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لمن غنّى ميقاتي
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فنون الحاكم
في السير إلى مآربه
فوق "دم" المواطن
واإلقتصاد
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ماكرون ُي ّ
حذر من "حلقة
دامية" بين اإلسرائيليين
والفلسطينيين

بكركي تنتفض :تنحية عقيقي
ومحاسبة كل المسؤولين عن التطاول
صحيــح أن اجتمــاع املجمــع الدائم
لسينودس أســاقفة الكنيســة املارونيّة يف
الديمان للنظر بقضية التعرض للمطران موىس
الحاج قد تأخر حتى مســاء أمس بعدما كان
مقررا ً أن يلتئم قبــل الظهر ،ولكنه تىل حملة
تضامن واسعة من القوى السيادية املسيحية
واالسالمية واستنكارات من شخصيات نددت
بما جرى ،وأتى عىل مســتوى الحدث ووضع
األمور يف نصابها وســماها من دون مواربة
ودعم املطران الحاج وأدان ما تعرض له.
واشار إىل "من يقف وراءه من قبل الذين
أوحوا به مــن قعر مناصبهــم" مطالبا ً برد
اإلعتبار للمطران وبتنحية مفوض الحكومة
لدى املحكمة العسكرية فادي عقيقي "ألنها
ليســت املرة األوىل التي يقــرف فيها أعماال ً
خارج األعراف" .ورفض وشجب واستنكر "ما
اقرتف عن ســابق تصور وتصميم يف توقيت
الفت ومشــبوه ولغايات كيدية" .وأكد ثبات
البطريركية املارونية عىل موقفها مســتغربا ً
صمت الدولــة التي غابت عــن تأمني لقمة
العيش ألبنائها.
١٣

البطريرك الراعي مترئسًا اجتماع المجمع الدائم لسينودس أساقفة الكنيسة المارونية في الديمان أمس (ميشال عقل)

اصدر املكتب اإلعالمي يف مشيخة العقل بيانا ً توضيحيا ً جاء فيه :ينفي املكتب اإلعالمي املعلومات التي
وردت يف جريدة "نداء الوطن" يف عددها الصادر االربعاء بتاريخ  2022-7-20حول نقل أموال كانت بعهدة
سيادة املطران موىس الحاج مخصصة لسماحة شيخ العقل الذي ال معرفة سابقة لسماحته تربطه باملطران
الحاج ،وان كان عىل علم ،كما الكثريين ،بالعمل االنساني الذي يقوم به مشكوراً.
ويفيد املكتب اإلعالمي ان ال عالقة مبارشة ملشــيخة العقل بهذه األموال ،وهي علمت بالتواتر ان ثمة
ّ
وخيين يف فلســطني-عرب  ،1948ومن دون أي طلب لذلك ،مخصصة
مساعدات مرسلة من محســنني
ألقاربهم يف لبنان وســوريا أو لحاجات استشفائية ومعيشــية تصل إىل أصحابها عرب أشخاص متطوعني
ومندفعني لعمل الخري .واذ يقدّر املكتب اإلعالمي هذه الغرية االنســانية ويشكر كل فاعيل الخري املعروفني،
خصوصا ً يف ظل الظروف القاهرة التي تمر بها البالد والتدهور االقتصادي املخيف ،فإنه يســتنكر يف الوقت
نفســه حادثة توقيف ســيادة املطران الحاج والتشــهري به وبأي من رجال الدين املؤتَمنني ،آمالً معالجة
إنساني بحت.
املوضوع من منطلق
ٍّ

سوناك وتراس
في السباق نحو
" 10داونينغ ستريت"

"أطلبوا الفوز ولو على الصين"
لم يعد أمــام منتخب لبنــان للرجال بكرة الســلة من مهمّ ة
مســتحيلة ،فهو أثبت أنه قادر عىل التحليق أكثر مما اعتقد البعض
والوصول اىل أعىل قمم البطوالت الرســمية الكبرية بســواعد العبيه
األبطال وحكمة جهازهــم الفنّي .باألمس وقــع "التنّني" الصيني
فريسة املنتخب اللبناني يف الدور ربع النهائي لكأس آسيا فخرس أمامه
بالثالث ( )72-69لينض ّم اىل قافلة املنتخبات التي أقصاها وطن األرز
يف طريقه اىل األدوار النهائية للبطولة القا ّرية وهي الفيليبني ونيوزيلندا
والهند .وستكون املواجهة يف الدور نصف النهائي عربية عربية ،حيث
سيتقابل لبنان مع األردن الفائز عىل إيران أمس (15 + .)76-91

إلتباس التعاميم ينعكس على بطاقات الدفع

"الحاكم" يحشر "المركزي"
خـــالـــد أبـــو شــــقــــرا
لم تلحق مصادر مــرف لبنان تنفي صدور
أي تعميم يتعلق "بتشجيع استعمال بطاقات الدفع
بالدوالر الفريش الصادرة محلياً" ،أمس االول ،حتى
كان الحاكم يؤكد صباح البارحة املوضوع بتعميم
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عشرون ساعة
عند أجهزة األسد

"مواقفنا ثابتة وما تعرّض له المطران الحاج أعادنا إلى أزمنة اإلحتالل"

مشيخة العقل تستنكر توقيف المطران الحاج:
ال أموال مخصصة لشيخ العقل من فلسطين
إقــتـصـــاد 11

 ٥٠٠٠ليرة

7 +

وســيط حمل الرقم  .629التعميم الجديد الذي زاد
االلتباس حول صحة والهدف مما نرش عىل وكالة
االنباء الرســمية التابعة لوزارة اإلعالم اللبنانية،
ضيّع عمالء املصارف ،جريــا ً عىل عادة التعاميم.
فمن يعني هــذا التعميم؟ وما املقصود به؟ وكيف
يؤثر عىل حملة البطاقات املرصفية؟
١٣

الكاظمي يتوعد أنقرة بالر ّد ...وبغداد تتحرك ديبلوماسيًا وعسكريًا

العراق :قتلى وجرحى بقصف تركي
وهجوم "داعشي"
تفجّ رت حالة من الغضب الرســمي والشعبي يف
"بالد الرافدين" أمس بعد مقتل  9مدنيني بينهم نساء
وأطفال وإصابة  23آخرين بجروح ج ّراء قصف تركي
الســياحي يف زاخو بإقليم كردستان،
طال منتجع برخ
ّ
فيما كان قــد ُق ِت َل  6من عنــارص الرشطة االتحادية
العراقية وأُصيــب  7آخرون يف هجوم حصل ليل الثلثاء
 -األربعاء يف منطقة الجــام يف محافظة صالح الدين،

ن ُ ِســبَ إىل تنظيم "الدولة اإلسالمية" .وكشف قائمقام
زاخو مشري بشري أن غالبية الضحايا هم "من السياح
العراقيني العــرب" ،الذين غالبا ً مــا يتّجهون إىل هذه
املناطق ذات الحرارة املعتدلة هربا ً من الح ّر يف وســط
البالد وجنوبها ،الفتــا ً إىل أن "تركيا قصفت قرية برخ
م ّرتَ ْي اليوم (أمــس)" .ومن بني القتىل الذين قضوا يف
القصف  3نساء وطفالن.
١٣

الالعبون اللبنانيون يحتفلون بالفوز على الصين

سلسلة إجراءات أوروبية الستكمال العقوبات عليها

توسع أهدافها في أوكرانيا
موسكو ّ
يســتكمل االتحاد األوروبــي "تطويق" موســكو إذ وافق أمس
ً
إضافة إىل سلسلة من
عىل فرض حظر عىل صادرات الذهب الروســية
اإلجراءات الســتكمال مجموعات العقوبات الســت التي ت ّم تبنّيها منذ
بدء الحرب الروســية ض ّد أوكرانيا ،بحسب ما أعلنت الرئاسة التشيكية
ملجلس االتحاد األوروبي .وأوضحت الرئاســة التشــيكية أن اإلجراءات
الجديدة ســتعمل عــى "مواءمة االتحــاد األوروبي مــع الرشكاء يف
"مجموعة السبع" ،لتحسني تنفيذ الترشيع وس ّد الثغرات عند الحاجة"،
مشري ًة إىل ّ
أن االتحاد األوروبي ســيحظر واردات الذهب من روسيا بما
يف ذلك املجوهرات .كما ســيقوم بتجميد أصول بنك "سبريبنك" الرويس
وإضافة عدد من الشخصيات والكيانات إىل الئحته السوداء.
وأشارت الرئاســة التشــيكية إىل تعهّ ٍد بأن "ال تُع ّرض العقوبات
األمن الغذائي وأمــن الطاقة يف العالم للخطر" ،بحيــث يمنح اإلتفاق
الدول األعضاء إمكانية "الســماح باإلفراج عن بعض األموال أو املوارد
االقتصادية املجمّ دة اململوكة للمصارف الروســية ...بعد التأكد من ّ
أن
هذه األمــوال أو املوارد االقتصادية رضورية لرشاء أو اســترياد أو نقل
املنتجات الزراعية والغذائية ،بما يف ذلك القمح واألسمدة".
١٣

٢
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الراعي أكثر إصرارًا على المواجهة ولن ينكسر ألحد

خفــايـــا

قيادات ومؤسسات مارونية «"باإلسم"»
متخاذلة عن نجدة بكركي!
ومن جهة ثانية ،فان حادثة املطران
أالن ســركــيــس
الحاج كانت مناســبة للتأكيد أن بكركي
هي مرجعية وطنيــة لجميع اللبنانيني
ال تزال حادثة توقيف راعي أبرشية
وليست فقط مرجعية مسيحية ،يف حني
حيفــا واألرايض املقدســة ،والنائــب
أن الالفت كان الصمت ا ُملطبق لدى بعض
البطريركــي عــى القــدس واألرايض
القيادات املارونية التي يجب أن تكون «أ ّم
الفلسطينية واململكة الهاشمية املطران
الصبي».
موىس الحــاج يف الناقــورة تتفاعل يف
ويف السياق ،فان الغياب األول يتمثّل
األوســاط املارونية واللبنانيــة ،إذ إنها
يف عدم تحــ ّرك رئيس الجمهورية العماد
تحمل يف طياتها رسائل عدّة.
من يراقب مجرى األحداث خصوصا ً
ميشال عون الذي وصل إىل الحكم تحت
شــعار «إســتعادة حقوق املسيحيني»
بعــد انتفاضــة البطريــرك املاروني
ويحتــل املركز املســيحي األول يف لبنان
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يف
والرشق ،وهنــا كان عىل الرئاســة أن
تموز من العام  2020واملطالبة بف ّك أرس
تتحــ ّرك مــن منطلق
الرشعية وتسليم السالح
وطني ال مسيحي لتعرف
غري الرشعي وإعالن حياد
حقيقة ما جرى ،فكيف
لبنان الناشــط ،يالحظ
الغياب األول يتمثّل
يمكن لعون أن يُســجّ ل
أنه بدأ يتع ّرض للضغوط
عهــده ســابقة وهي
ُحركها
املتتاليــة التــي ي
في عدم تحرّك رئيس
توقيف مطران من دون
معروف
«مايسرتو» واحد
الجمهورية الذي وصل
وجه حق؟ وكيف يفرس
لدى جميع اللبنانيني.
ومــا أشــبه اليوم إلى الحكم تحت شعار
غيابه عن الســمع لدى
«"إستعادة حقوق
مراجعته حول املوضوع
باألمس ،ففي األمس قاوم
يوم توقيف املطران؟
البطريــرك الراحــل مار
المسيحيين"»
أما بعض القيادات
نرصالله بطــرس صفري
املارونيــة ،فتتلهــى بـ»التناتش» عىل
اإلحتالل الســوري للبنان ،وتجمّ ع حوله
كريس رئاســة الجمهورية ،وعىل سبيل
اللبنانيون األحــرار الذين أرادوا التخ ّلص
املثال ،فــان ال موقف مهمــا ً لـ»التيار
من «نــر» اإلحتالل ،واليوم يقود الراعي
الوطني الح ّر» ورئيســه النائب جربان
حملة اســتعادة الدولــة وتحريرها من
باسيل مما حصل وكأن هذا األمر حصل
«الدويلة» التــي تدعمها إيــران ،ومن
يف بلد آخر وال يستدعي تح ّركا ً واستنفارا ً
الطبيعي أن يتع ّرض ملا تع ّرض له سلفه
عىل أعىل املستويات.
البطريرك صفري.
وبالنســبة إىل رئيس تيار «املردة»
يف بكركي تأكيدات بــأن الراعي لن
ســليمان فرنجية ،فحــدّث وال حرج،
يخضــع للتهديدات ،فمن يعرف ســيّد
فاألخري يحاول تدويــر الزوايا من أجل
الرصح يعلم جيدا ً أنه لــن يرتاجع ولن
الوصول إىل كريس بعبدا ،وال يريد استفزاز
يخون االمانة التاريخيــة التي تحملها
«حزب الله» كرمى لعيــون مطران من
بكركــي ،وبالتايل فان املواقــف العالية
طائفته.
النربة ستتصاعد مهما اشتدّت الضغوط.

حفلت مواقــع التواصل
اإلجتماعــي بانتقــادات الذعة
لبعض املرجعيات واملؤسســات
املارونيــة التي تقاعســت عن
إصــدار ردود فعل شــاجبة ملا
تعرض له املطران موىس الحاج
وبرزت مطالبة شــاملة بموقف
حازم من البطريركية املارونية.
لوحــظ أن عــددا ً مــن
منارصي التيار الوطني الحر لم
يــروا يف ما تعرض لــه املطران
الحاج خطأ بل ترصفا ً عاديا ً حتى
أن موقف التيــار الذي صدر عن
مكتــب اإلعالم لم يكــن مدافعا ً
فيما رئيس التيار جربان باسيل
اعترب مثــاً أن ما قام به املطران
يعترب جرما ً ولكنه ليس عميالً.

دعم وطني للمطران الحاج وبكركي

يف البنية التنظيمية املارونية ،هناك
ّ
صف
مؤسســات يُفرتض أن تكــون يف
ّ
املحقة ،وعىل
شعبها وتدافع عن قضاياه
ســبيل املثال ال الحرص ماذا فعل كل من
«الرابطة املارونية» و»املؤسسة املارونية
لإلنتشــار» و»املجلس العــام املاروني»
تجاه ما حــدث أو ماذا ســتفعل هذه
املؤسســات يف األيام املقبلة لعدم تكرار
مثل هكــذا اعتداء ،خصوصــا ً أن وترية
الحملة ســرتفع عىل البطريرك الراعي
وبكركي ،وهل بعض املوارنة هم موارنة
باإلســم وباتوا ذميني وخارج ســياق
التاريخ املاروني املناضل؟
ال تطلب بكركي من أحد أن يتضامن
معها ،فهي تعلم أن مرجعيتها الوطنية
تظ ّلل الجميع ،و»من أراد أن يحني رأسه
للعاصفة فهو ح ّر حتى لو كان من أبناء
الطائفة» ،مــن هنا فان البطريرك مُرصّ
عىل مواجهــة كل العواصف التي ترضب
الوطــن ولن ينكرس ألحد ألن انكســاره

يعني ســقوط الخط املدافع عن الدولة
والكيان ،لذلك فان الرســالة التي وصلت
إىل بكركي سيكون جوابها باإلستمرار يف
املواجهة.
من يعرف املطــران الحــاج يعلم
جيدا ً كم يخدم رعيته يف األرايض املحتلة
ويحاول تثبيتهم يف أرضهم وعدم تركها
لإلرسائيليني ،ويف السياق ال ب ّد من التذكري
بحديث صحايف أجريته معه العام 2014
يُظهــر مدى مواجهته للوبــي اليهودي
داخل إرسائيل وســقوط كل الرتكيبات
التي يحــاول البعض تركيبهــا ،إذ أ ّكد
حينها أن «العمل يتم لعــودة املهجّ رين
املوارنة اىل قراهــم خصوصا ً قرية كفر
برعم املارونية» ،ويبــدي ثقته ّ
بأن «أيّ
مواجهة قــد يفتعلها اللوبــي اليهودي
مع اللوبي املاروني ســربحها املوارنة
ّ
حــق يف قراهم ،وإذا كان
ألنّهم أصحاب
اللوبي اليهودي ســيضايقنا فإنه بالتايل
سيضايق الفاتيكان  ،لكنه لن يجرؤ عىل

مداهمــة القاضية غادة
عون أمــس األول عىل رأس قوة
من أمن الدولة للمرصف املركزي
ذ ّكرت بمحاولة قــوة من قوى
األمــن الداخيل خطــف حاكم
مرصف لبنان الدكتــور أدمون
نعيم من مكتبــه بأمر من وزير
الداخليــة آنذاك الياس الخازن يف
بداية عهد الرئيس الياس الهراوي
ألنه امتنــع عن دفع بدل صفقة
طبع جوازات ســفر اعترب أنها
مخالفة للقانون.
خطوة مماثلة .ومثلما قال السيد املسيح:
لن تقوى ابواب الجحيــم علينا فاللوبي
املارونــي منترش يف العالــم وال يقترص
عىل الكنيســة ّ
ألن الكنيســة ال تتعاطى
السياســة ،هم يعتربون فلسطني أرض
امليعــاد ،بينما نحن نقــول ّ
إن مملكتنا
ليست من هذا العالم ،والسامرية عندما
ســألت املســيح عن مملكته ،أجابها:
هيكلنا هو عبادة اللــه بالروح والحق.
فلســطني ليســت أرض ميعادنــا ،بل
نعتربها أرضا ً مقدسة عاش فيها املسيح
وسنحافظ عليها.

لمن غنّى ميقاتي أغنية «"ع العصفورية"»؟
كــلــيـــر شـــكـــر
منــذ أكثر من أســبوع ،كشــف رئيس حزب
«التوحيد العربي» الوزير الســابق وئام وهابّ ،
أن
«رئيس الحكومة املكلف نجيب ميقاتي طلب موعدا ً
من رئيس الجمهورية ميشال عون واألخري رفض»،
مشــرا ً إىل ّ
أن «وزير الســياحة وليد نصار حمل
إىل ميقاتي رســالة من عون مفادها «إذا ما عندك
يش جديد ما تجي لعندي» ...فخضعت «السكوب»
التي ألقاهــا وهاب عىل الهواء مبارشة ،وهو املولع
بهذا النوع من الخربيات ،لألخــذ والردّ ،والتحليل
والتنقيح ،قبل أن تثبت مجريات األحداث صحّ تها.
صبيحة يــوم  29حزيران املايض ،أي قبل أكثر
من عرشين يوماً ،وصل رئيس الحكومة املكلف إىل
قرص بعبدا ،وذلك يف أعقاب االستشــارات النيايبة
غري امللزمة التــي أجراها مع الكتل النيابية .يومها
قدّم ميقاتي ،ويف خطوة قياســية يف الرسعة ،أوىل
مسوداته الحكومية ،وقد ُكتبت أسماؤها بخ ّ
ط يده،
رسعان ما ســلكت طريقها إىل اإلعالم لتشعل نار
السجاالت بني الفريق العوني والفريق امليقاتي.
وبعد عودة الهــدوء اىل جبهة بعبدا – الرساي،
ُ
ثان بني رئيــس الجمهورية ورئيس
ســجل لقاء ٍ
الحكومة املكلــف ،قدّم خاللــه األول رزمة أفكار
واقرتاحات ومالحظات حيال املسودة األوىل ،تهدف
بشكل أسايس إىل تطعيم الحكومة بوجوه سياسية،
وإدراج وزارة الداخليــة عــى الئحــة الــوزارات
الخاضعــة للمداورة ،لتكون هــذه امل ّرة من ّ
حصة
«التيار الوطني الح ّر».
لم تكد تم ّر ساعات حتى سارع مكتب ميقاتي
للــر ّد من خــال التصويب املبارش عــى «التيار»
واإلشارة إىل ّ
أن «احتفاظ «التيار الوطني» بحقيبة

وزارة الطاقــة  17عاما ً مــن دون توفري الحل هو
مضبطــة االتهــام الفعلية ،وإبعــاد «التيار» عن
الوزارة هو املدخل اىل الحل ألزمة القطاع واإلصالح
الحقيقي يف هذا امللــف» ...فكانت «خربية» وهاب
بمثابة النقطة التي فاضــت بالكأس خصوصا ً ّ
أن
ميقاتي رأى فيها تجاوزا ً لألصــول بعدما تجاهل
القرص طلب ميقاتي موعدا ً للتشاور مع الرئيس.
عاد ميقاتي إىل الرساي مرصّ فا ً لألعمال ،ليهمل
ملف التأليف وكأنّــه غري قائم أصالً .هكذا ،تك ّرس
الجمود عــى خ ّ
ط التأليف ،فيما تيش املعطيات ّ
بأن
أن املعنيني ،وتحديدا ً
هذه الحــال قد تطول طاملــا ّ
الفريقني العوني وامليقاتي ،غري مستعدين للتقدّم
خطوة لألمام ،وســط اتهامــات متبادلة بينهما
ّ
وكأن حكومة ترصيف
بالتعطيــل وباملماطلــة،
األعمال هي األنسب.
فالفريق العوني يأخــذ عىل الرئيس املك ّلف عدم
حماسته لترسيع إصدار مراسيم التأليف بعدما وضع
التكليف يف جيبــه خصوصا ً ّ
أن العهد يشــارف عىل
نهايته وهــو بالتايل ليس مضطرا ً ملجاراته يف مطالبه
إن اإلبقاء عــى الحكومة الحالية ،عىل ّ
وبالتايل ّ
علت
مواصفاتها الدســتورية ،تبقى أهون الرشور .فيما
ميقاتي يأخذ عىل الفريــق العوني أنّه غري متحمّ س
أصــاً للتأليف ّ
ألن ّ
حصتــه يف الحكومــة الجديدة
ستتق ّلص ،وبالتايل من األفضل أن يبقي عىل «ودائعه»،
وتحديــدا ً يف وزارة الطاقة .ولهذا ،يتقاطع الفريقان،
رغم خالفهما ،عىل خيار اإلبقاء عىل حكومة ترصيف
األعمال ،أقله حتى األيام األخرية لنهاية عهد الرئيس
عون .عندها ،وحدها معطيات االستحقاق الرئايس،
هي التي قد تفرض مسارات جديدة.
ولكن يف هذه األثناء ،هل ســيصار إىل تعويم أو
تفعيل حكومة ترصيف األعمال؟

مستعد إلقالة سالمة ولكن شرط االتفاق المسبق

حتى اآلن ،يكتفي ميقاتــي بالحدود املتعارف
عليهــا لترصيف األعمال وال يبدي أي إشــارة من
شأنها أن توحي أنّه بصدد توسيع اإلطار ،مع العلم
ّ
يتوســع
أنّه ال يمانع أبداً ،إذا اقتضت الظروف أن
بمفهوم ترصيف األعمال من خالل الدعوة إىل عقد
جلسة ملجلس الوزراء وهو ســبق وفعلها يف العام
 ،2011خصوصا ً أنّه ال يعاني هذه املرة من «عقدة»
املزايدات التي قد يمارسها أبناء طائفته .ولكن حتى
اللحظة ،ال يرى موجبــا ً لإلقدام عىل هذه الخطوة،
ويكتفــي باالجتماعات الوزاريــة التي يعقدها يف
الرساي بخصوص امللفات الحيوية واليومية.
ويف هذا الســياق ،ال يــردد ميقاتي يف توجيه
الرســائل ملن يهمّ ه األمر ،بأنه مستعد لعقد جلسة
ملجلس الوزراء إلقالــة حاكم مرصف لبنان رياض

سالمة ،ولكن رشط االتفاق املسبق عىل البديل .وهو
بذلك يقصــد الر ّد عىل االتهامات التي تطاله بتأمني
الحماية والغطــاء لحاكم مرصف لبنان ،من خالل
وضع معرب التفاهم اإللزامي ،قبل عقد الجلســة،
ّ
املتيقن ّ
أن هذا الرشط غري متوفر.
وهو
وبذلــك ،يُفهم ّ
أن ميقاتي قــرر االنرصاف إىل
ترصيف األعمال خصوصا ً بعد اإلشكال الربوتوكويل
الذي تع ّرض له ،برفض تحديد موعد له يف القرص...
ما يعني ّ
أن الرئيس املكلف لن يــزور بعبداّ ،إل اذا
حصل «تصحيح» بروتوكويل يعيد املياه إىل مجاريها،
خصوصا ً ّ
أن ما يصل مســامعه من أجواء سلبية
من املحيطني بقرص بعبــدا ،يزيد من الزيت املرمي
عىل النار ،األمر الذي دفعه إىل االستعانة بأغنية «ع
العصفورية»!

محـــــليـــــات
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بعد صمت" ...التيار"» يطالب بتصحيح «"الخطأ الجسيم»" بحق المطران الحاج

حملة تضامن واسعة مع بكركي
وتشديد على أن «"أبواب الجحيم لن تقوى عليها"

الجميّل :طعنة موصوفة
سدّدها فكر بائد

ريفي :الحزب يستعمل المحكمة
العسكرية لتمرير رسائل الترهيب

لــم تهدأ عاصفــة توقيف النائــب البطريركي
املاروني عىل القدس واألرايض الفلسطينية واململكة
الهاشمية املطران موىس الحاج يف مركز األمن العام،
بل عربت معرب الناقورة الحدودي ،لتتحوّل إىل موجة
ردود واستنكارات واســعة لليوم الثاني عىل التوايل
يف األوساط السياســية والدينية والشــعبية رفضا ً
لترصفات وقرارات قايض التحقيق العســكري فادي
عقيقي.

الجميّل

يف غضــون ذلك ،اعترب الرئيــس أمني الجميّل يف
بيان أن توقيف املطــران موىس الحاج وهو يف مهمة
رعوية وإنسانية ،واستدعاءه للتحقيق أمام املحكمة
العسكرية «يشــكالن طعنة موصوفة سدّدها فكر
بائد ســيايس -قضائي -أمني ض ّد ما يمثله سيادة
راعي أبرشية األرايض املقدســة من قيمة ودور من
خالل رعايته أحوال املوارنة ،وأيضا ً ســائر الطوائف
املسيحية واملسلمة يف القدس واألرايض الفلسطينية»،
الفتــا ً اىل «أن األجهزة القضائيــة واألمنية بتوصية
سياســية ،مصممــة أن تثبــت قدرتهــا وتمارس
ســلطتها عىل فريق واحد يجري استهدافه من غري
وجه حق ،يف وقــت يتمتّع املطلوبــون للعدالة بكل
وســائط الحماية والتكريم والرتفيع» .الجميّل الذي
رفض الرسالة السياســية املوجهة لبكركي ردا ً عىل
مواقفهــا الوطنية ،يعوّل «عىل موقف وطني ضاغط
لوقف هذه املمارسات الشاذة والعقيمة التي تنم عن
نهج بولييس ســخيف من شأنه تهديد مسرية السلم
األهيل» ،داعيا ً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
ورئيس حكومــة ترصيف األعمــال نجيب ميقاتي
ووزير الداخلية ورئيس مجلس القضاء األعىل وقائد
الجيش واملدير العام لألمن العام ،أصحاب الصالحية،
«اىل وقف هذه املهزلة  -الفضيحة».
وكان الجميّــل قــد أجرى اتصــاال ً بالبطريرك
املاروني بشــارة الراعي شاجبا ً االعتداء الذي تعرض
له املطران الحــاج .كما زار وعقيلتــه دارة املطران
الحاج يف عينطورة  -املتن ،مستنكرا ً واستمع منه اىل
تفاصيل ما جرى معه.

«التيار الوطني»

بعد صمت يف اليومــن املاضيني ،أصدرت اللجنة
املركزية لإلعالم والتواصــل يف «التيار الوطني الحر»
بيانا ً استنكرت فيه التعرض للنائب البطريركي عىل
القدس واألرايض الفلســطينية واململكة الهاشمية
املطــران موىس الحاج .وطالبت «باملبــادرة فورا ً اىل
تصحيح الخطأ الجسيم الذي إرتُكب يف حقه .فمهام
املطران الحاج الرعوية ال تنفصل عن أهداف الكنيسة
الحاضنة لــكل أبنائهــا ،وال تحتمــل ال تأويالً وال
مصادرة .فكيف إذا كان ج ّل مراده مساعدة لبنانيني
أفقرهم زعماء تآمروا عليهم ورسقوا أموالهم وسلبوا
مستقبلهم ،يغ ّ
طونهم قضاة متخاذلون ومسؤولون
متواطئون ومتورطون حتى النخاع؟».
إىل ذلك ،أشــار النائب ابراهيم كنعان إىل أن «ما
حصل مع ســيادة املطران مــوىس الحاج مرفوض
ومدان بالشكل واملضمون وننبّه من تكراره علما ً أن
اإلســاءة لن تل ّ
طخ عباءة املطران وما يمثل ولن تنال
من بكركي ومرجعيتها الوطنية».

الرابطة المارونية

بدورها ،أدانت «الرابطة املارونية» بشدة ،توقيف
الحاج «وهو أمر درج عليه أســافه املطارنة الذين
خدموا رعايا أبرشية األرايض املقدسة ،ولم يتعرضوا
إىل املســاءلة أو املضايقة» ،واعتــرت يف بيان عرب
مجلسها التنفيذي «أن توقيف املطران الحاج لساعات
طوال ،ومصادرة جواز ســفره وهاتفه الخليوي هو
إجراء غري مقبول مهما كانت تربيراته».

