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كـــتــــاب

" النزاع على جبل لبنان،
ّ
الذاكرة الجماعيّة
وحرب الجبل" ()٣/١

نصب "الصواريخ الدقيقة":
نصرالله َ
"إلحقوا الك ّذاب لباب الدار"
عىل بُعد أيــام من الزيارة الجديدة املرتقبة للوســيط
األمريكي آموس هوكشــتاين إىل بريوت نهاية األســبوع
الجاري حامــاً األجوبة اإلرسائيلية عــى الطرح اللبناني
لرتســيم الحدود البحرية ،أعاد األمني العام لـ"حزب الله"
السيد حسن نرصالله ترسيم "خط النار" الحدودي وتجديد
الجهوزية العسكرية لخوض الحرب مع إرسائيل ،ما لم يتم
التوصل إىل اتفاق يشمل الرتسيم وضمان السماح للرشكات
األجنبية باســتخراج النفط والغاز من الحقول اللبنانية،
منبها ً إىل ّ
أن املهلة الزمنية للتوصل إىل هذا االتفاق "ليســت
مفتوحة" بل يجب أن تسبق حلول أيلول املقبل.

ّ
بــأن الفرصة املتاحة "اآلن اآلن
وانطالقا ً من قناعته
وليــس غداً" هي فرصــة ذهبية أمام لبنان الســتخراج
نفطه وغازه نظرا ً لحاجة الغــرب إىل غاز بديل عن الغاز
الرويس ،بموازاة عدم وجود رغبــة غربية بحصول حرب
كربى يف املنطقــة ،حرص نرصالله عــى تأطري إطاللته
"شكالً ومضموناً" عرب قناة "امليادين" ضمن إطار يغلب
عليه طابع العزم جديا ً عىل اعتمــاد خيار الحرب ،فأط ّل
وإىل جانبه "أحد أجنحة الصاروخ الذي اســتهدف سفينة
ســاعر" اإلرسائيلية يف بداية حرب تموز  ،2006ليؤكد يف
مضمون رسائله ّ
أن "حزب الله" وضع قائمة بإحداثيات

جار لـ"نداء الوطن":
ح ّ
الواردات أو ً
ال وسلّة الحلول غدًا
بــاتــريــســيــا جـــــالد

إقــتـصـــاد ١٠
الالمركزية الطاقوية
عمادها وجود الدولة
القوية

العـــالـــم

١٣

إيران تعتقل مقاتلين
أكرادًا ...و"كوملة"
ّ
يتوعد طهران

نضال األشقر:
وافقنا على طلب "حزب الله"
ألنّ خشبتنا منصة حرّة للجميع

ّ
"خطة محكمة لتطويع" بكركي" :التيار الوطني" يلتحق بـ"أبرشية الممانعة"

رابطة موظفي اإلدارة العامة ترفض طروحات اللجنة الوزارية

٩

 ٥٠٠٠ليرة

٧+

إنتقلت ّ
"دفة" املفاوضات واإلقرتاحات مع
موظفي القطاع العام الذين ّ
ينفذون إرضابا ً منذ
شهر ونصف الشــهر ،ما يك ّلف الدولة خسائر
يومية بقيمة  12مليار لــرة لبنانية ،من وزير
العمل مصطفى بريم الذي "طفح كيله" من عناد
املوظفني العامــن وعدم ليونتهم يف التعاطي يف
ظ ّل عدم وجود ايرادات لتلبية طلباتهم ،اىل وزير

تونس :يوم استفتاء
"دستوري" طويل

الشؤون االجتماعية يف حكومة ترصيف األعمال
هكتور حجّ ار الــذي أكد لـ"نــداء الوطن" ّ
أن
اللجنة الوزارية املكلفة معالجة تداعيات األزمة
املالية عىل ســر املرفق العام ستعقد اجتماعا ً
يوم غد "ومن املتوقع أن يكون وزير املال يوسف
الخليل أنجز دراســة عن مصدر الواردات لس ّلة
الحلول املقرتحة عىل موظفي القطاع العام قبل
إقرارها نهائيا ً والتي ت ّم بحثها يف جلسة اللجنة
(أمس) بغية التم ّكن من اإللتزام بها"١٢ .

طهران تبتز ّ الوكالة الذرّية:
ال "كاميرات" بال اتفاق نووي
يف ظ ّل حالــة الجمود الحاصلة يف "محادثات
فيينا" وارتفاع أسهم الفشــل يف إحياء اإلتفاق
النووي اإليراني ،كشــف رئيس منظمة الطاقة
الذرية اإليرانية محمد إســامي أمس أن طهران
لن تُ ّ
شغل كامريات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
التي أزالتها يف حزيران املــايض ،حتّى يت ّم إحياء
اإلتفاق ا ُملربم العــام  ،2015فيما كانت إيران قد
أبلغــت الوكالة الذرية أنها أزالــت معدّات تابعة
لها ،بما يشمل  27من الكامريات التي ت ّم تركيبها

األهــداف التي ســيقصفها يف الحرب الجديــدة تتجاوز
معادلة "كاريش مقابل قانــا" وتضع "كل حقول النفط
والغاز" املوجودة عىل الشواطئ والسواحل االرسائيلية يف
"دائرة التهديد" ،مشددا ً عىل أنّه "ال يوجد هدف إرسائييل
رب ال تطاله صواريخنــا الدقيقة ( )...ومن
يف البحــر أو ال ّ
يعتــر "حزب الله" كذابا ً فليلحقــوا الك ّذاب لباب الدار"،
مع التلويح يف حال اندالع الحــرب بأنه "ليس معلوما ً ما
إذا كانت ستبقى بني الجانبني اللبناني واإلرسائييل ...فهل
ستتوسع عىل مســتوى املنطقة؟ وهل ستدخل فيها قوى
إقليمية أخرى؟ هذا وارد جداً".
١٢

بموجب اإلتفــاق ،بعد أن مــ ّررت الوكالة قرارا ً
ينتقد طهران.
وإذ قال إسالمي" :لن نُشغل كامريات الوكالة
الدولية للطاقــة الذرية إىل حني عودة الجانب اآلخر
لإلتفاق النــووي" ،أضاف "إذا عــاد الغربيون إىل
اإلتفاق وتأكدنا أنهم لن يقوموا بعمل مرضّ  ،فسوف
نتّخذ قرارا ً يف شأن الكامريات" .كما اعترب أنّه "يجب
تحسني قوّة الفريق املفاوض" اإليراني ،الفتا ً إىل أن
"التفاوض هو نوع من املقايضة".
١٢

الرئيس التونسي خالل إدالئه بصوته داخل مركز اقتراع في العاصمة
تونس أمس (أ ف ب)

صوّت التونســيّون باألمس يف استفتاء حول مرشوع دستور جديد
يمنح صالحيات واســعة للرئيس قيس ســعيّد ،يف يوم طويل قاطعته
املعارضة التي تعترب الدستور الجديد يُعيد البالد إىل نظام سلطوي شبيه
بذاك الذي كان قائما ً قبل "ثورة الياســمني" العــام  .2011وفتح أكثر
من  11ألف مركز اقرتاع أبوابه أمام املواطنني منذ السادســة من صباح
أمس ،فيما أُغلقت عند الســاعة العارشة مساء .وبلغت نسبة املشاركة
حتّى الساعة السابعة مســاء حواىل  21.85يف املئة ،عىل ما أفادت هيئة
اإلنتخابات مع إدالء نحو مليونَ ْي ناخب بأصواتهم داخل تونس١٢ .

خفض جديد لشحنات الغاز الروسي نحو أوروبا

كييف :إستئناف تصدير الحبوب
هذا األسبوع
الريــاضــية ١٤
"السلة" اللبنانية تتخطى
الصعوبات وتحجز مكانها
بين عمالقة آسيا

عىل الرغم من القصف الرويس الذي استهدف السبت ميناء أوديسا الذي يُعترب محوريّا ً
إلرســال شحنات الحبوب عرب البحر األســود نحو األســواق العامليةّ ،
توقعت كييف أمس
استئناف تصدير الحبوب "هذا األسبوع" ،للم ّرة األوىل منذ بدء الحرب ،عمالً باإلتفاق املوقع
مع موسكو يف اسطنبول .وإذ قال وزير البنى التحتية األوكراني أولكسندر كوبراكوف خالل
مؤتمر صحايف" :نتوقع أن يبدأ العمل باإلتفاق يف األيام القليلة املقبلة ،ونتوقع إنشاء مركز
تنسيق يف اســطنبول يف األيام القليلة املقبلة .نحن نُع ّد ك ّل يشء للبدء هذا األسبوع" ،أشار
إىل أن العقبة الرئيســية يف وجه تصدير الحبوب هي مخاطر القصف الرويس ،بينما دافعت
روسيا عن شنّها رضبات عىل أوديسا ،مد ً
ّعية أنها كانت تستهدف مواقع عسكرية وال تُعرقل
استئناف تصدير الحبوب.
ودعا كوبراكوف تركيا واألمم املتحدة ،الضامنتَ ْي لإلتفاق ،إىل تأمني الشحنات األوكرانية،
مح ّذرا ً من أنه "إذا لم تضمن األطراف األمن ،فلن ينجح األمر" ،فيما كشف نائب وزير البنى
التحتية يوري فاســكوف أن مرفأ تشورنومورسك (جنوب غرب) سيكون أوّل مرفأ تنطلق
منه الشحنات ،يليه مرفأ أوديسا (جنوب) ،ث ّم مرفأ بيفديني (جنوب غرب).
ّ
مدمرة في منطقة خاركوف أمس (أ ف ب)
 ١٢فرق اإلنقاذ تبحث عن ناجين محتملين تحت أنقاض مبان

٢
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المواجهة تحتدم بين بكركي و»"حزب الله"
»...إلى الرئاسة در

خفــايـــا
تجرى يوم الجمعة املقبل
انتخابات رئيــس عام ومجلس
مدبريــن للرهبانيــة اللبنانية
املارونيــة وترجــح املعلومات
حصول توافق حول اسم رئيس
ســابق لجامعة الروح القدس يف
الكسليك كان لفرتة مدبرا ً عاما ً يف
الرهبانية ،كرئيس خلف لألباتي
نعمة الله الهاشم.

أالن ســـركـــيــس
مثلما شــ ّكلت اإلنتخابات النيابية
مح ّ
طة أساسية للصدام بني مرشوعني،
ها هي اإلنتخابات الرئاسية تط ّل برأسها
لتعيد عقارب املواجهة إىل ساعة الصفر.
بــات واضحا ً أن هنــاك مرشوعني
يتصارعــان يف لبنــان ،األول تقــوده
البطريركية املارونية واألحزاب والقوى
السيادية عىل اختالف مشاربها ،والثاني
بقيادة «حزب الله» وحلفائه من «أمل»
إىل «التيار الوطني الح ّر» و»املرده» وسنّة
ودروز  8آذار.
وال ش ّك أن الرهان عىل دور بكركي
والبطريــرك املارونــي الكاردينال مار
بشــارة بطرس الراعي أسايس وكبري يف
هذه املواجهة ،فالراعي ال يطرح عناوين
سياســية فقط ،بل يصــل إىل العناوين
الوجوديــة والخوف مــن تغيري هوية
لبنان الــذي يُعترب منــارة الرشق وبلد
العيش املشرتك والرشاكة والفرح والفن
والثقافة واإلبداع.
إذاً ،فــإن الصدام بــات جليا ً وهو
يتك ّرس منذ العــام  2005بني من يحب
ثقافة الحياة وبني من يريد ثقافة املوت
ويحــوّل البلد إىل ســجن كبري ومعزول
عن العالم وأقىص طموحات شبابه هو
الهجرة من هذا الجحيم.
ولعــ ّل محطة رئاســة الجمهورية
تش ّكل ساحة تبارز بني هذين املرشوعني،
من هنا إستبق البطريرك الراعي األمور

ّ
ّ
تشكل
المتوقع أن
من
المرحلة المقبلة مزيدًا
من األخذ والر ّد بين بكركي
و»»حزب الله» أو حلفائه
بكركي باقية على مواقفها العالية النبرة (رمزي الحاج)

وتح ّرك بعدما شــاهد بأ ّم العني فشــل
املعارضــن يف االتّحاد حــول الخيارات
الكربى ،لذلك دخل املواجهة باملبارش.
ومــا ضايق «حزب اللــه» أكثر هو
أن البطريرك وضــع مواصفات لرئيس
الجمهوريــة ال تتطابق مع مرشــحيه
للرئاســة ،يف وقــت لم يســتطع حتى
الســاعة إتمام املصالحــة النهائية بني
رئيس «التيــار الوطني الحــ ّر» النائب
جربان باســيل ورئيس تيــار «املرده»
سليمان فرنجية.
وعــى رغم صعوبة الوضــع ،إال أن

أوســاطا ً قريبة من «حزب الله» تؤ ّكد أن
مساعي األمني العام لـ»حزب الله» السيد
حســن نرصالله لجمع باسيل وفرنجية
مجددا ً ستتك ّرر ،واألجواء أكثر من إيجابية
وهنــاك تقدّم يف هــذه النقطة خصوصا ً
أن مواجهة اإلســتحقاقات الداهمة ومن
ضمنها رئاسة الجمهورية تتط ّلب تضافر
جميع جهود الحلفــاء وفهمهم خطورة
املرحلة ،ألن الترشذم ســي ّ
ُخس «الحزب»
والحلفاء نقاط قوّة يتمتّع بها.
ومن جهتها ،فإن بكركي باقية عىل
مواقفها العالية النــرة ،وتعترب أن أي

مساومة يف موضوع رئاسة الجمهورية
ســتؤدّي إىل تجديــد املعانــاة وإبقاء
الوضع عىل ما هو عليه ،واإلسرتســال
باإلستنسابية وتدمري الوطن ،خصوصا ً
أن هناك فريقا ً يملك فائض قوّة مستقويا ً
بســاحه ،فكيف الحال إذا اجتمعت قوة
السالح مع قوّة السلطة؟
وتشهد العالقة شــبه انقطاع بني
بكركي و»حزب الله» ،فلجنة الحوار شبه
ّ
متوقفــة وإذا اجتمعت فإن اجتماعاتها
أشــبه بالشــكلية ،فالراعي قــد حدّد
البوصلة ومطالبه باتت واضحة وأهمها

لم يصدر أي تعليق بعد من
رئيس تيار املردة سليمان فرنجية
أو من التيار حول استبعاد رئيس
التيار الوطني الحر جربان باسيل
تأييــد فرنجيــة لرئاســة
الجمهورية.
تبــن عدم صحــة قول
جربان باســيل انــه كان يجهل
دخول القاضية غــادة عون اىل
مرصف لبنان إذ انه واكب العملية
وغضب عندما تراجعت.
العمل عىل الحياد واستعادة هيبة الدولة
وتسليم الســاح غري الرشعي واملبارشة
باإلصالحات.
ّ
املتوقع أن تش ّكل املرحلة املقبلة
ومن
مزيدا ً من األخذ والر ّد بني بكركي و»حزب
الله» أو حلفائــه ،يف حني أن اإلختالف يف
وجهات النظر عىل اإلســتحقاق الرئايس
سيكون الســمة الغالبة وسيدفع حلفاء
«الحزب» املسيحيون الثمن األكرب نتيجة
التصاقهــم به ودفاعهم عن سياســته
ولــو كانت هذه السياســة تســتهدف
البطريركية املارونية.

تعديالت قانون الطاقة المتجددة الموزّعة ...تعرقل تنفيذه
بني يــديّ الهيئة الناظمة ،مــن باب منح املرشوع
كــلــيــر شـــكـــر
طابعا ً مكمّ الً للقانــون  2002/462لكونه قانون
إطار ين ّ
ظم قطاع الكهربــاء ويحتاج إىل ترشيعات
تناقش لجنة األشــغال العامة والنقل والطاقة
مساعدة لكي يطال كل املجاالت ،ومن أهم ركائزه
واملياه مــروع القانون الرامــي اىل تنظيم إنتاج
ترشكة القطاع الخاص وكرس احتكار مؤسســة
الطاقة املتجددة املوزعة الذي تقدّمت به الحكومة،
كهرباء لبنان عىل مستوى االنتاج والتوزيع ،ليبقى
بعدما أدخل وزير الطاقة وليد فياض ،وقبل لحظات
النقل ملكا ً للدولة.
من عرضه عىل مجلس الــوزراء ،تعديالت جذرية
وبذلك يكون لهذا القطاع أربعة العبني :الهيئة
يمكن وصفها بـ»االنقالبية» ،كونها ّ
جيت الكثري
الناظمة التي تضع االسرتاتيجيات املتصلة بالقطاع
من الصالحيــات ملصلحة الهيئــة الناظمة ،التي
ســيتوالها الوزير إىل حني تعيني الهيئة ،خصوصا ً
ومنها ســقوف التعرفة ،رشيك أو أكثر من القطاع
الخاص يف االنتاج ،رشيك أو أكثر من القطاع الخاص
ّ
وأن وزراء الطاقة املتعاقبني امتنعوا ،وال يزالون ،عن
يف التوزيع ،إضافة إىل املؤسســة العامة للنقل التي
تشــكيل هذه الهيئة ،ما يجعل من هذه التعديالت،
ســتح ّل محل مؤسســة كهرباء لبنان مع تطبيق
ب ّراقة يف الشــكل ،ولكنها بالفعل إلتفافة قانونية
القانون  462وتكــون مملوكة من الدولة اللبنانية
تجعل من الوزير حاكما ً بأمره يف هذا املجال.
وتتوىل كل ما يتعلق بالنقل وتحصل رشكات الدولة
تكمن أهمية السري بهذا املرشوع يف هذا التوقيت
لالنتــاج والتوزيع عــى  51%يف املرحلة األوىل من
بعدما فرضت أزمة العتمة التي باتت شبه شاملة،
كل من االنتاج والتوزيع ،تمهيدا ً ملشــاركة القطاع
عــى اللبنانيني اللجوء إىل خيــارات بديلة ،وأهمها
الخاص بشكل أكرب بعد تشجيع التنافس.
الطاقة الشمسية .ويتناول مرشوع القانون انتاج
لهذاّ ،
نصت النسخة األساسية
الطاقــة النظيفة املتجــددة بكافة
عــى تجيري الصالحيــات ملصلحة
أنواعها إىل حدود الـــ 10ميغاوات
مؤسســة كهرباء لبنــان «أو من
ليكون مكمالً للقانون 2002/462
يقوم مقامهــا» (أي الهيئة)ّ ،
ً
ألن
ا
(قانون تنظيم الكهرباء) ال نقيض
التعديالت برّاقة في
القانون يرعى عمليات انتاج الطاقة
لــه أو مخالفــا ً له .وهو يســمح
الشكل ولكنها بالفعل
ّ
املتجددة ،التوزيع ووضع التعرفة.
ويحفز
بانتــاج الطاقة املتجــددة،
القطاع الخاص لالســتثمار يف هذا إلتفافة قانونية تجعل
لكن التعديــات التي طرأت يف
املجال كــون القانون الحايل ال يتيح من الوزير حاكمًا بأمره األيام األخرية ،أعطت ظاهريا ً الهيئة
الناظمة حيّزا ً مهما ً من الصالحيات
هذا األمر فيما املطلوب من القطاع
في هذا المجال
إلعطاء املرشوع طابعا ً إصالحيا ً كما
الخاص الدخول يف رشاكة من خالل
يريد املجتمع الدويل لكنهــا تركتها بيد وزير الطاقة
بناء منشآت ومعامل من دون الحصول عىل امتياز
«إىل حني تعيــن الهيئة» ،وهي القطبة املخفية التي
بيع الطاقة ،فيما املرشوع املقرتح يفتح هذا الباب.
تف ّرغ املرشوع مــن طابعه اإلصالحيّ ،
ألن الهيئة لم
يتبي ّ
يف التفاصيلّ ،
أن املرشوع الذي وضع عىل
تر النور مع أن القانون ينص عىل تشكيلها منذ العام
أيدي خرباء تقنيني وقانونيني بدأوا العمل عليه منذ
 ،2002وبالتايل من سيضمن تعيينها يف املستقبل؟
أكثر من سنتني ،بتمويل من البنك االوروبي إلعادة
بالنتيجــة ،يعطــي املرشوع وزيــر الطاقة،
االعمار والتطوير  EBRDوبمشاركة وزارة الطاقة
منفردا ً هامشا ً واسعا ً لدرجة تحديد سياسة انتاج
ومؤسســة كهرباء لبنان ،انتهت مسودته األخرية
الطاقة املتجددة ومنح الرتاخيص (خالفا ً للقانون
عىل غري ما جرى رفعه إىل مجلــس الوزراء ،حيث
 129الذي يعطــي مجلس الوزراء هذه الصالحية)،
أقدم الوزيــر فياض عىل اجراء رزمة من التعديالت
وذلك بشــكل يتناقض مع ثقافــة الهيئة الناظمة
التي ّ
ّ
النص.
غيت كثريا ً يف مضمون
ومفهومها ،بينما النســخة األساسية أعطت هذه
وفق أحد العاملني عىل املرشوعّ ،
فإن النســخة
الصالحيات ملؤسســة كهرباء لبنــان أو من يح ّل
األساســية تضمّ نــت صالحيات عديــدة وضعت

ستؤدي حكمًا إلى تفريغ مؤسسة كهرباء لبنان من دورها

محلهــا ،أي الهيئة بعد تشــكيلها .كمــا ّ
أن وزير
الطاقة يمثل جهة سياســية ولو كان من أصحاب
االختصاص ،فيما املؤسســة أكثر حيادية واملاما ً
لكونهــا تعنى بالشــبكة ومعامــل االنتاج وهي
تتضمن  11مديريــة ،وال يجوز بالتايل اختصار كل
هذه االدارات وتحويل صالحياتها اىل الوزير ،بينما
الهدف املرجو من تعيني الهيئة هو إبعاد السياسة
عن قطــاع فني تقني .كذلك ت ّم اغفال دور رشكات
االنتــاج ورشكات التوزيع ،وبالتايل رضبت مفهوم
القانون  462القائم عىل كرس االحتكار .بالنتيجة،
منحت النســخة املعدّلة الهيئة الناظمة صالحيات
تفوق ما منحها إياهــا القانون  462الذي يعطيها
صالحية وضع سياسة القطاع بشكل عام ،ووضع
ســقف للتعرفة ،ومدى كمية االنتاج وتتيح رشاكة
القطاع الخاص.
ويف بحث رسيع يف بنــود املرشوعّ ،
يتبي وعىل
سبيل املثال:
 النسخة األساســية منحت مؤسسة كهرباءلبنان ملنتجي الطاقة إجــازة بربط أنظمة الطاقة
املتجددة العائدة لهم بالشبكة العامة ،بينما حرصت
النسخة األخرية دور املؤسسة بربط منتجي الطاقة
الحاصلني عىل إذن بالشبكة العامة.
 النســخة األساســية ّتنص عــى أنّه تجيز

مؤسسة كهرباء لبنان نظام التعداد الصايف ،بينما
جاء يف النســخة املعدّلة عىل أنّــه «تُعتمد» كافة
أشــكال وتطبيقات نظام التعداد الصايف .أي أنّه ت ّم
تجهيــل صاحب الصالحية ،وهكــذا يمكن للوزير
وضع يده عليها.
ّ
النص األسايس يعطي املؤسسة صالحية
 كانوضع نظام خاص للتعداد الصايف ،صارت يف النسخة
األخرية من صالحية الهيئــة الناظمة .كذلك األمر
بالنسبة لإلجازة ملنتجي الطاقة من أنظمة الطاقة
املتجددة التي تســتويف املواصفــات الفنية ،الربط
عىل الشــبكة العامة .كما بالنسبة إلصدار األنظمة
والقرارات الالزمة لتمكني رشاء الطاقة املتجددة بني
املنتج واملستهلكني خارج املوقع.
 يُختتم املرشوع بنسخته الجديدة ببند سابعيقول« :بشكل موقت وريثما يت ّم تعيني أعضاء هيئة
تنظيم قطــاع الكهرباء واالضطالع بمهامها ،يتوىل
وزير الطاقة واملياه صالحيــات الهيئة يف ما ّ
خص
تطبيق أحكام القانون .وهنا جوهر االنقالب».
الخشــية من أن تقود هذه التعديالت اىل واقع
يحول دون القــدرة عىل تطبيق القانون بســبب
التناقضات الــواردة ضمنه ،وســيؤدي حكما ً إىل
تفريغ مؤسســة كهرباء لبنان مــن دورها ،عرب
تكريس ذلك قانوناً.
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سأل وزير العدل :هل تنحصر صالحياتكم فقط في المحاصصات والتعيينات؟

جعجع لـ»"مفوض قوى الممانعة"»:
خائن ...ومن خلفك خونة أكثر منك

رفض رئيس حزب «القــوات اللبنانية»
ســمري جعجع ما جرى مــع املطران موىس
الحــاج «بغض النظر عن الحجــج والقرائن
التــي انترشت» يف هــذا املجــال ،واعترب ان
«السبب الرئييس وراء هذا الترصف هو إيصال
رســالة اىل بكركي بأن مواقفها السياســية
غري مقبولة ،وبما انهــم ال يملكون اي ملف
يطالها كما انهم ال يمكنهم ذلك ،استغلوا هذا
املوضوع ألنه يعترب قابال للشك».
ويف كلمــة لــه بعــد اجتمــاع تكتــل
«الجمهورية القوية» امس قال جعجع «يدرك
الجميع بأن هناك ابرشية مارونية يف االرايض
املقدســة منذ زمن بعيد تَعاقب عليها الكثري
من املطارنــة وآخرهم املطران الحاج ،ما نراه
ايضــا ً يف مختلف املناطــق اللبنانية والبلدان
كســوريا ،فيمارســون مهامهم ورسالتهم
من خالل تفقد ابرشــياتهم وزيــارة ابنائها
واديرتها .هناك رعية يف االرايض املقدسة اال اذا
رغب البعض اعتبار «فلســطني» بانها لم تعد
موجودة يف الرشق االوسط وعلينا ازالتها من
حساباتنا ،االمر غري الصحيح بنظرنا .ويف هذا
السياق ثمة اســئلة تطرح :هل تذ ّكروا اليوم
ان ما يقــوم به الحاج تعامل مع العدو؟ وهل
من مســؤول يف الدولة اللبنانية اعرتض لدى
البطريرك الراعي سابقا ً عىل وجود مطران يف
فلسطني وطالبه بســحبه النها باتت ارايض
محتلة؟ الجواب :عىل االطالق».
وذ ّكــر ان «كل رجاالت الدين من مختلف
الطوائف يسعون ،مشكورين ،اىل جمع االموال
واملســاعدات للوقوف اىل جانب اللبنانيني يف
خضم هذه االوضاع السيئة التي اوصلتنا اليها
هذه املنظومة».
واســف جعجع «الننا وصلنا اىل مرحلة
يعامــل فيها مطران تابع ألكــر الكنائس يف
ّ
كلــص قبض عليه بالجرم املشــهود،
لبنان

طوني فرنسيس

حمولة مذهبية
وانقسام زائد

«"المجموعة الحاكمة تريد وضع اليد على البلد»"

وتم اقتياده فجــأة اىل التحقيق ،مع العلم ان
هذا املطران ينتمي اىل الكنيسة املارونية التي
يرأســها بطريرك معروف مــن قبل الجميع
ويع ّد هامة وطنية قبل ان يكون مذهبياً ،من
هنا وجوب طرح املوضــوع معه قبل توقيف
املطران ،فاذا كان هنــاك ما يقتيض ذلك عىل
املستوى السيايس فليناقش التخاذ االجراءات
املناســبة ،باعتبار ان بكركي لم تتأخر يوما ً
عىل اي قضية وطنيــة ولطاملا كانت جامعة
شاملة لكل ابناء الوطن».
واذ وصف جعجع القايض فادي عقيقي
بـ»الخائن ومن خلفه خونــة أكثر منه ،الن
ما من انســان يتمتع بذرة من العقل واملنطق
يترصف عىل هذا النحو» ،أسف «لوجود رئيس
للجمهورية اعتــر ان التعرض الحد مطارنة
الكنيسة املارونية ،واملنتمي اىل بكركي تحديداً،
«خارج عــن صالحياته» يف وقــت يتدخل يف
ايصال آخر موظف اذا رغب يف تعيينه».
وســجّ ل جعجــع تهــ ّرب الجميع من
املســؤولية ،وقال« :باالمس اعلن وزير العدل
من الديمان بأن ال صالحيــة له ،ولكن نقول
له :نعم لديك الصالحية لتقول للقايض عقيقي
بأنه مخطئ ،الننا ال نطلب منك اصدار األحكام
بل ايقاف مــا يمكنه املس باألمــن القومي.
فهــل صالحياتكم تنحــر يف املواضيع التي
تعنيكم فقط كاملحاصصات والتعيينات بينما
تتنصلون من املسؤولية اذا كان املوضوع يتع ّلق
بلبنان وصورته وتقاليده والوحدة الوطنية؟».
وأكد جعجــع ان عقيقي «خالف القانون
اذ ان املحكمة العسكرية ذاتها ،اصدرت حكما ً
منذ شــهرين بأن ال صالحية لها بالتحقيق او
محاكمــة رجال الدين املســيحيني وهي غري
مهيأة لذلك ،انطالقا من قانون دويل صدر عن
الفاتيــكان العام  1990واصبح نافذا ً يف لبنان
العام  ،1991ســمّ ي قانون الكنائس الرشقية

٣

وينص عىل ان «يف حال طالت تهم جزائية اي
رجل دين فعندها يحاكم يف املحكمة الكنسية
يف الفاتيكان» .وقال «ال تصح املقارنة بني ما
يحصل يف لبنان مع اي دولــة اخرى الن هذا
القانون غري نافذ يف كل البلدان ،وبالتايل سجّ ل
القايض عقيقي مخالفة قانونية كبرية يف ظل
تنصل املرجعيات القضائية الكربى رغم هذه
املخالفة الواضحة والكافية ليقوم مدعي عام
ّ
بكف يده
التمييز او مجلس االقضــاء االعىل
واحالته اىل التفتيش القضائي».
وتحدث جعجــع عن «نوايا سياســية
كبرية وليســت مبيتة للمجموعــة الحاكمة،
قوامها «حزب اللــه» و»التيار الوطني الحر»
وحلفاؤهمــا ،هدفها وضع اليــد عىل البلد
بأشــكال مختلفة» ،وجــدد املطالبة بكف يد
عقيقي واحالتــه اىل التفتيش القضائي «النه
ليس مفوّض الحكومــة بل هو مفوض قوى
املمانعة لدى املحكمة العسكرية ،كي ال نضطر
اىل تسمية االمور باسمائها».
اما يف مــا خص بلدية بــروت ،فرفض
جعجع «ان يتم التداول بهذا املوضوع بالشكل
او التوقيــت او املضمون الــذي طرح به ،مع
العلم ان لدينا جميعا ً اعرتاضات عىل اداء بلدية
بريوت ولكن هذا االمر يبحث يف الغرف املغلقة
بني املســؤولني املعنيني مــن كل االطراف ،اذ
نرفض التف ّرد بالقرارات من قبل اي فريق كما
فعل احد املنتمني اىل «التيار» ان لجهة الشكل
او التوقيت او الطريقة».
وأوضح ان «القوات» لن تقوم بأي خطوة
اال بعد التنســيق والتفاهم مــع جميع اهايل
بريوت من دون اســتثناء ،وتمنى اال «يحاول
احد اتهامها عىل هذا الصعيد» مشــرا اىل ان
هذا امللف سيعالج من خالل اجتماعات ستعقد
قريبا ً مع املعنيني اليجاد الحلول املناسبة بغية
الوصول اىل عمل بلدي افضل.

