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بيكفي إنك لبناني

الجواب اإلسرائيلي على الطرح اللبناني" :قانا" مع خط متعرّج باتجاه "هوف"
السفارة األوكرانية تفضح "المستور" في بيان بعبدا :شحنة "حبوب مسروقة" في لبنان

"الحربية" تجمع عون وميقاتي:
كل ّ على سالحه!

مــــدارات ١٠
الحركة االحتجاجية في
أمل وخوف
سريالنكا ...بين ٍ

خالل اقتحام نشطاء من الحراك المدني مقرّ وزارة الطاقة في بيروت أمس (رمزي الحاج)

إقــتـصـــاد ١١
"قشة" الفيول اإليراني
"تقصم" ظهر االقتصاد
وال تنتشل الكهرباء

العـــالـــم 14

شي ُي ّ
حذر بايدن من "اللعب
بالنار" في شأن تايوان

ّ
يجف حرب البيان الرئايس الذي أعلن عن مناقشــة
قبل أن
رئيس الجمهورية ميشال عون مع السفري األوكراني يف بريوت
إيهور أوستاش "مسألة التعاون يف مجال تأمني القمح والحبوب"،
كشــفت الســفارة األوكرانية يف بريوت عن تسهيل السلطات
اللبنانية أعمال النهب املن ّ
ظمة التي يقوم بها النظام السوري لهذه
ً
كاشفة عن رسو سفينة سورية مشمولة بالعقوبات يف
الحبوب،

سالم لـ"نداء الوطن" :قرض البنك الدولي يكفي لـ 9أشهر

"بطاقات نقدية" لدعم الخبز:
 30دوالرًا لـ 30ربطة شهريًا
بــاتــريــســــيــا جــــــالد

الريــاضــية 15
"التحدّي" :فوز الحكمة
وتعادل اإلخاء و"طرابلس"

مرفأ طرابلس تحمل شحنة شعري وطحني مرسوقة من أوكرانيا،
وهو املوضوع األساس الذي ناقشه أوستاش مع عون ّ
لكن بيان
ّ
التست عليه ،فجاء الر ّد رسيعا ً من السفارة األوكرانية
بعبدا آثر
ً
موضحة ّ
أن الســفري
بفضح املســألة عرب وكالــة "رويرتز"،
األوكراني نبّه الرئيس اللبناني إىل ّ
أن ضلوع لبنان بعمليات االتّجار
بسلع أوكرانية مرسوقة من شــأنه أن يرضّ العالقات الثنائية

ُروَيدا ً ُروَيدا ً يسحب مرصف لبنان يده من
دعم السلع وفق سعر رصف بقيمة  1500لرية
ّ
منصة "صريفة".
لبنانية للدوالر أو حتى وفق
فأموال اإلحتياطي اإللزامي تلفظ أنفاســها
األخرية إن لم تكن "لفظتها" وحقوق السحب
الخاصة أنقذت مــا تبقى من اإلحتياطي مع

بني كييف وبريوت ،ال سيما يف ظل محاوالت روسيا بيع القمح
األوكراني املرسوق ملجموعة من الدول ومن بينها لبنان ،علما ً ّ
بأن
السفينة الودسيا الراسية يف مرفأ طرابلس واململوكة من جانب
املديرية العامة للموانئ الســورية تحمل عىل متنها كميات من
القمح والشعري تمت رسقتها من مخازن أوكرانية استولت عليها
القوات الروسية يف اآلونة األخرية.
١٣

باريس ملتزمة "أمن الحلفاء في الخليج"

ماكرون يستضيف بن سلمان:
"عشاء عمل" وملفات ساخنة

اســتخدام مبلغ الـ 1.139مليار دوالر لدعم
األدوية والطحني ...فقبل انرصاف الحكومة
اىل ترصيف األعمال أقرت يف جلستها األخرية
يف  20أيار املايض ســداد مبلــغ  35مليون
دوالر شهريا ً لألشــهر األربعة القادمة لزوم
رشاء أدوية األمراض املســتعصية واملزمنة
والرسطانيــة ،ومســتلزمات طبية وحليب
ومواد أولية لصناعة الدواء.
١٣

ّ
تدك المدن األوكرانية ...وزيلينسكي ُيندّد بـ"إرهاب الصواريخ"
روسيا

بوريل يُح ّ
ذر :موسكو لن تنتظر
حتّى الشتاء لقطع الغاز
تـعـــود اإلثــنـيــن

بمناســبة عيد رأس الســنة
الهجريــة تحتجــب "نــداء
الوطــن" عن الصــدور غدا ً
السبت  30تموز وبعد غ ٍد األحد
 31منه (كاملعتــاد) لتعود إىل
قرائها اإلثنني يف األول من آب.

بينما بدأت مدينة برلني ليل األربعاء  -الخميس
وقف إنارة عدد مــن املعالم واملبانــي التاريخية،
بهدف اإلنضمام إىل الجهــد الوطني لتوفري الطاقة
يف مواجهة مخاطر النقــص ،بحيث لن تت ّم إضاءة
حواىل  200مبنى رمزي ،بمــا يف ذلك عمود النرص
وقرص شــارلوتنبورغ ومبنى البلدية يف الليل ،ح ّذر
وزير خارجية االتحاد األوروبي جوزيب بوريل أمس
من أنه يف حال أرادت روسيا قطع الغاز عن االتحاد
األوروبي ،فلن تنتظر الخريف أو الشتاء للقيام بذلك،
إذ "لن تسمح لنا بملء مخزوننا خالل الصيف".

وإذ قــال يف حديث مــع قناة "تــي يف إيه"
التلفزيونية اإلســبانية" :ســتقوم بذلك يف أرسع
وقت كي تتجنّب السماح بأن يكون لدينا يف الشتاء
مخزونات تُساعدنا عىل اإلستمرار" ،أوضح بوريل
أن قرار موســكو يعتمد عىل "عوامل كثرية" ،من
بينها "تطوّرات الحرب عــى أوكرانيا" ،لكنّه رأى
يف الوقت عينــه أنه من غري املحتمل أن يكون هناك
قاس" إلمدادات الغاز "غداً" ،حتّى لو أعلنت
"قطع ٍ
موسكو بالفعل أن شــحنات الغاز ستكون "أكثر
انخفاضا ً ِممّ ا هو متوقع".
١٣

الرئيس الفرنسي خالل استقباله ولي العهد السعودي في قصر اإلليزيه أمس (أ ف ب)

إستقبل الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون ويل العهد السعودي األمري محمد
بن ســلمان بحرارة الفتة مصافحا ً إيّاه مطوّ ال ً عند مدخل قرص اإلليزيه مساء
أمس ،قبل جلوســهما حول مأدبة "عشــاء عمل" ،حيث ناقشا قضايا إقليمية
ودولية ســاخنة ،فضالً عن ملف العالقات الثنائية ُ
وســبل تعزيزها يف مختلف
املجاالت ،إذ تجمع البل َديْن رشاكة اسرتاتيجية تشمل أوجها ً عدّة.
وتأتي زيارة بن ســلمان إىل باريــس ،املح ّ
طة الثانيــة واألخرية يف جولته
ً
تلبية لدعوة رسمية من ماكرون ،يف خض ّم الحرب
األوروبّية التي شملت اليونان،
ً
إضافة إىل
الروســية عىل أوكرانيا وتبعاتها يف قطاع الطاقة واألزمــة الغذائية،
امللفات اإلقليمية املتمثلة بالحرب اليمنية ومصري الهدنة ،وامللف النووي اإليراني
والعالقة مع طهران واإلستقرار واألمن يف منطقة الخليج العربي ،وامللف اللبناني،
والرصاع اإلرسائييل  -الفلسطيني ،ومحاربة اإلرهاب.
١٣

٢
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ولـــيـــد شـــقــيــر

عن اشتراك واشنطن
مع «"حزب الله"» باإلنتصار
على ماذا يراهن بعض الفرقاء اللبنانيين في توقع إنجاز
االتفاق على ترسيم الحدود البحرية قبل نهاية أيلول المقبل،
في وقت لم تبرز بعد أي معطيات جدية عن قبول إسرائيل
بالعرض اللبناني أن يكون الخط  + 23هو خط الحدود
البحرية مع إسرائيل يضاف إليه التعرج بما يشبه نصف
دائرة قبالة حقل قانا بحيث يصبح بكامله ملكية لبنانية؟
يستبق المسؤولون اللبنانيون وصول الوسيط األميركي
آموس هوكشتاين إلى بيروت في األيام المقبلة من أجل نقل
الموقف اإلسرائيلي من هذا العرض بتوقع إيجابيات من
الجواب الذي سيحمله ،على رغم أن التسريبات اإلسرائيلية
تميل إلى السلبية في التعاطي مع العرض اللبناني الذي
حمله هوكشتاين إلى إسرائيل قبل شهر وعشرين يوماً.
إال أن التوقعات اإليجابية اللبنانية تستند إلى األجواء التي
حرص الجانب األميركي سواء عبر اتصاالت هوكشتاين أو
عبر ما نقلته السفيرة في بيروت دوروثي شيا من أن هناك
عدم رفض إسرائيلي للعرض لكن مع بعض المالحظات.
وما تسرب عن تلك المالحظات هو أن الجانب اإلسرائيلي
لم يسلم في شكل كامل بأن يعود الخط المتعرج بموازاة
قانا إلى إحداثية الخط  23في عمق البحر ،ويبذل جهده
للحصول على مقابل المساحة التي يكسبها لبنان من
حقل قانا والتي تتجاوز الخط  ، 23بحيث إما يتم التشارك
في كميات الغاز والنفط التي يتم استخراجها من البلوك
 8أو بتولي شركة «إنرجين باور» التي تستثمر في حقل
«كاريش» الحفر واالستثمار في ذلك البلوك بحيث تحصل
إسرائيل منها على مقابل...وهما أمران ال يبدو أن لبنان يقبل
بهما .فالرؤساء الثالثة اتفقوا حين قدموا العرض األخير
لهوكشتاين بعدم التنازل عنه.
الجانب اللبناني يستند في أجواء التفاؤل التي يبثها
بعض مسؤوليه ،إلى معطيات لديهم بأن واشنطن تمارس
ضغطا ً فعليا ً على المسؤولين اإلسرائيليين كي يقبلوا
بالعرض اللبناني وإنهاء اإلشكال القائم حول الحدود
البحرية ،نظرا ً إلى األولوية التي توليها إدارة الرئيس جو
بايدن لمسألة ضمان البدائل من الغاز الروسي ألوروبا ،من
غاز الشرق األوسط ،بدءا ً بحقل كاريش اإلسرائيلي.
كما أن االعتراض اللبناني لدى واشنطن بأنها تساير
إسرائيل في رفعها شكوى ضد لبنان في مجلس األمن ردا ً
على إطالق «حزب الله» المسيرات في  2تموز الماضي
فوق حقل «كاريش» ،لقي صدى لدى اإلدارة األميركية.
فالشكوى اإلسرائيلية جاءت بعد أن استجاب لبنان الرسمي
مع إلحاح هوكشتاين والسفيرة شيا على المسؤولين إلصدار
بيان حكومي برفض إطالق «حزب الله» المسيرات .وحين
استجاب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية
عبدالله بو حبيب واعتبرا هذا العمل خارج مسؤولية
الحكومة ودبلوماسية التفاوض حول الحدود ،كوفئا
بالشكوى .وتفهم الجانب األميركي هذا االعتراض ،ودعا
إسرائيل إلى تقديم التنازالت في شأن ترسيم الحدود.
تشير المعطيات إلى أن القادة اإلسرائيليين استخدموا
الحجة نفسها التي استخدموها حين طالبتهم األمم المتحدة
والدبلوماسية األميركية قبل سنوات باالنسحاب من مزارع
شبعا المحتلة وتسليمها إلى قوات األمم المتحدة موقتاً ،ريثما
تتم معالجة مسألة ملكيتها بين لبنان وسوريا ،باعتبارها
غير خاضعة للقرار  425بل للقرار  242المتعلق باألراضي
العربية المحتلة .وهذه الحجة كانت أن هذا سيعد انتصارا ً
لـ»حزب الله» ،في حين كان الدافع األميركي والدولي
واللبناني أن هذا االنسحاب ينزع من الحزب ذريعة اإلبقاء
على سالحه بحجة تحرير المزارع.
تذ ُّرع تل أبيب مرة أخرى بأن التجاوب مع العرض
اللبناني حول الخط  + 23سيكون انتصارا ً للحزب بعد
تهديدات أمينه العام السيد حسن نصرالله بالحرب لمنع
إسرائيل من استخراج الغاز من «كاريش» إذا لم يُحسم أمر
الترسيم قبل أيلول ،لم يجد قبوال ً لدى واشنطن حتى لو صح
أن الحزب سيستفيد من التسوية .وتقول الرواية إن الجانب
األميركي سأل المسؤولين اإلسرائيليين« ،إذا كنتم تعتقدون
أن التسوية ستعد انتصارا ً لـ»حزب الله» لماذا انتظرتم
هذه المدة ولم تقبلوا بالعرض اللبناني قبل أن يهدد «حزب
الله؟».
في التقييم األميركي للمرحلة التي بلغتها المفاوضات
حول الترسيم أنه حتى لو اعتبر الحزب أن قبول العرض
اللبناني انتصار له فإن النتيجة النهائية هي أن واشنطن
بحاجة لتأمين استخراج الغاز من «كاريش» ،وإسرائيل
بحاجة لذلك ولبنان سيستفيد حكما ً نظرا ً إلى أوضاعه
الراهنة فهو يحتاج إلى فسحة أمل باستكشاف الثروة
النفطية والغازية في البحر ،وكل هذه اإليجابيات تفوق
أهمية إعالن الحزب أنه انتصر .ولذلك ال بد من التجاوب
اإلسرائيلي مع العرض اللبناني ،ألن قيام مواجهة عسكرية
لوح بها الحزب يقوض كل هذه األهداف.
زيارة هوكشتاين ستكشف مدى نجاح الضغط األميركي
تالق أميركي مع «حزب
على تل أبيب ،لكنها تؤشر أيضا ً إلى ٍ
الله» على تحقيق االنتصارات ،كل من زاويته.

الـجـمـعـة  ٢٩تـمـوز 2022

فرنجية يدفع ثمن ضعف األسد ...األمر لطهران؟
ولم ينل «القومي» بجناحيه أي مقعد
أالن ســـركــيـــس
مثله مثل سقوط حزب «البعث» وتيار
شــ ّكلت مح ّ
طــة  2005تح ّوال ً
«التوحيد العربي» برئاسة وئام وهاب
إضافة إىل عدد من الشخصيات أمثال
جذريا ً يف الحياة السياسية اللبنانية،
إذ إن جيش االحتالل الســوري خرج
رئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني»
وتق ّلص نفوذ دمشق بعد انتفاضة 14
طالل إرسالن والوزير السابق فيصل
آذار وانقالب التوازنات الداخلية رأسا ً
كرامي ،وخروج رئيس تيار «املرده»
عىل عقب.
ســليمان فرنجية مهزومــا ً وفوزه
ّ
بمقعد يتيم يف زغرتا لنجله طوني.
شــن النظام
لكن رسعــان ما
بعد خــروج الجيش الســوري
السوري هجوما ً مضادا ً مستفيدا ً من
من لبنان قيل حينها إن «حزب الله»
تراخي قوى  14آذار واجتيازه قطوع
ورث «تركة» النظام وبات هو الالعب
املحكمــة الدولية الخاصــة بلبنان
األبرز ،وعند سقوط حلفاء دمشق يف
واتكالــه عىل حلفــاء داخليني عىل
اإلنتخابات األخــرة اعترب البعض أن
رأسهم «حزب الله» ،وانضمام «التيار
«حزب الله» ساهم يف إسقاطهم لكي
الوطني الح ّر» إىل هذا املحور.
«يكمش» الســاحة مع ّوال ً عىل إبقاء
يف أيام الرئيــس الراحل حافظ
حجم «التيار الوطني الحر» باملستوى
األســد كانت إيران ورقة يف يد النظام
الســوري ،وتحوّلت دمشق تدريجيا ً
املقبول ،وبالتــايل فإن «الحزب» بات
اآلمر الناهي من جهة
إىل ورقــة يف يد نظام
محور «املمانعة» يف
طهران بعد اســتالم
الرئيس ّ
امللف الرئايس.
بشار األسد
مقاليــد الحكم بعد أتت اإلنتخابات النيابية
ومــن يُراجــع
ّ
وفاة والده ،إىل أن أتت األخيرة
لتشكل الضربة املراحــل الســابقة
الحرب الســورية يف القاضية لنفوذ سوريا يكتشــف جيــدا ً أن
«حزب الله» أمســك
 15آذار  2011لتشغل
المباشر في لبنان
بهــذا امللــف منــذ
هذا النظام بالداخل
ّ
اإلنتخابات املاضية ،بدليل أن فرنجية
ويخف تأثريه اإلقليمي.
صديق األسد الشــخيص كان يملك
وما زاد الطني ب ّلــة عىل النظام
فرصة ذهبية للوصول إىل بعبدا بعدما
هو الدخول اإليراني إىل أرض ســوريا
ّ
رشحه الرئيس سعد الحريري وسار
ومن ث ّم املشــاركة الروسية املبارشة
به كل من الرئيس نبيه بري ورئيس
يف الحرب ،حيث باتت سوريا تحت ما
«اللقاء الديموقراطي» وليد جنبالط،
يُعرف بـ»اإلنتداب الرويس الجديد».
لكــن جواب «الحــزب» كان واضحا ً
وأتت اإلنتخابات النيابية اللبنانية
عىل لســان أمينه العام السيد حسن
األخرية لتش ّكل الرضبة القاضية لنفوذ
سوريا املبارش يف لبنان ،إذ أسقطت كالً
نرصالله إذ جزم بأن «مرشــحنا هو
العماد ميشال عون».
من الرئيس السابق للحزب «السوري
ومن جهة أخرى فقد ســ ّلمت
القومي اإلجتماعي» أســعد حردان

خفــايـــا
بينما تجرى محاوالت لحل
قضية املطــران موىس الحاج يف
جو من التهدئة اإلعالمية توقعت
مصادر مراقبة أن يكون موقف
البطريرك الراعي أكثر تشددا ً يف
عظته يوم األحد املقبل يف الديمان
إذا لم تنجح هذه املساعي.

