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من يوقف فلتان الوجود
السوري في البالد؟

الفيول اإليراني :باسيل يرمي مسؤولية "العتمة" على ميقاتي

عقيقي أمام مجلس القضاء اليوم:
"تبرير بال تدبير"!
اســتطاعت منظومة  8آذار الحاكمة اجرتاح معايري جديدة ملفهوم
الدولة يف لبنان ،فأصبحت تلك املافيا التي ترتبع عىل رأس هرم إدارات عامة
خالية من املوظفني ،ترعى انتظام انهيار النظام العام ،تن ّ
ظم سري املواطنني
يف الطوابري ،تفرض حكم القوي عىل الضعيف يف الســوق السوداء ،ترشّ ع
أبواب الداخل واملعابر أمام كارتيل النهب والتهريب ،تتفنّن يف تدجني الناس
والقطاعات ،تمتهن اإلجرام املايل واالجتماعي والحياتي وإزهاق األرواح يف
مستنقعات الجوع والعوز ومراكب املوت ،تتسبب بأحد أكرب االنفجارات
غري النووية يف التاريخ البرشي الحديث يف مرفأ بريوت ،وتضع األصفاد يف
يد العدالة ملنع كشف الحقائق وإنصاف الضحايا ،وتمعن يف قهر أهاليهم
وكرس عزيمتهم ،ســوا ًء عرب فرملة التحقيق العديل أو من خالل تنصيب
مدعى عليهم يف جريمة قتل أبنائهم يف "لجنة العدل" النيابية ،أو باإلرصار
عىل طمس معالم الجريمة وهدم االهراءات الشاهدة عليها ،وتركها آيلة
للسقوط بني ساعة وأخرى مع االكتفاء بإعطاء إرشادات توجيهية أمس
للمواطنني يف حــال انهيارها بوجوب إقفال نوافذ منازلهم توخيا ً للوقاية
من اإلشعاعات السامة املحتمل انتشارها مع الغبار!
١٣

موظفو اإلدارة العامة لم يخضعوا
للتهديد :اإلضراب مستمر

كييف ُتهاجم في خيرسون...
ّ
تدشن مركز
واسطنبول
"صادرات الحبوب"

تُحــاول كييف اســتعادة املبادرة امليدانية يف وجــه قوّات اإلحتالل
الرويس ،خصوصا ً يف الجنوب ،حيث قصفــت املدفعية األوكرانية جرس
أنتونيفسكي اإلســراتيجي الذي يم ّر فوق نهر دنيرب يف منطقة واقعة
ً
ّ
يشن فيه
ملحقة أرضارا ً بمم ّر رئييس لإلمدادات ،يف وقت
تحت اإلحتالل،
الجيش األوكراني هجوما ً الستعادة منطقة خريسون .وأكد نائب ممثل
ســلطات اإلحتالل الروسية يف خريسون كرييل سرتيموسوف أن الجرس
تع ّرض ليل الثلثــاء  -األربعاء للقصف ،الفتــا ً إىل أن حركة املرور عليه
توقفت .غري أنه ســعى إىل تقليل حجم األرضار ،مشددا ً عىل أن الهجوم
لن يؤثر عىل نتيجة القتال "بأي شــكل" ،بينما غ ّرد مستشار الرئاسة
األوكرانيــة ميخايلو بودولياك ،أنّه "يجب أن يتع ّلم املحت ّلون الســباحة
لعبور نهر دنيرب ،أو مغادرة خريسون طاملا استطاعوا".
١٣

ميقاتي مترئسًا اجتماع اللجنة الوزارية في السراي الحكومي أمس (فضل عيتاني)

خـــالـــد أبــــو شـــقـــرا
مق ّررات اللجنة الوزارية التي لم تحمل جديدا ً
بالنســبة ملوظفي اإلدارة العامة عىل مســتوى
التقديمــات ،فاجأت الجميــع بالتهديدات .فإما
العودة إىل العمل بالرشوط املوضوعة ،وإما الرصف
من الخدمة بعــد تخ ّلف يومني عن الحضور .بهذا

املنطق الفوقي والالمسؤول تعاملت الحكومة مع
مــن أفقرتهم ،مع علمها املســبق بان إجراءاتها
ترقيعية ،وتقديماتها ســتذوب تدريجيا ً مع بدء
التطبيق .فأتــى الرد من رابطــة املوظفني بعد
التصويت عىل االســتمرار باالرضاب املفتوح .وال
سيما أن السلطة تقوم اليوم بعد مرحلة التجاهل
واإلهمال ،بدهس املوظف بعد تجويعه.
١٣

متظاهرون يقتحمون البرلمان ...وقاآني في بغداد
العـــالـــم 14

7+

"رسالة صدر ّية" للوالئيين :نحن هنا!

العاهل األردني لالبيد:
إليجاد أفق سياسي
لتحقيق السالم

الريــاضــية 15
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أنصار الصدر داخل البرلمان العراقي أمس (أ ف ب)

يف "رســالة صدريّــة"
جديــدة تحمــل يف طيّاتهــا
اســتعراضا ً للقوّة الشــعبية
يف وجه الجماعــات واألحزاب
الوالئيــة التي تــدور يف الفلك
العقائدي والسيايس للجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ،اقتحم آالف
املتظاهريــن املؤيّديــن للتيار
الصدري مبنى الربملان العراقي
ّ
املحصنة
يف املنطقة الخــراء
يف وســط بغداد أمس ،للتنديد
بمرشــح "اإلطار التنسيقي"
الشيعي لرئاسة الوزراء محمد
شياع الســوداني وللتذكري ّ
بأن
مقتــدى الصدر مــا زال العبا ً
أساســيّا ً يف املشــهد السيايس
ويحظى بقاعدة شعبية واسعة،
ومؤثّــرا ً يف الــراع الداخــي
عىل الرغم من أن نــوّاب تيّاره
استقالوا من الربملان.
وبعــد نحو ســاعتَ ْي من
دخولهم ،دعــا زعيــم التيار
الصدري مقتدى الصدر يف تغريدة
منارصيه إىل اإلنسحاب ،قائالً:
"ثورة إصــاح ورفض للضيم
والفساد ،وصلت رسالتكم أيها
األحبة ،فقد أرعبتم الفاسدين...
عودوا إىل منازلكم ساملني" .وإثر
هذه الدعوة ،بدأ املتظاهرون عىل
الفور اإلنســحاب تدريجا ً من
مبنى الربملان.
١٣
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إعادة تأهيل معمل رشميا المائي...
توفير أكثر من  23مليون دوالر سنويًا
كــلــيــر شــكــر
ينطلق اليوم مــروع إعادة تأهيل
معمل رشــميا القائم عىل نهــر الصفا،
بتمويل مــن الوكالة األمريكيــة للتنمية
الدولية ،تحت اســم مرشوع «إنارة» الذي
ســيؤمن يف غضون ستة أشــهر نحو 10
ميغاوات ،وقد توقف عــن العمل يف العام
 ،2019ويعود بدء تشــغيله للعام ،1932
وكان يؤمــن الكهربــاء للمنطقة .لكن
بسبب انجراف الرتبة تحطمت أنابيب املياه
ّ
تشــغل التوربينات ،وأعيد إصالحها
التي
بطريقة مشــوّهة وبقي معطــاً .عمل
مرشوع «إنارة» عىل وضع دراسات جدوى
مالية واقتصادية وبيئية قبل البدء بإعادة
التأهيل التي ستتم عىل مرحلتني .املرحلة
األوىل تنتهي بغضون ســتة أشهر وتؤمن
 10ميغاوات ،والثانية تنتهي بعد نحو عام
ونصف العام ،ويصبح املعمل جاهزا ً إلنتاج
 13.5ميغــاوات ،بكلفة تصل إىل نحو 4.5
ماليني دوالر.
تكمن أهمية هذه الخطــوة بكونها
تســتهدف معمل انتاج يعمــل عىل املاء،
وهو القطاع الــذي كان يفرتض تعزيزه
واالســتثمار فيــه العتبــارات ماليــة،
اقتصاديــة وبيئية .فهــذه املعامل ّ
توفر
عىل الخزينة العامة رشاء الفيول وبالتايل
الــدوالرات الطازجة ،كمــا ّ
أن مردودها
االقتصادي رسيع مقارنة بمعامل االنتاج
التي تعمل عىل الفيول وقادرة عىل تقديم
ســاعات انتاج أكثر مقارنــة بالطاقات
املتجددة األخرى ،كالطاقة الشمسية ،كما
أنّها تراعي الرشوط البيئية بكون املياه هي

أكثر الطاقات نظافة.
وقد وقع الخيار عىل هذا املعمل بالذات
إلعادة تأهيلــه ،لكونه معلمــا ً تاريخيا ً
وألهميتــه املجتمعيــة ،اذ يغذي نحو 17
قرية يف قضاءيّ الشــوف وعاليه ليستفيد
منه حواىل  23ألف مواطن بطريقة مبارشة
( 8ســاعات تغذية) وي ّ
ُجي فائض االنتاج
ملصلحة الشــبكة العامــة لتُفيد أكثر من
 100ألف لبناني ،ولكونه يســاعد سكان
هذه القرى عىل الصمود والبقاء يف بلداتهم
ويدعم الصناعــات الصغرية ويؤمّ ن املياه
للزراعات املحلية.
ويف مقارنة اقتصاديــة  -مالية بني
معمل رشميا واملعامل العاملة عىل الفيول،
يتبــن مثــاً ّ
ّ
أن معمل رشــميا (قدرته
االنتاجيــة  13.4ميغــاوات) ،تبلغ كلفة
انتاجه  3.66ســنتات لكل كيلوات بينما
تبلغ كلفــة انتاج كل كيلــوات منتج من
معامل الفيول أكثر من  45سنتاً ،ما يعني
ّ
أن كلفة االنتاج الســنوي يف معمل رشميا
 2مليــون دوالر بينما تبلــغ كلفة االنتاج
الســنوي املماثلة يف معامل الفيول 25.2
مليــون دوالر .وبالتايل سيســاهم معمل
رشميا وحده يف توفري  23.2مليون دوالر.

يستفيد منه حوالى  23ألف
مواطن بطريقة مباشرة (8
ساعات تغذية) ويُجيّر فائض
اإلنتاج لمصلحة الشبكة العامة
ل ُتفيد أكثر من  100ألف لبناني

خفــايـــا
تتحــدث مصــادر
فلســطينية عــن ان فصائل
فلســطينية بدأت تتلقى دعما
وتمويال من جهات روســية
بصورة غري مبارشة.
علم ان مرجعية سياسية
غــر مارونيــة أوهمت وزير
العدل هنري خوري بأن اسمه
مطروح للرئاســة مشــيدة
بمواقفه من ملفات حساسة.

ّ
يؤمن في غضون ستة أشهر نحو  10ميغاوات

من هنا ،تكمن أهمية االســتثمار يف
قطاع املعامل املائية التي تستطيع تأمني
 250ميغاوات يف ما لو جرى إعادة تأهيلها،
خصوصا ً ّ
ّ
الرتهل
وأن معظمها يعاني من
أو التخريب .كما يمكنها مضاعفة انتاجها
أكثر لو يت ّم تعزيز قدراتها بشــكل يخفف
الحاجة إىل املعامل العاملة عىل الفيول التي
تكبّد الخزينة العامة ماليني الدوالرات ،لم
تعد أصالً موجودة.
أما املعامل املائيــة املوجودة يف لبنان
فهي:
معمل رشميا القائم عىل نهر الصفا:
تاريــخ تشــغيل أوىل مجموعاته ،1932
بقدرة بلغت يف العام  13 ،1994ميغاوات.
ّ
تشغله مؤسسة كهرباء لبنان.
معامل الليطاني الثالثة :تاريخ تشغيل
أوىل مجموعاتهــا  ،1962بقدرة بلغت يف

العــام  ،1994األويل ( ،)109جون ()48
وعبد العال ( ،)34أي مــا مجموعه 163
ّ
تشــغله املصلحة الوطنية لنهر
ميغاوات.
بريوت .تعمل راهنا ً بقدرة  47ميغاوات.
معامل قاديشا األربعة :تاريخ تشغيل
أوىل مجموعاتهــا  ،1929بقدرة بلغت يف
العام  ،1994بلوزا ( ،)8أبو عيل ( ،)8مار
ليشــع ( ،)3برشي ( ،)2أي ما مجموعه
ّ
تشــغله رشكة القاديشــا
 21ميغاوات.
املسرتدّة .تعمل راهنا ً بقدرة  15ميغاوات.
معمل الجــوز :تاريخ تشــغيل أوىل
مجموعاته  ،1950بقــدرة بلغت يف العام
ّ
تشــغله رشكة الرتابة
 5 ،1994ميغاوات.
اللبنانية.
معامل نهر ابراهيــم الثالثة :تاريخ
تشــغيل أوىل مجموعاتهــا  ،1950بقدرة
ّ
تشغله
بلغت يف العام  32 ،1994ميغاوات.

توقعت جهــات متابعة
إمكانية صدور حزمة جديدة
من العقوبات االمريكية تطال
الرشكات املســتوردة للنفط
واالشــخاص املرتبطني بها يف
القطاعني العام والخاص.
الرشكــة الفينيقية لقوات نهــر ابراهيم
املائية والكهربائية .تعمل راهنا ً بقدرة 17
ميغاوات.
معمــا البــارد :تاريخ تشــغيل أوىل
مجموعاتهما  ،1954بقدرة بلغت يف العام
ّ
تشغله رشكة كهرباء
 17 ،1994ميغاوات.
البارد .تعمل راهنا ً بقدرة  6ميغاوات.
معمل حراش القائم فوق نهر الكلب:
تاريخ تشغيل أوىل مجموعاته  ،1953بقدرة
ّ
تشــغله
بلغت يف العام  2 ،1994ميغاوات.
مصلحة مياه بريوت.
ختاماً ،يأمل املعنيون أن تفتح خطوة
إعادة تأهيــل معمل رشــميا الباب أمام
مبادرات مماثلة إلعادة تشغيل بقية املعامل
املائية.

الخازن :الكنيسة المارونية تمثّل لبنان وال يمكن أن ُيزايد أحد عليها

«"الجبهة السيادية"» تتع ّهد من الديمان
تأسيس جبهة لبنانية واسعة
ال تزال قضية املطران موىس الحاج
تُشــغل الســاحة اللبنانية ،مع تحوّل
الرصح الصيفي للبطريركية املارونية
يف الديمان محجّ ا ً للنواب والسياســيني
الداعمني ملواقف بكركي وسيّدها بوجه
الحملة التخوينية واملش ّككة بوطنيتها
ومكانتها ودورها التاريخي.

«الجبهة السيادية»

قال رئيس «حركــة التغيري» إييل
محفــوض يف كلمــة باســم «الجبهة
الســيادية» من الديمان التي زارها مع
وفد من «الجبهــة» أمس« :ألن الخطر
الوجودي والكياني بــات عىل األبواب،
وألن بكركي املضطلعة بدورها التاريخي
يف الحفاظ عىل لبنان منذ أن انطلق بنو
مارون عىل هذه األرض ،وألن الدفاع عن
الوطن مسؤولية جماعية ال تعني فقط
املســيحيني بل هي واجب وطني جامع
عىل مســتوى كل العائــات الروحية
اللبنانيــة .ومنــذ انطالقتهــا أيقنت
الجبهة أن املرحلة التي نعيشــها يغلب
عليها مرشوع مليليشــيا ايرانية تعمل
وفق أجندة وعقيدة مســتوردة ال تشبه
ثقافتنــا وتتناقض مع الفكرة اللبنانية
القائمة عىل االنفتاح والتعددية».
وأضاف أن «هذه امليليشيا تخ ّ
طت
يف ســلوكها الخطوط الحمر فذهبت
بعيدا ً يف اإلســتئثار بالقــرار اللبناني
ّ
وســخرتها ملصالحها
فخطفت الدولة
وملصلحة دولة أجنبيــة ،واألخطر أن
هذا املرشوع املستورد يعمل عىل رضب
وحدة اللبنانيــن من خالل زرع الفتن
والتطاول عىل الكرامات».
ورأى أن «ما حصــل مع املطران
موىس الحاج أكثر من رســالة أرادوها
باتجاه بكركي وسيدها بهدف تطويع

«"الجبهة السيادية"» مع البطريرك الراعي في الديمان

الكنيســة وفرملة اندفاعها يف تحرير
الرشعية من قبضة امليليشيا».
وأعلــن أن «الجبهــة تعمل عىل
توسيع مروحة اتصاالتها مع األحزاب
والشــخصيات كافة من خارج نادي
«حزب اللــه» الذي يجمــع من حوله
مجموعــة وصوليــن وزاحفــن اىل
الســلطة وقد ّ
تجل مشــهد استدعاء
حســن نرصالله موارنة اىل مقره كي
يقول للعالم أنا زعيم ميليشيا ايران يف
لبنان وأنا من يختار رئيس الجمهورية
شــئتم أم أبيتم ،من هنا جاء التطاول
عىل املطران لكنهم هــذه املرة أخطأوا
العنوان والتصويب» ،مذكرا ً ّ
بأن «دور
املحكمة العســكرية بات يف وضع شاذ
وال بــ ّد من منع تماديها واســتغاللها
التصويب عىل الحريات العامة».
وختم« :عاهدنا البطريرك الراعي
كجبهة ســيادية بمتابعة مســرتنا
وبالعمل عىل جمع الصفوف وســوف
نجتهد للتوصل اىل جبهة لبنانية واسعة
ألننــا مجتمعون بإمكاننــا أن نواجه

وننترص حتى ننقذ لبنان أما بالرشذمة
والتفرقة فينالون منّا فردا ً فرداً».

الخازن

ومن الديمــان ،أكــد النائب فريد
الخازن أن «الكنيسة املارونية تمثّل لبنان
وال يمكن أن يُزايد أحد عليها بســيادتها
ووطنيتهــا» ،مشــرا ً إىل أن «ما حصل
مع املطران موىس الحاج إهانة لبكركي
واملسيحيني واللبنانيني».
وقال يف ترصيح أمس« :جئنا لنؤكد
للبطريرك املاروني الكاردينال مار بشارة
بطرس الراعي ما أ ّكدت عليه يف اتصايل له
ُ
ووضعت نفيس بترصّفه
منذ اليوم األوّل،
يف أيّ خطوة يريد القيام بها بشأن قضية
املطران الحاج».
ورأى أن «القول للمطران الحاج انه
ال يمكن القيام بما قام به ،يعني الضغط
من أجل إقفال األبرشية ومنعه من القيام
بدوره اإلنساني ،ونحن ال نقبل بما حصل
وهذه املسألة يجب أن تُحَ ّل بأرسع وقت
ممكن ألنها تعني ك ّل شخص منا».

التقى تالمذة ضباط السنة الثالثة في الكلية الحربية

قائد الجيش :حزبكم لبنان
وطائفتكم البزّة العسكرية
التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر أمس تالمذة ضباط السنة الثالثة
يف الكلية الحربية بحضور قائــد الكلية واملدربني ،وتوجّ ه إليهم بكلمة هنّأهم فيها عىل
تخ ّرجهم يف ظــروف صعبة ودقيقة ،معتربا ً ّ
أن دخولهم إىل الكلية الحربية كان مرشو َع
َ
تطوير وتجديد
ع
ومــرو
التطويع،
منعت
تحــ ٍّد لتجنّب الفراغ يف ظــل العراقيل التي
ٍ
وتنويع للقدرات يف املؤسسة العســكرية كون الدورة املتخ ّرجة هي أول دورة يف تاريخ
الجيش تض ّم ضباطا ً ذكورا ً وإناثا ً بعد ثالث ســنوات من الدراسة .كما لفت إىل أن نجاح
املتخرجني جاء نتيجة جدارتهم وكفاءتهم.
ودعاهم إىل البقاء عىل قدر املســؤوليات الجســيمة التــي تنتظرهم يف الوحدات
واالســتعداد الدائم ملضاعفة الجهود حفاظا ً عىل أمن لبنــان .وقال« :عليكم أن تتحلوا
بإرادة التحدي والقدرة عىل التأقلم مع الواقع ،وتحويل الحياة العســكرية بصعوباتها
ومشــقاتها ميدانا ً للفخر والعنفوان وعزة النفس .شعارنا الرشف والتضحية والوفاء،
والشهادة يف سبيل بالدنا رشفنا األسمى» .وأضاف« :طائفتكم البزة العسكرية ،وحزبكم
لبنان .إبقوا بمنأى عن االنقسامات الطائفية التي تزرع الخالف بني أبناء الوطن الواحد،
فالطوائف نعمة لكن الطائفية نقمة .لقد رأينا كيف أوصلت الرصاعات الطائفية بلدَنا
إىل الخرابَ ،
وأيق َن اللبنانيون أن ال خالص لهم إال بالجيش ،ووضعوا ثقتهم الكاملة به،
األمر الذي يرفع حجم مسؤولياتنا .املرحلة دقيقة وعصيبة ،غري ّ
أن القيادة تبذل أقىص
طاقاتها لتخفيف وطأة األزمة االقتصادية عن كاهل العسكريني».
خطرها الداهم عىل الشــباب
كذلك تطرق العماد عون إىل آفة املخدرات مح ّذرا ً من
ِ
وأثرها املدمِّ ر عىل العائالت ،ومؤكدا ً أن محاربة هذه اآلفة عىل رأس
صحيّا ً واجتماعيّــاًِ ،
أولويات القيــادة .وختم متمنيا ً للمتخرجني النجاح والتوفيق يف حياتهم العســكرية،
ومعربا ً عن فخره بهم وثقته بأنهم ســيكونون املثا َل يف االنضباط واملناقبية ،وخريَ من
يحمي الوطن وأهله.

تأهب عسكري أمام القائد

محـــــليـــــات
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القضاء األميركي يالحق مرافق «باسيل» ومؤيدًا لـ"حزب الله"

"الوطني الحر" و"الحزب" وتهريب األسلحة
األميركية إلى لبنان
طرح التوقيــت الذي كشــف فيه مكتب
التحقيقات الفدرايل يف الواليات املتحدة األمريكية
( )FBIعن مالحقته ثالثة لبنانيني مقربني من
رئيس التيار الوطني الحر جربان باسيل ا ُملدرج
عىل الئحة العقوبات األمريكية العديد من األسئلة
ج ّراء ضلوعهم رسميا ً بالتآمر لتهريب األسلحة
النارية وشحنها بشكل غري قانوني من الواليات
املتحدة إىل لبنان.
وتضمنت لوائــح اإلتهام الصــادرة عن
محكمة إتحادية يف املنطقة الشــمالية لوالية
كل من جورج
أوهايو تفاصيل التهم املوجهة إىل ٍ
نخلة عجلتوني 47 ،عاماً ،وجان يوسف عيىس،
 48عاماً ،ج ّراء ضلوعهما يف رشاء أسلحة نارية
من أوهايــو وإخفائها يف ســيارات وتهريبها
الحقا ً عرب شحنها من كليفالند إىل لبنان ما بني
أيار  2011وأيلول  .2014ليضاف إىل عجلتوني
إتهامــه يف الئحــة منفصلــة بالحصول عىل
الجنســية يف العام  2009عن طريق اإلحتيال،
يف حني تضمنــت الئحة اإلتهــام الثالثة بحق
نخلة «مايك» نادر 51 ،عامــاً ،إتهامه بالعديد
من التهم املرتبطة بالتهرب من رضيبة الدخل
وحجب معلومات من معــ ّد الرضائب الخاص
به واســتخدام األموال التجارية لدفع النفقات
الشــخصية خالل إدارته لثالثــة متاجر لبيع
الخمــور يف مقاطعة كوياهوغا ما بني العامني
 2012و.2015
وعــى الرغم من أن الئحة اإلتهام ليســت
ســوى تهمة وال يمكــن إعتبارهــا دليالً عىل
الجرم ،فإن مكتب التحقيقات الفدرايل يســعى
للحصــول عىل معلومات قد تــؤدي إىل اعتقال
جورج عجلتوني ونخلة «مايك» نادر ،ملثولهما
أمام املحكمة ،بعد تمكنــه مؤخرا ً من إعتقال
جان عيىس بموجب نــرة حمراء صادرة عن
االنرتبول.
وأضــاء التعميــم الصادر عــن مكتب
التحقيقات الفدرايل عــى عالقة الصداقة التي
تربط بني عجلتوني ونادر املرجح أنهما يقيمان
حاليا ً بالقرب من البــرون رغم اختالف التهم
املوجهة إليهما ،يف حني شــ ّكل الوشــم الكبري
لصورة الســيد حســن نرصالله عىل «جسم»
نخلة نادر والعالقة التي تربط عجلتوني بالوزير
السابق رئيس التيار الوطني الحر جربان باسيل

طوني فرنسيس

ٌ
حرب من أجل الرئاسة
تص ّر األوساط االسرائيلية شبه الرسمية على القول إن
اتفاقا ً لبنانيا ً إسرائيليا ً بشأن المياه البحرية هو في طريقه
الى الظهور خالل األسابيع القليلة المقبلة .يوم الجمعة
الماضي نشرت الصحيفة االسرائيلية «هاآرتس» تقريرا ً بهذا
المعنى ،وأمس أشارت هيئة البث االسرائيلية «كان  »11الى
تفاؤل اسرائيلي بشأن التقدم في مفاوضات الترسيم.
التفاؤل هذا رافقه تحذير للحكومة اللبنانية ولـ»حزب الله»
نقله األميركيون والفرنسيون في أعقاب تصريحات امين عام
«حزب الله» بقصف كل منصات التنقيب االسرائيلية في البر
والبحر…
«يديعوت أحرونوت» نقلت ان اسرائيل معنية بإتمام
المفاوضات قبل ايلول وهذا ما شدد عليه قادتها في اللقاء مع
المبعوث االميركي آموس هوكشتاين في  13تموز.
وحسب ما بات معلوما ً سيصل هوكشتاين الى لبنان
هذا االسبوع حامالً اجوبة اسرائيلية وعرضا ً بتسوية تأخذ
باالعتبار الموقف االسرائيلي والمطالب الرسمية اللبنانية .اال
ان المبعوث الذي يحتل مركزا ً مرموقا ً في ادارة بايدن ،ظهر
خصوصا ً خالل جلوسه وراء الرئيس االميركي في قمة جدة،
يحمل أيضا ً استياء من «الفوضى» اللبنانية في التعاطي مع
ملف التفاوض .هو كان مرتاحا ً في المرحلة السابقة لموافقة
«حزب الله» على الخطوات المتحققة ،لكن تخطي الحزب
لعمل الدولة وتهديده بحرب مفتوحة يفرضان وسطاء من
نوع آخر من المتخصصين بالحروب وأعمال وقف النار
وتثبيت الهدنة .ستكون تصريحات نصرالله حاضرة في جولة
التفاوض الجديدة ،وعلى االرجح سيسمع المبعوث هوكشتاين
ترجمة أخرى لها ،ال عالقة لها بالحرب وتحرير الغاز اللبناني
والفلسطيني.
بعض جوانب هذه الترجمة يقوم اساسا ً على اعالن توطيد
موقع الحزب الحاسم في التركيبة الداخلية عشية اقتراب
الحسم في انتخابات الرئاسة اللبنانية .وتصريحات نصرالله
التي تخطت تصريحات سابقة حول «الوقوف خلف الدولة
في المفاوضات» سيكون لها أثرها في حالتي االتفاق أو
عدم االتفاق .فاذا حصل اتفاق سيقول الحزب لجمهوره
وللداخل اللبناني :ها إني استعدت لكم حقوقكم ،واذا لم
يحصل سيخبرهم انه أجبر اسرائيل على التراجع .سيكون
الخطاب المقاوم هو الطاغي في ايلول شهر استدعاء المجلس
النيابي لتعيين الرئيس الجديد الذي يفترض ان يتولى
مهامه في نهاية تشرين األول ،وحول هذا الخطاب سيجري
تصنيف المرشحين والناخبين والمجتمع ،بحيث ال تبقى
مساحة للحديث عن هموم أخرى تتراوح بين استعادة دولة
المؤسسات وبين اقرار خطط الخروج من األزمة وتخفيف
االزدحام أمام األفران ،أو جعل جريمة تفجير المرفأ عنوانا ً
لقضاء نزيه مستقل وفاعل.
التهديد بالحرب ال يمكن فهمه راهنا ً خارج سياق االمساك
بخيوط الرئاسة ،واذا كان ذلك ال يكفي فهناك ارانب أخرى
يجري سحبها تباعاً ،كي يتم وضع االطار النهائي لشكل كرسي
الرئاسة والجالس عليها والمهام التي ستوكل اليه.

