاه الحصول عىل
نســخة من دفرت الــروط من مصلحة
الديوان – امانة الرس – يف الغرفة املسبقة
الصنع رقــم  38املســتحدثة يف الجهة
الغربية من املبنى املركزي ملؤسسة كهرباء
لبنان ضمن حرمــه ،مبنى كهرباء لبنان
– طريــق النهر وذلك لقــاء مبلغ قدره
/200.000/ل.ل.

تسلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى
املركزي ملؤسســة كهربــاء لبنان ضمن
حرمه ،مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر.
علما ً إن آخر موعــد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع يف  2022/8/12عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11.00قبل
الظهر.
بريوت يف 2022/7/18
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 393
إعالن
تعلن كهرباء لبنــان عن رغبتها يف إجراء
مناقصــة عموميــة لتقديــم الخدمات
الكهربائية ضمن حدود نطاق امتياز زحلة
السابق.
يمكــن للراغبني يف االشــراك باملناقصة
العمومية املذكورة أعــاه الحصول عىل
نســخة من دفرت الــروط من مصلحة
الديوان – امانة الرس – يف الغرفة املسبقة
الصنع رقــم  38املســتحدثة يف الجهة
الغربية من املبنى املركزي ملؤسسة كهرباء
لبنان ضمن حرمــه ،مبنى كهرباء لبنان
– طريــق النهر وذلك لقــاء مبلغ قدره
/300.000/ل.ل.
تسلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى
املركزي ملؤسســة كهربــاء لبنان ضمن
حرمه.
علما ً إن آخر موعــد لتقديم العروض هو
نهار الجمعــة الواقع يف 2022/08/26
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بريوت يف 2022/7/18
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 393

إعالن
تعلن كهرباء لبنــان عن رغبتها يف إجراء
اســتدراج عروض للقيام بأعمال صيانة
نظام مكافحة الحريــق يف معمل الذوق
الحراري.
يمكن للراغبني يف االشــراك باســتدراج
العــروض املذكور أعــاه الحصول عىل
نســخة من دفرت الــروط من مصلحة
الديوان – امانة الرس – يف الغرفة املسبقة
الصنع رقــم  38املســتحدثة يف الجهة
الغربية من املبنى املركزي ملؤسسة كهرباء
لبنان ضمن حرمــه ،مبنى كهرباء لبنان
– طريــق النهر وذلك لقــاء مبلغ قدره
/400.000/ل.ل.
تسلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى
املركزي ملؤسســة كهربــاء لبنان ضمن
حرمه ،مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر.
علما ً إن آخر موعــد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع يف  2022/8/19عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11.00قبل
الظهر.
بريوت يف 2022/7/18
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 394
إعالن
تعلن كهرباء لبنــان عن رغبتها يف إجراء
اســتدراج عروض لرشاء مواد كيماوية
لزوم معامل اإلنتاج.
يمكن للراغبني يف االشــراك باســتدراج
العــروض املذكور أعــاه الحصول عىل
نســخة من دفرت الــروط من مصلحة
الديوان – امانة الرس – يف الغرفة املسبقة
الصنع رقــم  38املســتحدثة يف الجهة
الغربية من املبنى املركزي ملؤسسة كهرباء
لبنان ضمن حرمــه ،مبنى كهرباء لبنان
– طريــق النهر وذلك لقــاء مبلغ قدره
/500.000/ل.ل.

تسلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى
املركزي ملؤسســة كهربــاء لبنان ضمن
حرمه ،مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر.
علما ً إن آخر موعــد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع يف  2022/8/19عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11.00قبل
الظهر.
بريوت يف 2022/7/18
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 394
اعالن صادر عن محكمة طرابلس
الرشعيه السنية
غرفة القايض الشيخ
اىل مجهول املقام جاسم احمد الحسن
يقتيض حضورك اىل هذه املحكمة الثالثاء
 2022/9/20الثامنــة صباحا لحضور
الجلســة يف الدعوى املتكونة بينك وبني
غاليــة معتز تللو بمــادة تفريق للغيبة
واملؤسســة برقم  2022/342وإذا لم
تحرض او ترسل وكيال عنك او تتخذ مقاما
مختــارا ضمن نطاق املحكمة ألســتالم
االوراق الخاصة يف هــذه الدعوى تعترب
مبلغا اصوال حتى الحكم القطعي ويجري
بحقك االيجاب الرشعي والقانوني
طرابلس يف 2022/7/18
نائب رئيس قلم
محكمة طرابلس الرشعية
ابراهيم الحج
اعالن صادر عن محكمة طرابلس
الرشعيه السنية
غرفة القايض الشيخ
اىل مجهول املقام صايف موىس الطراف
يقتيض حضورك اىل هذه املحكمة الساعة
الثامنة صباحا لحضور الجلســة بتاريخ
الثالثاء  2022/9/20يف الدعوى املتكونة
بينك وبني سلمى مصطفى الحج حسني

بمادة تفريق للشــقاق واملؤسسة برقم
 2021/1931وإذا لم تحرض او ترســل
وكيال عنــك او تتخذ مقاما مختارا ضمن
نطاق املحكمة ألســتالم االوراق الخاصة
يف هذه الدعــوى تعترب مبلغا اصوال حتى
الحكم القطعــي ويجري بحقك االيجاب
الرشعي والقانوني
طرابلس يف 2022/7/18
نائب رئيس قلم
محكمة طرابلس الرشعية
ابراهيم الحج

وفيــــــــات
سمري حنا ،رئيس مجلس اإلدارة  -املدير
العام لبنك عوده ش م ل
املساهمون ،مجلس اإلدارة ،اإلدارة
وجميع موظفــي بنك عــوده ش م ل
ورشكاته التابعة
ينعون بمزيد من الحزن واألىس املرحوم

معايل السيد
ريمون وديع عوده

ّ
املؤسسني،
أحد
الرئيس الفخري
ورئيس مجلس اإلدارة السابق
يُحتفل بالصــاة لراحة نفســه اليوم
الثالثاء يف  19تموز  2022الساعة الثانية
عرشة ظهرا ً يف مطرانيــة الروم امللكيّني
الكاثوليك ،بريوت  -طريق الشام.
تُـقبل التعازي يف صالون مطرانية الروم
امللكيّني الكاثوليك ،بريوت  -طريق الشام
قبل الدفن ابتدا ًء من الساعة العارشة قبل
الظهر ،وغدا يوم األربعاء  20الجاري من
الساعة الحادية عرشة قبل الظهر لغاية
الساعة السادسة مساءً.
ثم تُـــقام صالة لراحة نفســه الساعة
الثالثة والنصف بعد الظهر يف كاتدرائية
مار نقوال للروم امللكيّــن الكاثوليك يف
صيدا ،ويوارى الثرى يف مدافن العائلة.
للتعازي:
Raymondaudifamily@gmail.com

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٨٧السنــــة الـرابـعـة

ال مفر من الالمركزية ...و"بلدية بيروت" ليست ُمن َزلة

ُ
رفض تســمية األمور بأسمائها بحجة املواطنية
اسوأ ما يف الجدل
الجامعة ووحدة بريوت «الوهمية» ،فيما حان الوقت لالعرتاف برغبة أي
جماعة طائفية أو مذهبية أو مناطقية يف ادارة شؤونها االدارية واملالية
عىل أوسع نطاق يف العاصمة وكل لبنان ،ليس ألن «اتفاق الطائف» َّ
نص
عىل ذلك فحســب ،بل ألن تجارب «العيش املشــرك» ا ُملرة بكل فصولها
السياسية واألمنية واالقتصادية عىل مدى مئة عام توجب تفكريا ً جديدا ً
يسقط «تابوهات» ليؤسس لنمط جديد من التعايش ضمن دولة جامعة
للتنوع ورافعة لراية الحياد ،بعدما «كفى الله املؤمنني رش القتال».
يحق لبريوت أن تتخلص من بلديتها الرديئة ســواء بتقســيمها اىل
بلديتني او ثالث أو اربع ،غري أن االصالح ال يكون بمرشوع قانون يقترص
عىل اله ِّم الطائفي املسيحي .فالدول املحرتمة ترشِّ ع للحارض واملستقبل
والتعاون الفعَّ ال ،وتُــرك مثالً يف انتخابات بلدياتها ســكان نطاقها
الجغــرايف واالداري كلهم وليس الناخبني فيها فقــط .فهؤالء يدفعون
الرســوم والرضائب ويحق لهم بمن يمثل توجهاتهم يف مجالسها .وهنا
َ
الخشية
ال يحق للحرصاء عىل «املواطنية الجامعة» و»الوحدة املقدسة»
من طائفة أو مذهب يشــارك «األصليني» خياراتهــم البلدية .وبعبارة
أوضح ال يجوز ُ
لسنَّة بريوت املتمســكني بوحدة البلدية االعرتاض عىل
ارتفاع نســبة املقرتعني الشــيعة الوافدين اليها ،وال ملسيحيي «األوىل»
َ
الخوف من أصوات مهمَّ شيها القادمني من األطراف
املنادين بتقسيمها
لخدمتها.
فلتُ َّ
قسم بلدية بريوت ،ليس لحل اإلشــكاالت الطائفية واملناطقية
ورفع الهيمنة فحســب ،بل ضمن مرشوع إصالح يأخذ يف االعتبار كل
أبعاد الالمركزية الحضارية ،عىس أن تؤســس تجربة العاصمة لنهضة
تعمم عىل كل املدن واملناطق اللبنانية.