الدكاش من الديمان« :ما
تجرّبونا»

نعمة افرام :طفح الكيل

الدكاش

من جهته ،رأى عضو تكتل «الجمهورية القوية»
النائب شوقي الدكاش بعد لقائه البطريرك الراعي يف
الديمان ،أن «كلمات االســتنكار ال تكفي للتعبري عن
غضبنا من الطريقة التي تمّ ت معاملة املطران موىس
الحاج فيها »،وإذ ذ ّكر بأن «القوات اللبنانية» تطالب
منذ سنوات بالدولة ومؤسســاتها وباحرتام هيبتها
وقضائها ،وبأنها ال تراهــن إال عىل الرشعية ،وح ّذر
من يعنيهم األمر قائالً« :ما تجربونا».
ولفت اىل أن الدولة تعني العدالة واحرتام الحقوق
وليس االعتداء عىل كرامات الناس ومحاوالت إذاللهم
والضغط عليهم ،مضيفــاً« ،إذا ظنوا أنه من خالل ما
جرى ،بإمكانهم الضغط عىل صاحــب الغبطة ،فأنا
أؤكد لكــم أنهم ال يعرفون تاريــخ بكركي وال تاريخ
الـ 76بطريركا ً الســابقني ،ال البطريــرك الراعي وال
الكنيسة املارونية يمكن أن تمارس عليهما الضغوط».

ريفي

أمــا النائــب أرشف ريفي فأكــد تضامنه مع
الكنيســة املارونية واملطران موىس الحاج ،الفتا ً إىل
أن «حزب الله يســتعمل املحكمة العسكرية لتمرير
رسائل الرتهيب ،وهذه امل ّرة طالت النائب البطريركي
موىس الحاج يف رسالةٍ للكنيسة املتمسكة بالسيادة»،
معتــرا ً أن «املمانعة تعيش عىل اتهام املســيحيني
بالعمالة ،والســنّة بالداعشــية ،والشــيعة األحرار
بشيعة السفارات».

افرام

أما النائــب نعمة افرام ،فأشــار يف بيان إىل أن
«مشهديات مقرفة ومتعددة تفتعل األزمات وتطيح
بالقوانني وتهتك باملحرمات وتقيض عىل ما تبقى من
عدالة وقضاء وتزيد من منسوب االحتقان والتحلل»،
متسائالً« :ما املقصود؟».
ولفت إىل «أن البطريركيــة املارونية لها عملها
الرســويل يف فلســطني املحتلة منذ القرن الخامس
عــر ،واملطــران موىس الحــاج حامــل األمانات
اإلنســانية للبنانيــن وللفلســطينيني من مختلف
الطوائــف ،لن ترهبه املهــازل وال االفــراءات وال
محاولة تركيب امللفــات ،فبعمله ،إنما يحفظ اإلرث
الوطني التاريخي الجامع ،كما الروحي واإلنســاني
للبطريركيــة املارونية» .وتوجّ ــه إىل «املصطادين يف
املاء العكر» قائالً« :سيبقى السيد البطريرك ومجلس
املطارنة املوارنة واملطران الحاج وجميع الرشفاء من
اللبنانيني ،عىل درب الشهادة للحق والخدمة لإلنسان.
وأمام األمانة للبنان الكيان والجوهر والهوية يصغر
أولئك الجهلة برسالة بكركي وبالتاريخ والجغرافيا،
عن قصد أو من دونه».

نديم الجميّل

أما النائــب نديــم الجميّل ،فأكد بعــد لقائه
البطريــرك الراعي يف الديمان أمــس« ،تضامنه مع
الــرح البطريركي الذي تعــ ّرض لالعتداء من قبل
ّ
يغض النظر عن أمور معيّنة
قضاء ســافر ومنحاز
ويتع ّرض لألحرار» .وتابع بالقــول «نبّهنا أكثر من
م ّرة ّ
أن لبنان يذهب بتوجّ ه مختلف ويبتعد عن محور
الحريّة وينغمس أكثر يف املحور اإليراني».
واعترب ّ
أن «توقيف املطران موىس الحاج هو تع ّد
أسست لبنان» ،مشدّدا ً
عىل الكنيســة املارونيّة التي ّ
عىل «أنّنا لن نقبل أن يتــ ّم التعدّي عىل بكركي وعىل
الكنيســة من قبل «منتج» سوري أو إيراني» .وشدّد
عىل ّ
أن «االعتداء عىل الكنيســة لن يم ّر مرور الكرام
ولن نسكت عىل ما يحصل من اعتداء عىل األحرار».

كيروز

ورأى النائب السابق اييل كريوز أن توقيف الحاج

٣

كنعان :اإلساءة لن ّ
تلطخ
عباءة المطران

وإخضاعــه للتحقيق من قبل عنــارص األمن العام
يستوجبان  6مالحظات ،وهي:
 - 1إن التج ّرؤ عىل أســقف الكنيســة املارونية
يؤرش اىل مستوى التدهور الذي بلغه الوضع اللبناني
العام واالنحــراف القضائي  -األمنــي الذي تتكرر
ظواهره.
 - 2ان الكنيســة املارونية يف لبنان التي أعطيت
مجد لبنان ،كانت وســتبقى عصية عــى النيل من
موقعها وتاريخها وموقفها اللبناني.
 - 3ان الرسائل امللغومة لن تهز السيد البطريرك
الــذي يعرب بموقفــه الثابت عن وجــدان اللبنانيني
وتطلعهم اىل اســتعادة السيادة الناجزة وبناء الدولة
السوية واملحايدة وتكريس القضاء العادل.
 - 4ان اإلرصار عــى توظيــف بعــض القضاء
لحسابات سياسية ضيقة وحرف دور بعض األجهزة
األمنية عن مهماتها األساســية يشكل منحى بالغ
الخطر وينبئ بأسوأ العواقب عىل لبنان.
 - 5أعيد التأكيــد مرة جديدة بــرورة إلغاء
القضاء العســكري وحرص اختصاصــه بالجرائم
العســكرية ملخالفته أبســط حقوق االنسان ومنع
امتداد هذا االختصاص اىل املدنيني.
 - 6أطالب النائب العام لــدى محكمة التمييز
بتطبيق قانون أصول املحاكمات الجزائية من خالل
إجراء رقابته الصارمة عىل موظفي الضابطة العدلية
واألداء السيئ للقضاء العسكري».

اإلتحاد الماروني العالمي

أما االتحاد املاروني العاملي ،فأوضح «أن الكنیسة
املارونیة ھي مؤسســة دینیة عابــرة للحدود ،وعىل
الســلطات املدنیة يف الدول التي یسكنھا موارنة اخذ
ذلك بعین االعتبار يف أي ظرف ووقت واحرتام ممثلیھا
وتســھیل أمورھم ومرورھم من واىل مراكز عملھم
كونھم یقومون بواجبھم الدیني واإلنساني».
وذكر يف بيان ،أن «املطران الحاج ولو كان لبناني
الجنسیة فھو یتبع لدولة الفاتیكان ویعترب شخصیة
دیبلوماسیة بتمثیله الكنیسة ،ومن ھنا فإن التعرض
له یخرق مفاھیم العالقات الدیبلوماسیة وأصولھا»،
طالبا ً وقف «أي إجــراء اتخذ بحق املطران ،واالعتذار
منه ومن الكنیسة املارونیة».
ورأى االتحــاد املاروني أن «عقیقي عىل ما یبدو
ّ
ینفذ تعلیمــات الحرس الثــوري االیراني وإفرازاته
ویتعمّ ــد إذالل اللبنانیین األحرار وقمع حریة التعبیر
عن الــرأي التي میــزت لبنان يف ھــذه املنطقة من
العالم ،وقد أصبحت املحكمة العسكریة بزمنه ومن
سبقه صورة عن القمع وكم األفواه التي تستعمل يف
األنظمة القمعیة وال تشــبه لبنان ،ولذا فإننا نطالب
بمنع تدخلھا بغیر االمور العســكریة الرصف والتي
تعترب مھمتھا وترك األمور املدنیة للمحاكم املدنیة».

«إتحاد أورا «

بدوره ،اعترب «إتحــاد أورا» الذي يضم «اإلتحاد
الكاثوليكي العاملــي للصحافة» (أوســيب لبنان)،
«البــورا»« ،نبض الشــباب» و»أصدقــاء الجامعة
اللبنانية» ،أن التع ّرض للمطــران موىس الحاج هو
استهداف الكنيسة املارونية ألنها حجر الزاوية يف بناء
الوطن ورمز صموده .وقال يف بيان أمس إن «التاريخ
شــهد مراحل مماثلة من التع ّرض للشعب اللبناني
ســواء يف العهد اململوكي ،أو العثماني ،وقد م ّر الغزاة
وبقي الكيان ،ولن يتم ّكن متســ ّلطو اليوم وأدواتهم
املحلية من ثني مسرية الشعب اللبناني املتطلع دوما ً
اىل الحرية واالستقالل».
وختم« :الكنيسة املارونية كانت وستبقى حاملة
تطلعــات هذا الشــعب ،لن يخيفها غــاز ولن تعري
اهتماما ً ألبواق أدوات الغزاة ،فهي الصخرة التي بني
عليها الوطن ،وأبواب الجحيم لن تقوى عليها».

طوني فرنسيس

نفق الناقورة
وهنود حيفا
يستفيقون في المواسم ،وعندما
يفعلونها عليك أن تفتش وراء
التصريحات وأبعد من الوجوه وأحيانا ً
كثيرة لدى غير الالهجين المتكلمين
المص ّرحين.
مؤخرا ً استفاق وزير في الحكومة
المصروفة على ضرورة استعادة نفق
الناقورة .فزاره جالبا ً معه نخبة من
ناقلي األخبار ،وص ّرح معتبرا ً النفق
المسدود على طريقة الوضع اللبناني،
جزءا ً ال يتجزأ من السيادة التي تراق في
سبيلها الدماء والخطابات.
لم يكن الوزير ،المحسوب على
محور التحرير ،أوّل وزير يزور
الناقورة ويعلن حديثا ً مماثالً .قبله زار
وزير حليف لمحور التحرير المكان
عينه وقال الكالم إيّاه .م ّر عامان على
تهيّؤات الوزير األول وربما يم ّر مثلهما
على طموحات الثاني من دون أن نفهم
لماذا هذا اإلهتمام المفاجئ ثم يغيب،
ولماذا قال الوزيران المعتمدان من
الجهة إيّاها ما قااله عن النفق وفي هذه
اللحظة بالذات؟
المعروف أن هذه النقطة بقيت
سالكة للمراقبين الدوليين منذ الهدنة
بين لبنان وإسرائيل ثم بعدها إثر
غزو  1978واجتياح  ،1982وتوقفت
حركة القطارات على طول الساحل
منذ احتالل فلسطين ،ومثلها حركة
السيارات ،وخالل االحتالل اإلسرائيلي
صار موقع الناقورة الحدودي معبرا ً
للقوات اإلسرائيلية وأعوانها.
في العام  2000وبعد انسحابها من
الجنوب سدّت إسرائيل النفق بحجارة
الباطون ،وصارت المحلة جزءا ً من
الخط األزرق الحدودي تسري عليه
مقاييس التعامل مع هذا الخط ،والحل
النهائي ينتظر تسوية ال يبدو أن النفق
يساعد فيها أو ينتظرها سريعاً.
كان اإلنكليز من جنود جاللة الملك
هم من حفروا ذلك النفق كما حفروا
أنفاقا ً أخرى على طول الخط الساحلي،
مثل نفق حامات تحت رأس الشقعة…
وأسهمت كتيبة الخيالة الهندية
المنضوية في جيش صاحب الجاللة
بتلك األعمال ،ومعها اشتغل لبنانيون
فأسهموا في جعل لبنان بلدا ً مساويا ً
لآلخرين في العصرنة والقطارات،
الى أن جاء اليوم الذي باع فيه تحالف
ميليشيا السالح والفساد األمالك
البحرية وأرض سكة الحديد والحديد
نفسه وبقايا أخشابه المجلوبة من لزاب
عكار وغابات جبل لبنان.
كان األجدى بوزراء النفق أن يعرضوا
بعض االهتمام باألنفاق العاملة
وطرقاتها وسكة الحديد وأمالكها،
والقطار وإعادته الى السكة ،والنقل
العام الموعود بباصاته ومؤلالته.
فالوقوف على الباب المسدود في
الناقورة واجب لكنه ال يقدم وال يؤخر
في إضاءة نفق لبنان المسدود ،فليبق
مسدودا ً هناك ،فهذا واجب حتى إشعار
آخر.
األجدى التمثل بالملياردير الهندي
الذي اشترى ميناء حيفا متذكرا ً أجداده
خيالة الهند الذين طردوا العثمانيين
منه في  ،1918وجاء ليستثمر مرفأها
الى جانب نظيره الصيني في الخليج
اياه .وال يستوجب األمر أكثر من
خطوة على طريق إقناع اللبنانيين بأن
حقوقهم في أمالكهم البحرية وسكة
حديدهم ونقلهم العام محفوظة ،وأن
مرفأهم الذي جرى تدميره سيعود الى
الحياة وسيتم إخماد حريق األسبوعين
المستمر… وبعدها فليكن نفق
الناقورة شاهدا ً على إنجازي التصدي
والبناء ،وكذلك مراقبة حركة المطارنة
في رواحهم ومجيئهم من األرض
المقدسة.
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«"مجموعة العمل األميركية"» في "الخارجية" ومعراب

غبريال :الترسيم فرصة للبنان نافذتها ستقفل
جعجع :نغمة «"توازن الرعب»" زائفة
يف اطــار جولتــه عــى القيــادات
السياســيةّ ،
تنقل وفــد مجموعة العمل
االمريكية من اجل لبنان برئاســة السفري
ادوارد غربيــال وعضويــة نائب الرئيس
نجاد فارس وجاي غزال ،امس بني وزارة
الخارجية ومعراب.
وقــال الســفري غربيال بعــد زيارة
املجموعــة وزير الخارجيــة واملغرتبني يف
حكومة ترصيف االعمال الدكتور عبدالله
بو حبيــب« :تناولنا العالقــات اللبنانية
االمريكيــة واكدنا اهميــة العمل لتمتني
الرشاكة بــن لبنان والواليــات املتحدة».
وأضــاف« :لقد اتت مجموعــة العمل من
اجل لبنان اىل بريوت والتقت صانعي القرار
ومسؤولني يف الحكومة اللبنانية وبرملانيني
وشخصيات اخرى من بينهم قائد الجيش
الذي بحثنا معه وضــع الجيش اللبناني.
وتعمقنا يف هذه اللقاءات يف بحث الوضع يف
لبنان واهمية التحرك رسيعا ً من اجل انقاذ
البلد الذي نتحدر منه من املزيد من االنحدار،
لذا نحث املسؤولني عىل العمل بشكل عاجل
ملالقــاة مطالب صندوق النقــد الدويل من

خالل االصالحات بغية التعايف االقتصادي.
كما بحثنا مســألة ترســيم الحدود
البحريــة وأكدنا انها قرار ســيادي يعود
للبنان ،لكننــا نرى انها فرصــة للبنان،
ونافذة الفرصة هذه ســتقفل ،وعندئذ لن
تكون هناك فرصة أخرى لتسوية املسائل
بني البلدين لقرون .وهذا يعني ان لبنان لن
يكون قادرا عىل تطويــر املنطقة املتنازع
عليها ولن يكون هناك من رشكات ستأتي
للتنقيب يف املناطق املتنــازع عليها .وآمل
بالتايل ان تتم االســتفادة مــن الفرصة
الصغرية املتاحة اآلن من ضمن قرار سيادي
للبنان لوضع تصور للتسوية عرب التفاوض
تضمــن مصلحته ونأمل ان يســتطيعوا
فعل ذلك ونحــن داعمون للبنــان يف هذا
املســار .وقد تحدثنا مع من التقيناهم يف
رضورة ان يجتمعوا معــا ً من اجل صالح
بلدهم وان يضعــوا خالفاتهم جانباً .وها
نحن كأمريكيني من جذور لبنانية سنعود
اىل الواليــات املتحــدة وبانطباعات جيدة
وســنواصل املعركة من اجل شعب لبنان
الذي نقف اىل جانبه».

في معراب

ويف معراب ،التقى رئيس حزب «القوات
اللبنانية» ســمري جعجع  ،وفد املجموعة يف
حضور رئيس جهاز العالقــات الخارجية
الوزير السابق ريشــار قيومجيان ومارك
ســعد .وبحســب بيان« ،فقد وضع الوفد
رئيس القوات يف أجواء لقاءاته وتداول معه
يف اســتجرار الطاقة من مرص ،بحيث اثنى
املجتمعون عىل التقدم الذي يشهده هذا امللف
يف ظل جديــة االدارة االمريكية يف احقاقه،
مشــددين عىل وجوب مواكبــة الحكومة
اللبنانية هذه الجدية لينعم اللبنانيون بهذه
الطاقة».
ولفت البيان اىل انــه «تم البحث ايضا ً
يف موضوع ترســيم الحدود البحرية ،حيث
أطلع الوفد رئيس القوات عىل أجواء الواليات
املتحدة االمريكية ومواقف القيادات اللبنانية
من مسألة الرتسيم».
بدوره ،اشــار جعجع اىل انــه «كان
مطمئنا ً اىل مسار هذا امللف ،اال انه اعرب عن
تخوفه من ان يؤدي الخطاب االخري لألمني
العام لـ»حزب الله» السيد حسن نرصالله اىل

الوفد في معراب

نقل هذا امللف باتجاه معاكس كلياً ،وال سيما
ان تصعيد نرصالله يصب يف خانتني :إما ان
السيد حســن يدري ان هذا امللف يتجه نحو
خواتيمه فأعلن تهديده كي ينسب الخواتيم
االيجابية له ،مستمرا ً بنغمة «توازن الرعب»
الزائفة التي يستقي منها استمراريته ،وإما
تهديده نابع من نية لدى االيرانيني بإشعال
ً
انطالقا من لبنان».
فتيل الحرب
ويف موضوع رئاســة الجمهورية ،اكد
جعجع للوفــد ان «القــوات» تتواصل مع
الجميع ،يف مسعى دؤوب وجدي للبحث عن
مرشح يكون سياديا ً يف الدرجة االوىل ويتمتع
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مواعيد داهمة نهاية السنة لتجديد
عقد شركة الكهرباء
زحــلـــة  -لــوســي بــارســـخــيـــان
دخل لبنان يف عتمة شاملة منذ بداية شهر تموز
الجاري ،فعادت رشكة كهرباء زحلة اىل فرض برنامج
تقنني قــاس يف مدينة زحلــة و 16قرية تقع ضمن
نطاق خدمتها يف مختلف أنحاء القضاء.
الربنامج شــبيه اىل حد بعيد بمــا كان مطبقا ً
يف صيــف  ،2021وإنما مع فارق شاســع يف فاتورة
الكهرباء التي إرتفعت كلفتها أضعافا عىل املواطنني،
بحيث تخطت يف معظم أنحاء البقاع املدخول الشهري
لعائالت باتت تعيش يف ظالم حتى يف ســاعات توفر
الكهرباء.
هذه الفواتري املرتفعة دفعت بعض الشبان للدعوة
اىل اعتصام يف منطقة تعلبايا ســعدنايل يف األسبوع
املــايض ،إال أنه لم يخلــف وقعا ً مؤثــرا ً عىل صعيد
الرأي العــام ،خصوصا ً أن الكل بات مدركا ً أن فاتورة
الكهرباء يف زحلة مرتبطة بكلفة املازوت وسعر رصف
الدوالر ،وتحليق كليهما سيؤدي اىل استمرار التحليق
بفواتري الكهرباء ما لم يلجأ املواطنون لتقنني ذاتي ،ال
يبدو حتى اآلن أنه يسهم بتعديل ميزانيات البيوت التي
تتآكلها باألساس نفقات الحاجات اليومية اإلعتيادية.
ومع ذلــك توجهت رشكــة كهربــاء زحلة اىل
املواطنني ببيان ،تدعوهم فيه اىل بذل جهد أكرب للتقنني
الذاتي ،وذلك ليس فقط مراعاة ملا تلمسه كما ذكرت
من صعوبة يف تسديد الفواتري وخصوصا من قبل ذوي
الدخل املحدود الذين هم الحلقة االضعف يف اإلقتصاد،
وإنما ايضا ً تخفيضا ً الستهالك مادة املازوت من قبل
الرشكة .وكشــف البيان أيضا أنــه عىل رغم برنامج
التقنــن الذي لجأت إليه رشكــة كهرباء زحلة ،فإن
كمية إســتهالك معملها إلنتاج الطاقة تخطت حتى
اآلن الـ  85باملئة مــن كامل الطاقة التي توزع خالل
الشــهر ،وهو ارتفاع يقرتن بارتفاع كمية إستهالك
الطاقة خالل فصل الصيف ،وزيادة ســاعات التقنني
من قبل مؤسســة كهرباء لبنان ،ما شــكل سابقة
بالنسبة لكمية اإلســتهالك لم تشهدها الرشكة منذ
سنوات ،مما ينبئ بارتفاع إضايف يف فواتري شهر تموز.
وبيان رشكة كهرباء زحلــة األخري يدق ناقوس
الخطر مجددا من صعوبة الوضع الذي يتخبط به هذا
القطاع الذي شكل نقطة تميز زحلة وعالمة مرشقة
يف واقــع الكهرباء بلبنان عمومــاً .علما أن الكهرباء
تحتل حاليا ً ســلم أولويات اإلهتمام بالنسبة لكافة
الجهات املسؤولة يف زحلة.
وبعدمــا كان رئيــس البلدية أســعد زغيب قد
دعا نواب القضاء يف أول لقــاء لهم اىل طاولة الحوار
اإلنمائــي ،ملتابعة تفاصيل العقد التشــغييل لرشكة
كهرباء زحلة الذي ينتهي بنهاية العام الجاري ،تميز

كهرباء زحلة تعاني

اإلجتمــاع الثاني للنواب بلقاء مــع مدير عام رشكة
كهرباء زحلة أســعد نكد ،وقد رشح للنواب املشاكل
التي تتخبط بها الرشكــة وعدم قدرة إدارتها الحالية
عىل اإلســتمرار يف الطاقة الشمسية من دون التوصل
اىل عقد طويــل األمد ،تطالب بأن يكــون ملدة عرش
ســنوات عىل األقل ،حتى يســمح لها باإلستثمار يف
مجال الطاقة البديلة بدال من اإلعتماد بشكل كيل عىل
تشغيل املولدات بواسطة املازوت .ووصل األمر بمدير
عام الرشكة اىل التلويح بعدم اإلســتمرار بتويل املهمة
ما لم يتم تعديل الواقع الحايل الذي ال يسمح بمشاريع
مستدامة .علما أن رشكة كهرباء زحلة تخوض حاليا ً
تجربة أطلقها النائب ميشــال ضاهر يف بلدة الفرزل
بتمويــل من املكلفني وبالتعــاون مع رشكة كهرباء
زحلة وبلدية الفرزل وتغطي  310وحدات سكنية ثبت
ســعر كيلوواط الكهرباء الذي ستســتفيد منه ،ولن
يتخطى األربعمئة لرية ملدة  30سنة عىل األقل.
ويف هذا اإلطار أيضا ،دعا أســاقفة زحلة والبقاع
خالل إجتماعهم األخري اىل ح ّل األمور املتعلقة باملرحلة
الالحقة بعد انتهاء العقد التشغييل لكهرباء زحلة مع
الدولة اللبنانية ،مشددين عىل ايجاد الحلول املناسبة
لجهة الطاقة الشمسية او غريها .
ويتخــوف الزحليــون من الوقــت الداهم الذي
يدفــع يف كل مــرة لتجديد ظريف لعقــد إدارة رشكة
كهرباء زحلة الحالية ،مع ما يخلفه عدم اإلســتقرار
اإلستثماري يف هذا القطاع من تداعيات عىل جيوبهم
مبارشة ،وينعكس خصوصا عىل مؤسســات القطاع
الســياحي واملتاجر واملصانع ،التي عىل رغم إعراب
بيان رشكــة كهرباء زحلة عن تفهمه ايضا ملطالبتها
بزيادة ســاعات التغذية ،إال أنه دعاها لإلعتماد عىل
مولدات خاصة أسوة بباقي املناطق .نصيحة لم يكن
الزحليون يتوقعون تلقيهــا من رشكة كهرباء زحلة
تحديدا ،التــي لطاملا تغنت بتميزها يف تأمني الكهرباء
 24عىل  24ساعة.

بالنزاهة والشفافية املطلوبة لقيادة معركة
اإلصالح الحقيقي».
كذلك ،تمحــور اللقاء حول شــؤون
املنطقــة خصوصا بعــد زيــارة الرئيس
االمريكي التي أعادت هذه االخرية اىل صلب
اولويات االدارة الحالية .ويف هذا االطار ،شدد
جعجع عىل «أهمية ان ينقل الوفد اىل مراكز
القرار يف العالم ما رآه وســمعه ،وان يحث
كل من يلتقيه عىل رضورة مواكبة لبنان يف
املرحلة املقبلــة لدقتها ،باعتبار انه بحاجة
اىل االنقاذ وحان الوقت ان يرى شعبه بوادر
النور يف آخر النفق».
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من رأس الناقورة إلى رأس الكنيسة
الــدكــتــور شــربـــل عـــازار

(*)

املايسرتو عبقري.
يف العهــد املارونــي القويّ  ،غــادة عون
املارونيّة تُالحق رياض سالمة املاروني.
هنري خوري املاروني يستدعي جان الع ّلية
املاروني.
فادي عقيقــي املاروني يُالحــق بطريرك
املوارنة بشخص نائبه مطران املوارنة عىل أرض
فلسطني حيث وُلد املسيح.
املايسرتو عبقري.
يف العهد املاروني القويّ  ،الهجوم ليس من
املســلمني ض ّد املســيحيّني ،الهجوم ليس من
املسيحيّني ض ّد املوارنة ،الهجوم من املوارنة ض ّد
املوارنة.
املايسرتو عبقري.
بالشــكل موارنة العهد ،بمن بقي منهم،
يسترشسون ض ّد موارنة معاريض العهد.
 الرئاســة األوىل تريد رأس رياض سالمةلتعيني خلف له ولتســجيل انتصار ما ولو من
خارج األصول القانونيّة.
 الفســاد يريد رأس جــان الع ّلية الواقفكالرمح يف وجه الفاسدين.
لكن الهدف الفعيل للمايســرو العبقري يف
العهد املاروني القويّ ،
تجل يف رأس الناقورة.
من رأس الناقورة استهدفوا رأس الكنيسة.
مــن رأس الناقورة اســتهدفوا رأس قمم
القرنــة الســوداء وأرز الــربّ ووادي قنوبني
وتاريخــا ً من ألف وســتمائة ســنة عَ ي ٍْش يف
الكهوف واملغاور لكي ال يدعس أحَ ٌد عىل طرف
كرامتنا.
ال أحد يُخِ ُ
يفنا من املوت وقد واجهه املسيح
عىل الصليب بشــجاعة المتناهية ألن قيامته
فان.
حتمية ،فنحن ال نهاب قتل الجسد وهو ٍ
ٌ
بطاركة استشــهدوا عــر التاريخ بقطع
الرأس تارة وبالحرق طورا ً وما ماتت الروح.
ال أحد ي ّ
ُخينا كيف نموت ،بني الجوع وبني
حرب نكون فيها حطبا ً ووقودا ً ملحور ال
املوت يف
ٍ
يشبهنا وال يشبه تاريخنا وال حضارتنا.
ال أحد يخطفنا اىل حيث ال نريد.
ما فعله املايسرتو العبقري يف العهد املاروني
القويّ يف رأس الناقــورة لن يطال ولن يخدش
رأس الكنيســة املقاوم املناضل امللتزم املؤمن
بلبنان الواحد الســيّد الح ّر املســتقل املستقر
املزدهر الحيادي بحماية جيشه وقواه الرشعيّة
فقط ،لبنان الواحد لجميع أبنائه ،لبنان الواحد

من رأس الناقورة اىل النهر الكبري اىل سلســلة
الجبال الرشقيّة.
إسألوا سنّة لبنان املتج ّذرين يف هذه األرض،
ّ
مؤسيس أول إمارة يف هذا
إسألوا دروز لبنان
الرشق،
إسألوا مسيحيّي لبنان الذين ال خيار لهم إال
هذه األرض املقدسة،
إسألوا شيعة لبنان األحرار الذين حفظوا عن
ظهر قلب ما أوصاهم بــه كبارهم أمثال اإلمام
ّ
العلمة
املغيّب الســيّد موىس الصدر واملرجعيّة
الســيّد محمد حســن فضل الله والكبري الشيخ
محمد مهدي شمس الدين ،فقد أوصوهم بلبنانهم
وبلبنانيّتهــم الصافية وبانتمائهــم النهائي اىل
حدود هــذا الوطن بمكوّناته املتعــدّدة التي هي
ســبب فرادته وتميّزه يف هذا العالم ،إســألوهم
جميعهم ،هل مواقف البطريرك الراعي هي دفاع
عــن املوارنة فقط؟ هل البطريــرك الراعي يريد
لبنان للموارنة فقط؟ أم أنّه الصوت الصارخ الذي
يدافع عن لبنان ك ّل لبنان ،عن الشعب اللبناني كل
الشعب اللبناني؟
إنّه الصوت الصــارخ والفاعل يف حقل لبنان
الــذي وُجد ليكــون واحة التالقــي بني مختلف
الحضارات والطوائــف واملذاهب واملكونات التي
انصهرت ،حتــى الثمالة ،يف حبّ هذا الوطن الذي
كان د ّرة َ
الش َقني حتى األمس القريب.
املطــران موىس الحــاج ،لك الفخــر يف أن
تُ ْســتَهْ دَف من أجل ك ّل لبناني سيّد وح ّر .العناية
اإللهيّة شــاءت أن تُحَ مِّ لــك رشف دفع رضيبة
الفجور الذي تحمله السلطة املتس ّلطة .وستبقى
عصا موىس تحجّ اىل مهد املسيح.
واىل أن تــزول إرسائيــل من الوجــود ،كما
يُرصّ حون منذ عرشات الســنني ،ستبقى بكركي
تســهر عىل أبنائها يف األرايض ا ُملقدّسة ،وتحافظ
عىل أديرتها وكنائسها وممتلكاتها هناك.
ّ
ُزايــدن أحَ ٌد علينا بموضوع
كلمة أخرية ،ال ي
العداء إلرسائيل ،وهي الدولــة التي دعمت إيران
طيلة سنوات حربها ض ّد العراق.
عداؤكم إلرسائيل عمره منــذ البارحة ،منذ
العام .1948
اليهود صلبوا مَ سيحَ نا منذ  2022سنة.
اىل املايســرو العبقري يف العهــد املاروني
القويّ ،
وصلت رســالة رأس الناقورة ،خسئتم ،لن
تنالوا من رأس الكنيسة املارونيّة الوطنيّة.
(*) عضو «الجبهة السياديّة من أجل لبنان»

محـــــليـــــات
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لبنان :الغائب الحاضر في مؤتمرات المنطقة!
د .نــبــيــل خــلــيــفـه

(*)

بعد اإلجتماعــن ال ّلذين عُ قدا مؤخرا ً يف كل من
جدّة يف اململكة العربية الســعودية برعاية أمريكية
وطهــران يف ايران برعاية روســيّة ،وجرت فيهما
دراسة العديد من قضايا املنطقة ،يحق للبنانيني بل
ينبغي عليهم ان يســألوا ويتساءلوا :اين هو موقع
لبنان يف هذين املؤتمرين؟ هل هو موقع البلد الغائب
ً
واملغيب ً
وفعل أم هــو يف الحقيقة موقع البلد
قول
الغائب الحارض إذا لم يكن عىل مقاعد املشــاركة
ففي عمق األذهان والتقديرات والحسابات والجيو-
سياسية.
 - 1يؤكــد علمــاء الجغرافيا السياســية أن
موقع لبنــان الجغرايف هو يف صلــب املنطقة من
خريطة العالم التي تتمتع «بقيم ثابتة ومســتمرة
عــر التاريخ» كما يصفهــا فريدريتش راتزل ابو
الجيوبوليتيــك املعارص .هذا يعنــي عمليا ً ان كل
تصنيف جيو -سيايس ملنطقة الرشق األدنى ينبغي
ان يأخذ واقع لبنان باالعتبار.
 - 2ان داريس املنطقة جيو -سياسيا ً ّ
توصلوا اىل
خالصة مفادها :ان من يسيطر عىل لبنان يسيطر عىل
سوريا .ومن يسيطر عىل سوريا يسيطر عىل املرشق
العربي .وكان كيســينجر قد استبق ذلك بالقول :ان
السيطرة عىل لبنان تبدأ بالسيطرة عىل املسيحيني.