المالحق جورج عجلتوني

قاســما ً مشرتكا ً لإلنتماء الســيايس للطرفني
يطرح تســاؤالت إضافية حول وجهة السالح
امله ّرب منذ  2011واإلمرة عليه.
ولم تقف التســاؤالت عند هذا الحدّ ،لتضع
جهــات متابعة هــذا اإلجراء ضمن الســياق
الطبيعي للح ّد من نشاط «حزب الله» يف الخارج
كما األفراد املقربني من التيــار الوطني الحر،
محذرة يف الوقت نفســه من أن يشكل تموضع
«التيار» إىل جانب «الحزب» مؤرشا ً يفتح الباب
أكثر للتضييق عىل اللبنانيني يف الخارج وتحديدا ً
يف الواليات املتحدة األمريكية.

٣

جورج عجلتوني مع باسيل

المطلوب نخلة نادر ووشم السيّد حسن

المدير الجديد لمجموعة البنك الدولي في بعبدا والسراي

كاريه :سنتابع التعاون لتحقيق أهدافنا في دعم لبنان
املفاوضات مع صنــدوق النقد الدويل يف
أكــد املدير الجديــد ملجموعة البنك
إطار خطة التعايف االقتصادي.
الدويل يف قســم املرشق الذي يضم ايران
وتمنّى عــون لكاريــه التوفيق يف
والعراق واألردن وسوريا ولبنان يف الرشق
مهامــه الجديدة مؤكــدا ً التعاون معه،
األوسط إضافة إىل منطقة شمال أفريقيا،
وشكر كومارجاه عىل الجهود التي بذلها
جان كريستوف كاريه عزمه عىل متابعة
خالل فرتة وجوده يف لبنان لتحقيق عدد
التعاون مع املسؤولني اللبنانيني من أجل
من املشاريع التي نفذت بتمويل من البنك
تحقيق أهداف البنك الدويل يف دعم لبنان
الدويل ،ومنها مشــاريع ملحة احتاجها
وتمكينه من تجاوز الظــروف الصعبة
لبنان ال سيما خالل الفرتة األخرية.
التي يم ّر بها والتّحديات التي تواجهه.
بدوره ،شكر كومارجاه
وكان كاريه زار قرص
لعون التعــاون الذي لقيه
بعبــدا أمــس عــى رأس
منه خالل عملــه يف لبنان
وفد ضم املديــر اإلقليمي
السابق ساروج كومارجاه ،لبنان ملتزم بإجراء
الذي امتد عىل خمس سنوات
واملســؤولة عن العمليات اإلصالحات الستكمال وقف خاللهــا البنك الدويل
اىل جانب الشــعب اللبناني
يف مكتــب البنك الدويل منى
المفاوضات
مؤمنــا ً التمويل ملشــاريع
كوزي ،وذلك ملناسبة انتهاء
مع الصندوق
عدة ،الفتا ً اىل أن البنك يرغب
مهمة كومارجاه وانتقاله
يف استمرار دعم لبنان .وقال »:انا ممتن
اىل منصــب آخر يف البنك الــدويل وتعيني
لكم فخامة الرئيس ألننا بفضل تعاونكم
السيد كاريه خلفا ً له.
تمكنــا من تحقيق تقــدم يف الكثري من
من جهته ،أكد رئيــس الجمهورية
الربامج ال ســيما مؤخرا ً مرشوع شبكة
العماد ميشال عون أهمية التعاون القائم
األمــان االجتماعي ملواجهــة الحاالت
بني لبنان والبنك الدويل ،واملشــاريع التي
الطارئة التي اســتجدّت والذي اعتمدت
تحققت خالل األعوام املاضية وتلك التي
فيه معايري دولية مميزة م ّكنت من توفري
هي يف طور التنفيذ ،الفتا ً اىل التزام لبنان
الدعم ألكثر من  140ألف عائلة لبنانية».
بإجراء اإلصالحات الرضورية الستكمال

كاريه في قصر بعبدا

وأشار اىل أن مســؤولياته الجديدة
يف البنك الدويل ســتتناول ملف املياه عىل
الصعيد الدويل يف دول العالم ،وأنه سيبقى
عىل تواصل مع دول الرشق األوسط ألن
مسألة املياه مهمة جدا ً بالنسبة اىل أبناء
هذه املنطقة عمومــا ً ولبنان خصوصاً.
وأشار اىل أن خلفه السيد كاريه خبري يف
البنك الدويل وتبوّأ مناصب عدة ال ســيما

يف أفريقيا ورشق آسيا واملحيط الهادئ.
وأبــرز كومارجاه أهميــة القانون
الذي أقره مجلس النواب يف جلسته أمس
املتعلق باتفاقية القرض لالســتجابة اىل
حاجات لبنان من الطحني وقيمته 150
مليون دوالر ،مشــرا ً اىل أن البنك الدويل
سيعمل مع وزارتي الداخلية واالقتصاد
لضمان حسن تنفيذ املرشوع ،مع التطلع

اىل االرتقاء بقطاع الزراعــة والغذاء اىل
أعىل ال سيما أنه يوفر فرص عمل كثرية.

في السراي

كذلــك زار الوفــد رئيــس حكومة
ترصيف األعمال نجيب ميقاتي يف الرساي
الحكومــي ،وتم خالل اللقــاء البحث يف
مشاريع البنك يف لبنان.
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ّ
ذكرته بمجريات التحقيق في قضيّة قبرشمون

جــان الــفــغــالــي

بين «"صمت اإلستياء"» للبطريركية
و»"االمتعاض المعلن" لمعراب
كلفة «"إعادة التموضع"» للمختارة
أن يُقال إن الوضع ليس على ما يُرام بين المختارة ومعراب ،فاألمر
ليس خبراً ،أما أن يُقال إن الوضع ليس على ما يُرام بين المختارة
وبكركي ،فهذا هو الخبر.
«األمانات» التي كان يحملها المطران موسى الحاج من األراضي
المقدسة ،لم تكن لتثير التساؤالت لو لم يكن حجمها كبيراً ،وسبب ِكبَر
دروز
هذا الحجم أن أكثر من «نصف الحمولة» هو لمواطنين دروز من
ٍ
في األراضي المحتلة .وج ُه الغرابة هنا أن ينفض قادة دروز ورجال دين
دروز لبنانيون أيديهم من هذه «األمانات» ،فهل حملها المطران الحاج
من تلقاء نفسه؟
تغريدة زعيم المختارة في هذا الخصوص ،كانت مدعاة استغراب
ُخرج هذا
ومدعاة استياء لدى البطريرك الماروني ،وإن كان غبطته ال ي ِ
االستياء إلى العلنّ ،
لكن العارفين بطريقة مقاربته الملفات الحساسة ،ال
بجرح من حيث ال َّ
يتوقع.
شعر
يتوانون عن القول إنه
ٍ
حتى معراب لم تكن تتوقع موقف المختارة من القاضي فادي
عقيقي ،وإلنعاش الذاكرة فإن موقف رئيس حزب «القوات اللبنانية»
الدكتور سمير جعجع من «قضية قبرشمون» كان صارماً .جعجع
آنذاك بدا صلبا ً حيال تلك القضية فأعلن «أن كل المؤشرات تدل على أن
هناك أمورا ً مشبوهة تحصل .التحقيق األولي بدأ في شعبة المعلومات،
واألجهزة األمنية وافقت على التحقيقاتُ ،
وهم يعملون على تغيير
التوصيف في الجريمة .ال يجوز اللعب بالقضاء والعدالة ،وهذا األمر
مرفوض».
جعجع رفع السقف متسائالً« :أيّهما من بين الجريمتين األكثر إرهاباً،
حادثة قبرشمون ،أم ما فعله ميشال سماحة في نقل المتفجرات وقتل
الناس؟ وهي الجريمة التي كان يتوجّ ب تحويلها على المجلس العدلي
ولم يحصل ذلك .ما يحصل هو استنساب سياسي ال تطبيق قانون.»...
السؤال اليوم :هل موقف جنبالط اليوم ،المتساهل في قضية المطران
الحاج ،يُقارن بالموقف الصلب للدكتور جعجع في قضية قبرشمون؟
الوضع ملتبس إلى أقصى درجات اإللتباس بين بكركي والمختارة من
جهة ،ومعراب والمختارة من جهة ثانية.
يحاول زعيم المختارة تعديل التموضع ،فيعتبر أن اإلبتعاد عن
بكركي ومعراب «أقل كلفة» من استفزاز «حزب الله» ،فينحاز إلى
«منطق الحزب» بابتعاده عن منطق بكركي ومعراب ،صحيح أنه انتقد
موقف القوات من القاضي عقيقي ،لكنه تجاهل الموقف المتشدد لبيان
البطريركية المارونية عن القاضي عقيقي.
العارفون بكيفية تفكير البطريرك الراعي ،يعتبرون أن األمور لم تعد
تُعا َلج بمحاولة القول «تفهَّ موا موقف وليد» (وهذا ما حصل عملياً ،إذ
بادر سياسي قريب من جنبالط ،إلى إيصال رسالة مفادها أن تغريدة
جنبالط لم يكن المقصود منها البطريرك) ،فالسؤال هنا :لماذا يجب
تفهّ م ما يقوله جنبالط ،حتى ولو كان غير مناسب ،فيما ال يُقدِم زعيم
المختارة على تفهُّ م موقف اآلخرين؟

ستريدا جعجع لجنبالط:
«"ما حدا بياكلّنا ّ
حقنا»"
ردت النائبــة ســريدا جعجع امس
عىل رئيس «الحزب التقدمي االشــراكي»
وليد جنبــاط ومواقفه التي طاولت رئيس
«القوات» ســمري جعجع يف حديثه املتلفز
االخري فأوضحت يف بيان النقاط التالية:
«أوالًـ لقد فتح وليد بيك ملف رئاســة
الجمهوريّة مطلقا ً اإلشارات األولية ،لذا أود
أن أتمنى عليه التقيّد بالرشاكة املسيحيّة –
الدرزيّة و»مصالحة الجبل» التي نحن ندرك
تماما ً أنه يشــاركنا الحرص الكبري عليها
إلبقاء الجبــل بعيدا ً مــن التجاذبات ،كما
واحرتام شعور وخيارات أكثريّة املسيحيني
التي ّ
عبوا عنها يف االســتحقاق االنتخابي
األخري الذي لم يمر عليه بعد سوى شهرين
ونصف الشهر.
كما ويف اإلطار عينه ،أود أن ألفت نظر
وليد بيك إىل أنه وبالرغم من أن اســتحقاق
انتخابات رئاسة الجمهوريّة هو استحقاق
وطني يعنــي جميع اللبنانيــن من دون
اســتثناء إال أنه يف الوقت عينه يمثل ،شئنا
أم أبينا ،املنصب املســيحي األول يف الدولة
وبالتــايل من الالئــق هنا احــرام اإلرادة
الشــعبيّة من جهة ،وبكركي واملرجعيات
املسيحيّة األخرى من جهة ثانية ،والوقوف
عند رأيها قبل مقاربة هذا امللف.
ثانيــاًـ رأى رئيس «الحــزب التقدمي
االشــراكي» أنه «ال يحق» للحكيم تسمية
القايض فادي عقيقــي بالخائن .وهنا أود
أن أســأله كيف ال يكون «خائنا ً ونص» من
تحكم ترصفاته إمــاءات معروفة املصدر
وال يتو ّرع عــن فربكة امللفــات ومخالفة
القوانني وممارسة ســلطته باستنسابيّة
ناكثا ً باليمــن الذي أقســمه عىل الحكم
بالعدل باسم الشــعب اللبناني؟ فالقايض
عقيقي تجاوز بشكل واضح ورصيح قانون
الكنائس الرشقيّة الذي أصبح نافذا ً يف لبنان
منذ العام .1991
وأود أن أذ ّكر وليد بيك بمجريات التحقيق
يف قضيّة قربشــمون وسيل االتهامات التي

"القاضي عقيقي تجاوز بشكل واضح وصريح قانون الكنائس الشرقيّة" (أرشيف)

رئيس «التيار الوطني الحر» جربان باسيل
ســاقتها مصادره بحق املحكمــة يومها،
وأن لقاءه مع النائب غســان عطالله كان
وتحديــدا ً يف جريدة «الجمهوريّة» يف عددها
رضوريا ً إلبقاء الجبل بعيدا ً من التجاذبات،
الصادر يوم  3آب  2019عندما اتهم مصدر
لذا أتمنى عليه يف هذا اإلطار بما أنه يشاركنا
قريب منه املحكمة بأنه يتم الضغط عليها
الحرص عىل الحفاظ عىل مصالحة الجبل أن
لفربكة رواية مختلفــة عن الحقيقة وبأن
يعرف ما هي حقيقة شــعور الطرف اآلخر
هناك تدخالً مبارشا ً للفريق الوزاري التابع
يف الجبــل ويأخذه يف عني االعتبار .وعليه أال
للعهــد يف مجريات التحقيــق .كيف تبدلت
ينىس ما كان يحرضه هؤالء،
املواقف اليوم؟
الذين يسعى اليوم للتموضع
ثالثاًـ إن وليد بيك القلق
والخائف مما هــو ٍ
بموقع وسطي معهم ،للجبل
آت ،يعود
إىل تموضعه الوسطي ملتزما ً
"من يترك قنوات
وله شــخصيا ً مــن فربكة
للملفات ،كما يجب أال ينىس
سياسة املهادنة وإبقاء قنوات
التواصل مفتوحة
من كان الزعيم املســيحي
التواصل مفتوحة مع الجميع،
معهم اليوم هم
األول الــذي زار ،عن قصد،
وهنا ال بد يل أن أشري إىل أن من
أنفسهم من كانوا
دار طائفة املوحدين الدروز
يرتك وليد بيــك اليوم قنوات
التواصــل مفتوحة معهم هم يعملون على تحجيمه" لتقديم واجب العزاء برئيس
مؤسسة العرفان التوحيدية
أنفســهم من كانوا يعملون
الشيخ عيل زين الدين لحماية الجبل وابعاد
ليل نهار عىل تحجيمه يف الجبل ويف الطائفة
الفتنة عنه.
الدرزيّة الكريمــة يف االنتخابــات النيابيّة
أخرياً ،وليد بيك إذا كان «الفاجر بياكل
املاضية منذ شهرين ونصف الشهر ال أكثر.
مــال التاجر» فاعرف جيــدا ً «نحنا ما حدا
من جهة أخرى ،يقول رئيس التقدمي
بياكلنا حقنا».
االشرتاكي أنه ال يريد الدخول يف سجال مع

َ
المرتقبة
مناشدة بالمبادرة إلى عقد القمة الروحية

حدين
نداء وطني من دار طائفة المو ّ
دعا شــيخ العقل لطائفــة املوّحدين الدروز
الشيخ الدكتور سامي ابي املنى «املسؤولني إليجاد
ســبل التعــايف املمكنة ملا نراه مــن خطر حصول
االنهيار التا ّم وفشل الدولة ،وليكن شعارنا يف هذه
املرحلة الحساسة من تاريخنا« :الحياد عن كل ما
يفرق واالنحياز إىل كل ما يجمع» ،معتربا انه «ليس
باإلمكان إنقاذُ الوطن َّإل بالتفاهم والســر معا ً يف
ٍ
هدف مشرتَك ،ال باألنانية والتص ُّلب يف املواقف
اتِّجاه
ُ
بعضنا ببعض».
أو بالتخوين واالزدراء والرتبُّص
كالم شــيخ العقل جاء خالل استضافته يف دار
الطائفة  -بريوت امس «اللقاء التشــاوري املنبثق
من ملتقى األديــان والثقافــات للتنمية والحوار
وشبكة األمان للسلم األهيل» إلطالق النداء الوطني
تحت عنوان« :أولويات الرؤية الوطنية يف مواجهة
ّ
حــض أركان الدولــة والقوى
التحديــات» ،الذي
السياســية عىل لجم التدهور االقتصادي املخيف،
واملواجهة الفاعلــة للتحديات الوجودية واملصريية
الداخلية والخارجية وللوالءات املتضاربة التي تهدِّد
اللبنانيني» ،مناشدا ً «الرؤســاء الروحيني املبادرة
إىل عقد القمــة الروحية املرتقبة بهدف التأكيد عىل
املسؤولية الروحية واألخالقية للمرجعيات الدينية
وعىل رسالة الدين اإلنســانية التي تدعو إىل حفظ
كرامة اإلنسان وصون املجتمع».
وشــارك يف اللقاء اىل جانب شيخ العقل رئيس
اللقاء التشــاوري سماحة الســيد عيل فضل الله،
ونخبة من الشخصيات الوزارية والنيابية والروحية

والثقافية واألكاديمية والحوارية.
ويف الختام أذاع النائب البطريركي ألبرشــية
بريوت للرسيان الكاثوليك ورئيس اللجنة األسقفية
للحوار املســيحي اإلســامي املطران شارل مراد
البيان الختامي وفيه:
 يؤكد اللقاء أهمية االستفادة من غنى التنوُّعالثقايف والديني ذي املضمون اإلنساني لصوغ رؤية
وطنية واحــدة توحِّ د اللبنانيــن وتجمعهم مهما
كانت التباينــات واالختالفات يف الرؤى واآلراء ،عىل
أن تقيض هذه الرؤية بتغليب مفهوم املواطنة عىل
مفهوم الطائفية ،ولغــة الحوار والتفهُّ م والتفاهم
عىل لغة التخوين والتكفري واالســتقواء والتبعية
والجحود والنكران.
 ومن هذا املنطلق ،يدعو اللقاء إىل أن تستند الرؤيةأســس إيمانيــة أخالقية روحية
الوطنية الواحدة إىل
ٍ
ّ
نحصنها يف عقــول أبنائنا وقلوبهم،
ثابتــة ،علينا أن
لتكــون قواع َد صلبة يف مواجهــة عواصف التحديات
ً
معنوية للتخفيف من
عىل اختــاف عناوينها ،وقــ َّو ًة
مضاعفاتها ولتصويب مسار اإلصالح ا ُملرتجى.
 ير ّكز اللقاء عــى رضورة املواجهة الفاعلةللتحديات الوجودية واملصريية الداخلية والخارجية
وللوالءات املتضاربة التي تهدِّد اللبنانيني ،والتأكيد
ٍ
تبعيات
عىل أن ال تكون العالقة بالخارج قائمة عىل
وإرتهانــات ،بل عىل احرتام متبــاد ٍَل ومود ٍ
َّات يتم
استثمارها لحساب املصلحة اللبنانية العليا ،بينما
الــوالء الوطني يقــي بتمتــن أوارص العالقات

نداء من أجل لجم التدهور االقتصادي المخيف

الداخلية والتضامن يف مواجهة التحديات والعقبات
التي تحول دون قيام الدولة الوطنية الجامعة.
 يؤمــن اللقاء بأن الرؤيــة الوطنية الواحدةتحتِّم عــى الجميــع الحفاظ عىل هيبــة الدولة
ودســتورها ،وبالتايل تُوجبُ عــى الجميع احرتام
مواعيــد االســتحقاقات الدســتورية واحــرام
مؤسسات الدولة واملســاعدة عىل النهوض بها ،ال
إضعافها وتقويضها.
 يؤكد اللقاء عىل الرؤية الوطنية الواحدة التيتفرض عىل مختلف األفرقاء تعزيز ثقافة التصدّي
ألي اعتدا ٍء عىل الوطن ،والحرص عىل احرتام حقوق
اآلخر ومصالحه بقدر الحــرص عىل حقوق الذات
ومصالحها ،وتعزيز ثقافة الســلم األهيل واعتماد
الحوار الشفاف والرصيح ملعالجة االختالفات.
 يناشــد اللقاء الرؤســاء الروحيني املبادرةَ
املرتقبة بهــدف التأكيد
إىل عقد القمــة الروحية

عىل املســؤولية الروحية واألخالقيــة للمرجعيات
الدينية وعىل رســالة الدين اإلنسانية التي تدعو إىل
حفظ كرامة اإلنســان ،وصون املجتمع ،والتعارف
والتشارك ،والدعوة إىل التعايل عن تفاصيل املسائل
َّ
واملعقدة داخليا ً وخارجياً ،والتالقي عىل
الشــائكة
ّ
وحث املســؤولني عىل
املبادئ الوطنية املشــركة،
إيجاد ُ
سبُل التعايف املمكنة قبل حصول االنهيار التا ّم
وفوات األوان.
 يدعو اللقاء أركان الدولة والقوى السياسيةً
كافة إىل التجاوب مع هذا النداء والتوجُّ ه الصادق إىل
معالجة القضايا العالقة بعيدا ً عن األنانية والتص ُّلب
يف املواقف ،وذلك للح ّد مــن معاناة اللبنانيني ،ومن
أجل لجم التدهور االقتصــادي املخيف ،ومحاولة
تخفيف نســبة اليــأس لدى الشــباب ،والح ّد من
هجرتهم ،ورفع نسبة األمل لديهم بإمكانية نهضة
الوطن من كبوته».

محـــــليـــــات
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وزارة العدل الروسيّة تطلب حل ّ منظمة «"الوكالة اليهود ّية"»!
هل انتهى شهر العسل الروسي ـ اإلسرائيلي؟
د .نــبـيــل خـلــيـفــه

(*)

كان االتحاد الســوفياتي من أوائل الدوّل التي
اعرتفت بقيام دولة ارسائيل يف أواخر االربعينات من
القرن املايض .ذلك ان اليهود يف االتحاد السوفياتي
وهم يف عداد املليونني يشــك ّلون ثانــي أكرب أقليّة
يهوديّــة يف العالم بعد الواليات املتحدة .وليســت
أهميّتهم مرتبطــة بالعدد فقط ،بــل ان مراجع
روسيّة تعطي بعض األرقام ّ
املعبة عن أهمية ودور
اليهود يف االتحاد الســوفياتي (وبالتايل يف روسيا).
من ذلك مثالً :وجود  77ألف طالب يهودي جامعي
و  427الــف اختصــايص يف العلــوم االقتصاديّة
و 36الــف عالم يهودي .ومع ان عــدد اليهود كان
ال يشــ ّكل سوى نســبة ال تتجاوز  1,1%من عدد
السكان الســوفيات ّ
فإن اليهود يش ّكلون 14,7%
مــن مجموع أطباء الدولــة و  14%من الكتّاب و
 22%من امللحنني واملؤلفــن و  13%من الفنّانني
و  10,4%مــن املحامني وهناك ما مجموعه 7647
يهوديا ً يف املراكز الحكومية والرســمية من مجلس
الســوفيات األعىل وصوال ً اىل مجالس املدن ،وصوال ً
اىل اللجنة التنفيذيّة للحزب الشــيوعي .خاصة وان
كارل ماركس هو من أصول يهوديّة.
ما الذي يجري اآلن بــن نظام بوتني واليهود
يف روسيا؟
وهل انتهى شهر العسل القائم واملستم ّر منذ
قيام الدولة اليهودية حتى اآلن؟
هنــاك عدّة عوامل تســهم يف خلق الهوة بني
الجانبني ،وهي عوامــل ال تتأتي من جانب جهة
واحدة بل من جانب الجهتني ،ويف وضوء األحداث
التي تشــهدها الحرب عىل أوكرانيــا يف تربيراتها
وتداعياتها املحليّة والعامليّة:

 1املدخل اىل النزاع بني روسيا وارسائيل كانالحرب الروســية عىل أوكرانيا ،ذلك ان عىل رأس
النظام األوكراني رئيس يهــوديّ انتما ًء ودينا ً هو
الرئيس األوكراني زيلينسكي الذي يواجه الهجوم
الرويس بثياب امليدان ويش ّكل بشخصه وبموقفه
دعما ً مبارشا ً وفعليا ً لدولة ارسائيل داخل املنظومة
السوفياتية ومن ثم األوروبيّة.
 2ومــا زاد الطني بلــة هو التحــوّل الذيحصل يف دولة ارسائيل بوصول لبيد وهو معروف
بمواقفه املناهضة لروسيا الدولة ،والرئيس بوتني
بالذات .فقد وصــف الهجوم الرويس عىل اوكرانيا
بأنه «عملية إبادة» واســتخدم عبارات غري الئقة
منتقدا ً الرئيس الرويس.
 3الرئيــس الرويس بوتني لــم يتأخر يف الردفقد اتخذت الســلطات الروســية قــرارا ً بوقف
نشــاط الوكالة اليهودية يف روسيا .وع ّلق رئيس
الوزراء االرسائييل لبيد «بان إغالق مكاتب الوكالة
سيكون حدثا ً خطريا ً سينعكس عىل العالقات مع
موســكو» .جاء ذلك بعد طلب قدّمته وزارة العدل
الروسية اىل املحكمة يف موسكو بتفكيك مؤسسات
«الوكالة اليهوديّة».
اعتربت ارسائيل القرار بانه قرار سيايس يهدف
اىل االنتقام من ارسائيل بسبب اختيار لبيد رئيسا ً
للحكومة وهو املعــروف بمواقفه العدوانية تجاه
روسيا وتأييده ألوكرانيا .ولدى إقرار حكومة لبيد
ارســال وفد للتفاوض مع موسكو حول موضوع
الوكالة ،ردّت موسكو بأنها ترفض استقبال الوفد
لتسوية أزمة «الوكالة اليهوديّة».
 4ان تحويــل موضوع الوكالــة اليهوديةاىل القضاء الرويس هو محاولــة لتصعيد املوقف
الســيايس ضد تل أبيب وهو أمر يؤدي يف النهاية

كتاب إلى سفير لبنان في بريطانيا
وإيرلندا بشأن قضية المطران الحاج

«"القوات »" و"»الكتائب »" و"»األحرار »"
معًا ضد الحملة على بكركي
وجّ ــه ممثلــو أحزاب
«الوطنيني االحرار» و»القوات
و»الكتائــب
اللبنانيــة»
اللبنانيــة» يف اململكة املتحدة
وإيرلندا ،كتابا ً إىل الســفري
رامي املرتــى ،موجّ ها ً إىل
الرئاسات الثالث (الجمهورية
ومجلس النواب والحكومة)
تأييــدا ً ملواقــف البطريرك
املارونــي الكاردينــال مار
بشارة بطرس الراعي.
وشــدّد الكتــاب عــى
«رضورة معالجــة قضيــة
املطران موىس الحاج ،واقالة
قايض التحقيق العســكري
فــادي عقيقــي ومحاكمته
بجــرم تجــاوز صالحياته
القضائية واصــدار مذكرات
توقيف تنفيذا ً ألوامر «حزب
اللــه» وملرشوع الســيطرة

االيرانية عىل لبنــان» ،مندّدا ً
بالحملة املربمجة من الحزب
التــي تســتهدف بكركــي
ومواقفها الوطنية املرشفة.
واعتــر أن «العميل هو
من يقبض األمــوال ويتلقى
الســاح واألوامــر من دولة
أخــرى وليس مــن يحمل
الدواء واملســاعدات للعائالت
املحتاجة».
وأيّدت األحزاب يف كتابها
بشــدة «مواقف بكركي بدءا ً
بالحياد االيجابي والالمركزية
مؤتمر
املوســعة والدعوة اىل
ٍ
دويل ألجل لبنان».
ويف جريمة مرفأ بريوت،
طالبت املسؤولني «أن يعيدوا
قضية املرفأ اىل الواجهة ،فمن
حــق اللبنانيــن والعالم أن
يصلوا اىل الحقيقة».