لماذا أوقف المطران موسى الحاج في الناقورة؟

منذ مدة تم فتح ملف يتعلق باملطران مــوىس الحاج .وجرت محاوالت
لربطه بقضايا تتعلق بالتعامل مع العدو اإلرسائييل .حيث «اتهم» بأنه ينقل
أمواال وأدوية من لبنانيني فارين إىل إرسائيل إىل ذويهم يف لبنان .وتم ربط اسمه
بمسألة تغيري رئيس املحكمة العسكرية يف العام املايض العميد منري شحادة
وتعيني الرئيس السابق لفرع املكافحة العميد عيل الحاج بدال ً منه يف محاولة
لربط قائد الجيش العماد جوزف عون بهذه املسألة عىل خلفية أنه يحصل عىل
أذونات اإلنتقال بني لبنان وفلسطني املحتلة من الجيش وعىل خلفية أن العماد
عون كان يريد أال يتم اإلدعاء عليه.
مصادر سياســية متابعة ربطت مســألة توقيف املطران موىس الحاج
بمحاولــة الضغط عىل البطريرك الراعي لتغيــر مواقفه الثابتة من الوضع
يف لبنان واملتعلقة بالســيادة التامة وبتحرير قرار الرشعية وانتخاب رئيس
للجمهورية يستطيع أن ينقذ لبنان من اإلنهيار وانتقاده الدائم لسالح «حزب
الله» .وربطت هذه املصادر بني املسار الذي يتبعه القايض فادي عقيقي الذي
ارتبط اسمه بتحريك ملفات وادعاءات بناء عىل توجيهات سياسية كما حصل
يف أكثر من ملف ومن بينها امللف املتعلق بأحداث الطيونة واإلدعاء عىل رئيس
حزب القوات اللبنانية سمري جعجع.
املصادر الكنسية لم تشــأ إثارة املوضوع ال من ناحية التعليق عىل قرار
التوقيف وال عــى خلفياته حرصا ً عىل ما تبقى من عدالة يف لبنان ومن هيبة
للســلطة والقضاء .ذلك أن الكنيسة املارونية وغريها من الكنائس لم تقطع
خيــوط التواصل مع أبنائها يف األرايض املحتلــة ،واإلنتقال منها وإليها ليس
جريمة يعاقب عليها القانون وكثريا ً ما حاول أعداء الكنيســة فتح هذا امللف
بطريقة ســيئة وســلبية للنيل منها وعىل األقل هكذا تم التعامل مع زيارة
البطريرك الراعي حيث توقفت بعدها خطوط التواصل مع «حزب الله» الذي
كانت له انتقادات شــديدة اللهجة ضد الزيارة .مصادر علمت بخرب التوقيف
املوقت للمطران رأت أنه ربما يتعلق ايضا ً بإيحاء من رئيس جهة سياســية
يقال إنه يمون عىل القايض عقيقي .وإن املســألة تتعلق بموقف الراعي من
عملية انتخاب رئيس الجمهوريــة واملواصفات التي قال إنها يجب أن تتوفر
بالرئيس الجديد وهي ال تنطبق عىل هذه الشخصية.
املعلومات ذكرت أن املطران الحاج كان مســتاء جدا ً من طريقة توقيفه
وأن البطريرك الراعي كان شديد اإلستياء أيضا وشديد اللهجة يف التعاطي مع
الذين اعترب أنهم مسؤولون عن هذا التوقيف .واملطران الحاج سيتوجه اليوم أو
غدا ً إىل الديمان إلطالع الراعي عىل كل ما حصل معه ،عىل أمل أن يتم وضع حد
لهذا الفلتان القضائي الذي حصل يف الوقت نفسه الذي كان رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون يستقبل وزير العدل مع رؤساء األجهزة القضائية ورئيس
مجلس القضاء األعىل ليبحث يف الشأن القضائي الذي عطله منذ رفض توقيع
التشكيالت القضائية قبل أن يستكمل هذه املهمة وزير املالية يوسف خليل من
أجل منع استكمال تشكيل هيئة محكمة التمييز وبقاء املحقق العديل القايض
طارق البيطار متوقفا ً عن استكمال التحقيق.

التعديالت على السرّية المصرفية "عصرية"...

من التعديالت الجوهرية التي طالت القانــون حذْف الفقرة الثانية من
املادة  103من قانون رضيبة الدخــل ،وهي املادة التي كانت تحول دون حق
اإلدارة الرضيبية باالطالع لدى املصارف عىل املعلومات الالزمة ملكافحة الته ّرب
الرضيبي من قِ بل املكلفني أو املكتومني .فـ»هذه الفقرة كانت تمنع مراقبي
رضيبة الدخل من طلب الكشوفات الحسابية يف املصارف للمودعني الخاضعني
للتكليف الرضيبي» ،بحســب املحامي ضاهر .وقــد أضيفت عىل املادة 103
الرسية املرصفية
أساسا ً يف العام  1961بطلب من العميد ريمون إده لضمان ّ
الرسية املرصفية،
املطلقة .وذلك بعدما كانت الدوائر الرضيبية تتذ ّرع بخرق
ّ
الرسيــة املرصفية املق ّرة يف العام
كــون قانون رضيبة الدخل أتى بعد قانون ّ
 ،1956ولم يلحظ هذه النقطة بالذات ،فأضيفت وقتذاك عىل القانون» .بيد أن
هذه الفقرة املضافة سهّ لت بحسب ضاهر «الته ّرب الرضيبي طوال السنوات
املاضية ،لكونها تسمح بفتح حسابني وعدم الترصيح عن االيرادات ورسوم
االنتقال».
أما بخصوص التعديل الجديل عىل املادة الرابعة الذي أجاز «إمكانية تجميد
االموال واملوجودات وحجزها يف حال تبييض االموال وتمويل االرهاب ويف حال
جرائم الفســاد واإلثراء غري املرشوع» ،فقد اعترب ضاهر أن «هذه االجراءات
قائمة .فالقوانني الحالية تســمح بإلقاء الحجز عىل االموال .وما أكدنا عليه
بالتعديل هو وضع الضوابط ،فلســنا بحاجة إىل صياغة آلية جديدة لكي ال
يصبح هناك تضارب يف النصوص».
الرسية
النقلة النوعيــة يف هذا القانون كانت ربط كل هيئة لها حق رفع ّ
املرصفية بالقانون الخاص بها ،الذي يضع لها الضوابط» ،يشدد ضاهر« .إذ
لم تعد آلية تحديد تطبيق القانون بيَد موظف يف املالية ،وال أحد يســمح برفع
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الــثــلــثــاء  ١٩تـمـوز 2022

الرسيــة املرصفية إال بعد أخذ املوافقات التسلســلية ،التي قد تصل إىل املدير
ّ
العام املكلف بموجب أمر مهمة .وهذا ما يحد من خطر االبتزاز ،الذي يخشاه
املكلفون.

بن زايد وماكرون :لتعزيز التعاون بين اإلمارات...