ثالثة شهور تفصلنا عن موعد نهاية والية الرئيس ميشال
عون لكن حرب خالفته اندلعت على أش ّد ما يكون.
عدم تشكيل حكومة جديدة بعد االنتخابات النيابية هو
معركة من معارك هذه الحرب الطاحنة والمطحون فيها
شعبٌ ينتظر حلوال ً أو بارقة حلول.
ً
خطة إصالحية اقتصادية ومالية تشمل
ينتظر الناس
استعادة حقوق المودعين وتعيد النمو وإنهاض اإلقتصاد
وتلبية حاجاتهم في العمل وتصحيح األجور واستعادة العملة
الوطنية ً
قيمة كانت لها…
وينتظرون محاسبة المسؤولين عن االنهيار وكشف
الفاسدين وإنجاز التحقيقات في الهدر والسرقات…
وينتظرون قضاء مستقالً يقوم بدوره الى النهاية في كل
تلك العملية وفي تفجير المرفأ جريمة العصر اإلضافية التي
ضربت البالد…
ويأملون مع كل ذلك أن تستعيد الدولة موقعها ودورها
ً
ً
ً
مسؤولة عن أمنهم وأمن
ومنظمة لحياة المواطنين،
راعية
حدودهم ،وحدها من لها الحق بالسالح وغيرها مجرد
مس ّلحين وميليشيات…
ويراهنون على هذه الدولة في ضمان حقوقهم في ب ّرهم
وبحرهم ونفطهم وغازهم ،وعلى حسن إدارتها شؤونهم
برعاية قانون يسري على الجميع.
لكن بدال ً من كل ذلك ها هم يتعايشون مع رئيسين
متخاصمين للحكومة والجمهورية ،بلغت القطيعة بينهما
مساحة يرعى فيها الغزال…
ويتابعون بقرف تخلي من يُفترض أن يكونوا رجال
دولة عن الحد األدنى من المسؤولية تجاه الدولة وأبنائها.
فال إصالح وال إصالحيين وبقايا مدخرات المواطنين تُهدر
والقضاء يُذبَح على يد مدّعي حمايته .جريمة المرفأ تقترب
من ذكراها السنوية الثانية والتحقيق فيها ممنوع ،وما يسمّ ى
بالتدقيق الجنائي ال يُعرف عنه شيء ،وقضاة يتصرفون بناء
لرغبات متزعمين فيسيئون الى القضاء والناس والقضايا
التي يتولونها.
تلك هي بعض معالم الصورة قبل ثالثة أشهر من التغيير
الرئاسي المقبل ،لكنها ليست المعالم الوحيدة .فإليها يُضاف
أشياء وتوابل جديدة إلعطاء المحطة الرئاسية بُعدا ً محددا ً
قوامه االنقسام العمودي الطائفي والوطني .تهديد «حزب
الله» بالحرب ضد إسرائيل يدفع باتجاه تقسيم اللبنانيين
بين داعم لهذه الحرب أو متواطئ مع العدو والمعركة
«القضائية» المفتوحة مع بكركي تحمل في طياتها فحصا ً
للمرشحين الرئاسيين ،من يقف معها ومن يتبنى وجهة نظر
حاجز الناقورة.
حصل مثل هذه األمور سابقا ً في الزمن السوري عندما
طلب الى شخصيات مسيحية ان تذهب الى بكركي لتهاجم
مواقف البطريرك صفير ،فكان أن كوفئ البعض وندم
البعض اآلخر ندما ً شديدا ً على فعلته.
مع ذلك لم تكن األوضاع أكثر صعوبة من اآلن .فاألثقال
ازدادت والجمهورية مهددة اليوم ،ليس بحمولتها السورية
الزائدة ،وإنما بحمولتها المذهبية اإلقليمية وفسادها
المستشري.

«"هل أنيطت صالحية تقييم المواطنين بتنظيم يتولّى يوميًا فحص الدم الوطني؟»"

السنيورة عن قضية المطران الحاج :طرف يتّهم
طائفة باإلرهاب وأخرى بالعمالة
تعليقا ً عىل قضيــة املطران موىس
الحاج وما رافقها من مالبســات ،رأى
رئيس الحكومة األسبق فؤاد السنيورة،
أنه «يف خضــم االنهيــارات التي يعاني
منها لبنان وينئ منهــا اللبنانيون ،ويف
غياب الدولة ومؤسســاتها ،واإلمعان يف
إسقاط هيبتها واختطافها واستتباعها،
أتت قضية املطران الحاج وما أحاط بها
ً
جملة من التساؤالت
من مالبسات لتثري
ويف طليعتهــا ،هل اللبنانيــون جميعا ً
متساوون يف حقوقهم وواجباتهم تحت
ســقف القانون؟ وهل الدولة اللبنانية
ورشعيتها هــي املرجع الصالح يف تقييم
مواطنيهــا أو أن هــذه الصالحيــة قد
أنيطت بتنظيم يتــوىل يوميا ً فحص الدم
الوطني؟ هل ينطبق ما حصل عىل جميع
اللبنانيني؟».
واعترب يف بيان أمس أن «طرفا ً لبنانيا ً

وبدعم خارجي يريد ويعمل عىل اإلطاحة
بالعقد االجتماعــي بني اللبنانيني القائم
عىل أن لبنان وطن ســيّد ح ّر مســتقل،
وطن نهائي لجميع أبنائه وعربي الهوية
واالنتمــاءّ ،
وأن هذا الطــرف يقوم تارة
باتهام طائفة بكاملها باإلرهاب وطورا ً
باتهام طائفــة أخرى بكاملها بالعمالة،
ويضــع نفســه يف موقع مــن يوزع
الشهادات يف الوطنية» ،مشريا ً إىل أن «من
يقرتب منه أو يخضع البتزازه يقرتب من
معايري الحصول عىل شــهاداته امللتبسة
يف الوطنية ولــو أن البعض ممن يقرتب
منه تاريخه حافل بالعمالة .ومن جانب
آخرّ ،
فإن من يبتعــد ويرفض الخضوع
لهذا الطرف فهو بنظره إما إرهابي وإما
عميل .ال سيما ّ
أن العداء إلرسائيل ككيان
مغتصب لفلسطني وللحقوق العربية هو
أمر متو ِّ
طن يف نفوس اللبنانيني جميعاً.

اما من يدّعي احتــكار هذا الرشف فهو
يقســم اللبنانيني بغــر وجه ّ
ّ
حق حول
أخطر قضية ما زالوا يعتربونها قضيتهم
املقدّسة».
وأ ّكد الســنيورة أن «مواجهة هذا
الفجور السيايس ال تكون من خالل عودة
اللبنانيــن أو دفعهم إىل داخل مربعاتهم
الطائفيــة واملذهبية ،بل هــو حتما ً يف
تمســك اللبنانيني جميعــا ً بتضامنهم
ّ
املحقة
الوطني حول قضاياهم الوطنية
تحت ســقف الدســتور وعىل أســاس
االحرتام الكامل لســيادة الدولة ولدولة
القانــون والنظــام ،وبمــا يحول دون
ازدواجية السلطة».
وأشــار إىل أن «التالعــب بقضيــة
املطران الحاج من أجل تفرقة املواطنني
إىل وطني وعميــل ال يجوز ،كما ال يجوز
تصغري القضية إىل حدود األموال واألدوية

البطريرك الراعي والرئيس السنيورة (أرشيف)

وعبور الحدود اللبنانيــة املنيعة ،إذ هي
اســتخدام لعناوين غري صحيحة وغري
مالئمة من أجل املســاس بالبطريركية
املارونية وبدعاة االستقالل والسيادة».
ختاماً ،شدّد عىل أن «الحقيقة التي
يجب أن ال تغيب عن جميــع اللبنانيني
تكمــن يف أنهم إمــا أن ينجوا مجتمعني

وموحديــن تحت ســقف هــذا العقد
االجتماعي الذي كرســه اتفاق الطائف
والدستور وعىل أساس االلتزام بقرارات
الرشعيتــن العربية والدوليــة ،أو أنهم
ســيغرقون متفرقني جماعة تلو أخرى
يف لجّ ة سحيقة ال خروج منها ،خارسين
بذلك وطنهم وأنفسهم».
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جــان الــفــغــالــي

بكركي – " -حزب الله"
َّ
خطان ال يلتقيان
«صفير حي فينا» ...كانت هذه الكلمات
الثالث ،التي قالها البطريرك الماروني
الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي في
الحشود التي أمَّ ت المقر الصيفي للبطريركية
المارونية في الديمان ،كافية الستحضار
إرث البطريرك صفير في الصمود والمقاومة
من خالل آليات ومواقف ،من نداء بكركي
في ايلول  2000إلى لقاء قرنة شهوان إلى
مصالحة الجبل.
السؤال اللغز عند البطريرك الراعي،
وعند كثيرين ممن يتابعون الملف ،يتمثل
في اآلتي :كيف جرى تكوين ملف للمطران
الحاج؟
مَ ن هي الجهة األمنية التي خابرت مفوض
الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي
فادي عقيقي ،ووضعت بين يديه المعطيات
التي تستوجب التحقيق مع المطران الحاج؟
هل راجع القاضي عقيقي أحدا ً قبل
أن يعطي إشار ًة لألمن العام للتحقيق مع
المطران الحاج؟
حكي عن أن بين المصادرات «مغلفات
تحوي أمواال ً عائدة لمواطنين دروز
من اقارب لهم في األراضي المحتلة،
ولفلسطينيين من فلسطينيي 1948
وللبنانيين من غير المسيحيين فلماذا لم يتم
استدعاء هؤالء؟
حين يقول البطريرك الراعي أن الملف
«يستهدفني شخصياً» ،فهو ال يُطلِق الكالم
جزافاً ،فهو يدرك أن «حزب الله» يقاطعه،
أما االستثناء فهي لقاءات نادرة.
القطيعة األبرز لـ»حزب الله» للبطريرك
الراعي بدأت منذ ثمانية اعوام تماما ً بعد
الزيارة الرعوية للبطريرك الراعي لألراضي
المقدسة .لم يستسغ «حزب الله» هذه
الزيارة وشن عليها هجوما ً سياسيا ً عنيفاً،
ولم يأبه الراعي لذاك الهجوم.
منذ شهرين تقريباً ،تحدثت وسائل إعالم
لصيقة بـ»حزب الله» أن هناك حوارا ً بين
الفاتيكان و»حزب الله» عبر السفارة البابوية
في لبنان .كان القصد من ترويج تلك األخبار،
محاولة من «حزب الله» الستفزاز البطريرك
الراعي الذي بدا صلبا ً وعارفا ً بالمناورة التي
يحاول «حزب الله» القيام بها.
وكان «حزب الله» اعتبر نفسه مستهدفا ً
منذ تموز  ،2021حين أطلق البطريرك
الراعي سلسلة العظات التي تطالب بحياد
لبنان ،وكان «حزب الله» آنذاك في ذروة
تدخله في سوريا واليمن وغيرهما ،فكيف
يتحمل طرح الحياد وهو في ذروة اإلنحياز؟
اليوم الهوة عميقة بين بكركي و»حزب
الله» :البطريرك الراعي يعلن بالفم المآلن أن
المطران الحاج سيواصل مهامه بين لبنان
واألراضي المحتلة« ،حزب الله» يتحدى
بكركي ويعلن عبر أحد مسؤوليه :ال عبور
بعد اليوم للمطران الحاج.
السؤال هنا :مَ ن يقرر العبور أم عدم
العبور؟ الدولة اللبنانية و»اليونيفيل» أم
«حزب الله»؟ وماذا لو عاود المطران الحاج
المرور ،فهل يمنعه «حزب الله» مباشر ًة؟
وبأي وسيلة؟ وفي حال المنع ،ماذا سيكون
عليه موقف الدولة اللبنانية؟

الـثـلـثـاء  ٢٦تـمـوز 2022

ال أوراق واردة في جلسة اليوم وانتخاب النواب أعضاء المجلس األعلى

 40بندًا على جدول األعمال أبرزها رفع
السرية المصرفية
أكـــرم حـــمـــدان
من املقــرر أن تلتئم الهيئة العامة ملجلس النواب
قبل ظهر اليوم يف جلسة ترشيعية ،هي األوىل للمجلس
النيابي الجديد ،بعد جلســات اإلنتخاب لهيئة املكتب
واللجان النيابية.
وتعقد هــذه الجلســة تحت عنــوان «ترشيع
الــرورة» يف ظل وجود حكومــة ترصيف األعمال
وغيــاب أي جهد أو نوايا عىل ما يبدو تجاه تشــكيل
حكومــة جديدة بمــا تبقى من عمر عهــد الرئيس
ميشال عون الذي ينتهي يف  31ترشين األول املقبل.
ويتضمن جدول أعمال الجلســة  40بندا أبرزها
وأهمهــا مرشوع قانــون رفع الرسيــة املرصفية
الذي ربما ســيكون نجم الجلسة من حيث النقاش،
باعتباره مطلبا ً دوليا ً مــن جهة وخطوة جديدة عىل
صعيد النظام املرصيف يف لبنان ،وكذلك هناك مجموعة
من االتفاقيات الدولية ،إضافــة إىل فتح االعتمادات
الخاصة بتغطية نفقات القطاع العام واملســاعدات
اإلجتماعية نظرا ً لغياب املوازنة واســتمرار الرصف
عىل القاعدة االثنتي عرشية.
ووفــق معلومات «نداء الوطــن» ،فإن الرئيس
نبيه بري لن يفسح املجال للنواب للتحدث يف األوراق

من اجتماعات اللجان النيابية في مجلس النواب

الواردة العتبارات عدة ،أولها أن الجلســة ســتبدأ
بانتخاب النواب الســبعة أعضــاء املجلس األعىل
ملحاكمة الرؤســاء والوزراء والردفاء الثالثة منهم
وبالتايل ال داعي للحديث باألوراق الواردة ،كذلك فهو
سار يف هذا اإلجتهاد منذ بدء جائحة «كورونا» توفريا ً
للوقت وإفســاحا ً يف املجال أمام الترشيع واإلنجاز،
كما أن الكالم يف االوراق الواردة يف ظل وجود حكومة
ترصيــف أعمال ال يقــدم وال يؤخــر وال يمكن أن
يرصف.
يضاف إىل مــا تقدم عدم فتح البــاب أو البازار
الســيايس للمواقف واملواقف املضادة ،بينما املطلوب
هو إقرار مجموعة من مشاريع واقرتاحات القوانني
املدرجة عىل جدول أعمال الجلسة وقيام املجلس بما
هو مطلوب منه وفقا لالصول بالنســبة النتخابات

«"ال عالقة لي وال لمديرية األمن العام
بالحسابات السياسية»"

ابراهيم :ما صودر من المطران الحاج
بات في عهدة القضاء
أكد املدير العــام لألمن العام
اللواء عبــاس إبراهيم أن «املطران
موىس الحاج لم يتعرض ألي إساءة
من عنارص أمن الدولة وكان لديه
 20حقيبة سفر لذا اتخذ تفتيشها
 8ساعات ولم نُتلف ما كان يحمله
املطران بل كل ما صادرناه أصبح
بترصف القضــاء وليس بترصف
املديرية العامة لألمن العام».
ّ
«أكن
وقال يف حديث تلفزيوني:
كل االحرتام للبطريرك الراعي ولكن
كرئيس جهاز مــن ضمن مهامه
متابعة حركــة الدخول والخروج
عىل كافة الحــدود وما يتبعها من
تفاصيل فمن ضمــن عميل أيضا ً
تنفيذ أي إشارة قضائية» ،مشددا ً
عىل أن «ال عالقة يل وال ملديرية األمن
العام بالحسابات السياسية».
تابــع« :إذا مر والــدي عىل
الحاجز أو املعرب وكان هناك إشارة
تقتيض تفتيشه فسنقوم بواجبنا
كامــاً وإذا كان هناك أي التباس
فالجهة التي تتــم مراجعتها هي
القضاء وليست األجهزة األمنية».
ويف مســألة جوازات السفر،
كشــف ابراهيم عن أن «املنظمة
الدولية للطــران تمنــع تجديد

جوازات الســفر املمددة وأي دولة
يتوجه اليها املواطــن بهذا الجواز
ســيعود من حيث اتى لكن العراق
وافق عىل دخول املواطنني املجددة
جوازات سفرهم».
وقال« :نحن جاهزون لتطبيق
اإلســتثناء مع أي دولة توافق عىل
دخــول اصحاب جوازات الســفر
املمددة وكل الشــكر لدولة العراق
عىل هذا التجاوب».
أضاف« :راجعــت العديد من
ردود الفعل عــى مواقع التواصل
اإلجتماعــي ولم أشــأ أن أرد ألن
الجاهــل هــو جاهــل مهما تم
التوضيح له اال اذا كان لديه اجندات
معينة األمن العام بعيد عنها».
وعن قضية ترســيم الحدود
البحريــة ،لفــت إبراهيــم إىل أن
«الوســيط األمريكــي آمــوس
هوكشتاين عائد اىل لبنان يف أواخر
األسبوع املقبل وســيقوم بجولة
مشــاورات ومن املحتمل أن يعود
بجواب للعرض الذي قدمه لبنان يف
الزيارة األخرية».
وختم قائــاً« :نحن ذاهبون
اىل تســوية مهما طال الزمان أم
قرص».

أعضاء املجلــس األعىل يف أول جلســة يعقدها بعد
اإلنتخابات.
ووفق مصادر نيابية ،فإن الجلسة ستكون تحت
الســقف الطبيعي لها وستقر مجموعة من املشاريع
واإلقرتاحــات وال ســيما منها ما هــو متفق عليه
ويساهم يف تغذية الخزينة ،كاالقرتاحات التي تقدمت
بها وزارة االشــغال وتبناها عدد من النواب أعضاء
لجنة األشغال والطاقة واملياه وأبرزها رسم الطائرات
يف املطار.
تبقى االشــارة إىل أن جدول الجلســة يتضمن
الكثري من اإلقرتاحات املعجلة املكررة التي ستذهب يف
غالبيتها إىل اللجان النيابية املعنية لدراســتها ،ومنها
ما لن تصل إىل بحثه الجلســة يف حال فقدان نصابها
يف لحظة ما من توقيت هذا اليوم يف ساحة النجمة.

الرابطة المارونية استمعت منه إلى ما حصل
معه في الناقورة

المطران الحاج:
متعمدًا ال عرضيًّا
توقيفي كان
ّ
فيما ال تزال قضيته تتصدّر األحداث
اثر تحولهــا إىل رأي عــام وطني ،لفت
املطران موىس الحاج إىل «أن توقيفه عند
نقطة الناقــورة كان متعمداً ،ال عرضياً،
وهي ليســت املــرة األوىل التــي جرى
التضييق فيها معه لدى عبوره إىل لبنان»،
مشــرا ً إىل «أنها ليســت معاملة تليق
برجل ديــن ،كما تتناىف مع القوانني التي
ترعى العالقة مع االكلريوس والقيادات
الروحية من مختلف الطوائف».
ويف اجتمــاع للرابطة املارونية أمس
برئاســة الســفري خليل كرم ومشاركة
الرؤســاء الســابقني للرابطــة النائب
الســابق نعمــة الله ابي نــر ،نقيب
املحامني السابق انطوان قليموس واألمري
حارس شــهاب ،أكد املطران الحاج «أن
ما قام به هو إيصال املساعدات لعائالت
لبنانية ألسباب ودوافع إنسانية ال عالقة
لها بالسياسة أو بأي أجندة».
من جهّ ته ،ذ ّكــر املجلس التنفيذي
للرابطــة املارونيّة «باملواقف الســابقة
والثابتــة مــن الترصف الشــائن الذي
تعرض له سيادة املطران موىس الحاج»،

مؤكدا ً ّ
تمســك «الرابطــة بالنقاط التي
تطــرق اليها صاحب النيافــة والغبطة
الكاردينال البطريرك مار بشارة بطرس
الراعي يف عظته أمس األول وكلمته أمام
الحشود التي أمّ ت رصح اإليمان .وكذلك
بيان مجمع االساقفة املوارنة حول هذه
القضية ،وتبنيها لها».
وأثنــت الرابطة «عىل الــدور الذي
يضطلع به سيادة املطران موىس الحاج
يف خدمة رعيته بتفان وروح رســولية
مجردة ،وهي تؤكد تضامنها وتعاطفها
معه» ،مثمّ ً
نة موقف املرجعيات الروحية
املتضامنة مع موقــف بكركي ،وتدعو
القيادات املســيحية عمومــا ً واملارونية
خصوصــاً ،إىل التضامن يف مــا بينها يف
هذه املحطة املفصليــة ،والوقوف بحزم
أمام محاولــة تقزيم الدور الذي نهضت
به بكركي عــر التاريخ ،وال تزال ،وعدم
االنزالق وراء أي مصالح آنية وأنانية التي
من شأنها زرع التفرقة يف الصف الواحد،
واضعاف فعاليته يف هــذا الظرف الذي
يشهد الوطن استحقاقات مفصلية تحدد
مساره املستقبيل».

وزير العدل يهاجم «األقالم المغرضة» و»"نداء الوطن"» ترد
أصدر املكتب اإلعالمي لوزير العدل يف حكومة
ترصيف األعمــال هنري خوري ،بيانــا ً قال فيه:
«طالعتنا صحيفة «نداء الوطن» بخرب أقل ما يقال
عنه احرتامــا ً ملوقع وزارة العــدل والوزير خوري
بأنه يفتقــر إىل الدقة والقراءة املوضوعية للملفات
القضائية العالقة ،والتــي جهد وزير العدل للعمل
عليها بحكمة وصمت منذ تسلمه مهامه يف الوزارة،
إقتناعا ً منه بأن الشعارات الشعبوية والوعود التي
تطلق من هنا وهناك لم تفلح سوى يف رشخ الجسم
القضائي وشحن نفوس اللبنانيني يف ما بينهم».
وأشــار البيان ،إىل أن «بعض األقالم املغرضة

مرصة عــى التلهــي بالعراضات وبــث األخبار
واملعلومات ا ُملض ِّللة لالثارة وكسب املزيد من القراء،
غري آبهة بمبدأ الشفافية وبقدسية الدور الذي يجب
ان تؤديه يف أدق مرحلة يمر بها الوطن».
وأضاف« :لألسف ينجر البعض لشحن النفوس
االمر الذي يخلق املزيد من التحديات ومن التعقيدات
والتشنجات ويعيق الحلول املرجوة».
وتابع« :أما الرد عــى الصحيفة املذكورة التي
اتهمت الوزيــر بالتقاعس وتلفيق ســيناريوات
مفربكة لعمله «الصــوري» وبخاصة يف ما يتعلق
بزيارته اىل الديمان ،يهم وزير العدل تسجيل نقطة

عىل الجريدة املذكورة التي فاتها البيان الذي اصدره
املكتب االعالمي للوزير بعد زيارته للديمان».
وأهاب وزير العدل «املصادر املتابعة ومن يقف
خلفها تذكريها بمبدأ استقاللية السلطة القضائية
الذي تنادي به نظريا ً باســتمرار والذي دأب الوزير
عىل تكريسه طوال مسريته القضائية وصوال ً إىل ما
بعد توليه مهامه الوزارية».
وطلب وزير العدل يف حكومة ترصيف األعمال
هنــري خوري« ،من األقالم املتمرســة يف الجريدة
املذكورة االســتقصاء عن حقيقة املعلومات التي
تردها واملتعلقة تحديدا ً بمهمات الوزير وبالقضايا

األخرى لع ّلها تعرف الحقيقة فتتعظ وتصمت».
*املحــرر :التزاما ً بمبدأ الشــفافية ،ننرش رد
معاليك الذي يفتقــر اىل اللياقة والنابع من مواقف
مســبقة ضد الذين يفضحون مــن يتلهى بالكالم
الفارغ وال يحقــق اي انجاز وال يبــذل أي جهد،
خصوصــا ً يف قضية جريمة النيــرات ،بحجة انه
يفتقد اىل الصالحيات.
إن احرتامنــا ألي وزير أو رئيس أو مســؤول
مهما عال كعبه يرتبط بمدى قيامه بموجبات عمله
وليــس باملراكز واأللقاب .أمــا أن نتعظ ونصمت
فالكالم مردود اليك.