وضعه الرئاسي صعب

طهران ملف الرئاسة منذ اإلنتخابات
الرئاســية املاضية لـ»حزب الله» ،إذ
كانت تجاوب الفرنيس عندما يطرح
معها امللف الرئــايس بعبارة «إبحثوا
هــذا األمر مــع الحــزب» ،علما ً أن
اإليراني يُربم التســوية مع األمريكي
وليس الفرنيس.
وما تأكيد نرصاللــه يف إطاللته
األخرية أن ال اســم رئاسيا ً ّ
معي إنما
الرتشيحات تأتي بسياقها الطبيعي،
إال موقف ي ّ
ُعب عــن جدية «الحزب»
بالتعاطي مع هــذا امللف ،فهو جزء
الترسع
من املنظومة اإليرانية وال يريد
ّ
قبل نضوج التسوية اإلقليمية أو أي
تسوية تُربمها طهران مع واشنطن،
وبالتايل فإن فرنجية يحاول أن يعوّض
الضعف السوري بنسج عالقات مع
موسكو ،وقد يدفع مجددا ً ثمن ضعف
النظام إال يف حــال تبنّاه «حزب الله»
كمرشــح أوحد واســتفاد من ّ
غض
نظر أمريكي وترشذم قوى املعارضة
الداخلية.

فرست جهات سياســية
كالم رئيس تيار «املردة» سليمان
فرنجية عن قائد الجيش العماد
جوزاف عون بعد زيارته الرئيس
بري بأنــه رســالة موجهة إىل
رئيــس «التيــار الوطني الحر»
ومؤرش إىل أن الجرة انكرست من
جديــد وتهدم ما حــاول األمني
العام لـ»حزب الله» بناءه.
قالت مصادر مراقبة أن
زيارة النائــب فريد الخازن إىل
الديمــان عــى رأس وفد من
العائلة ودعمه املطلق للبطريرك
والبطريركيــة لم تكن لتحصل
لو لم يكن قد نسقها مع حليفه
الوزيــر الســابق ســليمان
فرنجية.
تحدثت مصادر ديبلوماسية
عن توجه عربي لصالح مشاركة
ســوريا يف اجتماع جامعة الدول
العربية التي ستعقد اجتماعها يف
الجزائر.

خوري"« :ال أفهم ليه ما ضل ّ حدا إال ما بل ّ إيدو بالقضاء؟»"

إجتماع في السراي لبحث ظروف القضاة المعيشية:
مرسوم قضاة محاكم التمييز في عهدة عبود
غـــادة حــالوي
بعد جــدل طويل وأخذ ورد أعــاد وزير العدل
هنري خــوري مرســوم تعيني قضــاة محاكم
التمييــز اىل رئيس مجلس القضاء األعىل ســهيل
عبود إلعادة النظر به .املوضوع الذي كان ســببا ً يف
تجميد التحقيق يف ملف تفجري مرفأ بريوت صار يف
عهدة عبود ،فإما يعيد النظر بالتشكيالت الجزئية
التي كان أعدها وامتنــع وزير املالية عن توقيعها
«ملخالفتها القانون» لجهة عــدم مراعاة التوازن
الطائفي ،أو يرصّ عىل موقفه فيبقى امللف عالقاً.
قبل ما يزيد عىل أســبوعني اخذ نائب رئيس
مجلس النواب اليــاس بو صعب امللف عىل عاتقه.
استقبل اهايل شهداء املرفأ وراجع يف سبب تجميد
تعيني قضاة محاكم التمييز والذي كان سببا ً يف ش ّل
عمل القضاء ،بعد استحالة توقيع املرسوم النعدام
التوازن الطائفي فيه يف بلد طائفي كلبنان .وصلت
القصة اىل رئيس مجلس القضاء األعىل فكان جوابه:
«انا ال اقبل ان يقال إني استبدلت قاضيا ً مسيحيا ً يف
عهدي» اىل ان تم اقناعه برضوة بت امللف من اجل
التحقيق .بالبحث واالستشارة «الحظ بو صعب ان
املرسوم الحقيقي للتشكيالت الجزئية ينص عىل ان
يكون العدد االجمــايل  12قاضياً 11 ،رئيس غرفة
وقاض رئيس اول .طلب مــن االمني العام ملجلس
الوزراء ومدير عام القرص الجمهوري انطوان شقري
نص آخر مرســوم ســاري املفعول يف التشكيالت
القضائية لتتبني املخالفة وكان ســببا ً للطلب من
وزير العدل ســحب املرســوم ملخالفته القانون،
وتدخل رئيس الجمهورية طالبا ً تصحيحه .صحح
خوري املرسوم بعد اعادته من وزير املالية وأحاله
اىل عبود .الكرة صارت يف ملعبه فإما «يعدل املرسوم
او يصبح املســؤول االول عن عرقلة التحقيق ،وإذا
عدله يستأنف مجلس القضاء األعىل البت بالطعون

وترقيات الضباط وملفات اخرى» ،يقول بو صعب.
وأكد خوري اسرتداد املرسوم ملخالفته القانون
وإعادته اىل رئيس مجلس القضاء االعىل ســهيل
عبود الذي عليه درس وضع التشكيالت القضائية
الجزئية التي اعدها يف ضوء املرسوم  13434تاريخ
 ،2004/9/25وهــذه الصالحية معطاة له حرصا ً
فيما يعود للوزير إبداء املالحظات بشأنها.
موضوع آخــر قضائي يتحــدث عنه خوري
ويتعلق بتحســن ظروف القضاة املعيشية وهو
مــا كان حــارضا ً خــال اجتماع عقــده رئيس
حكومة ترصيف االعمال نجيب ميقاتي يف الرساي
الحكومي ،حرضه اىل وزيــر العدل رئيس مجلس
القضــاء االعىل ومدعي عام التمييز اســتعرضت
فيه هموم الســلك القضائي االقتصادية واملعاناة
اليوميــة التي يتكبدها القضــاة ،جراء مصاريف
النقل واالنتقال نتيجة تدهور قيمة العملة الوطنية
وتراجع قيمة راتب القايض وتقديماته االجتماعية،
ما يهدد عمل القضاة عىل أبواب الســنة القضائية
الجديدة واعادة تحريك عمل القضاء .ت ّم التحضري
لالجتماع بتنسيق بني االمانة العامة ملجلس الوزراء
ومجلــس القضاء االعىل دون علــم وزير العدل يف
البداية ،ما أثار غضبه واضطره ملعاتبة االمني العام
ملجلس الوزراء محمود مكية وعبود الستثنائه ،قبل
ان يصار اىل تســوية الوضع بدعوة الوزير لحضور
اجتماع خصص ملناقشة قضايا قضائية بالجملة
كان يف مقدمها تحسني اوضاع القضاة املعيشية.
أكثر ما اثار غضب القضــاة االنتقادات التي
فرملت تحســن الرواتب التي يتقاضاها القضاة
لتحسني ظروف معيشــتهم وكيف تم تصويرهم
كمرتشــن من املصارف .يف االجتماع االخري بني
ميقاتي والقطــاع العام نال القضــاة انتقادات
بالجملة لتفضيل الســلك القضائي عليهم بينما
االزمة االقتصادية تطال موظفــي االدارة العامة

بكافة فئاتهم .يعطــي وزير العدل القايض هنري
خوري الحق للقضاة بتحسني مستوى معيشتهم
ويقول يف اتصال مع «نــداء الوطن»« :اذا لم يكن
وضع القايض مميــزا ً ومختلفا ً عن كل القطاعات
االخرى فال يمكنــه العمل» .وضــع القيود عىل
القايض «ليــس مرجلة» ،يقول خــوري ،خاصة
وان املبالغ التي ستخصص للقضاة لن تكون عىل
حســاب خزينة الدولة ،ويقــول« :لم نرتب عىل
الخزينة اي قــرش ،وهل نهاجم صندوق التعاضد
عىل اعطائه القليل من االوكسجني للقضاء؟ لطاملا
كان وضع االســاتذة افضل ولم يتحرك القضاة».
يتســاءل خوري« :كيف يمكن تحســن اوضاع
موظفي قطاعات اخــرى يف الدولة ومن خزينتها
دون اثارة الضجة بينما تقوم القيامة عىل القضاة؟
فما هو وضع موظفي الريجي اليوم ،أو موظفي
االتصاالت والتقنيــن يف وزارة املالية الذين هددوا
فزيدت رواتبهم عىل الســكت ،وملاذا يسعى النواب
لتحسني رواتبهم وملاذا قامت القيامة عىل القضاة
الذين ســرتب الزيادة عىل رواتبهــم اعباء عىل
صندوق تعاضدهــم وليس عىل الخزينة» .أكثر ما
اغضب القضاة ومجلســهم االعىل النقاشات التي
شــهدها اجتماع الرساي الحكومي مع املسؤولني
عن القطاع العام والهجوم الذي شــن عليهم بعد
االجراء االخري املتعلق برصف رواتبهم ،ويضم وزير
العدل صوته اىل صوت القضاة ليســأل« :ال افهم
ليه ما ض ّل حدا اال ما ب ّل ايدو بالقضاء ،ما فهمت
الســبب» .متابعاً« :أتمنى لو ان كل القطاع العام
يأخذ حقه انما اتركــوا القضاء ينصف كي يقوم
بعمله عىل عتبة السنة القضائية الجديدة ،ولطاملا
كان وضع القضاة مختلفا ً عن وضع كل القطاعات
الوظيفية االخرى ويتقدم عليها ،وهل ثار القضاة
بوجه اســاتذة الجامعات يوم كان راتب االستاذ
الجامعي يوازي راتب القايض مرتني؟
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أســعــد بــشــارة

قانون الشراء العام صار نافذًا...
والعلّية رئيس للهيئة
كــلــيــر شــكــر
بدءا ً من صباح اليوم ،صار قانون
الرشاء العام نافــذاً ،وهو القانون الذي
اعتربتــه الجهــات الدوليــة واملانحة
إنجازا ً إصالحيا ً هاما ً كونه ســيُخضع
ك ّل اإلنفاق عىل املشــريات العمومية،
ألحكامه وإرشافه .وســيجرى للغاية
احتفــال يف الرساي الحكومي ،وســط
امتعاض بعض الجهات السياسية من
انتقال جــان الع ّلية من رئاســة إدارة
املناقصات إىل رئاسة هيئة الرشاء العام.
هو توقيت إلزامي فرضه القانون فيما
اإلعالن عنه يهدف إىل إعالم ك ّل الجهات
الشارية من إدارات ومؤسسات عامة ّ
أن
القانون صار نافذاً.
تقنياً ،اإلعالن هو إيــذان بانتهاء
املرحلة االنتقاليــة التي بدأت فور نرش
القانــون يف الجريدة الرســمية ،وهي
كانت أشــبه بمرحلة االعــداد التقني
والبرشي بعد تحــوّل إدارة املناقصات
بكادرها البرشي إىل هيئة الرشاء العام،
حيث جرى العمل عىل تفعيل هذا الكادر
وتدريبه وتجهيزه تقنيــا ً ومعلوماتيا ً
واالســتعانة بخربات واصدار املراسيم
التطبيقية.
كما ت ّم تجهيز املنصة االلكرتونية
التــي «تلــزم الجهات الشــارية نرش
املعلومات االساســية املتعلقة بمراحل
الرشاء عىل هذه املنصة» لتكون معظم
املعلومات باســتثناء الحاالت الرسيّة
التي ّ
ينص عليها القانون ،علنيّة أسوة
بتجــارب ناجحة يف العديــد من الدول
العربيّة التي اعتمدت الرشاء االلكرتوني
ا ُمللزم .وبحســب القانون ّ
ّ
املنصة
فإن
هي «أســاس لنظام إفصــاح ورقابة
فعليّة» وتســمح بالوصول إىل البيانات
واملعلومات.
سياســياً ،ال يمكن فصل التوقيت
عن املعركة القضائيــة التي يخوضها
العليّــة وتُخاض ضــدّه ،تحت عنوان
«التطاول» عىل مجلس شــورى الدولة
عىل خلفية قرار األخري القايض بإبطال
مزايدة السوق الح ّرة عشية اإلعالن عن
املزايدة الجديدة ،مع العلم ّ
أن رئاســة
الع ّلية لهيئة الرشاء العام كانت موضع
مراجعة قانونية من جانب «تكتل لبنان
القوي» أمام املجلس الدســتوري بعد
اقرار قانون الــراء العام الذي ّ
نص يف

املادة  88عىل ّ
أن إدارة املناقصات تصبح
هيئة الــراء العام ويكون رئيس ادارة
املناقصات رئيســا ً لها ،إال أنّه بنتيجة
الطعن «حقــق» املجلس الدســتوري
«هدف» العونيني من خالل اعتبار رئاسة
الع ّلية ،لهيئة الرشاء العام «موقتة» إىل
حني تعيني مجلس الوزراء هيئة جديدة،
ليوضع بعد ذلك بالترصّف ،عىل عكس
بقية موظفــي إدارة املناقصات الذين
صــاروا وفق القانــون موظفي هيئة
الرشاء العام.
بالفعــل ،باتــت إدارة املناقصات
جاهزة لكي تتحوّل إىل هيئة رشاء عام
وفق مندرجات القانون بعدما أتمّ ت كل
االستعدادات اإلدارية واللوجستية ،وذلك
بدعم من اإلتحاد األوروبي ،البنك الدويل،
منظمــة التعاون والتنميــة األوروبية
وســيغما ،الدولة الفرنسية من خالل
وكالة التنمية الفرنسية وExpertises
 ،francaisesوســيت ّم إطــاق املوقع
اإللكرتوني الخاص بالهيئة بعد تحديثه
وتطويره بح ّلته الجديدة تمهيدا ً للتوريد
اإللكرتوني بالكامل.
وقــد توقفــت اإلدارة مطلــع
هذا األســبوع عن اســتالم املزايدات
واملناقصات ألنّه صار هناك استحالة يف
إطالقها أو اإلعالن عنها قبل  29تموز،
موعد نفاذ القانون ذلك ّ
ألن اإلعالن عنها
قبل هذا املوعد يعني خضوعها ألحكام
القانــون القديم ،واعتبــارا ً من صباح
اليوم ستخضع ك ّل الصفقات العمومية
ألحكام قانون الرشاء العام.
التطور اإليجابي يف هذا القانون هو
ّ
أن املناقصات التي تجرى ملرة أو ملرتني أو
لثالث مرات وال يتقدم بشأنها أي عارض
مهتم ،لم يعد ممكنا ً إجراؤها بالرتايض
بل بات من املمكن اللجوء إىل وســائل
أخرى أق ّل تنافســية ،وسيت ّم توضيح
ك ّل املســائل الجديدة وفق إرشــادات
وتوجيهات ستصدرها هيئة الرشاء العام
وســتنرش عرب املوقع اإللكرتوني الذي
سيعود إىل العمل بعدما ضمّ ه التفتيش
املركــزي إىل بقية املواقــع التي يرشف
عليها ،ألســباب تقنية بحتة ،وسيتوىل
املوقع عملية التوريد اإللكرتوني.