ميقاتي لـ»"شورى الدولة"»:
حريص على كرامة القضاة
إلتقــى رئيس حكومــة ترصيف االعمال نجيــب ميقاتي يف
الرساي الحكومي امس رئيس مجلس شورى الدولة القايض فادي
الياس ومفوض الحكومــة لدى املجلس واعضاء مكتب املجلس يف
حضور األمــن العام ملجلس الوزراء القايض محمود مكية .وت ّم يف
خالل اللقاء عرض عمل املجلس رغــم الظروف الصعبة التي تمر
بها البالد.
ونوّه ميقاتي بعمل مجلس شــورى الدولة وأكد دعمه املطلق
للحصانــة القضائية ،وجــدد حرصه عىل كرامــة القضاة وعدم
االساءة اليهم.

اىل ّ
تدخل ســيايس من الجانبــن تمهيدا ً
ّ
للتوصل
اىل حلول تريض الجانبني ذلــك ان كليهما يجدان
مصلحة يف التعامــل مع اآلخر :فليس لروســيا
مصلحة يف الرصاع مع ارسائيل واليهود ،كما ليس
إلرسائيل مصلحة يف معاداة روسيا.
 5ان أفضــل تعبري عن ذلك هــو يف موقفالدولتني من الوضع يف سوريا عىل حدود ارسائيل.
فالتفاهم والتنســيق قائم بينهمــا يف موضوع
القصف االرسائييل للمواقع داخل ســوريا سواء
كانت مواقع ايرانيّة أم ســورية ام لـ»حزب الله»
اللبناني!
 6ان التنسيق السيايس بني روسيا وايران اليهدف أساسا ً للنيل من ارسائيل .فروسيا املحارصة
من أمريكا وأوروبــا الغربية والعالم االســامي
( العربي – الســني) تحاول ان تجــد لها حلفاء
منهم ايــران والصني .يف كل ذلك تبقى موســكو
حريصة عىل أمن دولة ارسائيل يف مختلف الظروف
واألحوال .ويف هــذا يعاد اىل األذهــان كيف كان
الرئيس بوتني يميض خمس ســاعات يف لقاءاته
السابقة مع زعماء ارسائيل ،فالرئيس بوتني يدرك
بالعمق مدى تأثري اليهــود والجالية اليهودية يف
روسيا عىل الحياة العامة يف البالد .من هنا الحرص
املتبادل لــدى الجانبني الــرويس واالرسائييل عىل
مراعاة مصالح ك ّل طرف وعدم الدخول يف مواقف
متطرفة ترضّ بمصالح الجانبني يف مرحلة تشهد
تطورات دراماتيكيّــة يف العالقات الدولية ان عىل
الصعيد الخارجي ام عىل الصعيد الداخيل.
فالرئيس بوتني قادر عىل اســتخدام األسلحة
الصاروخيــة يف معاركه الحربيــة ولكنه بحاجة
ايضا وربّمــا أكثر اىل اســتخدام رصيده البرشي
لحماية وتربير وجوده ورشعيّته يف السلطة.

 7باختصــار ليــس ما تقوم بــه «الوكالةاليهودية» يف موســكو عمالً جديداً .إنّه قائم منذ
نشوء الوكالة .والروس يعرفون ذلك ،ولكن طرحه
يف هذا الظرف بالذات يستهدف النيل من السياسة
االرسائيليــة ،ال نقــول املعادية ،بــل نقول غري
املتجانسة مع سياسة موسكو يف أوروبا والرشق
األوسط والعالم .وهو أمر يزعج موسكو بالتأكيد.
إن التحدّيات املتبادلة بني الجانبني تهدف للوصول
يف النهايــة اىل تفاه ٍم ك ّل منهما غــر قادر عىل
الخروج منه وعليه ،وكالهما بحاجة للوصول اليه.
** **
لقد كان االتحاد السوفياتي باألمس ،وروسيا
اليوم الخزان البرشي اليهودي الوحيد القادر عىل
م ّد الدولــة العربية بالدم اليهــودي عرب الهجرة
اىل فلســطني لعرشات آالف اليهــود الروس وهو
األمر الذي أنقــذ ارسائيل مؤقتا ً مــن ان تصبح
أقليّة ديمغرافيّة مطوّقة داخل فلســطني نفسها
باألكثرية العربية – االســاميّة .لقد قام شــهر
العسل الرويس – االرسائييل عىل دعم قيام الكيان
الصهيونــي أوال ً وعىل م ّد هذا الكيــان بالهجرة
اليهودية الكربى ثانياً ،وبدعم كيان وأمن ارسائيل
ثالثاً ،وبالتنســيق معها اقليميا رابعاً .فهل جاء
زمن االنفصال واالنعزال الذي ينهي شــهر العسل
التاريخي بني الدولتني؟ اننا نشــك يف ذلك ألن كالً
منهما بحاجــة لآلخر وما يجــري اآلن ضغوط
متبادلــة للوصول لتفاهم ســيايس جديد إن عىل
صعيــد الرشق األوســط أم عىل صعيــد الوضع
الرويس الداخيل .ويف وضع كهذا يسعى كل جانب
ألن يجري حساباته الجديدة!
 ..لع ّل  ..وعىس!
(*) باحث يف الفكر الجيو سيايس
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وقائع المواجهة المثلّثة
الــشــمــاعــي
د .مـــيــشــال
ّ
تشــت ّد املواجهة يف لبنان ومعه عىل قاعدة
تحوّله إىل بلد مؤثّر يف املعادلة اإلقليميّة ،وحاجة
يف املعادلــة الدّوليّة .وال يمكن بعــد اليوم أن
يســتم ّر الوضع عىل ما هو عليهّ ،
ألن االنهيار
اللبناني ال يعني اللبنانيني فقط .فما هي وقائع
املواجهة التي تعصف بالدّولة اللبنانية اليوم؟
وهل من آفاق أليّ حلول؟
لقد باتت الدّولة اللبنانية اليوم أمام عائق
جديد يقوم عىل مواجهة مث ّلثة األضلع .الضلع
األوّل الذي يمثّل املواجهة األوىل وهو يقوم عىل
املواجهــة الحقيقيّة بني ركنــي لبنان اللذين
يمثالن اللبنانــن املتصا َرع عــى هويّتيهما،
الفريــق األوّل متمثّل بمن ّ
ظمــة «حزب الله»
وحلفائها يف منظومة الفســاد الذين يريدون
لبنان عقائديّــا ً كما ّ
بش بــه رئيس املجلس
صفي الدين ،أمّ ا
التنفيذي يف «حزب الله» هاشم
ّ
اقتصاديّا ً فخربنــا نتائج تجربتهم االقتصاديّة
ّ
فتجسده
ونعيشــها ك ّل يوم .أمّ ا الفريق الثاني
بكركي التــي تحوّلت إىل بطريركيّــة لبنانيّة
ســياديّة تريد لبنان التعدّدي والحيادي ،لبنان
الـ 10452كم.2
وتتصــدّر معركــة رئاســة الجمهوريّة
املواجهة يف هذا اإلطار حيث صارت لغة البحث
عن الرئيس املقبول من طريف املواجهة هي سيّدة
املواقف ،ال ســيّما بعدما رشح من ترصيحات
لبعض املق ّربني من املن ّ
ظمة عن إمكانيّة القبول
باسم قائد الجيش العماد جوزاف عون ،تضاف
إىل ما رصّ ح به رئيس حــزب القوات اللبنانية
الدكتور ســمري جعجع يف هذا الســياق أيضاً.
أن العماد عون هو األوفر ح ّ
ما يعنــي ّ
ظا ً حتّى
الساعة .وال سيّما ّ
أن الحزب لن يغامر برصيده
يف الداخــل بمواجهة مع املجتمــع الدويل الذي
يدفع نحو اســتقرار الوضع السيايس يف لبنان
ليصبح مكانا ً آمنا ً لإلستثمار النفطي.
ّ
فتجسده املواجهة الثانية
أمّ ا الضلع الثاني
التي تخوضها من ّ
ظمة «حزب الله» مع املجتمع

امللــف ،إال إن ت ّم إحيــاء الخ ّ
ّ
ط  29من
يف هذا
الدّويل عىل خلفيّة املرشوع العقائدي القائم عىل
جديد ليعيد بذلك نرصاللــه أمني عام من ّ
ظمة
نرش الثورة اإلســاميّة لتحويل العالم العربي
«حزب الله» ،األمــور إىل بداياتها .ال ســيّما
إىل التشــيّع عىل قاعدة والية الفقيه تحت إمرة
ّ
يتحقق أوّال ً
بعدما رصّ ح به وزيــر الحرب اإلرسائييل بيني
الويل ّ الفقيــه يف إيران .وذلك قــد
ّ
التوصل إىل
غانتس بأنّــه ،أي نرصالله « ،يعيق
بتنفيذ الهالل الشــيعي املمتد من طهران عرب
ح ّل ،وهو مَ ن سيلحق الرضر بالطاقة ووضع
ســهل نينوى يف العراق والذي ت ّم القضاء عىل
اللبنانيني» ،وفق تعبريه ،وأضاف غانتس« :آمل
تعدّديّته الحضاريّــة – الدينيّة من قبل فصائل
أال نتدهــور إىل حرب أو أيــام قتال لكن علينا
إيران ،وصوال ً إىل الشام التي لم تعد تشبه أرض
الدفــاع عن قدرتنا عىل اســتخراج الغاز ،من
األمويّني وحضارتهم بيشء ،حتّى بريوت حيث
دون ّ
املس باللبنانيــن» .ويف هذا الكالم تهديد
مدرســة الحقوق التي انطلقــت منها العدالة
واضــح لـ»حزب الله» مــع محاولة لطمأنة
واملساواة إىل محيطها العربي ك ّله.
ّ
أن املن ّ
يــؤش إىل ّ
ويف هذا السياق ،يبدو ّ
أن املواجهة إن
اللبنانيني ،وهو ما
ظمة املس ّلحة
وقعت قــد تكون محدودة لتحســن رشوط
الرشعي وخارج ك ّل أطر رشعيّة
بالسالح غري
ّ
التفــاوض .فبنهاية املطاف
الــدّول ،قد دخلت يف اشــتباك
الك ّل عــى طاولــة واحدة،
إقليمي ال سيّما بعد قمّ ة جدّة
ّ
ّ
وهنالك مصلحة مشرتَ َكة بني
خصصت حيّزا ً الستقرار
التي
لبنــان .إضافة إىل ما صدر عن ال بدّ من اعتماد مواجهة الطرفني.
ّ
من طبيعة أمميّة
أمام هذه الوقائع القاتلة
مؤخــرا ً الذي اتّهم
ملك األردن
ميليشيات تابعة إليران تسعى قاعدتها تطبيق القرارات كيفمــا دارت ،تبــدو آفــاق
الحلول محــدودة يف املرحلة
لزعزعــة األمن واإلســتقرار
الدوليّة وأوّلها القرار
يف األردن ،مــا يعنــي ّ
الراهنــة ّإل إن نجح الفريق
أن هذه
املن ّ
مزعزعَ ة لألمن  1559بالكامل الستعادة الســيادي اللبناني بمواجهته
ظمة باتــت
ِ
السيادة اللبنانيّة
مرشوع إيــران يف لبنان .ولن
القومي العربــي ،وبالتايل لن
يتم ّكــن من ذلك وحــده ّ
ألن
تكون بمنأى عــن مواجهتها
املواجهة يف لبنان تعني املواجهة يف املنطقة كما
عربيّا ً للح ّد من تداعيات دورها التخريبي.
أرشنا آنفاً .لذلك ،ال ب ّد من القليل من التواضع
والضلع الثالــث من املواجهة هو مواجهة
والتوجّ ه نحو اعتماد مواجهة من طبيعة أمميّة
من طبيعة «جارتيّة» مــع الجار اللدود للدّولة
قاعدتها تطبيق القرارات الدوليّة وأوّلها القرار
اللبنانيّة ،أي العــدوّ اإلرسائييل الذي تحوّل بني
 1559بالكامل الستعادة الســيادة اللبنانيّة.
مفاو ٍض ودود مع تلك الدولة
ليلة وضحاها إىل
ِ
حذار أن تتحــوّل من ّ
ظمة «حزب الله» إىل
لكن
«حزب
منظمة
تقودها
التي
نفســها
اللبنانيّة
ِ
الله» بعد عدّة جوالت ،يبدو أنّها ستثمر اتّفاقا ً
رشكة مســاهمة ومضاربة نفطيّة مع الدّولة
ألن املن ّ
ظمة املســ ّلحة باتــت تدرك ّ
مبدئيّا ً ّ
اللبنانيّــة لتحوّل هذا القطــاع يف العهد املقبل
أن
إىل مصدر جديد لتمويل نشــاطاتها اإلرهابيّة
تكلفة التفاوض عليها ،حتّى شعبيّاً ،هي أربح
واإليديولوجيّة يف لبنان واملنطقة .وعندها يقع
بكثري من الحرب التي عىل مــا يبدو إن تمّ ت،
اللوم عىل مَ ن أفشل املخ ّ
طط السيادي يف لبنان
صقع من
لن ترحــم ال برشا ً وال حجــرا ً يف أيّ
ٍ
بعدم دعمه مرشوع الرئيس السيادي ،وعىل مَ ن
األصقاع اللبنانيّة والعربيّة.
تقاعَ س يف الضغط عــى املجتمع الدّويل ليقوم
لكن عىل وقع ما قــد تحمله زيارة املوفد
بواجباته األمميّة تجاه لبنان الدولة.
األمريكي آموس هوكشتاين من بوادر للحلحلة
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النازحون يشترون الخبز لبيعه في السوق السوداء

أخبار سريعة

"الجهاد األكبر" ...اإلنتظار أمام األفران للفوز بربطة
االقبال عىل تلك املنتوجات لسد رمق جوع
بعلبـــك ـ عيســـى يحيــــى
أطفالهم ،ويف املقابل عادت بعض العائالت
ومن لديهــا القدرة عىل رشاء كيس طحني
غطت أزمة الخبز عــى ما عداها من
بثمن يفوق املليون ومئتني وخمســن ألفا ً
أزمات تحيط باللبنانيني وتشــغل بالهم يف
اىل اعداد الخبز عىل الصاج.
هــذا الصيف الحار املفتــوح عىل عددٍ من
ويف وقــت عادت املطاحــن اىل العمل
اإلحتماالت ،وانشــغل البقاعيون يف تأمني
وتسلمت بعض األفران جزءا ً من الحصص
الرغيف وسد جوعهم الذي يتفنن يف نرشه
املخصصة لها من الطحني ،بدأ أحد األفران
سياســيون ال يؤتمنون عــى حبة قمح،
بالعمل وحيــدا ً لتوفري الخبز للناس ،حيث
فكيف عىل مصري بالدٍ يف قعر االنهيار وعىل
اصطفــت الطوابري أمامه منذ الســاعة
شفري املوت؟
الثالثة صباحا ً لتبدأ االشــكاالت يف سبيل
سقطت كل املوجبات وانتفت األسباب
ً
الحصول عىل ربطة خبز ،ومع توسع دائرة
راضية خانعة
التي تبقي الناس يف منازلها
املهاترات والرصاخ أمامه وتدافع املواطنني،
بعدمــا بات الجهــاد األكــر عندها هو
أقفل أبوابه عند ســاعات الظهر بعد نفاد
اإلنتظار ساعات طوال يف طوابري للحصول
الطحني لحني إمــداده بالكميات املطلوبة،
عىل ربطة خبز ،ومن العجب كيف ال تخرج
والالفــت يف هذا املشــهد
الناس شاهر ًة سيوفها يف
هو الكم الكبري من اعداد
وجه منظومــة أوصلتها
النازحني السوريني الذين
إىل الجــوع ،وعبثا ً يحاول
من حرّك الدورة
كانوا ينتظــرون دورهم
من يتولــون زمام األزمة
االقتصادية خالل فترة
للحصول عىل الخبز ،علما ً
نقل املعانــاة وتصويبها
أن ما يقوم بإعداده الفرن
باتجاه آخــر للتنصل من
العيد هم السوريون
ٍ
(أفران نرصالله) الذي يقع
وقت تحتاج
املسؤولية ،يف
وكانوا يشترطون على
وسط السوق التجاري ال
الناس يف هــذه الظروف
الباعة التسعير وفق
يكاد يكفي سكان األحياء
إىل صحــوة ضمري تخفف
الدوالر
املحيطــة بــه .ويف هذا
عنها مــا تعانيه ،وتؤمن
اإلطار ،اكد أحد املواطنني وهو ينتظر دوره
لها أبسط املقومات التي يحتاجها املواطن
لـ»نداء الوطن»« :إن املنافسة من النازحني
بصفته اإلنسانية.
وصلت اىل رغيف الخبــز ،واألجدر بالدولة
لليــوم الخامس عىل التــوايل تعيش
اللبنانيــة ووزارة االقتصاد أن تؤمنا الخبز
مدينة بعلبك وجوارها ،وعىل امتداد بلدات
املدعــوم للمواطن اللبنانــي وترفعاه عن
وقرى املحافظة أزمة رغيف شأنها كسائر
النازحني الذين يتلقون املساعدات بالدوالر.
املناطق اللبنانية ،فاألفــران مقفلة أمام
من ح ّرك الــدورة االقتصادية خالل فرتة
الزبائن لعدم توافر الطحــن ،فيما افران
العيد هم الســوريون ،وكانوا يشرتطون
الحطب تصنع خبز تنور فقط ،غري أنها ال
عىل الباعة التســعري وفق الدوالر ال اللرية
تلبي حاجات مدينة يفوق عدد سكانها مئة
اللبنانية وعىل سعر الرصف ،والكثري منهم
وخمسني ألف نسمة وتحتاج اىل ثالثة أفران
يرسل ابناءه واقرباءه لرشاء الخبز ليبيعه
إلمدادهــا بالخبز ،غري أن املفارقة تبقى يف
بعدها يف السوق السوداء».
مواظبة أحد األفــران ورغم أزمة الطحني
األزمــة الحــارضة اليوم يبــدو أنها
عىل تصنيع الكعك والخبز االفرنجي وعدم
صنع الخبــز العادي ،ما دفــع الناس اىل
ستطول وســط غياب املعنيني واملسؤولني

زحمة وطوابير أمام الفرن الوحيد الذي عمل لساعات

عــن املنطقة ،علمــا ً ان أقــل واجبهم أن
يطالبوا بزيادة حصة املنطقة من الطحني
لألفران لتتمكن من توفري حاجات الناس،
كل ذلك دفع بالناس اىل معاودة تحركاتها
عــى األرض حيث قطعــت مجموعة من
املحتجني مســاء أمس الطريق عند ساحة
نــارص باالطــارات املشــتعلة وحاويات
النفايات ،احتجاجــا ً عىل عدم توفر الخبز
والكهرباء وامليــاه ،كذلك عقــد مخاتري
املدينة اجتماعا ً وطالبوا «من هم يف موقع
املســؤولية بتحمل مســؤولياتهم تجاه
مدينة بعلبــك وأهلها ،والعمل الرسيع عىل
إيجاد الحلول الناجعة للمطالب الرضورية
املحقــة ،والعمــل عليها من قبــل نواب
املنطقة والــوزراء املعنيني ،من أجل تأمني
وسائل لضخ املياه املتوفرة يف آبار مصلحة
املياه ،وتأمني ســاعات التغذيــة بالتيار
الكهربائي بالتســاوي مع القرى والبلدات
املجاورة التي تتغذى به عىل حساب املدينة

وأهاليهــا ،وزيادة حصة أفــران ومخابز
مدينة بعلبك من مادة الطحني أسوة بكافة
املناطق اللبنانية األخرى ،معلنني املواجهة
يف وجه كل من يعنيهم األمر ،ألن الكيل قد
طفح والجوع كافر وال دين له وال طائفة
وال مذهب وال مســؤول وال معني له ،وإذا
لم تتحقق مطالب أهــايل املدينة عىل وجه
الرسعة ،فســيكون ملخاتري املدينة مواقف
تصعيدية يُعلن عنها يف حينه».
إىل جانب أزمة الخبز والكهرباء واملياه،
تلوح أزمة النفايات التي تتكدس يف شوارع
مدينة بعلبــك وعىل أرصفتهــا يف األفق،
بسبب إســتمرار عمال النظافة يف البلدية
بارضابهم بعد تدهور أوضاعهم املعيشية
وتدني رواتبهم التي ال تكفيهم ثمن الخبز،
األمر الذي يتطلب حــاً رسيعا ً والناس يف
عز الصيــف والحرارة املرتفعة ما يؤدي اىل
انتشار الروائح الكريهة وخلفها األمراض
يف هذا الوقت العصيب.

أزمة الخبز تتفاقم وفواتير المولّدات الخاصة تحت الرقابة

التالقي السياسي في صيدا مظلة إجماع لتخفيف المعاناة

الوطن» أن القوى السياســية عازمة هذه
صيــــدا ـ محمـــد دهشـــة
املرة عىل التصدي بعزم للمشــاكل الحياتية
واليومية عىل قاعدة «لم يعد باملقدور تحمل
أرخــى التالقــي الســيايس يف صيدا
املزيد» ،وستضع يف سلم أولوياتها :الكهرباء
والتوافق عــى قضايا املدينــة بظالل من
بجميع أشــكالها ومشاكلها لجهة التغذية
اإلرتياح الشــعبي عــى الصيداويني ،حيث
والتقنني واألعطال واملولدات الخاصة ،البيئة
شكل نافذة أمل لتخفيف معاناتهم اليومية
لجهة جمــع النفايات ،معمل الفرز ،رصف
الخانقة ،يف ظل األزمات التي دفعت بالكثري
منهم اىل اإلحبــاط واليأس أو التفكري جديا ً
صحي ،الصحة لجهة املستشفى الحكومي،
املستشفى الرتكي ،نقص
بالهجرة.
األدوية ،املســتوصفات،
وترجمت أوىل خطوات
فواتــر االستشــفاء،
التالقــي يف دعــم املؤتمر
واألمــن الغذائي لجهة
الصحــي الــذي عقــد يف
ُ
«انتظرت أكثر من ساعة
فوىض األســعار ونقص
بلدية صيــدا تحت عنوان
حتى حصلت على ربطة
املواد الغذائيــة ،الخبز،
«رشكاء يف مواجهــة
الوباء :من جديد ...معا ً يف خبز واحدة فيما عائلتي
تنظيــم املدينــة لجهة
مواجهــة كورونا» برعاية مؤلفة من سبعة أفراد وال حركــة الســر ،النقل
وزيــر الصحــة الدكتور
واملواصالت ،البسطات،
تكفينا ليوم فقط»
التســول ،األرصفــة،
فراس األبيض ،ومشاركة
الحدائق وسواها.
القوى السياســية الفاعلــة :األمني العام
وشــددت عىل أن التالقــي الذي يعترب
لـ»التنظيم الشــعبي النــارصي» النائب
األول من نوعه منذ سنوات طويلة ،سيشكل
الدكتور اسامة ســعد ،النائب الدكتور عبد
مظلة حماية خدماتية ورافعة قوية للضغط
الرحمن البزري ،رئيسة مؤسسة الحريري
باتجاه تخفيــف املعانــاة ،لجهة الضغط
– تيار «املستقبل» بهية الحريري واملسؤول
الســيايس لـ»الجماعة االسالمية» الدكتور
عىل الدولة ومؤسســاتها للقيام بواجباتها
بسام حمود ،اىل جانب رئيس البلدية محمد
وإنصافهــا يف التوزيع وخاصــة الكهرباء
ّ
يتوقع أن يتوج هذا التوافق
السعودي ،فيما
وتأمني أبسط الحقوق ،أو لجهة رفع الغطاء
يف إطالق مبادرة ســعد «صيدا تواجه» يوم
عــن أي مخالف عرب إســقاط االصطفاف
الثالثاء  2آب لتوحيد الجهود لحماية املدينة
السيايس والتشبيك يف مختلف القضايا من
وجوارهــا والتخفيف من وطــأة األزمات
خالل تشكيل «هيئة متابعة» ترعى وتدعم
الخانقة عىل الناس.
املبــادرة وتجتمــع عندما تدعــو الحاجة
وتشكيل أمانة رس ملتابعة العمل اليومي.
وأكــدت أوســاط صيداويــة لـ»نداء

أزمة الخبز تتفاقم في صيدا

أزمة الخبز

وبانتظار إطالق املبادرة ،اســتفحلت
أزمة الخبز بعد إقفال عدد من األفران أبوابها
بسبب نفاد مادة الطحني ،ما أجرب املواطنني
عىل االنتظار يف طوابري طويلة ولساعات أمام
أبواب أفران أخــرى عملت بأقىص طاقتها.
وقال محمــود النقيب لـ «نــداء الوطن»:
«وكأنه مكتوب عىل الصيداوي عدم التقاط
أنفاسه ،كل يوم أزمة أصعب من قبلها ،لقد
انتظرت ساعة ونيّفا ً حتى حصلت عىل ربطة
خبز واحدة فيما عائلتي مؤلفة من ســبعة
أفراد وال تكفينا ليوم فقط».
«رحلة الوصول اىل ربطة الخبز شــاقة
وفيها الكثري من الــذل واالنتظار معا ً تحت
أشعة الشمس الحارقة ،ولكن ال مف ّر» ،تقول
الحاجة ايمان أبو زينــب لـ»نداء الوطن»،
«لقد أطلق املسؤولون وعودا ً كثرية للمعالجة
وعىل األرض تتفاقم املشــكلة ،لقد اختفت
مشــتقات الخبز أيضاً» ،قبل ان تصب جام

غضبها عىل الواقــع املرير وتؤكد «انها أزمة
أخالق وجشــع واحتكار لتحقيق املزيد من
املكاسب املالية عىل حساب عذابات الناس».
أزمة الخبز ليســت أسوأ من غريها ،إذ
يحبس الصيداويون أنفاسهم ملعرفة فاتورة
االشرتاك باملولدات الخاصة مع نهاية الشهر،
وظلت هذه القضية مدار متابعة لدى القوى
السياســية الصيداوية واألجهزة القضائية
واالمنية ،التي تبــدو عازمة عىل وضع حد
نهائي لفوىض الرســوم عرب إلزام أصحابها
بااللتزام بتسعرية وزارة االقتصاد الرسمية
من دون أي زيــادة أو التفاف ،وخاصة بعد
توقيعهم عــى تعهد خطي .غري أن املفاجأة
تمثلت يف إعالن بعضهم تخفيض ســاعات
التغذيــة اىل نحو  9ســاعات يف اليوم فقط،
وبعضهم اآلخر بإبالغ مشرتكيه أنه سيطفئ
مولداته مطلع آب او منتصفه ،لعدم قدرتهم
عىل االســتمرار بتوفري هــذه الخدمة وفق
التسعرية الرسمية.

جعجع ُي ّ
ذكر بالمازوت
و»يوافق» على عرض
الفيول اإليراني
أبدى رئيس حزب «القوات
اللبنانيـة» سميـر جعجـع
اعتقـاده بـأن «علـى الحكومة
اللبنانية أن توافق على عرض السيد
حسن نصرالله باستقدام فيول
إيراني مجانا ً لتشغيل معامل إنتاج
الطاقة في لبنان .أقول هذا ليس
إيمانا ً مني بأن هذا سيحصل ،بل
لعدم ترك الشعب اللبناني عرضة
لألقاويل التي ال ترتكز إلى أي
أساس من الصحة».
وذ ّكر جعجع في تغريدة له «ما
حصل في موضوع المازوت
وانتهى األمر بباخرتين أم ثالث،
ووصلت إلى الناس مدفوعة
باستثناء تبرعات قليلة جدا ً طالت
بعض المؤسسات االجتماعية
كالتبرعات التي تقوم بها أي
جمعية خيرية».