 - 3ان لبنان هو افضل نموذج عاملي .بل يكاد
يكون النموذج الوحيد للحياة املشرتكة املسيحية –
االسالمية .وهو بذلك يجسد وثيقة األخوة اإلنسانية
التي أصدرها قداســة البابا فرنســيس وسماحة
أحمد الطيب شيخ األزهر.
 - 4صحيــح ان قمــة جدّة لم تــد ُع لبنان اىل
املشــاركة فيها .لكن لبنان كان موجودا ً وحارضا ً
يف اذهان وضمائر الدول املشاركة ألنه بلد ال يمكن
ّ
التخل عنه .ولذا ّ
انصبت اجتهادات املشــاركني يف
مؤتمر جدّة عىل تحليــل الوضعيّة اللبنانية (لبنان
الكيان والدولة) يف ما هي عليه ،وما ينبغي ان تكون
عليه ،بكلمة الخروج مــن تحت الوصاية االيرانية
املمثلة بـ»حزب الله» وســيطرته العسكرية عىل
مرافق الدولة كافة.
 - 5لقــد أ ّكدت أمريكا ودول الخليج مع مرص،
االردن ،والعــراق عــى أمور أساســية ذات صلة
بالوضعية اللبنانية ومن أهمها« :دعم سيادة لبنان،
أمنه واستقراره وجميع االصالحات الالزمة لتحقيق
تعافيــه االقتصادي» كما دعــت «جميع األطراف
اللبنانبة الحرتام الدستور واملواعيد الدستورية» ويف
ذلك اشارة واضحة اىل موضوع انتخاب رئيس جديد
للجمهورية .ودعا البيان جميــع االطراف املعنية
بالوضعية اللبنانية اىل «احرتام الدســتور واملواعيد
الدســتورية مع االشادة بجهود أصدقاء لبنان ،مع

دعوة جميع أصدقاء لبنــان لالنضمام اىل الجهود
الرامية اىل بسط ســيطرة الحكومة اللبنانية عىل
جميع أراضيها بما يف ذلــك تنفيذ أحكام وقرارات
مجلس األمــن ذات الصلة ( )1559واتفاق الطائف
من أجــل ان تمارس ســيادتها الكاملة فال يكون
هناك اســلحة ّإل بموافقة الحكومة اللبنانية وال
تكون هناك سلطة إال ّ سلطتها».
 - 6باختصار يمكن القــول ان بيان جدّة هو
مخترص للنظرة العربية  -األمريكية اىل لبنان الكيان
والدولة وهي نظرة كانــت حارضة يف املؤتمر حتى
ولو كان لبنان الرســمي غائبا ً عنــه .ذلك ان لبنان
الرسمي يف ظروفه الحارضة يعد محكوما ً بأمر الويل
الفقيه ،إذ هو يخضع لـ»حزب الله» املســ ّلح األمر
الذي يجــ ّرده من انتمائه العربــي وهويته العربية
مسي يف فلك ايران مذهبيا ً وسياسيا ً
ّ
ويجعله مج ّرد
وعســكريا ً ويبعده عن واقعــه الطبيعي الجغرايف
والرشعي كعضو رائد وفاعل يف املجموعة العربية.
 - 7صحيح ان مؤتمر طهران بحضور الرئيس
بوتني لم يتط ّرق بالتفصيــل اىل الوضعيّة اللبنانيّة
كما هي الحال يف مؤتمر جدّه ،ولكن محور املؤتمر
أنصبّ عىل املشكلة السورية :بني التفكك والحفاظ
عىل الكيانيّة التاريخيّة الكاملة لسوريا عىل جميع
الجهات وخاصة تلك املتصلــة بالعالقة مع تركيا.
ان الحفاظ عىل الكيانية السورية والدفاع عنها هو

بذاته حفاظ عىل الكيانيــة اللبنانية والدفاع عنها
ألن الكيانيتني مرتابطتان منذ نشــوء لبنان 1920
ونشوء سوريا  .1927وبالتايل يكون مؤتمر طهران،
يف بُعده الرويس وليس الرتكي وال االيراني قد شــهد
لدولة لبنان بالبقاء رغم كل الظروف واملعوقات.
 - 8إن تشديد قمة طهران عىل محاربة االرهاب
يف ســوريا هو محاولة مســترتة لتجهيل الفاعل
ولتغيري الهدف .ذلــك ان الدول الثالث لم يبق لديها
ما تفعلــه او تدافع عنه يف أمــور املنطقة خارج
األهداف والتطلعات التي ذهبت اليها أمريكا والدول
العربيّــة .لذا حرصت قمة طهــران همّ ها يف أمور
محدّدة :محاربــة االرهاب ،مواجهة تجارب الحكم
الذاتي ببعده االنفصايل ،العمل عىل منع تهديد األمن
القومي للــدول املجاورة لســوريا ...ويف مقدمها
لبنان.
يف خالصة كل ذلــك ،تحرضني «جملة مفيدة»
ونبويّة قالها منذ مدّة األمني العام الســابق لألمم
املتحدة كويف أنــان وهي تقول حرفيًا «تحوّل حزب
الله اىل حزب ســيايس هو املفتاح الستعادة لبنان
سيادته واستقالله».
هل هناك من يسمع؟
وهل هناك من يصغي لنداء التاريخ؟!
 ..حبّذا!!
(*) باحث يف الفكر الجيو سيايس

هل يتم وضعهم على  black listأو على الـ white list؟

نواب طرابلس يبدون نيات حسنة ...وحكم المواطن لن يطول
للطرابلســيني ،أما يف املضمون فقد
طـــرابــلــس  -مــايــز عــبــيـــد
حــاول كل منهم اإلمســاك بملف أو
أكثر من امللفــات الحياتية الرسيعة
يحاول نــواب طرابلــس الجدد
والضاغطــة والعمــل عــى حلها.
بشــتى الوســائل إظهــار الن َ َفس
فالنائــب اللــواء أرشف ريفي يتابع
التغيــري يف العقليــة واألداء عــن
ملف غواصة البحث عن ضحايا زورق
التجارب النيابية الســابقة ،باألخص
املوت إلراحة نفــوس أهايل الضحايا
عن نواب الدورة السابقة.
واراحة الوضــع العام يف املدينة ،فيما
ربما الظروف التي وصل بها كل
نشــط النائبان كريم كبــارة ورامي
النــواب يف الدورات الســابقة كانت
فنج منذ وصولهما عىل خط معالجة
أفضل ،ألن الدولــة أق ّله كانت تمتلك
مشــكلة األهايل مع أصحاب مولدات
إيرادات وميزانيات ،والوزارات لديها
اإلشرتاك ،وهي مسألة حيوية تهم كل
مخصصات ،ولم تكن البالد تشــهد
بيت .ويتخذ النائب إيهاب مطر خطا ً
حالة انهيار شــامل ،ومــع ذلك لم
تغيرييــا ً جديدا ً هو اآلخر،
توضع سياســات واضحة
من خالل دعــم املبادرات
للنهــوض باملدينة ،فظلت
والنشــاطات الثقافيــة
تعاني الغبن الرســمي إىل
أن جاء اإلنهيار اإلقتصادي مع أن أداء نواب والرتبويــة .ويف حــن
فأرهقهــا أكثــر من كل طرابلس ال تنقصه يحرص النائب طه ناجي
املناطــق .ولع ّل هــذا ما
عىل مد جســور التواصل
الحماسة وال
يجعــل التعامــل مع هذه
مع جميع الطرابلســيني
تعوزه النية إال
املدينة يختلــف كليا ً عن
والشــماليني ،ال يتوانــى
التعامل مع أي منطقة أو أن حكم األهالي نائــب «القــوات» إيــي
مدينة لبنانية أخرى.
عليهم لن يطول خوري عن املشاركة يف كل
منــذ شــهرين وصل
اجتماع الهدف منه درس
إىل النــدوة الربملانيــة  8نواب جدد يف
أوضــاع طرابلس والخــروج بنتائج
دورة نيابيــة تأتي للمــرة األوىل بعد
تخدم ناسها.
ثــورة داخليــة وانهيــار اقتصادي
هذا عىل املســتوى الفردي لكل
وأزمة معيشــية لم يشــهد لها البلد
منهــم ،أما عىل املســتوى الجماعي
ً
مثيل .يف الشكل يحاول النواب إظهار
فتبدو األمور جيدة من حيث الشــكل
ولكن تبقــى العــرة يف الوصول إىل
وحدتهــم مــن خــال اإلجتماعات
نتائج مــن كل هذا الحــراك النيابي
التي تُعقد وتناقش مشــاكل حياتية

نواب طرابلس وما ينتظره منهم الناس

الدائر ،يف وقت ال يمكن فيه أن يكون
ً
طويل سيما وأن
صرب الطرابلســيني
الناس يمــرون بأصعــب مرحلة يف
تاريخهم وحارضهــم .ومع أن أداء
نواب طرابلس ال تنقصه الحماســة
وال تعوزه النيــة ،إال أن حكم األهايل
عليهــم لن يطول .قــد تكون املدة ال
تتعدى األربعة إىل خمسة أشهر حتى
يعطي الطرابلسيون حكمهم النهائي
بنوابهم الجدد وهل سيضعونهم عىل
 black listكما فعلــوا مع املجموعة
النيابية الســابقة أم عىل الـ white

ندوة حول «صالحيات حكومة تصريف األعمال
في ظل شغور منصب رئاسة الجمهورية»
بدعوة من النادي الثقايف العربي و»مرصد الطائف» عقدت
يف مقر النادي يف الحمرا ،ندوة حول موضوع «صالحيات حكومة
ترصيف االعمال يف ظل شــغور منصب رئاســة الجمهورية»
قدمت خاللها مداخــات حول املوضوع من قبــل الوزيرين
السابقني رمزي جريج والدكتور خالد قباني ،الدكتورة الرا كرم
بستاني ،والدكتور رزق زغيب.
وعرض املحارضون لوجهة نظرهم القانونية الدستورية
حول طبيعة املرحلة املقبلة املفرتضة وكيفية ممارسة السلطة

يف ظل هــذه الحالة اذا ما وصلت اليها البــاد ،وذلك بحضور
رئيس الحكومة األســبق فؤاد الســنيورة والوزراء السابقني
بطرس حرب ،ســمري الجرس ،طارق مرتي وحســن منيمنة،
والنائب السابق عمار حوري ورئيسة النادي سلوى بعاصريي
السنيورة وعدد من الحضور وأصحاب اإلختصاص .وقد دامت
الندوة ثالث ســاعات تطرق فيها النقــاش اىل املواضيع التي
تتصل بهــذه الحالة املفرتضة من مختلــف جوانبها ،وأدارها
وقدمها الدكتور عارف العبد.

 ،listبحســب أحد فاعليــات املدينة
«لقد ملس الطرابليس نية طيبة للعمل
عند النواب ويريــد أن يلمس النتائج
أيضــاً ،وأن يرى مدينتــه خالية من
الفوىض التــي تنترش يف شــوارعها
وأحيائهــا ،وأن يرى نوابــه يحلون
مشــكلة البلدية باختيار رئيس فعّ ال
يعيد التــوازن إليهــا وينهي مرحلة
طويلة مــن التعطيل ،وأن يرى الدولة
ومؤسســاتها تقوم بدورها يف تنمية
املدينــة املحرومة منذ عقــود ،وأن
يصبح لطرابلس كيانها ،فتســتقطب

املشاريع والفرص اإلستثمارية وتلعب
دورها الوطني واملحيل .هذه املطالب
وغريها ليســت بمطالب تعجيزية او
غري قابلة للتنفيذ ،بل هي أبســط ما
يمكن أن يطلبه مواطن من مسؤول».
إذاً ،ينتظر املواطن الطرابليس اآلن
لريى ترجمة لنيات نوابه قبل إصدار
حكمه .هو لن يحكم عىل النيات ولن
يســحب وكالته رسيعاً ،لكن يف نفس
الوقت ،لن تكــون مهلته مفتوحة إىل
 4ســنوات كما كان يحصل يف غابر
السنوات.

تمارين لبنانية ـ أميركية ـ أردنية
قبالة مرفأي بيروت وطرابلس
أعلنت قيادة الجيش يف بيــان ،ان «وحدة من القوات البحرية وعنارص من فوج
مغاوير البحر والقــوات الجوية باإلضافة إىل عنارص مــن فريق التدريب األمريكي
وفريق من القوات الخاصة األردنية قبالة مرفأ بــروت ،نفذت تمرينا ً يحاكي دهم
ســفينة ،ويتضمن الصعود عىل متن مركب مختطف والســيطرة عليه .كما نفذت
وحدة من لواء املشاة الثاني عرش وعنارص من الطبابة العسكرية قبالة مرفأ طرابلس
تمرينا ً يحاكي حماية منشــآت حيوية ،وذلك يف إطار التمرين املشــرك Resolute
 Union 2022الذي يُن َ َّفذ بالتعاون بني وحدات الجيش اللبناني وعنارص من الجيشني
األمريكي واألردني».
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سلّم الحريري والبزري وحمود نسخًا عنها

نصها
سعد يُطلق مبادرة "صيدا تواجه" و"نداء الوطن" تنشر ّ

صيــــدا ـ محمــــد دهشـــــة
أطلق األمني العام لـ"التنظيم الشــعبي النارصي"
النائب الدكتور أسامة ســعد عىل مبادرته اسم "صيدا
تواجه" وقد ســلم نســخا ً عنها اىل القوى السياســية
الصيداوية من أجل دراســتها وإجراء أي تعديل وصوال ً
اىل التوافق عىل آليات لتطبيقها عرب تشكيل هيئة متابعة
سياســية وأمانة رس وتشــكيل لجان من متخصصني
ومتطوعــن ،مع التأكيد عــى أن ال بديل عــن الدولة
ومؤسساتها وهي املسؤولة عن هذه األزمات .ووفق نص
املبادرة التي حصلت "نداء الوطن" عىل نسخة عنها ،فإنها
تهدف اىل املساعدة يف إيجاد الحلول املناسبة للمشكالت
التي تعانيهــا مدينة صيدا وجوارها وإعداد امللفات التي
تتضمن وصفا ً للمشكالت وتحديد أسبابها وطرح الحلول
املناســبة لها والســعي اىل متابعتها ومعالجتها ،وذلك
عرب تشكيل أطر منتظمة تضم اختصاصيني وناشطني
ومهتمني تقــوم بحمالت مدافعة عــن امللفات املنجزة
ومتابعتها .ومبادرة سعد التي القت استحسانا ً وتجاوبا ً
من القوى السياسية الصيداوية ،تؤكد وضع آلية التنفيذ
وتشكيل هيئة متابعة وأمانة رس للعمل اليومي ولجان
اختصاص من املتطوعني واملهتمني ،بحيث تتوىل كل لجنة
ملفا ً من امللفات املقرتحة وتختار من بني أعضائها مقررا ً
لها وتقدم خطة عملها من أجل التنفيذ .وقد زار سعد ّ
كلً
من النائب الدكتور عبد الرحمن البزري ،رئيسة مؤسسة
الحريري للتنمية البرشية النائبة السابقة بهية الحريري
واملسؤول السيايس لـ"الجماعة االســامية" الدكتور
بسام حمود وسلمهم نسخا ً عنها.
وكشفت مصادر ســعد لـ"نداء الوطن" أنه جرى
االتفاق عىل عقد اجتماع مصغر الســاعة الثانية عرشة
من ظهر يوم الســبت يف بلدية صيدا ،يشارك فيه إضافة
اىل ســعد والبزري والحريري وحمود (برفقة كل واحد
مندوب عنه) ،ممثلون عن رئيس البلدية محمد السعودي
املوجود خارج لبنان وعن "تجمع املؤسســات األهلية"
يف صيــدا ،للتوافق االويل عىل الصيغــة النهائية ،قبل أن
يعقد اجتماع عــام بالتعاون مع البلدية يدعى اليه نحو
 150شخصية منهم نواب املدينة ،الفاعليات السياسية،
املجلس البلدي ،الهيئات االقتصادية واالجتماعية ،تجمع

نسخة عن مبادرة سعد

سعد خالل زيارته الحريري

املؤسسات االهلية ،روابط املهن الحرة واملعلمني ،النقابات
واملجموعات املدنية الناشــطة ،عىل أال يُستثنى أحد من
مكونات املدينــة ويتم خالله طرح املبــادرة وأهميتها
ودعوة الجميع للمشاركة فيها والعمل عىل إنجاحها.
ويف العناوين العامة للمبادرة فإن القوى السياسية
والفاعليات املجتمعية تشكل هيئة متابعة ترعى وتدعم
املبادرة وتجتمع عندما تدعو الحاجة .كما تشكل أمانة
رس ملتابعــة العمل اليومي للمبادرة وتنــاط بها املهام
التالية :تمثل كل األطراف ويتم اختيار منســق لها من
بني أعضائها  ،تجتمع دوريا ً وكلما دعت الحاجة ويحق
لثالثة من بني أعضائها طلب الدعــوة الجتماع طارئ،
تتوىل أمانة الرس عمل اللجان والتنســيق بينها ولها أن
تطلق مشــاريع عمل عربها ،تشكل امللفات املنجزة من
اللجان مرجعا ً لكل املعنيني للمشــاركة بمعالجة هذه
املشكالت من جهات محلية وحكومية ودولية ،وتجتمع
اللجــان دوريا ً وكلما دعت الحاجة ،تنشــئ أمانة الرس
لجنة ماليــة يتم عربها تأمني التمويــل الالزم ورصفه
عىل مشــاريع اللجان ولجنة إعالميــة ملواكبة أعمالها
وأعمال اللجان والعالقات العامة للتواصل مع املؤسسات

العامة ومع من يلزم لتسهيل عمل املبادرة عىل أن تحدد
آلية عملها يف االجتمــاع االول لها .كما تتضمن املبادرة،
تشــكيل لجان اختصاص من املتطوعني واملهتمني ومن
أصحاب االختصاص والكفاءة الذين يمكن االســتعانة
بهم .تتوىل كل لجنة ملفا ً من امللفات املقرتحة وتختار من
بني أعضائها مقررا ً لها ،وتقدم خطة عملها وتقاريرها
الدورية اىل امانة الرس حيث تشمل تقريرا ً مفصالً عن كل
ملف ويجيب عن االسئلة التالية :ما هو الوضع الراهن؟
ملــاذا وصلنا اىل هذا الوضع وأيــن يكمن الخلل؟ ما هي
الخطة للمعالجة؟ ما هو الوقت املطلوب؟ تستخدم كل
لجنة اآلليات التي تراها مناســبة للوصول اىل اهدافها
وتن ّ
ظم كل لجنة ورش عمــل ضمن اختصاصها بهدف
اقرتاح املعالجات ،عىل ان تحدد كل لجنة حمالت املدافعة
التي تراها مناســبة وتقدم اقرتاح املشاريع للعمل عىل
جذب التمويل بالتنســيق مع امانــة الرس من الجهات
املانحة وذلك من خالل شفافية وحكمة رشيدة .وتضع
كل لجنة من اللجان أهدافا ً إجرائية لها من دراسة الوضع
وتقديم اقرتاحــات للمعالجة كما تضع خططا ً تنفيذية
لجهة التدخل الفوري وأخرى عىل املســتويات القريبة

واملتوســطة والبعيدة .عىل ان يشــمل النطاق الجغرايف
للمبادرة املدينة والبلدات املحيطة بها والتي تشكل امتدادا ً
سكانيا ً وتنمويا ً لها والتي يفرتض بلجنة العالقات العامة
يف أمانــة الرس التواصل مع البلديــات املحيطة باملدينة
والقوى املدنية املحلية فيها .وستتناول املبادرة مجاالت
العمل يف جميع نواحي الحياة واملشكالت التي لها أولوية:
الكهرباء بجميع أشكالها ومشاكلها (التغذية والتقنني
واالعطال واملولدات الخاصة) املياه (االنقطاع ،الصيانة،
تأمني التغذية الكهربائية ملحطات الضخ) ،البيئة (جمع
النفايات ،معمل الفرز ،رصف صحي ،الشاطئ) ،الصحة
(املستشفى الحكومي ،املستشفى الرتكي ،نقص االدوية،
املســتوصفات ،فواتري االستشــفاء) ،الرتبية والتعليم
(املدرسة الرسمية ،الجامعة اللبنانية ،املهنية ،األقساط
املدرســية) األمن الغذائي (فوىض األسعار ونقص املواد
الغذائيــة ،الخبز) ،تنظيم املدينة (حركة الســر ،النقل
واملواصالت ،البســطات ،التســول ،األرصفة ،الحدائق)
ومجاالت أخرى تتعلــق بالتخطيط والتصميم وتطوير
املؤسســات املوجودة والنشــاطات العامــة ،الواجهة
البحرية ،األمالك العامة ،مكافحة املخدرات).

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
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 موعد 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 القايض املرشف عىل
أعمال الضم والفرز يف الشمال
تقدمت املستدعية دائرة األوقاف االسالمية يف
طرابلس متولية وقف ديبة بنت الحاج محي
الدين املشد بطلب االســتحصال عىل سند
مؤقت لألسهم البالغة  870سهما ً يف العقار
رقم  6665زيتون طرابلس الناتج عن االرقام
 877و 878و 879و 880و 881و901
و 902و 903زيتون طرابلس العقارية.
للمعرتض  15يوما ً من تاريخ هذا اإلعالن
لدى مكتب القايض املــرف عىل أعمال
الضــم والفرز يف الشــمال القايض نزيه
عكاري يف قرص العدل طرابلس ط.3
القايض
نزيه عكاري

اعالن صادر عن القايض املرشف عىل
أعمال الضم والفرز يف الشمال
تقدمت املستدعية دائرة األوقاف االسالمية
يف طرابلس متولية وقف مريم الهاجوجية
بطلب االستحصال عىل سند مؤقت لألسهم
البالغة  2206سهما ً يف العقار رقم 6870
زيتون طرابلس الناتــج عن الرقم 520
زيتون طرابلس العقارية.
للمعرتض  15يوما ً من تاريخ هذا اإلعالن
لدى مكتب القايض املــرف عىل أعمال
الضــم والفرز يف الشــمال القايض نزيه
عكاري يف قرص العدل طرابلس ط.3
القايض
نزيه عكاري
اعالن صادر عن القايض املرشف عىل
أعمال الضم والفرز يف الشمال
تقدمت املستدعية دائرة األوقاف االسالمية
يف طرابلس متولية وقف الحاجة سعدية
الشــيخ احمد الصياد بطلب االستحصال
عىل سند مؤقت لألسهم البالغة  380سهما ً
يف العقــار رقــم  6665زيتون طرابلس
الناتج عن الرقــم  956زيتون طرابلس
العقارية.
للمعرتض  15يوما ً من تاريخ هذا اإلعالن
لدى مكتب القايض املــرف عىل أعمال
الضــم والفرز يف الشــمال القايض نزيه
عكاري يف قرص العدل طرابلس ط.3
القايض
نزيه عكاري
اعالن صادر عن محكمة طرابلس
الرشعيه السنية
غرفة القايض الشيخ
اىل مجهول املقام ماجد محمود العيىس
يقتيض حضورك اىل هذه املحكمة الثالثاء
 2022/9/20الثامنــة صباحا لحضور
الجلســة يف الدعوى املتكونة بينك وبني
إرساء عيل العيىس بمــادة تفريق للغيبة
واملؤسســة برقم  2011/2022وإذا 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
رئيس قلم محكمة
طرابلس الرشعيّة السنيّة
الشيخ طاهر ملحم
اعالن صادر عن محكمة طرابلس
الرشعيه السنية
غرفة القايض الشيخ عمر البستاني
اىل مجهول املقام جهاد محمد سليمان حيدر
يقتيض حضورك اىل هذه املحكمة الثالثاء
 2022/9/20الثامنــة صباحا لحضور
الجلســة يف الدعوى املتكونة بينك وبني
عبري قحيط بمادة تفريق للغيبة املنقطعه
وتعذر تحصيل النفقة واملؤسســة برقم
 2021/4902وإذا لم تحرض او ترســل
وكيال عنــك او تتخذ مقاما مختارا ضمن
نطاق املحكمة الســتالم االوراق الخاصة
بهذه الدعوى تعتــر مبلغا اصوال حتى
الحكم القطعــي ويجري بحقك االيجاب
الرشعي والقانوني
طرابلس يف 2022/7/19
نائب رئيس القلم
ابراهيم الحج
اعالن صادر عن محكمة طرابلس
الرشعيه السنية
غرفة القايض الشيخ عمر البستاني
اىل مجهول املقام بالل محمد مرعب
يقتيض حضورك اىل هذه املحكمة الثالثاء
 2022/9/20الثامنــة صباحا لحضور
الجلسة يف الدعوى املتكونة بينك وبني نارمني
عامر علماويه بمادة اثبات زواج وتسجيل
عقد واملؤسســة برقم  2022/1938وإذا
لم تحرض او ترســل وكيال عنك او تتخذ
مقاما مختارا ضمن نطاق املحكمة الستالم
االوراق الخاصة بهذه الدعوى تعترب مبلغا
اصوال حتى الحكم القطعي ويجري بحقك
االيجاب الرشعي والقانوني
طرابلس يف 2022/7/19
نائب رئيس القلم
ابراهيم الحج

تحـــت المجـــهر
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عشرون ساعة عند أجهزة األسد

عشرون ساعة «"موقوفات"» .عشرون ساعة أمضيناها في «"معتقل سوري"» سموه في البداية :ضيافة...
وسموه الحقًا :توقيفًا ...رأينا "«الكلبشات"» بين أيديهم لسوقنا مخفورات من مطار القامشلي الى مطار الشام
الى مطار بيروت .لماذا كل ذلك؟ ألن نظام سوريا قرر إرسال رسالة في اتجاهين :الى الحكم الكردي الذاتي في
شمال شرق سوريا والى جمهورية لبنان األبيّة.