االستفادة من تجارب إدارة
المناقصات

ّ
فــإن املرشعني
األهم مــن ذلك،

تصعيد نصرالله
خط دفاع إيراني متقدّم

استفادوا من تجارب إدارة املناقصات
لتعزيز قانون الرشاء العام من خالل:
 أوالً ،ادراج بنــد انــزال عقوباتباملخلني بقواعد واجراءات وسلوكيات
الرشاء العام ،وفقا ً للفقرة الخامسة من
املادة  112التــي ّ
تنص عىل أنه «يعاقب
الرشيك واملحرض واملتدخل واملســتفيد
بالعقوبة عينها واملقررة للفاعل األصيل
يف الجرائم املبينة أعاله» ،أي تلك املتعلقة
بهذه السلوكيات.
 ثانياً ،منح هيئــة الرشاء العامصالحيــة تقديم الطعون لــدى هيئة
االعرتاضات واملراجعــات أمام مجلس
شورى الدولة أو أي مرجع آخر مختص،
وذلك ضمن الفقرة  8من املادة  ،77التي
وضعت بناء عىل اقرتاح إدارة املناقصات،
وهذه الصالحية لو كانت معطاة لإلدارة
يف  2012لكانت طعنت بصفقة البواخر
التي وضعت ضمن لجــان وزارية كما
كانت طعنت بكل الصفقات التي وضعت
يف هيئة ادارة الســر من خارج األطر
الدســتورية والقانونية ويف مؤسســة
كهرباء لبنان.
 ثالثاًّ ،تنص املادة  56التي وضعت
أيضا ً بناء القرتاح إدارة املناقصات عىل
التحذير من «املفاوضات مع العارضني
بشأن العرض» ،وذلك لكي ال تتكرر هذه
الظاهرة التي لجأ إليها الوزير الســابق
ســيزار أبــي خليل من خــال فريقه
االستشــاري يف مناقصة بواخر الطاقة
ومن خالل االستشــاري األجنبي الذي
اســتعان به ففتح باب التفاوض مع
العارضني.
 رابعــاًّ ،نصت املــادة  28التي
أثارت جدال ً يف اللجــان النيابية ،عىل
أنّــه ال يجوز اطالق اجــراءات رشاء
تتعلــق بتنفيذ أشــغال اال بعد اتمام
جميع االجــراءات القانونية من قبل
الجهة الشــارية واملتعلقــة بتهيئة
مواقع العمل بما فيها صدور قرارات
وضــع اليد ،وذلك لتفــادي ما حصل
يف مناقصة معمــل دير عمار الذي ت ّم
تلزيمــه إىل عارض بعد وضع عالمات
ملن ّ
ينفذ رسيعــا ً من دون أن يتمكنوا
من تســليم مواقع العمل ،ما تسبب
بغرامات عــى الخزينة العامة نتيجة
التأخري يف تسليم املوقع.
اذاً ،سيصري وفق مندرجات القانون
ك ّل اإلنفاق عىل املشــريات العمومية

جان العلية

خاضعا ً لهيئة الرشاء العام بعدما كان
عمل إدارة املناقصات محصورا ً باإلدارات
العامــة فقــط ،حيــث كان مجموع
مشرتياتها ال يشــكل أكثر من  5%من
مجموع اإلنفاق العمومي.
يف املقابل لم تعــد صالحية هيئة
الرشاء ّ
تدخليــة كما كانت صالحيات
إدارة املناقصات حيث كان عدد محدود
مــن اإلدارات العامــة خاضعا ً لها يف
إنفاقه ،ما يعني أنها ليست مسؤولة
عن تشكيل لجان التلزيم وغري مخوّلة
بالتدخل املبارش يف مســار املناقصة،
بل ســتجمع هيئة الرشاء العام من
الجهات الشارية كل املعلومات املتصلة
باملناقصــة ،وبإمكانها ايفاد مندوب
للمشاركة يف جلســات التلزيم لوضع
تقريره ،وتتابع جلسات التلزيم وعند
االقتضاء تُعلــم الجهات الرقابية من
تفتيش مركزي وديوان محاسبة كما
يمكنها أن تتوجه مبارشة إىل القضاء
اإلداري أو النيابة العامة.

مزايدة السوق الحرّة

وبنــاء عليــه ســتكون مزايدة
الســوق الح ّرة يف املطار التي فشــلت
يف جولتهــا األوىل ،محكومة يف جولتها
الثانية بأحكام القانون الجديد بعدما
اســردتها وزارة األشــغال حيث من
املنتظــر أن يعلن وزير األشــغال يف
حكومة ترصيــف األعمال عيل حمية
عنها من خــال املوقــع اإللكرتوني
لهيئة الرشاء العام .أمّ ا دفرت الرشوط
فال يزال نفســه وقد دققت فيه إدارة
املناقصات ووعد الوزير بعدم إخضاعه
ألي تعديالت .وستجرى وقائع الجلسة
الثانيــة يف املطــار ،يف املديرية العامة
للطــران املدنــي ،أمام لجــان تمّ ت
املوافقة عليها من قبل إدارة املناقصات
وتتم دراسة اإلجراء البديل خالل الفرتة
القصرية التي ستتشكل خاللها اللجان،
قبل املوعد الثاني للمزايدة ،حيث قد تتم
االستعانة باللجان السابقة وقد تشكل
لجنة جديدة قبــل وضع لوائح اللجان
الجديدة.

أمل اجتراح الحلول السياسية لمنع البالد من االنهيار

العماد عون في أمر اليوم :الجيش ركيزة بنيان لبنان
أ ّكــد قائد الجيــش العماد جوزاف عــون أن «الجيش
ســيبقى ركيزة بنيان لبنان» ،و»لن يســمح باهتزاز األمن
ولن يسمح للفتنة أو الفوىض أن تجد لها طريقا ً إىل الساحة
الداخلية» ،آمالً يف اجرتاح الحلول السياســية الكفيلة بإنقاذ
البالد ومنعها من االنهيار .بمناسبة العيد السابع والسبعني
للجيش اللبناني ،وجّ ه قائد الجيش العماد جوزاف عون «أمر
اليوم» إىل العسكريني ،وجاء فيه:
«ســبعة وســبعون عاما ً من رشف التضحية والوفاء
لوطن األرز ،قدّم خاللها الجيش خرية عســكرييه شهداء يف
سبيل الدفاع عن أمن لبنان واستقراره ،كما عن كرامة شعبه.
مسرية طويلة ،شهدت الكثري من املحطات والتحديات،
بقي الجيش خاللها الحصن املنيع واملؤسسة الجامعة لكل
مكوّنات الوطن ،والركيزة األساســية لكيــان الدولة التي
تعصف بها األزمات بشكل مستمر وتهدّد وجودها.
أيها العسكريون
تعيشون ظروفا ً اســتثنائية ،وتعانون كما شعبنا من
األزمة االقتصادية واملالية التي بدأت منذ حواىل ثالثة أعوام.
هذه األزمة التــي تفاعلت مؤخراً ،أدّت إىل شــلل يف معظم
قطاعات الدولة ومؤسســاتها ،ما أنتج تداعيات ســلبية
يف مختلف املجاالت .وحدها املؤسســة العســكرية ال تزال
متماســكة وجاهزة لتحمّل كامل مسؤولياتها تجاه وطنها

وشعبها بكل عزم وإرادة واقتناع.
التضحية يف صلب شــعارنا ،ولقد جعلناها نهج حياتنا
الذي ال نَحيد عنه .لم نخذ ْل شــعبنا يوما ً ولن نخذ َله مهما
قست الظروف واشــتدّت التحديات .سيبقى الجيش ركيزة
بنيان لبنان .لن نســمح باهتزاز األمن ولن نسمح للفتنة أو
الفوىض أن تجد لها طريقا ً إىل ســاحتنا الداخلية ،عىل أمل
اجرتاح الحلول السياســية الكفيلة بإنقاذ البالد ومنعها من
االنهيار ،كي يستعيد شــبابنا ثقتهم بوطننا ،وينهضوا به
ّ
يستحقهم ويحتاج اليهم ألنّهم ثروة ال تُعوّض.
مجدّداً ،فهو
فليكن حلم إعادة بناء لبنان ،أقوى من حلم الهجرة.
أيها العسكريون
أثبتّم ألنفســكم كما لقيادتكم وشعبكم أنكم جديرون
بالثقة وعىل قدر املسؤولية .تكابدون وتواجهون التحديات
إيمانا ً بجيشــكم ووطنكم .تنترشون عىل كل تراب الوطن
وتروونه بعرقكــم ،كما رواه رفاقكم الشــهداء والجرحى
بدمائهــم .يف الداخل كمــا عىل الحدود والجــرود ،تقفون
شــامخني ،أبطاال ً ال يهابون املوت وال األزمات .تصارعون
باللحم الحي للبقاء والصمود ،ألن لبنان بأمس الحاجة إليكم
اليوم .تواجهون املراهنني عىل ضعفكم بالثبات والتشــبّث
بقيمكم وعقيدتكم ووالئكم ملؤسستكم ووطنكم.
تتح ّلون باإلرادة ،وهي رس محبّة شــعبكم لكم وثقته

٣

باق،
بكم ،كما ثقة املجتمع الدويل .بفضل هذه اإلرادة ،الجيش ٍ
باق .تتعدّد مهماتكم وتتشعّ ب .ابقوا عىل جهوزيتكم
ولبنان ٍ
ملواجهة كل األخطار :العدو اإلرسائييل وتهديداته املســتمرة
ّ
يتحي
وأطماعه يف ثرواتنا الطبيعية من جهة ،واإلرهاب الذي
الفرص دوما ً الستعادة نشــاطه من جهة أخرى .وال ننىس
الخطر الذي يهدّد مجتمعنا ومستقبل شبابنا وهو املخدرات،
مالحقة تجّ اره ومروّجيه ستبقى نصب أعيننا .التزامنا تجاه
القضايا الوطنية أسايس ،والتزامنا باملواقف الرسمية حتمي،
وبخاصة ملف ترسيم الحدود البحرية ،والتزامنا بالقرارات
الدولية وتعزيز التعاون مع قوّة األمم املتحدة ّ
املؤقتة يف لبنان
رضورة قصوى.
أيها العسكريون
أنتم املالذ األخري لشعبنا وصمّام األمان لوطننا .سنبقى
أوفياء لقسمنا وشــهدائنا وجرحانا مهما اشتدّت الصعاب
واملحن وع ُ
ظمت املسؤوليات امللقاة عىل أكتافنا ،وك ّلنا إيمان
وثقة بأن األزمة ســتزول حتماً .يبقــى الصمود ملواجهتها
مفتاح استمرارنا وثباتنا .تلك هي أولويتنا امل ْ
طلقة ،وستبقى
كذلك ،بعيدا ً عن كل التجاذبــات واالتهامات ومحاوالت زج
املؤسســة يف مهاترات ألهداف خاصة ومشبوهة .ما يعنينا،
هو تماسك املؤسسة واستمرارها يف أداء مهماتها ،كما أمن
لبنان واستقراره».

في التحليل الواقعي لمعادلة االمين
العام لـ»حزب الله» التي قفزت فوق
رأس العرض اللبناني المرسل رسميا ً
عبر الوسيط االميركي آموس هوكشتاين،
ما يمكن ان يربط كل عملية التفاوض
بعامل إقليمي ال بد سيستجد ،بفعل التوتر
المتصاعد بين ايران من جهة ،واسرائيل
والواليات المتحدة من جهة ثانية.
فمعادلة نصرالله تعني أن اي اتفاق
على الترسيم وفق المطلب اللبناني في
الحقل  23وفي حوض قانا ،لن يكون
مقبوالً ،فقد ربطت استخراج الغاز
االسرائيلي باستخراج الغاز اللبناني،
وهو ما لم ينص عليه عرض لبنان ،ما
يكبل عمليا ً اي تفاوض ويجعله عبثياً،
ألن السقف الذي وضعه نصرالله وتجاوز
به الدولة برؤسائها ومفاوضيها ،يجعل
ورقة الترسيم ورقة الغية ،ويربط كل ملف
الترسيم واستخراج الغاز بمطلب غير
قابل للتحقق ،اي بالترجمة العملية مطلب
يجعل ورقة الترسيم بيد طهران ،التي تريد
تجميع االوراق في مرحلة تخشى فيها من
استهدافها عسكرياً ،بعدما بدأت الحرب
االمنية االسرائيلية تأخذ منحى المواجهة
المباشرة ،التي تقرأها ايران بعين القلق.
وبالفعل ،فقد بدأت طهران شد األحزمة
والتحضير الوقائي ألي ضربة محتملة .وال
تخرج مواقف نصرالله عن هذا السياق،
فالتصعيد المفاجئ ليس مرتبطا ً بعملية
الترسيم وال بالحفاظ على الثروة الغازية،
التي طالما أعلن انه يقف وراء الدولة بما
تتخذه من خطوات ،ليعود في النهاية الى
امساك ورقة التفاوض من العنق ،والى
تهميش الالعبين الهامشيين ،عبر ارسال
رسالة واضحة بأن ال ترسيم فيما ايران
تشعر بخطر الضربة القادمة ،وبأن الحزب
في حالة جهوزية ،واستعداد للحرب
المقبلة ،اذا ما استدعى اي عمل عسكري
ضد طهران ،الرد من جنوب لبنان.
ال ينفصل تصعيد نصرالله عن شد
الحبال االيراني في العراق واليمن،
وغزة .في العراق تضغط ايران على
حلفائها لإلسراع بتشكيل حكومة المالكي
بنسختها الجديدة التي تطمح لترئيسها
الحد رجال المالكي المقربين ،والى اآلن
تبدو هذه المحاوالت صعبة ،لكن االصرار
االيراني على تشكيل حكومة مواجهة،
يستبق خشية ايرانية من التعرض لضربة
عسكرية ،ويملي بالتالي شد األحزمة في
العراق ،باعتباره الساحة االكثر حيوية
لطهران ،والبوابة التي يجب إقفالها امام
اي مفاجأة غير متوقعة.
وكما في العراق ولبنان ،كذلك يتوقع
للتصعيد ان يبدأ في اليمن ،بكسر الهدنة
السارية المفعول منذ أشهر ،والتي يمكن
ان تهتز على وقع األولويات االيرانية
التي تنحو الى استباق التصعيد بالتلويح
باستعمال كل االوراق المتوفرة.
ويبقى السؤال ،كيف سيتعاطى لبنان
الرسمي مع الجواب االسرائيلي الذي
سيرسل عبر هوكشتاين ،بعدما قطع
نصرالله الطريق على اي تفاوض ،وهل
ستبقى مزارع شبعا البحرية أسيرة
االجندة االيرانية ،الى ان يحسم امر ملفها
النووي سلما ً او حرباً؟
الواضح أن ايران تعتبر أن ورقة
الترسيم باتت من اهم االوراق التي تمتلكها
على طاولة المفاوضات مع الواليات
المتحدة والدول الخمس ،وهي تستعمل
اليوم هذه الورقة ،كرسالة تعبر عن
الجهوزية للرد على اي عمل عسكري قد
تتعرض له ،فخطاب نصرالله بدا كأنه
خط دفاع متقدم عن ايران ،ومهلة ايلول
التي حددها مرتبطة بالقراءة االيرانية
التي تخشى التعرض لعمل عسكري ،اما
المفاوضون اللبنانيون فهم يتفاوضون
كسعاة بريد وال يمتلكون القرار وال كلمة
السر ،وال القدرة على االلتزام بالحد األدنى
من التعهدات.
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سعيد :إلتفاف وطني عريض حول البطريرك في األيام المقبلة

أبواب الديمان مفتوحة واألمم المتحدة تؤكد دعم الراعي
رغم امللفات واألزمــات االقتصادية
واملعيشية والسياسية التي تعصف بلبنان
وترهــق كاهله ،ال تــزال قضية املطران
موىس الحاج موضع اهتمام واستقطاب
ســيايس ودبلومــايس ودينــي يف املق ّر
الصيفي للبطريركية املارونية يف الديمان.

فرونِتسكا

يف غضــون ذلــك ،اطلعــت ممثلة
األمني العام لألمــم املتحدة يف لبنان يوانا
فرونِتســكا من البطريرك الكاردينال مار
بشارة بطرس الراعي أمس ،عىل تفاصيل
ما حصل مــع املطران الحاج وأعربت عن
دعمها مواقف البطريــرك الوطنية .كما
وضعت الراعي يف أجواء الزيارة التي قامت
بها اىل مقر األمانة العامة لألمم املتحدة يف
واشنطن ،مؤكدة له وقوف املجتمع الدويل
اىل جانــب لبنان وشــعبه وحرصه عىل
االستقرار وعودة اإلزدهار اليه.