محـــــليـــــات
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رفع صوته وانفجر غاضبًا «"بدّي ربطة خبز»"

اســعــد بــشــارة

األفران لن تعمل اليوم وتخ ّوف من تطور اإلشكاالت
الـنـبـطـيـة  -رمــال جــونــي
عادت أزمة الخبــز اىل الواجهة،
هذه املــرة بوترية أقــى ،فاألفران
ستتوقف اليوم عن العمل ومعها لن
يتوفر أي ربطة خبــز ،وال عجب إن
دخل الخبز بازار السوق السوداء مع
تجار األزمة ،وقد ســجلت الربطة يف
أحد املتاجر يف منطقــة النبطية 25
ألفاً ،وغدا ً قد تسجل رقما ً قياسياً.
«اشتدي أزمي بتنفرجي» ،إال يف
لبنان ،األزمة تتفاقــم أكثر ،طاملا ال
سياسة واضحة للمعالجة .منذ عام
تقريباً ،وأزمة الخبز تستفحل ،يف كل
مرة تحمــل عنوانا ً مختلفاً ،تارة «ما
يف طحني ،وتارة «مــا يف اعتمادات»،
وتارة أخرى «رفع الدعم» ،ويف كل مرة
تخضع األزمة اىل «ترقيع وتلزيق» اىل
حد وصل الوضع اىل االهرتاء.
طوابــر الخبز الطويلــة التي
امتدت عىل طول أفران النبطية تخرب
عن حجم معانــاة املواطن ،يحارب
اليوم برغيف خبز ،مشاكل بالجملة
سجلت ،تيش بانفجار حتمي ،فالناس
«أعصابها مــش حاملتها» ،وهو ما
يوتّر ساعات االنتظار الطويل.
لم يتمالك محمد نفسه ،فانفجر
غاضباً ،رفــع صوته يف وجه صاحب
الفرن« ،بدي ربطــة خبز» ،يرفض
ّ
صف الــذل ،صف أغلب
االنتظــار يف
الواقفني فيه «سوريون» ،يؤكد «أنه
ما بقى قادرين نتحمل».
ســاعات طويلة بــات مجربا ً
املواطن عــى وقوفها يف صف الخبز،
َ
الذي حكما ً
سيخ َّرج انتفاضة حتمية،
ً
ً
فالخبز لم يعد متوفرا أصال ،وهو ما
دفع كثرا ً لقصد األفران ،ما يعني ان
ربطة الخبز تجــاوزت الـ 100الف
لرية .فكلفــة االنتقال من اي بلدة اىل
الفــرن عالية ،وهو مــا أكدت عليه
مريم التي قالــت «من يومني ما عنا
خبز ،نضطر للمجيء اىل الفرن باكرا ً
جدا ً لنحصل عــى ربطة تكلفني مع
البنزين  60الــف لرية ،وكلما ابتعدت

أين هم النواب من أزمة الرغيف؟

االنفجار االجتماعي اقرتب ،صرب
البلدة ارتفع ثمن الربطة وهناك من
املواطن نفد ،آخر خرطوشة الرغيف،
تكلفه  100الف ،مني مســؤول عن
ما قد يؤدي اىل حوادث وإشــكاالت،
ذلنا؟».
فالناس اختنقوا من شــدة األزمات،
تشــر املعطيات اىل أن سيناريو
انقطاع الخبز وطوابريه
ومــا كان ينقصهــم
ســيتكرر خــال هذا
ســوى رغيفهم ،الذي
االســبوع ،وقد يشهد
بــات مفقــودا ً من كل
تأزما ً أكثر ،ال ســيما "يقول أحد العاملين :الدكاكني ،والشاطر من
مع دخــول األفران يف «حياتنا باتت بخطر فكل يجد ربطة.
ال تخفــي مصادر
مرحلة اإلقفال ،بحسب يوم مشكل وكل يوم
مطلعة صعوبة الوضع،
عــي قميحــة عضو
نقابة الجنوب لألفران تهديد ...لوين بدّن
ال ســيما ان ســيناريو
يوصلونا؟»"
ّ
فإنه لن يعمــل اليوم
البنزين بــدأ يتكرر مع
الثالثاء بعد نفاد مادة
الخبــز ،وطوابــر الذل
تتزايد ،وال عجــب أن يؤدي األمر اىل
الطحني ،فالكمية التي نتســ ّلمها ال
إشكاالت قد تتطور إلطالق نار ،وهو
تكفي ،ما يــؤدي اىل وضعنا باملبارش
أمر ال يمكن تفاديه بحســب املصدر
مع الناس .وفق قميحة فإن األفران
إال بوضع خريطة حل رسيعة ،حتى
ستنتظر حتى االربعاء لتسلم الطحني
رفع الدعم لــن يضع حدا ً لألزمة ،بل
بعد صدور نتيجة فحصه ،وربما قد
ستصبح مثل البنزين «يف وما يف».
يتأخر أكثر ،وهو ما يعني أننا يف قلب
داخل الفرن ازدحام ،تتســابق
أزمة قاسية جداً ،وعىل الوزارة ايجاد
صيغة عادلة لتوزيــع الطحني قبل
األيــدي للوصول اىل ربطــة خبز اىل
فوات األوان.
الكمية املحددة لــكل فرد ،يقول احد

العاملني« :حياتنــا باتت بخطر ،كل
يوم مشكل وكل يوم تهديد لوين بدن
يوصلونا؟ تحلها وزارة االقتصاد».
عادت رحلة البحث عن الرغيف،
وعاد الخوف مــن عدم توفره يؤرق
الناس ،الذين ال طاقة لهم عىل رشاء
الخبــز االفرنجي واملشــاطيح وقد
ح ّلق سعرها وباتت خارج املتناول،
وهو ما اثار حفيظة املواطن الذي بدأ
يرضب أسداســا ً بأخماس بانتظار
الفرج .وحده ســؤال عــن النواب
يســيطر عىل املشــهد؟ أين هم من
أزمة الرغيف؟
من السهل أن تجد البنزين ،ولكن
من الصعب أن تجد خبزا ً هي املعادلة
الجديدة التي فرضتهــا الدولة اليوم
التي تحاول تمريغ أنوف الناس حتى
رفع الدعم وال عجب إن أصبح سعر
الربطة «دوالرا ً واحداً» ،تســعرية من
شــأنها أن تقول للدوالر «ارتفع وما
يهمــك فقري» ،فالحديــث اليوم عن
دولرة ربطــة الخبز مثل الحديث عن
«جوع يا فقري ما حدا سئالن».

مســـاحة حـــرّة

البطريرك صفير حي ّ فينا
الــدكــتــور شــربــل عــازار

(*)

رحم اللــه كبار الطائفة الشــيعيّة الكريمة
أمثال ســماحة اإلمام املغيّب السيّد موىس الصدر
ّ
والعلمة املرجع الســيّد محمد حسني فضل الله
والشيخ محمد مهدي شمس الدين ،كم نفتقدهم.
املشايخ والســادّة أحمد قبالن وعيل الخطيب
ومحمد رعــد وعيل جابر يتهمــون املطران وم ْ
ِن
َ
خ ْلفِ ه مرجعيته البطريرك وصوال ً للكنيسة جمعاء
صفي الدين
هاشــم
ّد
ي
الســ
إلرسائيل.
بالعمالة
ّ
«تحمّ لنا كتــر» و»طوّل بالو»  40ســنة!!! عىل
ك ّل من ال يشــاركه نظرته اىل لبنان ومستقبله يف
املنطقة كساحة رصاع لآلخرين.
َر ُّد البطريــرك الراعي جاء حاســما ً بثالث
عبارات قاطعة ال تحتمل التأويل:
 - 1الكاردينال مــار نرصالله بطرس صفري
حي فينا ،و 76بطريــركا ً أحياء فينا ،أيّ منذ ألف
ّ
وستمائة و» 40سنة» وليس فقط منذ  40سنة.
 - 2ما حصــل للمطران مــوىس الحاج هو
إساءة وإهانة ملرجعيته ويل شخصيّاً.
 - 3أنتم ايها املســيئون اىل كرامة اللبنانيّني،
إذهبوا وابحثوا عن العمــاء يف مكان آخر ،فأنتم
تعلمون أين هم ،وانتم تعلمون مَ ْن هم!!!
إنتهى ...كالم البطريرك بطريرك الكالم.
وعليه وألن الظرف صعــب ،تعالوا ال نتلهّ ى
بعوارض املرض والتفاصيــل الصغرية كاملحكمة
العسكرية ومفوض الحكومة وما شابه ،ولندخل
اىل صلب األزمة .محطتان أساسيّتان ّ
غيتا مجرى

الريح يف مسرية صعود «حزب الله».
 إنتفاضة  17ترشين  2019الســلميّة التيه ّزت عرش املنظومــة املحمية من الحزب ،والتي
لوال اســتعمال العنف املفرط ضــ ّد العُ ّزل لكانت
أطاحت بالسلطة املتسلطة.
 تفجري مرفأ بريوت وطريقة تعاطي «حزبالله» مع املوضوع ممّ ا أثار ويثري الشــكوك حول
عره الذي أ َ َ
وصلــه اىل تعطيل الحكومة
ســبب ذُ ِ
وغزوة عني الرمّ انة ،من أجــل حَ ِ
رف أو إنهاك أو
إنهاء التحقيق يف جريمة تدمري نصف بريوت.
هذان الحدثان معطوفــان عىل االنهيار الذي
َ
أوصلوا معظم اللبنانيّني
بات الشعب يعيش فيه،
اىل االستنتاج أَن ال ســبيل للخروج من جهنّم ّإل
بالخروج من هيمنة «حــزب الله» ،ومن الحروب
ومــن رصاع املحــاور والعودة اىل كنــف الوطن
كمواطنني متساوين بالحقوق والواجبات ،تحت
سقف الدستور وضمن الحدود املعرتف بها دوليّا ً
واملحمية فقط من الجيش اللبناني والقوى األمنيّة
الرشعيّة األخرى.
واليــوم ونحن عــى مشــارف االنتخابات
الرئاســيّة ،هــل ســيلتزم النواب الســياديّون
واملســتق ّلون والتغيرييّــون مــن ك ّل الطوائف
باملواصفات التي وضعها البطريرك الراعي ،باسم
ك ّل اللبنانيّني ،من أجل إعادة لبنان اىل سابق دوره
عن طريق تكريس حياده فيعود مركز االستقطاب
األول يف هذا الرشق؟
ال ولم ولن يختلف اللبنانيّون بسبب انتمائهم
اإليماني وال بســبب وجود مرجعياتهم الدينيّة يف
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الفاتيكان أو يف أزهر مرص أو يف نَجَ ف العراق أو يف
ُق ْم إيران ،ما لم تتدخل تلك املرجعيات يف الشؤون
الداخلية اللبنانيّة ،بل يظ ّل دورها محصورا ً بدفع
املؤمنني للتمسك بالخالق ك ّل بحسب معتقداته.
فعندما يُرســل الفاتيكان واألزهــر ودولتا
إيطاليــا ومــر وغريها الســاح اىل الســنّة
واملســيحيّني والدروز ملحاربة أيّ كان ،سنتفهّ م
حينها انتماء «حزب الله» اىل خارج لبنان بسالحه
وصواريخه وتدريبه ومالــه ورواتبه ،وأن يكون
قائده وســيدّه وإمامه وحســينه املرشد األعىل
«للجمهوريّة االســاميّة اإليرانيّــة» اإلمام عيل
الخامنئي.
ّ
إن تكبري األهداف او الشعارات كتحرير القدس
وإزالة إرسائيل من الوجود ال يمكن أن يكون غطا ًء
ومظ ّل ًة دائمة الستباحة لبنان ودستوره وحدوده
وقضائه ومؤسساته ومطاره ومرافئه ومرافقه يف
سابقة لم تحصل يف تاريخ الدول.
ً
ٌ
دولة
دولة
حصل ويحصل يف التاريخ أن تحتل
اخرى أصغر منها وأضعف منها ،لكن أن تسيطر
فئة من الشعب عىل غريها من الرشكاء يف الوطن
فهذه سابقة لم ي َُسجّ ل مثي ٌل لها ّإل يف لبنان.
الصورة باتت واضحــة« ،حزب الله» وبعض
الكومبارس يف ّ
دفة إيران ،بقيّة الشــعب من سنة
ودروز ومسيحيّني وأحرار الشيعة يف ّ
دفة لبنان.
عــودوا اىل لبنانيّتكم فنحــن حريصون عىل
الرشاكة معكم .اإلستقواء واالستكبار والغطرسة
هي أقرص الطرق للسقوط ،ال تسلكوها.
(*) عضو «الجبهة السياديّة من أجل لبنان»

بانتظار كاظمي لبنان
في بغداد ما ينبئ بتحقيق خطوات متقدمة،
وإن غير كافية حتى اآلن الستعادة الدولة
الضمانة ،بأطياف العراق المتعدد المتنوع ،كما
الدور االقتصادي والحضور اإلقليمي الذي بدأت
مالمحه تظهر بوضوح وبصعوبة ،منذ تولي
حكومة مصطفى الكاظمي السلطة ،مرورا ً بكل ما
جهدت به على الصعيدين الداخلي والخارجي ،مع
كل ما رافق ويرافق ذلك من تحديات.
تعيش بغداد انطالقة أولى لخطة النهوض
االقتصادي والهدف وضع القطار على سكة
ستؤدي إن استكملت ،الى حجز مكان للعراق في
نادي النمور االقتصاديين في المنطقة ،الذين
يتسابقون لالستثمار في االستقرار ،وتحويل
الدول والمجتمعات الى واحات للتقدم واالزدهار
والنمو االقتصادي ،عبر اقتصادات الجذب،
والخطط العشرية.
للعراق ايضا ً خطته العشرية ،وتسعى حكومة
الكاظمي الى انجاز القسم األول منها ،بنفض
البنية التحتية عبر تنفيذ مشاريع في ملف
المياه والمواصالت ،وتنتظر في ملف الكهرباء،
الذي سيتلقى بفعل حضور رئيس الحكومة
العراقي الفاعل في قمة جدة ،جرعة كبيرة عبر
اتفاقات الربط الكهربائي مع دول الخليج ،التي
هي جزء من استعداد خليجي لتوسيع نطاق
االستثمار في العراق في كل المجاالت ،وتلك
نتيجة طبيعية لنجاح الكاظمي في إعادة بناء
الثقة بالمؤسسات السيادية العراقية ،في طليعتها
المؤسسات العسكرية واألمنية ،كما في البناء
على دور اقليمي يمكن اختصاره في ارساء
معادلة «صفر مشاكل» في العالقات الخارجية
للعراق ،التي جهد الكاظمي لبنائها ،وكان اول
النجاحات ترتيب حوار برعاية عراقية ،بين
المملكة العربية السعودية وايران ،وهو حوار
تحيطه الحكومة العراقية بأقصى درجات التكتم،
ضمانا ً الستمراره ،ومن غير المستبعد أن تعقد في
بغداد جوالت جديدة ،وان يرتفع مستوى التمثيل
فيها ،الى المستوى الدبلوماسي بعدما اقتصر على
الوفود األمنية طوال جلسات الحوار السابقة التي
انطلقت في العام .2021
تتكامل سياسة حكومة الكاظمي بين حدّين:
االول داخلي يقوم على تحييد كل عوامل
الالاستقرار وادواتها ،اي رسم حد فاصل بين
الدولة وقوى األمر الواقع ،وهذه مهمة صعبة
لم تتحقق بنسبة عالية ،اال بعد تجاوز مرحلة
االنفالت االمني ،واستعادة هيبة مؤسسات الدولة
من دون اصطدام يؤدي الى نتائج عكسية .والحد
الثاني يتمثل بالحياد في السياسة الخارجية
ومحاولة بناء دور مستقل للعراق ،مع تسجيل
انفتاح كبير في عالقاته العربية وتعزيز مكانة
الدولة .بين هذين الحدين تحفر حكومة الكاظمي
جبل المشكالت بإبرة ،لكن هذا المسار المستمر
بثبات منذ سنوات ،والذي قدم نموذجا ً عن
كونه الخيار الوحيد المتاح للخروج من األزمات
واالضطرابات السابقة ،بات صعبا ً تجاوزه ،ال
سيما في ظل التعطيل المتعمد للعملية السياسية،
والتخبط الذي يعانيه ،الفريق الذي تولى السلطة
منذ العام  2003والى األمس القريب.
في قراءة ليس الهدف منها المقارنة ،يمكن
في الوضع اللبناني مالحظة هذا الفراغ الكبير،
الناتج عن غياب سلطة حقيقية ،يمكنها لو وجدت
ان تقوم بدور مشابه لرحلة األلف ميل العراقية.
فالقواسم المشتركة في أزمات لبنان والعراق
تتشابه الى حد التطابق ،بدءا ً من غياب استقاللية
القرار ،مرورا ً بالسالح غير الشرعي الذي يتحرك
بأجندة وإمرة خارجية ،وصوال ً الى انتحار
السياسة الخارجية ،وخسارة العالقات العربية
والدولية ،وبالتالي الكلفة الهائلة التي تدفع جراء
هذا االستتباع أو االنصياع ،الذي ترجم بالغياب في
كل المحافل العربية والدولية.
ما فعله رئيس الوزراء العراقي وال يزال،
يضع ،من دون قصد ،منظومة الحكم في لبنان
امام مجهر يكبّر الصورة الحقيقية .فبموازاة
المشاركة العراقية في قمة جدة ،وبموازاة النجاح
العراقي في رسم الخط الفاصل بين الدولة
والقوى المسلحة غير الشرعية ،تتلهى المنظومة
بصراعات التقاسم والمحاصصة وتستقيل من
دورها كسلطة تمتلك القرار ،ويصبح لبنان ورقة
مساومة ،أشبه بمسيرة تقاد من طهران ،ويصبح
التساؤل بفعل هذا العبث مشروعا ً عن موعد
ظهور نموذج كاظمي لبناني ،كي تبدأ رحلة األلف
ميل اللبنانية ،سعيا ً الستعادة وطن مخطوف.
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هل نشهد فوضى مقبلة وش ّ
حًا في المواد الغذائية؟

هجمة على الذهب واليورو وإضراب القطاع العام يشل ّ البلد

النبطيــــة ـ رمـــال جونــــي
هجمة غري مســبوقة عىل الذهب
واليورو هذه األيام ،فاللبناني "شاطر"
باســتغالل الفرص املؤاتيــة ،ويأتي
إقبال السيدات عىل اقتناء الذهب كنوع
من الهروب لألمام يف مواجهة األزمة،
مســتفيدات مــن انخفاض أســعار
الذهب ،وبحسب سوزان "قررت رشاء
الذهب خشية انفالت الوضع يف لبنان،
فالعملــة والدوالر عىل املحــك ،فيما
الذهب ثابت".
يبــدو أن اللبنانــي يحــذو حذو
الســوري باكتناز الذهــب ،فاألخري
يشــري الذهب منذ سنوات ويحتفظ
به ،فيما يحوّل العملــة الخرضاء إىل
صرخات العمال غير مسموعة
سوريا .الســوريون بحسب أحد باعة
الذهب يشكلون نسبة كبرية ،من دون
أرباح طائلة عىل حد ما يقول ابراهيم،
أن يغفل اإلشــارة اىل شغف السوريات
الفتا ً إىل "حجم الطلب عىل اليورو فهم
برشاء الذهب عيار  21واللبنانيات بدأن
يشرتونه بانتظار إعادة ارتفاع سعره
يفكرن باقتنائه ألنه يحفظ أموالهن،
مجدداً ،وبفرق العملة تتحقق ثروات".
وال يخفي أن نســبة اإلقبال ارتفعت
كل ذلــك يحصل والبلــد دخل يف
بشــكل ملحوظ ال سيما مع انخفاض
كوما سياســية خطرية ،يف ظل شــلل
سعر الذهب وعودة املغرتبني.
القطاع العام الذي أرضَّ بشكل مبارش
ال ترتدّد ســماح
أو غري مبارش بإنجاز
املعامــات وتحديــدا ً
بالقول إنها بدأت رشاء
الذهب خشــية حدوث
الثبوتيــة
األوراق
هــزات اقتصاديــة
الشاب الطامح للسفر
كإخراج القيد وغريه،
عــى
خطرية ،وتؤكــد أنها إلكمال دراسته في الخارج والحصــول
اخذت بنصيحة جدتها
االفادات ،ما قد يعطل
يعجز عن االستحصال
"خبــي الذهــب ليوم
دخــول الطــاب إىل
الشــدّة ،وأخىش يوم على إخراج قيد من دائرة جامعاتهم ومدارسهم
الشدّة".
ّ
«مسكرة»
النفوس ألنها
او إنجــاز معامــات
ليســت ســوق
الســفر للخارج ،ألن
الذهب وحدها نشطة ،بل أيضا ً سوق
لكل يشء صالحية وتنتهي إال يف لبنان،
اليورو ،ألنها تصــب يف خانة تحقيق
فصالحية األزمات طويلة األمد.
األرباح .وال عجب إن دخل سعر رصف
يحصل ذلــك والــكل يتفرج عىل
اليورو اىل الســوق الســوداء أســوة
انهيار البلد وانحالله ويسبح يف األزمة،
بالــدوالر ،والالفت تحــول كثر نحو
و"ما يف يش ظابــط" .قد تكون نتائج
رشائه وبيعه رغبــة منهم يف تحقيق
االمتحانــات الرســمية خلطت أوراق

هجمة على الذهب

الفرح بالحزن قليالً ،غري انها كشفت
حجم الهوة داخل املجتمع ،فهي جاءت
وســط ســيطرة اإلرضابات عىل كل
املرافق الرتبوية واالجتماعية والعامة،
وتلويح بتصعيــد اإلرضاب فيما لو لم
ترتاجع الدولة عن قرارها بصم آذانها
عن مطالبهم.
حكمــا ً ســتنعكس األزمــة عىل
الطالب الراغبني يف الســفر ،وهذا ما
يؤكده عيل الشــاب الطامح للســفر
إلكمال دراســته يف الخــارج غري أنه
يعجز عن االستحصال عىل إخراج قيد
من دائــرة النفوس ألنها "مســكرة"
وحتى جواز الســفر لن يحصل عليه
ألن موعده حدد يف نهاية العام ما يعني
بعد انقضــاء املهلة املحــددة لتقديم
الطلبــات إىل الجامعة ،وهذا بحد ذاته
"إعدام ملستقبلنا ،والدولة الفاشلة هي
التي دمرت مستقبلنا مرتني".
دائرة النفــوس يف النبطية مقفلة
مثل باقي الدوائر الرسمية ،فاملوظفون
يواصلون إرضابهم املحق ،ولكن ماذا
عن املواطن الــذي يضطر إلخراج قيد

او بيان قيد عائيل مطلوب للمستشفى
او للجامعة واملــدارس؟ يقلق الوضع
معظــم مخاتري النبطيــة ،ولكن "ما
باليد حيلــة" ،نحرتم حقوق املوظفني
ولكن للمواطــن أيضا ً حق ،فاإلرضاب
ك ّلف الجميع خسائر كبرية ،ومع ذلك
تميض الحكومــة يف تجاهل مطالبهم
وكأنها تريد دخول البلد يف نفق مظلم
خطــر ،إذ ال ينكر أحــد أن إرضاب
القطاع العام ال يعطل فقط املعامالت
الرســمية ،بل أيضا ً يشــل البلديات
وحركة االســترياد والتصدير ،واملرافق
العامة ،اي "أَقعَ ــ َد الدولة عىل كريس
مدولب" ،عىل حد ما يقول أحد املراقبني
الفتا ً اىل أن اإلرضاب العام ش َّل املنطقة
بكاملها ،فاملوظفون يستخدمون آخر
خرطوشة ضغط عىل الدولة لتحصيل
حقوقهم ،والدولة تتذرع بهم لتعطيل
البلد ،وبينهما اشتعلت حرب التعطيل
الخطــرة التي قد تدفــع نحو كارثة
كــرى لن تحمد عقباهــا ،وال عجب،
يضيف "إن بــات االمن الغذائي مهددا ً
بفعل اإلرضاب والذي قد يؤدي اىل شح

املواد الغذائية يف األســواق وهذا ما بدأ
يحذر منه كثر".
وفــق مصــادر متابعــة ،فإننا
مقبلون عىل أربعة أشهر خطرية جداً،
وقد نشهد فوىض وربما شحّ ا ً يف املواد
الغذائيــة وغريها ،وهو مــا يتوجب
تداركه قبل فوات األوان".
حكمــا ً اإلرضاب محق ،فاللرية لم
تعد تطعم خبزاً ،غري أن انعكاســاته
جاءت أخطــر من حــرب تموز عىل
البلد ،رضب مفاصل الدولة كلها ولع ّل
مشهد النفايات واملجارير يف الطرقات
وإقفــال معظــم البلديــات وتعطل
االشغال وإبقاء املعامالت يف الجوارير،
وأزمة إخراجات القيد وجوازات السفر
من أبرز األمثلة عىل حال البلد.
كوكتيــل األزمات الــذي أصاب
القرى هذه االيــام ال يقل خطورة عن
حرب األسلحة ،فحرب األزمات أخطر
بكثري ،وقد تقلــب الناس ضد بعضهم
البعض ،وتسفك الدماء ،وبالتايل إذا لم
تتخذ الخطوات العالجية الطارئة فعىل
البلد السالم ،ومرحبا ً بالسياح.

 95باصًا بين  33ألف نمرة عمومية و 6600باص قيد التشغيل...