غرينا من الوفود عــروا أما نحن اللبنانيات
نـــوال نــصـــر
فممنوع علينا ان نتفوه بتســمية شــمال
فلنحســم األمر منذ البدايــة :هناك
رشق ســوريا .وبمؤتمــر كــردي .أخذوا
طيبون وهناك حاقــدون يف كل مكان حتى
جوازات ســفرنا ونقلونــا اىل رواق طويل
بني عنارص األمن العام الســوري والجيش
تتوســطه غرفة مقفلة فيها رسير وكنبات
الســوري واملخابرات الســورية والقوات
ممزقة يرتاح عليها العنارص .أدخلونا إليها
الخاصة السورية من كل الرتب واإلنتماءات.
فأدركنا أننا أصبحنا يف دهليز سوري .سجلوا
يف ساعات «التوقيف» القاسية واجهنا كال
أســماءنا وطبيعة عملنا وبأي صفة نحن
الحالتني .فلنبدأ .أول البارحة ،يف التاســع
مدعوات فقلت لهم :صفتي أستاذة .وتتالت
عرش من تمــوز ،كانت الذكــرى العارشة
يف بايل اسماء عيل ابو دهن و 627آخرين لم
إلنطالقة ثورة  19تموز .إنها ثورة الشعوب
نعد نعرف عنهم شــيئا وجحيم سجن تدمر
يف تلك البقعة الجميلة التي تبعد عن الشام
وصيدنايا .خفنا .نعرتف .ســاعة ،إثنتان،
 14ساعة برا ً وســاعة واحدة جواً .الثورة،
خمس ســاعات ،عرش ...وتهمتنا أننا جئنا
أي ثورة محقة عادلة تنشد
بغري رىض النظام الســوري.
الحرية والديموقراطية ،دائما ً
ودخولنــا اىل شــمال رشق
جميلة .وهناك ،كنا نتوقع أن
سوريا معناه ان لنا ارتباطات
نتعرف عىل ما رسخته تلك رحلة بين القامشلي
مع اإلنفصاليني .لكن غرينا
والشام في طائرة
الثورة من مبــادئ األخوّة
دخلوا .كل الجنسيات األخرى
وإرادة الشــعوب والتعايش شحن روسية والضابط دخلت .والعالقات التنسيقية
بــن الطرفني ،بــن القوات
املشــرك واملــرأة املقاتلة اآلمر هدد «"بالكلبشات"»
الح ّرة والثقافة والتنوع لدى
الرســمية الســورية وقوى
األكــراد ...وألننا من دعــاة الحق والحرية
الحكم الذاتي يفرتض انهــا ممتازة .لكن،
لبينا الدعوة مع وفد لبناني لزيارة شــمال
ما ســمعناه اكد لنا حجم النفور تجاههم.
رشق ســوريا للتعرف عن قرب عىل تجربة
ونحن ،كلبنانيات ،علينــا أن ال نتعاطى إال
اإلدارة الذاتيــة هناك .عــرون وفدا ً من
مع النظام حرصاً .أســئلة كثرية .تحقيق.
إســتجواب .وكلها تحت صفة كالميةّ :
عرشين دولة :مرص واألردن والعراق وتونس
أنتن
والجزائر ...وأيضا لبنان ...كل الوفود دخلت
ضيفاتناُ .ســئلنا عن أســماء :عن سمري
إال نحن .وانطلقت رحلتنا لكن يف اتجاه آخر.
جعجع ووليد جنبالط وسعد الحريري وما إذا
حضور النظام الســوري يفرتض أنه
كنا نؤيد «حزب الله» والتيار الوطني الح ّر.
شكيل يف مطار القامشيل .والتنسيق يفرتض
وما إذا كنا نحرتم الدولة اللبنانية ونج ّلها.
أن يكون عاليا ً يف منطقة تضم ثالثة ماليني
شاي وبطيخ
كردي ،إنتفضت شعبيا ً وواجهت «داعش»
يوم تراجع «النظام» و ّ
جلســنا بال مياه .لكن ،هناك يف األمن
أسســت منذ العام
العام الســوري عنارص طيبة كانت تعمل
 2012الحكــم الذاتي الكردي يف ســوريا
يف لبنان أعدوا لنا الشاي وقدموا «الجبس»
ودحرت اإلرهاب والغــزاة .م ّرت األعوام يف
(البطيخ القامشــي)« .طقطق» قلبنا عىل
منطقة معقدة واقعة بني شــاقويف سوريا
نقطــة مياه وم ّرت عرش ســاعات قبل أن
وتركيا .جاران ثانيهما قوي جدا واألوّل يريد
تصلنا إمــدادات جهة الحكم الكردي الذاتي
أن يربهن من جديد أنه يستعيد قوته.
منها .صندوق مياه وصندوق عصري وعلبة
شــوكوال .لم نكن نعرف إىل ما سيؤول إليه
لحظة التوقيف
مصرينا .طالبناهــم بإعادتنا اىل بالدنا لكن
وصلنا عــى متن طــران «األجنحة
القرار السوري راح يتأخر.
الســورية» ليل األحد  -اإلثنــن اىل مطار
أمضينا وقتنا يف غرفة صغرية ضيقة.
القامشــي .عرشات الســوريني عند شباك
تلك كانت مساحتنا .وعشنا ساعات مقيدات
إلزامية استبدال مئة دوالر بالعملة السورية
الحركة  .محتجزات .وهناك تذكرنا مقولة:
حســب «منصة» البنك املركزي السوري اي
زر الســجن مرة يف العمر لتعرف فضل الله
نحو  290ألف لرية سورية يف حني انها تعادل
ِ
عليك يف الحرية .أحد العنارص أمدنا ببلوتوث
يف السوق الســوداء  400ألف .إمرأة مسنة
فتكلمنا مع األهل يف لبنان لطمأنتهم أننا «يف
كانت تتوسل الدخول وهي ال تملك سوى 51
غاية الفرح» .فليس سهالً أبدا ً عىل ام أو أب
دوالرا ً لكن «القانــون قانون!» .قلنا لعنرص
أو زوج او اطفــال ان يعرفوا أن من يحبون
يف األمــن العام :نحن لبنانيــات .وأن يكون
يف ظروفنا.
اإلنســان لبنانيا ً يف بلد يفكر بذهنية سورية
بائتة فمعناه أننا يف خدمتهــم دائما وأبداً.
على متن الـ «إليوشن»
ُســئلنا :اىل أين أنتم آتون يف منطقة حرارتها
واستم ّرت األســئلة .وكل ساعة نسأل
تالمس  51درجة مئوية فأجبناهم كما كل
يقولون لنا ستخرجن بعد ساعة .بعد اثنتي
الوفود األخرى :جئنا بدعوة للمشــاركة يف
عرشة ســاعة صدر القرار مكتوباً :سيتم
ملتقى ثورة املرأة يف شــمال ورشق سوريا.

العشوائيات الكردية في الشام

الغرفة التي ُتجاور غرفتنا

وصلت بعد عشر ساعات

هنا أمضينا ساعات وساعات

وكادت ،كما علمنا ،تؤدي اىل أزمة حقيقية
كربى بني الطرفني .بعد مرور ٍ
وقت قصري،
بينما نتكلم مع مسؤول املطار العسكري،
أتى إتصال وســمعناه يقول :إنهن أخواتنا
وســوريا ولبنان واحد .أقفــل الخط وقال
لنا أنتــن يف بلدكن اآلخر ويمكن الخروج اىل
الشام.
إنتقلنا خائــرات القــوى اىل منطقة
اسمها «زور آفا» .هي كردية يف قلب الشام
ومعنى اإلسم :املنطقة املبنية بصعوبة .إنها
منطقة من العشوائيات كردية .ومن هناك
إنتقلنا بعد ساعات برا اىل لبنان.
المقاتالت الكرديات

ّ
ترحيلكــن من مطار القامشــي اىل مطار
ّ
تسليمكن
الشام ثم اىل مطار بريوت .وسيتم
اىل األمن اللبناني مخفــورات .وتقرر نقلنا
بطائرة «إليوشن» العسكرية ومن ال يعرف
تجربة اإلنتقال بهذا النوع من الطائرات لن
يعرف معنى اإلنتقال فيها .إنها طائرة روسية
تنقل عربها الدبابــات والجرحى والجثث،
يستخدمها النظام الســوري حاليا يف نقل
العسكر وأهايل العسكر واملوايش واألجهزة
بني القامشيل وبقية املحافظات السورية.
أخرجونا من غرفــة اإلحتجاز للصعود اىل
الـ«إليوشن» .املسؤول عنها ،وهو مسؤول
عسكري يف القوات السورية ،رشير جداً .لم
ّ
اتركوهن
يكن يريد نقلنا فيها وقال مرات:
يمتن هنا .لكن هنــاك من رأف بنا يف األمن
العام وأرصّ عىل ان ننتقل بها .ســ ّلم طويل
غري مثبت صعدنا عليه مع أمتعتنا وممنوع
بأمر من ذاك الرشير ،ان يساعدنا.
عىل أحدٍ ،
هو أتى بكلبشات أربع وبمسدسات فضية
اللــون ورصخ بنا مرات ومــرات لننقلها
بأنفسنا «فشــو ناطرين حدا يساعدكم؟».
ال كرايس يف «إليوشن» فجلسنا عىل األرض.
وال مكيفات وال سالمة عامة .وجدنا أنفسنا
يف مكان هو جهنم .النــاس يتلوون بتأثري

وصلت الرسالة

الرسالة وصلت ودفعنا ثمنها :إحتجاز
الحــرارة العالية جداً .وعســكر كثريون يف
قرسي لنا .سألنا األكراد يف الشام :ملاذا حدث
بطن الطائرة ينتقلون اىل املحافظات .نقباء
ما حدث؟ واإلجابة أتت من أعىل املسؤولني:
بنجمتني وثالث .ونساء وأطفال .نسينا همنا
«إنها حساسيات لبنانية  -سورية» .لكننا،
ّ
واهتممنا بالتلويح بيدنا يمينا ً ويسارا ً
لضخ
عرفنا أن سوريا األسد أرادت إرسال رسالة
بعض الهواء وتخفيف نســبة الحرارة عن
أخرى اىل األكراد أنفسهم :ممنوع عليكم أن
األطفال الذين يكادون يدخلون يف غيبوبة.
تترصفوا من دون إذن منا .وأسهل أدواتها يف
ال ســامة عامة ابدا ً هناك .ال يهم .األهم أن
ذلك :وفد لبناني .فهل معنى ذلك أن األكراد
نكتشف ماذا سيحصل معنا .هدير الطائرة
يف الحكم الذاتي هم أيضا ً يف خطر؟ سمعنا
قوي جدا .و»الرشير» منعنا حتى من الكالم
كالما ً كثريا ً أن «النظام الســوري» بعد أن
يف حني هناك من العسكر يف الجيش السوري
تخلص األكراد من داعــش واإلرهابيني يف
من ســاعدنا لنصمد ساعة يف تلك الظروف
مناطق شــمال رشق ســوريا يريدون أن
ريثما نصل اىل مطار دمشق .هناك بالفعل
يعيدوا تثبيت أقدامهم عىل األرض ويقولوا
أناس طيبــون يف كل مكان .ومســؤول يف
لهم :ال حكم ذاتي وال إنفصاليني وال بلوط!
«الحكم الذاتي» القانا مردداً :إنهن ضيفاتنا.
فاألمور عادت إلينا .ماذا عن رأي األكراد؟
لكن «الرشير» رشير.
إنهم يتحدثون عن أمور كثرية أيضا بيدهم
وصلنــا« .الرشير»
وهو النفط الــذي يأتي
رصخ بنا كلنــا مجدداً،
من أرايض الحكم الذاتي
طالبا ً من املوجودين فتح
اىل أرايض النظــام .وهو
ُسئلنا عن جعجع وجنبالط
مم ّر إلنزال «املوقوفات».
ورقة بيدهــم .املنطقة
ســمّ انا موقوفات وبيده والحريري وما إذا كنا نتعاطف تغطي أيضــا  70يف املئة
الكلبشات .حملنا حقائبنا
من الكهرباء الواصلة اىل
مع «"الحزب »" و"»التيار»"
ونزلنا .وأقلنــا يف باص
حلب .وهناك أكرب ســ ّد
وحدنا ،دون كل اآلخريــن ،اىل قلب املطار.
مياه يف ســوريا هو الطبقة ،يف الرقة ،أي
وحني حــاول أحد املســافرين معنا ركوب
ضمن مناطق الحكم الذاتــي .هذا الكالم
الباص رصخ به :إنزل ،هذا الباص مخصص
ليــس تحديا ً بل ليقول األكــراد إن النظام
للموقوفــات حرصاً .ذ ّل هائــل واجهناه يف
يحتاج إليهم كمــا يحتاجون إليه .ويقول
رحلة «نلنا نصيبنا» منها ألننا لبنانيات قمنا
أحدهم عن وجود «مربع أمني يف القامشيل
بما لم َ
يرض عنه النظــام .فكرنا كثريا ً بما
مع النظام ،هو كان فيه قبل الحكم الذاتي
يحصل معنا ،نحــن دون كل اآلخرين ،ألننا
الكردي وأبقى األكراد عليه بعده» ويرشح
لبنانيات ولبنان يفرتض أن يكون خاتما ً يف
«تركناه لنثبــت للدولة الســورية أننا ال
اإلصبع السوري.
نريد اإلنفصال بل نريــد أن نحيا ثقافتنا
هناك ،يف املطــار ،أدخلنا عىل عجل اىل
وعاداتنا بحريــة» .يف كل حال ،هذا املربع
غرفة ضيقة وطلب منــا ان نضع حقائبنا
مرتبط مبــارشة بخط ســاحيل بمطار
تحت رسير فيها ونجلس .طالبنا بالسماح
القامشيل .يعني التفاهم يفرتض أنه كبري
باتصال هاتفي أسوة باملوقوفني يف العالم
لنا
بني الجانبني لكن ما حدث أكد أننا يف بقعة
ٍ
الديموقراطي الح ّر .جلســنا ننتظر العقيد
مليئة بالغموض وبآفــاق ال أحد يدري ما
ليأتي ويكلمنــا .بعد ٍ
وقت أتــى وقال لنا:
ســتؤول إليه ضمن التوازنات التي ترتب
ستمكثن هنا اىل مساء اليوم التايل ريثما نجد
اليوم .وما حصل مع الوفد اللبناني املدعو
ّ
ّ
ونسلمكن اىل
تقلكن اىل مطار بريوت
طائرة
اىل شــمال رشق ســوريا أكــد أن النظام
األمن العام اللبناني .اإلتصاالت استمرت من
السوري يضمر شيئا ً ما ولبنان قد يشكل
أعىل املســتويات الكردية والنظام السوري
رسالة .فهل وصلت؟

٨
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"عنبر" للثقافة والفنون انطلق بنسخته الثانية

ّ
الفن يح ّول المعاناة
أدهم الدمشقي:
إلى تجارب عنبرية تحرّرية

ٌ
ّ
بالفن ،ممتلىء بالثقافة ،مسكون باإلبداع .بين لوحاته
محاط دائمًا
التشكيلية ،بين كتاباته وقصائده ،وبين أعماله المسرحية ،ال يستكين
الفنان أدهم الدمشقي وال يهدأ .نشاطاته الفنية المتعدّدة باتت
أشبه ببطاقة تعريفية لصموده أمام اإلحباط الذي يتربّص بمعظم
الشباب اللبناني .أعماله كثيرة .ال يفصل بينها سوى اختالف في
ّ
شكل اإلبداع ،وشغف يسابق فيه الزمن،
ويتفوق كل ّ مرة على
ريـــــتـــــا ابـــــراهـــــيـــــم فـــــريـــــد
بعد معرض "عنبر  "1ومعرض "عبيط"
الذي كان إستكما ً
ال له .ماذا عن
"عنبر  "2وما هي رسالته؟
ارتبط هــذا املهرجــان بمعريض
الفردي األوّل الــذي حمل عنوان عنرب،
ُ
ّمــت مجموعة لوحات تناولت
حيث قد
مقاربــة الضطــراب ما بعــد صدمة
انفجار ال ّرابع من آب .والعنرب هو حجر
بحريّ ال رائحة له وال طعم ،إال إذا أُحرق
أو ُ
طحن .من ُهنا كان الشبه بينه وبني
بريوت .فبريوت بالنســبة يل هي حجر
بحــريّ  ،عندما احرتقت فــاحَ عنربها
يف وجداننا وضمرينــا .وكذا ّ
الصدمات
واالجتماعي،
العالقة يف تاريخنا ال ّذاتي
ّ
يمكنهــا أن تتحوّ َل إىل عثرة يف طريقنا،
وعقبــة أمــام تقدّمنا .أمّ ــا الثقافة
بأنواعهــا ،وتحديدا ً
ّ
الفــن ،فيمكنها
تحويل الصدمــات واملعاناة إىل تجارب
عنربيّة تَح ّرريّة.
َ
ترافقــت مع املعرض األوّل
من هنا
مجموعة من األمســيات واألنشــطة،
فتحــوّل إىل مهرجــان صاخب وســط
ّ
الصمت الثقايف والحضاري يف العاصمة.
ثم تبع ُه معريض الفرديّ الثاني "عبيط"

الذي حمل ّ
حس الالمباالة يف مقاربة ثانية
الضطــراب ما بعد الصدمــة .أما اليوم،
فإن إرصارنا عىل استكمال رسالة عنرب،
دعاني إىل تنظيم مهرجان عنرب للثقافة
والفنون يف دورتِهِ الثانية.
موسيقى ومسرح وأفالم وكتب...
تم اختيار نشاطات
على أي أساس ّ
المهرجان؟
ُ
حاولــت تنويع األنشــطة،
لقــد
لتُحاكــي كل األرواح الفنّيــة العطىش
يف مدينةٍ تــكا ُد تنطفئ فيهــا الحياة
الثقافية .يؤســفني أن تضجُّ املقاهي
بصخب املوســيقى الهابطــة وثرثرة
النرجيلــة ،وتعــجُّ صاالت الســينما
واملرسح والغالرييات بأفالم البوشــار
واالستســهاالت الفنّيــة التي ال ترقى
ألن تكون مرسحــا ً أو فنّاً .أما عذ ُرها،
فهو أنّها تحتاج إىل املداخيل لتســتم ّر،
َّ
وأن الفن الحقيقــي بعيد عن التمويل
والجمهور "يــي عايز كده" .لذا ق ّررت
تحويل بيتي إىل مساحة ثقافية ،ونقطة
ّ
الفن واإلنسان
التقاء للذين يبحثون عن
يف بريوت .عىس أن تتحــوّل بيوتنا من
دون اســتثناء إىل مســاحات حاضنة
للثقافة والفكر.

نفسه .في محترفه في األشرفية ،أطلق الفنان أدهم الدمشقي
مهرجان "عنبر" للثقافة والفنون في دورته الثانية ،وهو عبارة عن
سلسلة أمسيات ثقافية وفنية يجمع فيها الشعر والموسيقى
واألفالم والمسرح والكتب" .نداء الوطن" تواصلت مع الدمشقي
ّ
في حوار ٍ ثقافي ّ ممتع ،تحدّث فيه عن معرضه الجديد الذي
يجسد
إصراره على المقاومة الثقافية.

المهرجان يقام في محترفك ،وهو
في الوقت نفسه منزلك حيث تعيش،
والذي حوّلته بالتالي الى مركز ثقافي.
كيف تصف عالقة الفنان مع األمكنة؟
الفنّان هو البــدوي ال ّراح ُل يف غربة
ال تســتق ّر ،بيت ُه ذات ُه وظ ّله خيمة .حيث
ّ
الفن والسالم
يح ّل الفنان ،تح ُّل معه روح
طيور
أرساب
والفكر .لقد شهدت بريوت
ٍ
كثرية ،هبطت يف أرضها ،وو ّلدت تيّارات
ومدارس فنيّة وفكريّة ،لكن ت َّم تهجريها
تباعاً .وهذا التهجري كان مُمنهجا ً لرضب
صورة بريوت الحضاريّة والثقافيّة.
هناك إصرار دائم لديك على االستمرار
فـي إقامـــــة النشاطــــــــات الفنيــــــة
والثقافية رغم الظروف الصعبة .من
أين تستمدّ كل هذه الطاقة؟
ّ
وبالفن.
أســتمدّها من إيماني بذاتي
يقــول فيكتور هوغو :تغنّــي العصافري،
وال تخاف من أن تنكرس األغصان تحتها،
ّ
ألن لهــا أجنحة .بريوت خــرت دورها
ً
بداية من الحرب
ال ّريادي يف الفن تدريجيّاً،
األهليّة ،وصوال ً إىل هذه األزمة االقتصادية
األخالقيّة .من هنا نشهد اليوم هجرة مؤملة
للفنانني والشــباب .وهذا يُشــر إىل أنّهم
ســيُبدعون بعيدا ً عن وطنهم األم ،لتغرق

مهرجان عنبر يمتد حتى  5آب

بريوت يف وحدتها مع وحول السياســيني
الفاسدين وأزالمهم .لكنّنا نأمل ّ
بأن رشارة
النهضة والحياة يُمكن أن تأتي عىل يد من
ّ
تبقى يف هذه املدينة .وما نفعله اليوم هو
إضاءة شمعة حتى ال نلعن الظالم.
نالحظ َن َفســـــًا ثوريًا في معظـــــــم
أعمالك .برأيك كيف يمكن للفنّ أن
يكون جسر عبور نحو التحرّر؟
ّ
الفن هو التّح ّرر الذي يبدأ بالتّصالح
ال ّذاتــي الــذي يقودنــا إىل التصالــح

ُ
اســتخدمت لغة الفنون كي
االجتماعي.
ّ
أعب عن صدمتــي وأحوّلها اىل نتاج فني
ّ
تجســد يف املعارض التي أقمتها،
ثقايف،
خصوصا ً معرض "عبيط" الذي عرضت
فيه لوحات تشــكيلية ّ
عبت عن حالة
الالمبــاالة التــي تصيــب الفنان خالل
تخ ّ
طيه الصدمة.
ّ
الفن هو أعىل مراتــب الحرية .هو
الحياة باملطلق .فإذا مــات الفن تموت
الحياة وتتحول اىل ضباب .فان غوغ ّ
عب
عن اضطراباتــه يف أعماله الفنية ،فكان
ّ
الفن عالجا ً له.
معظم الفنانين يتأثّرون بأعمال
غيرهم في البداية .من خالل
تجربتك ،كيف يمكن للفنان أن يخلق
هوية فنية خاصة به؟
عــى الفنان أن يبحــث داخل ذاته
كي يصل اىل هويتــه الفنية الحقيقية.
فالبحــث يف أعماق الذات ســيؤدّي به
اىل العثــور عــى خصوصيّتــه ،وهذه
الخصوصيــة بح ّد ذاتها تشــ ّكل فراد ًة
له .كل فنــان يتمتّع ببصمة خاصة به.
وعليه أن يخلق اتصاال ً
ّ
خاصا ً بينه وبني
نفسه ليجدها .ال ش ّك يف ّ
أن ذلك يستغرق
وقتاً ،لكنّه ســيصل اىل نفسه إذا سار يف
الطريق الصحيح.

مشاهد من األمسيات في المهرجان

بعد اتهامه بضربها ...حسام حبيب ير ّد على شيرين
لــم تمــر ســوى دقائــق عىل
ترصيحات شــرين عبد الوهاب حتّى
ســارع طليقها الفنان حسام حبيب
للرد عليهــا خصوصا ً بعــد الضجة
الكبرية التي أحدثتها هذه الترصيحات
يف العالم العربي.
وكانــت كشــفت شــرين عن
تفاصيل كثرية حول عالقتهما ،مشري ًة
اىل أنه كان الســبب ملشاكلها النفسية
وكان يرضبها ويشعرها بأنها يف سجن
وليس يف منــزل زوجي كما انه هو من
حلق شعرها.

وأكد حبيــب أن حديث طليقته ما
هو إال كالم مرسل وغري حقيقي ،الفتا ً
إىل انه اضطر للســكوت طوال الفرتة
املاضية حفاظا ً عىل ســمعتها ،لكنه
سيتحدث خالل الفرتة املقبلة ويكشف
املزيد من الحقائق.
وقال" :خالص هاضطــر اتكلم
عشــان الكالم بقى زيادة" ،منوها ً اىل
أنه يقوم حاليا ً بتحضري مســتندات
تدعم وتؤكد صحــة أقاويله ،خاتماً:
"أنا مش مســتعجل بجهز كل حاجة
قانونا ً وباملستندات".