حرامي في المرفأ
أعلنت المديريّة العامّة ألمن الدّولة
في بيان أمس ،أنه «في إطار عمل
المديريّة العا ّمة ألمن الدولة في
مكافحة الفساد وهدر المال العام،
وبعد توافر معلومات لديها عن قيام
أحد مو ّ
ظفي إدارة واستثمار مرفأ
بيروت ،بإعفاء بعض المستخدمين
من دفع رسوم مرفئية ،أموالها
عائدة لخزينة الدولة ،لقاء رشاوى
مالية ،وبناء على إشارة القضاء
المختص ،قام مكتب مرفأ بيروت
التابع للمديرية العامة ألمن
الدولة ،بإحضار الموظف المذكور
والتحقيق معه ،وبعد تفتيش منزله،
ت ّم العثور على مبلغ كبير من
المال» .وأضاف البيان« :ت ّم توقيفه
وضبط المبلغ المذكور وأودع
المحضر مع الموقوف والمضبوطات
جانب النّيابة العا ّمة الماليّة».

«المعلومات» تقبض
على ثالثيني ُيخزّن
المخدّرات وير ّوجها
أفادت المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي أن معلومات توافرت
حول وجود كميّة كبيرة من المواد
المخدّرة ،مخ ّزنة في داخل أحد
المنازل في مح ّلة التبانة طرابلس.
إثر ذلك ،باشرت القطعات
ّ
المختصة في شعبة المعلومات
إجراءاتها الميدانية واالستعالمية،
وبنتيجة اإلستقصاءات والتحريّات،
تم ّكنت من تحديد مكان المنزل
وهويّة مالكه ،ويدعى «ع .ش».
(من مواليد عام  ،1985لبناني).
وبتاریخ  ،2022-7-22وبعد
التأكد من وجود األخير في منزله،
داهمته إحدى دوريّات ّ
الشعبة،
وأوقفت المشتبه فيه.
كذلك ضبطت  34كيسا ً من
النايلون يحتوي كل منها على مادة
حشيشة الكيف ِزنتها اإلجمالية
 9كلغ 60 ،حبّة مخدّرة ،مبلغ
مالي وهاتف خلوي .وبالتحقيق
مع الموقوف ،اعترف ِبما ن ُ ِسبَ
إليه لجهة تخزين المخدّرات في
ً
إضافة إلى قيامه
داخل منزله،
بتجارتها وترويجها ،باالشتراك مع
آخرين ،يجري العمل على توقيفهم.
كما اعترف بتعاطي المخدّرات.
وقد أودع «ع .ش ».المذكور
والمضبوطات المرجع المعني ،بنا ًء
على إشارة القضاء المختص.

تحـــت المجـــهر
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من يوقف فلتان الوجود السوري في البالد؟
ال ،المسألة ما عادت تجوز ،وما عاد ممكنًا ال النفاق وال التر ّيث وال «بكرا بتنحل» ّ وال «معليش
وامسحوها بدقني» ...فالمسألة تتّسع وتتمدد مهددة بأن يكون اآلتي أعظم! وكل ّ الحكاية
يمكن ترجمتها اليوم ،في هذه اللحظات ،باإلشكاليات التي تدور في حنايا بلدات لبنانية كثيرة،
بينها بلدة المنصورية  -المكلس -الديشونية ،تحت عنوان :فلتان الوجود السوري في البالد!
صغرية ،قيل انها من نوع كيا بيضاء اللون،
نـــوال نـــصـــر
إعرتضوها فنزل صاحبها وأطلق الرصاص
يف الهواء ويف اتجاه املعتدين فأصاب سوريني
ما إن تطأ أقدامنا بلدة املنصورية حتى
يف قدميهما .فتفرق الباقون .وغادر مطلق
تبدأ الخربيات تتواىل عن رسقات تحدث كل
النــران .إختفى أحد الســوريني املصابني
خمس دقائــق .كابالت املولــدات تختفي.
وبقي واحد .فاتصل صبح بالصليب األحمر
بطاريات الســيارات تختفــي .األرشطة
الذي نقله اىل مستشفى ضهر الباشق ظنا ً
النحاســية تختفــي .وال من يحاســب.
منه أنه املصاب الوحيد .وقد ُ
سئل الحقا ً عن
وكامريات املراقبة ال تعمل من دون كهرباء.
مطلق النار عليه فقال :لم أره ...ال أعرفه...
ال حراس والبلدية ،كما دولتنا بأمها وأبيها،
اىل أن نقل أحد أصحاب املوتورات يف املنطقة
عاجزة .وماذا بعد؟ نستسلم؟ نرتاجع؟ نعود
من آل دحدوح املصاب اآلخر الذي قال :إيليا
أدراجنا اىل بلدة أخرى تعاني أيضا األم ّرين؟
صبح هو من أطلق الرصــاص وأصابني.
األمور يف لبنان تتدحرج سلباً .وها قد وصل
وهكذا إنتهت تلك القصة بتوقيف إيليا صبح
خرب للتــوّ« :وجد ســوري مذبوحا ً يف بلدة
وإصابة ســوريني بأقدامهما .لكن القصة
شــعث البقاعية» بعد خرب انترش قبل أيام
األكرب بدأت من حيــث انتهت تلك الحادثة.
«وجد لبناني ضحيــة مكمن نصبه له عدد
القصة تكمن يف حــال التأزم بني اللبنانيني
من الشبان السوريني يف النبعة» .فهل ينتظر
والســوريني يف تلك البقعة أسوة بكثري من
ما تبقى من فتات دولة حرب شــوارع بني
البلدات اللبنانية األخرى.
لبنانيني وسوريني؟
حــي بدران
مشــينا يف املنصورية ،يف
ّ
بالتحديد ،الذي شهد تلك الحادثة ليل السبت
رصاص وجرحى
 األحد املايض .مزارات ماررشبل ومارالياسال ،ليس جميع الســوريني أرشارا ً وال
الحي .املباني مرقمة
رافعا ً ســيفه كثرية يف
جميــع اللبنانيني أنقياء ،لكــن ما يحدث
ّ
أن البلد فاض بالســوريني ،يف ٍ
والواحات الخرضاء ال تزال موجودة بينها.
وقت يعاني
املنطقة جميلة .املنصورية بلدة متنية تشعر
فيه اللبنانيــون األم ّرين من قلة خبز ودواء
الناظر إليها باإلسرتخاء والرىض .لكن ،ليس
ومياه وســبل بقاء .وما عــادت األعصاب
هناك مواطنون يتجولون.
تحتمل املزيد من األحداث
وال «دومري» .هناك خوف
والتفاصيل السوداوية.
يف املنطقة جراء اإلعتداءات
وأتــت الرصخــة قوية
من بلــدة املنصورية  -هناك مجمع سكني واحد األخرية .ومحطة «وردية»
للوقود يف الجــوار كانت
املكلس -الديشــونية.
في «"كعب»" المنصورية
ً
شاهدة عىل الحادث األخري.
فماذا يحدث هناك؟ ليليا
يضم ألف سوري
والعامــل البنغــايل يرسد
تحدث رسقات يف املنطقة
َ
بأســلوبه الحوادث التي تتكرر يف الجوار:
والفعَ لة غالبا ً من الســوريني الذين يسكن
«البارحة دقوا باب منزل مدام ســيلني ليالً
أكثر من عرشة آالف منهم تلك البلدة املتنية
للتأكد من عدم وجود أحد فيه لكنها كانت
الجميلة .وآخر األحــداث  -وليس آخرها -
يف الداخل .حاولوا خلع الباب .صاروا يدقون
العراك الذي حصل بني عامل مرصي يعمل
البــاب من الخارج وهي تــدق من الداخل.
لدى صاحب أحد املولــدات من آل صبح يف
يضحك البنغايل وهو يروي التفاصيل مثبتا ً
املنصورية والجئ ســوري يعمل ناطورا ً يف
مقولة :املضحك املبكي .ويضيف :لم يغادروا
مبنى مجاور .إكتشف املرصي أن السوري
إال بعــد أن تظاهرت أنها تتكلــم هاتفياً،
يرسق الكهرباء من املولد فنهاه وقطع خط
ٍ
عال ،مع القوى األمنية .ويستطرد:
الكهرباء عنه .حصــل تضارب بني اإلثنني.
بصوت ٍ
منذ يومني رسقوا هذا املنزل .يدل عىل بيت يف
ووصــل صاحب املولد ويدعــى إيليا صبح
وتدخل شــباب املنصورية ُ
وف ّ
مبنى مجاور .ثم يحكي عن رسقة دراجات
ض املشكل.
نارية .وحني يتعب يقول :رسقات يومية يف
وعاد صاحب املولد والعامل املرصي اىل حيث
الحي التحتاني قد ما بدكم تقولوا قولوا.
يضع مولداته وعددها سبعة ،تحت أشجار
ّ
الرشبني والبلوط ،لكن األمر لم ينته هنا .عاد
السيارة الصغيرة...مرغوبة
الســوري يرافقه أكثر من عرشين سورياً،
نتخيل .الرسقات «من فجّ وغميق».
يحملون الســكاكني والعــي والهراوات
والســواطري ،وبدأوا يرضبون يمينا ً ويسارا ً
والرعب واضح لدى الجميع .الســيارات
الصغــرة من نــوع «كيا» و»نيســان»
كل من يصادفونه .وصودف مرور ســيارة

المنصورية الجميلة

هنا حصلت الحادثة (رمزي الحاج)

يحدث ما حــدث .يضيف :نحن نقوم بك ّل
ما يمكننا القيام به «املاكسيموم» وأتمنى
أال يحرشونا أكثر .فمــن اآلن وصاعدا ً لن
نسمح بتكرار ما حصل وبتمرير أي يشء
ونحن لم يعد امامنا ســوى اإلتكال عىل
انفســنا و»إذا أكرمنا الكريم ملكناه وإذا
أكرمنا اللئيم تم ّردا» .هذا لألسف ما يحصل
عندنا .ونحن ال يمكننا أن نضع حرسا عىل
كل بيت».
يتكلم رئيس البلدية عىل مسمع من
رئيس البلدية ويليام خوري طوني صبح
أسعد صبح
أسعد صبح ،شقيق املوقوف إيليا ،الذي يبدو
دوالر ومئة مليون لــرة لبنانية فنتنازل
و»ميكرا» هدف الســارقني .والسوريون
غاضبا ً جدا ً ويتهــم صاحب أحد مولدات
عن اإلدعاء» .لن نفعل ذلك طبعاً .إتصلنا
متهمون .يم ّر «موتوســيكل» فيدل عليه
الكهرباء يف الجوار ويدعى جورج دحدوح
بفرع التحري ودرك مخفر برمانا لكن إيليا
البنغايل :هذا أحد الســارقني .أصبح الليل
بأنه هو من دفع السوري اىل إتهام شقيقه
يستمر موقوفاً .والبلدية لم تأخذ أي إجراء
مرعبا ً يف البلدة .والجميع يأوون اىل بيوتهم
ويقول «خالل األزمة إســتطعنا الحصول
جدي .ماذا كانوا ينتظرون أن يرونا نشيّع
كما الدجاج عند الغروب .يتدخل صاحب
عىل  300طن فيول أسبوعيا ً من الزهراني
إيليا لريتاحوا؟ هل ينتظرون وقوع مصيبة
املحطة بالقول :يتقاىض كل «نفر» منهم
كنا نوزعها بالتساوي عىل جميع أصحاب
كــرى ليتدخلوا ويحدوا مــن «همجية»
العملة الصعبة ونحــن أموالنا محجوزة.
املولدات .أضأنا املنصورية كاملة .ورفضنا
بعض السوريني يف بلدتنا؟
واليوم ،اليوم بالذات ،خســارتنا كمحطة
حيازة الكمية وحدنا .لذا ،ال أدري ملاذا فعل
 25مليون لرية بعدم اســتقرار األسعار.
دحدوح ذلك .يضيف :يحكمنا قانون أعوج
حياتنا ما عادت تطاق .إسألوا فرن قيرص
حارسان فقط ال غير
أعرج يحتــاج اىل تعديل .هوجمنا يف عقر
ماذا يحدث وسيخربكم العجائب.
نخرج من شــارع بدران اىل الطريق
دارنا فأوقفونــا .فهل نرتكهم يدخلون اىل
أشجار بلوط كثرية يف الجوار .طوني
العــام .نعرب مــن أمام «الســاعة» عند
بيوتنا ويرسقوننــا ويعتدون علينا لنبقى
صبح شقيق إيليا موجود يف املنطقة ويتكلم
املســتديرة .نقرأ :املنصوريــة  -املكلس
أحراراً؟ ويســتطرد :البارحــة هاجموا
عن كمية الحجارة التي رميت عليهم ليل
 الديشــونية .رافقتكم الســامة .نتابعمنزل داني حاموش يف البلدة .ماذا لو كان
السبت  -األحد من السوريني .يتكلم عن ما
نزوال نحو عمق املنصوريــة .ثمة محال
يف منزله مع ولديــه ،وهما بعمر خمس
شاهد وعاش يف تلك اللحظات مردداً« :يش
كثرية تضع الحديد عــى واجهاتها .ثمة
سنوات وثماني سنوات ،وأطلق النار؟ هل
متل الكذب» .ويقول :صعدنا أنا وشقيقي
أمن ذاتي بات مطلوباً .كنيسة مارالياس
كانوا أوقفوه هو؟ نحن ال نعادي الشعب
إيليا اىل املخفر بأنفســنا لإلدعاء فأوقفوا
للروم األرثوذكــس يف الجوار .والبلدية عىل
السوري بل الهمجية السورية .هناك 10
إيليا .والقاضيــة كارمن غالب التي تتابع
بعد أمتــار .وعند مدخلها عبارة« :أردناها
آالف ســوري يف بلدة تتسع لخمسني الف
القضية أقفلت هاتفها .ويتكلم عن إبتزاز
لنا ولألجيــال من بعدنا واحة تالق ومحبة
نسمة عىل األكثر .فهل يجوز ذلك؟ هناك
يتعرضون له من السوريني من أجل إطالق
وحوار وعمل من أجل اإلنسان والعمران».
مجمع سكني واحد ،يف «كعب» املنصورية،
شــقيقه« :قالوا لنا إدفعــوا عرشة آالف
املبنى دشن برعاية ميشال امل ّر قبل عرشين
جنب كالريي فرساي ،يضم ألف سوري.
عاما .عنارص الجيش حارضون بالقرب من
فلريجع السوري اىل بالده».
البلدية .وعدد من حراسها يصغون بغضب
كالم كثري من هــذا القبيل يتكرر يف
وبكثري من «القرف» اىل كل التطورات التي
البلدة .املواطنون يعانــون من الرسقات
تحدث يف البلدة .وأحدهم
ومــن كل التفاصيــل
يــروي« :نحن خمســة
التي تعــزز الجفاء بني
حراس نخدم بعد الظهر
الطرفــن .إحداهــن،
لكن ،بسبب األزمة املادية ليس جميع السوريين أشرارًا تتدخل ،بلســان العقل:
واإلقتصادية ومعاشاتنا وال جميع اللبنانيين أنقياء «فلتمنــع الدولــة كل
الزهيــدة أصبــح عددنا لكن البلد فاض بالنازحين نازح ســوري يذهب اىل
إثنني .ال صالحية لنا حتى
سوريا ويعود بال أوراق
يف الدخول اىل غرفة مشكوك بها .السوري
ثبوتية .من هنا يكون الح ّل .فلتعزز الدولة
الــذي أتى مع طفل أصبح لديه خمســة
مراقبتها عىل الحدود وتمنع تهريب البرش
لســبب ما ،نعاقب
أطفال .وإذا أوقفناه،
اىل هنا ،بدل الكالم فقط عن أن هناك من
ٍ
ويخرجون لنا النرشة».
رفض إرجاع النازحني اىل ســوريا .هناك
سوريون ال يســتطيعون بالفعل العودة
صورة روي حاموش ،إبن املنصورية،
وهناك ســوريون مفروض أن يُمنعوا من
الذي ُقتل عــى قارعة الطريــق ،ال تزال
العودة اىل لبنان».
معلقة عىل جدار البلديــة ووالده جوزف
بلدة املنصورية  -الديشونية  -املكلس
يشــكو ،هو أيضا ،من الفلتان .موجو ٌع
مثال عن بلدات وحنايــا كثرية يف لبنان.
جــدا ً ال يزال هذا الرجــل .ويليام خوري،
الله ّم أن ال يتحقق إنذار أحدهم بأن اآلتي
رئيس البلدية ،وصل للتوّ .فكيف يقرأ كل
سيكون أعظم إذا لم تتدخل الدولة ملعالجة
التطورات يف البلــدة؟ يجيب «حني يكون
أحداث من هذا النوع ...رسيعاً.
عدد الغربــاء أكثر من عدد أهــل البلدة
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العـــدد  - ٨٩٥السنــــة الـرابـعـة

منصة بتحكي بصوت الشباب
...
ّ

ريــــتــــا ابــــراهــــيــــم فــــريــــد
هم من الفئة التــي ترفض اليأس،
يحفرون يف الصخر بحثا ً عن مالمح أمل.
اجتمعوا ،تناقشــوا ،وتبادلوا اآلراء رغم
تنوّعها واختالفها .فكانت مبادرة ّ
"عب"
التي تتك ّلم بصوت شبابي.
هم مجموعة شــبان وشــابات من
ّ
منصة شبابية عرب
مختلف املناطق ،أطلقوا
اإلنرتنت ،بهدف تعزيز مشاركة الشباب يف
النقاش ونقل وجهــات نظرهم من خالل
تقديم حلقات بودكاست أسبوعية تتناول
مواضيع مختلفة ته ّم الشباب اللبناني.
الفكــرة ظهرت حني نــرت جمعية
"( "Search for common groundالبحــث
عن أرضية مشــركة) إعالنا ً عن حاجتها
اىل متطوّعني للعمل عىل صعيد إجتماعي يف
مجال التواصل ،بهدف إطالق مبادرة شبابية.
تقدّم عدد كبري من الشــبان والشــابات،
واختري منهم  21شخصا ً ت ّم االتفاق معهم
عىل اإلنطالق بمرشوع ملدّة بضعة أشــهر
ّ
منصة خلقوها ســوية
يتضمّ ن تأســيس
منصة ّ
ّ
عب).
(والتــي أصبحت يف ما بعــد
ّ
متنقل تهدف لكرس
إضافة اىل مبادرة مرسح
الصورة النمطية بني الشباب اللبناني القادم
من بيئات ومناطق مختلفة.
خضعــوا يف البدايــة ملجموعة من
التدريبــات مــع خرباء مــن الجمعية،
مع االســتعانة بخرباء من الخارج عند
الحاجة .وخالل التدريبات ظهرت فكرة
ّ
ّ
"عب" ،والهدف
املنصة إســم
أن تحمل

شبان وشابات من مختلف المناطق اجتمعوا وأطلقوا المنصة

منها أن تكون جرس تواصل بني الشباب،
وأن تطرح املواضيع مــن زاوية جديدة
ال نراها يف اإلعــام عادة ،عىل أال تقترص
العناوين عىل مشاكل الفئة الشبابية ،بل
أن تشمل أيضا ً النجاحات واإلنجازات.
الحلقات األســبوعية التــي تُعرض
ّ
الخاصة
عرب مواقع التواصــل االجتماعي
باملنصة ،يقدّمها شــاب يدعى عيلّ ،
ّ
لكن
املجموعة ك ّلها تشــارك يف اإلعداد .ويف هذا
اإلطــار ،تحدّثت "نداء الوطن" اىل ماريان،
وهي إحدى الشــابات اللواتي يشاركن يف
أن الفريق خلق عددا ً
العمل ،فأشــارت اىل ّ
من اللجان حني بدأ بتنفيذ املرشوع ،بحيث
تتس ّلم كل لجنة مسؤولية ّ
معي ،مثالً
شق ّ

نقاشات وآراء متبادلة

ّ
مختصة بالقيــام باألبحاث
هناك لجنــة
واقرتاح املواضيع ،ولجنة أخرى مســؤولة
عن التنفيذ والتصويــر وإعداد الحلقات.
وبالنســبة للتمويل ،أوضحت أنّه كان يف
البدايــة مؤمّ نا ً من الجمعيــةّ .
لكن العمل
اليوم بات يســتند عىل املجهود الشخيص
للفريق ،الذي يسعى اىل تأمني موارد تضمن
اإلستمرارية ،أو حتى عن تمويل جديد.

ناطرين نسمع قصصكن

مواضيــع متنوّعــة بــدأت تُطرح
تباعا ً عرب البودكاســت ،من بينها أهمية
مشاركة الشباب يف العمل التطوعي خالل
األزمات ،كرس الصور النمطية يف املجتمع

اللبناني ،التنمّ ر ،األثر النفيس من العنف
الرقمي عىل االنرتنت ،الصحة النفســية،
وغريها ...مــع اإلشــارة اىل ّ
ّ
املنصة
أن
كانــت قد نرشت دعــو ًة للمتابعني جاء
فيها" :عنا كتري قصص نشاركها معكن،
وناطرين نسمع قصصكن ،تواصلوا معنا
ّ
منصتنا الرقمية".
لتكونوا ضيوف
وعن تحديد عناوين الحلقات واختيار
الضيوف ،لفتــت ماريان اىل ّ
أن املجموعة
ً
دراســة حول عدد من
كانــت قد أقامت
املواضيع ،تضمّ نت استطالع رأي لشباب
بني عمر  18و 35ســنة ،حول العناوين
التــي يهتمّ ون بطرحها ،عــى أن تكون
هناك مواضيع جديدة يف املرحلة املقبلة.

األمل في الذين صمدوا
وعن مدى امتالك شباب لبنان اليوم الطاقة للتغيري يف ظ ّل كل ما يم ّرون به ،تقول
ماريان" :أنا شــخصيا ً
ُ
فقدت األمل من الجيل األكرب سناً .فبالرغم من كل ما يحصل،
ّ
متمسكني بأفكارهم املتحجّ رة .من جهة أخرى ،األطفال
ما زالوا يف مكانهم ،وما زالوا
ّ
التلقي ،ويمكنهم يف املستقبل أن يحدثوا
هم أعمار واعدة ،لكنّهم ال يزالون يف مرحلة
تغيرياً" .وتضيف" :األمل الوحيد إذا ً هو بفئة بالشــباب .فهم يمتلكون الوعي الكايف
ّ
بأن ما يحصل أمامهم هو خطأ ،ومن الــروري تغيريه .خصوصا ً يف ظ ّل انفتاحنا
عىل بعضنا ،حيث أدركنا أننا نتشــابه يف أمور كثرية ،خالفا ً ملا زرعوه يف رؤوسنا من

أفكار .ال ش ّك يف ّ
أن كثريين شعروا باليأس وهاجروا ،لكن يف املقابل هناك قسم ال يزال
صامداً ،وأملنا يف هؤالء الصامدون".
يمض بعد شهران عىل انطالقتهاُ .
ّ
وهنا تشدّد
"عب" ما زالت يف املراحل األوىل ،إذ لم ِ
ماريــان عىل ّ
ّ
املنصة اىل أكرب عدد من املتابعني ،وأن تحظى بثقة
أن الهدف أن تصل هذه
الفئة الشبابية وأن تستقطب الشباب للمشاركة وطرح آرائهم وقصصهم لفتح نقاش
حولها .وعىل صعيد أوسع ،تقول" :نحن كشبان وشابات نسعى ألن نحمل معنا املبادئ
واألفكار والقيم التي استنتجناها من خالل نقاشاتنا ،وأن نطبّقها حيث نكون".

وأضافت" :نحاول أن نكون مثاال ً صالحا ً
وأن ننقــل الصورة الجميلة عن شــبان
وشــابات من بيئات ومناطق وجنسيات
مختلفة ،لكنهم نجحــوا يف أن يجتمعوا
ويتناقشوا ويتبادلوا الخربات".

الحساسة
مناقشة المواضيع
ّ

من جهة أخــرى ،كانت املجموعة قد
دخلت يف نقاشــات مطوّلة حول الخطوط
الحمــراء أو الحــدود املرســومة لطرح
املواضيع أو كيفية مناقشتها .وكونهم ال
يزالون يف بداية الطريق ،لم يكن يف وسعهم
أن يغوصوا فورا ً يف مواضيع دقيقة .لكن يف
املقابل ،أجمعــوا عىل أنه ال يمكنهم البقاء
عىل الســطح وضمن العموميات التي ال
ته ّم الناس" .أدركنا رضورة طرح مواضيع
تحمل اختالفات واسعة يف وجهات النظر،
قد تصل أحيانــا ً ح ّد االقتتــال الكالمي،
خصوصا ً تلك التي ال يتقبّلها البعض ،سواء
كانت سياســية أم دينية أم إجتماعية"،
تقــول ماريــان ،مشــر ًة اىل ّ
أن اللجنة
ّ
الشــق اإلعالمي يف جمعية
املســؤولة عن
" "Search for common groundبــادرت
اىل جمع الفريق ضمن دورات خضعوا لها
حول كيفية التط ّرق اىل مواضيع ّ
حساسة
ومناقشتها من دون التسبّب بأي أذية.

عالء الزعبي يعتذر عن اإلساءة في "خيمة "56

نيللي كريم تستأصل جزءًا من أذنها

اعتذر املمثل السوري عالء الزعبي عن طريقة طرح الفيلم
الروائي القصري "خيمة  "56الذي أخرجه السوري سيف الشيخ
نجيب وكتبته سندس برهوم ،إىل كل شخص شعر باإلساءة ،كما
اعتذر عن اســتخدامه بعض الكلمات غري الالئقة ،عرب تسجيل
مصوّر نرشه .وقدّم اعتذاره إىل أهايل حوران كون الشــخصيات
يف الفيلم تتحدث بلهجتهم ،مضيفا ً أن" :ما حصل سوء تقدير"،
وأنه "لم يقصد اإلســاءة إىل الالجئني" .وتعهّ د إزالة الفيلم من
جميع منصات التواصل االجتماعي يف أقرب وقت ،مشريا ً إىل أن
جار عىل ذلك من قبل القائمني عىل الفيلم.
العمل ٍ

كشــفت الفنانة املرصيّة نيليل كريم ،عن تعرضها لإلصابة
بــورم حميد يف وجهها ،مما دفعها للخضــوع لعملية جراحية
صعبة .وقالت" :إكتشفت عقب الفحوصات الطبية التي أجريتها
ســابقاً ،إصابتي بورم حميد يف وجهي ،لذلك اتخذت قرار إجراء
عملية جراحية يف الواليات املتحدة األمريكية الســتئصاله رغم
تحذير األطباء من هذه العمليــة ،خصوصا ً وأن يف حال إجرائي
للعملية سأتعرض لشــلل يف وجهي" .وحرصا ً عىل عدم حصول
تشــوهات يف وجهها ،قرر الطبيب املعالج بأن يقطع جزءا ً من
أذنها إلخفاء الجرح بعد أن أخربته بأنها ممثلة.

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

حاذر الخالفات وال تضخم
األمور .تبدو مرهف اإلحساس
ومتوترا ً بسبب مشكلة يف
العمل تقلقك منذ فرتة.

طريقة التعبري التي تعتمدها
أخريا ً تدفع الرشيك إىل التقرب
منك أكثر فأكثر ،وستالحظ
ذلك قريباً.

قد تجد عند الرشيك مزيدا ً من
الدفء والحنان ،استفد من عطفه
وطيبته لئال تندم عليه الحقاً.

خفف من عصبيتك قدر اإلمكان
وابتعد عن كل ما يوحي بروح
املغامرة هذا األسبوع.

يوم مناسب للقيام بعمل
يتطلب تعاونا ً مع الرشيك،
ويكون عىل أت ّم االستعداد
للتعاون واملساعدة.