خطط النقل المشترك ...وتضارب المصلحتين العامة والخاصة
قانونــي جديد يرعى العالقة بــن القطاعني العام
طونــــي كـــــرم
والخاص بحيث تكــون الدولة هي املنظم والقطاع
الخاص هو املشغل.
يسلك املخطط املرســوم لتفعيل النقل املشرتك
العروض املتوقع بتّها منتصف الشــهر املقبل
طريقه إىل التنفيذ مع بدء الرشكات الراغبة يف تسيري
قبل الولوج إىل اتفاق بالــرايض يف حال عدم تقدم
الباصــات العمومية بالتقــدم بعروضها يف خطوة
أي من الرشكات وفق القانون إىل املناقصة لتشغيل
وضعها وزير األشــغال العامــة والنقل عيل حمية
هذا القطاع ،تصطدم بالتكلفة التي ســتُعتمد مع
يف إطــار تعزيز دور الرشاكة بــن القطاعني العام
وضع الباصــات يف الخدمة بداية أيلــول املقبل ،يف
والخاص ،وسط استهجان املتابعني املعنيني للتعويل
ظل اإلرضاب املســتمر للموظفني يف القطاع العام
عىل  95باصا ً نظاميا ً يف ظل  33ألف نمرة عمومية،
وعدم اإلستجابة ملطالبهم يف تعديل
و 6300باص قيد التشغيل.
الرواتب ،ليبــدأ عىل الجهة املقابلة
اإلرتفاع املســتمر يف أســعار
املحروقــات والذي شــكل عائقا ً
الرصاع الخفي للمصالح بني النقل
العام والنقل الخاص.
أساســيا ً أمــام املوظفــن كما
طلب إجراء عقود مع
ورغــم الدعــم الــذي يلقاه
املواطنني يف تنقالتهم أعاد موضوع السائقين في ظل قرار منع
الوزير حميــة من املعنيني ،أوضح
النقل العام إىل الواجهة بعد إهمال
مستم ّر للخطط التي عملت عليها التوظيف في المؤسسات رئيــس إتحــادات ونقابات قطاع
الهيئات واملنظمات الدولية والتي الرسمية ال يمكن وضعه النقل الربي بســام طليس لـ»نداء
الوطن» أن مرشوع الوزارة ال يزال
لم تتم االستفادة منها ال بل كانت
في خانة الشراكة بين
تهدف اىل تشغيل خرباء واالستفادة القطاعين العام والخاص قيد الــدرس تحديــدا ً وأن الخطة
املرســومة يفرتض أن ترتافق مع
من الهبات عىل اســم لبنان ،وفق
دعم قطاع النقــل العام والعديد مــن القطاعات
تعبري الوزير حمية.
األخرى (وهذا ما لم يحصل حتى اآلن) ،مشددا ً عىل
إلغاء البنــك الدويل تمويله خطــة النقل العام
أن طلب إجراء عقود مع السائقني يف ظل قرار منع
وعدم قدرة الوزارة عىل توظيف ســائقني وقاطعي
التوظيف يف املؤسسات الرسمية ال يمكن وضعه يف
تذاكر لتسيري الباصات العمومية التي قارب عددها
خانة الرشاكة بني القطاعني العام والخاص.
 ،95منها  50باصا ً وصلت مؤخرا ً كهبة من الحكومة
ولفت طليــس إىل أن مالحظاتهم عىل الخطة
الفرنسية و 45تمت إعادة صيانتها ،دفعا الوزير إىل
ســتقدم إىل املعنيني عند اإلنتهاء من رســمها بما
ابتداع مخرج عرب مشــاركة القطاع الخاص بتوفري
يخدم التكامل بني الطرفني ،كما أشــار إىل أن عدد
اليد العاملة كسائقني غب الطلب ومستلزمات أخرى
الحافالت الذي ســتديره الوزارة والذي ال يتعدى 95
لتسيري الباصات ،كخطوة مرحلية تسبق إعداد إطار

خطط النقل المشترك رهينة «التسعيرة» ومدى مالءمتها والنقل الخاص

حافلــة ال يمكنه أن يحل مــكان  6600أوتوبوس
وفان ،أي أنه ليس بإمكانهم أن يحلوا مشــكلة يف
حني يظهر للعيان أن هناك خطة وحافالت رسمية
للنقل املشــرك وهي تعمل عىل األرض بغض النظر
عن العدد والقدرة عىل اإلستجابة لحاجات املواطنني
يف التنقل.
وعن التضارب بني املصالح واألسعار يف املرحلة
املقبلة ،توقف طليس عند مدى مالءمة األسعار التي
ســتعتمدها الوزارة والقدرة الرشائية للمواطنني،

وســط الحديث عن بطاقات الدعم التي تبقى من
الناحيــة النظرية ممتازة ومهمة ،ليبقى الســؤال
األســايس عن آلية تنفيذها بعد التجارب املريرة مع
الحكومة واإلتفاق مع رئيســها عــى دعم القطاع
ّ
مخفضة للــركاب ،والتي تصطدم
وتأمني أســعار
بغياب اإلمكانيــات املالية يف الخزينــة التي تبقى
العائق األســايس أمام جميــع الخطط واملعالجات
املطروحة ،ليختم طليس متسائالً :إذا كانت الخطة
من ذهب ،وال يوجد إمكانيات لتنفيذها ...فما الح ّل؟
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"مجالس عزاء" على "مسرح المدينة" تستفز ّ رواد التواصل

نضال األشقر :وافقنا على طلب "حزب الله"
ألنّ خشبتنا منصة حرّة للجميع

جــــــنــــــى جــــــبــــــور
ما إن انتــرت دعوة حضور مجالس
العزاء الحسينيّة طيلة أيّام عاشوراء ابتدا ًء
من األول من آب يف مرسح املدينة يف الحمرا،
حتّى اشتعلت مواقع التواصل االجتماعي،
اذ أثار هذا املوضوع واستفز رواد املنصات
مهاجمني ومنتقدين مديرة مرسح املدينة
الفنانة نضال االشقر املعروفة بعلمانيتها،
معتربيــن ّ
أن هذه الدعوة خــر دليل عىل
تغيري ثقافــة البلد ونوع مــن "احتالل"
ملرسح املدينة.
واثــار املنشــور (املرفق) ســيالً من
التعليقات الســلبية كما نالت األشقر حصة
األســد منها؛ فمنهم من اعترب أنّه "يف الوقت
الذي تعاني فيه الثقافــة يف لبنان من فقدان
الدعم والتشجيع ،يُفتحمرسح املدينة لرتويج
الخطــاب والرسديات الدينيــة" ،و ّ
أن "هذه
السابقة خطرية وخطوة إضافية يف املسارات
املتزامنة إلنهاء لبنــان اقتصاديا ً واجتماعيا ً
وثقافياً .تُقفل األفواه واملنابر املنادية بحقوق
الناس فيما يعلو صوت النشاز الطائفي".
وكتب البعض اآلخر" :حسب القانون
اللبنانــي ،ممنوع فتح محــل خمر قرب

اماكن العبــادة .القانون نفســه ،مش
ذاكــر يش عن إقامة شــعائر دينية قرب
الخمّ ارات .كيف حســبتها األخت نضال
األشقر؟ الشباب بيبكوا بمرسح املدينة ،و
ِبفوتوا عالباب التاني يرشبوا كاس كرمال
ينســوا؟ أو بيرشبــوا كاس بال"ميرتو"،
وبفوتــوا عالبــاب التاني ّ
يكفــروا عن
معاصيهم؟ كتري سوريايل الخرب....الرجاء
حدا ّ
يخبنا اذا هالصورة تركيبة".
وغ ّرد آخــرون" :لطاملــا طالبنا أن
يكــون لبنان بلــدا ً للتعايــش واحرتام
شــعائر اآلخريــن الدينيــة والطائفية
وخصوصيتها ،لكن يا ترى إقامة مجلس
عزاء يف "مرسح املدينة الثقايف" وســط
شارع الحمرا السياحي التجاري املتنوع
يف بريوت أليس بنية استفزازية إلشعال
فتنة طائفية ال ســيما إن تضمن شتم
الصحابة والســيدة عائشــة ريض الله
عنهم؟" ،فيما كتب البعض اآلخر" :من
بعــد "لبيك يا زين" يف مالهي ســوريا
مع الكحــول والراقصــات… قرروا ان
يستكملوا مســرتهم يف مرسح املدينة
بريوت! ويخرجوا علينا بالتهديد والوعيد
يريدون منا ان نحرتم شعائرهم!

وهم لم يرتكوا مناســبة اال وجعلوا
من شــعائرهم مــادة للســخرية بيد
الجميع# .مرسح-املدينة مُحتل".
من جهتها ،ع ّلقت نضال األشقر عىل
هذا املوضــوع يف حديث لـ"نداء الوطن"،
معتــر ًة ّ
أن "املوضــوع أخــذ اكثر من
حجمه" ،وقالت" :لطاملــا أجّ رنا املرسح
لجميع نسيج املجتمع ،ولم نرفض يوما ً
تقديم خشــبتنا أليّ كان ،من األحباش
اىل األرمــن واألكراد ،مرورا ً بالــــحزب
الشيوعي والقومي".
وبالعودة اىل مجالس العزاء الحسينيّة
التي ستنظم يف األول من آب ،قالت" :طلب
منّا "حزب الله" تنظيم هذا املجلس لرسد
قصص من كربــاء ،ووافقنا عىل الطلب
بــكل رسور كون مــرح املدينة منصة
حــ ّرة للتعبري الحر ،كما ّ
أن هذه ليســت
امل ّرة األوىل التي نعرض فيها نشاطا ً كهذا،
فنحن ننظــم منذ  27ســنة حتّى اليوم
ً
مضيفة:
سهرات رمضانية وتراويح،"...
"أتفهم موجة الغصــب التي أثريت عىل
مواقع التواصــل االجتماعي ،انطالقا ً من
حساسية رشيحة من املجتمع عىل الجهة
املنظمة للعزاء".

ّ
بـ"ست الكل"
وائل كفوري يتصدّر الترند
ّ
"ســت الكل"
تصدّر الفنان وائل كفوري الرتند بأغنيته
التي طرحها أخرياً ،والتي يُعيد من خاللها التعاون مع الشاعر
وامللحّ ن سليم عســاف بعد نجاح أغنية "البنت القوية" التي
أطلقها منــذ عام تقريباً .وصوّر كفوري األغنية عىل طريقة
الفيديو كليب بعفوية تشبه شخصيته .وكان ّ
حقق نجاحا ً
يف أغنيته "أوعى تخاف" ،وهي شــارة مسلسل "من ...إىل"،
وال تزال أغنية "البنت القوية" تحصد نسب مشاهدة تخطت
الـ 144مليونا ً عىل "يوتيوب".

شيرين ُتقاضي والد طليقها

منشور الدعوة

أصالة :قطعة من روحي بين أيديكم
احتفلت املطربة الســورية أصالة بصدور أربع أغنيات من ألبومها
الجديد "شــايفة فيك" ،نارش ًة مقطعا ً تشــويقيا ً صادرا ً عن الرشكة
ً
قائلة" :قطعة من
املنتجة ،يتضمن لقطات من أغاني ألبومها  ،وعلقت
روحي بني أيديكم فيها صوتي فيها محبتــي إلكم وعرفاني بجميلكم
ا ّليل ّ
وصلنا كلنا ســوا بهذا العالم الحلو (املوسيقى) ألحىل مطرح بهذه
ً
مضيفة" :غنّيت باســتمتاع عشــت ج ّو االســتوديو مع ك ّل
الحياة"،
أشيائي اليل بحبها عطري وكحيل ومشــطي والعسل ومرايتي وغنّيت
حافيه وخاويت املكان لتطلع أغنياتي ك ّلها حُ بّ حتّى لو كانت بتوجّ ع".

عمرو أديب يكشف عن موعد إعتزاله

يف تطوّر جديد لألزمة املشتعلة منذ أيام ،تقدّمت الفنانة املرصية شريين عبد
الوهاب ببالغ للنائب العام ضد والد زوجها الســابق حسام حبيب بتهمة السب
والقذف والتشهري .وجاء يف البالغ الذي تقدم به محامي شريين املستشار يارس
قنطوش" :بعد املداخلة الهاتفية من الشاكية مع برنامج "كلمة أخرية" ،للحوار
عن عالقتها بزوجها السابق قام املشكو يف حقه بكتابة بوست عىل صفحته عىل
موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك" ،سبّ من خالله الشاكية بألفاظ يعاقب
عليها القانون من شأنها اإلساءة إىل سمعتها مع تحقريها لدى ذويها ،مطالبا ً يف
نهاية البالغ باتخاذ اإلجراءات القانونية بالتحقيق يف الواقعة تحقيقا ً قضائياً ،مع
تقديم املشكو يف حقه للمحاكمة الجنائية .من جانبه حذف والد حسام حبيب،
املنشور من صفحته بعد البالغ املقدم ضده لنفي التهمة.

ب عن موعد
يف بث مبارش كشــف اإلعالمي املرصيعمرو أدي 
اعتزاله العمل اإلعالمي خالل أقل من عام ،من دون الكشــف عن
الســبب وراء قراره .وطالب أديب برضورة منح الشــباب فرصة
تقديــم الربامج بعد تدريبهم والصرب عليهم ،مثلما حدث معه عىل
يد املخرج الســعودي الراحل عبدالله باجســر ،وقال" :العمل يف
التلفزيون يحتاج خربات كبــرة أوي ...ده أنا لغاية دلوقتي بغلط
وبتلخبط ولحد دلوقتي بعمل مشاكل أنا مش عبقري أوي ،باقييل
سنة بالكتري وأبطل إعالم ،ده لو كملتها كمان".

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

تتخلص اليوم من أزمة مهنية
مستجدة سببها أحد الزمالء،
وتستعيد نشاطك املعهود
وقابليتك عىل العمل.

يسعدك الرشيك بأفكاره البنّاءة،
ويساعدك لتتجاوز املشاكل التي
تخىش تأثريها يف العالقة.

حاول أن تتقرب أكثر من الرشيك
اليوم وامنحه املزيد من الحنان
والعطف وتفهم وضعه املحرج.

قد يكون مزاجك متعكراً ،لذلك
من املستحسن أال ّ ترتبط بمواعيد
مهمّ ة لئال تخرس ثقة اآلخرين.

حاول أن ّ
توضح وجهة نظرك
للرشيك ّ
ألن الغرية بدأت تطرق
بابه بقوة غري مسبوقة.

حاول أن تكون أكثر جدية يف
العمل ،وحافظ هىل هدوئك
املعتاد لتتجاوز بعض العقبات
التي تعرتض تقدمك.

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

تصطدم ببعض العراقيل التي
تجعلك محبطاً ،لكن ساعة
الحقيقة مع الرشيك باتت
قريبة فكن مستعداً.

تلتقي أشخاصا ً متعددين وتطلع
عىل معلومات قد تذهلك ،وتط ّل
عىل تغيريات وتسمع عن أزمات
مالية تخص بعض املقربني.

يوم مثمر ونشيط لك أيها املجتهد
واملثابر ،ال تُهمل عملك وال ترتدد
يف اإلقدام عىل خطوات جريئة.

ال تقف عند املحطة األوىل من
الخيبةّ ،
ألن األفق يبدو أكثر
نجاحا ً وفائدة وال سيما يف مجال
املشاريع املستقبلية.

ال تتخذ قراراتك املهمة فردياً،
وللرشيك كامل الحق بمناقشتك
ومساعدتك يف بعض األحيان.

عليك أن تمنح الرشيك
مزيدا ً من الوقت واالهتمام،
فهو يشعر بأنه مهمّ ش عىل
نحو كبري.
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وزير السياحة يُطلق برنامجًا سياحيًا مستدامًا في صيدا
صــيــدا  -مــحــمــد دهــشــة
أمىض وزير الســياحة وليــد نصار يوما ً ســياحيا ً يف صيدا بدعوة
من النائب الدكتور عبد الرحمن البــزري ،حيث جال عىل املعالم األثرية
والتاريخية الربية والبحرية وعىل املقاهي الشــعبية واألحياء الرتاثية ،يف
املدينة القديمة ،مطلقا ً برنامجا ً ســياحيا ً إنمائيا ً تراثيا ً ثقافيا ً مستداما ً
للمدينة بهدف جذب السيّاح ،قائالً إن" :صيدا تستأهل منا الكثري".
اســته ّل نصار جولته بلقاء البزري يف دارتــه يف املدينة حيث جرى
البحث يف سبل تنشيط السياحة يف املدينة التي تشتهر بالكثري من املواقع
ّ
لحث
األثرية والتاريخية ورضورة إدراجها عىل جــدول اهتمام الوزارة
السيّاح عىل زيارتها والتجوال فيها وتاليا ً تنشيط الحركة االقتصادية يف
ظل األزمات املعيشية الخانقة حيث تشكل السياحة باب رزق لكثري من
أبناء املدينة وأصحاب املحال التجارية.
بعــد ذلك انتقل مع البزري اىل قلعة صيدا البحرية ومن ثم قاما بجولة
بحريــة عرب املراكب حيث ّ
تفقدا زيرة صيدا والحديقة املائية وعقدا مؤتمرا ً

فـــي الصـــاالت

نصار والبزري خالل المؤتمر الصحافي في باب السراي

...ويجوالن في صيدا

صحفيا ً يف باب الرساي يف صيدا القديمة بمشاركة ممثل رئيس بلدية صيدا
املهندس محمد السعودي نائبه ابراهيم البساط وبحضور أعضاء املجلس
البلدي وجمعيات أهلية وأعضاء لجنة مهرجانــات صيدا ومدراء مكاتب
السياحة والسفر يف املدينة .وأعلن نصار عن برنامج سياحي إنمائي تراثي
ثقايف مستدام ملدينة صيدا يهدف إىل جذب السائح موضحا ً ّ
أن "صيدا حرمت

الكثري من الخدمات" داعيا ً "لفتح بيوت الضيافة املقفلة يف املدينة" كاشفا ً
عن "خطة ستقوم بها وزارة السياحة مع بلدية املدينة بهذا الخصوص".
ثم انتقل الوزير مع البزري والبساط بجولة عىل معالم صيدا الدينية
والرتاثية يف صيدا القديمة حيث استقبلوا بفرق السيف والرتس ،ويف ختام
الجولة كانت زيارة للسيدة بهية الحريري والنائب الدكتور أسامه سعد.

 NOPEيتصدّر شباك التذاكر األميركية
تربّع فيلم الرعب الجديــد " "Nopeمن إنتاج رشكة
"يونيفرســال" عىل قمة شباك التذاكر يف أمريكا الشمالية
منذ أسبوعه األول ،مطيحا ً بفيلم " "Thorمتصدر األسبوع
املايض ،مع إيــرادات قاربت  44مليون دوالر .ويروي فيلم
الخيــال العلمي هذا قصة عائلة ســوداء تكافح من أجل
تغطية نفقاتها يف مزرعة خيول يف كاليفورنيا ،وهو أحدث
أعمال الكاتب واملخرج جوردان بيل الذي حاز فيلمه األول
" "Get Outالعام  2017عىل تقييمات إيجابية.
وأطاح الفيلم الذي يؤدي بطولتــه دانيال كالويا،
بمتصدر األسبوع املايض ""Thor: Love and Thunder
إىل املركز الثاني بعدما تربع فيلم األبطال الخارقني من

عالم "مارفل" أسبوعني عىل قمة إيرادات شباك التذاكر.
وبلغــت إيرادات العمــل الجديد من سلســلة ""Thor
 22,1مليون دوالر خالل نهاية األسبوع ،فيما أصبح إجمايل
إيراداته العامليــة  276مليون دوالر .وحــل يف املركز الثالث
فيلم " ،"Minions: The Rise of Gruأحدث أجزاء سلســلة
"ديسبيكابل مي" للرسوم املتحركة .وحصل عىل  17,7مليون
دوالر ،ليصبح مجموع عائداته الرتاكمية  298مليون دوالر.
كذلك ،تراجع فيلــم ""Where the Crawdads Sing
مركــزا ً واحدا ً ليحتل املرتبة الرابعــة .وحصل الفيلم الذي
أنتجته "ســوني" واملقتبس من رواية ديليا أوينز عن فتاة
مرتوكة تكرب خالل خمســينيات القرن املايض وستينياته

يف والية نورث كارولينا ،عىل إيــرادات قدرها  10,3ماليني
دوالر .وتراجــع أيضا ً فيلــم " "Top Gun: Maverickمن
إنتاج "باراماونت" ،وهو تكملة للفيلم الشهري الصادر سنة
 1986ويصور مجددا ً توم كروز بدور طيار يف سالح البحرية
األمريكي ،مركزا ً واحدا ً إىل املرتبة الخامسة مع إيرادات بلغت
عرشة ماليني دوالر .وبات مجموع عائدات الفيلم العاملية يف
أسبوعه التاسع يف دور العرض 635 ،مليون دوالر.
وحصل فيلم بــاز لورمان املوســيقي " "Elvisمن
بطولة أوســتن بتلر بــدور إلفيس بريســي ،عىل املركز
السادس يف خامس عطلة نهاية أســبوع لهذا العمل من
إنتاج "وورنر براذرز" ،حاصدا ً  6,3ماليني دوالر( .أ ف ب)

Technology

تؤمنان اإلنترنت عبر الفضاء
ّ

و
أكدت رشكة "يوتلســات" الفرنســية املشــغلة لألقمار
االصطناعية بدء محادثات بهدف تقارب محتمل مع "وان ويب"
الربيطانيــة وكوكبتها من األقمار االصطناعية بهدف إنشــاء
رشكة رائدة لإلنرتنت العايل الرسعة عرب الفضاء ،تنافس رشكات
أمريكية كربى عىل غرار مرشوع "ستارلينك" الذي تطوره رشكة
"ســبايس إكس" اململوكة إليلون ماســك .وتملك "يوتلسات"
مجموعة من  35قمــرا ً اصطناعيا ً تنرشها عىل ارتفاع  36ألف
كلم عــن األرض لتوفري خدمات إنرتنت عــايل الرسعة ورسيع
أسايس لتلبية حاجات متنامية برسعة.
االستجابة ،وهو
ّ

Astronomy

ويهــدف مرشوع االندمــاج إىل توفري موقــع للكيان الذي
ســينبثق عنه يف قطاع اإلنرتنــت العايل الرسعة عــر األقمار
االصطناعية ،وال ســيما للمناطق املعزولة التي لم تصلها خدمة
االتصال عرب األلياف البرصية أو لتلبية حاجات السيارات الذكية
يف املستقبل عىل سبيل املثال .وستســمح العملية بقيام رشكة
عمالقة جديدة بمواجهة "ستارلينك" التي نرشت حتى اآلن أكثر
من نصف كوكبتها من األقمار االصطناعية البالغ عددها ،4408
أو مجموعــة األقمار االصطناعية "كويــر" التي يعتزم جيف
بيزوز مؤسس أمازون نرشها يف املستقبل( .أ ف ب)

محطة الفضاء الصينية تقترب من االكتمال
دخــل رواد فضاء ألول مرة وحــدة املخترب الجديدة يف
محطة الفضاء الصينية ،يف خطوة رئيسية نحو استكمال
املوقع املداري بحلــول نهاية العام .هذه املحطة واحدة من
أهم ركائز برنامج بكني الفضائــي الطموح الذي تضمّ ن
إرسال مركبات آلية إىل املريخ والقمر ،وجعل من الصني ثالث
دولة ترسل طواقم برشية إىل مدار األرض .بمجرد اكتمالها،
ســيتم تزويد "تيانغونغ" أو "القرص السماوي" باستمرار
بفرق متناوبــة مكونة من ثالثة رواد فضاء ،ســيجرون
تجارب علمية وسيساعدون يف اختبار التقنيات الجديدة.
وأفادت وســائل إعالم حكومية أن "وينتيان" ،وهو

بــــــيــــــئــــــة

الجزء الثاني من األقســام الثالثة الرئيسية يف تيانغونغ،
ُربط بالوحدة األساســية للمحطــة "تيانهه" أمس غداة
إطالقه بنجاح من جنوب الصني .بعد ســاعات قليلة من
االلتحام ،فتح رواد الفضاء الثالثة الذين كانوا يعيشون يف
الوحدة األساسية منذ حزيران ،الفتحة ودخلوا "وينتيان".
وشوهد الطاقم الذي ارتدى أعضاؤه بزة زرقاء ،وهم
يطوفون حول الوحدة ذات اإلضاءة الزاهية قبل مواجهة
الكامــرا وإلقاء التحية .وســركز "وينتيان" عىل علوم
الحياة وأبحاث التكنولوجيــا الحيوية ،بما يف ذلك أبحاث
الخاليا وتجــارب النمو عىل النباتــات ،وذباب الفاكهة،

التجمد في سويسرا
إرتفاع مستوى
ّ

سجّ لت ســويرسا ،التي تشــهد موجة ح ّر
مثل باقي أنحاء أوروبا الغربية ،ارتفاعا ً قياســيا ً
ملستوى التجمّ د ( 0درجة مئوية) الذي ُ
سجل عىل
ارتفاع  5184مرتاً ،ما كرس رقما ً قياســيا ً ُ
سجّ ل
قبل  27عاماً.
بني األحــد واالثنني ،تخ ّ
طــى االرتفاع الذي
تُســجّ ل فيه حــرارة صفر مئوية يف ســويرسا
الخمسة آالف مرتُ ،
فســجّ لت حرارة صفر للمرة
األوىل عند ارتفاع  5184مرتاً ،حسبما غ ّرد املكتب
االتحادي لألرصاد الجوية وعلم املناخ.

ويمثّل مستوى التجمد الحد األدنى لالرتفاع
الــذي تصل فيه درجة الحــرارة إىل صفر مئوية
يف الهواء الطلق ويف غياب ارتداد أشــعة الشمس
عىل الثلج .وهــذا االرتفاع أعىل من أعىل نقطة يف
سويرسا أي قمة دوفور ( 4636مرتاً) يف سلسلة
جبال مونتي روزاُ .
وسجّ ل االرتفاع القيايس األخري
يف  20تموز  1995عند ارتفاع  5117مرتاً.
ويحدد خرباء األرصاد الجوية حد مســتوى
التجمّ ــد باســتخدام بالونات الطقس .تشــهد
ســويرسا موجة حــ ّر اســتثنائية ومناخا ً غري

اعتيادي ألشــهر حزيران وتموز وآب ،بحســب
مصلحة األرصاد الجوية السويرسية.
ويُصاحب موجة الحر زيادة بدرجات الحرارة
يف املرتفعات وتراجــع عدد أيام الصقيع يف فصل
الصيف عىل قمم جبال األلب .وسيســمح مرور
عاصفــة ممطرة االثنني بانخفــاض ملحوظ يف
درجات الحرارة اعتبارا ً من الثالثاء .ومن املتوقع
أن تبقى درجات الحرارة يف ســويرسا قريبة من
معدالتها املوســمية حتى نهاية الشهر ،بحسب
خرباء األرصاد الجوية( .أ ف ب)

وأسماك الزرد .ومن املقرر إطالق الوحدة الثالثة واألخرية،
وهو مخترب آخر يحمل اسم "مينغتيان" ،يف ترشين األول.
ومن املتوقع أن تظــل محطة تيانغونغ ،بمجرد اكتمالها،
يف مــدار منخفض عىل ارتفاع  400إىل  450كيلومرتا ً فوق
األرض ملدة  10سنوات عىل األقل .ويف العام املقبل ،تخطط
الصني أيضا ً إلطالق تلســكوب فضائي بمجال رؤية 350
مرة أكرب من تلســكوب هابل الفضائــي التابع لوكالة
الفضاء األمريكية (ناسا) .وسيتم وضع التلسكوب يف املدار
نفسه ملحطة تيانغونغ ،ما يسمح للمحطة بااللتحام معه
للتزود بالوقود والخدمة عند الحاجة( .أ ف ب)
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كــــــــتــــــــاب

" النزاع على جبل لبنان ،الذاكرة الجماعيّة وحرب الجبل"
لمكرم رباح ()٣/١
يصدر قريبًا عن مركز "أمم للتوثيق واألبحاث" و"مؤسسة لقمان سليم" كتاب "النزاع على جبل لبنانّ ،
الذاكرة الجماعيّة
وحرب الجبل" للمؤلف مكرم رباح ،أستاذ محاضر في دائرة التاريخ في الجامعة األميركية في بيروت ،وصاحب كتاب "A
 ."1975-Campus at War: Student Politics at the American University of Beirut 1967تنفرد "نداء الوطن"
بنشر حلقات من الكتاب الذي يؤرّخ لفترة مهمة من تاريخ لبنان المعاصر ويطرح الذاكرة الجماعية كإحدى العدسات
التحليلية للصراعات السياسية وسبل البحث عن المصالحة المرجوة.