كايلي جينر "مجرمة اإلحتباس الحراري"
أطلق بعــض املتابعني لقب
"مجرمة اإلحتبــاس الحراري"
عىل نجمة تلفزيون الواقع كاييل
جينر وذلك بعدما ســافرت عىل
متــن طائرتهــا الخاصة ضمن
رحلة لم تتخط الدقائق الثالث .
وشــاركت كاييل جينر الجمهور
مجموعة صــور برفقة حبيبها
ترفيس ســكوت عرب حســابها
الخــاص عىل مواقــع التواصل
اإلجتماعــي ،بدا فيهــا الثنائي
بكامل الرومانسية والحب.
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تخسر مليون مشترك
فقــدت "نتفليكــس" مجــددا ً
مشــركني يف الربع الثاني مــن العام
الحايل ،لكــن بعدد أقل من املتوقع ،فيما
تعوّل املجموعة العمالقة يف مجال البث
التدفقــي عىل انتعــاش يف هذا الصيف
يمنح األمل للمستثمرين الذين يخشون
سقوطا ً حرا ً للشبكة.
وأعلنت الشبكة الرائدة يف القطاع
أنهــا خرست  970ألف مشــرك بني
نهايــة آذار ونهاية حزيــران ،بدال ً
من مليوني مشــرك كانــت تتوقع
أن تفقدهم خالل هــذه الفرتة .وأقر
املؤسس املشــارك لـ"نتفليكس" ريد
هاســتينغز بأنه "من غري الســهل
التحدث عن نجاح عندما نكون فقدنا

مليون مشــرك" ،مضيفــاً" :لكننا
مستعدون جيدا ً للعام املقبل".
وكانــت "نتفليكــس" التي تضم
حاليــا ً  220,67مليــون مشــرك يف
خدماتهــا املدفوعة يف جميــع أنحاء
العالم ،أعلنت عن نتائج مخيبة لآلمال
يف الربع األول تمثلت بفقدانها مشرتكني
للمــرة األوىل منذ عقد .ويف إشــارة إىل
أن النتائج التــي نرشتها "نتفليكس"
طمأنت الســوق ،ارتفع سعر سهمها
بأكثر من  7%يف التعامالت اإللكرتونية
بعد إغالق بورصة نيويورك.
وأعلنت املجموعــة التي تتخذ مقرا ً
لهــا يف كاليفورنيــاّ ،
أن إيراداتها بلغت
 7,97مليارات دوالر للفرتة من نيسان إىل

حزيران ،وهــي نتيجة أقل من التوقعات
عزتها الرشكة خصوصا إىل سعر الرصف
غري املؤاتي لها.
مــن ناحيــة أخــرى ،حققــت
"نتفليكــس" أرباحا ً صافية بلغت 1,44
مليار دوالر ،يف نتيجــة فاقت توقعاتها.
وتتوقع "نتفليكس" اســتعادة مليون
مشــرك يف الربع الثالث من هذا العام،
وبالتــايل الوصــول إىل  221,67مليون
مشــرك يدفعون بدالً .ومع ذلك ،ال يزال
هــذا الرقم أقل من ذلك املســجل نهاية
العام .2021
ولتحقيــق ذلــك ،تعــول املنصة
خصوصــا ً عىل نجــاح املوســم الرابع
من سلســلة الخيال العلمي ومغامرات

املراهقــن " "Stranger Thingsالتــي
اختُتمت أخرياً ،وكذلــك عىل فيلم "The
 "Gray Manاملعتــزم طرحه قريباً ،من
توقيــع األخوين روســو مخرجي فيلم

" ،"Avengers: Endgameوالذي يمكن
أن يتحول إىل عالمــة تجارية مربحة يف
حال تحقيقه نجاحا ً جماهريياً.
(أ ف ب)

ُتقاضي مجموعات فيسبوكيّة
بدأت "أمازون" مالحقــة قضائية يف حق
أكثر من  11ألف شخص مرتبطني بمجموعات
محادثة عرب "فيســبوك" يبيعون أو يشــرون
تقييمــات مزيفــة ملنتجات تبــاع عىل منصة
التجارة اإللكرتونية العمالقة.
وبينت الوثيقة التــي ُقدمت أمام محكمة
مدنية يف مقاطعة كينــغ ،أن املجموعة تعتزم
االســتفادة من هذا املســار القضائي لكشف
هوية املستخدمني الضالعني يف هذه املمارسات،
والذين ال تُكشــف هويتهم عىل املأل .وهؤالء هم
صانعو محتوى ومرشفون ومديرون ملجموعات
محادثة خاصة يف أكثر األحيان ،مخصصة لبيع

ورشاء تقييمات مزيفة بتمويل من رشكات تبيع
منتجاتها عىل "أمازون".
ومن بني املنتجات املزورة األكثر طلباً ،شعار
"تقييمات تحققت منها أمازون" الذي تمنحها
املنصة لتقييمات يكتبها مستخدمون تثبتت من
صحة رشائهم للمنتج .وبينت الوثيقة القضائية
أن مســتخدمي اإلنرتنت الذيــن يوافقون عىل
نرش آراء وهمية باســمهم الشخيص يتقاضون
األموال أو يســرجعون النقود التي دفعوها يف
مقابل املشرتيات.
وتحدثت "أمازون" خصوصا ً عن مجموعة
ضمت يف مرحلة معينة  43ألف عضو .وأشارت

بـــــــيـــــــئـــــــة

"فيســبوك" ،غري املســتهدفة مبارشة باملسار
القضائي ،إىل انها ســحبت من شبكتها أكثرية
املجموعات املذكــورة يف الدعوى القضائية التي
رفعتها "أمازون".
وقالــت ناطقة باســم "فيســبوك" إن
"املجموعات التي تســتعني أو تشجع عىل نرش
تقييمــات مزيفــة تنتهك قواعدنا وســيكون
مصريهــا الحجب عــن الشــبكة" .وأضافت:
"نتعاون مــع "أمــازون" يف هــذا املوضوع
وســنواصل العمل مع القطاع ملعالجة مشكلة
الربيد غري املرغوب به واآلراء املزيفة".
(أ ف ب)

جـــــــــــائـــــــــــزة

الحرّ والجفاف يزيدان التل ّوث بغاز األوزون

ح ّذر برنامــج مراقبــة األرض التابع لالتحــاد األوروبي
أن موجة الح ّر التي تجتــاح أوروبا حاليا ً
"كوبرنيكــوس" من ّ
ويرافقها جفاف حا ّد تفاقم مخاطر نشوب حرائق وتزيد التلوّث
بغاز األوزون .ويتشــ ّكل غاز األوزون حني تتفاعل انبعاثات من
الوقود األحفوري وملوّثات أخرى من صنع اإلنسان ،بوجود ضوء
الشــمس .واألوزون غاز دفيئة رئييس وأحــد مكوّنات الضباب

الدخاني الحرضي ويرضّ بصحة اإلنسان ويمنع عملية الرتكيب
الضوئي يف النباتات.
وأوضح مــارك بارينغتون ،العالِم يف قســم مراقبة الغالف
الجــوي يف "كوبرنيكــوس"ّ ،
أن "األرضار املحتملة لتلوث قوي
جدا ً بغاز األوزون عىل صحة اإلنسان قد تكون كبرية ،من ناحية
األمراض التنفسية والقلبية".
وأضاف ّ
أن "املســتويات العالية من األوزون السطحي قد
تســبّب التهابا ً يف الحلق وســعاال ً وصداعا ً وتزيد خطر اإلصابة
بنوبات الربو" .ويُشــ ّكل غاز األوزون حاليــا ً مصدر قلق كبري
للمناطق الزراعية واألمن الغذائي .وســبق أن اكتشــف العلماء
تلوثــا ً مرتفعا ً للغاية باألوزون الســطحي يف ك ّل أوروبا الغربية
والجنوبية ،وخصوصا ً يف جنوب شــبه الجزيرة االيبريية وبعض
ّ
تحسن الوضع يف شبه الجزيرة
مناطق شــمال إيطاليا .ويف حال
اإليبريية ،قد تؤثر مســتويات أوزون ســطحي مرتفعة جدا ً عىل
املناطق الشــمالية الغربية يف األيام املقبلة .وقد تبلغ مســتويات
األوزون أوجها بني  18و 20تموز قبل أن تنخفض.
ولفت برنامج "كوبرنيكــوس" إىل ّ
أن "موجة الح ّر األوروبية
تُفاقم نطاق حرائق الغابات وشــدّتها" .ويف جنوب غرب فرنسا،
دمّ ر حريقان كبريان مســاحات كاملة مــن الغابات باإلضافة إىل
مواقع للتخييم( .أ ف ب)

للمخرج األميركي تيم بورتون
ســيحصل املخــرج وكاتــب
الســيناريو واملنتج األمريكي تيم
بورتون عــى جائــزة "لوميري"
املرموقة يف الــدورة الرابعة عرشة
مــن مهرجــان "لوميــر" الذي
ســيقام بني  15و 23ترشين األول
يف ليون .وأوضحت إدارة املهرجان
الســينمائي الــدويل أن بورتــون
"صاحب رؤية ،ومصمم وفنان قدم
للســينما العاملية عاملا ً ذا تماسك
نادر وتأثري جمايل لم يسبق له مثيل
يف الثقافة الشعبية".
وظهرت بعدسة بورتون مجموعة
كبرية من املمثلني .وقد ساهم تعاونه
الطويــل مع املؤلف املوســيقي داني
إلفمان الذي ألــف له بعضا ً من أجمل

موضوعــات الســينما املعــارصة،
يف صياغة أســطورة تيــم بورتون.
وسيتسلم الجائزة يف  21ترشين األول.
(أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

قضايا مالية واستثمارية،
وحديث عن مضاربات وتدخل
إحدى السلطات يف تحديد
وجهة مسارك.

يكون الرشيك مهتمّ ا ً بك ج ّدا ً
ويُظهر لك محبّته ويسعى لكسب
قلبك وممارسة سحره عليك.

ال تكن مرتاخيا ً أمام العثرات،
فأنت لم تعرف يوما ً املستحيل
أو االستسالم بسبب عزيمتك
الصلبة وقدرتك عىل املواجهة.

غيوم بسيطة تهدّد العالقة
مع الرشيكّ ،
لكن بعض الصرب
سيؤدّي حتما ً إىل تصويب
البوصلة مجدداً.

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

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

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

كن عىل تواصل دائم مع الحبيب،
وتفهّ م مشاعره وحاول أن
تخفف من همومه وتعرف منه
حقيقة ما يحصل معه.

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

يم ّكنك القليل من التخطيط
واالنضباط املركز من تجاوز كل
يشء دون إجهاد نفسك كثرياً.

يوم مناسب لالرتباطات املهمّ ة
والرئيسية ،ولن تخذلك النتائج
بل ستكون عىل قدر طموحاتك.

تتبادل مع الرشيك أخلص
املشاعر ألنّك مطمنئ البال
ومرتاح الضمري ،فال عجب إذا
قدمت بعض التنازالت إلرضائه.

نقاشات حادة مع الزمالء
حول موضوع مصرييّ ،
لكن
النهاية إيجابية خالفا ً لنيات
بعضهم السيئة.
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مـــــدارات
العـــدد  - ٨٨٩السنــــة الـرابـعـة

الـخـمـيـس  ٢١تـمـوز 2022

الغزو الروسي يزيد الديمقراطية في أوكرانيا
واجه الناس العاديون في أوكرانيا مظاهر االستبداد لكنهم رفضوها.
هم لم يكتفوا بحمل السالح ،بل أرسلوا طلباتهم إلى قادتهم .تعامل
المسؤولون مع حاجات المواطنين ومطالبهم بأسلوب مبتكر وسريع
االستجابة .قد يشتكي الناشطون من ممثّليهم ُ
الم َ
نتخبين لكنهم

يتعاونون معهم في مطلق األحوال للتوصل إلى تسويات فاعلة
وإيجاد الحلول .ونظرًا إلى انشغال الحكومة المركزية في كييف وقلة
مواردها ،اضطر المسؤولون ورؤساء البلديات والحكام المحليون
للتكاتف في ما بينهم البتكار الحلول بأنفسهم.

يف العام  ،2015فازت ليوبوف زلوبينا
نـــــاتـــــالـــــيـــــا غـــــومـــــنـــــيـــــوك
يف االنتخابات وأصبحت واحدة من ثمانية
ممثّلني يحكمون بلدتها "ماال روهان"،
يف منطقة "خاركيــف" ،يف إطار اللجنة
املحلية الحاكمة .هــي تتذكر بكل فخر
املزارعة ،يف هزم "سيّدة
كيف نجحت ،هي
مع مرور الوقت ،لم تجربنا الحرب
ِ
البلدة األوىل" ،أي زوجة حاكم سابق .بعد
عىل الدفاع عن أرضنا وحريتنا فحسب،
بدء الغزو الرويس ،أخرب أحد سكان البلدة
رسعــت تحوّلنا إىل ديمقراطية
بل إنها ّ
القوات الروسية بأن ليوبوف هي واحدة
حقيقية .لم تكــن أوكرانيا مثالية بأي
من القادة املحليني ،ثم تع ّرضت مزرعتها
شــكل حني بدأت الحــرب ،فقد كانت
لرضبة جوية بعد فرتة قصرية ،ما أدى إىل
تتعامل مع مشــاكل الفســاد وسوء
نفوق  160بقرة وخنزيرا ً وحَ مَ الً .لكن لم
اإلدارة ومركزية السلطة .لكننا أصبحنا
تقف أعمال العنــف التي واجهتها البلدة
أكثر ديمقراطية وليربالية وأقل مركزية
عند هذا الحد ،فقد َو َردَت "ماال روهان"
ردا ً عىل غزو فالديمري بوتني .لم تفشل
يف تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"
جهود الرئيس الرويس ميدانيا ً فحسب،
باعتبارها من أوىل املواقع التي شــهدت
بل إنها أكدت عىل اختالف أوكرانيا عن
اغتصاب املحت ّلني الــروس لألوكرانيني.
روسيا ،وهي تعطي نتائج معاكسة ملا
أخرب الجنود الروس الذين اســتولوا عىل
أراده بوتني.
البلدة ليوبوف بأنهم يريدون االستحواذ
اليوم ،ثمة تعاون صادق بني القادة
عىل مزرعتها املدمّ رة ،لكنها رفضت حتى
ا ُملنتَخبــن واملوظفني الحكوميني غري
لو ك ّلفها األمر حياتها .فوجّ هوا أسلحتهم
ا ُملسيّســن واملجتمع املدني .إذا عجز
نحوها لكنهم امتنعوا عن إطالق النار.
املسؤولون عن تأمني السرتات الواقية
وجد الجنــود الــروس صعوبة يف
من الرصاص للقوات الدفاعية الربية
التعامل مع هذا النــوع من قوة اإلرادة:
مثالً ،تهبّ الرشكات املحلية للمساعدة
ُص األوكرانيــون عىل التصدي للهجوم
ي ِ ّ
حني تُبلغهم السلطات بما تحتاج إليه.
والدفاع عن مناطقهم املحلية بأنفسهم.
وال تقترص هــذه العملية عىل معدات
تقول ليوبــوف" :نحــن األوكرانيني ،ال
الحرب ،بل تقدّم جهات أخرى مو ّلدات
يمكن إرضاؤنا بحيــاة متواضعة .نحن
للمستشفيات أو دور الحضانة وتؤمّ ن
نطمــح إىل األفضــل ونريــد أن نعيش
سيارات اإلســعاف واإلطفاء ،وتُس َّلم
بكرامة .هذا ما نناضل يف سبيله اليوم".
هذه املستلزمات كلها بدع ٍم من الجيش
أنا أتردد يف قول ما يكرره الكثريون
يف معظــم األوقات .ال يتجــادل أحد
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حول اعتبار الحرية "جزءا ً من الحمض
حول هوية األطــراف التي تقدم هذه
لكن يرتافق هــذا الوضع مع بعض
اســتدعى رؤســاء البلديــات
ألوكرانيا ،بينما بدا حاكم "كريفي ريه"
النووي األوكراني" .ال أظن أن التاريخ
الخدمــات وال يتبادل الناس اللوم عند
املخاطــر .ال يدرك املحتلــون الروس يف
وح ّكام إقليــم "دونباس" زمالءهم يف
مواليا ً لروســيا .كان هــذان الزعيمان
يؤثر عىل املجتمع بقدر ما يتأثر الناس
ارتكاب األخطاء ،بل يتعاون الجميع يف
أوكرانيا أن الســلطات املحلية هناك ال
غــرب أوكرانيا ملناقشــة عمليات نقل
يتشــاجران طوال الوقت ،وقد اشتبكا
بطريقة تعليم التاريــخ يف املدارس أو
ما بينهم إلتمــام املهمة املوكلة إليهم:
تنفذ أوامر الرئيــس أو الجهاز األمني،
النازحني .تشــ ّكل منطقــة "دنيربو"
علنا ً مع الرئيس .لكنهما يتواصالن اآلن
مناقشته عىل موائد العشاء ويف الحياة
تحقيق املستحيل!
بل إنهــا تمثّل مجتمعهــا أو تُ ّ
عب عن
معقال ً للســلع والنــاس املتنقلني من
بشكل يومي ،وهما يقسمان يمني الوالء
العامــة .لطاملا كانت أفــكار الحرية
ٍ
عىل صعيد آخــر ،أصبحت األحقاد
رأيها الخاص .يعجــز الروس عن فهم
وإىل "خاركيف" .إنه الدور الذي تلعبه
لحكومة زيلينســكي ،أو يقوالن إنهما
والنزعة إىل التمرد قويــة يف أوكرانيا،
جزءا ً مــن املايض .بعد فــرض الحُ كم
هذا الشــكل مــن حرية
مدينة "زابوريزهزهيا" بالنســبة إىل
يؤيــدان الحكومة حتى
لكــن تبقــى الســنوات
العــريف ،أصبــح الرئيس
التفكــر ،لــذا يع ّذبــون
"ماريوبول" ،و"كريفي ريه" بالنسبة
انتهاء الحرب عىل األقل.
الثالثــون منذ اكتســاب
األوكرانــي فولوديمــر
املســؤولني والناشــطني
إىل "خريســون" ،و"أوديسا" بالنسبة
وصل الوضع إىل هذه
استقاللنا أكثر أهمية من
زيلينسكي مخوّ ال ً تعيني
ويطالبون بمعرفة من ّ
ظمي
إىل "ميكواليــف" ،وهكذا دواليك .يقول
املرحلة اليــوم ألن الحرب
تركيبتنــا الراهنة .يف تلك
رؤســاء البلديات وح ّكام
حاكــم "خاركيف" إنه يتّصــل دوما ً
االحتجاجــات يف املناطــق
وحّ دت املجتمع األوكراني
الفــرة ،بقيــت أوكرانيا
املناطق يف أنحــاء البلد،
أدت المركزية
بعد فرض الحُ كم
لكنه ّ
التي تسيطر عليها روسيا.
برئيس بلدية عاصمته املستجدة ،وهو
ضد املعتدي الخارجي .لكن
تعدديــة رغــم محاوالت
فضل أن يعيد تعيني
معــارض ،التخاذ أهم
عضو يف حزب
من فــازوا يف االنتخابات ،العرفي أصبح الرئيس يتعلق سبب آخر بانشغال
تع ّرض مئات السياســيني السلطة إلى تقوية تزوير االنتخابات ،ولطاملا
ِ
القرارات بطريقة مشرتكة ،منها فرض
بما يف ذلك أشــخاص من األوكراني فولوديمير كييــف بمســائل أخرى
اتخذت املنافسة السياسية
املحليــن واملوظفـــــن أوكرانيا وتشجيع
أو
للخطــف
الحكوميــن
األنفاق
مرتو
فتح
إعادة
أو
التجول
حظر
يف معظــم األوقــات ،لذا
منحى قبيحا ً وعنيفا ً لكنها
ً
معارضة
أحزاب سياسية
ِ
زيلينسكي مخ ّو ً
الشعب على التحرك
ال
يضطر القــادة ا ُمل َ
التعذيــب ،أو حتى اإلعدام،
يف املدينة حني يصبح املكان آمناً.
نتخبون
بقيت موجــودة .يف الوقت
أو حتى شــخصيات كان
وتبادل األدوار
تعيين رؤساء البلديات
ألنهم رفضــوا التعاون مع
يعترب قــادة روســيا ،عــى غرار
يف مناصب أدنى مســتوى
نفسه ،أســاء الشعبويون
والؤهــا ألوكرانيا موضع
ّ
وحكام المناطق
ح ّكام مســتبدين آخرين ،الديمقراطية
التخاذ القرارات والتعاون
الروس .بالقرب من كييف ،في الحاالت الطارئة اســتعمال فكرة الحرية،
شــك .قد تكون "كريفي
تع ّرضت رئيسة بلدة ،اسمها
"فوضوية" ،لكن أدت المركزية السلطة
مــع الهيئــات املحليــة
ومع ذلك بقي هذا املفهوم
ريــه" ،مســقط رأس
أولغا ســوخينكو ،للتعذيب والقتل مع
إىل تقوية أوكرانيا وتشــجيع الشــعب
املجــاورة أو فروع حكومية أخرى ألنهم
جزءا ً من ثقافتنا السياسية وتنشئتنا
الرئيس ،خري مثال عــى ذلك .انتخبت
زوجها وابنها .ويف منطقة "خريسون"
عىل التحرك وتبــادل األدوار يف الحاالت
ال يســتطيعون االتكال عــى توجيهات
االجتماعية عىل جميع املستويات ،وقد
هذه املنطقة وبلــدة "دنيربو" املجاورة
التي ال تــزال محت ّلة ،يف جنوب أوكرانيا،
الطارئــة .إذا غاب رئيــس البلدية مثالً،
أصحاب أعىل املراتب .حتــى أن الحرب
دافع عنه الناس بقــوة خالل الثورات
قادة معارضني لزيلينســكي ،مع أنهم
اعتُقِ ل  35حاكما ً محليا ً من أصل  49عىل
يبدي أي نائب محــي أو رئيس مجلس
جعلت الديمقراطية األوكرانية المركزية،
الجماعية يف العــام  ،2004ثم يف العام
يحملون توجهات سياسية متناقضة:
األقل يف مرحلة معينة.
املدينة استعداده للتدخل فوراً.
فتق ّرب القادة من الشعب الذي يحكمونه.
 2014مجدداً.
ــر حاكم "دنيــرو" أكثــر وال ًء
اعتُ ِ
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ال يعيش األوكرانيون اليوم أحداثا ً تاريخية فحســب ،بل
إنهم يختربون أيضا ً ّ
توســع الحُ كم الديمقراطي يف بلدهم .يتم
تطبيق مفاهيم نظرية ،مثل حُ كم القانون وحقوق اإلنســان
واملساءلة عن طريق االنتخابات ،بطريقة عملية فيما أصبحت
حيــاة الناس عىل املحــكّ .
ّ
يفــر خيبة أمل
لكن هذا الوضع
األوكرانيني باألطراف الدولية واملؤسسات التي تسخر من قوة
هذه القيم واقتناع الشعب بها.
نحن نثبت أيضا ً أن الديمقراطية ليست مهمة بنظر أقلية
نخبوية فحسب ،بل إنها ته ّم شعوبا ً بأكملها .تكشف تجربتنا
أن الدفاع عن الديمقراطية يســتحق العناء ألنه ينعكس إيجابا ً
عىل الشــعب ،وألن الديمقراطيات تبقى أكثــر قوة عىل املدى
الطويل وتزيد اآلمال بمستقبل أفضل.
بعد مرور أكثر من أربعة أشــهر عىل بدء هذه الحرب
وعــودة عدد كبري من الســفارات األجنبيــة إىل العاصمة
كييف ،أســمع دوما ً إىل أي حد تفاجأ الغرب بحجم الوحدة

بني األوكرانيني ،ويســألني الكثريون عــن احتمال تجدّد
الرصاعات السياسية التي كانت قائمة يف السنوات األخرية.
كانت االنقســامات السياســية تُعترب يف تلك الفرتة سببا ً
محتمال ً النهيــار أوكرانيا كدولة بحد ذاتهاّ .
لكن بلدنا أثبت
أنه األقوى حني واجه أخطر أنــواع التهديدات .لقد تحوّلت
املســائل التي كنا نعتربها نقاط ضعفنــا (أي الخالفات
السياسية ،والتعددية الثقافية ،وغياب التسلسل الهرمي)
إىل عوامل تصبّ يف مصلحتنا.
قد يكون بوتني محقا ً يف مســألة واحــدة رغم كل يشء:
االنتماء إىل أوكرانيا خيار سيايس .لقد ّ
تبي أن هذا االنتماء هو
واع حول القيم املكتسبة والقناعة القائلة إن الشعب الذي
قرار ٍ
يتمتع بإرادة ح ّرة قادر عىل تحســن وضع بلده .يشعر بوتني
بالقلق من تشجيع شــعوب أخرى عىل القيام باملثل .لقد قام
أربعون مليون أوكراني بهذا الخيار ،وال يمكن تدمري قرارنا إال
عرب إبادتنا كأمة سياسية كاملة.

اقــــتصــــاد
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نقابة موظفي مصرف لبنان تعلن اإلضراب التحذيري ثالثة أيام ومخاوف على سعر الصرف

فنون الحاكم في السير إلى مآربه فوق "دم" المواطن واإلقتصاد
لم يكن ينقص مشهد اإلضرابات العامة والتحذيرية في مؤسسات
الدولة من إدارات عامة وبلديات ومصالح مستقلة إال إضراب مصرف
لبنان ،لتكتمل مشهدية التعطيل .إال أنه عكس موظفي الدولة
المقهورين الذين يتقاضون  5في المئة من قيمة رواتبهم ،فان إضراب
موظفي "المركزي" أتى لشعورهم باالهانة من مالحقة رئيسهم،
والمس بكرامتهم وكرامة المؤسسة!
خالــــد أبــــو شقـــــرا
للمــرة الثانية يف غضون أقل من شــهر يتوقف
موظفو املركــزي عن العمــل .االرضاب التحذيري
االول كان يف  28حزيران الفائت ملدة يوم واحد فقط،
وذلك "حرصــا ً عىل املصلحة العامة ولتأمني الرواتب
واألجور للقطاع العام يف آخر الشــهر" ،كما أفادت
نقابتهم .أما االرضاب الثاني فسيمتد ملدة ثالثة أيام
ابتداء من يوم أمس االربعاء ولغاية يوم غد الجمعة.
وقد أتى بحسب نقابة املوظفني كرد عىل الترصفات
التي مورست وشــكلت تجنّيا ً وإفرتاء عىل املؤسسة
وموظفيها ،بعد مداهمة املدعية العامة لجبل لبنان
القاضية غادة عون املركزي لســوق الحاكم رياض
ســامة إىل التحقيق .تاركة بحســب بيانها إتاحة
ً
حماية للمؤسسة.
الوقت للعقالء للتدخل

اإلضراب كان ممنوعًا

ال يذكر خبري املخاطر املرصفية د.محمد فحييل
أن أرضب القطــاع املــريف يف يوم طيلــة الفرتة
املمتدة مــن العام  1995وصوال حتــى نهاية العام
 .2019وذلــك وقوفا عند رأي حاكمية مرصف لبنان
التي كانت ترفض كل أشــكال االرضابات يف القطاع
املرصيف" .فمن الناحية االجرائية كان القطاع املرصيف
هو الذي ّ
يمش الدم يف عروق االقتصاد اللبناني ،ولم
يكن مسموحا ً بايقاف الحياة وتعطيل االعمال نتيجة
ارضابات يكلف حلها ،مهمــا كان الثمن كبرياً ،أقل
بكثري من ترضر االقتصــاد ،وتوقف عرشات إن لم
يكن مئات املصالح الشخصية والتجارية واالنتاجية.
هذا طبعا ً عــدا عن انعكاس االرضاب الســيئ عىل
سمعة لبنان يف الخارج وعالقات القطاع املرصيف مع
املصارف املراسلة.

النتائج المباشرة لإلضراب

اليوم اختلف الوضع كلياً .فرأس السلطة النقدية
الغارق يف سبع دول يف العالم ،واملالحق لبنانيا ً من قبل

النيابة العامــة التمييزية ،بتهم االختالس ،والتزوير
واإلثراء غري املرشوع والتهــرب الرضيبي ...لم يعد
يخىش "بلل" تعطــل االقتصاد أوالً ،وتأثر ســمعة
القطاع ثانياً" .إذ انه من املستحيل أن ترضب نقابة
موظفي مــرف لبنان ،التي تديــن بالوالء املطلق
للحاكــم ،من دون ضوء أخرض منــه أو حتى طلب
مبارش" ،برأي فحييل .وذلك من أجل رفع منســوب
ارتفاع الدوالر أولى النتائج المباشرة إلضراب مصرف لبنان (رمزي الحاج)
الضغط ،وإثارة نقمة الشــارع عىل مالحقيه جراء
التداعيات السلبية التي يمكن ان تنتج عن االرضاب
الصادرة عــن وزارة املالية .وهو االمــر الذي يهدد
إىل مآربه حتــى لو كان الثمن موت االقتصاد .ولعل
املحدود .وما يمكن أن يرتكه االرضاب العام املفتوح
بتوقف رواتب موظفي القطاع العام ومســتحقات
املثال االبرز هو ما حصل قبل سنة من اليوم .حيث
عىل الوضع االقتصادي يف حال استمرت الحملة التي
البلديات وغريهــا الكثري يف حال امتــداد االرضاب
أبلغ الحاكــم يف مطلع حزيــران  2021املصارف
وتحوله إرضابا ً مفتوحا ً
تقودها ضده القاضية غادة عون بغطاء سيايس.
بالتوقــف عن تطبيق "التعميــم  "151بعد إصدار
مما ال شــك فيه أن توقف مــرف لبنان عن
من الناحية االقتصادية:
مجلس شورى الدولة حكما ً بعدم قانونية التعميم.
العمل جراء االرضاب املوقــت ،أو نتيجة ألي ظرف
 التوقف عن فتح االعتمادات الســترياد السلعما عنى العــودة إىل دفع ودائع الدوالر عىل ســعر
آخر ،يؤدي إىل نتائج ســلبية عــى االوضاع النقدية
التي ما زالت مدعومة ويف مقدمها البنزين .حيث من
 1500لرية ،بدال من  3900لرية ،سعر منصة صريفة
املالية واالقتصادية وتوقف كل يشء له طابع إجرائي
غري املســتبعد أن تلجأ املحطات للتوقف عن التعبئة
آنذاك كون هذا هو السعر الرسمي .االمر الذي أثار
يف مرصف لبنان" ،بحســب فحييل" ،حيث يظهر أن
خصوصا يف حال استشــعر تجار النفط ارتفاعا ً يف
سخط الشــارع وأحدث موجة تدافع عىل املصارف
الرقابة هي الغائب االكرب عن السياسة النقدية".
االسعار العاملية.
للسحب بحســب التعميم قبل البدء بتنفيذ القرار.
مــن الناحية النقدية ســيؤدي
أما عىل صعيد عمل املصارف
فما كان مــن رئيس الجمهورية إال الدعوة الجتماع
االرضاب إىل:
التي تحولت إىل صندوق للسحب
طارئ جمع الحاكم مع رئيس مجلس شورى الدولة
 توقف العمــل بمنصة صريفة،بحســب التعاميم فــان توقف
القايض فــادي الياس ،وتقرير عــدم تبلغ الحاكم
مــرف لبنــان عــن العمل،
بالقرار وبالتايل استمرار العمل بالتعميم  .151مع
مما يدفع التجار واملواطنني إىل التوجّ ه لم تكن نقابة موظفي
للسوق املوازية للحصول عىل الدوالرات مصرف لبنان لتضرب من سينعكس بشــكل أسايس عىل
العلم أن دفع الودائع عىل ســعر رصف  3900لرية
مقابل ما يملكونه مــن لريات .االمر
ســعر الرصف ،إال انه لن يكون
وقتهــا كان يقتطع من الودائع نحو  70يف املئة من
الذي قــد يؤدي إىل زيــادة الطلب عىل دون ضوء أخضر من الحاكم
التأثــر الكبري مــن وجهة نظر
قيمتها .فكرست أعىل املراجع السياسية مرة جديدة
أو طلب مباشر منه
الدوالر وبالتايل ارتفاع سعر الرصف.
فحيــي نظــرا ً ملحدوديــة أيام
سلطة الحاكم املطلقة مطلقة يده يف تحديد أسعار
 تعطل غرف املقاصة يف مرصفاالرضاب ،وإن حصــل تغــر
رصف عىل هواه بدال ً من الضغط عليه لتحرير سعر
لبنان وتوقف تسديد الشــيكات باللرية اللبنانية أو
جوهري فســيكون برأيــه متعمدا ً وليس بســبب
الرصف أو أقله توحيده.
العملة االجنبية.
االرضاب خصوصا أن عمليات التحويل عرب صريفة
مرة جديدة يلجأ الحاكم للعبة نفسها ،ويكفي
 وقف كل أشكال الحواالت وفتح االعتمادات.		
تأخذ يومني بالحد االدنى.
أن يصل ســعر الرصف إىل  35ألف لرية حتى يرىض
 توقف كل االجراءات املتعلقة باحكام التعميمقســم كبري من اللبنانيني بوقف مالحقة وتبييض
 158و .151حيث تستحصل املصارف يوميا ً بحسب
صفحتــه لعودة الدوالر إىل  29ألفاً .إنها سياســة
فن الضغط
فحييل عىل النقود من مرصف لبنان.
العصا والجزرة التي مــا انفك حاكم مرصف لبنان
سياســة الضغــط املربمجــة عىل الســلطة
من الناحية املالية:
يســتعملها منذ بداية االزمة .سياســة ال تروض
السياسية وعىل أي جهة تعارض إجراءات املركزي،
 عدم القدرة عىل تسديد أوامر الدفع والحواالتاملواطنني إنما السلطة مجتمعة.
ليست غريبة عن "الحاكم" الذي يتقن فن الوصول

"الهيئات اإلقتصادية" تدعو إلى ْ
وقف
التد ّ
خل السياسي بالقضاء
اعتــرت الهيئات اإلقتصاديــة اللبنانية أن "ما
وصلت إليه البالد من أوضاع مأســوية وتفكك الدولة
وتحللهــا وآخر فصول ذلك مداهمــة مرصف لبنان
أمس ،يدعو للحزن الشديد والخوف مما هو ٍ
آت".
وأضافت يف بيان "لسخرية القدر ،الدولة تواجه
الدولة ...يف مشــهد غري مألوف وغري مســبوق عىل
املستوى العاملي ،ويعطي داللة واضحة اىل ما وصلت
إليــه البالد من تــرذم وفوىض عارمــة"ّ .
وعبت
الهيئات عن" اســتنكارها الشــديد ملا جرى أمس يف
مرصف لبنان ،الذي ييسء كثريا ً أيضا ً اىل ما تبقى من
صورة لبنان وســمعته ويساهم بتدمري ما تبقى من
مؤسسات الدولة" .وشددت عىل "رضورة أن يش ّكل
هذا الحدث محطة لدى املسؤولني لصحوة ضمائرهم
ومراجعة حساباتهم ونهجهم لوقف هذا املسلسل من
االنهيارات الــذي يقيض عىل كل يشء" .وقالت "ثالث
ســنوات مضت عىل األزمة اإلقتصاديــة من دون أن
يتخذوا أي إجراء فعيل لإلنقــاذ ،إنما بالعكس لم ن َر

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0213
هرفينا األوكرانية
$ 0.0339

سوى املشاحنات واملناكفات والتخريب شبه اليومي،
ما أوصل لبنان اىل أسوأ أزمة إقتصادية عاملية".
ودعت الهيئــات "من يريد اإلنجــاز ،ومن يريد
أن يتباهى به ،للذهاب فــورا ً للقيام بأعمال إنقاذية
توقف اإلنهيار وتعيد اإلعتبار لكرامة اإلنسان ولبنان،
والطريق معروف لدى الجميــع ،وهو :إقرار املوازنة
العامــة والقوانني اإلصالحية وخطــة تعاف عادلة
وموثوقــة ،اإلتفاق مع صندوق النقــد الدويل ،تنفيذ
اإلصالحــات املطلوبة ،الدفع العتمــاد أصول الحكم
الرشيد ،واألهم العمل إلعادة اإلعتبار للدولة وهيبتها
وسلطتها وسلطانها".
وختمت "مطلبنا ودعوتنــا يف هذه اللحظة هو
توقف كل القوى السياسية عن التدخل بالقضاء ورفع
ً
مطالبة بشدة باتخاذ كل اإلجراءات التي
يدها عنه"،
ّ
ترسخ اســتقاللية القضاء" ،ألنه ال قيامة للدولة من
دون قضاء ح ّر مستقل ،ال يحكم إال بالعدل وال ينطق
إال بالحقيقة".