ّ
التغي املناخي ،رأى بن زايد أن اإلمارات وفرنسا
ويف شأن التعاون يف مجال
ّ
التغي املناخي يف إطار «إتفاق
لديهما اهتمام كبري بقضايا البيئــة ومواجهة
باريس يف شأن املناخ» ،األمر الذي يفتح املجال أمام مزيد من العمل املشرتك،
الفتا ً إىل أن اإلمارات ستستضيف مؤتمر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة
يف شــأن ّ
تغي املناخ «كوب  »28خالل العام  ،2023وأبدى تط ّلعه للتنســيق
والتعاون مع فرنســا لتعزيز االســتجابة الدولية للخطر الذي يُهدّد الكوكب
ّ
التغي املناخي.
واملتمثل يف
من جانبه ،أعرب الرئيس الفرنيس عن سعادته بزيارة رئيس دولة اإلمارات
إىل بالده ،مثمّ نا ً اختيار بن زايد فرنســا لتكون وجهة ألوّل زيارة دولة له بعد
توليته رئيســا ً لإلمارات .وقال« :أُقدّر لكم هذا االهتمام وأُدرك مدى أهمّ يته»،
ووصف زيارة الدولة التي يقوم بها بن زايد إىل فرنسا بأنها «تاريخيّة» ،فيما
ذكر اإلليزيه ّ
الرئيس ْ
َ
ــن ر ّكزت عىل «جهودهما املشــركة»
أن املباحثات بني
لتعزيز «اإلســتقرار واألمن» يف الرشق األوسط ،ال ســيّما يف ما يتع ّلق بامللف
النووي اإليراني.
واجتمع الرئيســان اىل مأدبة غداء قبل أن يلتقيا مجدّدا ً يف املساء خالل
عشاء رسمي يف قرص فرساي بحضور  100ضيف .وزار الشيخ محمد بن زايد
كذلك مجلس الشيوخ .كما زار يف وقت سابق ساحة متحف الجيش الوطني،
حيث استقبله وزير الدفاع سباستيان لوكونور.
وقد أســفرت هذه الزيارة عن «إتفاقية رشاكة اسرتاتيجية عاملية حول
التعاون يف مجال الطاقة»ّ ،
وقعها وزير االقتصاد واملال الفرنيس برونو لو مري
ووزير انتقال الطاقة أنييس بانييه روناترش مع وزير الصناعة والتكنولوجيات
املتقدّمة يف دولة اإلمارات ســلطان الجابر ،بحسب بيان حكومي فرنيس جاء
فيه ّ
أن «الهدف من هذه الرشاكة هو تحديد املشــاريع االستثمارية املشرتكة
يف فرنســا أو اإلمارات أو أي مكان آخر يف العالــم يف مجاالت الهيدروجني أو
الطاقات املتجدّدة أو حتّى الطاقة النووية».
وستُساعد هذه اإلتفاقية عىل «إنشاء إطار عمل مستق ّر طويل األجل لهذا
التعاون ،لتمهيد الطريق لعقود صناعية جديدة وتحديد مشــاريع االستثمار
املشرتكة املســتقبلية» ،بما يشمل «إمكانية إنشــاء صندوق ثنائي لتمويل
املشــاريع الخرضاء» .وتُغ ّ
طي اإلتفاقية الطاقة التقليدية والطاقة املتجدّدة
والهيدروجــن وغريها ،عــى أن تُع ّزز كذلك التعــاون يف التنقيب عن الغاز،
خصوصا ً عرب رشكة «توتال» الفرنسية.
وكان مستشار رئايس فرنيس قد كشف يف وقت سابق ّ
أن أحد أه ّم البنود
خالل زيارة رئيس اإلمارات هو «اإلعالن عن ضمانات تُقدّمها اإلمارات يف شأن
كمّ يات إمدادات املحروقات (الديزل) لفرنسا» ،علما ً أن اإلمارات ال تُزوّد فرنسا
بالديزل يف الوقت الحايل.
ومنح ماكرون بن زايد وســام جوقة الرشف من طبقة الصليب األكرب
والذي يُع ّد أعىل وســام وطني فرنيس ،تقديرا ً لدور الرئيس اإلماراتي يف تعزيز
عالقات الصداقة والتعاون بني اإلمارات وفرنسا عىل مختلف املستويات ،كما
قدّم له هدية هي عبارة عن نســخة من عام  1535لخريطة عالِم الجغرافيا
األملاني لورنز فرايز لشــبه الجزيرة العربية ،يف حني منــح بن زايد ماكرون
«وسام زايد» ،وهو أعىل وسام مدني يف اإلمارات يُمنح للرؤساء وامللوك الذين
أسهموا بأدوار بارزة يف خدمة عالقات البل َديْن وازدهارهما.
وعىل صعيد آخر ،أكد الرئيس املرصي عبد الفتاح الســييس خالل مؤتمر
صحايف مشرتك مع املستشار األملاني أوالف شولتز عىل هامش حوار بطرسربغ
للمناخ يف برلني أن بالده «مستعدّة لتقديم ما لديها من تسهيالت إليصال الغاز
من رشق املتوسط إىل أوروبا» ،معتربا ً أن «التحدّيات املوجودة يف مجال الطاقة
تتط ّلب أن تتعاون دول العالم حتّى يت ّم التخفيف من آثارها».

اإلتحاد األوروبي يُعزّز دعمه ألوكرانيا

بدوره ،ح ّذر وزير الخارجية األوكراني دميرتو كوليبا نظراءه األوروبّيني
خالل االجتماع من أي محاولة لتخفيف عقوباتهم عىل روســيا أو الخضوع
ملطالب الرئيــس الرويس فالديمري بوتني .وقال« :الرتاجع أو الخضوع ملطالب
(بوتني) لن ينجح .لــم ينجح ذلك أبداً .إنه ّ
فخ» ،الفتا ً إىل أن «هدف روســيا
الحقيقي هو إفقار أوروبــا .بوتني يُريد تحريض الرأي العام عىل الحكومات
القائمة عىل أمل استبدالها بقوى راديكالية قد تكون أكثر مالءمة لروسيا».
وفيما يبحــث االتحاد األوروبي عن مزوّدين جدد للغاز ،أعلنت رئيســة
املفوضية األوروبّية أورســوال فون دير اليني خالل زيارة إىل أذربيجان ،إتفاقا ً
مع هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة يف القوقاز ،ملضاعفة واردات
االتحاد األوروبي من الغاز األذربيجاني «خالل بضعة أعوام».
ويف املقابل ،ح ّذر املدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بريول من أن
الجهــود التي تبذلها أوروبا لتنويع مصادر إمداداتها لن تكون كافية لتخ ّ
طي
ّ
وحض عىل السعي فورا ً لتقليص الطلب.
فصل الشتاء من دون الغاز الرويس،
وبحســب تحليل لوكالة الطاقة الدولية ،تحتاج دول االتحاد األوروبي إىل
تعبئة مخزوناتها بنسبة  90يف املئة يف األشهر القليلة املقبلة لكي تتم ّكن من
تخ ّ
طي فصل الشتاء من دون أن تواجه نقصاً.
ويف الغضون ،يبحث الرئيس الرويس فالديمري بوتني ونظريه الرتكي رجب
طيــب أردوغان يف طهران اليوم آليات تصدير الحبــوب األوكرانية العالقة يف
موانئ أوكرانيا ،خشية نشوب أزمة غذائية عاملية.
ميدانيّاًُ ،ق ِت َل  6أشخاص ج ّراء قصف رويس عىل مدينة توريتسك الواقعة
يف منطقــة دونباس يف رشق أوكرانيا ،وفق ما أعلن جهاز الطوارئ األوكراني،
يف حني ادّعت موسكو أن قواتها ّ
نفذت رضبات عسكرية عالية الدقة يف رشق
أوكرانيا م ّكنتها من تدمــر راجمات صواريخ أمريكية من طراز «هيمارس»
وطائرات حربية والقضاء عىل  200جندي أوكراني.
ويف خض ّم تصاعد املعارك الضارية ،كشفت اإلستخبارات الربيطانية أن
روسيا تستخدم رشكة «فاغنر» الخاصة لتعزيز الخطوط األمامية والتخفيف
ً
موضحة أن «فاغنر» لعبت دورا ً مركزيّا ً يف املعارك األخرية،
من نقص األفراد،
بما يف ذلك االستيالء عىل بوباسنا وليسيتشانسك يف لوغانسك رشق أوكرانيا.
توازياًّ ،
َ
رئيس ْي موَقتَ ْي
عي الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينســكي
لوكالة اإلســتخبارات ومكتب املدّعي العام يف البالد .وســيقود النائب األوّل
لرئيس جهاز األمن األوكراني ماليوك فاســيل موَقتــا ً جهاز األمن األوكراني
( ،)SBUكما ســرأس نائب املدّعي العام أوليكيس سيمونينكو مكتب املدّعي
العام .وكان زيلينســكي قد أقال املدّعية العامة إيرينا فينيديكتوفا ورئيس
جهاز األمن يف البالد إيفان باكانوف بسبب شكوك بوجود حاالت «خيانة» عدّة
ارتكبها مسؤولون مح ّليون لصالح الروس.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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عموديا :

أفقيا:

 – 1رئيس وزراء فرنسي راحل.
 - 2رئيس فرنسي راحل.
 - 3نعم باإلسبانية  -أصدر
في األمر قرا ًرا حاس ًما  -من
الحيوانات.
 - 4إرهاق  -للتفسير  -أغلظ
أوتار العود.
 - 5ضمير متصل  -ت َّمت أجزاؤه
أو صفا ُته.
 - 6طائر حسن الصوت  -فضة.
 - 7يساهمون في.
 - 8عاصمة دولة عربية  -من
األزهار.
امى
الق َد َ
رافي بالَ َغ ُ
 - 9طائ ٌر ُخ ُّ
في وصفه  -أغنية لعبد الحليم
حافظ.

 – 1نجم غناء كندي.
 - 2مطرب لبناني.
 - 3نهر أميركي يعتبر أصغر نهر
في العالم  -صادق.
 - 4أحضر  -النفس.
وسجل.
 - 5من الطعام  -د ّون
ّ
 - 6بعد باألجنبية  -يقرأ الكتاب.
 - 7مذهب َ -من زال عقله.
 - 8ملعب كرة قدم في بريطانيا -
جرذ باألجنبية.
 - 9صورة  -قليل الوجود.