الحلقة االولى
بشير في مواجهة وليد
يف العرشين من شــهر حزيران ،عقب
يوم واحد عىل دخول ميليشــيات القوات
اللبنانية إىل جبال الشــوف ،التقى الجميّل
وجنبالط يف القــر الرئايس يف بعبدا .كان
رئيس الجمهورية آنــذاك ،إلياس رسكيس
قد دعا إىل تشــكيل "لجنة خالص"َ ،
ضمّ ت
ممثلني عــن الطوائف األساســية ،بهدف
مناقشــة مســألة االجتيــاح اإلرسائييل
وتداعياته .تشــكلت اللجنــة من رئيس
الوزراء شــفيق الوزان ،ووزير الخارجية
فؤاد بطرس ،وبشري الجميّل ووليد جنبالط،
ونبيه بــ ّري ،رئيس حركة أمل الشــيعية،
ونرصي املعلوف .جنبــاط ،الذي كان قد
ّ
عب يف الســابق عن رفضــه االنضمام إىل
اللجنة ،وافــق يف النهاية عىل طلب الرئيس
رسكيس ،بعد أن ُ
ض ِمنَــت موافقة بعض
القادة السياســيني ُّ
الســنة ،ويف مقدَّمهم
صائب سالم ورشــيد كرامي ،واتُفق عىل
توسيع اللجنة بحيث ينضم إليها عدد أكرب
من الشخصيات .قبل هذا االجتماع ،ما كان
قائدا الحرب الشابان قد التقيا عىل اإلطالق،
وإنما كانا يتبادالن الرسائل من خالل شبكة
من املحاورين ،أق ّله منذ العام  .1980ولقد
كانت آخر محاولة لهما للتوافق يف - 1980
ّ
يظن أن حافظ األسد
 ،1981ولكن ثمة َم ْن
قوّضها لكونه ما كان يستســيغ فكرة من
هذا النوع .إذن ،قبــل الدعوة إىل االجتماع،
كان الرجالن قــد عقدا اجتماعا ً جانبيا ً دام
خمســا ً وأربعني دقيقة تقريباً .وبحسب

أول اجتماع بين وليد جنبالط وبشير الجميل في قصر بعبدا برعاية الرئيس الياس سركيس

املحرض الرســمي لوقائع هذا اللقاء ،سأل
الجميّل جنبالط دعم ترشيحه يف انتخابات
رئاســة الجمهورية بحيث يفوز بها ،كما
طلب منه املســاعدة عىل إنهــاء االجتياح
العســكري اإلرسائييل ،عرب إقناع حلفائه
الفلسطينيني باالستسالم.
يف املقابــلُ ،قدِّمــت لجنبالط فرصة
االرتقــاء إىل منصــب الرجــل الثاني يف
الجمهوريــة ،بحيث يتمتــع بصالحيات
تجعله مســؤوال ً أمام الرئيس وحده دون
غريه .وبحسب جورج فريحة ،رئيس فريق
العمل الخاص ببشري ،كان تعاون جنبالط
لنجاح املرشوع ضمانة يف غاية األهمية .إذ
أراد الجميّل يف الواقع إعادة إرساء التحالف
الدرزي املارونــي الــذي كان قائما ً قبل
العام  ،1840بحيث يتق ّلد املوارنة والدروز
السلطة الرئيسة .ولكن ْ
مَن يخض يف تاريخ
القرون املاضية ،يجد أن املوارنة درجوا عىل
إضمار نــوع من أنواع الوهم َ
صوَّر لهم أن
الدروز يشــاطرونهم مطمحهم اللبناني
القومي ،وأن العــودة إىل اإلمارة اللبنانية
كانت أمرا ً مقبوال ً ومعقوال ً لديهم.

صدرت الطريقة السافرة التي خاطب
أمر وقع قبل شهر
بها بشــر جنبالط عن ٍ
عىل االجتياح اإلرسائييل ،تمثّل يف الرســالة
التــي طلب جنبالط من مبعوث بشــر أن
ّ
يعــر له فيها عــن إرادته
يوصلها إليه،
بتفادي أية مواجهة يف جبل لبنان .مع ذلك،
لم يســفِ ر االجتماع األول بني الرجلني عن
أية نتائج ملموســة .كان من املحتمل أن
يؤخذ طرح الجميّــل باالعتبار ،ملا ينطوي
عليه من إمكانية تمكني الدروز سياســيا ً
وإعطائهم حِ ّ
صة أكرب من الدولة اللبنانية.
ولكن ،نظرا ً للخطاب الســيايس الذي كان
جنبالط يعتمده يف تلك املرحلة ،فإنه يسهل
االفرتاض أن ذكرى القرن التاسع عرش لم
تنســجم مع ذاكرته وال مع ذاكرة الدروز
الجماعية .إذ كان من شــأن أية إحالة إىل
تلك الحِ قبة أن تســتدعي صــورا ً عن َغدْر
املوارنة ،واالضطهاد الــذي ذهب ضحيته
أســاف جنبالط ،بخاصة تلك الصور عن
املصري الذي ُدبِّر للشــيخ بشــر جنبالط
فقىض عليه ،والذي سبقنا إىل التوقف عنده.
ومن ناحية أخــرى ،كان املوارنة يدركون

جيدا ً هذا الواقع وهم أســهبوا يف اإلفصاح
عن عدم استعدادهم إطالقا ً للثقة بالدروز.
وعىل نحو مثري لالهتمام ،ثمّ ة مثل لبناني
شعبي [سائد لدى املسيحيني بشكل خاص]
يدعو إىل اعتماد هذا الخط يف السلوك ،كونه
يسدي إىل املرء نصيحة يقول له فيها" :تعَ َّش
عند الدرزي ونام عند املسيحي" ،وهو يشدد
بالتايل عــى طبيعة الدروز َ
الغــدّارة ،التي
تســوِّل لهم قتل ضيفهم أثناء نومه .ومن
جهتنا ،نســتطيع االفرتاض بال أي حذر أو
خشية أن هذا املثل ما كان صنيعة الدروز،
وال هــم عملوا عىل نرشه بــن الناس ويف
األمصار ،بــل إنه تعبري عن رؤية رشكائهم
يف الوطن لهم .ثمّ ة مقالة نرشت يف جريدة
العمل بعنوان "وليد جنبالط وعُ قدة بشــر
الجميّل" ،تستطيع التأكيد عىل هذه النقطة،
تعرض هذه الصفحة لقصة تحكي كيف
إذ ِ
أن وليد جنبالط ،ومُذ خلعت عليه عشريته
عباءة الزعامــة ،أضمر غيظا ً وحقدا ً حِ يال
املوارنــة ،بخاصة منهم بشــر الجميّل.
وبحســب ما ورد يف هذه املقالة ،فإن هذه
ِســ َمة ورثها عن أبيه .غري أن األمر األكثر

يص عليه صاحبه وليد ،وهذا
أهمية الذي ِ ّ
اسم مستعار عائد إىل نبيل خلف ،فهو التايل:
لقــد كان اســم بشــر مزعجــا ً
للجنبالطيــن ألنــه يذ ّكرهــم بنهاية
ســيطرتهم اإلقطاعية عــى البالد منذ
بشــر الثاني الكبريّ .
وإن بشري الجميّل
ّ
يجســد اليوم من دون ريــب أو مبالغة
هذا التحدي الذي يشــكله املســيحيون
(أو املوارنة) يف تاريخ هذا الوطن :تحدّي
النهوض والعنفــوان الوطني .وهو وهم
يف ذلــك ال يبغون البتــة االفرتاء عىل حق
أحد ،بل الدفاع عن حقوق الجميع وإنما
يف أحجامها الحقيقيــة وليس بأحجام
االحتــاالت األجنبية .لقــد كان املوارنة
يف أذهــان البعض قادريــن عىل أي يشء
(تجارة ،ثقافة ،سياسة ،خدمات) ما عدا
التحوّل إىل مجتمع عسكري مقاتل .وها
هم مع بشري الجميّل يثبتون أنهم أرشس
جماعة مقاتلة عىل امتداد املنطقة كلها.

ايمانويل الجميل

مــعــركــة ُقــ َّبــ ْيــع  -الــقــ َر ّيــة :الــشــرارة األولــى
يف الســابع والعرشين من شهر حزيران ،أي بعد
ميض ســبعة أيام عىل اجتماعهمــا ،ر ّد جنبالط عىل
طرح بشــر .وباإلضافة إىل القوات اللبنانية املدفوعة
عىل عجل إىل الشوف ،أرسلت فرقة صغرية إىل منطقة
عاليه  -املتن ،حيــث ح ّ
طت رحالها يف دير مار الياس
الواقع يف قرية الكحلونية ،عىل بعد بضعة أميال غرب
الطريق الدولية بريوت  -دمشــق .ومــا لبث هؤالء
الجنود التابعون للقوات اللبنانية أن استق َووْا بالوجود
ّ
يســرون دوريات يف
اإلرسائييل يف املنطقة ،فرشعوا
بعض مــن القرى املحيطة ،مفتشــن بعض البيوت
بحثا ً عن الســاح .ومع بَدْء االجتياح ،كانت القيادة
العســكرية يف الحزب التقدمي االشرتاكي قد أصدرت
تعليمــات إىل كل وحداتها باإلحجام عــن املجاهرة

شهداء معركة القر ّية ـ قبّيع

بحمل السالح ،واإلبقاء عىل االحرتاس واليقظة ال غري،
بخاصة أثناء الليل .غري أن التجاوزات املوصولة للقوات
اللبنانيــة ،املتمثلة خصوصا ً بمداهمــة املنازل بحثا ً
عن أسلحة واســتجواب الناس ،كانت كافية بالتأكيد
لتســتفِ ز ر ّدا ً درزيا ً عنيفاً .وعند الفجر ،الحظ الدروز،
الذين كانوا يقومون بحراســة قرية القريّة تحركات
انطلقت من ثكنة القوات اللبنانية وســدّدت آلياتها
باتجاه قريتهم .ولقد أ ّكد يل غالبية األشــخاص الذين
أجريت معهم مقابالت والذين قاتلوا يف هذه املعركة ،أن
القوات اللبنانية أو َمن اعتادوا اإلحالة إليهم بالكتائب،
أخذتهم عىل حني غِ ّرة ودخلــت قراهم فجأة .ويعود
السبب الرئيس يف هذه املفاجأة إىل أنهم حسبوا هؤالء
الجنود إرسائيليني ،ألن بذالتهم العســكرية وآلياتهم

كانت شــبيهة تماما ً بتلك الخاصــة بقوات الجيش
اإلرسائييل .راحت القوات اللبنانية تفتّش املنازل ،وتلُ ُّ
ف
وتدور حول بعض القرويني الذين جمعوا يف ســاحة
البلدة ،وهو ما رأى فيه الدروز نذير شــؤم قد يؤدي يف
النهاية إىل م َْقتَ َلة يذهبون ضحيتها .كان الدروز قلقون
بشــكل خاص من أن يتكرر "سيناريو" العام 1976
الذي حصل يف قرية صاليما حيث ،وانتقاما ً ملقتل بعض
من مقاتليهم ،أفاد الكتائب من وجود الجيش السوري
يف تلك الحِ قبة ،وأغاروا عىل الدروز ،وقتلوا عددا ً منهم.
وبعيــد دخول الجيش اإلرسائيــي منطقتهم ،انتدب
أهايل املتن جهاد بوفخرالدين ،وقد كان قائدا ً عسكريا ً
يف الحزب التقدمي االشــراكي ،لينقل إىل اإلرسائيليني
مخاوف ناســه ورفضهم القاطع ألي وجود للقوات
اللبنانية داخل مناطقهم.
لن نســمح لكم بدخول قرانا إن كانت الكتائب
(القوات اللبنانية) ســتدخل يف أعقابكم أو تستخدم
قواتكم كغطاء تتدثر به لتكسب منفذا ً إىل مناطقنا.
وإن أجزتــم لها بذلك ،فســنجد أنفســنا ملزمني
بقتالكم .فإما أن تضمنوا الحؤول دون إقدام الكتائب
عىل إقامة نقاط تفتيــش ومعابر ومراكز ،وإما ،إن
اخرتتم عكس ذلك ،لن تدخلوا املتن إال عىل جثثنا.
كان كامل َ
ضوّ أحد املعتقلني يف ســاحة القرية،
وهو شــيخ عجوز يبلغ من العمر تســعة وسبعني
عاماً ،أجرب أسوة بغريه من أبناء قريته عىل الجلوس
أرضا ً ألكثر من ثماني ساعات ،ثم أجربوا بعدها عىل
العودة إىل منازلهم ومالزمتها بموجب اإلقامة الجربية
التي فرضت عليهم ،لســتة أيام بلياليها ،وهي املدة
التي طالتها املعركة التالية العتقالهم يف الساحة .وإذ

آملته اإلهانة وأرهقه امللل ،توجّ ه َ
ضوّ إىل أحد معتقِ ليه
بالقول" :لسنا معتادين عىل الجلوس هكذا (لثماني)
ساعات" ،فر ّد عليه ميليشيوي القوات اللبنانية حانقا ً
بالقول" :اخرس! لقد جعلتمونا (أي أنتم الدروز) نقبع
عىل األرض ألكثر من ثماني ســنوات*" .إن الطريقة
التي اعتمدها الجندي للر ّد تعكس كيف أن العديد من
مقاتيل القوات اللبنانية ،وعــى الرغم من تعليمات
بشري الواضحة ،كانوا يمتثلون للرغبة يف االنتقام أكثر
من امتثالهم لإليديولوجية السياسية .ويف هذا الصدد،
يستذكر حليم بوفخرالدين ،وهو من مواليد بلدة قبَّيع،
يو َم دخل يف مُشادَّة مع مقاتل من القوات اللبنانية ،يف
مستشفى مدينة عاليه ،قبل بضعة أيام عىل دخولها
العاصف إىل بلدته .إذ عقب تبادل قصري األمد للنريان
بني الحزب التقدمي االشرتاكي والقوات اللبنانية ،نقل
أحد املقاتلني الدروز إىل املستشــفى مصابا ً بجروح
ّ
ِ
انقض
خطــرة .ويف وقت بدأ حليم يعالــج إصابته،
عدد من مقاتيل القوات عىل قســم الطوارئ طالبني
القبض عىل املريض وتوقيفه .وبوصفه طبيباً ،واجه
حليم هؤالء الرجال وقائدهم الذي كان فتيّاً ،ذا ِوقفة
عدوانية للغاية ،تكسو وجهه لحية بدا متباهيا ً بها،
ــهر مسدســا ً راح يلوح به .ذاك كان إيمانويل
وي ُْش ِ
الجميّل ،ابن أخت بشري .قال إيمانويل لحليم« :اسمع
دكتور .نحن الدولة (اللبنانية]) هنا .من اآلن فصاعداً،
إرادتنا هي التي ستســود؛ عليك أن تعتاد عىل األمر".
لم يتع ّرف حليم عىل الرجل يف حينه ،ولكنه لم يتأخر
برؤيته ثانية ،بعد ميض أســبوع عىل املشادّة ،عندما
كان يتفقد جثته عــى بعد خطوات قليلة من منزله،
حيث سقط قتيالً.
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تفريغ مؤسسات الدولة من أدوارها وكوادرها تحضيرًا لبيعها"« ...مجانًا»"

الالمركزية الطاقوية عمادها وجود الدولة القوية

لو كان هناك من أمل بأن ّ
«تنقط» ضوءًا على بيروت وبقية لبنان ،لكانت «غيّمت» تأهي ً
ال لمحطة التحويل
ومركز التحكم في مار مخايل ،وترميمًا لمبنى مؤسسة الكهرباء المهدّم .المتبرعون لالصالحات
االساسية المقدرة كلفتها ببضعة ماليين من الدوالرات ،لم يصرفوا بعد دوالرًا واحدًا منذ انفجار 4
آب ،على عكس الدعم الذي تلقته بقية المؤسسات بسخاء .ومن هذا العنوان يمكن قراءة «مكتوب»
الكهرباء المليء بعبارات انعدام الثقة ،وفقدان الجدوى االقتصادية ألي مساعدة مادية.
خـــالــد أبـــو شــقــرا
أيا ٌم قليلــة وتُطفِ ئ الكهرباء
شــمعة تهجّ رها الثانية من حرم
مؤسستها املهيبة القائمة مقابل
املرفأ .البناء الفارغ املهدم والذي
يحتاج إىل «ما بــن  200إىل 300
مليون دوالر لالصالح» ،بحســب
تقديــرات وزير الطاقة الســابق
ريمون عجر ،ليس هو مشــكلة
الكهرباء ،بــل تقويض مضمون
املؤسســة ،وإفراغه من أبســط
أدوارها .فمعامل االنتاج متوقفة،
والكهربــاء تؤمّ نهــا مولــدات
االشرتاك ومبادارت تركيب أنظمة
الطاقة الشمسية الفردية .النقل
مهرتئ ،وال قدرة عــى صيانته.
التوزيع ملــ ّزم ملقدمي الخدمات.
فمــاذا تبقى من هذه املؤسســة
التي تقوم عــى االنتاج – النقل –
والتوزيع؟ ســؤال دفع البعض إىل
املناداة بح ّلها ،وتطبيق المركزية
الكهرباء .فهل تحل املشكلة بهذه
الطريقة؟

الالمركزية ال تتوافق
مع اهتراء الدولة

«مــن املســتحيل أن تكون
الالمركزية حالً ألزمــة الكهرباء
يف ظل انهيــار الدولة وتفككها»،
بــرأي الباحث يف مجــال الطاقة
يف معهد عصام فــارس د .مارك
أيــوب .فـ»الالمركزية الطاقوية
تتطلب بالدرجة االوىل وجود دولة
قوية تشــكل مرجعا ً للجميع .أما
يف الحالة اللبنانيــة الراهنة فان
الالمركزية ســتؤول مــن إدارة
الدولة الفاشلة للكهرباء إىل إدارة
زعماء املناطــق واالحزاب .االمر
الذي سيسهم يف تفكيك املؤسسات
وزيادة التبعية الطائفية وتكريس

واقع محيل بلدي يزيد من هيمنة
االحزاب عىل مفاصل البلد .فندخل
بفوىض جديدة ،ال تقل ســوءا ً عن
فوىض قطاع املولدات».

املنافســة الحرة ،بشكل أن يكون
هناك عدة رشكات معنية بمسائل
االنتاج والنقل تتنافس يف ما بينها
عىل تقديم أفضــل الخدمات التي
تصب يف نهاية املطاف يف مصلحة
املستهلك النهائي.

هــذا من الناحيــة النظرية،
أمــا عمليــا ً فــان الالمركزية يف
مجال الطاقــة التقليدية القائمة
عىل املعامــل الحراريــة مكلفة
أكثر بكثــر عىل الصعيــد املايل،
وتتطلب وقتا ً أطــول .وذلك «عىل
عكــس الالمركزيــة املطلوبة يف
مجال الطاقة املتجــددة» ،برأي
أيــوب ،و»الذي يلحظــه قانون
الطاقة الشمسية املوزعة املنتظر
بحثــه يف مجلس النــواب ،حيث
يسمح لبعض البلديات والجهات
املستثمرة باالنتاج العام والتوزيع.
وهــذان النوعــان مــن االنتاج
عن طريــق املركزيــة الطاقوية
الحرارية ،والالمركزية عىل الطاقة
املتجددة ،يعاد ربطهما عىل شبكة
واحدة مؤهلة بواســطة العدادات
الذكية .االمر الذي يؤمن مصلحة
قطاع الطاقة من جهة واملواطنني
ومؤسســات االنتاج مــن جهة
ثانية».

كلفة التعطيل

ناجحة على صعيد
الطاقة المتجددة

فتح القطاع
أمام المنافسة

وجهة النظر هــذه ال تعني
بحسب أحد املصادر املعنية بقطاع
الكهرباء «صحة حرصية االنتاج
والنقل والتوزيع يف يد مؤسســة
واحد ،هي اليوم مؤسسة كهرباء
لبنــان» .وبرأيه فان «أحد رشوط
التقــدم يف مجــال الطاقة لجهة
تأمــن أحســن خدمــة بأفضل
االســعار هو فتح الســوق أمام

بني الواقــع واملأمول ،تبقى
الكهربــاء اليــوم مع ّ
طلة ،تكلف
املواطنــن واالقتصاد خســائر
بماليني الدوالرات مع كل إرشاقة
نهــار .ومما يزيــد يف وهنها غري
املســبوق عدم تنفيذ االصالحات
للحصول عىل املساعدات .أو أقله
القيــام باملطلوب لعــدم إعطاء
الجهات الدوليــة العذر الرشعي
لعدم تقديم يد العون .فـ»االموال
املخصصــة مثالً لتأهيــل مركز
التحكم ومحطــة التحويل يف مار
مخايــل بالقرب من املؤسســة،
جمعت من خالل املبادرات الدولية
لكنهــا لن تــرف ما لــم ير َع
صنــدوق النقد الــدويل الربنامج
االصالحي املســتقبيل» ،بحسب
أيوب .و»بنتيجــة هذا الواقع من
الواضح أننا ذاهبــون إىل االنهيار
الشــامل عىل كل املســتويات».
فاملؤسســىة مرتوكــة لقدرها
واملوظفــون مشــتتون والدولة
عاجــزة عــن صيانــة املعامل
والشبكة ،واالنتاج معطل ،والهدر

أحد شروط التقدم في
مجال الطاقة لجهة تأمين
أحسن خدمة بأفضل
األسعار هو فتح السوق
أمام المنافسة الحرّة

حمية :غدًا موعد ّ
فض عروض
مزايدتين في المطار
أعلن وزير األشغال العامة والنقل عيل حمية
يف تغريدة له عرب تويرت أن ّ
فض العروض ملزايدتني
عموميتني ســيتم يوم غــد  2022-7-27حرصا ً
عىل استمرار مسار الشفافية لدى وزارة األشغال

يتجاوز  60يف املئة .و»يف احســن
االحــوال قد نبقى عــى ما نحن
عليه اليــوم أي تأمني الحد االدنى
من الطاقة يوميا ً بشكل أال تتعدى
كمية التغذيــة  200ميغاواط إىل
أمــد غري معروف .وهــذا ال يؤثر
ســلبا ً عىل كافة مفاصل الحياة
فحســب ،إنما يمنع االستثمارات
بشكل كيل .فبحسب أيوب ،كانت
تقديرات الخســائر نتيجة تدهور
وضع الكهرباء تــراوح يف العام
املايض بــن  5و 10ماليني دوالر
يومياً .مع العلم أن أسعار املازوت
كانت أرخص بما ال يقاس وسعر
الرصف الــدوالر كان أقل بكثري.
أما اليوم فــان الكلفة املبارشة قد
تضاعفت من دون شــك عىل أقل
تقدير .أما الخســائر االكرب فهي
غري املبارشة وحرمــان االقتصاد
من فرص االستثمار ،إذ يستحيل
تحقيق نمو وازدهار وتشجيع عىل
التوظيف يف مختلف القطاعات يف
ظل أسعار طاقة تتجاوز  55و60
سنتا ً لكل كيلوواط ساعة وترتفع
يف احيان كثرية إىل  70سنتاً .فهذا
الرقم خيايل ال يرهق املواطنني انما
يشــكل مقتالً حقيقيا ً لالقتصاد
ويعدم كل فرص النمو.

التصفية

مكمن الخوف يكمن يف جهل
ما يخطــط له ،ومــن أن يكون
إفراغ املؤسســة من كل مهامها
ومــن كوادرهــا وأجهزتها هو
عمل مقصود لتســهيل تقسيمها
وبيعها يف مستقبل غري بعيد .فقد
سبق حالة الوهن هذه« ،تكريس
أساليب جديدة من العمل لم يشهد
لها لبنان مثيــاً .وذلك عىل غرار
الجباية من دون قراءة العدادات،
وإضافة مجموعة من الرســوم

هجر مبنى اإلدارة المركزي في  4آب 2020

واالشــراكات تحوّل ســعر 35
لرية للكيلوواط ســاعة إىل سعر
نظــري وهمي ال أســاس له من
الصحة» ،بحســب النقابي أديب
أبو حبيــب .فـ»اختفاء الرقم عن
الفواتري الحاليــة يف خانة العداد
السابق يجعل من عملية التحصيل
غــر قانونية وال تســتند إىل رقم
املرصوف الحقيقي ،بغض النظر
عن قيمة اللــرة حالياً .فالجباية
تتم تقديرياً ،وهذا يشــكل خلالً
جوهريــا ً بحاجــة إىل معالجــة
فورية .ومن الجهــة الثانية فان
احتســاب رســم العداد ،ورسم
االستهالك ،والرضيبة عىل القيمة
املضافــة وتدويــر كــر األلف
واحتســاب بــدل الطابع يصبح
املعــدل الوســطي  120لرية عىل
كل الشــطور والرشائــح وليس
 35و 250و 70لــرة .وعليه فان
االســتنتاج بحســب أبو حبيب
هــو «التصميم عىل افشــال كل

تامر رئيسًا للمجلس التنفيذي
ألكاديمية العلوم العربية
ت ّم تعيني مدير عام النقــل البحري والربي أحمد
تامر بإجماع الدول العربية ،رئيسا ً للمجلس التنفيذي
لألكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيا والنقل
البحري« ،والتي تُعترب إحدى أهم وأعرق املؤسســات
العلمية التابعة للجامعة العربية».
وهنّأت الغرفة الدوليــة للمالحة يف بريوت تامر
واعتربت أن «تعيني تامر رئيســا ً للمجلس التنفيذي
لألكاديمية العربية ،تتويجا ً لسجله البارز والناجح يف
تويل مناصب قيادية يف ميدان النقل البحري ،ال سيما
توليه منصب املدير العام ملرفأ طرابلس الذي شهد وال
يزال نقلة نوعية حوّلته من مرفأ لبناني محيل إىل مرفأ
إقليمــي والعب محوري يف رشق املتوســط .فمربوك
للبنان والنقل البحري اللبناني هذا االنجاز «.

العامة والنقل - 1 :إلشــغال وإدارة واســتثمار
مطاعم وكافترييات يف مبنى الركاب يف املطار.
 - 2الســتثمار ســبعة كونتــورات لتأجري
السيارات السياحية يف قاعة الوصول يف املطار».

موني خوري مفوض الحكومة بالتكليف لدى «"المركزي »"
ك ّلــف وزير املال يف حكومة ترصيف االعمال يوســف الخليل ،موني خــوري القيام بمهام مفوض
الحكومة لدى مرصف لبنان ريثما يتم تعيني مفوض أصيل من قبل مجلس الوزراء ،وذلك بعد اســتقالة
مفوض الحكومة كريستيل واكيم بســبب حصولها عىل فرصة عمل يف فرنسا .وت ّم إبالغ حاكم مرصف
لبنان رياض سالمة بذلك.

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0226
هرفينا األوكرانية
$ 0.0273

االسترليني
$ 1.2057
الين الياباني
$ 0.0073

مؤسسات الدولة لوضع اليد عليها
واســتالمها بسعر رخيص» .هذه
السياســة التي بــدأت مع تلزيم
التوزيع تأتي من ضمن سياســة
تفكيك مؤسســات الدولة لبيعها
باملجان ،وهي ال تقترص برأي أبو
حبيب عىل قطاع الكهرباء فقط.
ّ
يحض
وألخذ مثال عن خطورة ما
يقــول أبو حبيب ،إن «مســاحة
أمــاك مصلحة الســكة الحديد
والنقل املشرتك يف لبنان تبلغ حواىل
 240كلم .²وهــي تمتد عىل طول
الشــاطئ اللبناني بعرض بني 10
و 25مرتا ً مــن الناقورة جنوبا ً إىل
العبدة شماالً ،ومن بريوت صعودا ً
إىل رياق .هذا عــدا عن املحطات
التــي تبلغ مســاحة بعضها 65
ألف م ²مثل محطــة مار مخايل.
وعليه إذا بيع املرت الواحد بـ 100$
فان إجمايل الرقم كفيل بتعويض
الخســائر .وهذا ما يســعون اىل
الوصول إليه منذ بدء االزمة.