االسترليني
$ 1.1979
الين الياباني
$ 0.0072

بيـتـكـوين
$ 24076
الذهب
$ 1705

إحالة شكوى بحق صاحب مولّد
إلى القاضي ابراهيم
أحال محافظ بريوت القــايض مروان عبود اىل
النائب العام املايل القايض عيل ابراهيم شكوى يف حق
صاحب ومستثمر مولدات كهربائية خاصة إشرتاك،
مركزة أمام العقارين رقم  559و 566منطقة الرميل
العقارية يف محلة فســوح  -جادة شارل مالك ،من
دون مسوغ قانوني.
وأعلنــت بلدية بريوت يف بيــان أمس ،أنه "من
خالل الجوالت التفتيشية للمراقبني التابعني ملصلحة
املؤسســات املصنفة يف بلدية بــروت ،عىل مولدات
الكهرباء الخاصة -اإلشــراك العائــدة له ،للتثبت
من تركيب العدادات للمشــركني لديه ،تبني أنه لم
يتقيد بمضمون القــرار رقــم /1/40أ.ت .تاريخ
 2021/10/7الصادر عن وزير اإلقتصاد والتجارة،
الذي يلزم أصحاب املولــدات الكهربائية الخاصة -
إشــراك ،وعىل نفقتهم الخاصــة ،تركيب عدادات
للمشرتكني لديهم .كما لم يلتزم التسعرية التوجيهية
لشهر أيار  2022املحددة بكتاب وزير الطاقة واملياه

CMC crypto
$ 540
الفـضـة
$ 18.76

رقم  /3957وتاريــخ  ."2022/5/31ولفت إىل أنه
"تبني أن هذه املولدات ال تســتويف رشوط الســامة
العامة البيئية والصحية وتشكل رضرا ً عىل الجوار،
علما ً بأنه بتاريــخ  2021/11/10و2022/2/11
تعهد لإلدارة تركيب عدادات للمشرتكني لديه ووضع
مولداته يف األمالك الخاصة وتطبيق رشوط السالمة
العامة العائدة ملولدات الكهرباء ،وإبراز املســتندات
ذات الصلة".
وبناء عليه وملــا كان يقتيض ،إلــزام صاحب
ومســتثمر املولد موضوع الشكوى تركيب العدادات
للمشــركني لديه عىل نفقته الخاصــة ،واعتماده
األسعار التوجيهية الشــهرية التي تصدر عن وزارة
الطاقة واملياه عىل قاعدة عداد الكيلوواط /ســاعة،
وعدم قطع التيار الكهربائي عن أي من املشــركني
لديه ،واالستمرار يف إدارة املولدات وتزويدهم بالطاقة
الكهربائية اإلحتياطيــة ،...طلب املحافظ عبود من
القايض ابراهيم "إجراء املقتىض القانوني الالزم".

الروبل
$ 0.0182

اليوان الصيني
$ 0.1481

الليرة التركية
$ 0.0569

بــرنــت
$ 107.14

خام WTI
$ 104.14

طن القمح
$ 347
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إقتـــصـــــاد
العـــدد  - ٨٨٩السنــــة الـرابـعـة

الـخـمـيـس  ٢١تـمـوز 2022

إطالق حملة "«أهال بهالطلة"...
ّ
تحقق نقلة نوعية
و"السياحة"
مهم ينمو ويكــر وينجح .هذا هو لبنان،
إعتربت الســفرية األمريكية دوروثي
ويجب أن يكون لدينــا دائما ً األمل ،بأن ال
شــيا ان «االقتصاد اللبناني يعتمد بشكل
خيار للبنان اال أن يكــون مزدهرا ً وينمو
كبري عىل الســياحة وان االزمة اللبنانية
نموه الطبيعي».
االقتصاديــة واملالية صعبة جــدا ً وكذلك
وتابع« :استطاعت وزارة السياحة أن
كانت جائحــة «كورونا» ،وايضا ً االنفجار
تقوم بنقلة نوعية للسياحة يف هذه األوقات
الهائل يف املرفأ والتحديــات الكبرية التي
الصعبة .املصاعــب قائمة يف كل مطارات
واجهتها الكوادر الطبيــة ،وعىل رغم كل
العالــم ،إذ يف مطار لنــدن وصلت طائرة
ذلك فإن كل الطائرات التي تحط يف املطار
طريان الرشق األوسط قبل وقتها بخمس
مليئة بالســياح وكنت اعمل من اجل ان
دقائق وبقيت اكثر من ساعة لتتمكن من
نعزز السياحة يف لبنان مع العائلة واألهل،
الهبوط .وتكدّست الحقائب
لذلك اتشاطر معكم التفاؤل
يف مطار اوروبي آخر وباتت
بهــذا الصيف الواعــد جداً.
مفقودة .ما مطــار بريوت
وهنا ال بــد من ان نثني عىل شيا :الطائرات مليئة
ورغــم كل الصعوبات يقوم
عمــل الوزير وليــد نصار
وايضا ً احد مؤســي  Liveبالسيّاح وأشاطركم بكل واجباته».
 Love Lebanonإيدي بيطار التفاؤل بأن الصيف
وتوجه إىل وزير السياحة
يف حكومــة ترصيف األعمال
ملواجهــة التحديات وجذب
واعد جدًا
وليد ّ
نصــار ،فقال« :اخرتتم
األمل لــكل اللبنانيني الذين
للحملة شــعارات من اغنيــات لبنانية،
يعيشون هنا او يف الخارج».
اول حملة كان عنوانهــا «بحبك يا لبنان،
واضافت« :ســفارة الواليات املتحدة
كيف ما كنت بحبك» لفريوز واليوم «اهال
االمريكية ترغــب بتعزيز جمال لبنان عرب
بهالطلــة اهال» لصبــاح .ونتمنى منكم
تطوير ودعم تطبيق ،live love lebanon
جميعــا ً ان تدعوا معي اذا اســتمرينا يف
ان هذا املرشوع كان عنرصا ً اساســيا ً يف
اختيــار االغاني كشــعارات ،اال نصل اىل
الرشاكة املتوســطية وعرب هذا الربنامج
اغنية عالعصفورية».
اســتثمرنا اكثر من  300مليــون دوالر
وكان أطلق وزير السياحة يف حكومة
امريكي ونأمل ان نتابع هذه الجهود.
ترصيف األعمــال وليد نصار أمس ،حملة
ورأى رئيس حكومة ترصيف االعمال
صيف لبنــان « - 2022أهال بهالط ّلة» ،يف
نجيب ميقاتي خالل رعايته احتفال «اهال
احتفال أقيم يف مركز التدريب واملؤتمرات
بهالطلة»« ،أننا يف هذه األيام السوداء نرى
التابع لرشكــة طريان الرشق األوســط
ضوءا ً ســاطعا ً يلمع يف قطــاع اقتصادي

أخبار سريعة
بيرم ل »ـ"المصارف" :تسديد
السحوبات أو بدء التفتيش

ميقاتي متحدّثًا خالل إطالق حملة صيف لبنان 2022

بالتعــاون مــع .Live Love Lebanon
وحــره عدد مــن الــوزراء يف حكومة
ترصيــف األعمال ورئيــس مجلس ادارة
رشكــة طــران الرشق األوســط محمد
الحوت واملدير العام للطريان املدني فادي
الحســن ،والنائبان ايوب حميد ووضاح
الصادق وسفراء.

خطة عمل «السياحة»

ثم تطــرق وزير الســياحة نصار اىل
نقاط خ ّ
طةِ
ِ
عمل وزار ِة ّ
الســياحة،
أبــرز
ِ
ِ
فقال« :بارشنَــا بزياد ِة عددِ
مكاتب وزارة
ِ
املناطق ّ
ّ
كافة لي َِص َل عددُها
الســياحةِ يف
ِ
إطار
اإلجمــايل إىل  37مكتبــاً .وذلــك يف
ِ
الخطةِ ا ّلتي ســتطب ُّق عىل مدى ســنتني
وتهد ُ
األمــور عىل ك ٍّل من
تســهيل
ِف إىل
ِ
ِ
ّ
ائح .وأشار اىل أننا
والس
واملستثمر
املواطن
ِ
ِ
ِ
«سنتعاو ُن مع بلديةِ زغرتا-إهدن لنفتتحَ
مكتبا ً جديدا ً يف منطقــة إهدن يف  30من
املقبل
األسبوع
الجاري .كما ســنفتتحُ يف
ِ
ِ
مكتب الشباك املوحد «»One Stop Shop

يف مبنى الوزارة ،بتمويل من وكالةِ التّعاون
والتّنســيق الرتكية « ،»TIKAوســيكو ُن
َ
الوصل بني اإلدار ِة املركزيةِ
واملكاتب
صلة
ِ
ِ
ّةِ
املناطق املختلفةِ  .وع َّد ْلنا مها َم
يف
ي
السياح
ِ
املكات ِِب لتتحوّ َل من مكاتب اســتعالمية
طلبات ّ
ِ
خيص
استقبال
فقط إىل مكاتب
الت ِ
ِ
للمؤسسات السياحيّةِ  ،وسنز ِّو ُد ّ
ِ
كل ً منها
خالل «مرشوع
بخدمةِ «تجربةِ الزائر» من
ِ
 »Visitors Experienceعرب مل ِء استمار ٍة
ُ
الخدمة إىل تقوي ِم
إلكرتونيــاً .وتهدف هذه
السياحيةِ ّ
ً
نوعيّةِ
ِ
الخدمات ّ
وصول إىل
كافة
تحسني السياحةِ الداخليةِ وتطويرها».
ِ
بالتعاون مع وزارة
وأضــاف« :نعم ُل
ِ
األشغال عىل تنظي ِم موضوع تاكيس املطار
ِ
قانون تب َّلغنا بأنّه
اقرتاح
إقرار
إىل
ونسعى
ِ
ٍ
ِ
أعمال الهيئة العامة
جدول
ســيُ ْد َرج عىل
ِ
ِ
ملجلس النُوّاب ا ّلتي ســتَنْعق ُد األســبو َع
ِ
املقبل ،وسيســمحُ هذا القانــون للدّولةِ
ِ
رشكات
اللبنانيةِ باســتيفا ِء رسومِها من
ِ
بالعمالت األجنبيّــةِ  ،ما يَزي ُد من
الطريان
ّةِ
ِ
العامّ
املدني».
للطريان
ة
ي
املدير
إيرادات
ّ
ِ

مســـاحة حـــرّة

دولة الالندرومات الكبير ()۲٢
جــان-كــلــود ســعــاده
الكالم عن «اقتصاد الريــع» فيه الكثري من املغالطات،
فمبدأ اقتصاد الريــع يصحّ أصالً يف الــدول الغنيّة باملوارد
الطبيعيّة والتــي يمكنها أن تســتعمل مداخيلها من هذه
الثروات لتغطية ميزانيات الدولة وتوزيع الريع بشكل مبارش
أو غري مبارش عن طريق التوظيف يف الدولة ومؤسســاتها
أو برامج املساعدات االجتماعية ومجانية التعليم والطبابة
وغريها .وتصح تسمية «اإلقتصاد الريعي» عىل مرحلة نشوء
الدول الغنية بالنفط والغاز وقبل أن تتحوّل معظم هذه الدول
وتبعا ً لخطط اسرتاتيجية إىل استعمال موارد الثروة الطبيعية
لبناء اقتصادات منتجة ومتطوّرة.
أمّ ا «تقاســم» املنافع يف دولة ما بعــد الحرب يف لبنان
فلم يكن بهدف استفادة املجتمع من موارد طبيعية بل كان
توزيعا ً للنهب والســمرسات والدين العام وتفصيل القوانني
ملنفعــة النافذين وجماعاتهم إضافــة إىل الهدر والتوظيف
الزبائني يف الدولة واســتفادة فئات محدودة من سياسات
الفوائد والقروض التي إعتمدها مرصف لبنان .ومع شــحّ
موارد الدولة وتقاعسها عن تحصيل حقوقها كانت اإلستدانة
هي الحل الســحري لدى املنظومة الحاكمــة أوال ً بالعملة
املحليّة وصوال ً إىل القرار الكارثي باإلستدانة بالدوالر .رسيعا ً
تحوّلت آلة اإلســتدانة الحكومية إىل مخطط بونزي ضخم
يفوق حجمه عدّة م ّرات حجم اإلقتصاد اللبناني وتمت إدارته
وتطويره من قبل املرصف املركزي والقطاع املرصيف بأكمله
تحت أعني املنظومة السياسية وبركتها.

إعرف عميلك

أمّ ــا املصارف اللبنانية فكانت هي املســؤولة املبارشة
نظريّا ً عن مراقبة عمليات تبييض األموال وإعالم السلطات
ّ
املختصة عن الحاالت املثرية للريبة وذلك عرب تطبيق القوانني
والقواعد املرصفيــة العاملية؛ أما فعليّــا ً فاقترصت حاالت
التشدد عىل عدد قليل من حاميل الجنسيات األجنبية وبعض
الحاالت املرتبطة بالسياسة .فاملصارف التي كانت مشغولة
لسنوات بجمع الدوالرات وتوظيفها لدى مرصف لبنان بفوائد
مرتفعة ،كان يفرتض بها تطبيق القانون رقم  2015 44حول
مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومن واجباتها أيضا ً
معرفة زبائنها والتحقق من مصادر األموال التي تصل إليها
وأن تعرف القدر الــكايف عن هؤالء العمالء وطبيعة أعمالهم
ومداخيلهم ومدى تناســبها مع املبالــغ املودعة لديها لكي
تتمكن من اإلبالغ عن الحاالت املشكوك بأمرها إىل السلطات
املعنية .لكن ال القانــون  44وال «إعرف عميلك» تمكنت من

إبطاء السباق املحموم الجتذاب الودائع وبناء األبراج إلداراتها
وتوســيع شــبكة فروعها وأعداد موظفيها .فاألرجح أن
املصارف كانت تعرف زبائنها جيــدا ً ولكنها أغفلت تطبيق
القوانني وســمحت لعدد ال بأس به من املشبوهني بدخول
النظام املرصيف دون عقبات تذكر وهناك اختبأوا وراء قانون
الرسية املرصفية الذي فقد مع الوقت ع ّلة وجوده وأصبح أداة
لتبييض األموال والته ّرب الرضيبي.

اإلقتصاد الرمادي وألوان أخرى

اإلبتكار الوحيــد للمنظومة املافياويّــة يف لبنان كان
استعمال مؤسسات الدولة نفسها ملمارسة نشاطاتها أمّ ا كل
الباقي فمستورد ومعروف من مافيات العالم وعصاباته .كما
أن كميّة التبييض يف بلد صغري ذي اقتصاد محدود وصلت إىل
درجة أصبحت مثرية للريبة حتى للمواطن العادي غري الخبري
بأمور الجرائم املالية .من هــذه املظاهر امللفتة نذكر بعض
األمثلة املعروفة من الكثريين:
أ  -إزدهار املضاربات العقارية وارتفاع أسعار العقارات
والشقق حتى بعد انحسار موجة  2008وما تبعها رغم وفرة
العرض مقارنة بطلب موسمي أكثره من املغرتبني اللبنانيني
أو مستثمرين عرب وأجانب .وتجدر اإلشارة إىل أن الكثري من
الشقق وخصوصا ً الفاخرة منها ال تزال فارغة وغري مسكونة
حتى اليوم.
ب – تفريخ الرشكات واملشــاريع التجارية التي ش ّكلت
تغطية ألعمال التبييض .فبينما النشاط التجاري واملدخول
الحقيقي لبعض هذه الرشكات لم يكن يكفي لتغطية فواتري
ّ
وتتوسع وتفتح فروعا ً جديدة.
اإلنارة ،كانت تستمر
ج  -ظاهرة النجاح الرسيــع لبعض األفراد والرشكات
الذين انتقلوا من نشــاط إقتصادي متواضع إىل نجاح باهر
بني ليلة وضحاها من دون أن يكونوا قد اخرتعوا تيســا أو
نتفليكس أو عالجا ً للكورونا.
د  -التبييــض التقليدي لحســاب عصابات املخدرات
والتهريب العابرة للحدود.
ه  -ظاهرة مشرتكة بني فساد النظام اللبناني وعمليات
تبييض األمــوال تمثّلت بتوزيع الحصص والرشــاوى عرب
رشكات قائمــة أو وهميّــة ومصارف .مثــال عىل ذلك هو
استعمال الفوائد املرتفعة والقروض املدعومة لتغطية انتقال
األموال من جهة إىل أخرى وذلك عرب املصارف؛ أو ترسية عقود
اإلستشارات واإلعالنات عىل جهات معيّنة أو ترتيب عقود بيع
وخدمات وهمّ ية لتغطية عمليات توزيع املنافع والرىش دون
أي عقبات رقابيّة تذكر.

«التبديل» الممنهج للثروات المشبوهة

و -إحدى أكرب جرائم املنظومة التي ال تغتفر هي عملية
«التبديل» املمنهج للثروات املشــبوهة التي جناها أصحابها
باللرية من الفوائد الفاحشة أو من عقود مع القطاع العام إىل
دوالرات حقيقية ومن ثم تحويلها إىل حساباتهم يف الخارج أو
إىل رشكات وهمية مسجلة يف املالذات الرضيبية وهذه يقال
إنها شــملت جميع املحظيني وهم ُكثر حتى الذين يدّعون
ّ
والعفة .فعند انفجــار األزمة وجد أصحاب الدوالرات
الفقر
الحقيقية أنفسهم عالقني مع حسابات بعملة مزوّرة وفاقدة
القيمة أسماها حاكم املرصف املركزي «دوالرات مح ّليّة» دون
أن تتم مســاءلته من قبل الدولة اللبنانية وال من قبل الدول
األجنبية التي تم اإلعتداء عىل عمالتها الوطنيّة.
ز  -الروايــات العديدة التي ذكرتهــا الصحف وتداولها
الناس عــن حقائب مليئة بالكاش كانــت تنقل يف طائرات
خاصة لشخصيات معروفة وتودع يف املصارف اللبنانية دون
سؤال ،وعن الطائرات الخاصة التي تنقل «متعهدي الحفالت»
كل خميس لتعود محمّ لة بالكاش وخالفه يوم األحد.
ح  -التجارة املث ّلثة بني لبنــان وأفريقيا وأمريكا ودول
أخرى حيث تبدأ الرحلة بســيارات مســتعملة أو ذهب أو
مجوهــرات أو أجهزة إلكرتونية وأدوات كهربائية وتنتهي يف
املصارف اللبنانية بعد مرور رسيع بنظام «الحوالة».
األمثلــة الظاهرة للعيان كثــرة وال تنتهي والحكايات
تروى عنها يف مقاهي بريوت وسهرات األصدقاء ففي الثقافة
ّ
واللص وامله ّرب مثاال ً يحتذى
الشعبيّة املريضة أصبح املجرم
يف «الشطارة» .لكن الفصل بني جميع هذه الروايات والحقيقة
الثابتة ممكن وهو اليوم أقــرب اىل الواقع من أي يوم مىض
فكل ما نحن بحاجة إليه هو إلغاء الرسيّة املرصفيّة والتدقيق
الجنائي يف جميع الحســابات والقيود املرصفيّة وخصوصا ً
حســابات الذين عملوا يف الدولة ومؤسساتها أو مع القطاع
ً
إضافة اىل كل من تدور حوله الشــبهات يف أي مجال او
العام
قطاع.
ال يمكننا بناء اقتصاد منتج وقادر عىل املنافســة قبل
إزالة اإلقتصــادات األخرى التي تخنقــه ،فاإلقتصاد املنتج
الحقيقــي ال يمكنــه أن يتعايش ويتنافس مــعإقتصاد
التبييض فرسعان ما يقتله اإلفالس أو اليأس أو كالهما معاً.
فمهنة جني الثروات الطائلة من دون تعب أو إنتاج حقيقي
أصبحت جزءا ً من األسطورة اللبنانية وتحوّلت دولة لبنان إىل
الندرومات كبري ج ّدا ً ال يتوقف عن العمل.
@JeanClaudeSaade
(*) خبري متقاعد يف التواصل االسرتاتيجي

وجّ ه وزير العمل في حكومة تصريف
األعمال مصطفى بيرم كتابا ً إلى
جمعية المصارف مؤكدا ً بموجبه على
كتابه السابق الموجه إلى مصرف
لبنان يطلب بموجبه من المصارف
«تسهيل سحب العامل لكامل أجره
الشهري دفعة واحدة من دون أي
قيود ،لكون األجر الشهري للعامل
هو حق ال يجوز المساس به متصل
بالقانون الطبيعي ،وك ّرسه اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان الذي له
القيمة الدستورية ،إال أن المصارف لم
تتقيد بهذا الواجب .وأعلن أن «وزارة
العمل لن تتهاون في حقوق العاملين،
وعدم التقيّد بهذا األمر سيدفع الوزارة
الى بدء إجراءات تفتيش للمصارف
واتخاذ التدابير التي يتيحها قانون
العمل واألنظمة التطبيقية له ،كما ولن
تتردد بإحالة أي مصرف ممتنع أمام
القضاء بجرم اساءة األمانة».

«"ليكويغاز" :ال تعدّيات
على األمالك العامة
أعلنت شركة ليكويغاز أن حمالت
تتجدّد ضدها على ّ
خلفية المرسوم
رقم  8789تاريخ 2022/2/11
الذي ّ
رخص لها بإشغال مساحة
إضافية من األمالك العامّ ة البحرية
ا ّلتي تشغلها منذ  55سنة بموجب
المرسوم رقم  8119تاريخ
 ،1967/8/19ولفتت الى أنه
«أصبح معروفا أن بعضا ً من أصحاب
المصالح الضيّقة ممّ ن يدّعون إقامة
المشاريع لغايات شخصية وتحقيق
ربح تجاري ضيق يسعون اليوم
للمساس بأمن الطاقة أي األمن
القومي االجتماعي ،وذلك باستهداف
منشأة من المنشآت النفطية الثماني
عشرة الممتدة بمحاذاة الشاطئ
اللبناني من أقصى الشمال الى
الجنوب لضرورات تفريغ وتخزين
وتوزيع البنزين والمازوت».
وأ ّكدت الشركة ّ
أن المشروع ال يشمل
ٍ
خزانات جديدة للمحروقات،
إضافة
وهو ال يتضمّ ن أيّ عمليات ردم
للبحر ،أو أيّة زيادة للمساحة المائية
المستثمرة ،أو أيّة عمليّة توسيع
الستيعاب عدد أكبر من بواخر
المحروقات .كما وأنّه ال توجد أيّة
تعدّيات فيه على األمالك العامّ ة أو
ً
إطالقا.
البحرية

«"المالية"» ّ
توقع
مرسوم عائدات
«"الصندوق البلدي »"

ّ
وقع وزير المال في حكومة تصريف
االعمال يوسف الخليل مرسوم
عائدات الصندوق البلدي المستقل،
على أن يباشر بدفع تلك العائدات بعد
أن يأخذ المرسوم مساره القانوني
وفق االصول.

دعم المنتجات
والمنتجين المحليين
أقام  Terre BeirutوAyache
 )& Associates (A & Aلقا ًء
لإلعالميين إلطالعهم على ما
يجمعه مطعم  Terreفي الجميزة
بين نتاج المزارعين المحليين
ومربّي الدواجن وحيوانات
المزارع والصيادين وغيرهم،
ليوفر بيئة دافئة ومصممة ّ
ّ
بدقة
لتم ّكن المرتادين من مشاركة
حبّهم الطعام وبالوقت نفسه دعم
المنتجات والمنتجين المحليين.

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٨٩السنــــة الـرابـعـة

بكركي تنتفض :تنحية عقيقي ومحاسبة...