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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العـــدد  - ٨٨٧السنــــة الـرابـعـة

"عمل بطولي" يُحبط مجزرة محتّمة في مركز تجاري أميركي
التي ته ّز الواليات املتحــدة ،انتقدت لجنة
يف «عمل بطويل» أشادت به السلطات
تحقيق برملانية يف والية تكساس األمريكية
وروّاد مواقع التواصــل االجتماعي ،نجح
األحد مجمل أجهــزة الرشطة املنخرطة يف
مواطــن مســ ّلح بمنع حصــول مجزرة
االســتجابة لعملية إطالق النار يف مدرسة
محتّمة داخل «غرينوود بارك مول» يف والية
ّ
يوفالدي التي أســفرت عن  21قتيالً يف 24
تدخل يف مواجهة
إنديانا األمريكية حــن
أيار ،مشري ًة إىل «وضع فوضوي» و»غياب
شــخص فتح النار يف اتجاه املتســوّقني
القيادة» و»عنارص مرتاخني».
وأرداه قتيــاً بعدما كان ا ُملهاجم قد قتل 3
وبحســب تقرير اللجنة الذي يرفض
أشخاص وأصاب اثنني آخرين فقط.
تجريم بعــض الرشطيني من دون غريهم،
وقــال رئيس بلدية غرينــوود بوالية
ّ
فإن قوات األمــن «لم تحــرم تدريبها»
إنديانا مارك مايرز يف بيان« :شهدنا إطالق
و»لم تضــع حياة الضحايــا األبرياء قبل
نار كثيفا ً الليلــة يف غرينوود بارك مول»،
أمنها الخاص» .وأشــار أعضاء يف مجلس
مشــرا ً إىل أن مُطلق النــار ُقتِل برصاص
نواب تكســاس يف تقرير
«شــخص مســ ّلح».
عن تحقيــق أوّيل إىل أنّه
ونرشت رشطــة غرينوود
يف املجمــلّ ،
تدخــل 376
رسالة عرب صفحتها عىل
عنرصا ً من حرس الحدود
«فيســبوك» تطلــب من
إنتقدت لجنة تحقيق
ورشطــة الوالية واملدينة
األشــخاص الذين شهدوا
برلمانية في تكساس
والقــوات الخاصــة ،يف
إطالق النــار االتصال بها
مجمل أجهزة الشرطة
مدرسة روب اإلبتدائية.
لإلدالء بمعلومات.
من ناحيتــه ،أوضح المنخرطة في اإلستجابة
لكن بني وصول أول
عنارص رشطــة ومقتل
قائــد رشطــة غرينوود لعملية إطالق النار في
املهاجم ،م ّرت  73دقيقة
جيــم أيســون أن مُطلق
مدرسة يوفالدي
وهي مدّة «غري مقبولة»
النار الــذي لم يت ّم التع ّرف
مرتبطة «بغياب القيادة ،قد تكون ساهمت
إليه ،دخل جناح املطاعم يف املركز التجاري
ّ
يف خســارة أرواح» ،وفق ما جاء يف التقرير
املحل وكان
قرابة الساعة  18:00بالتوقيت
الذي أكد أيضا ً أنّــه حتّى لو أنه «يُرجّ ح أن
يحمل مسدّسا ً وأمشطة ذخرية .وأشار إىل
يكون معظــم الضحايا ُقتلوا فورا ً بعد أوىل
أن من بني الجرحى فتــاة تبلغ  12عاماً،
الطلقات»ّ ،
فإن بعضهم تويف أثناء نقلهم إىل
الفتا ً إىل أنه لم تُعرف بعد دوافع املهاجم.
املستشــفى و»كان من املحتمل» أن ينجوا
وذكر أيســون أنّه «تــ ّم تأكيد وقوع
لو ت ّم إسعافهم بشكل أرسع.
 4وفيات» ،بينهم مُطلق النار األســايس،
ّ
بتدخل الرجل املس ّلح البالغ  22عاما ً
مشيدا ً
وســبق أن وصف مديــر جهاز األمن
العام يف تكساس ستيفت ماكراو استجابة
الذي أنهى الهجوم ،وقال« :البطل الحقيقي
قوات األمن بأنها «فشــل مطلق» ،موجّ ها ً
اليوم هو املواطن الذي كان يحمل ســاحا ً
انتقاداته لقائد رشطة املنطقة حيث تقع
بشــكل قانوني يف قاعة تنــاول الطعام
مدرسة يوفالدي بيت أريدوندو الذي عُ ّلقت
وتم ّكن من توقيف (هجــوم) مطلق النار
مهامه م ّذاك.
بمج ّرد أن بدأ تقريباً» ،مضيفاً« :هذا األمر
ويعترب التقرير كذلــك أن أريدوندو «لم
ه ّزنا بشكل عميق .هذا ليس أمرا ً شهدناه
يتحمّ ل مســؤوليّته كقائد» وارتكب أخطاء
يف غرينوود من قبل».
تحليل ألنّه لــم يكن يملك ك ّل املعلومات .لكن
ويف سياق متّصل بعمليات إطالق النار

يف ظــ ّل طموحات الرئيــس الرويس
فالديمري بوتني اإلمرباطورية للســيطرة
عىل الدول اآلســيوية والســافية ،كون
مصالحه فوق ك ّل اعتبــار بينما املصالح
الوطنية للدول الصغــرة التي ال يُقام لها
اعتبارات وال يؤخذ بمصالحها تعترب جزءا ً
ال يتج ّزأ من مشاريعه وحروبه االقتصادية
والقومية .لذا تُحاول كازاخســتان الفرار
املبكر من الســفينة .ويبدو أن العالقات
الروســية  -الكازاخســتانية تتجه نحو
الخــاف البطــيء نتيجة غزو روســيا
ألوكرانيا.
عىل الرغم من أن روسيا ال تزال تأمل
بج ّر كازاخســتان إىل مســتنقع الحرب
عسكريّا ً واإللتفاف عىل العقوبات الغربية،
بحيث بــات عىل نور ســلطان دفع ثمن
الفاتورة لبوتني بعد إنهاء تم ّرد الشــتاء
الكازاخي املصطنع لوضع يده عىل الدولة.
فهل سيكون وضع الرئيس الكازاخستاني
قاســم جومارت توكاييف حاليّا ً شــبيها ً
بما حدث يف أوكرانيــا العام  2013لجهة
الوقوف يف الوسط بني روسيا وأوروبا؟
إن النخب الكازاخية لن تنىس املواقف
الروســية املتط ّرفة ضــ ّد دولتهم يف بداية
أزمة كانــون الثاني  ،2022حيث ارتفعت
األصوات برضورة التح ّرك للســيطرة عىل
مناطق الشــمال ذات التواجــد الرويس،
ومحطة «بايكونــور» الفضائية ،وقطاع
الطاقــة ،وحماية الحــدود الطويلة مع
ً
إضافة إىل القــرار املوجع الذي
روســيا،
فرضته موسكو أثناء الحرب عىل أوكرانيا،
بعــدم تصدير املــواد اإلســراتيجية إىل
الخارج ،بمَ ن فيهم كازاخستان.
لقد فهمت كازاخستان والدول األخرى
بأن تدخل روسيا العســكري كان رسالة
واضحة لكازاخســتان والدول اآلسيوية

أخبار سريعة
الصدر ينصح المالكي
بـ "االعتكاف"

من أمام المركز حيث حصل إطالق النار (رويترز)

ّ
النص يوضح أن أحدا ً لم يقرتح مســاعدته
وال أن يح ّل مكانه ،الفتا ً إىل أن «سلوك جميع
العنارص كان مرتاخياً» و»مرسح (الجريمة)
كان فوضويّاً ،من دون أن يكون هناك شخص
مك ّلف بشكل واضح أو يُدير االستجابة».
ويف ملف آخر ،بدأت يف فلوريدا باألمس
محاكمة لتحديــد عقوبة نيكوالس كروز،
ّ
منفذ عملية إطالق نار يف ثانوية مارجوري
ستونمان دوغالس يف باركالند العام 2018
أودت بـ 17شخصا ً فيما جرح  17آخرون،
يواجه فيها ا ُملتّهم إمّ ا اإلعدام أو الســجن
مدى الحياة .واســتغرق اختيار املح ّلفني
الـ 12ثالثة أشهر ،وهم  7رجال و 5نساء
اعتُــروا محايدين بدرجــة كافية لتقرير
مصري ا ُملتّهم كروز ( 23عاماً).
ومَ ث ُ َل الشــاب صبــاح اإلثنني مرتديا ً
ســرة رمادية وزرقاء وواضعــا ً نظارات
كبرية وكمامــة أمام املحكمــة يف فورت
لودردايل بحضور عدد من أقارب الضحايا.
وتهــدف املحاكمة فقــط إىل تحديد ما إذا
ّ
يســتحق اإلعدام كما يطلب االدّعاء.
كان

وإذا عارض محلف واحد الحكم عىل كروز
باإلعدام ،فســتكون عقوبة األخري السجن
مدى الحياة.
وتتّســم هذه املحاكمة التي ستستم ّر
عدّة أشــهر بطابع فريد ،إذ من النادر أن
ينجــو مرتكبو عمليات إطــاق نار كهذه
يف الواليــات املتحدة .ويبدو أن جلســات
االســتماع ســتكون طويلة ومُنهكة مع
شــهادات أقــارب الضحايــا والناجني،
باإلضافــة إىل بث مقاطع فيديو ســجّ لها
ّ
املتوقع أن
شــهود عىل املأســاة .ومــن
يســتخدم محامو كروز حجّ ة أن مو ّكلهم
مصاب بأمراض نفســية وأن يُذ ّكروا بأنّه
سبق واعتذر.
ويف املقابلُ ،
سيك ّز االدّعاء عىل طابع
التعمّ د يف تنفيذ الجريمة ،مستندا ً إىل مقطع
فيديــو ُ
صوّر قبل تنفيذ إطــاق النار قال
فيه كروز« :فلتبدأ مجزرتي اليوم .فليهرع
جميع األطفال املرعوبني وليختبئوا!» .وقد
أضاف« :أنا ال أحد وحياتي عدم وال معنى
لها!».