إتبع قلبك وحدسك ووحيك،
القلب ميلء باإليجابية هذا اليوم
ويمنحك قوة وشعورا ً بالنفوذ.

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

الوضع العاطفي يشكو من
الجفاء ،بانتظارك انقباض
عاطفي لكنه رسعان ما يزول
وتتأجج العواطف.

أعط أفضل ما لديك ّ
ِ
ألن الظروف
تخترب قدراتك .ال تسمح
للمعنويات بالرتاجع حتّى لو
شعرت بالتعب.

محاوالت الرشيك لفرض رأيه
عليك لن تساعد يف حل األمور،
بل تزيدها تعقيداً ،استدرك
الوضع رسيعاً.

ال تقحم نفسك يف مشاكل مع
الرشيك ،فهو يلجأ إليك طالبا ً
منك الوقوف إىل جانبه.

شؤون مالية ومهنية طارئة
اليوم .قد تتلقى أخبارا ً
ّ
تخص
أحد األشخاص الذي يشغل
مركزا ً مهمّ اً ،فيؤثر األمر عليك.

تشعر بأنّك مسيطر عىل
األوضاع العاطفية وعىل
مشاعرك ،فتتقدّم بخطى
ثابتة أكثر من السابق.

٩

nidaalwatan.com
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 Art et territoireفي نيحا

أطلق "املركز الفرنيس يف لبنان" بالتعاون مع السفارة الفرنسية يف
بريوت مرشوعا ً ثقافيا ً للعــام  ،2022تحت عنوان ""Art et territoire
الذي يهدف إىل دعم املشاريع الفنيّة املك ّرســة لتطوير الرتاث اللبناني.
وهــذا الربنامج يؤكد عــى اإلبداع املعارص وأهمية ترســيخه يف القلب

بالتعاون مع املنظمات والبلديات املحلية .وتحمل الســفارة الفرنسية
و"املركز الفرنيس يف لبنان" هذا املــروع إىل مناطق لبنانية عدّة منها
طرابلس ،جونيه ،دير القمر ،صيدا ،صور ،النبطية ،زحلة وبعلبك.
واختارت لجنة التحكيــم املؤلفة من ممثــي "املركز الفرنيس يف
لبنان" وإدارة الشؤون العامة واالتحاد الدويل لوقاية النباتات ،والجهات
الفاعلة الثقافية  11مرشوعا ً يعكس تمامــا ً التنوع الفني اللبناني يف
جميع أنحاء األرايض.
ومن هذه املشــاريع نظمت جولة يوم الجمعة الفائت يف صور من
كورنيش الخراب إىل املوقع األثري والبلدة القديمة.
كما ينظم نهاية هذا االسبوع جولة يف " ،"NIHATHAوهو تركيب
صوتي ومرئــي تفاعيل ،يف موقع معبد نيحا يومي الســبت واألحد من
الساعة  4من بعد الظهر حتّى  8مسا ًء (لالستعالم.)70273549 :

من نشاط صور

مخيم صيفي لصانعي األفالم اللبنانيين والعرب
يتابع مجتمع "بريوت السينمائي" سلسلة نشاطاته الثقافية والفنية ،وهذه
املرة مع مخيم صيفي ومهرجان لألفالم ،لســينما من اجل السالم ،يمتد من  8اىل
 14آب  ،2022يف "ريرتو فيالج" يف جبل لبنان.
وســيتم من خالله تدريب  40صانع/ة أفالم مقيمني يف لبنان من جنســيات
عربية مختلفة حول كيفية إستعمال الســينما واإلعالم ملنارصة قضايا اإلنسان،
ومناهضة العنف وخطاب الكراهية بمرافقة موريــال أبو الروس ،نيكوال خباز،
دنيز جبّور وهادي سكر.
ويتابع أكثر من  15شــخصية محرتفة من كبــار املوجهني/ات واملخرجني/
ات واملدربني/ات واملتحدثني/ات مثل أشــخاص من املؤسسات الدولية وأساتذة

جامعيني ،املشاركني عن كثب العطائهم التعليمات الالزمة ،ليكونوا دعاة لسينما
من اجل السالم ،وليتمكنوا من انتاج افالم قصرية وأفالم توعوية حول موضوعات
متعلقة بالســام وهذه االعمال ســتجوب العالم عرب نرشها عىل وسائل اإلعالم
التقليدية والرقميــة ،وعرضها يف الكثري من املهرجانــات العاملية ضمن عروض
خاصة حول دور الشباب يف صناعة السينما املسؤولة .كما سيستضيف املشاركون
ضيوفا ً كثرا ً منهم زينة دكاش ،جورج خباز وبهيجة حجيج...
وتبقــى األفالم واألعمال الدرامية مؤثرا ً فعاال ً لناحيــة توجه الرأي العام...
وهذا املخيم يدفعنا خطوة اقرب اىل نرش ثقافة الســام يف املجتمعات كافة ،من
لبنان اىل العالم.

تعلن قائمتها الطويلة

مسابقة
غابت األســماء الكبرية عن قائمة املتنافســن عىل جائزة "بوكر"
األدبية الربيطانية العريقة ،وراوحت بني كاتبة يف العرشين من العمر عن
روايتها األوىل ،وآخر ثمانيني بات عميد سن املرشحني ،وأوضح املنظمون
أنهم شاؤوا من خاللها التعبري عن مخاوف كوكب األرض.
والحظ رئيس لجنة التحكيم نيل ماكغريغور أن الكتب الثالثة عرش
تعكس بالطبع مخاوف الكوكب يف السنوات األخرية وتتيح التفكري فيها،
مشريا ً تحديدا ً إىل األمراض واملسائل العرقية وقضايا النوع االجتماعي أو
حتى هشاشة النظام السيايس.
وباتــت األمريكية ليىل موتــي البالغة عرشين عاما ً أصغر مرشــحة
للجائزة األدبيــة العريقة يف تاريخها ،عن روايتهــا األوىل الزحف اللييل .يف
املقابل ،أصبح الربيطاني آلن غارنر عميدا ً للمرشحني يف تاريخ الجائزة .وقد
اختــر غارنر الذي يبلغ  88عاما ً يف يــوم احتفال توزيع الجوائز يف ترشين
األول املقبل عن روايته "تريكل ووكر" .كذلك شــملت قائمة الرتشــيحات

رواية "أشــياء صغرية مثل هذه" القصرية للكاتبة االيرلندية كلري كيغان،
وهي سبق أن فازت بجائزة "أورويل" للروايات السياسية يف منتصف تموز.
وضمت الالئحة أيضا ً أربعة روائيني آخرين ســبق أن رشــحوا
لجائزة "بوكر" ،هم نو فيوليت بوالوايو من زمبابوي عن "غلوري"
واألمريكية كارن جوي فاولر عن "بوث" والربيطاني غرايم ماكراي
بورنيت عن "دراســة حالة" واألمريكية إليزابيث سرتاوت عن فيلم
"أوه وليام!".
وتولت لجنة تحكيم تضم خمسة أعضاء اختيار األعمال الثالثة
عرش من بني  169رواية نُرشت يف بريطانيــا أو أيرلندا وتُعلن يف 6
أيلول أســماء املتأهلني الســتة إىل املرحلة النهائية ،عىل أن يُعلن
الفائز يف  17ترشين األول ،وينال جائزة نقدية قدرها  50ألف جنيه
اسرتليني نحو  60ألف دوالر إضافة إىل الشهرة العاملية التي يوفرها
له اللقب( .أ ف ب)

شاكيرا ترفض عقد اتفاق مع النيابة العامة
أعلنت النجمة الكولومبية شــاكريا املتهمة
بالضلــوع يف عملية تهرب رضيبي يف إســبانيا
رفضها عقد اتفاق مع النيابــة العامة ،وأعربت
املغنيــة التي تؤكد براءتها عــن عزمها امليض يف
القضية حتى املحاكمة.
وأفاد وكالء شــاكريا أن احتمــال التوصل إىل
اتفاق يبقى مع ذلك مفتوحا ً حتى انطالق املحاكمة
أمام محكمة يف برشــلونة ،علمــا ً أن قرار إحالة
النجمــة البالغة  45عاما ً رســميا ً عىل املحكمة لم
يصدر بعد .وأوضح املحامون أن شــاكريا الواثقة
تمامــا ً برباءتها ال تقبل اتفاقا ً مــع النيابة العامة
وقررت مواصلة اإلجراءات حتى املحاكمة .وشددوا

Corona News

عىل أن املغنية واثقة من أن القضاء سيثبت أنها عىل
حق .واستنكرت شــاكريا االنتهاك التام لحقوقها
واألساليب التعسفية التي تلجأ إليها النيابة العامة،
التي ترصّ عىل املطالبة باألموال التي كسبتها املغنية
خالل جوالتها العامليــة ومن برنامج "ذي فويس"
الذي كانت عضو لجنة التحكيم يف نسخته األمريكية
يف الواليات املتحدة عندما لم تكن مقيمة يف إسبانيا
بعد .كذلك أكدت شــاكريا أنها سبق أن دفعت 17,2
مليون يورو لهيئات الرضائب اإلسبانية ،وبالتايل لم
تعد ترتتب عليها أي ديون للخزانة منذ سنوات عدة.
وتتهم النيابة العامة املغنية بالتهرب من دفع
رضائب بقيمة  14,5مليون يورو عن سنوات 2012

و 2013و .2014وتقول إن" :شاكريا كانت تعيش
يف إســبانيا منذ  ،2011وهي الســنة التي أعلنت
فيها شــاكريا عن عالقتها بنجم نادي برشلونة يف
كرة القدم جريار بيكيه ،لكنهــا أبقت عىل مقرها
الرضيبي يف جزر باهاماس املصنفة مالذا ً رضيبياً،
حتى سنة ."2015
ويقــول محامو شــاكريا إن" :معظم دخلها
حتى العــام  2014كان يأتي من جوالتها العاملية،
وإنها لم تكن تعيش لفرتات تزيد عن ســتة أشهر
يف السنة يف إســبانيا ،وهو رشط لتحديد إقامتها
الرضيبية يف البالد".
(أ ف ب)

جائحة "كورونا" بدأت في سوق ووهان

خلصت دراستان حديثتان إىل أن جائحة "كوفيد  "19 -بدأت
يف ســوق مدينة ووهان الصينية للحيوانات الحية ،ما يشري إىل
أصل حيواني محتمل جدا ً للفريوس.
والدراسة األوىل عبارة عن تحليل جغرايف أظهر أن اإلصابات
األوىل التي اكتشــفت يف كانون األول  2019كانت مرتكزة حول
السوق .أما الدراســة الثانية فكانت تحليالً جينيا ً للفريوس يف
هذه اإلصابات األوىل أظهر أنه من غري املرجح أن يكون الفريوس
انترش عىل نطاق واسع بني البرش قبل ترشين الثاني .2019
ويحتدم الجــدل منذ بدء الجائحة بني الخرباء الذين ما زالوا
يسعون بعد ثالث سنوات تقريبا ً من انتشار الوباء ،ملعرفة أصل
الفريوس .وكتب أحد مؤلفي الدراســتني مايــكل ووربي عالم
الفريوســات يف جامعة أريزونا األمريكية ،رسالة يف العام 2021
يدعو فيها األوســاط العلمية إىل النظر بجدية يف فرضية ترسب

الفريوس من مخترب يف ووهان ،وقال" :من غري املعقول ببساطة
أن يكون الفــروس قد انترش بأي طريقة غري تجارة الحيوانات
يف سوق ووهان".
وح ّلل الباحثون عينات مأخوذة من السوق يف كانون الثاني
 ،2020عىل سبيل املثال من قفص أو عربات .وأظهرت تحليالتهم
أن العينات اإليجابية لـ"ســارس كــوف  "2 -كانت مرتكزة يف
جنوب غرب السوق ،وتحديدا ً حيث كانت تباع حيوانات حية.
وتستند الدراســة الثانية إىل تحليل جينوم الفريوس الذي
أصاب هــذه الحاالت األوىل .وخلصت إىل وجود ســالتني من
الفريوس" ،إيه" و"بي" ،قبل شباط  .2020ويحتمل أن هاتني
الســالتني نتجتا عن حدثني منفصلني النتقــال العدوى إىل
البرش ،كالهما يف سوق ووهان.
(أ ف ب)

١٠
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كــــــــتــــــــاب

" النزاع على جبل لبنان ،ال ّذاكرة الجماعيّة وحرب الجبل"
لمكرم رباح ()٣/3

دبّابات الحزب التقدّمي االشتراكي تدخل بحمدون

الحلقة الثالثة
معركة بحمدون
*لرضورات النرش تم اجتزاء النص
الذي سيصدر ضمن الكتاب يف األول من
آب املقبل*
أواخــر بعد ظهر الثالث من شــهر
أيلــول ،بدأت قوات الجيــش اإلرسائييل
بإخالء آخر جنودها من جبال الشــوف
وعاليــه .تركت عملية إعادة االنتشــار
اإلرسائيلية القوات اللبنانية تحت رحمة
الــدروز الذين كانوا يف تلــك الحِ قبة قد
اســتلموا أعتدة وتعزيــزات من االتحاد
الســوفياتي عرب حلفائهم الفلسطينيني
والســوريني .بحســب رجا حرب ،كان
الحــزب التقدمي االشــراكي ،وبحلول
عام  ،1983قــد جمع قوة مدفعية الفتة
كما احتكم إىل املهارات التقنية املطلوبة
الســتخدامها ،وهو مــا رفضت القوات
اللبنانيــة االعرتاف به .ربمــا كان هذا
اإلنكار القوّاتي متج ّذرا ً يف اعتقاد قادتها
أن ترســانتهم وتدريبهــم الغربيــن/
اإلرسائيليني كانا يفوقان بكثري األسلحة
الســوفياتية التي كان الدروز ي ُْغ ِرقون
بها امليدان .بل لعل األهم من ذلك ،هو أن
القوات اللبنانية كانــت تنظر إىل نزاعها
بوصفه نزاعا ً مع النظام الســوري الذي
"يستعمل جنبالط والدروز كغطاء له" ال
غري ،وذلك بهدف وضع مخ ّ
ططه املشؤوم
يف السيطرة عىل لبنان حيّز التطبيق .ويف
هذا الصــدد ،ثابر فادي فرام عىل اإلحالة
إىل قتال القــوات اللبنانية بوصفه قتاال ً
موجّ ها ً مبارشة ض ّد الغرباء ،ومن بينهم
الزعامة الجنبالطية التي قال فيها:
حلفاؤنا األساســيون هم الدروز،

واملشــكلة األساســية أمام التوصل إىل
هــذا الهدف (أي التحالــف مع الدروز)
هي القيــادة الجنبالطيــة التي كانت
تاريخيا ً ومنــذ أواخر القرن التاســع
عرش ض ّد لبنــان .كانت هــذه القيادة
تســتورد أفكارها وخطها الســيايس
من خارج لبنــان .وعام  1975كانت إىل
جانب اإلرهاب والفلسطينيني ض ّد لبنان
والحزب التقدمي االشرتاكي الذي يرأسه
حاليا ً وليد جنبالط تســ ّلح من اإلرهاب
الدويل والسوريني والشــيوعية الدولية.
ِ
عناصه يف املخيمات الفلســطينية
د ّرب
ومخيمات اإلرهاب ،كما د ّرب ضباطه يف
االتحاد السوفياتي وسوريا.
من وجهة النظر العســكرية ،كانت
القوات اللبنانية بقيادة جعجع قد ع ّززت
مواقعها عرب اإلضافــة إليها تحصينات
ّ
شــق طرقات ومســالك عسكرية
وعرب
جديدة كانت تضمن ملقاتليها الســامة
من قصف الــدروز وكمائنهم .لكن وجَ ب
عىل القــوات اللبنانية ،البالــغ عديدها
خمســة آالف مقاتل ،أن تغطي منطقة
ضخمة املساحة ،يف وقت كانت خطوطها
اإلمداديــة ضعيفة ،ما اقتــى منها يف
بعض األحيــان ،املرور بمحــاذاة قرى
الدروز .بحسب آالن مينارغ ،الذي سبق له
أن خــدم يف الجيش الفرنيس ،وعىل الرغم
من معرفته العســكرية املحدودة ،كانت
القوات اللبنانيــة يف وضع صعب ما كان
يف مصلحتهــا البتّــة .أوالً ،كانت قدرتها
عىل اإلمساك بخطوطها اإلمدادية مسألة
إشــكالية مطروحة عىل الــدوام .ثانياً،
كانت بنيتها امليليشــياوية تشــكل بح ّد
ذاتها إعاقة .فبينما كانت القوات اللبنانية
ِ
ْ
ــبارطيّة
اإلس
أنموذجا ً للقــوة القتالية
املمتَ ِهنَة واملعتــدَّة بهيكليتها الواضحة،
كان جســم قــوات الحــزب التقدمي
االشرتاكي مشــ ّكالً من مجنّدين انضموا

مظاهرة نسائية درزية بوجه االحتالل اإلسرائيلي في قرية عبيه في الشحار الغربي

وليد جنبالط يستعرض العسكر برفقة رجا حرب وأنور الفطايري

إىل امليليشيا بوصفهم منضوين يف وحدات
قروية ،فخاضوا بالتــايل القتال جنبا ً إىل
جنب مع أبنــاء عمومتهــم وخؤولتهم
وجريانهــم .وتجدر اإلشــارة إىل أن هذه
البنيــة العائلية وقعــت يف صلب اآلليات
القتالية التكتيكيــة الدرزية ،التي كانت
تضــع روابط الدم يف املقــدم؛ فالحقيقة
الــرف القائلة بأنهم ســيكون عليهم
الدفاع عن أفراد عائلتهــم املبارشة أكثر
ص ًة لقضية مج ّردة ،جعلت
من القتــال ن ُ ْ َ
من الــدروز مقاتلني غاية يف الرشاســة.
وبطبيعة الحال ،كان من شــأن هذا األمر
أن يقيص الوحدات املتمتعة بمهنية تقنية
أكرب ،كالفصائــل املدفعية واملســلحة،
الشبيهة إىل ح ّد بعيد يف تلك الحِ قبة ،بتلك
التي دفعت بها القوات اللبنانية إىل امليدان.
وعىل الرغم من هذا التقويم العســكري
املكشــوف أو املنعزل أو املع ِّرض للخطر،
كانت القوات اللبنانيــة تغ ّذي األمل عىل
الدوام بأن أمني الجميّل سريسل يف النهاية
بالجيش اللبنانــي إلنقاذها من هالكها
الوشــيك .لكــن ،إن كان يف املــايض من
احرتام متبادل أو ثقة متبادلة بني الجميّل
والقوات اللبنانية ،فإن ذلك االحرتام وتلك
الثقة كانا ،بحلول زمن املواجهة ،قد ذَبُال،
بما أن القوات شعرت أن أمني الجميّل كان
يتمنى لها الخســارة يف املواجهة ،بحيث
يتمكن من إنهــاء اإلرث الذي خ ّلفه أخوه
بشــر .وكنتيجة لهذا الشعور ،راح عدد
من األصوات يتعــاىل ،خالل األيام األخرية
السابقة النســحاب الجيش اإلرسائييل،
وســط القيادة العليا للقــوات اللبنانية،
داعيــة إىل اإلطاحة بالجميّل واإلمســاك
بزمام الدولة وقيــادة الجيش .ولعل أحد
ِ
أكثر الحَ ِمســن نرص ًة لهذه الخطوة كان
أنطوان نجم ،الــذي طلب بأن يقوم فرام
باتخــاذ موقــف حازم وحاســم يف هذا
الشأن ،قائالً:

ما عاد پيار وال أمني قائدين حقيقيني
بعد اآلن .فالسياســة يف لبنــان تحدّد
خارجه .إننا نجتاز تحوّ ال ً تاريخيا ً مهما ً
ّ
تحفظ أقف إىل جانبك يا
للغاية ،وأنا بال
فادي ،رشيطة أن تتــرف بحزم .إنك
ّ
امض
األمل الوحيد
املتبقي للمسيحينيِ .
وت َو َّل مسؤولية القيادة ،وأن ْ ِشئ للقوات
اللبنانيــة مكاتب يف كل مــن تل أبيب
والقدس عىل السواء.
غري أن االنقالب العســكري ولد ميتا ً
بكل بســاطة ،لوجود العديد من املواد عىل
طاولــة القوات اللبنانيــة يف تلك الحِ قبة،
وأولها معركة الجبل الوشــيكة .ولعل أحد
العنارص الــذي قىض عىل هــذا االنقالب
يف املهد ،تمثّل يف الوعــد الذي قطعه أمني
الجميّل لجعجع عندما اجتمع به يف القرص
الجمهوري ،قبل أســبوع عىل انســحاب
قوات الدفاع اإلرسائيليــة .جعجع ،الذي
كان يرشح للرئيس ولقائد جيشــه اللواء
إبراهيم طنّوس ،املهمة الخطرية املرتقبة
والتحديــات العديدة التي ترتبّص به ،وجد
لدى الجميّل كالما ً مطمئناً ،إذ قال له" :ال
تخش شيئاً ،ال تخف" .ثم ما لبث الجميّل
أن ســأل جعجع بطريقة ف ّ
ظةِ " :ل َكم من
الوقت تســتطيع الصمود أمــام هجوم
الدروز قبل أن تحتاجني إلرســال الجيش
للتدخل؟" .أجــاب جعجــع بالفظاظة
عينها عن الســؤال قائالً" :لكم من الوقت
تحتاجني أن أصمد أمام الهجوم؟" .أجاب
الجميّل بعد أن همس شيئا ً يف أذن طنّوس،
"اثنتي عرشة ساعة"؛ فإذا بجعجع يقول:
"لتكن أربعا ً وعرشين ،لكن ال غري".
كانت معركة بحمــدون هي مصدر
القلق األكرب بالنســبة إىل جعجع ،إذ كان
من املتوقع لهذه البلدة أن تش ّكل الجبهة
األساســية التي سيســتهدفها الدروز
بهجومهم .فبحمدون املتكئة عىل الطريق
الدولية بريوت  -دمشق ،كانت ذات أهمية

فادي فرام في جولة على الجبهة

اسرتاتيجية لوقوعها يف صلب تقاطع ثالث
مناطق يف جبل لبنان ،إذ تحدّها عاليه من
الجنوب ،وا َملتْن مــن الرشق ،ومن الغرب
منطقة الجرد الواســعة واملتقاطعة مع
العمق الدرزي يف الشوف.
بالنســبة إىل پول عنــداري ،املكلف
بمهمة الدفاع عن جبهــة بحمدون ،ما
كان األمر ليكون أق ّل من جاثوم يق ِبض
عىل خِ ناقــه .فهو مــا كان ليتحَ ّكم إال
بمائتني وخمســن مقاتالً ،ما كان يميل
عليــه رضورة بذل جهد إضــايف يفوق
قدرته بكثري ،يف مواجهــة الدروز الذين
كانوا يســجّ لون نجاحات الفتة يف حشد
دعم القرى الدرزية املحيطة ،األمر الذي
أخفقت القــوات اللبنانية يف تحقيقه يف
بحمدون وجوارها.
عشــيّة حرب الجبــل ،توجّ ه وليد
جنبالط ،الــذي كان قد غادر لبنان عقب
تع ّرضه ملحاولة اغتيال ،إىل الدروز طالبا ً
منهم تحضري أنفســهم للمهمة الشاقة
املرتقبة .غــر أن كلمــات جنبالط ما
كانت لتكون َف ْزعَ ًة ال غري ،بل إنها كانت
مخترصا ً لذاكــرة متّحدة الجماعية ،بما
أن الدروز كانوا عىل وَشك خوض معركة
ض ّد أعدائهم املوارنــة التاريخيني .قال
جنبالط يف رسالته:
يــا أهلنا يف الجبل ،يــا بني معروف،
يا أحفاد ســلمان [الفاريس] ،إن ساعة
التحدّي الكبري تقرتب ...فالنوايا واضحة
تماماً ،واالستعدادات قائمة ...إنها ساعة
الحفاظ عىل األرض والعِ ْرض ،إنها الكرامة
بعينهــا والوجود بح ّد ذاتــه .األرض لكم
والتاريــخ أنتم القيّمون عليــه ،أبناؤكم
مستقبلكم ،وجودكم قيمتكم وحكمتكم
الرشيفة عىل مفرتق حاسم ،فإما تردّون
َكيْد العِ دَى وتحمونهــا بتضحياتكم التي
بذلتم الكثري منها طيلة عام وإما تستطيع
الهجمة الرببرية الجديدة النيل منكم.

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
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محاولة إللغاء إتفاقية تسليف للقطاع الخاص موقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية قبل اإلنهيار

حكومة "الشحادة منذ الوالدة" تتكبّر على قروض الطاقة المتجددة
بعدما أزكمت روائح الفساد والصفقات أنوف المانحين الدوليين،
مفقدة شهيتهم عن مساعدة لبنان؛ وفي الوقت الذي تبحث
فيه الحكومة بـ"سراج" الخطة االقتصادية ،و"فتيلة" تشريع
االصالحات عن ُمقرض ،ولو في أقاصي االرض .ورغم الغرق بدوامة
العتمة وعدم القدرة على تأمين الفيول للكهرباء ...في خضم كل
هذا ،اعتزمت الحكومة إلغاء إتفاقية قرض ميسرة للمساهمة
في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة
والطاقة المتجددة.
خالــــد أبــــو شقـــــرا
إرصار بعض النواب يف الجلســة الترشيعية
أول من أمس عىل رضورة إعــادة درس إتفاقية
القرض نظرا ً الهميتــه نتيجة االضاءة عىل هذه
النقطــة ،دفع رئيــس الحكومــة إىل "تكحيل"
الفضيحة بطلب ســحب مرشوع القانون ،بدال ً
مــن أن يصيب الكثري من القطاعــات االنتاجية
بـ"العمــى" .ذلك مع العلــم أن القرض املنوي
إلغاؤه يعود إىل العام  .2018ففي ذلك العام صدر
املرسوم رقم  ،3391الذي نص عىل "إبرام إتفاقية
قرض بــن الجمهوريــة اللبنانيــة و"الوكالة
الفرنســية للتنمية" ،بقيمة  34035000دوالر
أمريكي ،للمساهمة يف تمويل إستثمارات القطاع
الخاص يف مجال توفري الطاقة والطاقة املتجددة.
من بعدها أحيل املرسوم إىل مجلس النواب فوافق
عىل االتفاقية ،وصدر القرض بقانون حمل الرقم
.74

ال طلب على القروض!