بيـتـكـوين
$ 21961
الذهب
$ 1716

أحمد تامر

CMC crypto
$ 500
الفـضـة
$ 18.33

الروبل
$ 0.0170
بــرنــت
$ 104.51

اليوان الصيني
$ 0.1482

الليرة التركية
$ 0.0561

خام WTI
$ 96.11

طن القمح
$ 339

إقــــتصـــــاد

nidaalwatan.com
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الـثـلـثـاء  ٢٦تـمـوز 2022

مؤسسة الكهرباء تتّبع خطة إنتاجية إحترازية
أعلنت مؤسســة كهرباء لبنان أنها
ســتواصل اتباع نفس الخطة اإلنتاجية
االحرتازية املعتمــدة راهناً ،كون الكمية
املوردة ال تكاد تكفي ســوى لتســيري
مجموعة إنتاجية واحدة فقط بالتناوب
ما بني معميل ّ الزهراني ودير عمار لفرتة
 30يوما ً تقريباً ،وذلك لحني حلول موعد
وصول شــحنة الغاز أويــل املخصصة
لشــهر آب  ،2022وذلك يف محاولة منها
إلطالة فرتة إنتاج الطاقة قدر املستطاع
تفاديا ً للوقوع يف العتمة الشاملة.
وأ ّكدت املؤسســة أن اسرتاتيجياتها
املعتمدة منــذ فرتة ،يف ظــل إمكانيتها
املحدودة ،قد اثبتت جدواها ألنها ،ورغم
كميــات الغــاز أويل الضئيلــة املوردة
وعدم توفــر العملة الصعبــة (Fresh
 )Dollarsللصيانة ،ال تزال تؤمن التغذية
الكهربائية للمرافق الحيوية األساســية
يف لبنان (مطار ،مرفــأ ،مضخات مياه،

رصف صحــي ،املرافــق األساســية يف
الدولة .)...علما ً أن هذه القدرة اإلنتاجية
املتدنية جداً ،والبالغة نحو  250ميغاواط
كحد أقىص ،تؤثرسلبا ً عىل ثبات الشبكة
ما يعرضها أحيانا ً لعدة انقطاعات عامة

( )Blackoutsقد تتكرر عدة مرات يف اليوم
الواحد ،وذلك رغم الجهود االســتثنائية
التي يبذلها مستخدمو املؤسسة املعنيون
لتأمني استقرار الشبكة الكهربائية قدر
املستطاع.

اإلضراب يُعيق تأمين طالبي القروض األوراق الثبوتية
أطلــع املديــر العــام ملرصف
اإلسكان انطوان حبيب رئيس مجلس
الوزراء يف حكومــة ترصيف األعمال
نجيب ميقاتي عىل ما آلت اليه طلبات
القروض التي تقدم بها املواطنون عىل
املوقع اإللكرتونــي الخاص بمرصف
اإلســكان والذي اســتقبل حتى اآلن
نحو  140ألف زائــر وآالف الطلبات.
أما العائق الوحيد الذي يعرتض حاليا ً
طالبــي القروض هو عــدم قدرتهم
عىل ضــم األوراق الثبوتية القانونية
لطلباتهــم بســبب ارضاب موظفي
الدولــة ،وهــذا األمر يشــكل عائقا ً
كبريا ً أمام منح القــروض بالرسعة
املطلوبة اذ ال يمكن استكمال الطلب
من دون املســتندات الرسمية .وقال

حبيب وبانتظار منح موظفي القطاع
العام حقوقهــم ليعودوا اىل اعمالهم:
«نتمنى إنعــاش اتفاقيــة القرض
امليرس مع الصنــدوق العربي لألنماء
اإلقتصادي واالجتماعــي يف الكويت
لكي نستحصل عىل تمويل يمكننا من
خدمة رشيحة أوســع من املواطنني،
خاصة بعد أن قررت الدولة اللبنانية
تسديد مستحقاتها تجاه الصناديق.
وهذا مــا أكده لنا الرئيــس ميقاتي
خالل اللقاء.
نريد ان نشــر أخــرا ً اىل أن كل
القروض املمنوحــة من قبل مرصف
اإلسكان هي موجهة حرصا ً للبنانيني
وقد وجدنا أنه مــن املفيد أن نوضح
هــذا األمــر،إذ إن عــددا ً ال بأس به

رقم اليوم
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مليارات دوالر مردود
موسم السياحة
على لبنان

ّ
توقع وزير الســياحة يف حكومة ترصيــف األعمال وليد
نصارّ ،
أن «عدد ُّ
السيَّاح والوافدين املتوقع حتى شهر أيلول هو
ســائح إســتنادا ً إىل رشكات الطريان .وبذلك
مليون ومئتا ألف
ٍ
إذا رصف ك ُّل واح ٍد منهم  2500دوالر ،فهذا يعني أنَّه ســيدخل
اىل لبنــان نحو  3مليارات دوالر» ،معتــرا ً أنَّه «رغم الخالفات
السياسية التي تحصل ،هناك استقرا ٌر واألم ُن مستتب».
تلفزيوني إىل ّ
أن «أبــرز التحديات أمام
وأشــار ،يف حديث
ّ
املؤسسات السياحيَّة هو ارتفاع كلفة تأمني الكهرباء» ،موضحا ً
أن « 40%من القيمة التشغيليَّة تذهبُ لتأمني الطاقة» ،مُؤكدا ً
أنَّه «رغم ذلك فإن تلك املؤسسات تُ ّ
حقق ارباحاً» .وأشار إىل ّ
أن
َّ
الشهر املايض ،وصل إىل لبنان  337ألف وافد.

الدوالر ينخفض
و"صيرفة"»  25600ليرة
إنخفض ســعر رصف الــدوالر اىل  29500لرية لبنانية
للــراء و 29550لرية لبنانية لبيع الدوالر الواحد بســبب
ّ
املنصة اىل
انتهــاء إرضاب موظفي مرصف لبنان وعــودة
التداول.
وبلــغ حجم التــداول عــى « »Sayrafaليــوم أمس
 25,000,000دوالر أمريكــي بمعــدل  25600لرية لبنانية
للــدوالر الواحد وفقا ً ألســعار رصف العمليات التي نُفذت
من قبل املصارف ومؤسســات الرصافة عىل املنصة .وذ ّكر
مرصف لبنان أنه «عــى املصارف ومؤسســات الرصافة
اإلستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والرشاء عىل منصة
« »Sayrafaوفقا ً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص».

من األفراد غــر اللبنانيني قد حاول
تقديــم الطلبات من خــال املنصة
االلكرتونيــة» .وعن عــدد الطلبات
املقدمــة أجــاب« :هنــاك عرشات
األلوف ،ومنهــا لم تســتكمل بعد،
فال يمكن ان نقبــل الطلب اال عندما
يســتويف كل الرشوط ومــن ضمنها
املستندات الرســمية .أما من ناحية
التمويــل فلدينا مصــدران ،مصدر
داخيل مــن أموالنــا الخاصة أو من
قروض نستحصل عليها من مرصف
لبنــان او بعض املصــارف اللبنانية
والعربية ولدينــا القروض الخارجية
التــي هي مــن الصناديــق واهمها
الصندوق العربي لالنماء االقتصادي
واالجتماعي».

مطالبة بإقرار القوانين الالزمة
للمفاوضات مع صندوق النقد
إجتمع رئيس املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
شــارل عربيد مع وفد من تجمّ ع ســيدات ورجال األعمال
اللبنانيني  RDCLبرئاســة نقوال أبو خاطــر .وأكد عربيد
خالل اللقاء ،رضورة توســيع قاعدة النقاش حول الحلول
الرضورية للخــروج من األزمة ،وأن يشــمل هذا النقاش
مختلف القطاعات التي يمكن أن تساهم يف استعادة عافية
االقتصاد الوطني ،وتحســن السياسات العامة ،بما يكفل
إحيــاء االقتصاد مــن ناحية وحماية الواقــع االجتماعي
للمواطنني األكثر تأثرا ً باألزمة من ناحيةٍ ثانية.
بــدوره تحدث أبــو خاطر عن أهميــة الوقت وكلفته
املرتفعــة ،إضافة إىل التأخر يف تنفيــذ القوانني واإلجراءات
التطبيقية للخروج من األزمة ،مشريا ً إىل رضورة اإلرساع يف
إقرار القوانني الالزمة للمفاوضات مع صندوق النقد الدويل،
قبل تحــول مجلس النواب إىل هيئــة ناخبة .وجرى نقاش
موسع بني أعضاء التجمع واملجلس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي ،ثم تم االتفاق عىل آلية متابعة مشرتكة بني الجانبني
بصور ٍة مستمرة.

المخابز واألفران
تح ّ
ذر من وقف عملها
طالبت نقابــات املخابز واالفران «بــرورة تأمني
الحماية األمنية لالفران التي تعمل والتي تشهد طوابري من
املواطنني أمامها مما يعرضها ملشاكل مع املحتشدين».
ودعت املســؤولني يف بيــان اىل «مواكبــة أمنية لهذه
االفران ملنع حصول صدامات بني املحتشدين وبني اصحاب
االفــران» .وحذرت من انها «لن تســتمر بالعمل وســط
الفوىض والطوابري التي تمنــع االفران من القيام بدورها
من دون مشــاكل يف هذه الفرتة الدقيقــة التي تمر فيها
البالد».

إعــــــالنــــــات رســــــميـــــــة
مزايدة عامة
رقم  / 1016م ع إ /م م 3/
الساعة التاســعة من نهار الثالثاء الواقع يف
 2022/8/30تجري وزارة الدفاع الوطني
– املديرية العامــة لإلدارة – مصلحة العتاد
يف قاعة املناقصــات الكائنة يف مبنى عفيف
معيقل – أول طريق الحدت مزايدة عامة :بيع
خمس طائرات نــوع ()Hawker Hunter
مع قطع البدل العائدة لها.
موضــوع دفرت الــروط الخاص رقم
 /14م ع إ  /م ع 1/تاريخ .2022/7/30
يمكن ملن يرغب اإلشرتاك يف املزايدة العامة
هذه اإلطالع عــى دفرت الرشوط الخاص يف
املديرية العامة لــإدارة – مصلحة العتاد
يف مبنى عفيف معيقل خالل أوقات الدوام
الرسمي.
ترسل العروض بالربيد املضمون املغفل اىل
العنوان التايل:
وزارة الدفــاع الوطنــي – املديرية العامة
لــإدارة – مصلحة املاليــة – مكتب عقد
النفقات – الريزة.

يجب أن تصل عروض املتعهدين قبل الساعة
الثانية عرشة من آخر يوم عمل يسبق اليوم
املحدد للمزايدة.
الريزة يف 2022/7/21
اللواء الركن مالك شمص
املدير العام لإلدارة
التكليف 396
إعالن قضائي
إىل مجهولــة محل اإلقامــة نديمه وهيب
الضاهر يجب حضورك إىل املحكمة الرشعية
الســنية يف برالياس يوم األربعاء الواقع فيه
 2022/8/31الســاعة التاسعة صباحا ً
لسماع أقوالك يف دعوى إثبات الزواج والنسب
املقدمة من املدعي منصور هاني أسعد وإن
لم تحرض يف املوعد املحدد أو ترســي وكيالً
عنك أو تبدي معذرة مرشوعة فســيجري
بحقك اإليجاب القانوني وعليه صار إبالغك
وكتب يف 2022/7/21
رئيس القلم
الشيخ بالل شحادة
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نصرالله َ

أما يف مــا يتصل بقضية املطران موىس الحاج ،فســخر نرصالله
من اتهام «حزب الله» بالوقــوف خلف توقيفه ووضع القضية ضمن
سياق عمل األجهزة األمنية يف «مالحقة شبكات التعامل مع إ ٍرسائيل»
وقال« :نحن أخذنا علما ً كما كل اللبنانيني بوجود مشــكلة إســمها
املطران فالن الفالني» ،مضيفا ً يف معرض تعليقه عىل مشــهد الديمان
االحتجاجي« :هذه الحادثة تســتخدم للتجييــش الطائفي واملذهبي
وأنا «رصت إضحك» عندما شــاهدتهم يرددون شعارات «حزب الله»
إرهابي» يف باحة الرصح البطريركي .وردا ً عىل سؤال أجاب« :ما فينا
نتسامح يف موضوع إرسائيل مع احرتامي للبطريركية ،إذا كان املطران
الحاج يريد متابعة أحوال رعاياه يف األرايض الفلســطينية فليذهب إىل
عمّ ــان ومن هناك يذهب إىل أينما يريد أما أن يبقى «رايح طالع حامل
 20شنطة مليانة فلوس» عرب الحدود اللبنانية فهذا يخالف القانون».
وأمس برز ما كشــفه املطران الحاج أمام الرابطة املارونية ّ
أن ما
تعرض له عند نقطة الناقورة الحدودية «كان متعمّ دا وليس عرضيا»ً
وأنها «ليســت املرة األوىل التي يجري التضييق فيها» عليه لدى دخوله
لبنان ،بينمــا عىل الضفة املقابلة لفتت االنتبــاه محاولة املدير العام
لألمن العــام اللواء عباس ابراهيم تســخيف قضيــة توقيف النائب
البطريركي وتفتيشــه ومصادرة هاتفه واملساعدات املالية والدوائية
االنســانية التي كانت بحوزته عــى اعتبار أنه «إذا مــ ّر والدي عىل
الحاجز أو املعرب فســنقوم بواجبنا» ،حتى كاد يحمّ ل املطران الحاج
نفسه مســؤولية إطالة مدة احتجازه ألنه «كان لديه  20حقيبة سفر
استغرق تفتيشها  8ساعات».
لكن وبغض النظر عما تشيعه السلطة من «حجج وقرائن» لتربير
ّ
معاملة مطران تابع ألكرب الكنائس يف لبنان
«كلص ُقبض عليه بالجرم
املشــهود وتوقيفه واقتياده إىل التحقيــق»ّ ،
دق رئيس حزب «القوات
اللبنانية» سمري جعجع ناقوس الخطر أمس أمام الرأي العام اللبناني
عموما ً واملســيحي خصوصاً ،فحذر من وجود «نوايا سياسية كبرية
للمجموعة الحاكمة« ،حزب الله» و»التيار الوطني الحر» وحلفائهما،
هدفها وضع اليد عىل البلد بأشــكال مختلفــة» ،واضعا ً ما تع ّرض له
املطران الحاج ضمن هذا الســياق ،ال سيما وأن السبب الرئييس وراءه
كان «إيصال رسالة لبكركي بأن مواقفها السياسية غري مقبولة».
وإذ أسف لعدم تحمّ ل رئيس الجمهورية ميشال عون مسؤولياته
حيال ما تعرض له أحد مطارنة الكنيسة املارونية بذريعة أنه «خارج
عــن صالحياته» يف حني أنــه ال يتوانى عن التدخــل يف «إيصال آخر
موظف إذا رغب يف تعيينه» ،رفع جعجع منســوب التحدي واملواجهة
مع «مفوّض املمانعة» لدى املحكمة العسكرية القايض فادي عقيقي
بوصفه «خائنا ً ومن خلفه خونة أكثر منه» ،مجددا ً املطالبة بكف يده
وإحالته إىل التفتيش القضائي عىل خلفية مخالفاته املتكررة للقوانني.
وأمام تفاعــل معركة «تطويع» بكركــي وتعاظم تداعياتها عىل
املستويني الكنيس واملســيحي ،رأت مصادر معنية بهذه املعركة ّ
أن ما
يجري عمليا ً يندرج ضمن إطــار «خطة محكمة يقودها «حزب الله»
لتطويق البطريرك املاروني بشــارة الراعي شخصيا ً يف محاولة لثنيه
عن اتخاذ املواقف الســيادية والحياديــة الوطنية ،وذلك بالتوازي مع
السعي إىل عزل الكنيسة املارونية عن امتداداتها الكنسية والرعوية يف
سائر املرشق ودفعها إىل التقوقع ضمن الحدود الجغرافية اللبنانية»،
ً
مســتغربة يف املقابل «موقف «التيار الوطنــي الحر» الذي لطاملا رفع
لواء تمثيله مســيحيي لبنان واملرشق» وتخاذلــه الواضح والرصيح
يف التصــدي للهجمة املمنهجة التي تتعرض لها الكنيســة وااللتحاق
بدال ً من ذلك بـ»أبرشــية املمانعة» وأجندتها الواضحة يف اســتهداف
بكركي».

جار لـ"نداء الوطن" :الواردات أو ً
ال...
ح ّ

وكان حجّ ار عرض أمس األول عىل رابطة موظفي اإلدارة العامة،
كما أوضحت رئيسة الرابطة نوال نرص لـ»نداء الوطن» بعض الحلول
املقرتحة التي تتضمنها الســ ّلة التي درســتها اللجنة الوزارية أمس،
وهي بحسب الصيغة األولية طرح راتب منحة يعادل الراتب ،وبدل نقل
بقيمــة  95ألف لرية ،باإلضافة إىل بدل إنتــاج يومي وهو بمثابة راتب
تحفيزي مرتبــط بالحضور بقيمة  150ألف لــرة للرواتب التي تبلغ
نحو مليون لرية ،وبعــد الزيادة مليونني أي ما مجموعه  245ألف لرية
وكذلك للرواتب التي تبلغ  4ماليني لرية بعد الراتب اإلضايف ،ولكن رشط
الحضور  3ايام أسبوعيا ً عىل األق ّل .أما ملن يصل راتبه إىل  6ماليني لرية
بعد مضاعفته ،فيحصل عــى بدل نقل بقيمة  95ألف لرية يضاف إليه
بدل إنتاج يومي بقيمة  300ألف لرية لليوم الواحد.
وأشــارت نرص إىل أن «الرابطة رفضت هذا الطرح الذي يمت ّد لفرتة
شهرين فقط كون الـ 245ألف لرية التي ستتقاضاها غالبية املوظفني
لــن تكفي القادمني من مناطق بعيدة اىل أماكن عملهم وسيســددون
مــا تبقى من كلفة النقل من رواتبهم املتدنيــة أصالً والتي ال تكفيهم
للمأكل واملرشب» ،وســألت« :ماذا عن مطالبهم يف ما يتعلق بالطبابة
واإلستشفاء واملنح املدرسية؟».
وعــن ذلك ،أجاب حجّ ار ّ
أن «الســ ّلة التي تتم دراســتها ال يمكن
رفضهــا قبل إنجازهــا وأن اللجنة تحاول تأمني املــوارد للتمكن من
اإللتزام بها وســتخصص جزءا ً لدعم الطبابة والنقــل وإعادة النظر
باملنح املدرسية ،فاملســألة متعلقة بمصدر التمويل وهو األهم ،إذ إنه
يف املرات الســابقة تم إقرار زيادة للرواتب ولم يت ّم تأمني التمويل لها
مسبقاً» ،مؤكدا ً ّ
أن «التعقيدات التي حصلت عىل مدى السنوات املاضية
ال يمكن ح ّلهــا يف اجتماع أو اجتماعني خصوصا ً يف ظ ّل األوضاع املالية
التي نعيشــها اليوم ،لذلك من الرضوري تحصيل الواردات األساســية
وتوســيع إطار املدخول بشكل ال يؤثّر عىل القطاع العام ،علما ً أن الح ّل
ليس نهائيا ً وهو لفرتة شهرين فقط لحني موعد التوقيع عىل املوازنة».
ّ
بــأن «الطروحات التي نقدّمها غــر كافية وال تلبي
وأقر حجار
حاجات املوظفني ولكــن ال يمكننا إطالق الوعود واإللتزامات من دون
أن «اســتمرار اإلرضاب العــام ال يفيد أحدا ً
تأمــن التمويل» ،معتربا ً ّ
ّ
والحكومة عىل عجلة من أمرها أكثر من املوظفني لفك اإلرضاب وايجاد
حلــول ملوظفي اإلدارة العامة ،كما ّ
أن بقــاء املوظفني يف منازلهم غري
مج ٍد لناحية تحصيل اإليرادات من جهة واحتســاب وتقايض املعاشات
من جهة ثانية».

العـــدد  - 893السنــــة الـرابـعـة
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تونس :يوم استفتاء "دستوري" طويل

وبحســب هيئة اإلنتخابات ،تسجّ ل  9296064ناخبا ً للمشاركة يف
اإلستفتاء الذي ترفضه معظم األحزاب السياسية وينتقده الناشطون
الحقوقيون .وبدأ املغرتبــون البالغ عددهم  356291اإلدالء بأصواتهم
السبت وكان لديهم حتّى األمس لالقرتاع.
ولــم يرتدّد ك ّل من قــدم إىل مركز االقــراع يف التعبري عن موقفه
بالتأييد بـ»نعم» ،ووقفوا بالقرب من قوات األمن والجيش التي تحرس
مق ّرات اإلنتخابات وأمام كامريات الصحافيني املح ّليني والدوليني.
وأدىل الرئيــس التونيس مصحوبا ً بزوجته إرشاف شــبيل بصوته
داخل مركز اقرتاع يف حي النرص يف العاصمة تونس ،وقال يف ترصيحات
لإلعالميني اثر ذلك« :اليوم (أمس) الشعب التونيس مطالب بأن يحسم
هذا األمر وهو ح ّر يف التصويت».
ّ
وأضاف سعيّد:
«نؤســس معا ً جمهورية جديدة تقوم عىل الح ّرية
الحقيقية والعدل الحقيقي والكرامة الوطنية» ،معتربا ً أن «عىل الشعب
التونيس أن يكون يف املوعد والتاريخ ...نحن اليوم أمام خيار تاريخي يف
بناء جمهورية جديدة».
كما رأى ســعيّد أن اإلســتفتاء ســيكون مرحلة مهمّ ة و»سنبدأ
تاريخا ً جديــداً» ،مهاجما ً معارضيه الذين اتّهمهــم بأنّهم «يو ّزعون
األموال» كي «ال يُصوّت التونســيون وي ّ
ُعبوا عن إرادتهم» ،ومؤكدا ً أنّه
«لن نرتك تونس فريسة َملن يرتبّص بها يف الداخل والخارج».
واعتربت منظمات تُراقب عملية اإلستفتاء ترصيحات سعيّد بأنها
«خرق للصمت اإلنتخابي» ،يف حني وصفها حزب «النهضة» اإلســامي
ّ
«مؤش إضايف اىل صورية االستفتاء».
املعارض لسعيّد بأنّها
من جهته ،أكد رئيــس هيئة اإلنتخابات فاروق بوعســكر خالل
مؤتمر صحايف أن الهيئة تنتظر ملفات وتقارير حول كافة االشكاليات
وستنظر فيها اليوم و»ستتعامل معها وفقا ً للقانون».
ومن املرتقب أن يت ّم اإلعالن عن النتائج األولية لإلســتفتاء مساء
اليوم ،عىل ما أفاد الناطق الرسمي باسم هيئة اإلنتخابات محمد التلييل
املنرصي وكالة «فرانس برس» .وتُع ّد نســبة املشاركة الرهان األه ّم يف
هذا االســتفتاء ،لكونها ستُحدّد مدى شعبية ســعيّد ،أستاذ القانون
الدستوري الســابق الذي انتُخب بأكثر من  70يف املئة من األصوات يف
العام  ،2019فيما يُتوقع أن يحظى الدستور الجديد بقبول شعبي.
ّ
ّ
يتول الرئيس الســلطة التنفيذية
وينص الدســتور الجديد عىل أن
بمســاعدة رئيس حكومة يُعيّنه ويُمكن أن يُقيله ،إن شــاء ،من دون
أن يكون للربملان دور يف ذلك .كمــا يملك الرئيس ،القائد األعىل للقوات
املس ّلحة ،صالحيات ضبط السياســة العامة للدولة ويُحدّد اختياراتها
األساسية ،وملشاريعه القانونية «أولوية النظر» من قبل نواب الربملان.
فضالً عن ذلك ،انقســمت الوظيفة الترشيعية بني «مجلس نواب
الشــعب» الذي ينتخب نوابه باقرتاع مبارش ملدّة  5سنوات و»املجلس
الوطني للجهات» ويضــ ّم ممثلني منتخبني عــن ك ّل منطقة ،عىل أن
يصدر الحقا ً قانون يُحدّد مهامه ،يف وقت يُمارس فيه الرئيس التونيس
منذ عام الحكم بشــكل منفرد ويقود البالد إىل «جمهورية جديدة» يف
مسار تعتربه املعارضة «انقالباً» .ومن املق ّرر أن تُنظم انتخابات نيابية
يف كانون األوّل.

طهران تبتز ّ الوكالة الذرّية :ال "كاميرات"...

بدوره ،اتهم املتحدّث باسم وزارة الخارجية اإليرانية نارص كنعاني،
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غرويسّ ،
بأن لديه «آراء غري
احرتافية وظاملة وغري بناءة» يف شأن برنامج إيران النووي ،يف حني كان
غرويس قد تحدّث لصحيفة «إلباييس» اإلســبانية عن أن برنامج إيران
النووي «يتقدّم برسعة» ،مح ّذرا ً من أن رصــد الوكالة الذرية ملا يجري
هناك بات محدودا ً للغاية.
وأوضح كنعانــي أن بالده لن
تترسع يف املحادثات الهادفة إىل إحياء
ّ
اإلتفاق يف شــأن برنامجها النووي عىل رغم «الضغوط» الغربية ،وقال
ّ
إن الغربيــن «يُطالبون إيران باتخاذ القرار فــوراً ،ويؤكدون أن الوقت
ضيّق وعىل إيران أن تر ّد برسعةّ ،إل أن الجمهورية اإلسالمية ال تترصّ ف
بترسع» ،مشــدّدا ً عىل أن طهران «ال تُضحّ ي باملصالح األساسية للبالد
ّ
واألمة يف مســار
مترسع» عىل الرغم من «الضغوط النفسية والرتقبات
ّ
األحادية» لألطراف اآلخرين.
وبينما أكد كنعاني اســتمرار التواصل غري املبارش بني واشــنطن
وطهران عرب االتحــاد األوروبي ،اعترب أن كرة إحيــاء اإلتفاق تبقى يف
امللعب األمريكي .وقال« :إذا كان موقف أمريكا بنّاء وإيجابيّاً ،سنصل إىل
إتفاق يف املستقبل القريب» ،مؤكدا ً التزام طهران بالتفاوض حتّى إبرام
«إتفاق جيّد وقوي ومستدام».