عمق اله ّوة بين روسيا وكازاخستان
الحرب األوكرانيّة ُت ّ

خالــــد العـــــزّي

الـثـلـثـاء  ١٩تـمـوز 2022

بأن الخروج عن طاعة موســكو سيكون
ردّه باإلحتــال ،عىل الرغــم من تغليفه
بغطاء «منظمة معاهدة األمن الجماعي»،
تحاشــيا ً للرصاعات القوميــة واإلثنية
واملذهبيــة يف الدولة .هذا الفعــل يُذ ّكرنا
بخ ّ
طــة االتحاد الســوفياتي عند احتالل
تشيكوسلوفاكيا بدعم حلف وارسو .لذلك
ال يُمكــن اعتبار وجود قــوات «منظمة
معاهدة األمن الجماعي» الضامنة للحكم
الحــايل بمثابة بادرة حســن نية من قبل
روسيا ،أو ملنع الوضع من اإلنفالش يف نور
ً
ســلطان أو أية عاصمة أخرى ،خصوصا
الرئيسان الروسي والكازاخي (أرشيف)
بعــد الذي حصل يف أوكرنيــا ،بل هي قوة
عســكرية لتثبيت مصالح روسيا ولدعم
بسبب العقوبات االقتصادية الغربية التي
النظام وحماية اإلستقرار يف آسيا الوسطى
فرضت عىل موسكو ،بحيث أعلن الرئيس
بما تتط ّلبه مصالح روسيا القومية.
الكازاخي أننا «نشــهد رصاعا ً عامليّا ً عىل
ومن هنا أتت ترصيحــات توكاييف
رأس املال االستثماري» .وشدّد عىل أن يجب
يف منتدى سانت بطرســرغ االقتصادي
عىل الحكومة أن تُهيّئ الظروف املواتية ملا
الدويل يف  17أيــار املايض ،والتي تُشــر
يقرب من  1400رشكة أجنبية كبرية التي
إىل أن كازاخســتان لن
ع ّلقت أنشطتها وغادرت
تعرتف أبــدا ً بأشــباه
السوق الروسية بالكامل
كجمهوريّتــي
دول
لنقلها إىل كازاخستان.
ولوغانسك
دونيتســك
تكمن اســراتيجية
نحن أمام حرب إقتصادية
الشعبيّتني .فاإلنطباعات
كازاخستان يف االستفادة
الجيوسياســية تجــاه بين موسكو ونور سلطان
مــن هذا الحصــار عىل
لم يُع َلن عنها رسميًّا
الغرب يشء ،وعدم التأثر
روســيا لنقل الرشكات
بتوجهات روســيا يشء
األجنبية إىل أراضيها ،ما
آخر.
يعني أنها تُهيّئ مناخا ً خاصا ً للدول غري
بالتــوازي ،قدّمــت وزارة املــال
الصديقة ملوسكو ،األمر الذي سوف يزعج
الكازاخســتانية مرشوعــا ً يُنظم توريد
روســيا واقتصادها .باإلضافة إىل ظهور
الســلع الخاضعة للعقوبات إىل روســيا
مشــكلة جديدة بني الطرفــن مرتبطة
وبيالروسيا .والدوائر الحكومية الكازاخية
بوقف إمــدادات النفط الكازاخســتاني
لن تُنظم فواتري البضائــع املحظورة من
عرب ميناء نوفوروسيســك ،وهو طريق
قبل الــدول الغربية للتصدير إىل روســيا.
التصدير الرئييس إىل الغرب عرب شــبكة
ومن دون فواتري مصــدّق عليها ،لن تعرب
خطوط أنابيب بحــر قزوين ،خط غاز
البضائع الحدود الكازاخية...
نابوكــو ،وهــو عبارة عن مســاهمة
تتط ّلــع كازاخســتان بالفعــل إىل
مشرتكة بني دولتَ ْي روسيا وكازاخستان
الــركات األجنبية التي غادرت روســيا
ورشكات خاصــة ،منها «شــيفرون»

و»شــل» و»روســنفت» و»لوك أويل».
لكــن بمــا أن األنبوب ينتهــي يف ميناء
نوفوروسيســك ،فإن روســيا هي التي
تتح ّكم فعليّا ً بتصدير النفط الذي تنتجه
الرشكات الغربية يف كازاخستان .ويف 11
تموز ،أصدرت محكمة روســية قرارها
بتعليق العمــل بخطــوط أنابيب بحر
قزوين ملدّة  30يوما ً بســبب «اإلنتهاكات
البيئية» .إذا ً نحــن أمام حرب اقتصادية
بني موسكو ونور سلطان لم يُعلن عنها
رسميّاً ،بحيث أوضحت كازاخستان أنها
تعتزم تطبيــق عقوبات الواليات املتحدة
واالتحاد األوروبــي ودول غربية أخرى،
عىل الرغم من حقيقة أن القانون الدويل
ال يلزمها بالقيام بذلك ،ولم تت ّم املوافقة
عىل العقوبات عىل مستوى األمم املتحدة.
وترصّ ح كازاخســتان بأنهــا ال تُريد
أن تكون أداة لتجــاوز القيود املفروضة،
وتخىش فــرض عقوبات ضدّهــا ،لذلك
اضط ّرت إىل اتخاذ مثل هذه املواقف ،بحيث
ت ّم التعبري عنها بواسطة املكاملة الهاتفية
ّ
ومنســق السياسة
بني الرئيس الكازاخي
الخارجيــة يف االتحــاد األوروبي جوزيب
بوريل ،إذ اتفقا عىل اســتمرار ّ
تدفق الغاز
الكازاخي إىل أوروبا.

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى
الصدر أمس القيادات المتحالفة
مع رئيس إئتالف «دولة القانون»
نوري المالكي ،بإصدار بيان
مشترك الستنكار ما ورد في
التسريبات المنسوبة للمالكي
الذي كان قد نفى في وقت سابق
صحتها .وأبدى في معرض ردّه
تعجّ به من «محاولة قتله من قبل
حزب الدعوة وكبيرهم المالكي»،
وطالب بـ»إطفاء الفتنة من خالل
استنكار مشترك من قبل قيادات
الكتل المتحالفة معه (المالكي)
من جهة ،ومن قبل كبار عشيرته
من جهة أخرى» .ونصح الصدر
المالكي باالعتكاف واعتزال العمل
السياسي أو «تسليم نفسه ومن
يلوذ به من الفاسدين إلى الجهات
القضائية» ،معتبرا ً أنّه ال حق
للمالكي بقيادة العراق بأي شكل،
إذ ّ
إن «وصوله إلى السلطة سيكون
خرابا ً ودمارا ً للعراق وأهله».

سريالنكا ُتمدّد
"حال الطوارئ"
مدّد الرئيس السريالنكي باإلنابة
رانيل ويكريمسينغه «حال
الطوارئ» أمس ،مع اقتراب موعد
اإلنتخابات البرلمانية الختيار
رئيس جديد للبالد والمق ّرر
ّ
المرشحين
األربعاء ،وهو أحد
الرئيسيين فيها .وكانت «حال
الطوارئ» مفروضة ،لكن البرلمان
لم يلتئم للمصادقة على اإلعالن كما
هو مطلوب ،وويكريمسينغه مدّدها
اعتبارا ً من اإلثنين «لمصلحة األمن
العام» .وتسمح «حال الطوارئ»
لقوات األمن بتوقيف مشتبه فيهم
واحتجازهم ،وللرئيس باتخاذ
تدابير تُلغي القوانين الموجودة
لمواجهة أي اضطراب حاصل.
وع ّززت الشرطة والجيش التدابير
األمنية قبل عملية التصويت
النتخاب رئيس يتو ّلى قيادة البالد
في الفترة المتبقية من والية
غوتابايا راجاباكسا الرئاسية ،التي
تنتهي في تشرين الثاني .2024
وفي مسعى محتمل الستمالة 14
نائبا ً كاثوليكيّا ً والحصول على
دعمهم ،كشف ويكريمسينغه أنه
سيطلب من الحكومة البريطانية
وأجهزة استخباراتها المساعدة
الستكمال التحقيقات في
التفجيرات اإلرهابية التي حصلت
يوم أحد الفصح العام 2019
وأودت بـ 279شخصاً.