بيان سينودس األساقفة أمس يعترب انتفاضة جديدة من البطريركية
املارونية لتأكيد اســتمرارها يف معركة اســتعادة القرار اللبناني رافضة
محاولة إعادتــه إىل زمن اإلحتالل وقلب للطاولة عىل من حاول أن يقلبها
عليها يف لعبة لم تعد خافية عىل أحد خصوصا ً مع غياب رئيس الجمهورية
ميشال عون عن السمع منذ تم توقيف املطران وإقفال أبواب قرص بعبدا
أمــام املراجعات األمر الذي خلق حالة تضامن واســعة مع البطريركية
املارونية ودعوات إىل رفع الســقف يف ظل مقارنات مع تلكؤ الســلطة
الحاكمة يف توقيف من يقومون بعمليات اإلغتيال وبالتهريب والقتل بينما
يحاولون اإلســتقواء عىل مطران ويتطاولون عىل بكركي وسيدها ومن
يمثله.
بيان املطارنة أمس جاء رصخة مدوية يف وجه السلطة بكل أوجهها
وتحالفاتها التي من خاللها تعمــل عىل تغيري هوية لبنان الذي بني عىل
أســس الحرية وهي ما كانت تظن كما ورد يف البيان أنها ستصل إىل زمن
مثل هذا الزمن.
وقد جاء يف البيان :بدعوة من غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة
بطرس الراعي التأم بعد ظهر اليوم  20تموز  2022يف
الرصح البطريركي
ِ
إستثنائي،
بشكل
يف الديمان املجم ُع الدائم
بحضور سيادة املطران موىس
ٍ
ّ
ِ
الحاج رئيس أســاقفة أبرشــيّة حيفا املارونيّة والنائب
البطريركي عىل
ّ
القدس واألرايض الفلسطينيّة وعمّ ان وأرايض اململكة األردنيّة الهاشميّة،
ِ
ملناقشةِ التعدّي
املؤسف واملستهجَ ن الذي تَعرض له عند مركز األمن العام
ٌ
الحدوديّ يف جنوب لبنان .واملجم ُع الدائم هو
ســلطة بطريركيّة مؤلفة
من أربعة أساقفة تجتمع برئاســةِ غبطة البطريرك يف الحاالت الطارئة
َ
والخطرية .وأصدر املجتمعون
البيان التايل:
وسائر
 - 1ما كانت البطريركي ُّة املاروني ُّة ،بطريركي ُّة أنطاكية
املرشق،
ِ
ِ
زمن يف جمهوريّةِ لبنان الكبري يَ ِت ُّم التع ّر ُ
تَ ُّ
ض
ظن أنّها يُمك ُن أن تَ ِصــ َل إىل ٍ
فيه أل ُ
ً
ســقف من دون وجه ّ
ٍ
حق
وخالفا لألصول واألعراف ومن دون أيّ
ِ
ِ
ودوره ورسالتِه ،ومن دون العودة إىل
ومقامه
لشخصه
اعتبار
مرجعيّتِه
ِ
ِ
ِ
والطليعي يف
الكنســيّة العليا التي كان لها وال يزال الدور الرائد
تأسيس
ِ
ّ
ً
دولة ديمقراطي ًّة تُ ِج ُّل الحري ِ
هذه الجُ مهوريّة واستمرارها ،وقد أرادَتها
ّات
وتُق ّد ُر الخصوصي ِ
ّات ويَح ُكمها مســؤولون يلتزمون الدستور ويحمون
ّ
ويرتف َ
عون عن الحزبي ِ
الرشعيّة ،ويحفظون العدل،
ّات واملصالح العائليّة،
ويحتضنون
دون تفرقة.
ِ
الشعب من ِ
َ
اعرتضت عنارص مركز
 - 2أوّل من أمس
األمن العا ّم الحدوديّ بقرار
ِ
من
مفوّض الحكومةِ لدى املحكمةِ العســكريِّة ،القايض فادي عقيقي،
ِ
ســياد َة املطران موىس الحاجّ  ،وهو قادم كعادته من أبرشيّته يف األرايض
املقدَّســة ،واحتَجزته ألكثر من اثنتي عرشة ساعة ،ومن دون أيّ إعتبار
مركز
الروحي ،وحَ ّققوا معه من دون مرب ٍّر يف
ملقامه
أمني ،وصادروا منه
ّ
ٍّ
ٍ
َ
واملساعدات ال ُ
ِ
وأوراقه
اللبناني وهاتفه
جواز سفره
طبي َّة واملالي َّة التي كان
ّ
ي ِ
َحملها إىل املحتاجني واملرىض يف لبنان من ك ّل الطوائف ومن محســنني
لبنانيّني وفلسطينيّنيّ ،
ِ
ألن دولتَهم لم تُحســن يف
السنوات األخرية إدار َة
البالد لتؤمّ ن لشعبها حاجاته األساسيّة .أمّ ا وقد حصل ك ُّل ذلك ،فال ب َّد من
مواجهةِ هذا التطاول وتصحيحه بمحاسبة ك ّل
مسؤول عمّ ا جرى مهما
ٍ
ِ
كان منصبه ،وحتى إقالته.
إن ما تع ّر َ
َّ - 3
ض له سياد ُة أخينا املطران موىس الحاج أعادنا إىل أزمنةِ
االحتالل والوال ِة يف
القرون الســابقةِ حني كان الغزا ُة واملحت ّلون يحاولون
ِ
ِ
دور الكنيســةِ املارونيّةِ يف لبنان والــرق ،هي التي َزرعَ ت يف
الني َل من ِ
اإلنســان
حقوق
الدفاع عن
هذه األرجاء روحَ الحريّةِ والصمود ،ومفهو َم
ِ
ِ
ِ
َ
املعتقدات والتآخي بني األديانَّ .
وحريّةِ
ِ
ِ
ْحَ
عر
ق
من
وا
و
أ
ذين
إن ا ّل
مناصبهم
ِ
للمطران الحاجّ َ
وخ ّ
بالتع ّر ِض
ططوا وأمَ ــروا ون َ ّفذوا عم َلهم املدان ،غاب
ِ
الرصح
عنهم أن ما قاموا به وما يقومون بهَ ،لم و َلن يؤث ِّ َر عىل
البطريركي
ّ
ِ
ٍ
الذي َ
وسلطنات
صمَ د يف وجهِ ممال َك
ودول ،فزالوا هم وبَقيت البطريركيّة
ٍ
يف خِ دمةِ اإلنسان ولبنان والرشق
وتعايش األديان بقوّة الله وأمانة شعبها.
ِ
ّ -4
إن ســياد َة املطران موىس الحاجّ ،
كسائر املطارنةِ الذين سبقوه
ِ
َ
ِ
توجيهات البطريركيّةِ املارونيّة
رأس األبرشيّةِ  ،يَلتز ُم
ورسالة حارض ِة
عىل ِ
بدوره بشــجاعةٍ وحكمةٍ
ــر ُ
ص دائما ً عىل القيا ِم
وروح
ِ
الفاتيكان ،يحَ ِ
ٍ
ّ
الحق واملعوز واملريض وخصوصا ً يف أزمنة
إنسانيّةٍ يف خدمة
الضيق والباليا
ِ
كالتي نعاني منها اليوم يف لبنان.
ّ -5
إن قلبَ ســيادة أخينا املطران الحاجّ ِمــن لح ٍم ود ٍم ال من حجر
ِ
ٍكقلوب ا ّلذين ال يُولون اهتماما ً ملآيس الشعب .ولو نأى سيادتُه
بنفسه عن
الدور لكان وُجبَ لومُه وليس ألنّه قام به َ
ِ
وخ ّفف من
القيا ِم بهذا
عذابات
ِ
اللبنانيّني .ويف هذا اإلطارّ ،
فإن املجمع الدائم ليس يف موق ِِع تربير ما قام به
سياد ُة املطران بل إنّه يؤ ّكد أحقيّة ما يقوم به ويسانده يف مهمّ ته الرعويّة.
 - 6إننا نرفض ونَشجُ ب ونَستنكر بأش ِّد العبارات ما ُ
سابق
اقتف عن
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
الفت ومشــبوه،
توقيت
تصوّر وتصميم ،ويف
ولغايــات كيديّة معروفة،
ٍ
ِّ
ِ
بحق أخينا املطران موىس الحاج .ونطالب
بوقف هذه املرسحيّة األمنيّة/
القضائيّة/السياســيّة ،وإعاد ِة كل املســاعدات التي احتُجزت إىل سيادة
املطران لتَص َل األمانات إىل أصحابها الذين ينتظرونها،
وإغالق هذه القضيّة
ِ
فوراً.
وإنّنا نســتغرب صمت الدولة تجاه ما تع ّرض له صاحب الســيادة
ونطالب وزير العدل باتّخاذ اإلجراءات املسلكيّة الالزمة ّ
بحق ك ّل من تثبت
مسؤوليّته يف فعل اإلساءة املتعمّ د.
 - 7ونذ ّكر يف هذا الســياق أنّها ليســت امل ّرة األوىل التي يَقرتف فيها
ُ
مفوّض الحكومةِ لدى املحكمةِ العسكريّة أعماال ً خارج األعراف واملألوف.
لذلك نطالب أيَضا ً مدّعي عام التمييز بإحالة القايض عقيقي إىل التفتيش
القضائي وتنحيته .ونجدّد مطالبتنا باســتقالليّة القضاء عن الســلطة
ّ
السياسيّة.
 - 8إنّنا نؤ ّكد أخريا ً عىل ثوابت ومواقف البطريركيّة املارونيّة الوطنيّة
التي لن تثنيها عنها أيّ ضغوط ونطالب الدولة اللبنانيّة بجميع مسؤوليها
باملحافظة عىل كرامة وحقوق ك ّل
لبناني ورفع الظلم عنه أكان مقيما ً عىل
ّ
أرض لبنان أو خارجها أو مبعدا ً عنها قرساً.

"الحاكم" يحشر "المركزي"

يف الواقع فإن التعميم الجديد يتعلق باملصارف ،واملؤسســات املالية،
والرشكات اللبنانية واألجنبية املرخص لها بإصدار بطاقات إيفاء أو دفع
إئتمان ،وال يطال فعليا ً العمالء من حمَ لة البطاقات إال يف مادته السابعة.
حيث أكــد رضورة تبليغ العمالء مــن أصحاب البطاقــات ،إلكرتونياً،
بكشف شهري عىل حســابات بطاقاتهم ،إال يف حال طلب العميل تزويده
بنســخة ورقية عن هذا الكشــف .وأيضا ً عدم تحميل العمالء رسوما ً أو
عموالت «تخرج عن العــادات املألوفة املتعارف عليها لقاء إتمام عمليات
الدفع بواســطة البطاقات املصدرة محليا ً بأي عملة كانت ولقاء عمليات
التسوية».
ببساطة أكد مرصف لبنان عدم اعرتافه نهائيا ً بالبطاقات املوصولة
عىل حسابات اللوالر .بحسب املستشار املايل د .غسان شماس مؤكدا ً من
خالل «إلغاء نص املادة االوىل من نظام التسوية االلكرتوني العائد لبطاقات
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االيفاء أو الدفع أو االئتمان املصدرة يف السوق اللبنانية واملستعملة محليا ً
عىل أجهزة نقاط البيع املرفق بالقرار االسايس  9668تاريخ  »2007أنه لم
يعد هناك بطاقات بالدوالر القديم العائد إىل ما قبل  17ترشين االول .2019
النقطة الثانية واالهم تمثلت يف املادة الثانية من التعميم ،حيث ّ
تخل
املركزي عن مقاصة الدوالر التي كان يجريها عىل البطاقات طوال الفرتة
املاضية .فقد «أناط مرصف لبنان بالــركات املصدرة للبطاقات كفيزا
وماســر كارد ...وغريها إجراء املقاصة يف الخارج عىل بطاقات الفريش
دوالر» ،بحسب شــماس .و»بالتايل فان العميل املنتدب يف السوق املحلية
للرشكة املصــدرة للبطاقات ،والذي عادة ما يكــون املرصف الذي يضع
 POSعند التجار ،يصبح هو املسؤول عن كل ما يتعلق بتسديد املدفوعات،
ووضع الرشوط التعاقدية ،وال يعود هناك من عالقة عىل االطالق ملرصف
لبنان بتسوية املدفوعات املتعلقة بالبطاقات املصدرة بالفريش دوالر».
يف املقابل أكد مرصف لبنان إجــراءه املقاصة عىل البطاقات باللرية
اللبنانية ،مشــددا ً عىل اســس التعامل .حيث طلب من رشكات بطاقات
اإليفاء أو الدفع أو االئتمان أو «املؤسسة املنتدبة» التايل:
 فتح حساب لدى مرصف لبنان بالعملة اللبنانية. تجميد مبلغ بالعملة اللبنانية لتأمني تسوية العمليات املرسلة منقبلها إىل مرصف لبنان لتنفيذها يف حســابات املشــركني املفتوحة لدى
مرصف لبنان .عــى أن يخصص هذا املبلغ لضمان تغطية الرصيد املدين
الناتج عن التسوية يف حال تعذر التسديد من قبل املشرتكني.
 تسديد الكلفة التشغيلية والنفقات التي يتكبدها مرصف لبنان لقاءإتمام عمليات التسوية ،وفقا ً لألصول التي يحددها األخري عىل أساس عدد
رسائل املدفوعات اإللكرتونية التي يستقبلها.

العراق :قتلى وجرحى بقصف تركي وهجوم...

وإثر القصف الرتكي ،ندّد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
بارتكاب «القوات الرتكية مجدّدا ً انتهاكا ً رصيحا ً وسافرا ً للسيادة العراقية
وحياة املواطنني العراقيني وأمنهم باستهداف أحد املصايف السياحية يف
محافظة دهوك» .وتوعّ د الكاظمــي يف تغريدة أن «العراق يحتفظ ّ
بحقه
الكامل بالر ّد عىل هذه اإلعتداءات وسيقوم بك ّل اإلجراءات الالزمة لحماية
شعبه وتحميل الطرف املعتدي ك ّل تبعات التصعيد املستم ّر».
ويف أعقاب الحادث ،أوفد الكاظمي وزيــر الخارجية ووفدا ً أمنيّا ً إىل
َ
«بأشــ ِّد العبارات القصف
منطقة القصف ،فيما دانت الحكومة العراقية
َ
اســتهدف منتجعا ً سياحيّا ً يف مدينة زاخو» ،بحسب بيان صادر عن
الذي
الخارجية العراقية .واعتربت أن القصف يُمثّل «انتهاكا ً صارخا ً لســيادة
العراق وتهديدا ً واضحا ً لآلمنني من املدنيني» ،متوعّ د ًة بأنّه «ســيت ّم اتخاذ
الديبلومايس ،بدءا ً من اللجو ِء إىل مجلس األمن».
أعىل مستويات الر ّد
ّ
ودانت حكومة إقليم كردستان أيضا ً «بأش ّد العبارات ،قصف مصيف
ً
مطالبة يف بيان بـ»إبعاد إقليم كردســتان
برخ من قبل القوات الرتكية»،
والنأي به عن املشكالت والنزاعات اإلقليمية التي يكون ضحيتها املواطنون
األبرياء» .كما طالب الزعيم الشــيعي مقتدى الصــدر بـ»تقليل التمثيل
الديبلومايس مع تركيا».
ويف وقت الحق من مســاء أمــس ،أعلنت الحكومــة العراقية أنها
ستســتدعي القائم بأعمالها لدى أنقرة «لغرض املشاورة» ،إثر اجتماع
طارئ للمجلس الوزاري لألمن الوطني ترأسه الكاظمي .كما ق ّرر املجلس
وفق بيان صادر عن املكتب اإلعالمي للكاظمي «إيقاف إجراءات إرســال
ســفري جديد إىل تركيا» ،باإلضافة إىل «توجيه وزارة الخارجية باستدعاء
السفري الرتكي لدى العراق وإبالغه اإلدانة».
وإذ دان املجلس ما ســمّ اه بـ»اإلعتداء الرتكي الغاشم الذي استهدف
املواطنــن األبرياء يف أحد املنتجعات الســياحية بمحافظة دهوك» ،ق ّرر
«مطالبة تركيا بتقديم اعتذار رسمي وسحب قواتها العسكرية من كافة
األرايض العراقية».
فضالً عن ذلك ،أعلن املجلس الوزاري لألمن الوطني عن «توجيه قيادة
العمليات املشــركة بتقديم تقرير يف شأن الحالة عىل الحدود العراقية -
الرتكية ،واتخاذ ك ّل الخطوات الالزمة للدفاع عن النفس» ،بينما نفت وزارة
ً
مبدية اعتقادها أن الهجوم
الخارجية الرتكية مسؤولية أنقرة عن القصف،
كان «إرهابيّاً».
شعبيّاً ،تظاهر العرشات أمام مركز ملنح تأشريات الدخول إىل تركيا يف
مدينة كربالء يف وسط البالد ،وأحرقوا العلم الرتكي .كما تظاهر العرشات
يف وسط مدينة النارصية يف الجنوب.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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أفقيا:

 – 1فنان لبناني.
 - 2فنانة لبنانية.
 - 3قرأ الكتاب  -صار رقي ًقا
ناعم الملمس.
 - 4مدينة في العراق  -اسم
موصول.
 - 5قادم  -صوت الطفل إذا بكى
 انتقال من درجة أو مرتبةوظيفية إلى درجة وظيفية
أعلى.
 - 6ضمير متصل  -انذهل
و ُبهت.
لطا قة
 - 7آ لــة ُتــحــ ِّو ل ا َّ
ا لميكا نيك َّية إ لــى طا قة
كهربائ َّية.
 - 8رئيس مصري راحل.
 - 9ضمير متصل  -أ وعية
الخمر.

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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توسع أهدافها في أوكرانيا
موسكو
ّ

وكشفت مصادر ديبلوماسية لوكالة «فرانس برس» أن اإلتفاق الذي
ّ
توصل إليه سفراء دول االتحاد األوروبي يف بروكسل يجب أن تُصادق عليه
الحكومات ليُنرش يف الجريدة الرسمية اليوم ،كي يدخل حيّز التنفيذ.
ويف الغضــون ،اتهمت رئيســة املفوضية األوروبّية أورســوال فون
دير اليني روسيا بممارسة ابتزاز وباســتخدام الغاز سالحا ً ض ّد االتحاد
ً
داعية الدول الـ 27األعضاء
األوروبي بخفضها اإلمدادات بشــكل جذري،
إىل اإلستعداد لتوقف كامل ،يف وقت اقرتحت فيه بروكسل خ ّ
طة تهدف إىل
خفض الطلب األوروبي عىل الغاز بنسبة  15يف املئة للتغ ّلب عىل انخفاض
اإلمدادات الروسية ،وذلك عرب الح ّد من تدفئة بعض املباني وتأجيل إغالق
مح ّ
طات الطاقة النووية وتشــجيع الرشكات عــى تقليل احتياجاتها،
وغريها من اإلجراءات.
ويف األثناءّ ،
وسعت روسيا أهدافها لتشمل مناطق غري تلك املوجودة يف
رشق أوكرانيا وحوض دونباس الذي ما زال يتع ّرض للقصف .وبعد  5أشهر
تقريبا ً من اندالع الحرب ،أكد وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف أن
األهداف العسكرية الروسية يف أوكرانيا لم تعُ د تقترص فقط عىل الرشق ،بل
تشمل أيضا ً «أرايضَ أخرى» ،ويُمكن أن تمتدّ.
وب ّرر الفروف هذا التغيري خالل مقابلة مع وكالة «ريا نوفوســتي»
ً
ومح ّ
مقارنــة مع الوضع عىل
طة «آر تــي» بـ»وضع جغرايف مختلف»
األرض يف نهاية آذار ،مؤكدا ً أن أهداف روسيا العسكرية «لم تعُ د (تشمل)
فقط جمهوريّتَ ْي دونيتســك ولوغانسك الشــعبيّتَ ْي ،بل أيضا ً منطقتَ ْي
خريسون وزابوريجيا (يف الجنوب) وسلسلة من األرايض األخرى والعملية
متواصلة بثبات».
وإذ رأى أن إجــراء محادثات مع كييف «لن يكون له معنى يف الوضع
الحايل» ،اعترب أن اإلتصاالت السابقة «كشفت فقط عدم وجود اإلرادة لدى
الجانب األوكراني ملناقشة أي يشء بجدّية».
ويف إشــارة اىل التغيري اإلسرتاتيجي الحاصل ،زار وزير الدفاع الرويس
ســرغي شــويغو مجموعة «الغرب» من الجنود الروس املشاركني يف
العمليات يف أوكرانيا ،بعد جولة تفقدية ملجموعات «الجنوب» و»الوسط»
و»الرشق» ،بحسب بيان للجيش.
َ
شــخص ْي وإصابة 9
ويف جنوب أوكرانيا ،أدّى قصف جديد إىل مقتل
بجروح يف نيكوبول ،كما أعلن رئيس بلدية املدينة أولكسندر سايوك .أمّ ا
يف خاركوف ،يف شــمال رشق البالد ،فأسفرت عمليات قصف عن مقتل 3
أشخاص ،وفق السلطات املح ّلية .ومن بني الضحايا فتى يبلغ  13عاما ً ُق ِت َل
قرب محطة للحافالت.

عموديا :

 – 1ارتداء الثوب  -سئم وضجر.
 - 2بلدة لبنانية في قضاء جبيل -
س الج ْذر في األرض.
َد َّ
 - 3أهداف ومقاصد  -سيطر على.
 - 4يجري في العروق  -دولة
أفريقية.
 - 5أصناف  -أداة نصب.
 - 6متشابهان  -كان ذا عظمة
وعراقة تبعث على الفخر.
 - 7روث الحيوانات  -كتابة
وتسجيل.
ليل  -منخفض
 - 8يحا د ثه ً
باألجنبية.
 - 9حاوره وجادله.
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حلول العدد السابق
أفقيا – 1 :استقرض  -بن  - 2 -محمد صبحي  - 3 -يبر  -اعالن - 4 -
له  -اص  -اري  - 5 -دل  -فو  - 6 -وب  -البارد  - 7 -المس  -سبعل
  - 8ارتكز  -نوه  - 9 -المهني.عموديا - 1 :اميل زوال  - 2 -سحبه  -بارع  - 3 -تمر  -مت  - 4 -قد
 االسكا  - 5 -رصاص  -زل  - 6 -ضبع  -حبس  - 7 -حال  -ابنه 8 - بيار فرعون  - 9 -نيو دلهي.سودوكو

1
7
4
3
8
9
2
5
6

6
9
5
4
2
7
3
1
8

8
2
3
1
6
5
7
4
9

3
8
2
7
5
4
9
6
1

5
1
7
9
3
6
8
2
4

9
4
6
8
1
2
5
3
7

7
5
9
6
4
3
1
8
2

2
6
1
5
7
8
4
9
3

4
3
8
2
9
1
6
7
5

١٤

العـــــالــــم

العـــدد  - 889السنــــة الـرابـعـة

الـخـمـيـس  ٢١تـمـوز 2022

ماكرون يُح ّذر من "حلقة دامية" بين اإلسرائيليين
والفلسطينيين
فيما تُحــاول باريس تعزيز
دورها وحضورها عىل الســاحة
الرشق أوســطية ،دعــا الرئيس
الفرنيس إيمانويل ماكرون خالل
اســتقباله الرئيس الفلسطيني
محمود عباس يف قــر اإلليزيه
أمــس إىل اســتئناف «الحــوار
السيايس املبارش» بني اإلرسائيليني
والفلســطينيني ،محــ ّذرا ً من أن
«حلقة داميــة جديدة قد تندلع يف
أي لحظة».
وإذ رأى ماكرون ّ
أن «التوترات
وأعمال العنف واإلرهاب تتواصل
يف الــرق األوســط» ،اعترب أن
استئناف الحوار بني اإلرسائيليني
والفلســطينيني «طريــق صعب
وميلء بالعثــرات ،لكن ليس لدينا
بديل عن إحيــاء جهودنا من أجل
السالم» ،مستعيدا ً بذلك ترصيحات

أدىل بها قبــل  15يوما ً أمام رئيس
الوزراء اإلرسائييل يائري البيد.
كما طالب بـ»إنهاء التدابري
األحاديــة» ،يف إشــارة إىل «طرد
عائالت فلسطينية وهدم (املنازل)
وسياسة االستيطان ...التي تُبعد
احتمال قيام دولة فلســطينية
تعيش بسالم إىل جانب إرسائيل».
من جانبه ،أكد عباس رفضه
«ممارسات ســلطات اإلحتالل
اإلرسائييل التــي تعمل عىل تغيري
طابــع وهوية مدينــة القدس،
والتضييق عــى أهلها ،خصوصا ً
عمليات طرد الفلسطينيني منها
وهــدم منازلهم ...عــاو ًة عىل
النشاطات االســتيطانية وعنف
املستوطنني واالقتحامات للمدن
والقرى واملخيّمات الفلســطينية
وأعمــال القتل اليومــي يف ك ّل

ماكرون مصافحًا عباس خالل مؤتمرهما الصحافي أمس (أ ف ب)

مكان» .وجدّد الرئيس الفلسطيني
املطالبة بإلقاء الضوء عىل جريمة
قتل الصحافية الفلســطينية -
األمريكية شــرين أبــو عاقلة،

سوناك وتراس في السباق
نحو " 10داونينغ ستريت"

يتواجه الخصمان املحافظان رييش ســوناك وليز تراس ،اللذان يُقدّمان
رؤيتَ ْي مختلفتَ ْي يف شأن استجابة بريطانيا لألزمات املتعدّدة التي تواجهها،
يف األسابيع املقبلة ،للفوز بمنصب رئيس الوزراء املقبل بعد آخر تصويت أجراه
نوّاب الحزب أمس يف إطار عملية من مراحل عدّة.
ّ
منصة وسطية من االستقامة
وزير املال السابق سوناك الذي ينطلق من
املالية بمؤازرة «الرســوم الخرضاء» ملحاربة ّ
تغي املناخ ،تصدّر الساحة من
جديد بحصوله عىل  137صوتا ً يف االقرتاع الخامس واألخري للنواب املحافظني،
بينما فازت وزيرة الخارجية ليز تراس يف الســباق املحتدم عىل املركز الثاني
بفارق ضئيل بنيلها  113صوتاً ،مقابل  105أصوات لوزيرة الدفاع الســابقة
ّ
وســيتعي عىل ســوناك وتراس اآلن إقنــاع أعضاء حزب
بيني موردنت.
املحافظني الـ 200ألف الذين سيختارون الزعيم الجديد ورئيس الوزراء ،بعد
سلسلة من التجمّ عات اإلنتخابية عىل مســتوى البالد يف آب ،يف حني ستُعلن
النتيجة يف الخامس من أيلول .وستحصل بريطانيا عىل أوّل رئيس وزراء من
أصل آسيوي أو ثالث إمرأة يف املنصب.
ويبدو فوز سوناك بعيد املنال ،إذ إنه يتمتّع بتأييد أق ّل يف صفوف املنتسبني
ً
مقارنة مع صفوف نوابه .وبحسب استطالع أجراه مركز «يوغوف»
إىل الحزب
عىل نحو  725عضوا ً يف حزب املحافظني ،ســيُواجه سوناك هزيمة كبرية يف
الدورة النهائية من االقرتاع.

أوروبا ُتحصي أضرار الحرائق الهائلة
تُحيص دول غرب أوروبا
األرضار الهائلــة بعد موجة
ح ّر مصحوبة بحرائق مدمّ رة،
ال ســيّما يف جنــوب غــرب
فرنســا حيث توجّ ه الرئيس
إيمانويــل ماكــرون أمس،
بينما أشــار رئيس الوزراء
اإلســباني بيدرو سانشــيز
إىل وفــاة «أكثر مــن »500
شخص بســبب موجة الح ّر،
وذلك خالل زيارة إىل أراغون،
وهي منطقة يف شمال البالد
ترضّ رت من الحرائق.
ومنذ  12تموز ،يشــتعل
حريقــان يف جريوند ،وهي
مقاطعــة يف جنــوب غرب
فرنسا عىل ســواحل املحيط
األطلــي ،حيــث دمّ ــرت
الحرائــق  20600هكتار من
الغابات .كمــا دمّ ر حريق يف
بلدة النديراس  13600هكتار
من الغابات وأتى حريق يف ال
تيســت دو بوش عىل 7000
هكتار.
ــرت
ويف اليونــان ،ن ُ ِ َ
اإلمكانات الجوّية م ّرة أخرى
أمس إلخمــاد حريق انترش

إتهام أممي لـ"طالبان" بانتهاكات
لحقوق اإلنسان
إتهمــت األمم املتحــدة أمس حركة
«طالبــان» بارتكاب مئــات اإلنتهاكات
لحقــوق اإلنســان يف أفغانســتان منذ
استيالئها عىل الســلطة العام املايض ،من
بينها إعدامات بال محاكمة وتعذيب.
وقال رئيس بعثة األمم املتحدة يف
أفغانســتان باإلنابة ماركوس بوتزيل
خــال مؤتمر صحــايف يف كابول« :ال
شــك يف أن نتائــج تقريرنــا خطرة
للغاية» .ووثّق التقريــر  160اتهاما ً
بالقتل خــارج نطــاق القانون و56
حالــة تعذيب وســوء معاملة وأكثر
من  170من االعتقاالت أو التوقيفات
التعسفية التي اســتهدفت مسؤولني
حكوميني ســابقني وأعضاء يف قوات
األمن الوطني منذ آب املايض.

معتربا ً أنّها ُ
«قتلت بدم بارد ومن
دون أي ســبب» .وتساءل« :من
قتل شــرين أبو عاقلة؟» ،داعيا ً
إىل «محاسبة القتلة وعدم إفالتهم

من العقاب» .وهــذه امل ّرة األوىل
منذ أيلول  2018التي يزور فيها
عباس باريــس بدعوة من رئيس
فرنيس.

ومن أكثر أساليب التعذيب استخداماً،
الركل واللكم والصفع والرضب بالكابالت
واألنابيــب واســتخدام أجهــزة الصدم
الكهربائي .ووثــق التقرير أيضا ً أكثر من
 200من العقوبات القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة ،بما يف ذلك رضب أصحاب متاجر
لعدم ذهابهم إىل املســاجد ،وأكثر من 100
حالة استخدام مفرط للقوّة.
ووثق التقرير كذلك  87حالة عنف ض ّد
النساء والفتيات ،من بينها قتل واغتصاب
وانتحــار وتزويج قــري وزواج أطفال
ورضب واعتداءات وجريمتَ ْي رشف ،مشريا ً
إىل عدم تســجيل أي من تلك الحاالت لدى
القضاء رســميّاً .ومن بــن الحاالت التي
رصدها التقرير ،رجــم رجل وإمرأة حتّى
املوت بتهمة إقامة عالقة جنسية.