كييف :إستئناف تصدير الحبوب هذا األسبوع

ويف األثناء ،يجري وزير الخارجية الرويس ســرغي الفروف جولة
أفريقية لطمأنة الدول التي تعتمد عىل الحبوب األوكرانية بشــكل كبري.
ووصل باألمس إىل الكونغو ،بعدما التقى األحد القيادة املرصية ورشكاءه
يف جامعة الدول العربية يف القاهرة.
وقال الفروف خالل مؤتمر صحــايف يف أويو يف الكونغو« :ال يشء يف
اإللتزامات التي اتخذتها روسيا ،ال سيّما يف إطار اإلتفاقات املوقعة يف 22
تموز يف اســطنبول ،يمنعنا من مواصلة العملية العسكرية الخاصة من
خالل تدمري بنى تحتية عسكرية» أوكرانية ،مشريا ً إىل أن هدف موسكو
األســمى من الحرب هو «إطاحة حكومة الرئيس األوكراني فولوديمري
زيلينسكي».
وعىل صعيد الطاقــة ،أعلنت رشكــة «غازبروم» الروســية أنها
ستُخفض شــحنات الغاز عرب خط أنابيب «نورد سرتيم» إىل  33مليون
مرت مكعب يوميّا ً اعتبارا ً من األربعاء ،مشري ًة كذلك إىل أنها ستُع ّلق عمل
توربني آخر بسبب «مشكلة تقنية يف املح ّرك».
واعتــرت برلني أن ذلك «حجّ ــة» وقرار «ســيايس» للضغط عىل
الغربيني .وقالت متحدّثة باسم وزارة االقتصاد األملانية لوكالة «فرانس
برس»« :بحســب املعلومات املتوفرة لدينا ،ما من ســبب فنّي لخفض
اإلمدادات» ،يف حني أعربت فرنســا عن معارضتها لتحديد هدف موحّ د
لخفض اســتهالك الغاز يف أوروبا ،بعدما اقرتحــت املفوضية األوروبّية
خفضا ً بنســبة  15يف املئة ،مؤكد ًة يف الوقت عينه عزمها عىل التضامن
الكامل مع أملانيا.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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أفقيا:

 – 1متهلل الوجه مشرقه  -من
األلقاب.
 - 2ممثلة مصرية راحلة.
 - 3للمساحة  -قسم وشعبة.
 - 4نقيض تحت  -جرس.
 - 5عاصمة دولة أوروبية  -مطربة
كويتية.
ليل.
 - 6يحادثون ً
 - 7أخفى الخبر  -وضع خلسة
 سرب. - 8نوتة موسيقية  -خبر.
 - 9أديب لبناني راحل.

 – 1ممثل أميركي.
 - 2ممثلة أميركية.
 - 3حب َ -ظ ْرف َم َكان ب َم ْعنى
أَمام.
 - 4ع ّمر وبنى  -وشى  -جنون.
 - 5من يتبعك ويأتي خلفك.
 - 6المصباح.
 - 7يد ّقون الباب  -شحم.
 - 8حملوا إلى أعلى  -كسب.
مائي
 - 9خاصتي  -حيوان َب ْر
ّ
ُم َع َّمر.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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العـــدد  - ٨٩٣السنــــة الـرابـعـة

إيران تعتقل مقاتلين أكرادًا ...و"كوملة" يتو ّعد طهران
أعلن حزب "كوملــة" الكردســتاني اإليراني
اعتقــال فريق من البيشــمركة التابعة له من قبل
القــوات اإليرانية .وأرســل الحزب بيانــا ً لـ"نداء
الوطن" ،أعلن فيه أن مقاتليه كانوا بمهمّ ة نضالية
يف منطقة سوما برادوســت يف محافظة أذربيجان
الغربية.
وقد ت ّم التع ّرف إىل الفريق أثناء نشــاط سيايس
تنظيمي ،فنصب لــه "الحرس الثــوري" اإليراني
كمينا ً واعتقل أعضاء الفريق ،فيما سينرش الحزب
املزيد من التفاصيل بعد التأكد من سالمة املجموعة
املعتقلة من قبل النظام اإليراني.
ويف هذا اإلطار ،قال أمــن عام حزب "كوملة"
عبد الله مهتدي لـ"نداء الوطن"" :شــعبنا الكردي
مســتم ّر بنضاله التح ّرري ض ّد الجمهورية القمعية
اإليرانية التي أشــعرت الشعب اإليراني باإلهانة عرب
تجويعه ورصف أمواله عىل منظمات إرهابية."...

وأضاف مهتدي" :من حقنا الدفاع عن شــعبنا
والسعي إىل تحرير الشــعوب اإليرانية الواقعة تحت
إرهاب وظلــم النظام" ،مطالبا ً املنظمات الحقوقية
واملحافل الدوليــة بـ"حماية حياة مناضيل الحزب،
فهذا النظام املجرم يُع ّلق املشــانق بال حساب وبال
تردّد".
وأكــد أن "عزيمة ثوار كردســتان  -إيران لن
تنكرس" ،مشدّدا ً عىل أنّه "نحن مستم ّرون بنضالنا
لحني إسقاط هذا النظام" ،ودعا "جماهري كردستان
إيران إىل االســتعداد للتح ّرك يف الداخل لحماية حياة
معتقــي الحزب ومنع النظام مــن قتلهم بال وجه
حق".
ّ
مــس النظام بحياة
وختــم مح ّذرا ً من أنّه "إذا
مقاتلينا فنعده بانتفاضة ســتقلعه من جذوره من
منطقة كردستان  -إيران ...نُعاهد رفاقنا املعتقلني
أن نستم ّر بنضالنا حتّى إسقاط النظام".

فيما زاد الغزو الرويس ألوكرانيا من
املخاوف من أن الســلطات الشيوعية يف
بكني قد تلجأ إىل األمر نفسه مع الجزيرة
الديموقراطية التــي تتمتّع بحكم ذاتي،
أطلقت تايوان أكرب مناوراتها العسكرية
السنوية أمس.
وتضمّ نت مناورات «هــان كوانغ»
(مجد هان) التي تســتم ّر  5أيّام ،دروسا ً
من الرصاع الدائر يف أوروبا ومحاكاة «ك ّل
اإلجراءات» التي يُمكن أن تتّخذها الصني
لغزو تايــوان ،عىل ما أوضحــت وزارة
الدفاع.
وخالل مناورة ملنع العدو من الوصول
إىل العاصمة تايبيه ،جرى جنود احتياط
مســ ّلحون بمدافع رشاشة عرب خنادق
رملية حفرت تحت جرس ،قبل أن يتّخذوا
وضعيات قتالية.
وأوضح الخبري العســكري يف معهد
البحوث حول الدفــاع واألمن الوطني يف
تايوان ســو تزو يون أن «املخابئ تحت

الـثـلـثـاء  ٢٦تـمـوز 2022

أخبار سريعة
"اإلطار التنسيقي" ُيعلن
ّ
مرشحه لرئاسة الحكومة

أمين عام حزب "كوملة" عبد الله مهتدي (أرشيف)

تايوان ُت ّ
نظم تدريبات ُتحاكي غزوًا صينيًّا
األرض توفر غطــاء للقوات وتص ّد قوات
العدو» ،الفتا ً إىل أنّها «جزء من حرب املدن
يف أوكرانيا».
وكشــف أنه تــ ّم نــر صواريخ
«ستينغر» ،الفعالة يف مواجهة املروحيات
والطائــرات التــي تُح ّلق عىل مســتوى

١٣

منخفــض ،يف بعض املبانــي املرتفعة يف
املنطقة .وكانت هذه الصواريخ املحمولة
ذات فائــدة كبرية للقــوات األوكرانية يف
التصدّي للجيش الرويس.
ويف الوقت نفسه ،أُفرغت شوارع مدن
يف شمال البالد ملدّة نصف ساعة كجزء من

مدنيّون يتدرّبون على االحتماء من قصف صيني في تايبيه أمس (أ ف ب)

تمرين مدني ملحــاكاة غارة جوّية .و ُم ِن َع
املشاة والسيارات من املرور بعدما أشارت
صفارات اإلنذار وتنبيهات برسائل نصية
إىل هجمات صاروخية.
وبعد أن أرشف عــى التدريبات ،قال
رئيس بلدية تايبيه كو وين جي يف كلمة:
«من الرضوري االستعداد لحالة الحرب»،
مشــرا ً إىل أن «الطائــرات العســكرية
الصينيــة كانت مصدر إزعــاج لتايوان
بشــكل متك ّرر يف السنوات األخرية وحتّى
انــدالع الحرب الروســية  -األوكرانية يف
شــباط ...هذه الحوادث تُذ ّكرنا بالحاجة
إىل اليقظة يف وقت السلم».
وبينمــا تُهدّد الصني بضــ ّم جزيرة
تايوان ،التي تعتربهــا جزءا ً ال يتج ّزأ من
أراضيها ،بالقوّة إذا لزم األمر ،كثفت بكني
ضغوطها عىل تايبيه منذ ّ
تول الرئيســة
تساي إنغ ون السلطة يف  .2016وتساي
تعترب الجزيرة دولة ذات ســيادة وليست
جزءا ً من «صني واحدة».

ترتيب العالقات الروسيّة  -اإليرانيّة في ظل ّ الحرب األوكرانيّة
ملساعدة روســيا يف عملياتها العسكرية يف أوكرانيا ،والتي
خالــــد العـــــزي
تُشري إىل عجزها عن التقدّم يف منطقة دونباس بعد خسارة
الكثري من املعدّات العســكرية ،وتفوّق الــدرون الرتكية
لقــد أنهى الرئيس الــرويس فالديمــر بوتني القمة
«بريقدار» يف الحرب.
الثالثية التي عقدت يف طهــران يف  19من الحايل ،بحضور
أمّ ا املســألة املهمّ ة التي أراد بوتني مناقشتها وبحثها
نظرييــه اإليرانــي إبراهيم رئييس والرتكــي رجب طيب
مع الجانب اإليراني والتي أبداهــا يف زيارته األوىل يف قمة
أردوغان ،بعدما كان يعوّل كثــرا ً عليها ،إذ تعترب الجولة
بحر قزوين حول مســتقبل العالقات مــع منطقة بحر
الثانيــة للرئيس الرويس خارج بالده منــذ غزو أوكرانيا.
ّ
قزوين وآســيا الوســطى ،هي التخوّف الفعيل من تهديد
لكن األحالم اصطدمــت بالواقع ،إذ لك ّل واحد منهم حلمه
انتشار الحركات اإلرهابية التي تنبعث رائحتها من املنطقة
وطموحه .والجميع يُحاول ترتيب أوراقه يف مواجهة جولة
من تحت الرماد األفغاني ،حيث باتت أفغانســتان القنبلة
الرئيس األمريكي جو بايدن إىل املنطقة.
ال شــ ّك ّ
املوقوتة لتهديد الصني وروســيا وإيران بإشعال التط ّرف.
بأن اإلعالم الرويس حاول إظهار الزيارة عىل
وبإمكان هاتني النقطتني أن تعطيانا صورة عن املشــهد
أنها تأتي يف إطار عقد اجتماع للرؤساء الثالثة ضمن إحياء
العام وطبيعة العالقات وبعض خلفيات هذا اللقاء.
ما يُعرف بلقاءات أســتانا .وهي بالشكل تهدف إىل ترتيب
العالقات بني األطراف الثالثة ،خصوصا ً بالنســبة إىل امللف
يُريد بوتني تثبيت خط التجارة الروسية من أسرتاخان
الروسية إىل مازندران اإليرانية عرب بحر
الســوري ،يف ظ ّل التباينات يف ما بينهم ،ما
قزوين للخروج إىل الخطوط اآلســيوية
جعل إيران وروسيا يف املوقف ذاته للضغط
(الرشق األوسط والهند وباكستان) .كما
عىل تركيا وإجبارها بعــدم تنفيذ العملية
للتمسك ضمان التوافق اإليرانــي  -الرتكي عىل
العســكرية ض ّد األكراد ومنع اإلنتشــار
موسكو
عادت
ّ
العســكري واألمني يف املنطقــة اآلمنة ،ال بإيران كبوابة للصراع مع جر أنبــوب للغاز من بحر قزوين فإيران
إىل الرشق األوسط وتركيا ،إلخراج الغاز
سيّما بعد ترتيب أردوغان عالقاته الجديدة
الغرب
الرويس يف ظــ ّل الحصار املفروض عامليّا ً
مع أمريكا والعرب.
عىل موسكو.
لكن ما تحمله الزيارة بالشكل تختلف
من هنا يربز ترتيب العالقات اإليرانية  -الروســية مع
ك ّليا ً عن املضمــون ،بحيث حملــت يف طياتها العديد من
تركيا ،والتي ســادتها أنواع من الخالفــات حول مفهوم
الرســائل التي حاولت روسيا اشهارها بعد جولة بايدن يف
اإلســتقرار الســوري ،ومحاولة ثني تركيا عن تنفيذ أي
الرشق األوســط وحضوره اجتمــاع دول مجلس التعاون
عملية عسكرية يف ســوريا تضعف نظام األسد ،خصوصا ً
الخليج العربــي مع دول االعتدال العربــي .أراد بوتني أن
بعد ترتيب عالقة تركيــا بالدول العربية ،وزيارة ويل العهد
تحمل زيارته الرسيعة بمضمونها رسائل داخلية وخارجية
الســعودي األمري محمد بن ســلمان إىل أنقرة واإلنفتاح
من خاللها يستطيع الحركة مع هامش من املناورة خارج
الرتكــي أخريا ً عىل إرسائيل ،بحيث باتت روســيا تنظر إىل
حــدوده ،بعدما باتت الحركة الروســية مقيّدة ومعزولة،
تركيا بعني الحذر.
وأصبحت محصورة بني روسيا وإيران عرب بحر قزوين.
أدركت روســيا بأن إحياء اإلتفاق النووي اإليراني قد
والجانب األخطر يف املحادثــات هو الكالم الذي نقلته
أصبح يف مهــبّ الريح ،خصوصا ً بعد أن كانت موســكو
وســائل اإلعالم الدولية عن تزويد إيران لروسيا بالسالح
تُعــارض أي إتفاق جديد مع إيــران ال يضمن لها حماية
والتوقيع عىل صفقــة رشاء طائرات الــدرون اإليرانية،

خامنئي خالل استقباله بوتين بحضور رئيسي في طهران
في  19الحالي (أ ف ب)

مصالحها ،ال ســيّما لجهة تصدير الغــاز ،بحيث كانت
واشنطن تُعوّل عىل إنجاز إتفاق رسيع لتبديل الغاز الرويس
وتأمني الغاز إىل أوروبا ،ما يُساهم بمحارصة روسيا أكثر
وعزلها اقتصاديّاً.
ّ
إن العنارص الرئيســية للعالقات الروسية  -اإليرانية
كانت تقوم عىل التجارة الثنائيــة ،التي يعرتيها التنافس
الشــديد يف املنطقة ،والتنافس الجيوســيايس لروسيا مع
القوى األخــرى للهيمنة عىل إيران .أمّ ــا اليوم ،فأضحت
العالقة تأتي ضمن رســم معادلة لتشكيل جبهة تُساعد
ّ
للتمسك
روسيا املعزولة عىل املواجهة .لذلك ،عادت موسكو
ّ
متنفسها إىل
بإيران كبوابة للرصاع مع الغرب ،بعدما باتت
الخارج ،وتحديدا ً إىل الدول التي تخضع للعقوبات الدولية،
والتي تُش ّكل حلبة رصاع دولية مع الغرب.
ال شــ ّك بأن قمة بوتني باءت بالفشل ،إذ تمثلت بعدم
القــدرة عىل الضغط عىل تركيا بيشء ،وعدم تســجيل أي
نقطة لصالحها للمحافظة عىل حليفها الرئيس الســوري
بشــار األســد .ربّما صورة اإلنتظار التي نقلتها شاشات
اإلعالم العاملي لبوتني يف القاعة قبل حضور أردوغان ،تُشري
بوضــوح إىل أن الرئيس الرويس تلقــى صفعة من نظريه
الرتكي.

أعلن "اإلطار التنسيقي" الشيعي
أمس ترشيح النائب الحالي
والوزير والمحافظ السابق
محمد شياع السوداني ،المنبثق
من الطبقة السياسية التقليدية،
لرئاسة وزراء العراق .وعقد
اإلطار "اجتماعا ً الختيار ّ
مرشحه
لرئاسة الوزراء" ،وفق بيان صادر
عنه ،و"بأجواء إيجابية اتفق
قادة اإلطار التنسيقي وباالجماع
على ترشيح السيد محمد شياع
السوداني لرئاسة الوزراء".
و"اإلطار التنسيقي" يض ّم كتالً
شيعية أبرزها "دولة القانون"
بزعامة رئيس الوزراء األسبق
نوري المالكي و"كتلة الفتح"
الممثلة لفصائل "الحشد الشعبي"
الموالي إليران .ويُفترض عقد
ً
بداية إلنتخاب
جلسة برلمانية
رئيس للجمهورية ،الستكمال
االستحقاقات الدستورية ،من أجل
المضي رسميّا ً بترشيح السوداني
لرئاسة الحكومة .لكن حتّى اآلن،
ال يوجد توافق بعد على اسم
رئيس الجمهورية بين الحزبَيْن
الكرديَّيْن الكبي َريْن.

بورما تعدم معارضين
أعدم المجلس العسكري في بورما
 4سجناء بينهم النائب السابق
من حزب الزعيمة المدنيّة السابقة
أونغ سان سو تشي ،فيو زيا ثاو،
والناشط الديموقراطي البارز
كياو مين يو ،المعروف باسم
"جيمي" ،بحسب وسائل اإلعالم
الرسميّة أمس ،بعدما كانت هذه
العقوبة غير مطبّقة منذ أكثر
من  3عقود .وأفادت صحيفة
"غلوبال نيو اليت أوف ميانمار"،
أن األشخاص األربعة أدينوا بتهمة
ارتكاب "أعمال إرهابيّة وحشيّة
وغير إنسانيّة" .واستنادا ً إلى
الصحيفة الرسميّة ،اتَّبعت عمليات
اإلعدام هذه "إجراءات السجن"،
من دون أن تُحدّد ظروفها أو
تاريخ تنفيذها .وندّد األمين العام
لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
بقرار المجلس العسكري ،واصفا ً
إيّاه بأنّه "انتهاك صارخ ّ
للحق في
الحياة والح ّرية واألمن الشخصي".
كما ندّدت الواليات المتحدة بإعدام
الرجال األربعة "لممارستهم
ح ّرياتهم األساسية" في بيان
نشرته سفارتها في رانغون.
أمّ ا اليابان فأبدت "األسف لهذه
التص ّرفات التي تؤدّي إلى تشدّد
أكبر في النزاع".

عمليّات إطالق نار
قرب فانكوفر
أعلنت الشرطة الكندية في النغلي
قرب فانكوفر أن "عدّة عمليات
إطالق نار" أسفرت عن عدد من
الضحايا في غرب كندا ،مؤكد ًة أنها
ألقت القبض على مشتبه فيه ،وهو
رجل قوقازي .وقالت المتحدّثة
باسم الشرطة ريبيكا بارسلو
لوكالة "فرانس برس"" :وقع عدد
من الضحايا وعدّة عمليات إطالق
نار" ،لكنّها لم تُحدّد ما إذا كان
الضحايا قد لقوا حتفهم ،مشير ًة
إلى أن الشرطة تُحقق في إمكانية
تو ّرط مشتبهين آخرين .وبحسب
وسائل اإلعالم الكندية ،يُرجّ ح أن
يكون المشتبه فيه قد أطلق النار
على مش ّردين في المدينة بطريقة
متعمّ دة.
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"السلة" اللبنانية تتخطى الصعوبات وتحجز مكانها
بين عمالقة القارّة اآلسيوية
وائل عرقجي (بروفايل)
جــورج الهـــاني وفـــادي سمعــــان

لم تكن األيام التي عاشها اللبنانيون يف األسبوعَ ني
األخريَين تشــبه ما قبلها ،فمنتخب لبنان لكرة السلة
للرجال الذي تــوّج بفضيّة بطولة كأس آســيا التي
إختتمت أول من أمس األحد يف إندونيســيا ،بدّد أجواء
اليأس والكآبة التــي تحيط بأبناء هــذا البلد الذين
يعيشون أســوأ أزمة إقتصادية ومالية وإجتماعية،
وزرع يف نفوســهم بعضا ً من األمل بمستقبل أفضل
وأجمل لهم وألبنائهم.
ق ّلة مــن املراقبني واملح ّللــن الرياضيني ّ
توقعت
وصول لبنان اىل نهائي البطولة ،ال سيما ّ
أن منتخبات
قوية وعريقــة يف اللعبة تفوق لبنــان تصنيفا ً عىل
املســتويَني القا ّري والدويل ّ شاركت يف هذا اإلستحقاق
ّ
وتوفر
الكبري بعدما وُضعت يف ترصّفها ك ّل اإلمكانات
لها الدعمان املــايل ّ واملعنويّ  ،فيما شــارك الالعبون
اللبنانيون يف ظ ّل ظروف إستثنائية صعبة ،وكان من
ّ
املتوقع أن تؤثر ســلبا ً بشكل أو بآخر عىل نفسياتهم
وأدائهــم ومعنوياتهــم ،إال ّ
أن األبطــال خالفوا ك ّل
ّ
التوقعات وكادوا يفجّ رون املفاجأة األبرز ويصعدون
ّ
منصة التتويج لوال تعثّرهم يف املباراة النهائية
اىل أعىل
بفارق س ّلة واحدة فقط أمام منتخب أسرتاليا املدجّ ج
بالنجوم واملصنف األول آســيويا ً والثالث عىل مستوى
العالم .من غــر العدل – بل من الظلــم القول – ّ
إن
العبا ً واحدا ً له الفضــل يف اإلنجاز امله ّم الذي تحقق يف
إندونيسيا ،وعىل رغم ّ
أن النجم وائل عرقجي قدّم أدا ًء
خارقا ً ال مثيل له ورسق األضــواء من باقي الالعبني
اللبنانيــن واآلخرين من املنتخبات املنافســة ،إال ّ
أن
ّ
تصفــق ،وبالتايل ّ
فإن جميع
يــدا ً واحدة يف النهاية ال
العبي وطن األرز الذين شــاركوا كأساسيني أو دخلوا
من مقاعــد اإلحتياطيني هم رشكاء حقيقيون يف هذا
اإلنجاز ،ويستحقون لقب األبطال عن جدارة.

وثابتا ً طوال أدوارها األوىل والنهائية ،وكان املنقذ الفعيل ّ
يف ك ّل مباراة ،حيث كان يســجّ ل بأعصاب باردة وثقة
عالية بالنفس من أصعب املراكــز ويف ّ
أدق اللحظات
فيمنح الفوز لوطنه والفرحة ألبنائه ،وقادته عروضه
القوية الختياره أفضل العب يف كأس آســيا عىل رغم
وجود أسماء كبرية منافِ ســة من منتخبات أسرتاليا
ونيوزيلندا والصني واألردن وغريها ،ليصبح بذلك أول
عربي يحرز هذه الجائزة منذ انطالقها.
العب
ّ

حيدر :تصاع ٌ
د تدريجي ّ

بعد غيابه عن الدور األول من البطولة ألســباب
َ
إلتحق العب االرتكاز عــي حيدر بزمالئه يف
خاصــة،
املنتخب اللبنانــي (املصنف  54عامليا ً و 9قارياً) إبتدا ًء
من الدور ربع النهائيّ ،
لكن أداءه كان تصاعدياً ،بحيث
كان بعيدا ً عن مستواه املعهود يف املواجهة ض ّد الصني،
ّ
تتحسن عروضه تدريجيا ً فساهم بشكل فعال
قبل أن
يف الفوز عىل األردن يف الدور نصف النهائي ،وبذل جهدا ً
كبريا ً يف املباراة النهائية ال سيما من الناحية الهجومية
مســجالً  23نقطةّ ،
ترسعه يف
لكن البعض يأخذ عليه ّ
تسديد الكرة من دون تركيز من مسافة بعيدة يف ختام
املباراة أمام أسرتاليا ،علما ً أنه كان يتبقى ثانيتان من
زمن اللقاء وكان بالتايل يســتطيع اإلقرتاب من السلة
األســرالية أكثر أو تمريرها ألحد زمالئه املاهرين يف
الرميات الثالثية.

قدم الالعب األمريكي املجنّس جوناثان آرليدج
مســتوىً متذبذبا ً خالل مراحل البطولة ،فكانت
أرقامه تتصاعد وترتاجع بني مباراة وأخرى ،فيما
كان مقلقا ً أداؤه يف املباراة النهائية ،إذ شــارك يف
 11دقيقة لم يحرز خاللها أيّ نقطة أو أي ريباوند
وال حتى تمريرة حاســمة واحدة ،لكن يف املقابل
يكفيه مــا فعله يف املبــاراة الصعبة أمام الصني
حني قطع "طائراً" رميــة ثالثية كانت متوجّ هة
اىل الســلة اللبنانية يف الثانيــة األخرية تماماً ،ما
حرم الصينيني فرصة خوض وقت إضايف ّ والفوز
باللقــاء ربّما .وفور انتهــاء البطولة بدأت تعلو
ٌ
أصوات من هنا وهناك تطالب باستبداله بمجنّس
آخر بمواصفــات فنية أعىل قبــل حلول موعد
التصفيات اآلســيوية النهائيــة املؤهلة لبطولة
العالم .2023

درويش وشمعون :ثنائي مميّز

قام سريجيو درويش وإييل شمعون بواجبهما
كامالً ،قد يكونان قــد ّ
قصا يف بعض املهام التي
ً
أوكلــت إليهمــا ،لكنّهما كانا دائمــا حارضَ ين
لتنفيذ تعليمات املد ّرب القدير جاد الحاج ،وغالبا ً
ّ
املوفقة تبعث األمل
ما كانت رمياتهما الثالثيــة
وتشجّ
عهم عىل بذل
والحماس يف نفوس زمالئهما
املزيد من الجهد لحســم النتيجة وإكمال املسرية
القا ّرية الناجحة.

كيوكجيان وخياط

عرقجي :مستوى ثابت

وإذا أردنا إلقاء الضوء عىل أداء الالعبني اللبنانيني
يف بطولة آســيا ،نجد أن عرقجي قدّم مستوى عاليا ً

آرليدج" :البلوك شوت" ضدّ الصين يكفي

عرقجي ضمن التشكيلة المثالية

ربّما كانــت اآلمــال املعقودة عــى هايك
كيوكجيان ويوســف خيــاط أكرب ممــا قدّمه
أن الجميع يتفق ّ
الالعبان يف البطولة ،إال ّ
أن هاتني
الخامتَني همــا رضورة ملنتخب لبنان ،خصوصا ً
أن إســتحقاقات كثرية داهمة تنتظره ،واملد ّرب
الحاج بحاجة ماســة اىل خدماتهما وموهبتيهما
الكبريتني.

* ولد يف  4أيلول 1994
* بدأ مزاولة اللعبــة يف أكاديمية «هارلم» التي كان
يرشف عليهــا الالعب الدويل نزيه بوجي تحت قيادة
ّ
ســن الـ ،15ث ّم
املدرب املعــروف أحمد فران حتى
انتقــا معا ً اىل النادي الريايض بــروت حيث تد ّرج
من فريق الشباب اىل الفريق االول ،ولم يكن يتجاوز
الـ 17عاماً.
* إستم ّر مع فريق «القلعة الصفراء» لسبع سنوات
متتالية ،وحصد معه أربعة ألقاب محلية كان آخرها
يف العام  ،2019إضافة اىل لقب بطولة األندية اآلسيوية
.2017
* انتقل هذا املوسم اىل فريق «بريوت فريست» وساهم
يف إحرازه لقب بطولة لبنان  2022-2021للم ّرة األوىل
يف تاريخه.
* تد ّرج يف صفوف املنتخبات الوطنية حتى وصل اىل
املنتخب االول ،ومعه نال الشــهرة الواسعة من خالل
أدائــه الرائع وألعابه املميّــزة ،وحظي برشف قيادة
منتخب األرز يف كأس آسيا االخرية.
* إحرتف أربع مــرات خارج لبنان ،بدأها عام  2018يف
الدوري الصيني مع فريق بايجينغ لفرتة شهر ،ثم انض ّم
بعد سنة اىل فريق الشمال القطري ولعب معه يف الدور
نصف النهائي وساهم يف إيصاله اىل الدور النهائي.
التونيس وتحديدا ً
* إنتقل عام  2021اىل الــدوري
ّ
اىل فريق املنســتريي وفاز معه بلقب الدوريّ  ،كما
دافع عــن ألوانه يف مســابقة
دوريّ أبطال افريقيا.
ث ّم لعب هذا املوســم مع نادي
الجهــراء الكويتي من دون
رسمي.
نيل أيّ لقب
ّ
* تـــوّ ج أول مــن أمس
بجائــزة أفضــل العب يف
كأس آسيا وأفضل العب يف
مركزه ،كما اختري ضمن
التشكيلة املثالية للبطولة.