سعيد

ومن الديمان ،قال النائب الســابق
وعضو «لقاء سيّدة الجبل» فارس سعيد
بعد اللقــاء« :ترشّ فت بزيــارة صاحب
الغبطة خاصة يف هذا الظرف الذي يحاول
فيه أهل السلطة أو البعض منهم شيطنة
طائفة وليس فقط اســتهداف ســيدنا
البطريرك والكنيســة املارونية» .واعترب
أن «إلصاق تهمة العمالة بطائفة يفسد
الرشاكة الوطنية ويفسد العيش املشرتك
يف لبنــان ،ونحن من بــاب الحرص عىل
هــذا العيش املشــرك وبخاصة أن هذه
الكنيسة احتضنت لبنان الكبري والعيش
املشرتك والتي ساهمت باستقالل لبنان
عن االنتداب الفرنيس ودافعت عن اتفاق
الطائــف وتحمّ لــت مســؤولية الدفاع
عنه ألنهــا تريد املحافظــة عىل العيش
املشــرك» .وأضاف« :هذه الكنيسة التي
لم تتكلم يوما ً طائفيا ً بل لبنانيا ً ووطنياً،
هذه الكنيسة التي اقتحمت جدار السجن
اإلرسائييل من خالل اإليمان وبمســبحة
املطران الحاج لتقــول إن القدس مدينة
مفتوحــة لجميــع األديان املســيحية
واإلسالمية ،هذه الكنيسة املقاومة فعليا ً
وليس كالميا ً ال يمكــن ألحد أن يتّهمها

بالعمالــة ،ونحن ســنكون ليس فقط
كنخبة مســيحية بل كنخبة وطنية إىل
جانب ســيدنا البطريرك من أجل الدفاع
عن هذا املوقف» .وبشأن تصوير البعض
القضية بأنّها طائفية ،ختم سعيد« :بداية
هناك من يريد أن يصور املوضوع وكأنه
موضوع قضائــي وكأن هناك مخالفة
قانونية من قبل املطــران الحاج ،ونحن
نؤكد أن املوضوع ليس موضوعا ً قضائيا ً
وال حتى موضوعا ً طائفياً ،هذا موضوع
وطني بامتياز وهنــاك محاولة لوضع
اليد عــى البلد من خالل تعطيل التواصل
ووصف طائفة بالعمالة فأنا برأيي ومن
خالل موقعنا بلقاء سيدة الجبل واملجلس
الوطني سنقوم بما يجب أن نقوم به من

الشيخ عبد السالم الحراش :نحن
نريد للمسيحيين دائمًا أن يكونوا
بخير لنكون نحن بخير والتعرّض
لبكركي هو أذية للمسيحيين
والمسلمين في الشرق

اتصاالت ليكون حــول البطريرك الراعي
التفاف وطني عريض يف االيام املقبلة».

الحراش

ومن الــرح البطريركي ،أشــار
منســق اللجنة التحضرييــة يف «التيار
العربي املقاوم» الشــيخ عبد الســام
الحــراش ،إىل «إنها الزيــارة الثانية إىل
الديمان بعد الزيارة األوىل التي قمت بها
إىل بكركي لنؤ ّكد عىل ثوابتنا الوطنية إىل
جانب هذا الرصح صيفا وشتاء وللتأكيد
أننا ال نتغري رغم األجــواء الضاغطة يف
البلد ونحن ندرك أن توجّ ه غبطته يطال
اإلنســان يف لبنان ،فهو لــم يتحدث يف
عظاته عن حقوق املسيحيني فحسب بل
عن حقوق كل اللبنانيني وهو يسعى لهذا
البلد وللجميع».
أمــا يف ما يتعلق بقضيــة املطران
الحــاج ،فشــدّد عــى أن «علينا وعىل
الجميــع واملهتمــن وللذيــن ارشأبت
أعناقهــم ليتحدثوا عــن العمالة ،نقول
لهم عىل رســلكم ال يحملــن أحد معه
مختربا ً لتحليــل الحمض الوطني ،فكلنا
وطنيون ومصطلــح العمالة مصطلح

تعليقا ً عىل قضية رئيس أســاقفة أبرشية حيفا املارونية
والنائب البطريركي عىل القدس واألرايض الفلسطينية واململكة
األردنية الهاشمية املطران موىس الحاج ،أصدر مجلس رؤساء
األســاقفة الكاثوليك يف األرض املقدســة بيانا ً «استنكروا فيه
بشــدّة اعتقال املطران الحاج ،من قبل األمن العام ،أثناء عبوره
الحدود الجنوبيّة للبنان».
وقال األســاقفة يف بيانهم« :نحن متضامنون بشكل كامل
مع املطران موىس الحاج يف العمل الخرييّ ا ّلذي يقوم به بسخاء،
لفرتة طويلة ،من خالل تقديم املســاعدات املا ّديّة واألدوية ا ّلتي
يجمعها املحســنون بانتظام لصالح العائالت ال ّلبنانيّة الفقرية
من جميع األديان مسيحيّني ،ومسلمني ودروزا ً وا ّلذين يواجهون
صعوبة كبرية بســبب األزمة االقتصاديّة ّ
الشديدة ا ّلتي يم ّر بها

لبنان حالياً» ،مؤكدين تأييدهم الكامل لبيان البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بهذا الخصوص.
وختم البيان« :نرغب ونطلب ّ
الســماح لكنيســة األرايض
املقدّسة بمواصلة عملها املشــرك ،ا ّلذي ال تمليه بأيّ حال من
األحوال االعتبارات السياســية ،والذي هــو رضوري للحفاظ
عىل وجود املســيحيني يف األرايض املقدســة ،من خالل تفضيل
تضامنهم مع املسيحيني يف ّ
الشق األوسط .كما نطلب ّ
السماح
لكنيسة األرايض املقدّسة باالستمرار يف القيام بعملها اإلنساني
بحرية من دون عوائق لصالح الفقراء».
وقع البيان رئيــس املجلس بطريرك القــدس لالتني بيري
باتيستا بيتسا باال وأمني عام املجلس األب مارسيلو غاالردو من
رهبانية الكلمة املتجسد.

النيران تلتهم الطابق العلوي لمستشفى بر الياس
...وأمل باستئناف نشاطه قريبًا
ســادت بلدة برالياس حالة من القلق
ليل األربعاء ،رافقت مشاهد ألسنة النريان
وهي تلتهم الطابق العلوي ملستشفى البلدة
الذي يعمل بإدارة منظمة أطباء بال حدود.
وتفاقم الهلع يف صفوف املواطنني خصوصا ً
لدى رؤية سيارات اإلسعاف والدفاع املدني
وقد هرعت اىل املكان من سبع مراكز للدفاع
املدني وفقا ً لبيان صادر عنه ،وعملت عىل
إجالء املرىض من املستشــفى ونقلهم اىل
مستشفيات البقاع االخرى.
وفقا ً لبيان توضيحي صدر عن املديرية
العامة للدفاع املدني فإن النريان إندلعت يف
قسم املســتودعات الذي يحوي مكيفات،
إطارات قديمة ،ادوات طبية ،ومواد كيميائية
رسيعة االشــتعال ،فيما تحدثت منسقة
املرشوع يف املستشفى سيمونا اونيدي عن
كون معظم املوجودات مفروشات ،والغرفة
ال تحوي سوى إمدادات كهربائية بسيطة،
مفضلة إنتظار التحقيقات لتبيان ســبب
الحريق ،الذي لم يكن ناتجا ً عن تجهيزات
الطاقة البديلة التي تعلو سطح املستشفى
كما رست الشائعات ،بل تبني أن جميع هذه
التجهيزات بقيت سليمة ولم تطلها النريان،
كما جهدت فرق الدفاع املدني ملنع إنتقال
النريان اىل طوابق املستشــفى األخرى وال

خطري يحتاج اىل اعادة نظر بمطلقيه وقد
اطلعنا صاحب الغبطة عىل ان املوجودين
يف فلســطني املحتلة ليسوا موارنة فقط
بل هم مختلط من النــاس من مختلف
املناطق موجودون منذ ردح من الزمن».
وتابع الحراش« :يف الدائرة االنسانية

األساقفة الكاثوليك في األراضي المقدّسة:
متضامنون مع المطران الحاج ونؤيد الراعي

يعمل بإدارة منظمة أطباء بال حدود ودوره رئيسي بخدمة أهالي المنطقة

زحــلـة  -لــوســي بــارســخــيـــان

فرونتسكا مع الراعي في الديمان

سيما غرف املرىض املواجهة ملكان الحريق.
داخل املستشــفى وفقــا ً ملا رشحته
اونيــدي كان هناك  24مريضــاً ،تبني أن
بينهم تسعة أطفال بعضهم خضع لعملية
جراحية يف اليوم نفسه .هؤالء جميعا ً نقلوا
إىل مستشفيات املنطقة القريبة .ويف وقت
تعطل العمل كليا ً داخل املستشفى صباح
الخميــس ،أملت اونيدي يف ان يســتأنف
نشاطه قريباً ،ملا له من دور رئييس بخدمة
أهايل املنطقة وخصوصــا ً يف ظل الظرف
اإلقتصادي الصعب الذي يعانيه اللبنانيون،
ومعهم ضيوفهم من النازحني الســوريني
والفلســطينيني .واملعلوم أن املستشفى
الذي تأسس يف منطقة بر الياس منذ سنة
 2018يقدم خدمة مجانية لجميع قاصديه
من الجنسيات املختلفة .وهو يعنى بإجراء
العمليات الجراحيــة العامة غري الطارئة
بشكل أســايس باإلضافة اىل اإلستشارات
الطبية من خــال عياداتــه الخارجية،
وبرنامج العناية بالجــروح املزمنة الذي
يطبقــه ،وما يؤمنه من مواكبة نفســية
وإجتماعية عرب وحدته التي تعنى بالصحة
العقلية النفسية .وبحســب اونيدي ،فإن
املستشفى يشهد شهريا ً نحو  300عملية
جراحية ،باإلضافــة اىل خدماته األخرى،
وبالتايل فإن دوره يعترب اساســيا ً يف هذه
املنطقــة ،مثلما هو أســايس للعاملني يف

املستشفى ويفوق عددهم املئة.
املشــهد داخل املستشــفى بعد ليلة
إجتاحتها رائحة الحريق وأبواق ســيارات
اإلنقاذ بدا أكثر هــدوءاً .وبعد البلبلة التي
ســادت خصوصــا ً يف صفــوف املرىض
وعائالتهــم ،حرض بعــض ذوي املرىض
مجددا ً محاولني إستعادة حاجياتهم التي
خلفوها يف املستشفى أثناء عمليات اإلجالء.
يذكر ان نشــاط منظمــة أطباء بال
حدود يف بلدة بر الياس بدأ منذ سنة 2016
لتقديم الخدمة املجانية لســكان املنطقة
الذيــن يتنوعون بني لبنانيني وســوريني
وفلســطينيني ،وهم يعتربون من االكثر
ضعفا ً يف املنطقــة ويعانــون الصعوبة
يف تأمني تكلفــة العالج .وقــد أنجز بناء
مستشفاها يف ســنة  ،2018يف املقر الذي
كانت تشــغله بلدية برالياس سابقا ً قبل
إنتقالها اىل مقر جديد.

ابو فاضل

من جهته ،قــال املحامــي واملحلل
الســيايس جوزف ابو فاضــل« :ال يوجد
لدينا مطارنة عمــاء .الحمدلله ان تاريخ
املوارنة وكنيســتهم معروف وال عمالء يف
الكنيسة .وبالتايل نحن جئنا لنضع انفسنا
بترصف سيدنا النه القلعة الوحيدة الباقية
لوطــن االرز ،وللبنانيني الرشفاء .وغبطة
البطريرك هو لــكل الطوائف ولكل لبنان.
وان ما قام به املطــران موىس الحاج هو
عمل انســاني ال أكثــر وال أقل وال يحمل
التأويل والتفسري».

المواطن الشمالي
بين ّ
فكي الخبز والكهرباء
الــشــمــال  -مــايــز عــبــيــد

الدفاع المدني ُيخمد النيران

قد تعتربونه خطأ وال تريدون أن يقف احد
اىل جانب احد وهل هذا تســطيح للعقل
االرسائيــي يف لجوئه اىل هــذه الطريقة
إليصال امواله؟ هذا امر ســخيف! وانا
اقول من يكرس احد جناحيه فلن يستطيع
الطريان ونحن نريد للمسيحيني دائما ان
يكونوا بخري لنكون نحن بخري والتعرض
لبكركي هو اذية للمسيحيني واملسلمني
يف الرشق ولقد قلت لغبطته لقد تخطيتم
ســايكس بيكو بهذه الشمولية الشاملة
وهذه الرعاية الشاملة للعرب عىل امتداد
املســاحة واىل انطاكية وســائر املرشق
رعية متماسكة لن نقبل ألحد ان يؤذيها
بشخص غبطة البطريرك «.

بني حقــول ألغام األزمات يســر
املواطن الشــمايل هــذه األيــام ،إال أن
األزمتني األكثر تأثريا ً وضغطا ً هذه األيام
هما أزمتا الكهرباء وتأمني الخبز ،بعدما
رحلــت أزمة البنزين إىل مســافات أبعد
بإعالن رفع الدعم الكامل عن املحروقات.
ففي موضوع الكهرباء ال يستطيع
الجميع تركيب الطاقة الشمسية ألنهم
ال يملكون الدوالر املطلــوب ،كما أنهم
يف الوقت نفســه ال قــدرة لديهم بعد
عىل تأمــن فواتري مولدات اإلشــراك
التــي ترتفع من وقــت إىل آخر .يف هذا
السياق يمكن اإلشــارة إىل أن أصحاب
مولدات اإلشــراك يف طرابلس رفضوا
تسعرية وزارة الطاقة وقالوا إنهم سوف
يســ ّلمون مولداتهم للدولة يف االول من
آب .واعتــر املتحدث باســمهم الحاج
خري الدين نشــابة أن التســعرية التي
حددتها الطاقة مجحفة بحق أصحاب
االشــراكات يف طرابلس مطالبا ً الدولة
بأن تتســلم وتشــغل املولدات يف االول
من آب إن كان بمقدورها أن تســتمر
بتسعريتها».
عىل مقلب الخبز انتقلت الطوابري يف

الشمال من أمام محطات الوقود إىل أمام
األفران بعدما بات تأمني ربطة يشــ ّكل
فرحة عارمة ال توصف عند من يستطع
إليها سبيالً .األفران التي تعمل يف الشمال
أقل من تلك التي تقفل أبوابها منذ بداية
األزمة؛ فيما تشهد األفران العاملة العديد
من اإلشــكاالت عىل أبوابها ال سيما تلك
التي تحصل بني اللبنانيني والســوريني
بحجة أن الســوري يأكل حق اللبناني،
وذلــك عىل خلفيــة تواجد الســوريني
بشــكل كبري أمام األفران والحديث عن
أنهم يبيعون الخبز يف الســوق السوداء
حيث يتفقــون مع العمال الســوريني
داخل األفران فيخربونهم بأوقات فتحها
وأوقات البيع فيهرع هؤالء للحصول عىل
كميات كبــرة لبيعها الحقاً .يف املحصلة
بات املواطن يتمنى رفع الدعم عن الخبز
األمس قبل اليوم وأن يصبح سعر الربطة
 30أو  40ألــف لرية لكــن املهم لديه أن
تتواجد يف املحالت واألفران ليحصل عليها
من دون عناء.
وبينما يغرق املواطن يف تأمني خبزه
وضوئــه ال حلول تشــر إىل أن كهرباء
الدولة ســتأتي يف القريب العاجل ،وهي
تســتمر يف اإلنقطاع املتواصــل يف عز
الصيف وأكثر األوقات حاجة اليها.

محـــــليـــــات
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أزمة الرغيف ُتعرّي الدولة وتكشف حجم المتالعبين بلقمة الفقير

مصادرة  700ربطة خبز من فرن في النبطية وتوقيف صاحبه
الــنــبــطــيــة  -رمــال جـــونـــي
«أزمة بــروح وأزمة بتجي» ،هذا حال لبنان هذه
األيام وهو الجالس عــى فوهة بركان .ما كادت أزمة
الخبز تتحلحل ،حتــى ارتفع الحديث عن أزمة بنزين،
بحيث عمدت محطات عدة يف النبطية اىل إبالغ زبائنها
بأن الرشكات تريد دوالرات .كل ذلك يحصل والزعماء
يتقاذفون التهم املتبادلة ،ضاربني عرض الحائط بأن
املواطن «جلده ما عاد يحمل».
فمــا إن جرى الحديث عن دولــرة البنزين بـ15
باملئــة منه حتى دخــل الدوالر مرجوحــة التصاعد
مســجالً  ،30,500ما قد يدفع باتجاه ارتفاع كبري يف
أســعار املحروقات التي ســتنعكس بدورها عىل كل
املواد األخرى ،يف تأكيد عــى أن أزمات لبنان من فعل
املتناحرين ،ممن يتاجرون بالناس لتحقيق مكاسب يف
الحكم.
وكأنه كتب عىل املواطن الغرق يف أزماته وقد هدّته
وحوّلته متســ ّوال ً لرغيف خبزه ومواده الغذائية وحتى
بنزينه ،يف وقــت ما يتقاضاه ال يكفــي لدفع فواتري
االشرتاك.