باكستان :عمران خان
ُيطالب بانتخابات مبكرة
دعا رئيس الوزراء الباكستاني
السابق عمران خان مجدّدا ً أمس
إلى انتخابات مبكرة بعدما
سيطر حزبه على البرلمان
المح ّلي في انتخابات أُجريت
األحد في بنجاب ،أكثر واليات
البالد تعدادا ً للسكان .وفاز حزبه
«حركة اإلنصاف» بـ 15مقعدا ً
في هذه اإلنتخابات الفرعية،
بينما اكتفى حزب «الرابطة
اإلسالمية الباكستانية» بزعامة
رئيس الوزراء الحالي شهباز
شريف بـ 4مقاعد ونال المقعد
األخير ّ
مرشح مستق ّل .ويُنظر
إلى اقتراع األحد على أنه ّ
مؤشر
لإلنتخابات التشريعية الوطنية
التي من المق ّرر أن تُن ّ
ظم في
تشرين األوّل من العام المقبل.

الريــــاضـــية
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مونديال القوى :جامايكا تر ّد على الواليات المتحدة
دخلت الجامايكية شــييل-آن فريزر-
برايس التاريخ بتتويجهــا باللقب العاملي
الخامــس يف ســباق 100م ،ضمن بطولة
العالــم يف ألعاب القــوى يف مدينة يوجني
األمريكية.
وحققت املخرضمــة فرايزر -برايس
( 35عامــاً) إنجازها بقطعها املســافة
بـ 10.67ثوان ،يف ثالثيــة جامايكية أمام
مواطنتيها شرييكا جاكسون ( 10.73ث)،
وإيالين تومسون-هرياه ( 10,81ث).
وهي املرة األوىل التــي ينجح فيها بلد
واحد يف الظفر بامليداليات الثالث لســباق
السيدات ،بعد يوم واحد عىل تتويج الثالثي
فريد كــريل ومارفن برايــي وترايفون
بروميل بثالثية سباق الرجال للمرة الثالثة
يف تاريخ الواليات املتحدة.
وفرض نجوم الواليات املتحدة أنفسهم
بحصدهم أربع ذهبيات من أصل سبع ،من
بينها ثالثية جديدة يف رمي الكرة الحديدية،
وثنائيتان (ذهبية وفضية) يف 110م حواجز
والقفز بالزانة ،وأخرى (ذهبية وبرونزية)
يف رمي املطرقة.
وقاد البطــل األوملبــي وحامل الرقم

القيايس العاملي يف الكــرة الحديدية راين
كراوزر ثالثية أمريكية عندما أحرز الذهبية
( 22.94م) ،أمام جو كوفاكس ( 22.89م)
وجوش أووتوندي ( 22.29م).
واحتفــظ األمريكي غرانــت هولواي
بلقبــه العاملي يف ســباق  110م حواجز،
بزمــن  13.03ثانية أمــام مواطنه تراي
كانينغهام ( 13.08ث) واإلســباني أسيري
مارتينيز ( 13.17ث).
وتوّجــت األمريكية كايتــي ناغيوت
بذهبية مســابقة القفــز بالزانة بقفزها
 4.85م يف محاولتها األوىل ،وهو أفضل رقم
هذا املوسم ،متفوقة عىل مواطنتها ساندي
موريس التي قفزت الحاجز نفسه لكن يف
املحاولة الثانيــة ،فيما عادت الربونزية اىل
األسرتالية نينا كينيدي ( 4.80م).
ونالت األمريكية بروك أندرسن ذهبية
مســابقة رمي املطرقــة محققة 78.96
م يف محاولتها األخــرة ،وعادت الفضية
إىل الكندية كامرين روجــرز ( 75.52م)،
والربونزية لألمريكية جاني كاســانافويد
( 74.86م).
واحتفظ األوغندي جوشــوا شيبتيغي

يضم دي ليخت
بايرن
ّ
ّ
توصل بايرن ميونيخ ،بطل الدوري األملاني لكرة القدم يف املواســم
العرشة األخرية ،اىل اتفاق مــع جوفنتوس اإليطايل من أجل ّ
تخل األخري
عن خدمات مدافعه الهولندي الدويل ماتيس دي ليخت مقابل  70مليون
يورو ،وفق ما أفادت وسائل اإلعالم األملانية.
وقالت صحيفــة "بيلد" وقناة "ســبورت  "1األملانيتان إن صفقة
انتقــال دي ليخت ( 22عاماً) اىل بايرن تتضمن  10ماليني يورو إضافية
كمكافآت يحصل عليها جوفنتوس ،اســتنادا ً اىل بعــض النتائج التي
سيحققها مدافع أجاكس السابق مع عمالق بافاريا.
وسيســتخدم بايرن عائدات انتقــال املهاجــم البولوني روبرت
ليفاندوفســكي اىل برشــلونة واملقــدرة بأكثر مــن  45مليون يورو،
للمســاعدة يف تمويل عمليــة التعاقد مع دي
ليخت ،الــذي انضــم اىل جوفنتوس يف صيف
 2019من أجاكس بعقد ملدة خمسة أعوام يف
مقابل  75مليون يورو.
ويف ترصيح لصحيفــة "بيلد" خالل
عطلة نهاية األسبوع املنرصم ،قال املدير
التنفيذي لبايرن حارسه السابق أوليفر
كان" :صحيح أننــا أجرينا مفاوضات
مع جوفنتــوس .دي ليخت العب مثري
جدا ً لالهتمام".
ويسعى بايرن جاهدا ً لضم دي ليخت
من أجــل تعويض رحيل نيــكالس زوله يف
نهاية املوسم املنرصم اىل الغريم املحيل
بوروسيا دورتموند( .أ ف ب)

أعلن نــادي ميالن بطــل الدوري
اإليطــايل لكرة القدم ،عــن تجديد عقد
مهاجمــه املخرضم الســويدي زالتان
إبراهيموفيتــش ملوســم واحــد حتى
حزيران .2023
وقــال ميــان يف بيــان مقتضب
"يرس نادي
عرب موقعــه اإللكرتونــي:
ّ
ميــان اإلعالن عن تجديــد عقد زالتان
إبراهيموفيتش حتى  30حزيران .2023
وســيواصل املهاجم الســويدي ارتداء
القميص الرقم ."11
وبدأ إبراهيموفيتــش ،البالغ حاليا ً
أربعني عاماً ،مشــواره الكروي يف الفرق
العمرية ملاملو ،حيث مســقط رأســه،
وشــق طريقه إىل الفريق األول يف العام
 ،1999قبــل أن يبدأ ترحاله خارج البالد
باالنضمام إىل أجاكس الهولندي.
وبعد أجاكس ،بــدأ إبراهيموفيتش
رحلــة تنقله بــن العديد مــن األندية
األوروبية الكربى بــدءا ً من جوفنتوس
وإنــر اإليطاليــن ،مرورا ً بربشــلونة
اإلسباني وميالن للمرة األوىل ،ثم باريس
ســان جرمــان الفرنيس ومانشســر
يونايتد اإلنكليزي ،قبل العودة اىل ميالن

فرايزر -برايس (في الوسط) فائزة في الـ 100م (أ ف ب)

بلقبه بطــاً للعالم يف ســباق  10آالف م
( 27.27.43د) ،ونــال مواطنــه جاكوب
كيبليمو الربونزيــة ( 27.27:97د) ،فيما
كانت الفضية من نصيب الكيني ســتانيل
وايتهاكا مبورو ( 27.27:90د).
وتوجــت اإلثيوبيــة غوتايتــوك

توّج األمريكي ماكســيم كرييس بلقبه االحرتايف
األول بعد فوزه عىل الكازاخســتاني ألكسندر بوبليك
يف نهائي دورة نيوبورت األمريكية لكرة املرضب 6-2
و 3-6و.6-7
وعــوّض كرييس ،الفرنيس األصــل الذي نافس
بألــوان بلده األم حتــى  2018حني نال الجنســية
األمريكيــة ،ما حصل معه يف وقت ســابق من العام
الحايل ،حني خرج خارسا ً من أول مباراتني نهائيتني يف
مسريته أمام اإلسباني رافايل نادال يف دورة ملبورن،
وأمام مواطنه تايلور فريتز يف دورة إيستبورن.
وبفوزه ،صعد كرييس من املركز الحادي واألربعني
يف تصنيف رابطة الالعبني ،اىل الثالث والثالثني يف أفضل
ترتيب خالل مســرته ،فيما صعد بوبليك ،املولود يف
روسيا ،لكنه بدأ الدفاع عن ألوان كازاخستان يف العام
 ،2016اىل املركز التاسع والثالثني.
وكان صدر امس التصنيف االســبوعي الجديد
لالعبــن املحرتفني ،ولم يطــرأ اي تغيري عىل املراكز
العرشة األوىل حيث اســتمر الرويس دانييل مدفيديف
يف املركز األول ،متقدما ً عىل األملاني ألكسندر زفرييف
واإلسباني رافايل نادال.
ويف فئة السيدات ،تح ّلق البولونية ايغا شفياتيك يف