أخبار سريعة
إنتخاب ويكريمسينغه
رئيسًا لسريالنكا
إنتخب البرلمان السريالنكي
أمس رانيل ويكريمسينغه الذي
تو ّلى رئاسة الوزراء  6م ّرات،
رئيسا ً جديدا ً خلفا ً لغوتابايا
راجاباكسا الذي ف ّر من البالد
بعدما اقتحمت حشود غاضبة
القصر الرئاسي األسبوع
الماضي .وأظهرت نتائج رسمية
أن ويكريمسينغه حصل على
 134صوتا ً في اقتراع برلماني
تنافس فيه ّ 3
مرشحين .وحصل
منافسه الرئيسي وزير التربية
السابق دوالس االهابيروما على
 82صوتاً ،أمّ ا المرشح الثالث
وهو اليساري أنورا ديسانايمه
فلم ينل سوى  3أصوات ،ما
أعطى ويكريمسينغه الغالبية
المطلقة من األصوات .وقال
ويكريمسينغه في كلمة مقتضبة
أمام البرلمان« :انقساماتنا
انتهت اآلن» ،داعيا ً االهابيروما
إلي والعمل معا ً
إلى «االنضمام ّ
إلخراج البالد من األزمة التي
نواجهها» .وتُعتبر الحكومة
الحالية منح ّلة تلقائيّا ً وسيختار
الرئيس الجديد رئيسا ً للوزراء
لتشكيل حكومة جديدة.

ّ
مدمرة أميركيّة ُتثير
غضب بكين

من آثار موجة الحرائق في البرتغال (أ ف ب)

عند ســفح جبــل بينتييل يف
شــمال أثينا وهــدّد منازل،
فيما أجلت الســلطات مئات
األشــخاص .وكان ال يــزال
نحــو  500مــن عنــارص
اإلطفــاء و 120مركبة و9
طائــرات و 10مروحيــات
يف حــال ّ
تأهــب ملحاولــة
إخمــاد النريان التــي تلتهم
ضواح مــن العاصمة،
عدّة
ٍ

حيث يعيش عــرات آالف
األشخاص .وتُع ّد موجة الح ّر
التي رضبت دول غرب أوروبا
يف األيام األخــرة ،خصوصا ً
إسبانيا والربتغال وبريطانيا
وفرنسا ،وح ّ
طمت العديد من
األرقام القياســية لدرجات
الحــرارة ،ثانــي ظاهــرة
حرارية شــديدة خالل شهر
واحد تقريبا ً يف أوروبا.

ليبيا :إشادة أميركيّة بمساعي توحيد
الق ّوات المسلّحة
بعد اجتماع قيادات عسكرية ليبية
من رشق البالد وغربهــا بهدف توحيد
القوات املســ ّلحة ،أشــادت الســفارة
األمريكية يف ليبيا أمس بالتقدّم املحرز يف
ّ
«مؤسسة عسكرية
املســار األمني نحو
موحدة».
وإذ ضمّ ت الواليات املتحدة صوتها
إىل بعثة األمم املتحــدة للدعم يف ليبيا يف
اإلشــادة بالتقدّم املحرز يف هذا اإلطار،
اعتربت أن هذا التقــدّم حصل «بفضل
جهود اللواء الحــداد واللواء الناظوري،
وكذلك اللجنة العســكرية املشــركة
.»5+5
وشــدّدت عـــى أن «الواليــــات
املتحدة تواصل دعمهــا التنفيذ الكامل
التفاقيــة ترشيــن األوّل  2020لوقف
إطالق النار ،بما يف ذلك انسحاب جميع
القــوات األجنبية واملقاتلــن األجانب
واملرتزقة».

وناقش قادة عســكريون من رشق
ليبيا وغربهــا خالل اجتماعات نادرة يف
طرابلس اإلثنني والثلثاء ،تسمية رئيس
ّ
املؤسسة العسكرية
أركان واحد لتوحيد
يف البالد ،يف سابقة هي األوىل من نوعها
منذ نحو  11عاماً.
وجـــرت املحـــادثات بيـن وفـد
يرأسه رئيس أركان قوات املشري خليفة
حفرت الفريق أوّل عبد الرزاق الناظوري،
وآخر برئاســة رئيــس أركان القوات
العســكرية يف الغرب الفريق أوّل محمد
الحداد.

دانت الحكومة الصينية أمس
عبور مدمّ رة أميركية مضيق
تايوان ،متّ ً
همة الواليات المتحدة
بأنها تُريد «تدمير السالم
واإلستقرار» في هذا المم ّر
اإلستراتيجي الذي يفصل
الجزيرة عن الصين القارية.
وشدّد المتحدّث باسم قيادة
المنطقة الشرقية للصين
الكولونيل شي يي على أن القوات
الصينية هي دائما ً «في وضعية
ّ
تأهب لحماية السيادة الوطنية
ووحدة األراضي بك ّل حزم»،
بينما أعلنت وزارة الدفاع في
تايوان أنها راقبت عن كثب عبور
السفينة ،مؤكدة أن «األوضاع
عادية» .وأعلن األسطول األميركي
السابع في بيان أن المدمّ رة
األميركية «يو أس أس بينفولد»
من طراز «آرلي بيرك» قد «أجرت
مرورا ً روتينيّا ً عبر مضيق تايوان
في المياه الدولية».

دمشق :أردوغان
لم ُي ّ
حقق أهدافه
إعتبر وزير الخارجية السوري
فيصل المقداد خالل مؤتمر
صحافي مشترك مع نظيره
اإليراني حسين أمير عبداللهيان في
طهران أمس أن الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان لم يُحقق
أهدافه خالل القمّ ة مع نظي َريْه
اإليراني والروسي والتي عُ قِ دَت
على وقع تهديده ّ
بشن عملية
عسكرية في شمال سوريا .وقال
المقداد« :ننظر إلى ما ت ّم في قمّ ة
طهران على أنه إيجابي» ،الفتا ً إلى
أن «الطرف اآلخر (التركي) كان
له الكثير من األهداف والسياسات
التي أراد أن يفرضها على
االجتماع»ّ ،إل أن ذلك «لم يتحقق
بفِ عل المناقشات الجادة واآلراء
التي طرحها األصدقاء اإليرانيون
واألصدقاء الروس» .من جهته ،ك ّرر
وزير الخارجية اإليراني الدعوة إلى
خروج القوات األميركية من مناطق
شرق الفرات.

الريــــاضـــية
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العـــدد  - 889السنــــة الـرابـعـة

لبنان يُسقط الصين ويواجه األردن في الدور نصف النهائي
حجز منتخب لبنــان للرجال
مقعدا ً غاليا ً يف الدور نصف النهائي
لكأس آســيا بكرة السلة املقامة يف
اندونيســيا حتى يوم األحد املقبل
الصيني
بعدمــا تخطى خصمــه
ّ
بصعوبــة ( )69-72أمس ضمن
الدور ربع النهائي ،يف مباراة قوية
ومثرية لم يحسمها أبطال األرز إال يف
ثوانيها القاتلة ،ويقينا ً لو لم يقطع
جوناثــان آرليدج "طائــراً" رمية
ثالثية متّجهة نحو السلة اللبنانية
مع "لفظ" املباراة أنفاسها األخرية
ملا كان "التنّــن" الصيني قد ودّع
البطولة ربّما.
ومنذ بداية اللقاء ظهر إرصار
الالعبني اللبنانيني عــى الفوز ،ال
ســيما ّ
أن خصومهم الذين كانوا
يُعتربون "بعبع" القارة اآلســيوية
يف املايض ،لم يظهروا يف املســابقة
القا ّرية الحاليــة بمظهر املنتخب
الذي ال يُقهر ،فكان التفوّق نسبيا ً
للمنتخــب اللبناني منذ الربع األول
الــذي انهاه ملصلحتــه (،)13-17

وكذلــك الحال بالنســبة اىل الربع
الثاني الذي كان فيه لبنان الطرف
األفضل واألحسن انتشــارا ً (-39
.)30
ولــم تتبدّل الصــورة كثريا ً يف
الربع الثالث مع إستمرار السيطرة
اللبنانية عىل أرض امللعب ،فأصبح
الفارق يتّسع تدريجيا ً مع محاوالت
صينية مستميتة لتقليص الفارق،
اىل ان انتهى هــذا الربع (.)45-57
ويف الربع األخــر إنتفض الالعبون
الصينيون فسجّ لوا رميات متتالية
ســمحت لهم بتقليص الفارق اىل
( )59-61قبــل أن يعادلوا األرقام
( )61-61ويتقدّموا للمرة األوىل يف
املواجهة ( )63-64من رمية ناجحة
ّ
لكــن هايك
من خــارج القوس،
كيوكجيان ر ّد بمثلها للبنان (-66
 ،)64ث ّم إخرتق وائل عرقجي الدفاع
الصيني وســجّ ل بشكل رائع (-69
 ،)66قبل ّ
أن يوقع مع زمالئه اللقاء
بإسمهم بجدارة بفارق  3نقاط.
مثل لبنان :وائل عرقجي (32

برشلونة  -إنتر ميامي 0-6

دي يونغ ُيبعد الكرة من أمام تايلور (أ ف ب)

إستهل برشلونة اإلسباني جولته التحضريية يف الواليات املتحدة األمريكية
تمهيدا ً النطالق املوسم الجديد ،بسداسية نظيفة أمام إنرت ميامي ملالكه نجم
كرة القدم السابق االنكليزي ديفيد بيكهام عىل ملعب "درايف بنك ستاديوم"
يف ميامي ،يف ودية تألق خاللها الوافــد الجديد إىل صفوف النادي الكاتالوني
املهاجم الربازييل رافينيا.
وســجل رافينيا ( 25عاماً) واملنتقل إىل برشلونة قادما ً من ليدز يونايتد
اإلنكليزي مقابل  70مليون يورو ،هدفا ً ومرر كرتني حاسمتني.
ودفع مدرب برشلونة باملدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن والعب
الوســط العاجي فرانك كيســييه اللذين انضما إىل النادي يف انتقال ح ّر من
تشــليس االنكليزي وميالن اإليطايل عىل التوايل اساسيني ،فيما غاب املهاجم
البولوني روبرت ليفاندفســكي الذي قرر الرحيل عن بايرن ميونيخ االملاني
لالنتقال إىل النادي الكاتالوني مقابل  50مليون يورو.
وتناوب عىل تســجيل األهداف الغابوني بيار-ايمرييك أوباميانغ ()15
وأنســو فاتي ( )41وغايف ( )5والهولندي ممفيــس ديباي ( )69والفرنيس
عثمان ديمبيليه (( .)70أ ف ب)

الـخـمـيـس  ٢١تـمـوز 2022

أخبار سريعة
مشكلة حقيقية

سيرجيو درويش مسج ً
ال في السلة الصينية

نقطة) ،جوناثان آرليدج ( 16نقطة
و 11ريباوندز) ،ســرجيو درويش
( 10نقاط و 6ريباوندز و  3تمريرات
حاســمة و 3رسقــات للكــرة)،
اييل شــمعون ( 6نقــاط) ،هايك
كيوكجيــان ( 5نقاط و 6ريباوندز
و 3تمريرات حاســمة) ،كريم عز

الدين ( 3نقاط و 4ريباوندز) ،جريار
حديديان ،عيل حيدر ،يوسف خياط،
عيل مزهر وعيل منصور.
بهذه النتيجــة رضب منتخب
لبنان املصنــف  54عامليا ً و 9قارياً،
والذي ســيتقدّم ترتيبه كثريا ً عىل
الئحة التصنيف الدويل والقاريّ بعد

أربعة إنتصــارات متتالية يف كأس
آسيا ،موعدا ً يف الدور ما قبل النهائي
بعد غ ٍد السبت مع املنتخب األردني
الــذي ّ
حقق مفاجــأة بتغلبه عىل
نظريه اإليراني أحد املرشحني للفوز
بلقــب البطولة بفــارق  15نقطة
(.)76-91

مونديال القوى :خيبة نروجيّة مزدوجة
أنهى الربازييل أليسون دوس سانتوس سلسلة
االنتصارات املتتالية للنروجي كريستيان فارهولم
وتــوّ ج بذهبية ســباق  400م حواجز ،يف بطولة
العالم أللعاب القوى يف مدينة يوجني األمريكية.
ومنح دوس ســانتوس اللقــب األول لبالده
يف ســباق  400م حواجز يف تاريخ مشاركاتها يف
املونديال ،بعدما قطع املســافة بـ 46.29ثانية،
محققا ً رقما ً قياســيا ً لبطولة العالم هو الثالث يف
التاريخ ،ماحيا ً الرقم الســابق وهو  47.18ثانية
كان بحــوزة األمريكي كيفن يونغ منذ نســخة
شتوتغارت األملانية .1993
وتقدم دوس ســانتوس عىل األمريكيني راي
بنجامني ( 46.89ث) وتريفور باســيت (47.39
ث).
وح ّل فارهولم البطل األوملبي والعاملي وحامل
الرقم القيايس العاملي يف املركز الســابع بـ48.42
ثانية.
وتلقت النروج رضبة موجعــة ثانية بعدما
كانــت مرشــحة إىل ثنائية ذهبية ،حيث فشــل
مواطنها جاكوب إنغيربيغســتن يف احراز سباق
 1500م.
وكان اللقــب من نصيــب الربيطاني جايك
وايتمان بـ 3.29.23دقائق ،فيما حل إنغيربيغستن
ثانيــا ً ( 3.29.47د) واإلســباني محمــد كتري

كابو باقٍ مع فياريال
مـدّد العـب الوسـط الفرنـيس
املخرضم اتيـــان كابو عقــده مع
فياريــــال االســباني ملوسم اضايف
حتــى حزيــران من العــام ،2024
بحسب ما اعلن األخري يف بيان رسمي
امس.
وكان كابو ( 34عاماً) انضم اىل
فياريال ،الذي بلغ نصف نهائي دوري
أبطال أوروبا املوســم املايض ،قادما ً
من واتفورد اإلنكليزي يف سوق
االنتقاالت الشــتوية يف كانون
الثاني من العام .2021
وخــاض كابو ،العب تولوز
الفرنيس وتوتنهــام اإلنكليزي
سابقا ً أيضاً 27 ،مباراة يف صفوف
فياريال بارشاف مدربه اوناي ايمري
يف موسمه األول ،وســاهم يف احراز
فريقــه الدوري االوروبــي (يوروبا
ليغ) بالفوز عىل مانشســر يونايتد
اإلنكليزي بركالت الرتجيح يف مباراة
اختري فيها افضل العــب .كما لعب
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 44مباراة املوســم املايض وسجل 3
اهداف ونجح يف  5تمريرات حاسمة.
وحل فياريال ســابعا ً يف الدوري
اإلسباني املوسم املايض ،وسيخوض
بالتــايل الدور التمهيــدي للتأهل اىل
مســابقة "كونفرنس ليغ" ،الثالثة
من حيث األهميــة بعد دوري أبطال
أوروبا والــدوري األوروبي (يوروبا
ليغ).
(أ ف ب)

تشيه خالل مسابقة رمي القرص (أ ف ب)

ثالثا ً ( 3.29.90د) .وأحرزت األســرالية إليانور
باترسون مسابقة الوثب العايل ( 2.02م) ،بفارق
املحاوالت أمام األوكرانية ياروسالفا ماهوتشيخ،
وحلت اإليطالية إيلينا فالورتيغارا ثالثة ( 2.00م).
ونال السلوفيني كريتسيان تشيه ذهبية رمي
القرص برميه  71.13م يف محاولته الثالثة.
وحقق تشــيه رقما ً قياســيا ً جديدا ً لبطولة
العالم ،ماحيا ً الرقم السابق لليتواني فريجيليوس
أليكنا وهو  70.17م حققه يف هلســنكي يف  7آب
 .2005ونال نجل األخري ميكوالس امليدالية الفضية
( 69.27م) أمــام مواطنــه أندريوس غودزيوس
( 67.55م).
(أ ف ب)

سيرينا وديوكوفيتش في دورة سينسيناتي
أعلــن منظمــو دورة
سينســيناتي األمريكيــة
الدولية لكرة املرضب والتي
تنطلق الشــهر املقبل إدراج
اســم الالعبــة املخرضمة
األمريكية ســرينا وليامس
والرصبي نوفاك ديوكوفيتش
يف ســحب القرعة ،تمهيدا ً
ملشاركة محتملة يف بطولة
الواليات املتحدة املفتوحة.
وتحوم الشــكوك حول
مشــاركة ديوكوفيتــش،
بطل النســخة األخرية من
ويمبلدون واملتوّج بـ 21لقبا ً
كبرياً ،يف سينسيناتي األلف
نقطة للماسرتز املقررة بني
 13و 21آب املقبــل ،يف حال
تمســك بقرار عــدم تلقيه
اللقــاح املضــاد لفريوس
كورونا.
وتمنع الواليات املتحدة
الزوار األجانب غري ّ
امللقحني
من دخول البالد ،فيما رصّ ح
ديوكوفيتش سابقا ًبأنه ليس

لديه أي نيــة للحصول عىل
اللقاح .ولدى السيدات وإىل
جانب سريينا حاملة اللقب
يف العامــن  2014و،2015
تربز مشاركة البولونية ايغا
شفياتيك املصنفة أوىل عامليا ً
واملتوّجة بلقب بطولة فرنسا
املفتوحة مرتني والبيالروسية
أزارينــكا
فيكتوريــا
وماديسون كيز واالسبانية
غاربني موغوروزا والتشيكية
كارولينا بليشــكوفا .كما
تشارك الكازاخستانية إيلينا
ريباكينا بطلــة ويمبلدون

واليابانية ناومي أوســاكا
املتوجة بأربعة ألقاب كربى
والربيطانيــة إيما رادوكانو
الفائــزة بلقب فالشــينغ
ميدوز.
وغابــت ســرينا (40
عاماً) عــن املالعــب منذ
نحو عام لتعــود وتخوض
مباراتهــا األوىل يف الفردي
يف الدور األوّل من النســخة
االخرية من بطولة ويمبلدون
الربيطانية ،ثالثة البطوالت
األربع الكربى ،والتي انتهت
بخسارة مدوية( .أ ف ب)

أعرب خبي ٌر سلوي معروف عن
خشيته من عدم تمكن أندية الدرجة
األولى من إكمال مشوارها في
الموسم المقبل الفتقادها الراعي
الرسمي ،وقد تضط ّر قسرا ً الى
ّ
االنسحاب أو خوض مبارياتها
بالالعبين الشباب ،خصوصا ً ّ
ان
بعضها لم يسدّد كامل مستحقات
العبيه للموسم الفائت .وتابع:
ما زاد الطين بلة هو رفع أسعار
الالعبين من قبل أندية الرياضي
والحكمة وبيروت فيرست بطريقة
خيالية ،حيث بات من المستحيل
التعاقد مع أيّ العب من النخبة،
فاصبح الفارق بالتالي شاسعا ً فنيا ً
بين أندية وأخرى ،أضف الى ذلك
قرار اتحاد اللعبة اعتماد العبَين
أجنبيَين بدءا ً من الدوري المنتظم.

سنتينا جاهز

تلقى حارس المرمى الدولي
السابق محمد سنتينا بعد حصوله
على كتاب إستغنائه من نادي
التضامن صور ،عددا ً من العروض
الجدّية من أندية جنوبية أبرزها
الشباب الغازية ،حيث فرص
التوقيع على كشوفاته كبيرة ،كونه
يأمل أن يختتم مسيرته الكروية
الطويلة معه .سنتينا الذي يتد ّرب
يوميا ً للمحافظة على لياقته البدنية،
يملك سيرة ذاتية كبيرة بدأها مع
األهلي صيدا ،ث ّم مع أولمبيك بيروت
الذي أحرز معه لقبَي الدوريّ
والكأس ،وبعدها مع أندية النجمة،
العهد ،الراسينغ والبرج ،كما دافع
عن ألوان منتخبات لبنان ألكثر من
عشر سنوات.

طائرة :لقب لبناني ّ
في األردن

أحرز منتخب لبنان للكرة الطائرة
للناشئين (تحت الـ 19سنة) لقب
بطولة الدورة الرباعية الودّية
التي ن ّ
ظمها اإلتحاد األردني للعبة
في العاصمة عمّ ان بين  15و19
تموز الجاري ،بفوزه على صاحب
األرض ( )2-3وعلى قطر (،)0-3
في حين خسر مباراته األخيرة
أمام فلسطين ( )3-1بعدما أشرك
المد ّرب جوني اللقيس ومساعده
جون أبو جودة معظم العبي
االحتياط للوقوف على مستواهم
بعدما ضمنا فوز منتخبهما باللقب.
وتأتي هذه الدورة إستعدادا ً
لبطولة غرب آسيا األولى للناشئين
التي ستنطلق في مدينة الدمام
السعودية السبت المقبل.
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الـخـمـيـس  ٢١تـمـوز 2022

عمــــــــاد موســــــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

العصفورية الجديدة
تمنى رئيس حكومة لبنان محمد نجيب
ميقاتيّ ،أل نصل في سياق سبق األغاني
إلى أغنية "عالعصفورية" التي ّ
تجسد
واقعنا صيفا ً وشتا ًء في هذا العهد المبارك.
أغنية "أهال بهالط ّلة" التي أ ّلفها ولحّ نها
وزير السياحة وغنتها الصبّوحة ترحيبا ً
بالمصطافين واإلخوة العرب ،تبدو أغنية
موسمية ومنفصلة عن النزاعات الدستورية
وهستيريا الشارع وإحباط المواطنين.
ومثلها "بحبك يا لبنان" الصالحة لبعض
الحاالت الوجدانية كالرغبة في البكاء أو
السقوط في القنوط أو اإلفراط في اإلشتياق
أو الغرق في كاس عرق مت ّلت بلدي أصيل.
وصلنا في شهر تموز  2022إلى مفترق
طرق :المسلك الغربي يقود إلى العصفورية
المسلك الشرقي يؤدي إلى دير الصليب.
إذا ّ
لف واحدنا وعاد من حيث أتى ،فسيعود
إلى جهنّم .في جهنم أو في العصفورية أو
في دير الصليب يمكنك عزيزي المواطن أن
تبرم لبنان مع أغنية وديع الصافي ،جايين
يا أرز الجبل جايين ،اشتقنا لجبل نيحا
لجبل صنين .تحت السما ما في متل لبنان...
باألحرى ما في عصفورية متل لبنان...
كان مصح العصفورية الذي أسسه
ّ
المبشر السويسري ثيوفيلوس فالدماير،
مستشفى دوليا ً وأدّى دورا ً بارزا ً في تطوير
مفاهيم األمراض النفسيّة وممارسة الطبّ
النفسي واختار فالدماير ت ّلة العصفوريّة
ّ
ليحمي المستشفى من مصادر األوبئة مثل
َ
الكوليرا والتيفوئيد والطاعون التي كانت
تجتاح المد َن عبر طرق التجارة في البحر
ّ
األبيض
المتوسط ...وفي خالل الحربين
العالميّتين ،عولج في مستشفى العصفوريّة
ضباط وجنود من القوّات األجنبيّة وقد تعاقب
محت ّلون كثر على هذا المشفى العالمي .هم
رحلوا وبقي المجانين من أهل البلد.
وفي األعوام األخيرة باتت
"العصفورية" مدرسة ونهجا ً وخيارا ً
ومنظومة وفعالً تشاركيا ً ومنافسة في قلة
الوعي وقلة المسؤولية وقلة العقل.
المجانين في كل مراكز القرار.
المجانين يشعلون سوق الدوالر.
المجانين في القضاء .المجانين في
األحزاب .المجانين في قلب الثورة.
المجانين في الحمرا وفي جهنم الحمرا.
المجانين في القصور.
وحدهم مجانين الفن األحياء ،وعباقرته
اعتزلوا وانسحبوا عن المسرح.
وحدهم مجانين الكرة يصنعون شيئا ً
من الفرح.
عذرا ً من السيد رئيس مجلس الوزراء
(حفظه الله) .وصلنا إلى العصفورية
الفالتة من مكانها حيث ال أطباء وال
مم ّرضون .فقط مرضى نفسيون سارحون
في طول البالد وعرضها ويبيحون ألنفسهم
كل شيء .فال حاجة لتمني ّأل نصل.
"عصفوريتنا" ال تشبه العصفورية في
زمن الحب وخفة الظل".عالعصفورية /
عالعصفورية ّ
وصلني بإيدي وما ط ّل عليي
يا بيي .غنت الصبوحة لفيلمون وهبة".
والصبوحة أيضا ً غنّت لمن يعنيهم
األمر "يا ريت كل المجانين جنونن
على شكل جنوني".

هـــــــــــــل
تعــــــــــلم

تش ّكل
النظام الشميس
قبل نحو 4.6
مليارات سنة.

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

جمال طبيعة محميّة تارابوتو في شمال البيرو (أ ف ب)

فيكتوريا بيكهام
في أسبوع الموضة الباريسي
أعلــن منظمو أســبوع املوضة يف
باريس أن فيكتوريا بيكهام ستنضم إىل
القائمة الرسمية للمصممني املشاركني
حي عىل
يف هذا الحدث ،من خالل عرض ّ
املنصة خالل الخريف املقبل.
قدّمــت املصممــة الربيطانيــة
والنجمة الغنائية الســابقة يف املايض
عروضا ً ألزيائهــا يف لندن ونيويورك،

لكنها لم تنظم أي عرض أزياء بصورة
حضورية منذ بدء جائحة "كورونا".
وستقدّم بيكهام مجموعتها الفاخرة
الجديــدة خــال عــروض املالبس
الجاهزة النسائية لربيع  ،2023والتي
ســتقام يف الفرتة ما بني  26أيلول و4
ترشين األول.
وأقامت بيكهــام عرضا ً حضوريا ً
لعالمتها التجاريــة الفاخرة يف لندن يف
شــباط  ،2020ثم قدمت عروضا ً عرب
اإلنرتنت يف أيلول  2020وشباط .2021
لكنها كانت غائبة بشــكل ملحوظ عن
أسبوع املوضة يف لندن يف شباط املايض،
بعدمــا ذكــرت ســابقا ً أن التكاليف
املرتفعــة تجعل من الصعــب تقديم
عروض حية.
وانضمت بيكهام إىل برنامج أسبوع
املوضــة يف لنــدن يف  2018لالحتفال
بالذكرى الســنوية العــارشة إلطالق
عالمتهــا التجارية ،بعد ســنوات من
املشاركة يف عروض يف نيويورك.
(أ ف ب)

براد بيت بالتنورة على السجادة الحمراء

أثار براد بيت الجدل بســبب مالبســه يف أحدث ظهور له خالل الساعات
املاضية ،وذلك خــال العرض الخاص لفيلمــه " "Bullet Trainالذي أقيم يف
سينما " "Zoo Palastيف برلني .وظهر النجم مرتديا ً تنورة وسرتة باللون البني
مع قميص باللون الوردي وحذاء باللون األســود ،وعن سبب ارتدائه التنورة،
سخر قائالً" :النسيم ،النســيم" ،يف إشارة منه اىل محاولة التغلب عىل درجات
الحرارة املرتفعة يف العاصمة األملانية.
وال يعتــر بيت النجــم األول الذي يظهر بتنورة ،فكان قد ســبقه زميله
أوســكار إســحاق مرتديا ً تنورة أيضا ً يف العرض الخاص بمسلسله "MOON
 "KNIGHTيف آذار املايض.

الهند ُتعيد إدخال الفهود إلى أراضيها
أعلنت الهند أنها ستعيد الفهود إىل أراضيها بعد
اختفائها من البالد منذ أكثر من  70عاماً ،بفضل
اتفاقية مع ناميبيا التي ستسلمها مجموعة أوىل
تضم ثمانية منها الشهر املقبل .وتعمل الهند عىل
هذا املرشوع منذ عام .2020
وستســمح االتفاقية املوقعــة يف نيودلهي
بإدخــال الفهود األفريقيــة إىل حديقة وطنية يف
والية ماديا براديش كجــزء من فعاليات الذكرى
الخامســة والسبعني الســتقالل الهند يف  15آب.
واختريت حديقة كونو بالبور الوطنية كمســكن

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

جديد للفهود بســبب وفــرة الفرائس واألرايض
العشبية فيها.
وقال وزيــر البيئة الهندي بوبندر يادافّ :
"إن
إعادة إدخال الفهد سيحســن بشــكل كبري سبل
عيش املجتمعات املحلية من خالل آفاق السياحة
البيئيــة طويلة األجل" .وأوضحــت وزارة البيئة
أن "الهدف الرئييس ملرشوع إعــادة اإلدخال هو
إنشاء مجموعة قابلة للحياة من الفهود يف الهند،
وتمكينها من لعــب دورها الوظيفــي كحيوان
مفرتس عىل قمة الهرم الغذائي" ( .أ ف ب)

فكتوريا تاور ،الطابق السابع ،كورنيش بيار الجميّل ،األشرفية  -سجل تجاري 2054871
ص .ب  116-5011بيروت ،المتحف  -هاتف ،+9611613050 :فاكس+9611613064 :
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