جديد أزمة الخبز

فرغم دخول أزمة الخبز سكة الحلحلة الخجولة،
بقيــت ربطة الخبز غــر متوفــرة يف الدكاكني إال يف
األفــران ،يف حني كانــت أفران أخــرى تحت مجهر
املالحقة واملداهمة ،لتالعبها بالوزن والسعر معاً .وفق

فداهمت منزل الســوري يف محلة الرشيفة وهو يعمل
املعلومات فإن فرن «املنى» يف بلدة عدشيت الجنوبية،
لدى فرن يونس وصادرت اكثر من  50ربطة خبز كان
كان يبيع ربطة الخبز وفيها  5أرغفة فقط ،ويف السوق
يبيعها للنازحني ،يف وقــت كان اللبناني محروما ً من
السوداء بسعر تجاوز الـ 35ألف لرية لبنانية ،بالتواطؤ
ربطة واحدة.
مع ســائقي الفانــات التابعني له ،مــا دفع القضاء
ع ّرت أزمة الخبز الدولة اللبنانية وكشــفت حجم
املختــص للتحرك ،فأوقــف صاحبه قيــد التحقيق،
املتالعبــن بلقمة الفقري ،فالطحــن املدعوم يرصف
وصودرت  700ربطة خبز تم توزيعها عىل املؤسسات
للمناقيــش والحلويــات والقليل املتبقــي يذهب اىل
اإلنسانية يف النبطية.
الخبز العربي ،وتشــر املعلومات اىل
وتأتي خطــوة مالحقة املتالعبني
أن عددا ً كبريا ً مــن االفران كان يعمد
برغيف الفقراء يف إطار الحد من تالعب
دهم منزل سوري في اىل بيع حصته مــن الطحني املدعوم
تجار األزمة ،وأكدت مصادر قضائية
ْ
اىل اصحاب أفــران املناقيش والصاج
متابعة مصادرة الخبز وتجنب تشميع
محلة الشريفة وهو
الفــرن ،لكــي ال يتســنّى لصاحبه
والباتيــري وتجــاوز الطن الواحد
املتاجرة بالرغيف عىل هواه من تحت يعمل لدى فرن يونس الـــ 800دوالر ،مــا يعني بحســب
املعلومات أن صاحــب الفرن يحقق
الطاولــة ،وقالت «بناء عىل شــكوى ومصادرة أكثر من 50
أرباحا ً طائلــة من «التجرة» من دون
مقدمة ،تمــت متابعة الفــرن الذي ربطة خبز كان يبيعها
استغل األزمة بشــكل كبري ،وضبطه
أن يتكلف فلســا ً واحداً ،وما األزمة
للنازحين
بالجرم املتلبس وهو ببيع الخبز بـ40
الحاليــة اال نتيجــة حتميــة لهذه
ألف لرية ،كنوع من التذاكي» .وبحسب املعلومات فإن
املتاجرة .وال تخفي املصادر أن االزمة الحالية ما هي
هدف توقيف صاحب الفرن ومصادرة بضاعته توجيه
إال رســائل سياســية متبادلة ،وتمهيد الطريق لرفع
درس قاس لكل املتاجرين بلقمة الناس من أن القضاء
الدعم حينها ســتصبح ربطة الخبــز بـ 35ألف لرية
واالمن لهم باملرصاد».
وربما أكثر ،ما يعني أن لقمة الفقري يف مهب الكباش
كشفت مداهمة فرن «املنى» حجم التالعب الذي
والرصاع القائم...
يمتهنه عــدد ال بأس به من األفران بهدف الكســب
أزمــة وراء أزمة ،وحبل األزمــات عىل الجرار ،يف
الرسيع .وقد دخل السوري عىل الخط ،هذه املرة كأداة
ظل حلول ترقيعية تتّبعها الدولة ،فكل أســبوع هناك
لصاحب الفرن ،بحيث يبيعه ســوق ســوداء ،ما أثار
طابور ،باألمس طابور الخبز وغدا ً ربما طابور البنزين
حفيظة االهايل واستدعى تدخالً لقوى االمن الداخيل،
األزمة؟
حيز
سيدخل
طابور
أي
املقبل
األسبوع
ويف
أمن الدولة خالل عملية دهم الفرن

المفتي سوسان :النتخاب رئيس جديد ُيعيد للدولة كرامتها

سعد يُح ّذر أصحاب المولّدات والنيابة العامة
قد تصادرها
صــيــدا  -مـحـمــد دهــشــة
يحبس الصيداويون انفاســهم
بانتظار تطورين يف خضم االوضاع
املعيشــية واالقتصاديــة الخانقة،
االول إطالق مبــادرة «صيدا تواجه»
يوم الثالثاء املقبل يف البلدية ،بهدف
التخفيف من وطأة األزمات الخانقة
عىل النــاس ،والثاني مــدى التزام
اصحاب املولدات الخاصة بالتسعرية
الرســمية التي ســتصدرها وزارة
الطاقة مع نهاية الشهر الجاري بعد
توقيعهم عىل تعهد خطي بذلك.
النائب اسامة سعد الذي اطلق
مبــادرة «صيــدا تواجــه» ،واصل
جهوده ملنع استغالل بعض اصحاب
املولدات الخاصــة حاجة املواطنني
اىل التيار الكهربائي يف ظل انقطاعه
شبه الكامل وخاصة يف فصل الصيف
وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة،
وزار املدعــي العام االســتئنايف يف
الجنوب القــايض رهيف رمضان يف
مكتبه يف قــر عدل صيدا بحضور
نائب رئيس البلدية إبراهيم البساط،
حيث جرى االتفاق عىل عدم إطفاء
املولــدات ،وااللتــزام بالتســعرية
الرسمية ســواء كانت التغذية 14
ساعة أو  24ســاعة ،وعدم التوقف
عن تشــغيل املولدات نهائيا ً من قبل
صاحب املولد اال بعــد اعالم البلدية
بذلك خالل مهلــة ال تقل عن ثالثة
أشــهر ،وإال فإن النيابــة العامة
ســتصادر هذه املولــدات املخالفة،
وســتقوم باالجــراءات القانونية
املناسبة بحق املخالف.
وقــال ســعد« :الزيــارة من
اجل التأكيد عــى اصحاب املولدات
برضورة االلتزام بالتسعرية الرسمية
من جهة ،وتقديــم التغذية الكافية
للمشــركني والتي يجــب اال تقل
عن  14ســاعة يف اليوم ،فضالً عن
عدم قطــع اي اشــراك من جهة
أخــرى» ،مؤكــدا ً «ان البلدية تعمل

سعد خالل زيارته النائب العام االستئنافي في الجنوب

عىل وضــع نموذج واضح لشــكل
الفاتورة املوحدة لتكــون واضحة
امام املواطنني ،ويف حــال مخالفة
صاحب املولد للتسعرية عىل املشرتك
ان يقدم الفاتــورة للقضاء ،وجرى
االتفاق عىل أنه يف حال قام صاحب
املولد بقطع االشــراك ألي مواطن،
يجب عىل املواطــن ان يذهب فورا ً
اىل القضاء ليقدم شــكوى ،وبالتايل
القضاء يترصف ،وهــذا تأكيد من
النائب العام».
ويف مبادرة لتخفيــف املعاناة
زار وفد من جمعيــة «محمد زيدان
لالنمــاء يف صيدا» برئاســة رجل
األعمال محمد حسن زيدان ،مؤسسة
مياه لبنان الجنوبي وعقد اجتماعا ً
مع مديرها العــام ممثالً بالدكتور
حســن الغول بحضور املهندس يف
مصلحة االنتاج حسني سعد .وتعهد
زيدان بتغطية كافة تكاليف صيانة
مولد محطة الشهيد رفيق الحريري
(العربي) ،وصيانة  3سيارات صيانة
عائدة للمؤسســة ،وتأمني 50000
ليرت مــازوت مخصصة لتشــغيل
مولدات محطــات «العربي ،الفوار،
الفيــات ،الرشحبيل ،ســروب» يف
اطار متابعة مشاكل املياه يف منطقة
صيدا وجوارها يف ظل التحديات التي
تواجههــا ،واملتمثلة بانقطاع التيار
الكهربائي عن املحطات وعدم توفر
املازوت وصعوبة تأمينه بسبب غالء
أسعاره ،ومناقشة الحلول الطارئة
والطويلة األجل.
ونــوه الغول بمبــادرة زيدان
ولفتته التــي تؤكد أهمية التضامن

والتكافل بني املؤسســة واملجتمع
األهيل والفعاليــات لتجاوز األزمات
الحالية وتأمني اســتمرار التغذية
باملياه للمواطنني كافة وبأكرب قدر
من االنصاف.

رسالة المفتي

وبني املتابعة واملبادرة ،اخترصت
رسالة مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ
ســليم سوســان يف ذكرى الســنة
الهجرية ألم النــاس وآمالهم ،إذ دعا
«ممثيل الشــعب النــواب الجدد من
تغيرييني وســياديني ومســتقلني ان
يكونوا عىل مســتوى الثقــة ،قائال:
«شمروا عن ســاعد الجد واملسؤولية
للعمل عىل توحيــد الصفوف من اجل
انتخاب رئيس جديد للجمهورية يعيد
للدولة كرامتها ووحدة مؤسســاتها
ويعيد للقضاء اســتقالليته وهيبته،
ويؤلف حكومة جديدة ووطنية تُفعّ ل
املؤسسات اإلقتصادية واملالية وتحل
أزمــة الكهرباء وأزمة امليــاه والدواء
واإلستشــفاء وأزمة الطحني والخبز
وأزمة البطالة والهجرة الشبابية وأزمة
النفايــات ،وتضع ح ّدا ً لتدهور العملة
اللبنانية والغالء املتفاقم لتنقذ املواطن
اللبناني مــن كل األزمــات واملآيس
والفســاد املســترشي يف مؤسسات
الدولة ،لعل الحكم والحكومة الجديدين
يرســخون الســلم األهيل بني كافة
اللبنانيني بكل طوائفهــم واحزابهم
وانتماءاتهــم وينقــذون الوطن من
عصفورية الحكام الفاســدين ومن
قعر جهنــم التي يتلظى فيها املواطن
املقهور من سنوات».

مســـاحة حـــرّة

من ُيعيد الدولة إلى لبنان؟
الـعـمـيـد الـركـن وهـبي قـاطـيـشـه

(*)

إنكرس التوازن بوضــوح يف الدولة اللبنانية ،يف
أواخــر الثمانينات من القرن املــايض ،يوم َ
ضبت
الحكومة العســكرية يف لبنان ،يف حينه ،باتفاق مع
الرئيس حافظ األســد ،املقاومة اللبنانية الوحيدة،
أي القوات اللبنانيــة ،التي كانت تقيم يومذاك نوعا ً
من التوازن مع املحتل ،بانتظــار إيجاد ح ٍّل لألزمة
اللبنانية.
فشلت الحكومة العســكرية يف رضب القوات
اللبنانيــة يف محاولتني بائســتني ،فأنهى الجيش
الســوري صالحية تلك الحكومة يف  13ترشين عام
 ،1990ليضعهــا خارج الخدمة .فانكرس التوازن يف
لبنان بإرشاف املحتل ،عىل حســاب التوازن والدور
الذي كانت تؤمنه القوات اللبنانية لصالح اللبنانيني
ّ
التخل عن السالح لصالح
جميعاً ،عندما وافقت عىل
إقامة الدولة املتوازنة؛ ألنها كانت بمقاومتها تمنع
استتباع كل لبنان للنظام السوري.
حاول الرئيس الشــهيد رفيق الحريري إعادة
توازن الحقاً ،لكنه اصطدم
الدور إىل الدولة ،بحثا ً عن
ٍ
بتحالف جديد بني النظام الســوري و»حزب الله»،
ُص عىل إخضاع اللبنانيني لتغيري هويتهم
الذي كان ي ِ ُّ
العربية التاريخية ،بمحور مستجد ،أساسه مذهبي،
ترعاه إيران ،ويهدف إىل الهيمنة عىل العالم العربي،
إنطالقا ً من منرب اإلعالم األهم يف الرشق األوســط:
بريوت .وبالرغم من محاولة الرئيس الشهيد الرتكيز
عىل اإلقتصاد بانتظار الفرصة السانحة ،لكن محور
املمانعة يعترب اإلزدهــار اإلقتصادي يف لبنان رضبا ً
ملرشوعه السرتاتيجي يف رضب الهوية اللبنانية.
بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان عام
ِ ،2005أمل اللبنانيون بعودة التوازن إىل الدولة ؛ لكن
تحالف النظام والحزب استمر بعدها بواجهة حزبية
هذه املرة (بدل الواجهة العسكرية السورية) ،مانعا ً
قيام الدولة ومســتبيحا ً حدودها وخرياتها وأمنها
ومؤسساتها ...لتستمر يف خدمة النظام عرب الحدود،
ويف خدمة إيران داخل لبنان وفوق الساحات العربية
والدولية.
أحيا انتخاب العماد عون رئيسا ً للجمهورية
األمل لــدى بعض اللبنانيني يف اســرجاع دولتهم،
وأطلق عليــه جماعته لقب الرئيس القوي :فللرجل
أكــر كتلة نيابيــة ،وأغلب حصــة يف الحكومات،
والخطابات واملواقف الظاهرية والتاريخية للرئيس
الجديــد ،كانت تصــب يف مصلحة ســيادة الدولة

والقانون وإلغاء امليليشيات ...وكثريا ً ما يتأثر الرأي
العام بهكذا خطابات واعدة ألنــه ،أي الرأي العام،
يجهل غالبا ً ما يدور يف كواليس اإلجتماعات الرسية
من إتفاقات؛ فإذا باللبنانيني أمام عه ٍد متخ ٍّل عن كل
ما يرتبط بالسيادة إىل السالح غري الرشعي ،وإخراج
لبنان من محيطه ودوره يف املنطقة والعالم؛ ورضب
نظامه املرصيف واملايل ،محققا ً بذلك رقما ً قياسيا ً يف
املآيس التي عاشها اللبنانيون عرب تاريخهم الطويل.
ولم يعد يكفي القول بانكسار التوازن ،إنما بانحالل
الدولــة وهيمنة فئــة عىل مصري لبنان سياســيّا ً
وأمنيّا ً وماليّا ً وإقتصاديّاً ...بتغطية من العهد لقاء
مكتسبات يف ما ّ
تبقى من هيكل الدولة.
أمام هذا الواقع الخطري من تح ُّلل املؤسسات،
اللبنانيون مدعوون إلعادة التوازن إىل الدولة قبل أن
تفقد كليَّا ً مربرات وجودها عىل األرض .ممثلو األمة
مدعوون إىل انتخاب رئيس جديــد ،يُعيد إىل الدولة
دورها ،ويؤمن التوازن بني مكوناتها يف ظ ِّل الحرية
عىل أسس العدالة واملساواة أمام القانون.
اللبنانيــون بحاجة اليــوم إىل رئيس يحظى
بتمثيــل وازن لدى الرأي العــام ،رئيس قوي يُعيد
ٍ
للدولة هيبتها املفقودة .قد يســأل البعض :ها هي
تجربة العماد عون الفاشلة التي أوصلت اللبنانيني
إىل جهنم؟ هذا صحيح .لكن الرئيس الحايل لم يضع
قوة تمثيله القوي يف خدمة الدولة الستعادة دورها
وإقامة التوازن بني مكوناتها ،إنما وضع قوة عهده
كله يف خدمة الدويلة عىل حساب الدولة لقاء خدمات
فوصلنا إىل عصفورية جهنم.
الرئيس القوي هــو الذي يحظى أوال ً
بتمثيل
ٍ
شعبي وازن أسوة ببقية املكونات اللبنانية ،وإال ّ أين
ٍّ
هو التوازن ،يضاف إىل هــذا التمثيل إرادة وتجربة
وإرصار عىل إعادة الدولة إىل اللبنانيني ،كل اللبنانيني.
لكــن أن نســتمر يف البحث عن رئيــس يف خزائن
«الذميني» ،وكم هم كثــر؛ أو ملفات كثريين ممن
يحســنون «فرك األيادي» وطأطأة الرؤوس كعالمة
تأكيد خضوع وتبعية؛ أو بني أولئك املغالني يف التن ُّكر
لبيئتهم إرضا ًء لآلخرين بينما هم اليرتقون إىل تمثيل
عضو إختياري يف محيطهــم ...فذلك يعني اإلرساع
يف تفكك الدولة وتحللها لخدمة أصحاب املشــاريع
اإللغائية للبنان.
الرئيس «الصدفة» يعني استمرار تفكك الدولة
وانحاللهــا .والرئيس القوي يُعيــ ُد للدولة توازنها
ودورها.
(*) نائب سابق عضو تكتل «الجمهورية القوية»
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ّ
بحقنا
القاضي إبراهيم لـ"نداء الوطن" :الجامعة صاحبة حق ...وبدران :ثمة ظلم

مستحقات فحوصات الـ :PCRقرار ِب َقطع آخر أنفاس
الجامعة اللبنانية؟

على غموضهّ ،
تأكد للخبراء أن فيروس كورونا ذو قدرة مذهلة على التكاثر والتجدّد
والتكيّف .وهذا ما يجعل اختفاءه كلّيًا أمرًا بعيد المنال على ما يبدو .لكننا ،مع ذلك ،قد
نفيق يومًا والفيروس قد اختفى بطريقة أو بأخرى .لكن األدهى أن تط ّورًا كهذا قد يحصل
قبل وصول مسألة مستحقات الجامعة اللبنانية من فحوصات الـ PCRإلى خواتيمها.
ّ
معقدة إلى هذا الحد؟ ليس بالضرورة .لكن المستحقات المقدّرة قيمتها بحوالى
المسألة
 50مليون دوالر ما زالت عالقة في دوامة النزاع القائم بين الجامعة المرهقة أص ً
ال
والمديرية العامة للطيران المدني .والوقت يمرّ.
كاريـــن عبـــد النــــــور