القرض الذي كان من شــأنه توفري قروض
برشوط ميرسة ملؤسسات االنتاج لتمول مشاريع
الطاقة املتجــددة ،وكفاءة الطاقــة ،بما يف ذلك
تمويل االستثمارات املتصلة بانشاء مبان جديدة
تراعي معايري توفري الطاقة والطاقة املتجددة ،لم
يُنفذ طيلة السنوات االربع املاضية .وذلك "بعدما
أفاد حاكم مرصف لبنــان بتعثر تنفيذ االتفاقية
مع القطاع الخاص بحجة ضعف الطلب ،فطالب
بالغائــه" ،يقول املحامي ربيع الشــاعر" .فيما
الحقيقة أن وضع القرض موضع التنفيذ يتطلب
تخصيص عمولة نقديــة بالدوالر االمريكي .ويف
ظل شــح مصادر العملة االجنبية ّ
فضل الحاكم
عــدم دفــع أي دوالر ،حتى ولــو كان يصب يف

تصرف الحكومة على طريقة "عايزة ومستغنية" بشأن القروض والمساعدات يثير عالمات االستفهام (رمزي الحاج)

مصلحة االقتصاد ،وهدر االموال يف املطارح التي
بالغ االهمية يف مضمونه .كان من شــأنه مساعدة
ال تصب يف خدمة املصلحة العامة".
قطاعات االنتاج يف تأمني الكهرباء بأسعار رخيصة.
وال سيما أن الطاقة تمثل أوىل التحديات لقطاعات
الكل وافق على إلغائه
االنتاج ،وأكــر معاناتها .وهي تكبدها خســائر
كما تقــر االتفاقيات بقانون بعد إرســالها
هائلة بسبب ارتفاع أسعار املازوت ،وزيادة الكلفة
بمرسوم أو مرشوع قانون من الحكومة ،تدرسها
التشغيلية .واملفارقة هنا أن "الدولة ليست عاجزة
اللجــان النيابية املعنية قبــل التصويت عليها يف
فقط عن تأمني البدائل" ،برأي الشاعر" ،إنما أيضا ً
الهيئة العامة ،فإن الغاءها يتطلب السري بالطريقة
ال تستطيع االقرتاض من أي جهة خارجية النعدام
نفسها .وهذا ما حصل مع اتفاقية القرض املكلف
الثقة بها" .وهي قد تــرىض اليوم بأكثر الرشوط
مجلس االنمــاء واالعمار بادارته.
اجحافــا ً يف ســبيل الحصول عىل
حيــث أحيل الطلب بمرســوم إىل
"حفنــة" من الــدوالرات ،فكيف
املجلــس النيابي ،ح ّ
ط عند اللجان
لها أن ترفــض قرضا ً موجودا ً بني
واملوازنة،
املــال
املشــركة ،اي:
وأعضاء
توافقت
الحكومة
يديهــا ،ومخصصا ً لواحد من أكثر
العامة
االشــغال
االدارة العــدل،
اللجان النيابية المشتركة القطاعــات حاجة وهــو الطاقة
االقتصاد
واملياه،
والطاقة
والنقل
البديلة؟!
على إلغاء قرض بالغ
والتخطيط،
والصناعة
والتجــارة
أكثر مــن ذلك يأتــي إلغاء
األهمية في مضمونه
والشــؤون الخارجية واملغرتبني،
القــرض لبنانيــا ً يف الوقت الذي
الدفــاع الوطنــي والداخليــة
اتفق فيه قادة االتحــاد االوروبي عىل تخفيض
التي
والبيئة)
االتصــاالت،
والبلديــات ،االعــام
استهالك الطاقة بنســبة  15يف املئة ،ويجهدون
بحضور
اجتماعها
بعد
الشــاعر
توافقت بحسب
اليجــاد حلول طاقوية بديلة عــن الغاز الرويس
وبرئاســة
املعنية،
والــوزارات
الحكومة
ممثيل
ووســائل الطاقة االحفوريــة االخرى .ونحن يف
عىل
الفائت
تموز
21
يف
صعــب
أبو
الياس
النائب
لبنــان ،من ال ننعم بســاعة كهربــاء عىل مدار
"إلغاء اتفاقية القرض .والحجة أن الدولة تكبدت
النهــار ،نرفــض القروض املخصصــة للطاقة
القرض،
خســارة من دون أن تســتفيد من هذا
ألســباب أقل ما يقال فيها أنها واهية بأحســن
وأن
الوطنية.
وخاصة يف ظل تدني ســعر العملة
االحوال ،ويمكن معالجتها وتحســن رشوطها
ســعر الفائدة يف االتفاقية أعىل من سعر الفائدة
ملا فيه مصلحة االقتصاد ككل بأســوأ الحاالت.
املعمول به وقــت توقيع االتفاق ،وهناك مبلغ 86
وبــرأي الشــاعر أن "تفاصيل االتفــاق لجهة
ألف دوالر مرتتب عىل الدولة".
اآلجال ،وحجم القروض ،ونســب الفائدة يمكن
إعادة صياغتهــا أو االتفاق عليهــا مع الوكالة
قمة التناقض
الفرنسية للتنمية .ويف جميع الحاالت ما لم يكن
يمثل
املذكور
القرض
ملف
معالجة
ما جرى يف
يصح يف العــام  ،2018قد يكون أكثر من مقبول
وأعضاء
فالحكومة
التناقض".
"قمة
برأي الشاعر
يف الظروف الراهنة نتيجة االنهيار وتراجع قيمة
قرض
إلغاء
عىل
توافقا
املشــركة
النيابية
اللجان
العملة ،وزيادة أكالف الطاقة التقليدية بشــكل

الدوالر إلى  30ألف ليرة
و 51مليون ليرة حجم تداول "صيرفة"

أزمة الخبز نحو الحل ّ
وعودة  5مطاحن إلى العمل
أعلــن وزيــر االقتصــاد
والتجــارة يف حكومة ترصيف
األعمال أمني سالم "دخول نحو
 49ألف طن من القمح إىل البلد
نهاية األسبوع الجاري ويجب أال
نرى طوابري بعد ذلك ،وسنالحق
من يريد أن يختلق أزمة" .وأ ّكد
ّ
أن "األزمة هي نتيجة ملا يحصل ألن الطحني ُسق من البلد".
من جهته أشار مدير مكتب الحبوب والشمندر السكري يف وزارة
االقتصاد جرجس بربــاري إىل ّ
أن "خلية األزمة قامت بتوزيع الطحني
وفق القدرة اإلنتاجية لألفران كما وألزمت املطاحن التي تمتلك كميات
إضافية ،بتوزيــع مخزونها عىل املطاحن املقفلــة لتتمكن من تلبية
األســواق ،األمر الذي أدى إىل عودة  5مطاحن إىل العمل ،ليصبح إجمايل
عدد املطاحن التي تفتح أبوابها ."10
وأضاف يف حديث اذاعي" :هناك باخرة ثالثة تفرغ اليوم (أمس)،
والبعض لديه أمور شخصية إلثارة البلبلة ،إال أن الخلية تقوم بواجباتها
وتجد الحلول لتعود األمور وتنتظم".

إرتفع سعر رصف الدوالر يف السوق
الســوداء أمس بقيمة  100لرية لبنانية
وســجّ ل  29950لرية لبنانية للرشاء و
 30000لرية لببيع الدوالر الواحد.
ّ
منصــة "صريفة"
وعىل صعيــد
بلغ حجــم التداول عليهــا ليوم أمس
 51,000,000دوالر أمريكــي بمعــدل
 25600لرية لبنانية للدوالر الواحد وفقا ً
ألسعار رصف العمليات التي نُفذت من
قبل املصارف ومؤسسات الرصافة عىل
املنصة.
وذ ّكر مرصف لبنان أنه عىل املصارف
ومؤسسات الرصافة اإلستمرار بتسجيل
كافة عمليات البيع والرشاء عىل منصة
" "Sayrafaوفقا ً للتعاميم الصادرة بهذا
الخصوص.

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0123
هرفينا األوكرانية
$ 0.0273

هائل .هذا إذا ســلمنا جــدال ً بصحة االدعاء بان
مكمن املشــكلة هو رشوط القرض .مع العلم أن
أغلب الظن هو أن القرض لم يسوق ،والكثري من
القطاعات االنتاجية ليست عىل علم به .خصوصا ً
انه ترافق مع بدء االنهيار وما تبعه من مشــاكل
وإغالقات بسبب انتشار وباء كورونا".
وعليه فــان الطلب بالغائه ومن ثم ســحب
املرســوم بحجة إعادة الدرس يمثــل "تضييعا ً
للوقت" ،مــن وجهة نظر الشــاعر" .وال يخدم
االقتصاد والقطاعات االنتاجية واالقتصاد .وهو
دليل عىل ســوء االدارة والفشل يف حمل امللفات".
وبرأيه "إذا كانت املشــكلة تراجع شــهية طلب
القطــاع الخاص عىل هذا النــوع من القروض،
وهذا فيه الكثري من التشــكيك ،فلماذا ال يحوّل
القرض إىل تأمني الطاقة يف مؤسســات الدولة،
وال سيما منها تلك الحيوية ،كالجامعة اللبنانية
وإدارة السري  -النافعة ،والدوائر العقارية ...التي
توقفت قبل ارضاب املوظفني عن العمل بســبب
عدم وجود الكهربــاء .وباقفالها تفوّت مليارات
اللريات عىل خزينة الدولة".
تــرف الحكومة عــى طريقــة "عايزة
ومســتغنية" بشــأن القروض واملساعدات يثري
االســتغراب .فهي مثال ً لم ترفض رشوط قروض
االسكان الجديدة وما يرافقها من قروض الطاقة
الشمسية الفردية ،مع العلم أنها تختلف جوهريا ً
عما كان سائدا ً قبل االزمة لجهة الفوائد واآلجال.
وهنا يصبح السؤال هل ممنوع تحقيق االكتفاء
الذاتي عىل مســتوى واســع يف مجال الكهرباء؟
وهل املطلوب إبقــاء التلزيمات بالطاقة املتجددة
والحرارية يف يد قلة لتحقيــق املصلحة الخاصة
عىل العامة؟ أســئلة كثرية جوابها واحد :كل يوم
ّ
يتبي أكثر عن عدم وجود رؤية ومسؤولية الدارة
واحدة من أعقد االزمات.

االسترليني
$ 1.2047
الين الياباني
$ 0.0073

بيـتـكـوين
$ 21559
الذهب
$ 1720

CMC crypto
$ 490
الفـضـة
$ 18.62

الروبل
$ 0.0168
بــرنــت
$ 105.87

اليوان الصيني
$ 0.1480
خام WTI
$ 96.94

الليرة التركية
$ 0.0554
طن القمح
$ 346
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إقتـــصـــــاد
العـــدد  - 895السنــــة الـرابـعـة

الـخـمـيـس  ٢٨تـمـوز 2022

"«اللجنة الوزارية"» ُتقرّ تعويض إنتاج يومي
للموظفين العامين بين  150و 350ألف ليرة
إجتمع رئيس حكومة ترصيف األعمال نجيب ميقاتي
مع «اللجنة الوزارية ملعالجــة تداعيات األزمة املالية عىل
ســر املرفق العام» ،املتعلقة بمتابعــة إحتياجات املرفق
العام.
وتق ّرر يف نهاية اإلجتماع الذي حصل بني رئيس مجلس
الوزراء واملدراء العامني ،بدعوة من رئيسة مجلس الخدمة،
وبعد املداولة ،وبانتظار إقرار املوازنة العامة ،ما ييل:
أوالً ،أكــدت عىل ما تــم إقراره مؤخــرا ً لناحية منح
مســاعدة مالية إضافية تعادل قيمة راتــب كامل وبدل
نقل يومي مقداره  95000ل .ل يســتفيد منها جميع مَ ن
شــملهم قرار مجلس الــوزراء ذو الصلة ،برشط حضور
يومني عىل األقل.
ثانياً :إعطاء تعويض إنتاج عن كل يوم حضور فعيل
اىل مركز العمل يف اإلدارات العامة وتعاونية موظفي الدولة
وذلك لشهري آب وأيلول عىل النحو اآلتي:
150000ل .ل ملوظفي الفئة الخامســة ومن يماثلهم
من املتعاقدين واألجراء ومقدمي الخدمات.
 200000ل .ل ملوظفي الفئة الرابعة ومن يماثلهم من
املتعاقدين.
 250000ل.ل ملوظفي الفئة الثالثة ومن يماثلهم من
املتعاقدين.
 300000ل.ل ملوظفي الفئة الثانية.
 350000ل .ل ملوظفي الفئة األوىل.
عىل أال يستحق التعويض املذكور إال بحضور املوظف

فعليا ً اىل مركز عمله ثالثة أيام عىل األقل أســبوعيا ً خالل
الدوام الرسمي.
ثالثاً :الطلب من الرؤساء التسلسليني اتخاذ اإلجراءات
اإلدارية والتأديبيــة ،بما فيها اإلحالة اىل التفتيش املركزي
والهيئة العليا للتأديب بحق من يتخ ّلف من املعنيني املبينني
أعاله عن الحضور من دون مسوغ قانوني ملدة يومني عىل
األقــل ،وتطبيق أحكام نظام املوظفــن بحق من ينقطع
عــن الحضور من دون مربر ملــدة  15يوما ً لجهة اعتباره
مستقيالً من الخدمة ،والطلب اىل التفتيش املركزي متابعة
جميع الجهات املعنية يف ســبيل تطبيق اإلجراءات اآلنفة
الذكر.
رابعاً :الطلب اىل املؤسســات العامة والبلديات التقدم
من سلطة الوصاية بدراسة عن األكالف املالية املرتتبة عن
تطبيق اآللية املشار إليها أعاله عىل املستخدمني واملتعاقدين
واألجراء لدى ك ّل منها ،واقرتاح ســبل التمويل ليصار اىل
مناقشة ما تقدّم يف االجتماع املقبل للجنة األسبوع املقبل.
خامســاً :إقرار اعتمــاد بقيمــة  4آالف مليار لرية
لتغطية نفقات االستشــفاء والطبابة للقوى العسكرية
ووزارة الصحة العامة وتعاونية موظفي الدولة وصناديق
التعاضد ،إضافة اىل تأمني مبلــغ  200مليار لرية لبنانية
كجزء مــن املســتحقات العائدة اىل الصنــدوق الوطني
للضمان اإلجتماعي.
سادساً :إعطاء مساهمة مالية بقيمة  50مليار لرية
لبنانية للجامعة اللبنانية لتسيري أوضاعها وتأمني مصالح

األساتذة والعاملني بكافة مسمّ ياتهم والطالب فيها.
ســابعاً :تكليــف وزارة املالية إعداد دراســة إلعادة
النظــر يف الرواتب واألجور يف القطــاع العام لجهة إجراء
زيــادة تدريجية تؤمن مواءمة الدخــل مع تغري األوضاع
االقتصادية واالجتماعية والتضخم وزيادة غالء املعيشة.
من جهتــه ح ّذر إتحاد النقابــات العمالية للمصالح
املستقلة واملؤسسات العامة من أن يتسبب الح ّل الحكومي
ملعالجــة تدني رواتب القطاع العام بإرضاب املؤسســات
العامة بدل ان يؤدي اىل فكه ألنه حرم املؤسسات هذه من
تعويض االنتاج.

إعطاء بدل اإلنتاجية «مشروط»

أعلن وزير املالية يف حكومة ترصيف األعالم يوســف
الخليــل ان اللجنة الوزارية التــي اجتمعت اليوم (أمس)
برئاســة رئيس الحكومة نجيب ميقاتــي يف الرساي قد
وافقت عــى الطرح الذي أعدتــه وزارة املالية وقدمته اىل
اللجنــة يف اجتماعها والذي يقيض بإعطــاء بدل إنتاجية
مقطوع يوميا ً للموظفني ،العاملني يف اإلدارة العامة يرتاوح
بني  150و 350ألف لرية يوميا ً رشط حضور املستفيد ثالثة
أيام أســبوعيا ً عىل األقل وذلك من نهار االثنني حتى نهار
الخميس من كل اسبوع خالل الدوام الرسمي.
وعىل الفور أعدت وزارة املالية مرســوما ً بهذا الشأن
ووقع عليه الوزير الخليل وقد تم تحويله اىل رئاسة مجلس
الوزراء ليأخذ مساره القانوني ويصبح نافذاً.

شيا :ال يجب إضاعة لبنان الوقت للقيام باإلصالحات
شدّدت الســفرية األمريكية دوروثي
شيا عىل وجوب «أال يخرس لبنان أي وقت
للقيام بإصالحات ال ســيما أمام صندوق
النقد الــدويل» ،معتــرة أن «اإلصالحات
ليست فقط لصندوق النقد إنما هي باألصل
للبنان» .وقالت «ندرك أن الوقت مهم جدا ً
بالنسبة اىل لبنان ،وال يجب إضاعة املزيد
من أجــل القيام باإلصالحــات» ،مؤكدة
«رضورة العمــل عىل اســتدامة تأمني
الطاقة والكهرباء للمستشفيات واملدارس
واألعمال واملصانع» ،ودعــت إىل «إجراء
االنتخابات الرئاســية يف وقتها ونحن هنا
لندعم الواجبات الدستورية».
زارت شيا أمس ،جمعية الصناعيني
اللبنانيني حيث كان يف اســتقبالها رئيس
الجمعية سليم الزعني ،نائبا الرئيس زياد
بكداش وجورج نرصاوي ،أعضاء مجلس
اإلدارة ،مدير عام الجمعية طالل حجازي،
رؤساء الجمعية الســابقون فادي عبود
وجاك رصاف ،ورئيس نقابــة املقاولني
مــارون الحلــو ،ورئيس تجمــع رجال
وسيدات األعمال نيكوال بو خاطر ،وعدد
من الصناعيني واإلعالميني.
ورافــق الســفرية شــيا يف زيارتها
اىل جمعية الصناعيــن امللحق التجاري
يف الســفارة نعمــان طيار ،املستشــار
االقتصادي برايــن بارون ،ممثل USAID
دوغالس بالكو.
وأكــد الزعنــي أن الصناعيني وعىل
رغم كل التحديات ال يزالون يقدمون كل

الدعم للبنان مــن خالل العمل عىل توفري
كل احتياجاته وذلك لتجنب انهيار البالد.
وكشــف أن القطاع الصناعــي هو أكثر
ّ
يشغل يدا ً عاملة يف البالد ورغم كل
قطاع
التحديات لن نرتاجع ولن نهاجر وباقون
يف لبنان.
وقــال :يقدَّر الناتــج املحيل يف لبنان
بنحو  18مليــار دوالر وتشــ ّكل حصة
الصناعة اللبنانية نحو  .60%واســتطاع
القطاع الصناعي خــال الفرتة املاضية
تحقيق النمــو ،وتمكنا من التوســع يف
السوق املحلية وش ّكل الكثري من املنتجات
الصناعيــة الوطنية بديــاً عن منتجات
أجنبية يف لبنان .وأضاف :كذلك عىل صعيد
التصدير زادت صادراتنــا ،بحيث يمكن
القــول إن العــام  2021كان من أفضل
األعوام من حيث أرقام التصدير بحيث بلغ
حجم الصادرات الصناعية اللبنانية نحو
 4.12مليــارات دوالر ،ونتوقع أن نحافظ
عىل حجم الصادرات هذا خالل هذا العام
فالقطاع ال يزال ينمو.
وأ ّكــد الزعني عــزم الصناعيني عىل
«البقــاء يف لبنان واملســاهمة بنهوض
اقتصاده وتطوره ،وقال « قادرون عىل ذلك
بمساعدة االصدقاء مثل الواليات املتحدة
االمريكيــة التي قدمت وال تزال الكثري من
الدعم للبنان يف مختلف القطاعات.
مــن جهتهــا ،أعربــت شــيا عن
اســتعدادها لتقديم كل الدعم الالزم بما
يخدم لبنان واقتصاده.

شيا خالل لقائها أعضاء مجلس إدارة جمعية الصناعيين

وقالــت :إن الواليــات املتحدة هي
صديقة رشيكة للبنــان .وهي كانت من
أول الداعمني لتوقيــع لبنان اتفاقية مع
صندوق النقد الدويل ليستعيد عافيته ،وال
نزال داعمني لكل اإلجــراءات اإلصالحية
التي عىل الحكومــة أن تتخذها من أجل
الســر باالتفاق مع صندوق النقد ألننا
نعترب أن يف ذلك فرصة لالقتصاد اللبناني».

أولوية للبنك الدولي

وأشــارت اىل أن هناك اليوم أولويتني
للبنــك الدويل يعمل عليهمــا يف لبنان مع
الدولة ،األوىل تأمني القرض من أجل توفري
الكهرباء للبنان ونسعى اىل إيجاد رشكاء
لهذا القرض للنهــوض بالقطاع مجدداً،
مؤكدة أنه «يف حال إعطاء القرض للبنان،

ونتمنــى ان تتــم املوافقة عليــه قريباً،
ســتقوم الخزانة االمريكية باالطالع عىل
امللف للبت به ،وال شك ان هذا امللف يحتاج
اىل الوقت واىل املتابعة الحثيثة».
وأبــدت «كامــل اســتعداد الجانب
األمريكي لتقديم كل الدعم الالزم للبنان»،
الفتة اىل أن «كل ما نحــاول العمل عليه
هو املســاعدة عىل إعادة البالد اىل س ّكة
التعايف».
بعد ذلك ،دار حوار بني السفرية شيا
واملشــاركني يف االجتماع حــول عدد من
القضايا املتعلقة باإلصالحات واملفاوضات
مع صندوق النقد الدويل والدعم األمريكي
للبنــان ،ودعــت يف خاللــه إىل «إجراء
االنتخابات الرئاســية يف وقتها ونحن هنا
لندعم الواجبات الدستورية».

إطالق مبادرة إشراك الشباب في صناعة القرار
أطلق وزير العمل يف حكومة ترصيف األعمال مصطفى بريم
مبادرة باســم الوزارة تحت عنوان «أعطني فكرة وشاركني يف
صناعة القرار الرسمي» ،وقال «نعيش يف أصعب املراحل التي لم
تم ّر علينا حتى يف الحرب األهلية حيث اإلنهيارات عىل كل الصعد،
ذلك خالل افتتاح «جمعية املركز اإلســامي للتوجيه والتعليم
العايل» و»اتحاد شباب العهد» «امللتقى الشبابي» بعنوان «فرص
عمل الشباب يف لبنان :تحديات وفرص» ،برعاية وحضور الوزير
بريم وبالتعاون مع بلدية الغبريي.
وقال بريم «ألننا نؤمن بالشــباب أطلق مبادرة باسم وزارة
العمل وهي «أعطني فكرة وشاركني يف صناعة القرار الرسمي»
وهذه املبادرة ليســت يف الهواء الطلق ولذلك أعلن استقبايل أي

فكرة يقدمها أي شاب أو شابة لتوثيقها ث ّم اعتمادها وسأنسبها
لصاحب القرار وأعلنها كوزير عمل» .وأكد أنه «يف وزارة العمل
ح ّركنا األجور تحت عنوان :ما ال يدرك ك ّله ،ال يرتك ج ّله ،أطلقنا
من جديد لجنة املؤرش التي كانت متوقفة عىل مدى  6ســنوات
حيث اجتمعت ثماني مرات خالل ثمانية أشهر ،مواجهة العطالة
قبل البطالة حيــث حرصت  126مهنــة باللبنانيني الن هناك
منافسة قاســية ،كما أطلقنا منصة التوظيف املجاني وهناك
تطبيقان جديدان مع منظمة العمل الدولية ،هذه املنصة بحاجة
اىل تفعيل ،ووقعنا مذكرات تفاهم مــع جمعيات لهذا التفعيل
واليوم سنوقع مذكرة تفاهم تحصل للمرة االوىل يف إدارة لبنانية
مــع رائد التحول الرقمي يف العالم العربــي طالل ابو غزالة من

اجل تأمني لوازم وتحفيز التدريب وتعزيز التحول الرقمي وأيضا ً
محاولة توفري أونالين من اجل أال يهاجر الشباب والشابات ،كما
أطلقنا خطة التحــول الرقمي من  2022اىل  2025ووافق عليها
مجلس الوزراء بناء عىل دراســة من متطوعني ملدة سبعة عرش
يوما ً وهي دراســة لم تكلف الدولــة اللبنانية لرية واحدة وهي
تتحدث عن تأمني طاقة شمسية للوزارة وأيضا ً التدريب املهني
املعجل والتحول الرقمي وصوال ً اىل داتا معلومات كبرية تســمح
بالتحميل وتساعد عىل التوظيف والتوصيف لنصل بها اىل معاملة
إلكرتونية تسهل عىل الناس أمورهم وأيضا ً املوارد البرشية التي
راهنت عليها نظرا ً لفقدان املوارد املادية واللوجستية وبذلك نقدم
نموذجا ً يخدم الجميع من دون استثناء».

أخبار سريعة
البنك الدولي :قرض
ّ
سيوفر الطحين
القمح
إجتمع وزير االقتصاد والتجارة
أمين سالم في مكتبه ،مع
المدير الجديد لمجموعة البنك
الدولي في قسم المشرق الذي
يضم ايران والعراق واألردن
وسوريا ولبنان في الشرق
األوسط إضافة الى منطقة شمال
أفريقيا ،جان كريستوف كاريه
،Jean- Christophe Carret
والمدير االقليمي السابق ساروج
كومارجاه ،Saroj KumarJah
لمناسبة انتهاء مهام األخير في
لبنان وتعيين كاريه خلفا ً له.
وشدد على أهمية القرض الذي
أنجحه سالم إلمدادات القمح،
ضمانا ً لتوافر القمح في لبنان
إلنتاج الخبز ،خصوصا ً في ظل
التحديات العالمية في موضوع
األمن الغذائي وتحديدا ً منطقة
الشرق األوسط.
وأعرب سالم عن تقديره الستجابة
البنك الدولي السريعة والدعم
الكامل للحفاظ على شبكة األمن
االجتماعي والغذائي في لبنان
من خالل عدد من البرامج التي
يرعاها البنك الدولي.

البنزين يرتفع  14ألف ليرة
إرتفع سعر صفيحة البنزين
بنوعيه  14000ليرة فيما استقر
سعر صفيحة المازوت وسعر
قارورة الغاز ،وذلك وفق جدول
تركيب االسعار الصادر عن وزارة
الطاقة والمياه  -المديرية العامة
للنفط.
واصبحت االسعار على الشكل
التالي:
صفيحة البنزين  95اوكتان :
 605000ليرة .
صفيحة البنزين  98اوكتان
 617000ليرة .
صفيحة المازوت  647000ليرة .
قارورة الغاز 311000 :ليرة.
وعزا عضو نقابة أصحاب محطات
المحروقات جورج البراكس
صدور جدول تركيب األسعار
أمس لمادة البنزين فقط ،إلى
«انتقال مصرف لبنان من تأمين
الدوالر الستيراد هذه المادة من
 100%وفق سعر صرف الدوالر
المعتمَد على «منصة صيرفة» الى
 85%والباقي  15%بحسب سعر
صرف الدوالر في السوق الحرة.
فارتفع سعر صفيحة البنزين
 14000ليرة ليصبح 605000
ليرة.

بريطانيا :إضراب ّ
عمال
السكة الحديد
ّ
نفذ نحو  40ألف عامل في السكة
الحديد البريطانية إضرابا ً احتجاجا ً
على األجور والوظائف ،بعد شهر
من إضرابهم األكبر منذ  30عاماً،
في خض ّم أزمة القدرة الشرائية
في بريطانيا .ويأتي ذلك بعد عدم
حصولهم على مطالبهم إثر إضراب
تاريخي استم ّر ثالثة أيام أواخر
حزيران ،دعت النقابة الوطنية
لعمال السكة الحديد  RMTإلى
تنفيذ إضراب عن العمل مدة 24
ساعة على أمل الحصول خصوصا ً
على أجور أفضل ،في مواجهة
تضخم حاد في البالد قد يتجاوز
 11%في نهاية العام .وهي مسألة
ساخنة سينبغي على خلف رئيس
الوزراء بوريس جونسون الذي
استقال معالجتها.

تــتــــــــمــات
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عقيقي أمام مجلس القضاء اليوم...