يف العــام  2020بعد تجربــة مع لوس
أنجليس غاالكيس األمريكي ،للمساهمة
يف قيادته هذا املوســم إىل لقبه األول يف
الــدوري اإليطايل منــذ  2011حني كان
العبا ً أيضا ً يف صفوفه.
وخضــع إبراهيموفيتــش لعملية
جراحيــة إلعادة بناء الربــاط الصليبي
األمامي مــع تعزيز جانبــي وإصالح
الغرضوف املفصــي لركبته اليرسى يف
أيار ،وقيل حينها إنه يحتاج إىل سبعة أو
ثمانية أشهر للتعايف( .أ ف ب)
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أخبار سريعة
شلهوب :البطولة
العربية هدفنا

جربيســياليس بذهبية ســباق املاراثون،
بعدما قطعت مسافة السباق بـ2.18.11
ســاعتني ،محققة رقما ً قياســيا ً جديدا ً
للبطولــة ،أمام الكينيــة جوديث جيبتوم
كورير ( 2.18.20س).
(أ ف ب)

كرة مضرب :لقب احترافي أ ّول لكريسي

ميالن يُمدّد عقد إبراهيموفيتش
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لفت بطل لبنان للرجال في
كرة الطاولة العب ومد ّرب نادي
الرياضي غزير جو شلهوب
لصحيفتنا الى ّ
أن المنافسة هذا
العام كانت مثيرة وقوية جدا ً
كون ك ّل الفرق المشاركة كانت
حاضرة تماما ً للبطولة ،مثنيا ً على
األداء العالي الذي قدّمه زمالؤه
في الفريق ،وهم محمد حمية
المحترف في الكويت وغالب فحص
والمخضرم روك حكيم حامل كأس
لبنان أكثر من م ّرة ،والذي ّأهلهم
إلحراز اللقب منذ الموسم األول
لنادي غزير في الدرجة األولى،
وذلك بدعم وتمويل كبي َرين من
رجل األعمال روميو غزال .وأشار
شلهوب الى ّ
أن فريقه سيمثّل لبنان
في بطولة األندية العربية المقبلة،
متوقعا ً أن يحقق فيها نتيجة
إيجابية تليق بوطن األرز.

العهد من دون ملعب

الصدارة بفارق شاسع عن االستونية أنيت كونتافيت،
وتأتي اليونانية ماريا ساكاري يف املرتبة الثالثة ،فيما
بقيت التونسية أنس جابر يف املركز الخامس.
وشهدت املراكز العرشة األوىل تغيريا ً واحدا ً تمثل
بصعود األمريكية جيســيكا بيغوال مرتبة واحدة اىل
السابعة عىل حساب مواطنتها دانيال كولينز.
وتقدّمت الكرواتية برتا مارتيتش الفائزة بدورة
لوزان السويرسية  30مركزا ً وباتت خامسة وخمسني
عاملياً ،يف حــن دخلت األمريكية برنــاردا بريا نادي
الالعبات املئة األوليات بعد تتويجها بدورة بودابست
املجرية واصبحت يف املرتبة ( .81أ ف ب)

ينضم إلى روما
ديباال
ّ
حُ ســمت صفقة انتقــال املهاجم
األرجنتيني الــدويل باولو ديباال اىل روما
اإليطايل كالعب ح ّر بعد انتهاء عقده مع
جوفنتوس.
وبعد ســبعة مواســم أمضاها
بألوان جوفنتوس وتــوّ ج خاللها
بلقــب الــدوري اإليطــايل خمس
مرات متتاليــة بني  2016و،2020
وبالكأس اإليطالية أربع مرات
والكأس السوبر ثالث مرات،
إضافة اىل وصوله اىل نهائي
دوري أبطــال أوروبا يف
العام  ،2017ســينتقل
ديباال اىل "الغريم" روما
بعد تعثــر مفاوضاته
مع إنرت ميــان ،الذي
كان الطــرف األكثــر
أرجحية للحصول عىل
خدماته.
وكشــفت قنــاة
"ســكاي إيطاليــا"
وصحيفــة "ال غازيتا ديللو
سبورت" أن صفقة التعاقد
مع العب بالريمو الســابق
حسمت بفضل مدرب روما،
الربتغايل جوزيــه مورينيو الذي اتصل
باألرجنتينــي يف أكثر من مناســبة

القناعــه باالنضمام اىل الفريق .ورضخ
ديباال أخريا ً وبعث برسالة عىل واتساب
ملورينيــو من أجل إعالمه بأنه حســم
أمره وقرر االنضمام اىل روما ،بحســب
"ال غازيتا ديللو سبورت" ،مضيفة
أن األرجنتيني ســافر من تورينو
اىل الربتغــال حيــث يتواجد فريق
العاصمة حالياً ،من أجل الخضوع
للفحــص الطبــي الروتينــي
تحضريا ً لالعالن الرسمي عن
الصفقة.
وكان ديبــاال يمنــي
النفس بمواصلة املشوار
مــع جوفنتــوس ،لكن
األخري أوقــف املفاوضات
بني الطرفــن نتيجة عدم
رغبة إدارة الفريــق يف دفع ما
يطالب به وكيل أعمل الالعب،
خصوصا ً يف ظل غيابه لفرتات
طويلة عن املالعب بســبب
اإلصابة.
وأفــادت تقارير اعالمية
أن ديبــاال وافــق عىل عرض
التوقيــع مع رومــا ملدة ثالثة
أعوام ،يف مقابل راتب سنوي
ٍ
صاف قــدره ســتة ماليني
يورو( .أ ف ب)

نقل نادي العهد بطل لبنان
تمارين فريقه هذا االسبوع
الى ملعب نادي شباب الساحل
في حارة حريك ،على ان
تُنقل في المرحلة المقبلة الى
ملعب الصفاء الذي أصبح
جاهزا ً بنسبة كبيرة الستقبال
النشاطات الرياضية .وكانت
إنطلقت أمس ورشة تأهيل
أرضية ملعب العهد التي سيت ّم
فرشها بالعشب الصناعي أسوة
ّ
وسن الفيل
بملعبَي المرداشية
وغيرهما بدعم من االتحاد
الدولي للعبة "الفيفا" ،ويُتوقع
أن ينتهي العمل به قبل إنطالق
الدوريّ اللبناني في أيلول
المقبل.

ّ
حسون 6 :أجانب لالختبار

كشف رئيس نادي الشباب الغازية
علي حسون لصحيفتنا أنه ابتدا ًء
من اليوم سيصل تباعا ً ستة العبين
أجانب على سبيل التجربة ،ثالثة
من الجنسية الغانية واثنان من
نيجيريا والعب آخر من زامبيا،
على ان يشاركوا في مسابقة
"كأس التحدّي" للوقوف على
مستواهم الفني تمهيدا ً الختيار
ثالثة منهم .وحول التعاقدات
المحلية قال حسون :حتى اآلن
نحن مكتفون بالعبي الموسم
الفائت ،لكن على ضوء مباريات
"التحدي" اذا كان ثمة ثغرات في
خطوط الفريق فسنسعى عندها
إلبرام تعاقدات جديدة.
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عمــــــــاد موســــــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