وحرصا ً عىل املصلحة العامة".
قرابة ســتة أشــهر م ّرت عىل صدور
القرار ،والتنفيذ مــا زال مع ّلقا ً إىل أجل غري
مسمّ ى .فماذا يحصل؟

رشكتــا الخدمات األرضيــة  LATو
 MEAGمتمنّعتــان عن دفع مســتحقات
الجامعــة "فريــش دوالر" رغــم القرار
حق ّ مشروع ...مؤ ّجل التحصيل
الواضح والرصيح للمدّعي العام لدى ديوان
توجّ هنــا بداية إىل النائــب العام املايل،
املحاســبة ،القايض فــوزي خميس ،الذي
القايض عيل ابراهيــم ،الذي اعترب يف حديث
يلزم الرشكتني املذكورتني تســديد املبالغ
املســتحقة بالدوالر الطازج .لكن هذه أوال ً
لـ"نداء الوطن" أن املســتحقات موضوع
النزاع هي حق مــروع للجامعة اللبنانية
عودة رسيعة إىل خلفية املوضوع .فقد أُوكلت
وأن األمور تســر عىل ما يبدو بشــكلها
الجامعة اللبنانية مهمة إجراء فحوصات الـ
الصحيح ،شــارحاً" :لقد
 PCRعــى الحدود الربية
اجتمعت برئيس الجامعة
ويف املطــار منــذ تاريخ
األســبوع املــايض وهو
 .2020/10/13وبموجب
ّ
يبــذل قصــارى جهده
املوقعة بينها
االتفاقيــة
تواصل رئيس الجامعة
َ
لتحصيل املبالغ املستحقة
الصحــة
وزارة
وبــن
اللبنانية الدكتور بسام
"فريش" .فاملنحى إيجابي
واملديرية العامة للطريان
املدني ،كانــت الجامعة بدران مع فادي الحسن بعد
بشكل عام".
املخصصة أن بدأت شركات الطيران
ّ
نتّكــئ عــى تلــك
تتقاىض املبالغ
اإليجابيــة ونســأل عن
لهــا بموجب شــيكات تتقاضى المبالغ بالدوالر
املعوّقات التي تحول دون
بالدوالر من قِ بَل الرشكتني
الطازج مطالبًا بتحويل
ّ
تجاوب الرشكات الخاصة
املشغلتني يف املطار يف وقت
كان سعر رصف السوق مستحقات الجامعة بالدوالر
مع قــرار املدّعــي العام
الطازج أيضًا
لــدى ديوان املحاســبة.
السوداء حواىل  5000ل.ل
من وجهــة نظر ابراهيم،
للدوالر الواحــد .األمور
الجميع معرتف باملستحقات إنما اإلشكالية
استم ّرت عىل هذه الحال إىل أن أخذت اللرية
تتمحــور حول طريقة الدفــع .ويردف أن
بالتقهقر بشكل دراماتيكي ليتخطى سعر
الجامعة تطالب بتحصيل مستحقاتها نقدا ً
رصف الســوق الســوداء الـ 18000ل.ل.
بالفريش دوالر يف حني أن الرشكات املعنية
عندها تمنَّعت الجامعة عن تس ّلم أي مبلغ
ترصّ عىل تســديد هذه املستحقات بموجب
مايل إىل حني احتســابه عىل أســاس سعر
شــيك مرصيف .مــا الحــ ّل إذاً؟ "الجامعة
الرصف املستجدّ .ومن هنا أصل الحكاية.
يف وقت ّ
اللبنانية هي بحاجة ماسة للدوالر الطازج
تمســك املدير العــام للطريان
ويجب منحهــا كافة حقوقها يف ظل األزمة
املدنــي ،املهندس فادي الحســن ،بحرفية
التــي تم ّر بها .بك ّل تجــ ّرد أنحاز للجامعة
االتفاقية آنفة الذكر والتــي تنص عىل أن
كونها صاحبة الحق" ،يجيب ابراهيم.
"تســتويف رشكات الطــران قيمة فحص
الـــ PCRمن الر ّكاب القادمــن 50 ،دوالرا ً
ال تعليق؟
أو ما يعادله عىل ســعر املنصة (أي 3900
ل.ل)" ،تواصل رئيــس الجامعة اللبنانية،
حاولنا اســتمزاج رأي رئيس مجلس
الدكتور بســام بدران ،مع الحســن ،بعد
إدارة رشكة طريان الرشق األوســط ،محمّ د
الحوت ،الذي امتنع عــن الكالم .وإذ أبدينا
أن بدأت رشكات الطــران تتقاىض املبالغ
بالدوالر الطازج ،مطالبا ً بتحويل مستحقات
إرصارا ً لناحية معرفة األسباب التي تتذ ّرع
بها الرشكات الخاصــة يف معرض التمنّع
الجامعة بالدوالر الطازج أيضاً .وبعد تعثّر
عن تسديد مســتحقات الجامعة رغم قرار
املفاوضات ،أُحيل امللف إىل القايض خميس
الذي طلب من الحســن بعــد اال ّ
طالع عىل
ديوان املحاســبة ،أجاب" :املوضوع أصبح
"معلوكاً" يف اإلعالم ولن أتك ّلم به مجدداً ،لن
التفاصيل يف شباط " 2022وجوب التعميم
أع ّلق عىل يشء" .حسناً" ،معلوك" ،لكنه لم
بأرسع وقت عىل جميــع رشكات الطريان
ورشكات الخدمــات األرضيــة العاملة يف
يصل إىل أي نتيجة بعد ،فما رأيكم ،نستفرس؟
"امللف القانوني واضح وعىل األمور أن تسلك
مطار رفيق الحريري الدويل ،بتحويل املبالغ
مســارها القانوني" ،يضيف .نسأل أخريا ً
املقبوضة بالدوالر الفريش إىل حساب وزارة
عن "امللف القانوني" وما هو الواضح فيه،
الصحة العامة والجامعــة اللبنانية كي ال
غري أن املكاملــة تُنهى من الطرف اآلخر قبل
تثري هذه الرشكات عىل حسابهما إثرا ًء غري
الحصول عىل إجابة .هذه أُنهيت عىل عَ جَ ل
مرشوع ،وذلك حفاظا ً عىل األموال العمومية

جائحة مستمرة

الجامعة اللبنانية

لكن مكاملة أخــرى تبدأ إذ لدى بدران الكثري
ليقوله.

المحك
الكثير على
ّ

يف مســته ّل كالمه لـ"نداء الوطن" أ ّكد
بــدران التزامه بالقرار الذي ســيصدر عن
القايض ابراهيم كون امللف أصبح يف عهدته.
ورأى أن تقــايض املبلغ بالفريش دوالر هو
من حق الجامعة ،ال سيّما أن األخرية تمّ مت
جميع واجباتها وسدّدت تكاليف مشرتياتها
املســتخدمة إلجراء فحوصــات الـPCR
"فريش" أيضاً .وأضاف" :عندما ندفع دوالرا ً
طازجا ً يجب أن نتقاىض كما دفعنا .وإال ملاذا
ق ّررت رشكات الطريان يف وقت من األوقات
التوقف عن التقايض بالشــيكات وأرصّت
عىل التحوّل إىل الفريــش؟ أن تعطينا هذه
الرشكات أموالنا من خالل شيكات مرصفية
هو ظلم بحق الجامعة".
لألمانة ،أشــار بدران إىل أنه جرى ،منذ
أسابيع قليلة ،تحصيل مبلغ قدره  420ألف
دوالر "فريش" من األمــوال املتوجبة عىل
رشكات ثالث عن طريق  LATوذلك من أصل
مبلغ إجمايل يبلغ حواىل  12مليون دوالر .هذا
املبلغ هو عبارة عن استحقاقات املسافرين
عرب الــركات تلــك خالل أشــهر تموز
وآب وأيلــول من العــام ّ .2021إل أن باقي
االســتحقاقات التي يجب أن تغ ّ
طي حتى
نهاية شهر كانون األول  2021لم تُسدَّد بعد.
"إن د ّل ذلك عىل يشء فإنّما يد ّل عىل إيجابية
األمور وكأنه اعرتاف ضمني بحق الجامعة
بالتقايض بالفريش .إنها الخطوة األوىل كي
تســلك األمور طريقها الصحيح .لذا ما زلنا
نتابع املسألة مع القايض ابراهيم وسنقوم
بمراسلة مدير عام الطريان املدني للمتابعة
معه أيضاً".
يبدو جليّا ً أن كل جهة تتس ّلح بالناحية
القانونية كما تراها من وجهة نظرها فيما،
بحسب بدران ،تتمسك الجامعة بحقوقها،
ألن مصريها ،يف ظ ّل األزمة التي ترزح تحت
أعبائها ،يبدو متوقفا ً عىل ما ســتؤول إليه
التطوّرات.

أمدّونا ب َن َفس االستمرار

ماذا عن معانــاة الجامعة وهل يمكن
لهذه األموال ،يف حال تحصيلها ،أن تنتشلها
من أزمتها؟ ســؤال طرحناه عــى بدران،
فجاءنا الجواب ّ
معباً" :الوضع صعب جداً،
فمن شأن املبلغ بالطبع أن يساعد الجامعة.
نحن بأمــس الحاجة لتأمــن املصاريف
التشغيلية األساســية من مازوت وصيانة
وأوراق ومحابر لطباعة األســئلة وإجراء
االمتحانات .هذا إضافة إىل الدعم الذي يمكن
أن نقدّمه إىل ح ّد ما لألســاتذة الجامعيني
واملوظفني ما يســمح لهم باملــي ُقدُما ً
رغم حراجة املوقف مانحني إياهم ن َ َفســا ً
لالستمرار".
عملية حســابية بســيطة ،هنا ،من
حيث األرقام .فاملوازنة الســنوية للجامعة
اللبنانية تبلــغ  366مليار لرية .باملقابل ،إذا
تم ّكنت من قبض مبلغ الـ 50مليون دوالر
ّ
منصة صريفة –
موضوع البحث عىل سعر
كون حسابات الجامعة موجودة لدى البنك
املركزي وال حســابات لديهــا يف مصارف
ّ
تحصلها
خاصــة ،وبالتايل فاألمــوال التي
ّ
املنصة
بالدوالر ،تُدفع لها باللرية عىل سعر
ّ
تحصل ما يقارب الـ 1250مليار
– ســوف

القاضي علي ابراهيم

محمد الحوت

بسام بدران

جاد طعمه

لرية ،أي ما يعادل  3إىل  4أضعاف موازنتها
السنوية .لكن الوقت داهم .فبدران يطالب
ّ
املحقة قبــل أن تخرس
بتحصيل األمــوال
الجامعــة وجودها ومســتقبلها" :أهمية
األموال بالنسبة لنا هي بأهمية األوكسجني
لشخص يختنق .نحن بحاجة إليها اليوم قبل
الغد كي تتنفس الجامعــة الصُ عداء وتعود
وتضخ الدم يف املجتمع مــا يم ّكن الطالب
من متابعة دروسهم والتخ ّرج واالنتقال من
مرحلة إىل أخرى" ،يلفت متابعاً.
بدران يختــم حديثه رافعا ً الصوت عىل
اعتبار أن الجامعــة تصارع وحدها" :يبدو
أن هناك قــرارا ً بذبح الجامعة اللبنانية من
الوريد إىل الوريد وإال ما هو تفسري املحارصة
التي تتع ّرض لها؟" .املطلوب دعم الجامعة
ومنحها الثقة .فهي التي حصلت عىل املرتبة
األوىل يف لبنــان من حيث الســمعة املهنية
لطالبها .وانهيارها يعني انهيار مســتقبل
أكثر من  80ألف طالــب لعدم قدرتهم عىل
االلتحــاق بالجامعات الخاصــة وتحمّ ل
تكاليفهــا الباهظة .هــذا دون التطرق إىل
"أشباه الشــهادات" املمنوحة هنا وهناك،
والكالم دوما ً لبدران.

باتت قضية فحوصات الـ PCRتحت مجهر
الرأي العام :هل ثمة اتفاقات ّ
موقعة أم ال؟
هل هناك أموال نتجــت عنها؟ هل ثمة من
قبض املال وحجزه تحت يده دون وجه حق؟
ثم هل يجب تطبيــق القانون أم الخضوع
ملنطق االبتزاز؟
هو أشبه بتساؤل العارف .فاالتفاقية
تعلن رصاحة أن املديريــة العامة للطريان
املدني هي املســؤولة عــن تحصيل أموال
الجامعة من الرشكات الخاصة وتسديدها
لها بالدوالر الطازج .كما أن املبدأ القانوني
يقول إن العقــد هو رشيعــة املتعاقدين؛
فتحصيل رشكات الخدمات األرضية األموال
مــن الوافدين بالدوالر الفريش وتســديده
للجامعة باللرية أو عرب شــيكات هو قمة
يف االبتزاز .ويكمــل طعمة" :نحن هنا أمام
فرض ملنطق اإلخضاع عىل إدارة رســمية
يجــب أن تحظى بدعم القضاء ،ال ســيّما
النيابــة العامة املالية التي تســتطيع فعل
الكثري لو هي أرادت ألنهــا تأمر وال تُؤمر.
لكن لألســف باتت املس ّلمات قابلة للنقاش
منذ تكريس التساهل مع جمعية املصارف
ومالكيها".
ّ
باملحصلة ،وكما يُجمع مراقبون،
نحن
إزاء  86ألــف طالب من أبنــاء عائالت ال
تســتطيع طرق أبواب الجامعات الخاصة
ممّ ن يواجهون اليوم قرارا ً كبريا ً بالتهويل
عىل إدارة الجامعــة اللبنانية إلخضاعها
طوعا ً أو باإلكراه .والحال أن تنازل الجامعة
عن حقوقها املالية قد يضع إدارتها نفسها
يف موضع الشــبهة .كيف ال يف وقت يحتاج
هذا الــرح املحــوري إىل كل مورد مايل
تعزيزا ً لخدماتــه التعليمية وحفاظا ً عىل
الطاقــم األكاديمي الكفــوء الذي يحمل
الجامعة عىل أكتافه منذ سنني طوال .فأق ّل
ما يقال عن أي تساهل تجاه عملية حجز
األموال تحت يد الــركات الخاصة دون
أي مســوّغ قانوني أو رشعي إنه مرفوض
قطعاً .حق يؤمل من إدارة الجامعة التشبّث
به حتى الرمق األخري.

ال لإلخضاع ،والتهويل واالبتزاز

من يحاول إسقاط الجامعة اللبنانية؟
العضو القانوني يف املرصد الشعبي ملكافحة
الفساد ،املحامي جاد طعمة ،اعترب يف اتصال
مع "نداء الوطن" أن الجامعة اليوم يف وضع
سيئ للغاية .فاملســؤولون يف الدولة دون
استثناء يديرون ظهورهم الحتمال سقوطها
املدوّي رغم وضوح الحقوق املالية التي من
شأنها تمكني الجامعة وحفظ قدرتها عىل
املواصلة .وأضاف" :هنــاك ما يرقى بجزء
منه إىل مرتبة التواطؤ ضد حقوق الجامعة
وابتزازها بغية إلزامها إجراء تسوية ملصلحة
شبكات الفســاد املرتبطة بالدولة العميقة
واملنتفعني من الحلقــات الضيقة املحيطة
برجــاالت الدولة وبعض مــن اغتنوا عىل
حساب املال العام" .وتساءل طعمة بعد أن

تحـــت المجـــهر
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على الرفوف جن وفودكا وويسكي...