وتحت وطأة أجندة تقويض السلطة القضائية نفسها ،يربز اليوم التئام
مجلس القضاء األعىل للوقوف عىل جملة من املســلكيات امللتبســة يف أداء
بعض القضاة املوالني للثنائي الحاكم« ،حزب الله» و»التيار الوطني الحر»،
ال سيما منهم القاضيان فادي عقيقي وغادة عون ،مع اتجاه األنظار بشكل
خاص إىل مجريات جلســة االستماع إىل أقوال مفوض الحكومة باإلنابة لدى
املحكمة العسكرية يف قضية توقيف النائب البطريركي املطران موىس الحاج
ومصادرة هاتفه واملساعدات املالية والدوائية التي كان ينقلها إىل لبنان .غري
ّ
أن مصادر واســعة االطالع نقلت لـ»نداء الوطن» عدم وجود حماسة لدى
مجلس القضاء «للغوص والغرق يف مستنقع أي ملفات قضائية ذات خلفيات
سياسية» ولذلك ّ
فإن أغلب الظن ّ
أن جلسة االستماع للقايض عقيقي ستكون
أشبه بـ»خطوة رفع عتب شكلية الستيضاح األخري وإعطائه الفرصة لتربير
منطلقاته يف منح اإلشــارة القضائية إىل األمن العام لتوقيف املطران الحاج
ومصادرة مقتنياته ،عىل أن تنتهي الجلسة من دون اتخاذ أي تدبري بحقه».
وأوضحــت املصادر ّ
أن مجلس القضاء األعــى ومنذ بداية أزمة توقيف
املطران الحاج «تعامل بربودة مع هذه القضية بشــكل أثار استياء الدوائر
الكنســية يف بكركي بموازاة االمتعاض من تراخي وزير العدل وتنصله من
تحمل أي مسؤولية يف مقاربة التجاوزات القضائية يف امللف ال سيما لناحية
تخطي أحكام القانون الفاتيكاني النافذ يف لبنان بخصوص صالحية مساءلة
رجال الدين الكنســيني» ،مشري ًة يف الوقت عينه إىل ّ
أن «معالجة هذه القضية
ً
ليست قضائية نظرا ً للخلفيات السياسية التي ّ
عب عنها رصاحة البطريرك
املاروني بشارة الراعي ،ولذلك ّ
فإن االتصاالت تتكثف يف الدوائر املعنية ملعالجة
القضية بعيدا ً من اإلعالم ،وهي تتمحور بشــكل أساس حول مسألة إعادة
األموال واألدوية التي تمت مصادرتها ،خصوصا ً بعدما تب ّلغ القايض عقيقي
بشكل قاطع ّ
أن املطران الحاج لن يتوجه تحت أي سبب أو ظرف إىل املحكمة
العسكرية».
وكذلك يف جلسة االســتماع للقاضية غادة عون والقايض رجا حاموش
يف مسألة اقتحام األوىل املرصف املركزي يف بريوت األسبوع الفائت متجاوزة
صالحية الثانــي املكانية ،توقعت املصادر أن تنتهي الجلســة «كما درجت
ً
العادة من دون نتيجة تُذكر يف ما يتصل بمسلكية القاضية عون»،
معربة عن
قناعتها ّ
بأن «أي قرار تأديبي حاســم لن يصدر عن السلطة القضائية بهذا
الشأن لعدم إتاحة املجال أمام زيادة الرشخ القضائي أكثر يف األسابيع األخرية
من العهد العوني».
ويف الغضــون ،تفاعلت أمس قضية إبداء األمني العــام لـ»حزب الله»
السيد حسن نرصالله استعداده الســتقدام الفيول اإليراني مجانا ً إىل لبنان
لتشــغيل معامل الكهرباء رشط موافقة الحكومة اللبنانية املســبقة عىل
ذلك ،األمر الذي دفع رئيس حزب «القوات اللبنانية» ســمري جعجع إىل ّ
حث
الحكومة عىل «املوافقة عىل عرض السيد نرصالله لعدم ترك الشعب اللبناني
عرضة لألقاويل التي ال ترتكز إىل أي أساس من الصحة» ،مذكرا ً بـ»ما حصل
يف موضــوع املازوت (اإليراني) وانتهى بباخرتــن أم ثالث وصلت إىل الناس
مدفوعة باســتثناء تربعات قليلة جدا ً كالتربعات التي تقوم بها أي جمعية
خريية».
ورأت أوساط سياســية «صلة مبارشة بني هذه القضية التي كان أول
من أثارها رئيس «التيار الوطني الحر» جربان باسيل وبني الكباش الحكومي
ً
موضحة ّ
الدائر بينه وبني الرئيس املكلف نجيب ميقاتي»،
أن باسيل أراد من
وراء هذا الطرح «حرش ميقاتي» ورمي كرة املسؤولية عن إغراق اللبنانيني يف
«العتمة» إىل ملعب رئيس حكومة ترصيف األعمال ،عرب تحميله وزر رفض
استقدام الفيول اإليراني املجاني ملعامل االنتاج ،لعلم باسيل يقينا ً باستحالة
منح الحكومة اللبنانية املوافقة الرســمية عىل هكذا طرح ربطا ً بالعقوبات
الدولية عىل إيران والعقبات اللوجستية التي تحول دون تنفيذه.

موظفو اإلدارة العامة لم يخضعوا للتهديد...

باالضافة إىل املســاعدة االجتماعية املتمثلة براتب إضايف ،سيعطى كل
موظــف يف االدارة العامة وتعاونية موظفي الدولــة  95ألف لرية كبدل نقل
يومي ،وتعويض اجتماعي يرتاوح بني  150و 350ألف لرية .عىل أال يستحق
التعويــض املذكور إال بحضور املوظف فعليــا ً اىل مركز عمله ثالثة أيام عىل
األقل أسبوعيا ً خالل الدوام الرسمي .هذه القرارات «لم تعط املوظف الشعور
باالمان وأن هناك دولة تهتم بمصالحه» ،بحســب رئيســة رابطة موظفي
االدارة العامة نوال نرص« .هذا من دون التطرق إىل التقديمات املعطاة والتي
ال ترقى إىل مســتوى املعاناة .فما ســمي بتعويض االنتاج هو بمثابة بدل
النقل الــذي يجب أن نتقاضاه مضافا ً إىل  95ألف لرية .ومع هذا أتى متفاوتا ً
بحسب التصنيف الوظيفي بما يحمل ظلما ً كبرياً .حيث يستفيد موظف الفئة
الخامسة من  150الف لرية فيما املدراء العامون من  350ألف لرية .ومع هذا
يهددوننا بإجراءات قانونية مع العلم أنهم ليسوا بموقع تهديد فنحن أصحاب
الحقوق التي سلبت».
هذه املقررات يف حال تطبيقها «ستسبب مشاكل أكثر ما تقدم حلوالً»،
مــن وجهة نظر عضــو املجلس االقتصــادي واالجتماعي عدنــان رمّ ال.
فـ»الحكومة ميــزت ببدل االنتاج عن غري حق بني املوظفني ،ولم تعدل ببدل
النقل ،فقســمتهم فئات مع أن الكلفة الكبرية التي يتحملونها هي بالنقل
وليــس بالدور الوظيفي .باالضافة إىل كون القــرار يزرع بذور التفرقة بني
موظفي الدولة بســبب التمييــز الواضح فهو لن يحل مشــكلة املواطنني
وقطاعات االنتاج» ،برأي رمّ ال الذي يشدد عىل ّ
أن «رجوع املوظفني ال يعني
انتظام العمــل إىل االدارات ،وعودتهم لن تكون ذات فائدة إذا ما ترافقت مع
فك بقية االرضابات يف الكثري من املؤسســات .فماذا ينفع الطالب الذي يريد
التخصــص يف الخارج إذا كان عاجزا ً عن الحصول عىل أوراقه املدرســية أو
إخراج قيد أو جواز سفر» .ولعل هذا ما عرب عنه بيان اتحاد النقابات العمالية
للمصالح املستقلة واملؤسسات العامة الذي أعلن االرضاب التحذيري ابتداء
من اليوم الخميس لغاية الثالثاء  2آب لعدم شــملهم بتعويض االنتاج املقر
ملوظفي االدارة العامة.
أما لجهة الكلفة التي ســتنتج عن القرار فهي تقدر باملتوسط بحواىل
 8.5ماليني لرية للموظف الواحد ،اذا افرتضنا أن متوســط الرواتب هو 2.5
مليون لرية .وإذا افرتضنا وجود نحــو  15ألف موظف يف االدارة العامة فان
الكلفة ســتصل شــهريا ً إىل  130مليار لرية و  1500مليار سنوياً ،و»هذه
الزيادة ستستتبع بمطالبات من بقية املوظفني الذين يصل عددهم إىل 350
ألفا ً وهنا فان الكلفة ستكون خيالية» ،بحسب رمّ ال ،مع العلم أن موظفي
االدارة العامة ظلموا أكثر من بقية املوظفني يف الزودات املاضية .وليس بهذه
الطريقة تحل املشاكل.
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كييف ُتهاجم في خيرسون...

واستعادت القوات األوكرانية يف األسابيع األخرية مساحات من منطقة
خريسون التي احت ّلتها القوات الروسية .وتم ّكنت قوات الهجوم املضاد التي
ّ
تتلقى دعما ً من املدفعية بعيدة املدى التي زوّدتها بها دول الغرب ،من االقرتاب
من مدينة خريسون ،يف حني أعلن مسؤولون أوكرانيون أن قواتهم يف منطقة
البحر األســود ّ
غيت نهجها من دفاعي إىل هجومي ،مؤكدين أن خريسون
ستتح ّرر حتما ً يف نهاية أيلول.
ويف الغضونّ ،
عي الربملان األوكراني أندريي كوســتني املحامي والنائب
من حزب الرئيس فولوديمري زيلينســكي يف منصب املدّعي العام ،مع مهمّ ة
أساســية تتمثل يف «معاقبة ك ّل مجرم حــرب رويس» .ووافق الربملان عىل
ترشــيحه بغالبية  299صوتا ً بحضور زيلينسكي ،بعد أكثر من أسبوع من
إقالة إيرينا فينيديكتوفا املفاجئة من هذا املنصب.
توازياً ،د ّ
ُشــن رسميّا ً باألمس مركز تنسيق صادرات الحبوب األوكرانية
عرب البحر األسود يف اسطنبول بموجب اإلتفاقات املوقعة يف  22تموز .وكشف
وزير الدفاع الرتكي خلويص أكار يف مراســم قصــرة ّ
أن املركز الذي يقع يف
أكاديمية عسكرية ســيُديره « 5ممثلني عن روسيا وأوكرانيا واألمم املتحدة،
باإلضافة إىل تركيا ،بعدد متساو من العسكريني واملدنيني».
وبموجب هذه اإلتفاقات التي أُبرمت ملدّة  4أشــهر بني روسيا وأوكرانيا
وتركيا واألمم املتحدة ،ســيكون هذا املركز مك ّلفــا ً إجراء عمليات تفتيش
للسفن لدى ابحارها ،ولدى وصولها إىل اسطنبول للتحقق من أنها ال تنقل ّإل
الحبوب .وأوضح أكار أن القوافل ستُبحر من موانئ أوديسا وترشنومورسك
ويوزنــي ،يف وقت أعلنت فيه البحرية األوكرانية أن هــذه املوانئ األوكرانية
الثالثة «استأنفت العمل».
من جهته ،أشار األدمريال األمريكي السابق فريد كيني ،الذي يُمثّل األمم
املتحدة ،إىل أن «الوظيفة األوىل» للمركــز الجديد هي «ضمان املالحة اآلمنة
لسفن الشــحن» ،الفتا ً إىل أن «اإلتفاق يشــمل الحبوب واملنتجات الغذائية
واألسمدة» ،من دون أن يتم ّكن من تأكيد ما إذا كان اإلتفاق ينطبق أيضا ً عىل
املواد الغذائية املصدّرة من روسيا.
وعىل صعيد الطاقة ،انخفضت شــحنات الغاز عرب خط األنابيب «نورد
سرتيم» إىل حواىل  20يف املئة من سعته ،بحسب بيانات الهيئة األملانية املشغلة،
ما يُع ّزز خطر حدوث نقص هذا الشــتاء يف أوروبا .بالتزامن ،شهدت أسعار
الغاز يف أوروبا ارتفاعا ً قياســيّاً ،إذ أفادت وكالة «بلومربغ» بأن األســعار
ارتفعت بنسبة تصل إىل  14يف املئة ،مشري ًة إىل أن األسعار الحالية أعىل بـ10
أضعاف عن املستوى املعتاد خالل هذا الوقت من العام.
إىل ذلك ،اتهم الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون خالل مؤتمر صحايف مع
نظريه البنيني باتريس تالون يف كوتونو ،روسيا ،بأنها «واحدة من آخر قوى
االستعمار اإلمربيالية» بعد شنّها «الحرب لالستيالء عىل أرايض» أوكرانيا .ويف
الوقت عينه ،شــدّد وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف من أوغندا عىل
أن موسكو ليست مســؤولة عن «أزمتَ ْي الطاقة والغذاء» ،مستنكرا ً «حملة
صاخبة حول هذا املوضوع» ،فيما كشــف وزير الخارجية األمريكي أنطوني
بلينكن أنه سيتحدّث يف األيام املقبلة مع الفروف للم ّرة األوىل منذ بداية الحرب،
الفتا ً إىل أنه سيُناقش معه إتفاق الحبوب وملف موقوفني أمريكيني ،يف وقت
أفادت فيه وسائل إعالم أمريكيّة عن احتمال حصول تبادل سجناء مع روسيا.

"رسالة صدر ّية" للوالئيين :نحن هنا!

وانطلقت التظاهرة بعد ظهر أمس من ساحة التحرير يف وسط العاصمة،
حيث رفع املتظاهرون األعالم العراقية وصورا ً للصدر ،ث ّم توجّ هوا عرب جرس
الجمهورية إىل بوابات املنطقة الخرضاء .وتم ّكن املتظاهرون املحتجّ ون عىل
ّ
تسمية «اإلطار التنسيقي» للسوداني
كمرشحه لرئاسة الوزراء ،من دخول
املنطقة الخرضاء ،حيث أطلقت القوات األمنية عليهم الغاز املســيّل للدموع
ملنعهم من التقدّم نحو الربملان.
ومع ذلك ،نجح املتظاهرون يف دخول مبنــى الربملان ،واقتحموا قاعته
الرئيســية وهم يرفعون األعالم العراقية ويُطلقــون الهتافات ،فيما حمل
بعضهم صور مقتدى الصدر ،يف حني قال املتظاهر بشــار من داخل الربملان
لوكالة «فرانس برس»« :دخلنا رفضا ً للعملية السياسية ك ّلها ،ال نُريد حكومة
توافقية ،نُريد شــخصا ً مستقالً يخدم الشعب .وحسب التوجيهات نُغادر أو
نبقى».
وإثر اقتحام املنطقة الخرضاء ،اعترب رئيس الوزراء العراقي مصطفى
الكاظمي يف بيان أن عىل املتظاهرين «اإللتزام بسلميّتهم وبتعليمات القوات
األمنية املســؤولة عن حمايتهم حســب الضوابط والقوانني» ،ودعاهم إىل
ثان املتظاهرين
«اإلنسحاب الفوري من املنطقة الخرضاء» .كما دعا يف بيان ٍ
إىل «اإلنسحاب الفوري من مبنى مجلس النواب».
وتوجّ ه مســؤولون يف التيار الصدري ،بينهم حاكــم الزاميل الذي كان
نائب رئيس مجلس النواب قبل اســتقالته من الربملان إىل املكان ،وطلبوا من
املتظاهرين اإلنســحاب ،وفق مسؤول يف وزارة الداخلية .وقال املتظاهر عيل
الشمري« :خرجنا للمطالبة بتغيري الطبقة السياسية الفاسدة» ،مضيفاً« :أنا
أرفض ترشيح محمد السوداني ألنّه فاسد ويتبع كتلة دولة القانون» .تابع:
«نرفض السوداني وأي شخص يأتي به اإلطار التنسيقي».
كما قال املتظاهر محمد عيل إنه يتظاهر «ض ّد الفاسدين املوجودين يف
الحكم» ،مضيفاً« :أنا ض ّد ترشيح السوداني ألنّه فاسد وتابع للمالكي .ك ّلهم
فاسدون ،اإلطار التنسيقي فاســد» .وتابع« :الشخص الوحيد املوجود الذي
يُطالب بحقوق الشعب اليوم هو مقتدى الصدر».
وتعليقا ً عىل ما حصل ،أصدر «اإلطار التنسيقي» بيانا ً جاء فيه أنه «منذ
ّ
يوم أمس (الثلثاء) هناك تح ّركات ودعوات مشــبوهة
تحض عىل الفوىض
وإثارة الفتنة ورضب السلم األهيل» ،معتربا ً أن «ما جرى من أحداث متسارعة
والسماح للمتظاهرين بدخول املنطقة الحكومية الخاصة واقتحام مجلس
النواب ...وعدم قيام القوات املعنية بواجبها ،يُثري الشبهات بشكل كبري» ،فيما
أفــادت قناة «العربية» بأن قائد «فيلق القدس» يف «الحرس الثوري» اإليراني
إسماعيل قاآني وصل إىل العاصمة العراقية بغداد يف وقت سابق أمس.
وسمّ ى «اإلطار التنسيقي» الذي يض ّم كتالً شيعية أبرزها «دولة القانون»
بزعامة رئيس الوزراء األســبق نوري املالكــي وكتلة الفتح املمثلة لفصائل
«الحشد الشعبي» املوايل إليران ،النائب الحايل والوزير واملحافظ السابق محمد
شياع السوداني ،املنبثق من الطبقة السياسية التقليديةّ ،
مرشحا ً له.
وكان السوداني ( 52عاماً) سابقا ً يف حزب الدعوة وإئتالف دولة القانون
بزعامة املالكي ،أبرز الخصوم السياســيني للصدر ،قبل أن يستقيل منهما
حني طرح اســمه ّ
مرشحا ً لرئاسة الوزراء يف العام  .2019لكن الثوّار رفضوا
ترشيحه حينها.
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أفقيا:

 – 1طبيعة مفترسة  -قبل
اليوم.
 - 2مدينة ألمانية  -اإلحصاء.
 - 3مهت ّز مضطرب  -خاصته
باألجنبية.
 - 4زفاف  -منطاد.
 - 5العب ومــدرب كرة قدم
أرجنتيني راحل.
 - 6دولة أوروبية.
 - 7طعم ا لحنظل  -مد ينة
أميركية في والية كولورادو.
 - 8ثاني حــروف األبجدية
اليونانية  -خاصته.
 - 9بلدة لبنانية في قضاء
زراعي.
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 – 1شابه وحاكى  -ما َتخلَّ َ
احتراق الموا ّد.
 - 2ممثل إنكليزي راحل قام بلعب
دور العميل السري جيمس بوند.
 - 3المص ّور  -أغلظ أوتار العود.
 - 4أشار بيده  -ملكة عربية.
 - 5شديد الخوف.
 - 6ماركة ألبسة وأحذية عالمية.
النسيان.
 - 7الهجران ْ
ُ - 8مساعد  -عملة عربية.
 - 9حاجز  -قاتلهم أشد قتال.
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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  - ٨٩٥السنــــة الـرابـعـة

الـخـمـيـس  ٢٨تـمـوز 2022

العاهل األردني لالبيد :إليجاد أفق سياسي لتحقيق السالم
إســتقبل العاهل األردنــي امللك عبدالله
الثاني رئيس الوزراء اإلرسائييل يائري البيد يف
قرص الحســينية يف عَ مّ ان أمس ،وبحث معه
«رضورة إيجاد أفق سيايس لتحقيق السالم»
بني الفلســطينيني واإلرسائيليني ،بحسب ما
أفاد بيان صادر عن الديوان امللكي األردني.
وأوضح الديــوان امللكي أن امللك عبدالله
أكد خــال لقائه البيــد «رضورة إيجاد أفق
ســيايس لتحقيق الســام العادل والشامل
والدائم عىل أساس ح ّل الدولتَ ْي ،وتعزيز األمن
واإلستقرار ،والتنمية اإلقليمية التي ال ب ّد أن
يكون الفلسطينيون جزءا ً منها».
وأشــار امللك إىل «أهمّ ية البناء عىل زيارة
الرئيــس األمريكي جو بايــدن إىل املنطقة»،
مشــدّدا ً عىل «رضورة الحفاظ عىل التهدئة
الشــاملة يف الفرتة املقبلة ،واحرتام الوضع
التاريخــي والقانونــي القائــم يف القدس
ومقدّساتها اإلسالمية واملسيحية».

كما تناول لقاء العاهل األردني ورئيس
الوزراء اإلرسائييل «قضايــا النقل والتجارة
واملياه والطاقة ُ
وسبل التعامل معها» .والتقى
امللك عبداللــه الثاني الرئيس الفلســطيني
محمود عباس يف عَ مّ ــان األحد ،وبحث معه
خصوصــا ً اإلنتخابات اإلرسائيليــة املقبلة
وتأثريهــا عىل فرص اســتئناف مفاوضات
السالم بني الفلسطينيني واإلرسائيليني.
وكان العاهل األردني قد التقى يف  29آذار
يف عَ مّ ان وزير الدفاع اإلرسائييل بيني غانتس
وبحث معه «التهدئة الشاملة» يف القدس .كما
إلتقى العاهل األردني يف العارش من آذار بالبيد
الذي كان ال يزال وزيرا ً للخارجية.
وتوقفــت املفاوضات السياســية بني
الجانب َْي الفلســطيني واإلرسائييل يف العام
 ،2014بعدمــا أرصّ الجانب الفلســطيني
عىل وقــف االســتيطان اإلرسائييل رشطا ً
الستئنافها.

تونس تعتمد دستورًا يُكرّس
النظام الرئاسي
حقق الرئيس التونيس قيس ســعيّد
نجاحا ً يف اختبار اإلستفتاء بموافقة غالبية
كبرية من املشــاركني فيــه عىل مرشوع
الدســتور الجديد الذي يمنحه صالحيات
واسعة قد تُع ّرض الديموقراطية التونسية
الفتية للخطر ،فيمــا يعترب معارضوه أن
تدنّي املشاركة يُقوّض رشعية العملية.
وإذ أعلن رئيس الهيئة العليا املستق ّلة
لإلنتخابات فاروق بوعسكر مساء الثلثاء
قبــول الهيئة مــروع ّ
نص الدســتور
الجديد للجمهورية التونســية املعروض
عىل اإلســتفتاء بعد أن أيّده  94.6يف املئة،
أوضح أن العدد االجمايل للمشــاركني يف
اإلستفتاء بلغ  2756607ناخبني من أصل
 9.3ماليني يحق لهم التصويت ،وقد صوّت
 2607848بـ»نعم» عىل الدستور الجديد.
وكان ســعيد قد تحدّث عن «مرحلة
جديدة» خــال خطاب أمــام مؤيّديه يف
وســط تونس العاصمة ،قائــاً ّ
إن «ما
قام به الشــعب درس ،أبدع التونسيون يف
توجيهه إىل العالم» .وأضاف« :اليوم عربنا
مــن ضفة إىل أخرى ...مــن ضفة اليأس
واالحباط إىل ضفة األمل والعمل ،وسن ُ ّ
حقق
هذا بفضل إرادة الشعب والترشيعات التي
ستوضع لخدمته».
ويف املقابــل ،اتهمت «جبهة الخالص
الوطني» ،وهي تحالف أحزاب معارضة يف

تونس ،الهيئة اإلنتخابية ،بـ»تزوير» أرقام
نسبة املشاركة يف اإلستفتاء عىل الدستور،
مد ً
ّعية أن استفتاء سعيّد «فشل».
توازياً ،أخذ االتحاد األوروبي «علماً»
بنتيجة اإلســتفتاء ودعا الســلطات إىل
الحفاظ عىل الح ّريات األساسية يف إعالن
نرشه وزيــر خارجية االتحــاد األوروبي
جوزيب بوريل باســم األعضــاء الـ.27
وأشــار االتحاد إىل أن اإلســتفتاء سجّ ل
«نسبة مشــاركة ضعيفة» ،مشدّدا ً عىل
ّ
التوصل إىل «إجماع واســع» بني
رضورة
القوى السياسية واملجتمع املدني يف شأن
«كافة اإلصالحات السياسية واالقتصادية
املهمة التي ستقوم بها تونس».

تتحمل عواقب زيارة
بكين :واشنطن
ّ
بيلوسي لتايوان
ح ّذرت الصني من أن واشنطن «ستتحمّ ل
العواقــب» إذا زارت رئيســة مجلس النواب
األمريكي نانيس بيلويس تايــوان يف آب ،مع
تصاعد التوتــرات بني البل َديْــن قبل مكاملة
َ
الرئيس ْي جو بايدن ويش
هاتفية متوقعة بني
جينبينغ.
وقــال الناطق باســم وزارة الخارجية
الصينية تشاو ليجيان خالل مؤتمر صحايف
دوري أمــس« :إذا مضت الواليــات املتحدة
قدما ً يف زيارة تايوانّ ...
فإن الجانب األمريكي
ســيتحمّ ل ك ّل العواقب املرتتبــة عىل ذلك»،
مضيفاً« :نحن نُعارض بشدّة زيارة بيلويس
إىل تايوان».
وتُثري الزيارة املحتملة لبيلويس إىل تايوان
قلق إدارة الرئيس جو بايدن خشية اعتبارها
تجاوزا ً لخطوط الصني الحمراء.
توازيــاً ،ح ّذر مســاعد وزيــر الدفاع
األمريكي لشــؤون األمن يف املحي َ
ط ْي الهندي
والهادئ إييل راتنر مــن أن ترصّفات الصني
يف بحر الصني الجنوبي تُهدّد بوقوع «حادث
خطر» يف آسيا واملحيط الهادئ.
وخالل كلمة له يف ندوة بمركز الدراسات

اإلسرتاتيجية والدولية يف واشنطن ،قال راتنر:
«عىل مدى السنوات الخمس املاضية ،زاد عدد
عمليات االعرتاض للجيش الصيني غري اآلمنة
للطائرات والسفن العسكرية التابعة للواليات
املتحدة وحلفائهــا ورشكائها الذين يعملون
بشــكل قانوني يف املجال الجوّي الدويل فوق
بحر الصني الجنوبي بشكل كبري».
ورأى أنه «إذا اســتم ّر الجيش الصيني
باســتخدام هذا النموذج من الســلوكّ ،
فإن
وقوع حادث كبري يف آســيا ســيكون مج ّرد
مسألة وقت».

أخبار سريعة
أبو ظبي وطهران
ُتناقشان تعزيز العالقات

الملك األردني خالل استقباله رئيس الوزراء اإلسرائيلي في قصر الحسينية في َع ّمان
أمس (الديوان الملكي األردني)

إشتباكات دمو ّية تهز ّ السويداء
إنتهت اشــتباكات عنيفة بني فصيل
موال لدمشق ومســ ّلحني معارضني لها يف
محافظة الســويداء ذات الغالبية الدرزية
يف جنوب ســوريا ،بمقتل  17مســ ّلحا ً من
َ
الطرف ْي خــال يومَ ْي ،وفــق ما أحىص
«املرصد السوري لحقوق اإلنسان» أمس.
واندلعت اإلشتباكات الثالثاء يف قريتَ ْي
تقعان شمال مدينة السويداء ،غداة عملية
ّ
املحل املوايل لدمشــق
خطف اتُهم الفصيل
بالوقوف خلفها.
وأفاد املرصد بـ»ارتفاع حصيلة القتىل
إىل  17مســ ّلحاً 10 ،منهــم مــن الفصيل
املوايل للنظام و 7من املجموعات املعارضة
ً
إضافة إىل إصابــة أكثر من  40آخرين
له،
بجروح ،بينهم مدنيون».
وبحســب املرصد ،انتهت االشتباكات
بعد محارصة مقاتيل املجموعات املعارضة
مق ّرات الفصيل املوايل لدمشــق يف القريتَ ْي
حيث اندلعت مواجهات عنيفة ،فيما ال يزال
مصري متزعّ م املس ّلحني املوالني وهو راجي
فلحوط ،مجهوالً.
وبثت شبكة «الســويداء  »24املح ّلية

ناقش وزيرا الخارجية اإلماراتي
عبدالله بن زايد آل نهيان
واإليراني حسين أمير عبداللهيان
ُسبل تعزيز العالقات بين البل َديْن،
بحسب ما أفادت وكالة األنباء
اإلماراتية أمس ،فيما تدرس أبو
ظبي إرسال سفير إلى طهران.
وأوضحت الوكالة أن الوزير
اإلماراتي تلقى اتصاال ً هاتفيّا ً
من نظيره اإليراني جرى خالله
«بحث العالقات الثنائية ومجاالت
التعاون المشترك ُ
وسبل دفعها
إلى األمام وتعزيزها بما يُحقق
المصالح المشتركة للبل َديْن».
وأشار عبدالله بن زايد إلى
«حرص دولة اإلمارات على تعزيز
أمن واستقرار المنطقة وتلبية
تط ّلعات شعوبها إلى التنمية
واالزدهار ودعمها كافة الجهود
المبذولة في هذا الصدد» .من
جهتها ،ذكرت الخارجية اإليرانية
ّ
أن عبداللهيان أشاد بـ»النظرة
اإليجابية لكبار المسؤولين في
البل َديْن حول العالقات الثنائية».