كشف حساب
لم تستطع الغرفة الزجاجية المب ّردة عزل
صوت العميل المرتفع عن سمعي ،وال وجه
الموظفة اللطيفة في قسم خدمة الزبائن عن
نظري .سألها الرجل السبعيني عن مصير
مدخراته باليورو ،أيتركها حيث هي في أمان
البنك؟ أو يسحبها ؟ وكيف؟ من خالل البطاقة
اإلئتمانية أو عبر الكونتوار؟ بدا لي ،وللموظفة
الجميلة ،أن المودع الكريم الذي اختار اليورو
كعملة بديلة عن العملة الوطنية على قناعة
تامة أن الـ "هيركات" طاول حسابات الدوالر
فقط .ولما واجهته بالحقيقة الصعبة ،وشرحت
له آليات السحب المقنن وكيف تبخر 88%
من "يوروياته" ،صمت قليالً الستيعاب
الصدمة .حاولت تهدئة اضطرابه "عمو كلنا
متل بعضنا .ليش فكرك أنا قادرة اتصرف
بمصرياتي؟" وكالغريق الباحث عن سترة
نجاة عائمة على بعد ميلين سأل :برأيك مدام
إذا تشكلت حكومة قريبا ً ممكن يرجعولي
مصرياتي متل ما هنّي باليورو؟" .سمحت
لنفسي بخرق الجدار الزجاجي ألجيب على
السؤال الصعب" :لن تتشكل حكومة أطمئنك
ولن تستعيد من الجمل سوى أذنه".
خرج السبعيني ،من جلسة اإلستطالع
والتقصي والتدقيق مهزوماً .جاء دوري.
قصتي بسيطة جداً .كشف حساب لثالثة أشهر
لزوم ما ال يلزم للفيزا 10" .دوالر كاش ،أو
 25دوالرا ً أو  50الف ليرة" .هي التسعيرة
الجديدة .بسرعة أجبت :آخذ العرض الثالث.
لفتتني إلى أن الخمسين ألفا ً صالحة فقط
لكشف الحساب اللبناني .تساءلت ما الذي
يتغير؟ الورقة المطبوعة ورقة .أخذت العرض
الثاني .غابت السيدة الجميلة لدقائق وعادت
بابتسامة عريضة " ."I ‘m so sorry
أريد أن أسحب خمسة دوالرات إضافية
من حسابك ،صار الـ  feesبثالثين دوالراً".
كشف الحساب بسعر بيتزا إكسترا الرج مع
بيبسي جامبو.
غابت السيدة الجميلة وتركتني مع
ذكرياتي الجميلة يوم كان البنك يقف حدي
ألشتري منزالً ،وال يقبل مدير الفرع ّإل أن
ّ
يقسط لي أوّل قسطين .وكان كشف الحساب
مجانياً .وكان مصرفي السهران على خدمتي
بشكل أفضل ّ
يقسط سيارتي على آخر قرش،
ويدفع مصاريفي وأقساط أوالدي ويمدّني
بمصروف السفر وإذا طلبت لبن العصفور،
أجد "ستاف" الفرع مجنّدا ً لتنفيذ طلباتي
وكان كشف الحساب ،في ذاك الزمن ،مجانياً.
تذكرت يوم كان مدير البنك يعانقني
من دون غاية ،والموظفات على الكونتوار
يشعرنني بأني فرد من عائلتهن .كنت
والموظفات حساباتنا مكشوفة .األهم أن
كشف الحساب مجاني.
ُ
تذكرت الفوائد الدائنة والمدينة كمن
يتذكر قصائد "طفولة نهد" ،وكنت في ذاك
الزمن ،عالطالعة وعالنازلة "بليز جاكي بدي
 3كشف حساب" .تجاوبني "تكرم عينك
بعملن على آخر  3سنين؟" اعملي الكشف
على  6سنين .كانت "طرحيات" الكشوفات
مجانية بالكامل.
قطعت الموظفة الجميلة شريط ذكرياتي
المصرفية مع كشف الحساب الجديد،
"تاع" الـ  25دوالراً،المتضمن  4أسطر
والمختوم من سعادة المدير .شو حلو!

هـــــــــــــل
تعــــــــــلم

تغطي املحيطات
 71%من إجمايل
مساحة سطح
األرض.

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

من أجواء "سباق فرنسا للدراجات" في حقول عباد الشمس الذابلة  -جنوب فرنسا (أ ف ب)

مصر ُتعلّق رحالت المناطيد في األقصر
قــررت وزارة الطــران املدنــي
املرصية تعليق نشاط طريان املناطيد
الهوائيــة إىل حني التحقيــق يف واقعة
ســقوط منطــاد صبــاح االثنني يف
محافظة األقرص الســياحية يف جنوب
البالد أسفر عن إصابة شخصني.
وقالت الوزارة" :تم تعليق نشاط
طــران البالون لحني وصول لجنة من
ســلطة الطريان املدني اليوم للتحقيق
يف الواقعة" .وأضافــت أنه أثناء تنفيذ
رحالت املناطيــد الصباحية يف األقرص
حيث كانت رسعة الريح  3عقدات عىل
ســطح األرض ،ارتفعت رسعة الرياح
إىل سبع عقدات بعدما وصلت البالونات
إىل ارتفاع  60مرتا ً تقريبا ً عن األرض.

وبحســب الــوزارة "عــى هذا
االرتفاع انحرف أحد البالونات يف اتجاه
بالون آخر ما أدى إىل قطع يف البالون

وهبط إىل األرض ووصل الركاب بسالم
وعددهم  28عدا راكبَــن تعرضا إىل
إصابات طفيفة .وسقط منطاد عام

 2018يف األقرص بسبب سوء األحوال
الجوية وأسفر عن مقتل سائح جنوب
أفريقــي وإصابــة  12آخرين .وتعد
رحالت املناطيد يف األقرص من املقاصد
الشــهرية للســياح خصوصا ً بعدما
افتتح طريــق الكباش يف األقرص بعد
ترميمه خــال احتفال مهيب حرضه
الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس يف
ترشين الثاني املايض.
ويأتي قرار تعليق نشاط املناطيد
فيمــا تحــاول مرص إنعــاش قطاع
الســياحة الذي يعترب أحد أهم مصادر
النقد األجنبــي للبالد ،من خالل تهيئة
املتاحف واألماكن التاريخية من جهة
والشواطئ من جهة أخرى( .أ ف ب)

تنسحب من روسيا
أعلنت مجموعــة ("Hennes & Mauritz" (H&M
الســويدية للمالبس التي ع ّلقت مبيعاتها يف روسيا بعد
الغزو الرويس ألوكرانيا ،أنها ستنسحب تدريجيا ً من هذا
البلد حيث لديها ستة آالف موظف .وقالت املديرة العامة
للمجموعة إيلينا هيلمرسون" :بعد تفكري عميق ،نرى أنه
من املستحيل مواصلة نشاطنا يف روسيا نظرا ً إىل الوضع".
يف إطار انســحابها من السوق الروسية ،تنوي
املجموعــة إعادة فتــح متاجرها موقتــاً ،بعدما
أغلقتها منذ مطلع آذار ،وذلك بهدف بيع بضاعتها
املتبقية .وتو ّ
ظــف " "H&Mالتي بدأت عملياتها يف
روسيا عام  ،2009نحو ستة آالف شخص.
وأضافــت إيلينا هيلمرســون" :نشــعر بحزن
بالغ حيال التداعيات التي ســترتتب عن ذلك بالنسبة

لزمالئنا ونحن ممتنون جدا ً لعملهم الشاق وتفانيهم".
وبحســب املجموعة ،فإن هذا االنسحاب سيك ّلفها يف
املجمل مليا َري كرونة ســويدية (حــواىل  189مليون
يورو) ،بما يف ذلك تخفيض السيولة بنحو مليار كرونة.
كما أن الخســائر ستُحتســب ضمن حسابات الربع
الثالث من العام .وبعد الغزو الرويس ألوكرانيا ،ع ّلقت
رشكات ســويدية عدة أنشــطتها يف روسيا .وأوقفت
رشكة "فولفو" املصنّعة للسيارات املبيعات واإلنتاج يف
مصنعها يف كالوغا يف وسط روسيا ،فيما أعلنت رشكة
"إريكسون" لالتصاالت أنها ستوقف عمليات التسليم
للزبائن الروس .وقررت مجموعــة "ايكيا" العمالقة
أيضا ً تخفيف أنشطتها يف روسيا وبيالروس التي سبق
أن ع ّلقتها إثر بدء الغزو( .أ ف ب)

أجزاء حيوانية نادرة مهرّبة في ماليزيا
أعلن مسؤولون يف الجمارك املاليزية أنهم ضبطوا
مجموعة من أجزاء حيوانات نادرة تقدّر قيمتها بـ18
مليون دوالر ويعتقد أنها مه ّربة من أفريقيا ،تشــمل
أنياب فيلة وقرون حيوانات وحيد القرن وحراشف آكل
النمل الحرشفي.
وتعترب الدولة الواقعة يف جنوب رشق آســيا مركزا ً
لالتجار بالحيوانات مع شــحن أجــزاء حيوانية عرب
البالد إىل األسواق اإلقليمية املربحة .وأحبطت السلطات
محاولة تهريب يف  10تموز عندما اكتشفت شحنة غري

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

مرشوعة يف ميناء كالنغ عىل الســاحل الغربي ملاليزيا،
مخبأة يف حاوية مع أخشاب .وقال رئيس هيئة الجمارك
زازويل جوهان" :إن الشحنة شملت ما يقدر بحواىل ستة
آالف كيلوغرام من أنياب الفيلة ،وهي أكرب عملية ضبط
منفردة لعاج األفيال يف ماليزيا" .وتضمنت الشحنة أيضا ً
 29كيلوغراما ً من قــرون وحيد القرن و 100كيلوغرام
من حراشــف آكل النمل الحرشفي و 300كيلوغرام من
جماجم حيوانــات وعظام أخرى .ولم تحصل توقيفات
مرتبطة بعملية الضبط هذه( .أ ف ب)
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