بيكفي إنك لبناني

يشهد لبنان منذ فترة طفرة ال سابق لها في استهالك المشروبات الروحية سواء في الحانات والمطاعم
والبارات او في البيوت ،وقد أ ّ
جج وصول أكثر من مليون ومئتي مغترب وسائح هذه الفورة بحيث بات
«الكاس» دواء اللبناني في غياب الدواء و»رفيق» المغترب والسائح الذي به يتوه عن مشاكل البلد وعيوبه
ويسكر بجماله .وإذا كان هذا األخير قادرًا بدوالراته الفريش على استهالك أفضل أنواع الكحول فهل
اللبناني المقهور ال يزال قادرًا على تحمل تكلفة المشروب الباهظ أم أنه وجد له بدائل؟
زيـــزي إســـطـــفـــان
من يهوى السكر ال يعد الكؤوس ومن
يطلب الرتف ال يرشب إال من رأس العني...
أمثلة ألفناها يف املايض ولكن ،ال الوصول اىل
النبع ســهل اليوم وال عد الكؤوس ممكن.
إنها األزمــة تلقي بظاللهــا الثقيلة عىل
قطاع املرشوبات الروحية املســتوردة التي
تضاعفت أســعارها أكثر من عرشين مرة
وانتقل ســعر زجاجة الويسكي الحمراء
املعروفة مــن  15000لــرة اىل 350000
والحبل عىل الجرار وســعر زجاجة الجن
العادية من حــواىل  11000اىل  300000وال
يزال العد التصاعدي مســتمراً....تجاه هذا
الواقــع كان ال بد من اجــراح حلول فإما
التقنني يف االســتهالك ،أو اللجوء اىل خمور
زياد متري
ملغومة مشبوهة املصادر بنوعيات دنيا او
العودة اىل البلدي ...وصار يف لبنان جن بلدي
بإطالق رشكاتهم الصغرية يقول زياد مرتي
وويسكي بلدية وفودكا صنعت بكل فخر يف
مؤســس ومدير عام رشكة  O17وإطالق
لبنان.
صناعات وطنية تغطي النقص الذي تسببت
مــرة جديــدة يعــرف اللبناني كيف
به األزمة .وكشباب نحب السهر فكرنا كيف
يستفيد من األزمة بشــكل إيجابي ويعيد
يمكننا مواجهة غالء أســعار املرشوبات
تصويب األمور نحو األحسن .فقد فتح غالء
الروحية ،ومن هنــا انطلقت الفكرة لتلبي
أسعار املرشوبات املستوردة الطريق واسعا ً
حاجتنا أوال ً وحاجة السوق اللبناني خاصة
أمام انتاج الخمور املحلية التي باتت مطلبا ً
وان لبنان يتميز بالضيافة والســهر .وما
ملحا ً لتلبية حاجة الســوق الواسعة جداً.
شجعنا رؤيتنا أن املستقبل مفتوح أمامنا
الشــطارة والخربة والسعي
لنطــور انتاجنا .وهكذا بدأنا
اىل التطور ميزات ســاعدت
صناعة الجن والفودكا وحتى
عىل إيجاد نــوع جديد من
الويسكي محلياً»
صناعة الخمــور بات قادرا ً
املعمــل يف منطقة املتني
أكثر من  50%من
عىل املنافســة بشكل جدي السوق اليوم يعتمد ليس مســتجدا ً يملك خربة
داخل لبنــان وخارجه .وإذا
 50عامــا ً يف صناعــة الخل
المشروب المحلي
كانت صناعة النبيذ اللبناني
والســبريتو وبعض أصناف
لم تعــد بحاجــة اىل أوراق اعتماد والعرق
املرشوبــات الروحيــة املعــدة للتصدير
املرشوب الوطني قد سبقنا اىل أنحاء العالم
الخارجــي .لم يســتطع يوما ً منافســة
فإن مرشوبات روحية مثل الجن والفودكا
املرشوبات املســتوردة ال لنقص يف النوعية
وحتى الويســكي صار يحق لها ان تتغنى
او الخــرة يف التصنيــع بل ألنــه مثل كل
بأصلها اللبناني.
الصناعات الوطنية تتلقى الرضبات العنيفة
نتيجة سعر رصف شــجع عىل االسترياد
ثورة المشروبات الروحية
وغياب سياســة رضائبية ناجعة تحمي
يف جولة عــى األســواق ويف أحاديث
االنتاج املحيل .وهكذا غرق السوق باسماء
مع بعض الشــباب الذي اعتادوا السهر يف
عاملية اعتادها اللبناني ولم يعد يرىض عنها
الحانــات تبني لنا أن بعض اســماء الجن
بديالً.
اللبناني بشــكل خاص صارت أكثر شهرة
« يف لبنان يؤكد مرتي صناعة
يف هذه األوســاط من املستورد منه .بدورنا
للمرشوبــات الروحية تتميز
سعينا اىل التواصل مع أحد مصنعي ماركة
بمواصفات عامليــة ونوعية
معروفة من الجــن املحيل تحمل اســما ً
عالية جدا ً لكن حمايتها غري
رمزيا ً هو  O17ويعنــي به تاريخ انطالقة
موجودة .ففــي حني يبلغ
االنتفاضة اللبنانية عام  2017وشــعارها
ســعر زجاجة الجن املحيل
«كل جيل يحتاج لثورة»« .هذه االنتفاضة
يف جزيرة قــرص  5يورو
هي التي جعلت الكثري من الشباب يفكرون
يرتفع سعر املستورد منه

الذواقة يعرفون الفرق

العز الذي كان

اىل  20يورو ما يجعل املحيل األكثر استهالكا ً
يف الســوق .نحن نصنع الجــن يف معملنا
بمواصفات عاملية ونستورد املواد األولية من
إيطاليا للحفاظ عىل ثبات النكهة وانتاجنا
مهم جدا ً وقد استطعنا العبور به اىل خارج
الحدود بكل ثقة».
لكن املشكلة التي يعاني منها كل صناع
الخمور يف لبنان تتلخص بعدم وجود جهات
مختصة لتقييم النوعية وفق معايري محددة
وبالتايل تصنيف املرشوب وتحديد مستواه
ومصداقيته ،وال وجــود ملقاييس واضحة
لصناعة الخمور تفــرض عىل العاملني يف
هذا القطاع .لذلك فالســوق مرتوك للجيد
كما للسيئ وال من حسيب أو رقيب وحده
ذوق املستهلك والعاملني يف مجال املرشوبات
هو الذي يحدد نوعيتها أو إذا حالفها الحظ
الخضوع ملعايري خــارج البلد .وال عيب يف
القــول ان ثمة مرشوبات محلية هي أقرب
اىل الســبريتو منهــا اىل اي يشء آخر لكن
اســتهالكها يأتي من باب أن «ال افضل من
البقالوة إال الخل ببــاش» .ويقول مروان
وهــو «بارتندر» يملك خــرة يف املجال أن
اســتخدام األنواع املحلية هذه عىل عالتها
يبقى أفضل بمئات املرات من انواع املرشوب
«املرضوبة» والسيئة التي تدخل لبنان وتباع

الجن األكثر استهالكًا

سنويا ً يشــكل الجن ثلثها والباقي مقسم
بأســعار متدنية فتسبب املشاكل الصحية
عىل األنواع األخرى مــن املرشوبات .ووفق
ملن يرشبها وأفضل من الغش واســتخدام
احصاءات غري رســمية كان لبنان منذ 8
نوعيات مستوردة ســيئة وبيعها باسعار
سنوات يســتورد بحدود  400000صندوق
مرتفعة ،فيما اســتخدام األصناف املحلية
ويسكي يف العام و 250000صندوق فودكا
يوفر عىل الزبون ويتيح له خيارات هو حر
وأكثر منها من الجــن .اليوم ال إحصاءات
بقبولها أو رفضها .لكن عموما ً من «يعرف
دقيقة حول اإلسترياد ولكن بحسب حركة
طعمة تمه» يســتطيع التفريق بني املحيل
املرفأ فإن استرياد املاركات العاملية املعروفة
الجيد واملستورد السيئ.
قد تراجع بشكل ملحوظ ما بني  30اىل 40%
«دخلنا ســوق دبي يقول مرتي وهنا
لحســاب ماركات جديدة
وعىل مدى ستة اشهر كان
غري معروفة بأســعار أقل
يتم فحص كل مواصفات
بكثري.
الجــن الــذي نقدمه من
«الوضــع االقتصادي
نســبة الكحول اىل الطعم تتميز صناعة المشروبات
الســيئ فــرض علينــا
اىل تطابق املواصفات مع
الروحية اللبنانية
كأصحــاب مصالــح
التســمية املذكــورة عىل
بمواصفات عالمية
وكمصنعني أن نجد حلوالً»
غالف الزجاجة وغريها وقد
دهشــوا لعدم توقعهم أن ونوعية عالية جدًا لكن يقول السيد زياد قرداحي
وهــو صاحب ريســتو
لبنان قادر عىل الوصول اىل حمايتها غير موجودة
بــار Hole in the Wall
صناعة بهذا الطعم املميز.
املعروف« .كلفة التشــغيل اليوم مرتفعة
وهذا ما أعطانا دفعة ثقة بأنفسنا وجعلنا
جدا ً واملصاريف هائلة ما بني اإليجار واملولد
نذهب اىل أبعد ونخطط للوصول اىل أفريقيا
واملواد املســتعملة وهامــش الربح ضيق.
والربازيل واوروبا « .هذه التجربة الناجحة
الواقــع فرض علينا أال نتكــر كما كنا يف
تدفع باملصنعني اآلخرين لتحسني انتاجهم
وتطويره ليصبح قادرا ً عىل املنافسة محليا ً
الســابق وأن ننفتح عىل منتجات جديدة
بنوعية جيدة وأســعار تنافســية ،وجاء
ودوليا ً بدل اســتغالل وضع السوق املتأزم
املنتج املحيل ليلعب هذا الدور .بخربتنا نحن
لتقديم انتاج محــي بنوعية رديئة يف حني
قادرون عىل التــذوق والتعرف عىل املنتج
أن صناعة املرشوبات الروحية يمكن أن
الجيد .وحني يأتينا شــباب يقومون بعمل
تشكل رافدا ً حقيقيا ً لالقتصاد رشط
ممتاز ويقدمون منتجــا ً جيدا ً ال يمكن إال
ان يتم كما يقــول الجميع رفع
أن نرحب به .سابقا ً ما كان ذلك ممكنا ً كنا
الرضائب عىل الكحول املستورد.
نبحث عن أرفع املاركات العاملية لتقديمها
للزبائن اليوم نقــدم له الجن املحيل كخيار
نعم للبلدي
ونعرف أنه ســيحبه ويطلبــه الحقا ً ال بل
الخــارج تقبــل مرشوبنا
ثمة الكثري من الزيائن صاروا يطلبون هذه
اللبناني ولكــن ماذا عن الداخل
املاركات باإلسم».
هل تغريت عــادات الرشب كما
وإذا كان الجن قد أثبت جدارته يف السوق
تغريت كل العادات اإلستهالكية
عرب أســماء باتت معروفة جدا ً مثل  O17و
يف لبنــان؟ يقــول نائــل وهو
 JUNو «وطني» فإن الويسكي «البلدية» ال
مســؤول عن توزيع املرشوبات
تزال يف بداية الطريق .فالويسكي مرشوب
الروحيــة يف إحــدى الرشكات
دقيق وطريقة تصنيعه اصعب من الفودكا
الكربى أن أكثــر من  50%من
والجن وكمــا عرفنا هناك اســم او اثنان
الســوق اليوم يعتمد املرشوب
ملاركتي ويسكي محلية وجدتا لهما مكانا ً
املحيل وذلك وفق أرقــام البيع
بني املســتهلكني فيما الباقي يتخبط ولكن
يف الســوبرماركت والتوزيع عىل
حســبما قيل لنا فإن الويسكي ال تصنع يف
الحانات واملطاعم التي تشــكل
لبنان بل تتم تعبئتها محليا ولكن مهما يكن
نسبة االســتهالك األكرب ،حتى
من أمر ال شــك ان املصنعني يعملون عىل
أن بعض املاركات املحلية الصنع
تطوير منتجاتهم عــى أنواعها وتجربتهم
تعترب بني املاركات الخمس األكثر
مبيعاً .وحني نقــول ذلك ال نعني
مدعاة للفخر كمــا يقول زياد قرداحي ويف
أعــدادا ً متواضعة ألن اســتهالك
غياب القروض املرصفية والدعم الرسمي ال
الكحــول يف لبنان شــبيه بأية دولة
مجال إال للتطور ال سيما أن أزمة اإلسترياد
عىل ما يبدو ورفع سعر الدوالر الجمركي ال
ســياحية وضعها ممتاز ويكاد يكون
يوحيان مطلقا ً بتحسن األحوال ورب ضارة
غري طبيعي يف دولة مثــل لبنان تعاني ما
تكون نافعة للصناعة الوطنية.
تعانيه من أزمــات .ماليني الزجاجات تباع
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ستيفاني غلبوني :تعرّضت للتهميش...
والرّجل ليس أهضم من المرأة
"أنا مش أم حدا" عرض كوميدي ثالث تقدّمه ستيفاني غلبوني
في مسيرتها بالشراكة مع " ،"Awkwordاألحد  31تموز ،على
خشبة مسرح مونو في األشرفية ،حيث تشارك الجمهور من خالل
هذا "الستاند ــ أب" بعضًا من تجاربها الشخصيّة .بدأت غلبوني

مسيرتها الفنية منذ عشر سنوات ،وهي تُعتبر من أوائل النساء
اللواتي خضن تجربة "الستاند ــ أب" كوميدي في لبنان .وفي حديث
مع "نداء الوطن" تؤكد أن محتوى عروضها مميز ومناسب لمختلف
الفئات المجتمعيّة.

للغاية ،أتك ّلم عن مجمل املواضيع ،بعيدا ً عن األســلوب
الجارح وخطاب الكراهية.

مـــارلـــي دكــــاش
هل تؤمنين بأن المسرح اللبناني ال يزال له مكانه
وقيمته؟
طبعا ً كنت وال أزال وسأبقى أؤمن باملرسح وقيمته،
لسبب بســيط أنه قادر عىل التغيري ،وسنعمل جاهدين
ليعود إىل ما كان عليه ســابقاً ،وأجزم أن مكانته لم تزل
إنما كك ّل القطاعات األخــرى يف لبنان مرسحنا مريض
ّ
وسنتمســك به ونستم ّر مهما ك ّلفت
وبحاجة إىل عالج،
ّ
الصعوبات.

يفسر على أرض الواقع؟
"أنا مش إم حدا" ماذا
ّ
"أنا مــش إم حدا" هي ببســاطة جملة من نهفة
أقولها كما يستخدمها معظم األمهات.
لن أحرق رهجة النهفة ،ولكــن يمكن القول إنها
تابعة ملجموعة من النهفات أشري بها إىل أمي.
كيف كانت التحضيرات لهذا العمل؟
تف ّرغت لكتابة هذا العمل ملدة سنتني ،سبقها تحضري
ً
إضافة إىل إعادة كتابة النص وتصحيحه.
عىل املرسح،
طبعا ً مــررت بمرحلة تجريبيّة بـــ""open mics
و" ،"ccnوأنا أعترب ّ
أن ممارســة الكتابة بشــكل يومي
أسايس ،والنهفة ال تكتمل من امل ّرة األوىل ،فأحيانا ً
نشاط
ّ
أعيد صياغتها أو أبحث عــن خاتمة أقوى ألقتنع بأنها
أصبحت مناسبة للعرض.
كما أنه ال يمكن االســتغناء عــن التدريبات عىل
الخشــبة مع أدوات املرسح كاملــة .وعىل الرغم من أن
مســرتي الفنية بدأت منذ عرش ســنواتّ ،إل أن رهبة
املرسح ما زالت ترافقني أثناء أداء دوري ،ولكنني أجزم
أنه من حق الجمهور مشــاهدة عرض كامل متكامل،
ولدي القناعة أنني أقدم محتوى عايل الجودة.

ما هي التحديات التي واجهتك كـ"Stand-up
 "comedianوالسيما أن مجتمعنا معتاد على
الشباب في هذا المجال؟
تنتظر التحدّيات أي فتاة من أي مجال يف لبنان ،لذلك
نجاحنا يكون مضاعفاً ،وشخصيا ً تعرضت للتهميش يف
الكثري من املواقف.
ّ
بــأن "ال ّرجل أهضم
وهناك اعتقاد ســائد وظالم
من املــرأة" .هذه النظرية غري صحيحــة ّ
ألن مجتمعنا
يس ّلط الضوء عىل الرجل وحضوره عىل مواقع التواصل
االجتماعــي حيث يكون العنرص الذكــوري طاغيا ً عىل
محتواه ،فيما تنتقد املرأة عندما تبوح بنهفة إباحية أو
جريئة ،بينما يتقبّلها الجمهور إذا صدرت من الرجل ،ال
بل يحمّ سه عليها .ففي مجتمعنا يعترب الرجل جريئا ً عند
طرحه مواضيع تتعلق بالدين أو الجنس أو السياسة ،أما
الفتاة فيقال عنها" :فلتانة".
أن هــذا املوضوع ظلمنا ونحــن ّ
أعرتف ّ
تأخرنا يف
تخ ّ
طيه.

ما هي المواضيع التي ستطرحينها خالل العرض؟
املواضيع املطروحة متنوّعة ،وهذا ما أحبّه شخصيا ً
ً
خاصة أنني أتكلم
ألنه يناســب جميع الفئات العمرية،
عن أهيل ،أخواتي ،حياتي الشخصية وعن أمور يعيشها
الجمهور يف بعض األحيان.
من منا لم يم ّر بتجارب مهنية أو عاطفية؟ كل هذه
املواضيع سأتط ّرق لها خالل عريض.

ما الذي يميّزك من باقي الكوميديين؟
ما يميزني يكمن بســرة حياة ستيفاني الفردية
ّ
أحضه
وظروفها وتجاربها الخاصــة ،فاملحتوى الذي
يناسب كل من هم فوق الـ 18سنة ،وأنا لست متط ّرفة

هل هذا النوع من العمل يتطلب الكثير من الجهود

ملصق المسرحية

أم أنه مجرد عمل إرتجالي؟
يف ّكر كثريون ّ
أن الكوميدي يعمل ســاعة واحدة يف
اليوم أو أنه حتى ال يعمل ...يف الحقيقة أو ّد أن أكشــف
ّ
أن عمل الكوميدي يتخطى الـ 24ســاعة عمل يف اليوم
الواحد ،كون النص املرسحي يكتب باالستناد إىل حياتنا،
ومراقباتنا ملا يدور من حولنا.
يف ظل الظــروف املالية الصعبــة يف لبنان ،يعاني
الكوميدي الكثري أثناء محاولته جاهدا ً زرع البهجة عىل
وجه الجمهور .وبعد خربة ســنوات طويلة عىل املرسح،
ً
بــات االرتجال ممكنا ً
خاصة يف ظل تفاعل الجمهور مع
النص ،وهناك نهفات تستخدم أثناء العرض لعدّة أشهر
وأحيانا ً لسنوات عدة.
أعانــي الكثري يف ما خص توظيــف الوقت الخاص
بالكتابة ،فأنــا موظفة خارج نطاق املرسح ما يجعلني
ألتزم بدوامــات عمل معينة ،فأســهر يف الليايل لكتابة
املحتوى الكوميدي املناسب.