دمياطي وقانصوه متفائالن
دمياطي :لهذه األسباب نجحنا

قائد منتخب لبنان وفريق الريايض بريوت السابق
وليد دمياطي إعتــر لصحيفتنا ّ
أن ما حققه منتخب
األرز يف إندونيســيا هو إنجاز فريد وجديد لكرة السلة
اللبنانية ،حيث قارع افضل املنتخبات اآلسيوية ونجح
يف تخطي الصني ونيوزيلنــدا واالردن بجدارة ليواجه
ثالــث التصنيف العاملي أســراليا ويســقط أمامها
بصعوبة بالغة بفارق نقطتني.
أضــاف« :العبونــا نجحوا يف مهامهــم بامتياز
بفضل الروح القتالية العالية والثقة الكبرية بالنفس
والحماس املطلوب ،وقد بذلوا ك ّل نقطة عرق عىل أرض
امللعب ،من دون أن ننىس ما قدّمه املدرب الشــاب جاد
الحاج الذي تُرفع له القبعة فعالً ،إذ عرف كيف يتعامل
مع ك ّل مبــاراة بهدوء أعصــاب ورويّة وحكمة عىل
ّ
تحضت فنيا ً ونفســيا ً لهذا
رغم مواجهته منتخبات
االستحقاق» ،معتربا ً ّ
أن النتيجة التي تحققت هي بحدّ

ذاتها انتصا ٌر مد ٍّو نظرا ً للظروف املأســوية واالوضاع
الصعبة التي تم ّر بها البالد من مختلف الجوانب ،مبديا ً
تفاؤله باستمرار اإلنجازات مستقبالً.
وتابع دمياطي« :ال ب ّد أن أثني عىل أداء املجنّس
جوناثان آرليدج الذي قدّم ك ّل ما عنده من إمكانيات
فنية ،لكن اتمنى يف املســتقبل القريب ان يت ّم البحث
عن العب بديل بمستوى رفيع لتجنيسه لكي يتناسب
ّ
بأمس الحاجة
مع حاجات وتطلعات العبينا الذين هم
اىل العب ارتكاز رصيح ،ال سيما أننا عىل أبواب التأهل
للمرة الرابعة اىل نهائيات كأس العالم .»2023

قانصوه :تحيّة للمدرّب الحاج

من جهته ،أشــار رئيس نادي هوبس جاســم
قانصوه لصحيفتنــا اىل ّ
أن العبي منتخب األرز تميّزوا
بالروح القتالية العالية ،فاســتطاعوا مقارعة أفضل
املنتخبات اآلســيوية نتيجة التعاون والتجانس يف ما

بينهم ،ناهيك عن ّ
أن الخطط التي وضعها املدرب جاد
الحاج ضمن اسرتاتيجية دفاعية بحت مع ك ّل مباراة
أعطت ثمارها.
وتابع« :الالفت ّ
أن الالعبني أحسنوا تطبيق الخطط
الدفاعية بحذافريها ،وربما للمرة االوىل نجد  12العبا ً
يلعبون «عــى املوجة ذاتها» فنيــا ً ومعنويا ً وذهنياً،
وقد ش ّكلوا مجموعة متناســقة عرفت من أين تؤكل
الكتف» .وأردف« :عىل العموم هذه املجموعة الشــابة
تبرش بالخري يف املستقبل ،مع التذكري ّ
بأن بعضهم تد ّرج
يف نادي هوبس ومنهم من عرف الشــهرة يف صفوفه
وآخرهم عيل منصور الذي انتقــل اىل النادي الريايض
وتألق بشكل الفت هذا املوسم».
وواصــل« :أحيّي العبينا فردا ً فــردا ً من دون أن
ننىس املد ّرب الحاج فشــهادتي به مجروحة ،كونه
انطلق من نادي هوبس واستلم الفئات العمرية وفرق
السيدات والرجال ونجح بالعالمة الكاملة معهم ،وهو

جاسم قانصو

وليد دمياطي

مدرب محــرف يعرف ما يريد ،وعمــل عىل تطوير
نفسه من خالل املتابعة اليومية لك ّل شاردة وواردة،
كما أريد ان أثمّ ــن دور إتحاد اللعبة الذي وضع ثقته
الكاملة باملدرب الحاج عىل رغم صغر ســنه ونجحَ
رهانه عليه ،ألننــا برصاحة لم نكن نتوقع ان نحقق
هذه النتائــج التي جعلت اللبنانيــن يلتفون حول
منتخبنا وينتظرون بفــارغ الصرب انطالق املباريات
لتشجيعه ومؤازرته كونه املتنفس الوحيد لهم يف هذه
املرحلة الصعبة».

الريــــاضيــــة
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الـثـلـثـاء  ٢٦تـمـوز 2022

ختام مونديال ألعاب القوى برقم عالمي لدوبالنتيس
ف َّك السويدي أرمان دوبالنتيس نحسه يف بطوالت العالم
أللعاب القوى بأفضل طريقة ممكنة ،وأســدل الســتار عن
النســخة الثامنة عرشة من مونديال يوجني متوّجا ً بذهبية
مسابقة القفز بالزانة مع رقم قيايس عاملي.
وقفز دوبالنتيس  6.21م يف محاولته الثانية بعدما ضمن
الذهــب العاملي الذي ينقص خزائنــه ،ماحيا ً رقمه القيايس
الذي كان سجله يف بطولة العالم داخل قاعة وهو  6.20م يف
آذار املايض يف بلغراد.
وفرضت النيجريية توبي أموســان نفسها نجمة ايضا ً
يف اليــوم األخري بإحرازها ذهبية ســباق  100م حواجز مع
رقمني قياسيني ،األول يف نصف النهائي بلغ  12.12ث والثاني
يف النهائــي  12.06لم يتم اعتماده بســبب قوة الرياح (2.5
م/س).
وأضافت األمريكية أثينغ مو اللقب العاملي لســباق 800
م إىل األوملبــي يف طوكيو الصيف املايض بقطعها املســافة
بـــ 1.56.30دقيقة أمام الربيطانية كييل هودجكينســون

( 1.56.38دقيقــة) والكينيــة ماري مــورا ( 1.56.71د).
وعوّض النروجي جاكوب إنغيربيغتســن خيبة سباق 1500
م عندمــا حل وصيفــاً ،بتتويجه بذهبية ســباق  5آالف م
بـ 13.09.24دقيقة ،أمام الكيني جاكوب كروب (13.09.98
د) ،واألوغندي أوسكار تشيليمو ( 13.10.20د).
واحتفظت األملانية مااليكا ميهامبــو بلقبها العاملي يف
مســابقة الوثب الطويل ،بفضل محاولتها السادسة األخرية
يف الدور النهائي حيث قفــزت  7.12م أمام النيجريية إييس
برومي ( 7.02م) والربازيلية ليتيسيا أورو ميلو ( 6.89م).
وتــ ّوج رجال الواليات املتحدة بذهبية ســباق التتابع 4
مرات  400م بـ 2.56.17دقيقتني (أفضل توقيت هذا املوسم)
امام جامايكا ( 2.58.58د) وبلجيكا ( 2.58.72د).
وحذا منتخــب الســيدات بقيادة ســيدني ماكالفلني
حذوه بإحــراز املركز األول بـ 3.17.79دقائق ،امام جامايكا
( 3.20.74د) وفرنسا ( 3.25.81د).
وساهمت األمريكيات يف كســب مواطنتهن األسطورة

جعو أتلتيكو ضد رونالدو
مش ّ
بدأ مشــجعو أتلتيكو مدريد
االسباني ،حملة عىل موقع التواصل
االجتماعي "تويرت" ،يطالبون فيها
إدارة الفريــق بعــدم التعاقد مع
الربتغايل كريستيانو رونالدو نجم
مانشسرت يونايتد االنكليزي.
وكانت تقارير صحافية عدة،
أشــارت اخريا ً إىل إمكانية انتقال
كريستيانو رونالدو ( 37عاماً) ،اىل
أتلتيكو يف فرتة االنتقاالت الصيفية
الحالية .وأفــادت صحيفة "دييل
ميل" الربيطانية بأن جماهري أتلتيكو عارضت التعاقد مع رونالدو عرب
استخدام هاشــتاغ "كونرتا يس آر  "7أو "ضد رونالدو" عىل "تويرت".
وانترش هاشــتاغ "ضد رونالدو" كالنار يف الهشيم ،وتصدر التغريدات
العاملية.
وأضافت أن جماهري اتلتيكو كتبت عدة أشياء "مثرية" عىل غرار
التهديد بإلغاء العضوية من النادي يف حال التعاقد مع نجم ريال مدريد
الســابق .ونقل املصدر عن أحد املشــجعني قوله" :إذا جاء رونالدو إىل
أتلتيكو مدريد فإنني ســألغي عضويتي" ،فيما قــال آخر" :أنا ّ
أفضل
الخسارة عىل التعاقد مع رونالدو".
وكان رونالدو قد حمل قميص ريال مدريد لسنوات ،وقاده للفوز
بمباريات عدة عىل أتلتيكو مدريد ،وهناك منافسة رشسة بني أتلتيكو
وريال ،حيث يمثالن العاصمة اإلسبانية.
يشــار إىل أن رونالدو ،يرغب يف الرحيل عــن يونايتد واالنتقال اىل
فريق يشارك يف دوري األبطال املوسم املقبل ،عىل أمل مواصلة تحطيمه
األرقام القياسية يف املسابقة األوروبية العريقة.

نيتو إلى فولهام؟

يســعى نادي فولهام اإلنكليزي اىل ض ّم الربازييل نيتو حارس برشلونة،
خالل سوق االنتقاالت الصيفية الحالية.
وال يحظى نيتو ،الذي لعب املوســم املايض  360دقيقة فقط ،بفرصة
للمشاركة مع برشلونة ،علما ً أنه كان عىل أعتاب العودة إىل الدوري االيطايل
عرب بوابة نادي نابويل ،لكن الصفقة فشلت.
ً
ووفقا لخبري االنتقاالت الشهري فابريتسيو رومانو ،فإن فولهام يهدف
اىل ض ّم حارس مرمى لتعزيز صفوفه عشية انطالق املوسم الجديد ،ووضع
لذلك برند لينو (آرسنال) ونيتو (برشلونة) ضمن حساباته.
وكان تشايف املدير الفني لربشلونة ،قد وضع نيتو ( 33عاماً) عىل قائمة
الالعبني الذين يرغب النادي الكاتالوني يف التخيل عن خدماتهم هذا الصيف ،اىل
جانب ريكي بويغ ،أوسكار مينغويزا ،مارتن برايثوايت وصامويل أومتيتي.
وخرج نيتو من حسابات تشايف ،نظرا ً ألن الخيار األول يف مركز حراسة
املرمى مضمون لألملاني مارك أندريه تري شــتيغن ،وسيكون بديله إينياكي
بينيا بعد إعارته الناجحة اىل غلطة رساي الرتكي املوسم املايض.
وبدأت رحلة نيتو يف أوروبا يف العام  ،2011باالنتقال اىل فيورنتينا قادما ً
من أتلتيكو بارانينيس الربازييل ،ولعب  4سنوات قبل أن ينتقل إىل جوفنتوس
ملوسمني ،ثم اىل فالنسيا االسباني ،ومنه اىل برشلونة يف صيف .2019

أخبار سريعة
الحكمة من دون أجانب

دوبالنتيس في مسابقة القفز بالزانة (أ ف ب)

أليســون فيليكس ميداليتها الـ 20يف بطــوالت العالم (رقم
قيايس) بعدما شاركت يف التصفيات( .أ ف ب)

سان جرمان  -غامبا أوساكا 2-6
أنهى باريس سان جرمان
بطل فرنسا جولته الصيفية يف
اليابان بفوز ثالث عىل التوايل،
عىل حساب غامبا أوساكا 2-6
يف أوساكا.
ســجل لســان جرمــان
اإلسباني بابلو سارابيا (،)28
الربازييل نيمــار ( 32من ركلة
جــزاء و ،)59الربتغــايل نونو
منديــش ( ،)37األرجنتينــي
ليونيل ميــي ( )39وكيليان
مبابي ( 86مــن ركلة جزاء)،
ولغامبا كيســوكي كوروكاوا
( )34وهريوتو يامامي (.)70
وخــاض النجمــان نيمار
ومييس أول سبعني دقيقة ،ضمن
تشكيلة املدرب الجديد كريستوف
غالتييه الــذي تســ ّلم مهماته
الفنية مع الفريق البارييس قادما ً
من نيس هذا الصيف.
وقال غالتييه عقب خوض
فريقــه مباراتــه الثالثــة يف
غضون  6أيــام" :تم ّرنا كثرياً،
لعبنا كثــرا ً مع وقــت قليل
من الراحــة" ،مؤكدا ً أن اللعب
بمواجهة األندية اليابانية التي
تخوض حاليا ً غمــار الدوري
"دفعنــا لكي نرفع مســتوى
تحضرياتنا البدنية".
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ُ
سيخوض فريق الحكمة مباريات
كأس "التحدي" لكرة القدم من
دون الالعبين األجانب الذين تعاقد
معهم ،وأبرزهم السنغالي بوكنتا
سار ،والذين سيصلون الى بيروت
أواخر األسبوع الجاري لكنهم لن
يشاركوا في المسابقة بقرار من
الجهاز الفني الذي سيعتمد على
الالعبين الشباب وآخرين ممّ ن
تعاقد معهم مؤخراً ،وفي مقدّمهم
سيرج سعيد ،معت ّز بالله الجنيدي،
أكرم مغربي ،أبو بكر الم ّل ،جاد
فوزي يمين ،رامي رائد أبو النصر
وحاتم عيد ،وذلك للوقوف على
مدى جهوزيّتهم .ويعمل الجهاز
الفنّي للفريق األخضر على س ّد ك ّل
الثغرات التي عانى منها الموسم
الفائت.

تكريم مستحق ّ

نيمار مسج ً
ال لسان جرمان أمام الحارس الياباني (أ ف ب)

وأردف" :ولكن يف اإلجمال
راض عن املباراة وبشــكل
أنا ٍ
عام عــن املباريات الثالث التي
خضناها يف اليابان".
وبعد تســجيله من نقطة
الجزاء ،منــح نيمار هدفا ً ملييس
أفضل العب يف العالم سبع مرات.
ور ّد مييس الجميل ألغىل العب يف
العالم والذي رست تكهنات حول
تركه سان جرمان قبل أن يؤكد
يف األيام األخرية بقاءه.

ّ
ووقــع النجم اآلخر مبابي
اسمه عىل الئحة املسجلني من
نقطة الجزاء ،بعــد دخوله يف
نصف الساعة األخري.
ّ
وعــر غالتييــه عن قلقه
من تلقي فريقــه هدفني أمام
صاحب املركز الـ 16من أصل
 18يف الــدوري الياباني ،قائالً:
"ال يزال هناك الكثري من العمل
ألننا تلقينــا هدفني ،وهو عدد
كبري للغاية"( .أ ف ب)

تصنيف المحترفين :ألكاراز على خطى نادال
بات اإلســباني كارلوس ألكاراز أصغر العب
يصل اىل نادي الخمســة األوائل يف تصنيف رابطة
العبي كرة املرضب املحرتفني منذ مواطنه رافايل
نادال يف العــام  ،2005بعدما بات خامســا ً عىل
حساب النروجي كاسرب رود.
وجاء صعود ألكاراز ( 19عاماً) مركزا ً واحدا ً
اىل الخامس بعد وصوله اىل نهائي دورة هامبورغ،
ليصبح عن  19عاما ً وشــهرين و 20يوما ً أصغر
العب يصل إىل هذا املركز منذ نادال الذي حقق ذلك
يف  9أيار  2005عن  18عاما ً و 11شهرا ً و 6أيام.
وشــهد التصنيف صعود النمسوي دومينيك
تييم  75مرتبة اىل املركز  199بعد وصوله يف دورة
غشتاد السويرسية إىل أول نصف نهائي له منذ 14
شهراً.
وبقي الــرويس دانيال مدفيديــف متصدرا ً
أمام األملاني ألكســندر زفرييف ونادال واليوناني
ستيفانوس تسيتســيباس ،فيما استمر الرصبي
نوفاك ديوكوفيتش يف مركزه الســابع الذي هبط
إليــه عىل رغم تتويجه بلقــب بطولة ويمبلدون،
بسبب قرار رابطة املحرتفني عدم احتساب نقاط
البطولة اعرتاضــا ً عىل حظر مشــاركة الروس
والبيالروس عىل خلفية غزو أوكرانيا.
ويف تصنيــف املحرتفات ،لم يطــرأ أي تعديل
يذكر عــى تصنيف العرشين األوليــات مع بقاء
البولونية إيغا شــفيونتيك يف الصــدارة ،متقدمة
بفارق كبري ( 3860نقطة) أمام اإلســتونية أنيت

مبادرة الفتة وكريمة سيقوم بها
عد ٌد من رؤساء أندية كرة السلة
وبعض المسؤولين االتحاديين
السابقين ،إضافة الى عدد من
الداعمين للعبة بالتنسيق مع
االتحاد اللبناني لكرة السلة،
تكريمي
وتتمثّل بإقامة حفل
ّ
مميّز للجهاز الفني والعبي
منتخب لبنان لدى عودتهم الى
بيروت ،إضافة الى إمكانية
تخصيص مبالغ مالية لهم
كعربون شكر وإمتنان على
اإلنجاز الكبير الذي حققوه
وأفرح الشعب اللبناني الذي ّ
يئن
تحت وطأة المشاكل االجتماعية
والحياتية اليومية.

إستراحة المحارب

كونتافيت الثانية .وكان صعود اإلسبانية غاربيني
موغوروزا مركزا ً واحدا ً لتصبح ثامنة عىل حساب
األمريكية دانييل كولينــز ،التغيري الوحيد يف نادي
العرش األوليات ،والتشيكية باربورا كرايتشيكوفا
إىل املركــز الثامن عرش عىل حســاب الروســية
فريونيكا كودرميتوفا التغيري الوحيد بني العرشين
األوليات( .أ ف ب)

وصل الى بيروت مساء أمس
نجما المنتخب اللبناني لكرة
السلة يوسف خياط وعلي حيدر
باإلضافة الى المدير الفني جاد
الحاج وفريق عمله قادمين من
إندونيسيا بعد انتهاء منافسات
بطولة آسيا وتتويج المنتخب
األسترالي باللقب على حساب
لبنان في المباراة النهائية ،فيما
ّ
فضل تسعة العبين أخذ إجازة
والتوجّ ه في رحلة استجمام الى
جزيرة "بالي" اإلندونيسية بعد
نيل موافقة مدير المنتخبات
الوطنية في اتحاد كرة السلة
غازي بستاني ،ويُتوقع عودتهم
في نهاية األسبوع الجاري الى
لبنان كأقصى حدّ.
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عمــــــــاد موســــــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

مجالس عزاء
في مسرح المدينة!
في عيد مسرح المدينة بالسنين
العشرين األولى من عمره ،أعلنت نضال
باق بيتا ً لك ّل من يحبّ
األشقر أن مسرحها ٍ
المسرح والغناء والرقص ،بيتا ً لكل مخرج
وممثل ،كبيرا ً كان أم صغيراً ،عتيقا ً أم
مخضرما ً أو حتى مبتدئاً…
وفي السنة الثامنة والعشرين ،ومن أجل
حفنة من الدوالرات أو كميّة من الليرات
تنعش المسرح المكافح ،وتؤمن له مردودا ً
من مال حالل ،فتحت األشقر "مسرح
المدينة" في مبنى الساروال ،وسط
شارع الحمرا الستضافة مجالس العزاء
الحسينية لمدة عشرة أيام ،وفي البرنامج
محاضرة لسماحة الشيخ حسين زين
الدين ومجلس عزاء يحييه القارئ السيد
عبدالله فحص ،ولن تتمكن األشقر من
الحضور شخصيا ً ولو اتشحت بالسواد
من رأسها حتى قدميها.
مع كل احترامنا للطقوس وللشعائر
الدينية للطوائف السبع عشرة في
لبنان .من كان ليتخيّل ،أن يستضيف
مسرح المدينة لصاحبته العلمانية حتى
النخاع الشوكي ،مجلس عزاء؟ ووجهت
األشقر باعتراضات وتحفظات من
جهات عدة فتس ّلحت بمنطق التعددية
الثقافية والدينية في لبنان معلنة عن
استعدادها الستضافة فعاليات دينية
مسيحية ،وكأنما الريسيتاالت الميالدية
عين ومجالس العزاء عين .عين تبكي
وعين تفرح.
ماذا لو طلبت جهة "ثقافية" ما تقديم
أنشودة "سالم يا مهدي" على مسرح
المدينة ،أو إحياء ذكرى "قادة حزب الله
األربعة" كما حصل على مسرح مدرسة
الجديدة قبل أعوام هل كانت األشقر
سترحب باستضافة الفعاليتين من دون
ّ
تحفظ ،تعبيرا ً عن إيمانها بالتعدد اللبناني؟
لنعد ثالثة عقود إلى الوراء.
شكلت التسعينات الوالدة الثانية
لـ"مسرح بيروت" واإلنطالقة األولى
لـ"مسرح المدينة" (بدعم من الرئيس
رفيق الحريري) عالمة نهوض ثقافي.
مسرح عين المريسة اُقفل في العام
 2012ألسباب تتعلق برغبة مالك
المبنى ،ومسرح المدينة انتقل من سينما
كليمنصو إلى بناية الساروال ،وال يزال.
لم تتخ ّل نضال األشقر عنه ،بل حولته
منصة ثقافية داعمة للثورة والتغيير
والثقافة المدينية" ،ربيع بيروت"
تجدد على مسرح المدينة وسعدالله
ونّوس التقى ناسه في يوم مسرح ما،
بعد "طقوس اإلشارات والتحوالت"
و"منمنمات تاريخية" وإبداعات متعددة
الجنسيات على مسرح سيدة المسرح
نسوان "طوال" وقصار وقامات عبرت من
مستوى جليلة بكار والفاضل الجعايبي
والسنة الفائتة قدمت األشقر سيرتها
مغناة  ...فهل سيكون مجلس العزاء
المرتقب بعد أيام ،نقطة تحوّل في مسار
مسرح المدينة ،أو نقطة نهاية ال عودة
بعدها إلى السطر؟

هـــــــــــــل
تعــــــــــلم

يُعترب املحيط الهادِئ
أكرب محيط يف العالم
إذ يغطي أكثر
من  30%من سطح
األرض.

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

إبداعات المصمم الهندي جي جي فااليا خالل أسبوع الموضة في نيودلهي  -الهند (أ ف ب)

"علبة أطفال" تحتضن صغارًا يتخلّى عنهم أهلهم
يُخرج كويتيش مياتســو من حقيبة ظهر زرقاء
صغرية قمصانا ً مطوية بعناية عليها صور لشخصيات
كرتونية ،وحذا ًء رياضيا ً أبيــض ...فهذا كل ما تبقى
له من الفرتة التي ســبقت التخيل عنه وإيداعه "علبة
األطفال" الوحيدة من نوعها يف اليابان.
وكان مياتسو مجرد طفل صغري عندما تُرك أمام
"علبة األطفال" التابعة ألحد مستشفيات كوماموتو
جنوب اليابــان ،والتي تتيح للعائالت اليائســة أن
ترتك أطفالها من دون الكشف عن هويتها .وأصبح
مياتسو هذه السنة أول شــخص يف اليابان يتطرق
علنــا ً إىل موضــوع تركه يف "علبــة األطفال" التي
افتُتحت للمرة األوىل عام ُ 2007
وصممت استنادا ً إىل
نموذج أملاني.

وأعادت تعليقاتــه إثارة الجدل القائم يف شــأن
مخطط وصفــه مؤيدوه بأنــه مالذ أخري للنســاء
املهمشــات ،بينما اعترب معارضوه أنه يشــجع عىل
التخيل عن األطفال .أما مياتســو ،فــرى ّ
أن "علبة
األطفال" تحمل من دون شك إيجابيات.
وكان أطلق مستشفى جيكاي الكاثوليكي الواقع
يف كوماموتو هذا الربنامج بهــدف توفري بديل لألهل
الذين يكافحون من دون قدرة أو رغبة يف التوجه نحو
حلول تنظيمية كتوفري الطفل للتبني .ويؤكد القائمون
عــى املستشــفى ّ
أن الحاضنة من شــأنها أن تجعل
األطفال يتفــادون التعرض لالعتداءات أو حتى املوت.
وعىل مدى  15عاماً ،تولــت الحاضنة االعتناء بـ161
رضيعا ً وطفالً( .أ ف ب)

قردة شاردة تجرح  42شخصًا في اليابان
أصيب  42شــخصا ً بجروح بسبب قردة مكاك
شــاردة يف مدينة ياماغوتيش يف غرب اليابان منذ
بدايــة تموز ،يف هجمات عىل نطــاق غري اعتيادي
أرغمت الســلطات املحلية عىل اســتخدام بنادق
تخدير تحت الجلد لتهدئتها.
وتنترش قرود املكاك يف األرخبيل الياباني ،حيث
يُنظر إليها أحيانا ً عىل أنها مصدر إزعاج ،إذ تقتحم
املنازل أو تنهب املحاصيل.
ومع أنه من غري املعتاد أن تهاجم هذه القردة
الصغرية مبارشة البرش ،تعــ ّرض أطفال وبالغون
عىل السواء لهجمات من هذه الحيوانات من خدش

أو عض يف األســابيع األخرية .وتقوم الســلطات
املحلية بدوريات منذ الهجمــات األوىل يف  8تموز،
لكنها فشــلت حتى اآلن يف اإلمساك بأي من قردة
املــكاك .وال يزال مــن غري املعروف مــا إذا كانت
الهجمات مرتبطــة بمجموعة منعزلة عدوانية من
القردة ،أم أنها تعكس ســلوكا ً بــات منترشا ً عىل
نطاق واسع بني هذه الرئيسيات.
وتصدرت هــذه الحوادث عناويــن األخبار يف
وسائل اإلعالم اليابانية التي أوردت شهادات كثرية
لسكان من ياماغوتيش وقعوا ضحيتها.
(أ ف ب)

لص يُعيد ساعة بعد سرقتها
ّ
أظهرت كامريا مراقبة لصا ً يرسق ساعة
من سائح كان جالسا ً يف أحد مقاهي إيطاليا،
قبل أن يقرر إعادتها له.
وتوثق لقطات كامريا املراقبة ســائحا ً
ســويرسيا ً يجلس مطمئنا ً يف أحد مقاهي
ســاحة "بيازا يونيتا" يف مدينة تريســتا،
شــمال غرب إيطاليــا ،ليفاجئه لص من
الخلف ويهدده بالســاح ويأمــره بإزالة
ســاعته ،مغادرا ً املــكان برسعة خوفا ً من

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

الرشطة .ولكن املفاجــأة أنه قرر بعد ثوان
قليلــة العــودة إلعادة الســاعة املرسوقة
واالعتذار من السائح.
ونرش الفيديــو عىل وســائل التواصل
االجتماعي من قبل فرانشيسكو بورييل ،عضو
يف أحد املجالس املحلية يف إقليم كامبانيا .وقال
بورييل ،عىل حسابه يف "تويرت"" :أعاد السارق
الساعة للسائح الســويرسي بعدما تبني له
أنها رخيصة وبدون قيمة".
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