تنديد بـ"موجة"
إعدامات في إيران
لألنبــاء رشيط فيديو يظهــر تجمّ ع بضع
مئات من سكان مدينة السويداء يف ساحة
عامة ،احتفاء بـ»تم ّكــن الفصائل املح ّلية
مــن القضاء» عــى الفصيل املــوايل الذي
وصفته بأنه «عصابة إرهابية».
وأفادت بعثور الفصائــل املح ّلية لدى
مهاجمــة أحد مقــ ّرات مت ّزعــم الفصيل
املوايل عــى «آالت ومكابس لتصنيع حبوب
الكبتاغون» ،وهو ما أكده املرصد أيضاً.
والحكومــة الســورية موجــودة يف
ّ
املؤسسات الرسمية
محافظة السويداء عرب
واملراكز األمنيــة ،يف حني ينترش الجيش يف
محيط املحافظة.

يلمح إلى احتمال ّ
ترشحه مجدّدًا
ترامب ّ
ألقى دونالد ترامب الذي عاد إىل واشنطن للم ّرة األوىل منذ غادر البيت األبيض،
خطابا ً يرقى إىل مســتوى خطاب حملة رئاسية تخ ّللته تلميحات قوية إىل احتمال
ّ
ترشحه لوالية جديدة يف .2024
وبدعوة من «معهد أمريكا فريست بولييس» ،وهو مركز أبحاث يُديره حلفاؤه،
قدّم الرئيس الجمهوري السابق خ ّ
طة عمل لـ»الرئيس الجمهوري الذي سيعود إىل
البيت األبيض يف .»2024
وعىل مدى أكثر من ســاعة ونصف الســاعة ،تحدّث ترامــب عن مواضيعه
ّ
املفضلة ،خصوصا ً مكافحة الهجرة والجريمة ،بينما هاجم بشدّة خلفه جو بايدن
متّهما ً إيّاه بـ»إركاع الواليات املتحدة» .وبعدما رسم صورة قاتمة عن البالد ،قال:
ّ
«القصة لم تنتهِ بعد ونحن نستع ّد لعودة مذهلة ،ليس لدينا خيار آخر».
ووصــف ترامب اللجنــة النيابية التي تُ ّ
حقق يف أحداث الســادس من كانون
الثانــي بأنّها مؤ ّلفة من «لصوص وقراصنة» ،معتــرا ً أنّهم «يُريدون الوصول إيل ّ
حتّى ال أتم ّكن من العمل ألجلكم بعد اآلن ،لكنّني ال أعتقد أنها ستنجح».
وخالفا ً لــك ّل خطاباته التي يســتذكر فيها «التزويــر اإلنتخابي» و»رسقة
اإلنتخابات» ،لم يتحدّث ترامب عن ذلك ،لكنّه قال« :خضت الســباق الرئايس أوّل
م ّرة وفــزت ،ث ّم خضته م ّرة ثانية وفزت بأصوات أكثر» ،قبل أن يُضيف« :قد أقوم
بذلك للم ّرة الثالثة!» ،واعدا ً «بتفاصيل» إضافية يف األسابيع املقبلة.

شجبت منظمتان غير حكوميّتَيْن
إحداهما منظمة العفو الدولية أمس
«موجة عمليات إعدام» في إيران،
حيث نُفذت عقوبة اإلعدام بحق
أكثر من  250شخصا ً في األشهر
الستة األولى من العام الحالي «بعد
محاكمات جائرة» .وقالت نائبة
مديرة المكتب اإلقليمي للشرق
األوسط وشمال أفريقيا في العفو
الدولية ديانا الطحاوي في بيان:
«خالل األشهر الستة األولى من
العام  ،2022أعدمت السلطات
اإليرانية ما معدّله شخصا ً واحدا ً
على األق ّل يوميّاً» .وأضافت« :تُ ّ
نفذ
أجهزة الدولة عمليات قتل واسعة
النطاق في كافة أنحاء البالد في
اعتداء سافر على الحق في الحياة»،
مشير ًة إلى أنّه ج ّراء «موجة عمليات
اإلعدام بوتيرة مروّعة» ستتجاوز
إيران قريبا ً إجمالي  314عملية
إعدام ُسجّ لت خالل العام 2021
بكامله.

تصفية محافظ صومالي
بهجوم إنتحاري
ُق ِت َل  9أشخاص بينهم محافظ
منطقة ماركا في جنوب الصومال
أمس ،خالل هجوم إنتحاري
بالقرب من مبنى حكومي .وأعلنت
حركة الشباب اإلسالمية مسؤوليّتها
عن الهجوم ،مشير ًة إلى استهداف
عبد الله علي أحمد وافو محافظ
منطقة ماركا الواقعة في منطقة
شبيلي السفلى على بُعد حوالى
 100كيلومتر جنوب مقديشو.
وأكد الضابط في شرطة ماركا
إبراهيم علي لوكالة «فرانس برس»
ّ
أن «المحافظ عبد الله وافو ُقتل
ج ّراء انفجار مع  8أشخاص آخرين
معظمهم من أفراد األمن» ،موضحا ً
أن «الشرطة ال تزال تُ ّ
حقق في
الحادث ،لكن هناك ّ
مؤشرات على
أن انتحاريّا ً ّ
ّ
نفذ الهجوم القاتل».
وأشار إلى أن «الهجوم حصل
أمام مكتب إدارة مقاطعة ماركا،
حيث كان المحافظ يتحدّث إلى
الناس» ،فيما أفاد شهود عيان ّ
بأن
اإلنتحاري الذي كان يرتدي مالبس
مدنية ،إقترب من المحافظ قبل أن
يُفجّ ر نفسه.

الريــــاضـــية
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برشلونة  -جوفنتوس  2-2وريال  -أميركا  2-2و ّديًا
تعــادل برشــلونة اإلســباني
وجوفنتــوس اإليطــايل  2-2يف داالس،
ضمــن لقــاء ودي خــال جولتهما
األمريكية االستعدادية للموسم الكروي
الجديد ،بثنائية لكل من الفرنيس عثمان
ديمبيليه ومويس كني.
عىل ملعب "كوتون بــول" ،وضع
ديمبيليه برشلونة يف املقدمة بعد مرور
 34دقيقة بتخطيــه كال ً من الكولومبي
خــوان كــوادرادو والربازيــي أليكس
ساندرو قبل التسجيل يف شباك الحارس
البولوني فويتشيخ تشيتشني.
وجاء رد جوفنتــوس بعد  5دقائق
حني عوّض كــوادرادو خطأه يف الهدف
االفتتاحــي لربشــلونة بتمريــره كرة
عرضية وصلت اىل كــن ،الذي أودعها
شباك الحارس األملاني مارك-أندري تري
شتيغن.
لكن الكولومبي أخطأ مجددا ً وسمح
لديمبيليه يف إعادة برشــلونة اىل املقدمة
حني فشل يف تدخله الدفاعي عىل الالعب
الفرنيس الــذي تخطى مانويل لوكاتييل
وأرسل الكرة يف الشباك اإليطالية (.)40

ونجح جوفنتــوس يف إدراك التعادل
بعدما تابع كني الكرة يف الشــباك عقب
لعبــة ثنائية بني الســويرسي دينيس
زكريا ولوكاتييل (.)52
الالفــت كان الظهور الباهت للوافد
الجديد اىل برشــلونة ،الهداف البولوني
روبرت ليفاندوفســكي الذي استبدله
تشايف يف منتصف الشوط الثاني.
من جهته ،ما زال ريال مدريد بطل
الدوري اإلسباني ودوري أبطال أوروبا،
يبحــث عن فــوزه األول يف هذه الجولة
االســتعدادية ،بعدما تعادل عىل ملعب
"أوراكل بارك" يف سان فرانسيسكو مع
كلوب أمريكا املكسيكي .2-2
وكان فريق املــدرب اإليطايل كارلو
أنشــيلوتي يف طريقه لحسم اللقاء ،قبل
أن يحرمه منه العبه الســابق اإلسباني
ألفارو فيدالغو من ركلة جزاء يف الدقيقة
 82من املباراة ،التي بدأها النادي امللكي
بشكل سيئ بعد تلقيه هدفا ً يف الدقيقة
 5بمتابعة من هنري مارتن لتســديدة
ميغيل ليون.
لكــن بطل أوروبــا ر ّد بهدفني عرب

فوز العهد والتضامن
في كأس النخبة
إفتتحــت بعد ظهــر أمس
مســابقة كأس "النخبة" لكرة
القدم إســتعدادا ً للموسم الجديد
 2023-2022الــذي ينطلق اوائل
شــهر أيلــول املقبــل للدرجتني
األوىل والثانية .فعىل ملعب بلدية
جونيــة ،فاز العهد بطــل لبنان
عىل الربج بهدفني نظيفني ضمن
املجموعــة األوىل التي تض ّم أيضا ً
فريق شــباب الســاحل .وسجل
الهدفني أحمــد زريق والنيجريي
سامود قادري يف الدقيقتني ()11
و( .)91وضمن املجموعة الثانية،
تغلب التضامن صور عىل النجمة
بهدفني مقابل هدف واحد عىل ملعب بلدية بحمدون .ولم يخ ُل اللقاء
من الخشونة والعصبيّة مما إضط ّر حكم الساحة محمد شمص اىل
رفع بطاقته الصفراء مرات عدّة يف وجــه العبي الفريقني ،إضافة
ّ
بحق العــب الفريق الجنوبي عيل خروبه.
اىل بطاقة حمراء واحدة
وأحرز عدنان ســلوم ( )80وغســان رسية ( )93هديف التضامن،
وحسن شعيتو من ركلة جزاء ( )55هدف النجمة.
عىل صعيد آخر تنطلق اليوم مباريات كأس "التحدي" ،فيلتقي
يف املجموعة االوىل الســام زغرتا مع الحكمــة عىل ملعب طرابلس
البلدي الساعة الخامســة عرصاً ،بينما يتواجه يف املجموعة الثانية
اإلخاء األهــي عاليه مع طرابلس الريايض عىل ملعب جونية البلدي
عند الرابعة من بعد الظهر.

حارس أميركا يتصدّى سابحًا إلحدى تسديدات ريال (أ ف ب)

الفرنــي كريم بنزيمة الــذي توغل يف
منطقة الجزاء وتبادل الكرة مع ماركو
أسينســيو قبل أن يســددها يف شباك

الهــداف
توصــل
األوروغواياني لويس سواريز اىل
اتفاق مبدئي مع فريق بداياته
الكروية ناســيونال ،من أجل
العــودة اىل صفوفه لفرتة ثالثة
أشهر قبل مونديال قطر املقرر
نهاية العام الجاري.
وترك ســواريز ( 35عاماً)
أتلتيكو مدريد اإلسباني يف نهاية
املوســم املايض ،وهــو يبحث
عن فريــق جديــد للدفاع عن
ألوانه ،لكن يبــدو أنه لم يجده
حتى اآلن ما سيجعله يعود اىل
ناسيونال االوروغواياني بعقد
لثالثة أشــهر تحضريا ً لخوض
مشــاركته الرابعــة يف كأس
العالم.
وبدأ ســواريز مسريته يف
ناسيونال الذي منحه يف  18أيار
 2005بداياته مع الفريق األول
يف عمر الثامنة عرشة.
وبعــد موســم كامــل
مــع الفريــق األول ،انتقل اىل
غرونينغن الهولنــدي وبعدها

أنفق مانشســر يونايتد االنكليزي  58مليون دوالر للحصول عىل خدمات املدافع
األرجنتيني الدويل ليساندرو مارتينيز من أجاكس أمسرتدام الهولندي.
ولعب مارتينيز ( 24عاماً) والذي تعاقد مــع يونايتد حتى العام  2027مع خيار
التجديــد لعام إضايف ،يف صفوف أجاكس منذ العــام  2019وخاض معه  120مباراة،
سجل خاللها  6أهداف ،كما فاز بلقب الدوري الهولندي مرتني بارشاف مدرب يونايتد
الحايل إريك تن هاغ ،قبل انتقاله أخريا ً إىل ملعب "أولد ترافورد".
وخاض مارتيميز  7مباريات مع املنتخب االرجنتيني ،وتُوّ ج معه بلقب مســابقة
"كوبا أمريكا"  2021التي اقيمت يف الربازيل.
وأكــد أجاكس أنه توصل إىل اتفاق مع يونايتد عىل رســوم نقل
قدرها  58.2مليــون دوالر ( 57.37مليون يــورو) ،بما يف ذلك
املتغريات ،حيث من املمكن أن ترتفع قيمة الصفقة إىل 67.37
مليون يورو يف صفقة قياســية لالعب قادم من الدوري
الهولندي.
وبات مارتينيز ،الذي بدأ مســرته مع نادي نيولز
أولد بويز األرجنتيني وانتقل إىل مواطنه ديفينســا إي
خوستيســيا ،ثالث تعاقدات يونايتد هذا الصيف بعد
الظهري الهولندي ترييل ماالســيا وصانع األلعاب الدنماركي
كريستيان إريكسن.
ويستهل يونايتد ،الذي أنهى املوســم املنرصم يف املركز
الســادس املخيب لآلمال ،املوسم الجديد بلقاء مضيفه
برايتون يف  7آب املقبل( .أ ف ب)

أخبار سريعة
فوز ثالث تواليًا للبنان

الحــارس غيريمــو أوتشــوا ،وأضاف
البلجيكــي إدين هــازار الثاني للفريق
امللكي من ركلة جزاء( .أ ف ب)

سواريز إلى ناسيونال

يضم مارتينيز
مانشستر يونايتد
ّ
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حقق منتخب لبنان للذكور بكرة
السلة لفئة تحت الـ 18سنة فوزه
الثالث على التوالي أمس في بطولة
غرب آسيا المقامة في العاصمة
السورية دمشق ،والمؤهلة الى
بطولة آسيا التي ستستضيفها
إيران الشهر المقبل ،بإسقاطه
نظيره العراقي بنتيجة كبيرة (-92
 .)62وهو الفوز الثالث للبنان على
التوالي بعدما كان تخطى فلسطين
وسوريا محققا ً العالمة الكاملة في
الدور االول ،وتصدّر الترتيب العام.
وتقام مباراتا الدور نصف النهائي
غدا ً الجمعة ،فيلعب لبنان المتصدّر
مع الرابع ،وثاني الترتيب مع
الثالث ،على ان يلتقي الفائزان في
المباراة النهائية بعد غد السبت.

حل ّ النجمة قريب!

بعام فقط اىل منافســه املحيل
أجاكس أمسرتدام.
لفــت ســواريز انتبــاه
ليفربول اإلنكليزي الذي ضمه يف
العام  ،2011وبعد ثالثة مواسم
ونصف يف "أنفيلــد" انتقل اىل
برشلونة اإلســباني يف صفقة
تجاوزت  80مليون يورو ،حيث

حصــد النجاح ففــاز بأربعة
ألقــاب يف الدوري اإلســباني
ودوري أبطــال أوروبا يف العام
 ،2015قبــل أن يتخىل عنه يف
العام  2020ما جعله ينضم اىل
الخصم املحــي أتلتيكو مدريد
الذي تــوّ ج أيضا ً معــه بلقب
الدوري (( .)2021أ ف ب)

أشار عضو سابق في نادي النجمة
الى ّ
ان األمور داخل أروقة النادي
تسير بخطوات ثابتة وإيجابية
حتى اآلن وهي متّجهة كما يبدو
نحو الح ّل ،كاشفا ً ّ
أن محاوالت
إيجاد البديل عن رئيس النادي
المستقيل أسعد صقال قد تحسم
نهاية األسبوع الجاري ،خصوصا ً
ّ
أن هناك إجماعا ً على عضو اللجنة
اإلدارية السابق مازن الزعني ليح ّل
مكان صقال الذي وعد بالبقاء
الى جانب الرئيس الجديد ،والذي
تربطه به عالقة وطيدة .يُذكر ّ
ان
باب الترشح النتخاب لجنة إدارية
جديدة للنادي "النبيذيّ " يُقفل
مساء الثلثاء المقبل.

إنتخابات النادي الرياضي

كيريوس يغيب عن دورة أتالنتا
أعلن االسرتايل نيك كرييوس انسحابه
من منافســات الفــردي لــدورة أتالنتا
األمريكية لكرة املرضب ( 250نقطة) جراء
تع ّرضه الصابــة يف الركبة ،حيث كان من
املتوقع أن يعــود إىل مالعب الكرة الصفراء
بعد وصوله إىل نهائــي بطولة ويمبلدون،
ثالثة البطوالت األربع الكربى.
ونــر الالعــب عــر موقعــه عىل
"انستغرام"" :آسف جدا ً لعدم تمكني من
اللعب .ســبق يل أن فزت بهذه الدورة مرة،
وكما تعلمون ،أم ّر حاليا ً بأفضل فرتة يل يف
عالم كرة املرضب".
وتابع كرييوس الــذي وصل إىل نهائي
ويمبلدون ،حيث خرس أمام الرصبي نوفاك
ديوكوفيتش ،يف رشيط مصوّر توجّ ه خالله
لجماهري أتالنتا" :كل ما أريده ،هو أن اقدّم
االســتعراض ورؤية قدراتي .ولكني لست
بصدد تقديم أفضل مستوياتي حالياً".
وعىل رغم انســحابه من الفردي ،إال ّ
أن كرييوس ،الفائز باللقب يف العام 2016
والــذي كان من املرجح أن يبدأ موســمه
عىل املالعــب الصلبة يف الواليــات املتحدة
هذا االســبوع ،أمل يف التمكن من متابعة
مغامرته يف فئة الزوجي حيث وصل إىل ربع

النهائي مع مواطنه ثانايس كوكيناكيس.
ويف الفــردي ،ح ّل الفرنــي أدريان
مانارينو بــدال ً من االســرايل ،ليتأهل إىل
ثمن النهائي عقــب فوزه عىل األملاني بيرت
غويوفتشيك  3-6و.6-7
ومن املتوقع أن يعود كرييوس ،املصنف
 47عامليــاً ،إىل املالعــب يف  13آب املقبل يف
دورة سينسيناتي االمريكية للماسرتز ألف
نقطة حيث يشارك ببطاقة دعوة( .أ ف ب)

تلتئم الجمعية العمومية للنادي
الرياضي بيروت يوم األحد المقبل
في مق ّر النادي في المنارة النتخاب
لجنة إدارية جديدة مؤلفة من 12
عضواً ،وهي الجلسة الثانية بعد
األولى يوم األحد الفائت ،وستعتبر
قانونية بحال تأمّ ن نصاب النصف
زائدا ً واحدا ً من أعضاء الجمعية
العمومية وعددهم  330عضواً،
حيث المطلوب حضور  166عضوا ً
لحصول االنتخابات ،وإال ستؤجل
الى األحد التالي وتكون قانونية
بمن حضر .ومن أبرز المرشحين
لإلنتخابات مازن طباره ،نادر
الحريري ،عبد الرحمن الحوت،
حسن شاكر ،تمام الجارودي،
بشير بساتنه وسيف دياب.
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من مطربة السيكس
إلى نواب األمة
عندما أقرأ عنواناً ،أو أسمع عبر أثير
اإلذاعات إعالنا ً ترويجيا ً مثل إطاللة
جريئة لهيفاء وهبي أو لنجمة من
قماشتها،ال تعود تهمني إطالقا ً عناصر
الخبر األساسية التي تجيب على أسئلة
هارولد السويل الخمسة وهي :من يقول؟
ماذا يقول؟ بأي وسيلة؟ لمن؟ وبأي
قصد؟ أتخطى األسئلة وأذهب مباشرة
إلى الصورة الستبيان معالم الجرأة.
تعريف اإلطاللة الجريئة لنجمات الغناء
ٌ
"لبس
والتمثيل والتقديم التلفزيوني:
قصير قصير /لفوق لفوق لفوق /عالعالي
كتير كتير "...كما كتب وغنى سامي
الصيداوي ،وبديل القصير فستان طويل
مشقوق من كعب حذا ٍء عال إلى شرود
مقص أزعر .والجرأة أيضا ً ديكولتيه شديد
البأس او مالبس شفافة مشغولة بحس ال
مسؤول عنا ،ولكل مناسبة لبوسها.
أي خبر محلي جريء ،مدعّ م بمايوه ،أو
بجزء من مايوه ،أو بما أظهره المايوه من
كرم أخالق أه ّم بألف مرة من موافقة صندوق
النقد الدولي على منح لبنان  12مليار دوالر
كهبة .أه ّم من منظار القارئ وأه ّم حتى بعيني
دكتور اإلقتصاد ،ناثر األرقام والشاعر بمآسينا.
باإلنتقال إلى الفن السابع ،المشهد
الجريء في السينما العربية المعاصرة قبلة
ساخنة بين بطلين ال ترتقي في سخونتها
إلى قبالت تبادلها رشدي أباظة مع هدى
سلطان وشادية وسعاد حسني وسهير
رمزي ...والمشهد الجريء الذي خض األمة
وضع منى زكي سرواال ً داخليا ً في حقيبة
يدها في فيلم "أصحاب وال أعز".
وفي إطار الفنون السبعة ،تحية
إجالل وإكبار للرقص الجريء .وإن
ُخيّل للبعض أن السالسا الوافدة إلينا من
أميركا الالتينية من أكثر أنواع الرقص
جرأة ،فهذا "البعض" لم يشاهد وصلة
لدينا في حياته تخطف األبصار وال شهد
على وصلة ألليسار تقطع األنفاس.
لم تحتج مها عبد الوهاب إلى من يروج
لها كمطربة جريئة ،فقد اكتفت ملكة جمال
سورية بلقب "مطربة السيكس" وكان
صوتها بالفعل طربيا ً وآهاتها صادقة وطالعة
من صدر حنون ،وللراغبين في التمتع
بخامات مها ،فأغانيها متوافرة على يوتيوب.
غوغل في خدمتكم ومؤسسة موربيكو
لألسطوانات معكم ولكم .في العام 1965
استضاف الزميل حسن المليجي المطربة عبد
الوهاب ،في برنامجه "بيروت بالليل" وكان
ّ
يعرض على شاشة تلفزيون لبنان
فانخض
الشارع البيروتي ووجهت وزارة اإلعالم يومئ ِذ
إنذارا ً شديد اللهجة إلى تلفزيون لبنان.
وبما أن مفهوم الجرأة حمّ ال أوجه .فجرأة
نواب األمة مضرب مثل .وقد استوقفني وع ُد
النائب البطريركي الشيخ فريد من نوعه
بالتصدي لكل من يأتي على ذكر البطريرك
أو البطركية في مجلس النواب حتى لو كان
اسمه غابرييل غارسيا ماركيز .مات صاحب
رواية "خريف البطريرك" قبل أن يسمع
باسم الشيخ فريد وقبل أن يعلم الشيخ فريد
بوجود عيلة ماركيز في كولومبيا .أما مها
عبد الوهاب فحاضرة في قلوبنا.

هـــــــــــــل تعترب شالالت
تعــــــــــلم أنجل األطول
يف العالم.

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

من أجواء العيد الـ 69لتأسيس "تينوختيتالن" عاصمة إمبراطورية اآلزتيك في المكسيك (أ ف ب)

أكبر ماسة وردية في أنغوال
استخرج عمال مناجم يف أنغوال ماسة وردية نقية
نادرة يُعتقد أنها أكرب ماســة يتم اكتشافها يف العالم
منذ  300عام .وأطلق عىل هذه املاسة التي يبلغ وزنها
 170قرياطا ً اســم وردة لولو ،عىل اســم املنجم الذي
استخرجت منه والواقع يف شمال رشق أنغوال.
ورحبــت الحكومة األنغوليــة الرشيكة يف املنجم
باالكتشــاف التاريخي لهذه املاســة وهــي من نوع
يتضمــن أحجارا ً نــادرة ونقية .وقال وزيــر املوارد
املعدنية األنغويل ديامانتينو أزيفيدو إن "هذه املاســة

الوردية املذهلة التــي حطمت الرقم القيايس والتي تم
استخراجها يف لولو تُظهر مجددا ً أهمية أنغوال عامليا ً يف
مجال استخراج املاس".
ويتوقع أن يباع الحجر الثمــن يف مزادات دولية
بســعر خيايل عىل األرجح .عىل الرغم من أن وردة لولو
ســتظل بحاجة إىل القطع والصقــل لتحقيق قيمتها
الكاملة إال أن املاسات الوردية املشابهة حققت أسعارا ً
قياسية يف املايض.
(أ ف ب)

سترة باز ألدرين بـ 2.7مليون دوالر
بيعت السرتة التي ارتداها رائد الفضاء األمريكي
باز ألدرين يف رحلتــه إىل القمر ضمن مهمة "أبولو
 "11يف تمــوز  1969لقاء  2,7مليون دوالر يف مزاد
يف نيويورك .وكانت هذه السرتة البيضاء التي تحمل
العلــم األمريكي واألحرف األوىل مــن عبارة وكالة
الفضاء األمريكية "ناســا" ومهمــة "أبولو ،"11
باإلضافة إىل اســم "إي.ألدرين" ،ضمن مجموعة
شــخصية لرائد الفضاء البالغ اليوم  92عاما ً الذي
قرر طرحها للبيع.
وأوضــح باز ألدريــن يف كتيّب عــن القطع

املعروضة أن الســرة مختلفة عــن بزة الفضاء
التي كان يرتديها عندما وطئ ســطح القمر مع
نيل أرمسرتونغ ،لكنه ارتداها خالل األيام الثالثة
لرحلة الذهاب إىل القمر وكذلك خالل رحلة االياب
منه التي اســتغرقت أيضا ً ثالثــة أيام يف مركبة
الفضاء "أبولو ."11
أمــا البزتان اللتان كان أرمســرونغ وألدرين
يرتديانهما عىل ســطح القمر فموجودتان ضمن
مجموعــات متحف الطريان والفضــاء الوطني يف
واشنطن( .أ ف ب)

ّ
يعض السبّاحين في اليابان
دلفين
تلقى ســبّاحون يف وســط اليابان تحذيرات من
وجود دلفني يشــتبه يف أنه ّ
عض عددا ً من األشخاص،
فيما طلبت السلطات املحلية من الزائرين االبتعاد عن
هذا الكائن البحري.
ووضع سبّاحون عىل أحد الشواطئ يف محافظة
فوكوي حيث شوهد الدلفني الكثري من املرات ،جهازا ً
يصدر ترددات فوق صوتية إلبعــاده .كما وضعت
الفتة تدعو الزوار إىل عدم ملس الدلفني عىل الشاطئ.
وتم اإلبالغ عن وقوع  10حــوادث عىل األقل تتعلق

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

ّ
بعض الدالفني ســبّاحني عىل هذا الشــاطئ .وقال
مسؤول محيل" :جرى االتصال بهيئة اإلطفاء بشأن
حادثني طاال رجلني يف األربعينــات من العمر كانا
يسبحان يف املنطقة".
ورغــم أن اإلصابات التــي ســجّ لت حتى اآلن
طفيفة ،تحذر السلطات من إصابات خطرية محتملة.
وأوضحت رشطة فوكــوي أن الدالفني عاد ًة ما تعترب
ّ
متوقع،
لطيفــة ،لكن إذا اقرتبتم منها بشــكل غــر
فيمكنها أن تعضكم وتؤذيكم( .أ ف ب)
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