ماذا تنتظرين من الجمهور يوم األحد؟
هــديف أن يســتمتع الجمهور بعريض وســط
أجواء مــن ّ
الضحك والفرح واملرح ،وأن أع ّرفهم عىل
ّ
الخاص بي وأن أشاركهم
"الســتاند اب كوميدي"
أخباري.
ما هي الصعوبات المالية التي واجهتها خالل
التحضير؟
الصعوبات املالية كثرية ،بدءا ً من ارتفاع ســعر
الوقود ،مرورا ً بتكاليف العروض وال ســيما الحاجة
اىل مكيّفات ومو ّلد للمرسح وإضاءة وغريها...
ما هي مشاريعك المستقبلية؟
كتابــة وتقديم املزيــد من العــروض ،بعدها
سأعمل جاهد ًة عىل مرشوع خاص بمواقع التواصل
االجتماعي بما أنها أصبحت دائما ً يف متناول اليد.

قصي خولي يغازل رواد عليو

نبيلة عبيد :بحب هيفا وهبي وإطاللتها الجميلة

أشاد املمثل الســوري قيص خويل بأداء زميلته
املمثلة الســورية رواد عليو ،حيث عرب عن اعجابه
الكبري بتمثيلها ،نارشا ً صورة لها عرب "تويرت" مغرداً:
"انــت ممثلة رائعة ومجتهدة وجميلة ،وانا ســعيد
فيك كتري وفخور باهتمامك الدائم بالدور والدرامة،
وســعيك الدائم النتاج لحظات جديدة وقراءة ذكية
وبسيطة لتكوني مالمسة للواقع والحقيقة وبعيدة
عن التصنــع" ،مضيفاً" :أفخر برشاكتي معك بأكثر
من تجربة ،والله يحميك ويعطيك الف عافية".

نــرت الفنانــة املرصيــة نبيلــة عبيد عرب
"انستغرام" ،مجموعة من مشــاهدها السينمائية
التــي جمعتها بالفنان الراحل محمود ياســن ،مع
أغنية الفنانة هيفاء وهبي الجديدة "تيجي" كخلفية
ً
كاتبة" :انــا بحب هيفاء وهبي...
للفيديو .وع ّلقت
بحب حبها للحياة وانطالقتهــا واطاللتها الجميلة
بــكل رونقها ومتابعتها للموضــة العاملية ...تيجوا
ً
مضيفة" :مساكم احىل من
نتفرج ونســمع هيفا"،
التفاح اللبناني".

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

كثرة الضغوط من الرشيك قد
تو ّلد ما لم يكن يف الحسبان،
لكن عليك تدارك الوضع حتى
ال تصل إىل األسوأ.

تترسع لتحقيق األهداف التي
ال
ّ
فالترسع قد
رسمتها ملستقبلك،
ّ
يسبب لك متاعب غري متوقعة.

يمر هذا اليوم بيشء من القلق،
لكن ال ترتك األمور تؤثر عىل
عالقتك بالرشيك ألنه يحاول
مساعدتك قدر املستطاع.

منح الرشيك املزيد من الراحة
والتفكري يساعد جديا ً يف حل
املشاكل وإيجاد مخرج لكل معضلة.

تتحمس إلطالق مرشوع جديد
وتبدو جاهزا ً لحسم األمور وادخال
تغيريات عىل حياتك اليومية.

مفاجآت ولقاءات حا ّرة
ومبادالت عاطفية مناسبة ،إال ّ
ّ
ّ
يخف قليالً وتتحوّل
أن الوهج
األجواء إىل أق ّل تشويقاً.

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

ظروف مساعدة جدا ً لبلورة
أفكار جديدة أمام أرباب العمل،
حاول االستفادة من الفرصة.

مطلوب منك الدقة يف تسوية
األمور وعدم االستخفاف ،وال
ترتبك أمام الضغوط.

ال تتفرد بالقرارات املستقبلية،
فالرشيك لن يقبل بذلك
وسيطالبك بما يعدّه حقا ً له.

تكون جريئا ً يف طرح املوضوعات
والدفاع عن حقك ،لكن رشط
التحرك يف اإلطار الصحيح.

قد تصلك أخبار جيّدة وتكون
مفيدة لك عىل الصعيد العاطفي
وتبدو متحمّ سا ً ملغامرة جديدة.

خطوات إيجابية تع ّزز
وضعك العميل ،فكن مستعدا ً
لأليام املقبلة ،فهي أكثر
إرشاقا ً ممّ ا تتوقع.
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...Remarriage & Desires

ميلودراما كورية ممتعة رغم فتور أحداثها

جـــــــــــاد حـــــــــداد
يحمل املسلســل الكوري Remarriage & Desires
(الزواج الثاني والرغبات) طابعا ً سلســا ً وتمتد قصته
عىل ثماني حلقات ،لكنه يشــمل جميع العوامل التي
تشتهر بها املسلسالت الكورية الطويلة :أحدث صيحات
املوضة ،مبادئ أخالقية معدومة ،متسلقون اجتماعيون
بشخصيات سامة ،فســاد مستفحل .تعود املمثلة كيم
هي سون إىل الشاشــة رسيعا ً بعد مسلسل Tomorrow
(غداً) وتــؤدي دور البطولة يف هذا العمــل ،إىل جانب
ممثلني آخرين مثل يل هيون ووك ،وتشا جي يون ،وبارك
هون ،وجونغ يوجني.
تقدّم وكالــة "ريكس" لتدبري املواعيــد الغرامية
خدماتها إىل عدد حــري من العمالء العازبني يف البلد،
وترشف عليها "تشوي يو صن" (تشا جي يون) ،مديرة
الرشكــة التنفيذية األنيقة واملحرتمــة .تُك ّلف أرخص
استشــارة يف وكالة "ريكس"  10ماليني وون (7600
دوالر أمريكي) .لكن يضطر كل من يطمح إىل بلوغ أعىل
املراتب لدفع مبالغ إضافية.
تحمل املرتبة العليا اسم "الطبقة السوداء" ،وهي
تقترص عىل أغنى العازبني يف البلد .يُعترب هؤالء الرجال
أفضل مكافأة للنساء الطموحات يف املجتمع ،وال يمكن
إيجاد امرأة أكثر طموحــا ً من "جني يو هوي" (جونغ
يوجني) ،املحامية التي تتطلع إىل اســتمالة "يل هيونغ
جــو" (يل هيون ووك) الذي يحتــل املرتبة الثالثني عىل

قائمة أغنــى رجال البلد ،وهو الرئيس التنفيذي لرشكة
ألعاب الفيديو الضخمة "هيبول".
يف املقابل ،ســنتع ّرف عىل األرملة العزباء واملعلمة
"سيو هاي ســونغ" (كيم هي ســون) التي سجّ لتها
والدتهــا يف وكالة "ريكس" رغما ً عنهــا ألنها ال تنوي
الزواج مجدداً .يف الوقت نفســه ،يصبح الربوفيســور
"تشا سوك جني" (بارك هون) عميالً يف "ريكس" رغما ً
عنه ،وهو ابن رئيس الوكالة املريض" ،تشا يونغ هوان"
(جانغ غوانغ) ،زوج "يو سونغ" منذ  15سنة.
كانت األعمــال امليلودرامية الســابقة التي تدور
أحداثهــا يف املجتمــع الراقي ،مثــل The Penthouse
(الســقيفة) و ( SKY Castleقلعة الســماء) ،تجعل
معظم شخصياتها تتقاسم مكان اإلقامة نفسه .لكن ال
يلجأ هذا املسلسل إىل املقاربة نفسها ،بل إنه يمنح معظم
الشخصيات روابط شخصية مؤثرة قبل لقائها مجددا ً يف
وكالة "ريكس".
تتعلق أحلك الروابط وأكثرها عمقا ً بشــخصيتَني
متناقضتَني بالكامل" :هاي سونغ" و"يو هوي" .كان
زوج "هاي ســونغ" ،املحامي "كانغ نام سيك" (كون
هيوك) ،قد أقــام عالقة غرامية مع زميلته "يو هوي".
هو يقرر التخيل عن "هاي سونغ" ويطلب منها الطالق،
لكن تســتغله "يو هوي" من دون علمه للتغطية عىل
اختالســها لألموال وتتهمه باالغتصاب .يف نهاية هذه
املعمعة ،يقرر "نام ســيك" االنتحار ويرتك وراءه عائلة
مفجوعةّ .
لكن الجانب الرشير االستثنائي يف شخصية
"يو هوي" هــو نقطة ضعفها أيضــاً .هي ال تكتفي
بارتكاب أفعال مريعة بســبب جشعها املفرط ،بل إنها
تستمتع بإيذاء اآلخرين أيضاً.
تقصد "هاي ســونغ" وكالة "ريكس" السرتجاع
املبلغ الذي دفعته مقابل االستشــارة املكلفة ،لكن حني
تصادف "يو هوي" هناك ،يدفعها غضبها املســتمر إىل
تغيري رأيها فجأ ًة ،فينطلق هذا الثنائي يف مسار مدمّ ر.
بالنسبة إىل مسلســل يمتد عىل أقل من نصف مدة
املسلسالت التقليدية الطويلة ،تبدو بنية القصة بطيئة
منذ البداية وتبقى فاترة حتــى آخر حلقتَني ،فتحتدم

األحداث حينها ألقىص حد.
بشــكل عام ،تميل املسلســات الكورية الطويلة
إىل بلوغ أحــداث متفجرة بمعنى الكلمة ،وال تمنع هذه
املقاربة عرض بعض األحداث النارية منذ مرحلة مبكرة.
لكن يقترص هذا النوع من األحداث يف املسلســل الجديد
عىل حفلة تنكرية فاخرة.
تُذ ّكرنا املنافســة املحتدمة بني "هاي سونغ" التي
تلعب دور الضحية طوال الوقت و"يو هوي" الرشســة
باملعارك األســطورية بني "أو يون هي" و"شيون سيو
جني" يف مسلسل .Penthouse
لكن تربز اختالفات واضحة بني العم َلني طبعاً ،فقد
حمل املسلسل األول طابعا ً أوبراليا ً سخيفاً ،بينما يحاول

املسلســل الجديد تبنّي مقاربة أكثر سالســة وجدّية.
مع ذلك ،تبقى آليات القصــة غريبة وغري منطقية ،ما
يعني أن العمل يفتقر إىل املســتوى املطلوب من املتعة
قبل أن يبلغ مرحلة الفوىض املتســارعة التي تُع َرف بها
املسلسالت الكورية يف الفصل األخري من القصة.
من بني جميــع املمثلني ،تخطــف جونغ يوجني
األضواء ألنها تربع يف تقديم شــخصية رشيرة وباردة
بطريقة مدروسة .كذلك ،يتميّز مدير التصوير الواعد جو
يونسو الذي يقدّم لقطات سلسة والفتة يف آن.
يف النهاية ،يحمل املسلســل جوانب ممتعة حتماً،
ّ
لكن املقطع الرتويجي الذي صدر حديثا ً للموسم الثاني
ال يوحي بوصول القصة إىل نهاية سعيدة.

 Vibrant Soulsفي "غاليري أوبرا"
تحت عنوان "( "Vibrant Soulsأرواح نابضة بالحياة)،
انطلق أمس معــرض فريد من نوعه يف لبنــان من تنظيم
"( "Kreative callالنداء االبداعي) يف "غالريي أوبرا" -وسط
بريوت ،ملقيا ً الضوء عىل الفنانني اللبنانيني ذوي االحتياحات
راق من الطراز
الخاصة ،مظهرا ً قدراتهم العالية يف تقديم ٍ
فن ٍ
األول .وتزينت جدران الغالــري بنحو  60لوحة رائعة و25
منحوتة مميزة ،نفذها  9فنانني 3 ،منهم مصابون بالتوحد
(مــن الجمعية اللبنانيــة للتوحد)  3آخــرون يعانون من

اضطراب يف السلوك (من  Zvartnotz centerيف برج حمود)
و 3فنانني مــن املكفوفني (من املدرســة اللبنانية للرضير
واألصم).
يســاهم هذا املعرض الذي يستمر حتّى الغد ،يف اندماج
الفنانني أكثر يف املجتمع ،ويؤمن لهم مردودا ً ماليا ً يساعدهم
قليالً يف االتكال عىل أنفســهم والعيش من عائدات اعمالهم
الفنية .مع االشارة ،اىل ّ
أن نسبة من البيع ستعود اىل املؤسسة
التي ينتمي اليها كل فنان مشارك ،ملساعدتها عىل االستمرار.

"جرش للثقافة والفنون" ينطلق في األردن

انطلق مهرجان "جرش للثقافة والفنون  "2022يف األردن والذي يتواصل عىل مدى عرشة أيام بمشاركة
أردنية وعربية ودولية ،وتقام فعالياته هذه الســنة تحت شعار "نورت ليالينا" يف املدينة األثرية يف جرش عىل
املرسحني الجنوبي والشــمايل ومرسح أرتيمس والساحة الرئيسية ومرسح الصوت والضوء وشارع األعمدة،
إضافة إىل فعاليات أخرى يف عمان وإربد ومأدبا والفحيص.
وشــهد الحفل عروضا ً موســيقية خاصة باملهرجان ،وأغنية جديدة تحمل اسم "جراسيا" من
كلمات الشــاعر حيدر محمود وألحان النارص وغناء عدي النرب ونتايل ســمعان .واســتضافت حفلة
االفتتاح نجمني عربيني هما الفنان وائل الفشــني من مرص والفنانة ميس حرب من ســوريا ،وتنوع
الربنامج بني أعمال خاصة للنارص و"رم" ،وفقرات من املوروث األردني ،حيث استضاف العرض فرقة
"معان للفنون الشعبية" وفرقة "صوت األردن للفنون الشعبية" من الرمثا ،باالضافة اىل مشاركة 31
موسيقيا ً من وتريات وإيقاعات وهوائيات والجوقة الغنائية والغناء املنفرد.

من أجواء المعرض (رمزي الحاج)

 NASAترسل مروحيتين إضافيتين إلى المريخ
أعلنت وكالة الفضاء األمريكية
(ناســا) تفاصيــل عملية إحضار
نحو  30عينة من ســطح املريخ إىل
األرض عام  2033وفق خطة باتت
تتضمن إرسال مروحيتني جديدتني
إىل الكوكب األحمر .وتمكن الروبوت
الجوال "برســيفرنس" الذي هبط
عىل سطح املريخ قبل عام ونصف
العام ،مــن اســتخراج  11عينة
صخرية حتى اآلن ،لكن إحضارها
إىل األرض لدرســها بالتفصيــل
بحثا ً عــن إمكان وجود أشــكال
حياة قديمــة مهمة معقدة تتطلب
خطوات متعددة.
وكانت "ناســا" تخطط حتى
اآلن إلرســال روبوت جوال آخر إىل
املريخ لنقل العينــات التي جمعها
"برســيفرنس" إىل مركبة هبوط
مزودة صاروخا ً صغريا ً يتوىل اإلقالع

بالعينات إىل املدار ســنة  .2031إال
أن الخطة تغــرت ،إذ رصف النظر
عن العربة الجوالة الثانية ،وستتوىل
"برسيفرنس" التي كان أداؤها جيدا ً
نقلها مبارشة إىل الصاروخ "مارس
آســنت فيهيكل" (مركبة الصعود
املريخية) .وســتؤخذ العينات من

"برسيفرنس" باستخدام ذراع آلية
صنعتها وكالــة الفضاء األوروبية
ووضعها يف مركبة الهبوط كما كان
مخط ً
طا يف األســاسّ .
لكن "ناسا"
لحظت من باب التحوط حالً بديالً
إذا لم تتمكن عربة "برســيفرنس"
من التحرك لتنفيذ املهمة( .أ ف ب)
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الحركة االحتجاجية في سريالنكا...
أمل وخوف
بين ٍ

إقتحم المحتجون في العاصمة السريالنكية ،كولومبو ،مقر الرئيس
غوتابايا راجاباكسا منذ فترة ،فهرب هذا األخير من البلد ثم استقال
ّ
وشح
الحقًا عبر رسالة إلكترونية .بعد أشهر على ارتفاع األسعار
اإلمدادات الغذائية واألدوية ،بلغ االستياء في سريالنكا ذروته .يواجه
البلد اآلن فترة من االضطرابات والفرص ،فهو مضطر للخروج من
األزمات االقتصادية والسياسية الراهنة بعد  12سنة على نهاية حربه
األهلية الوحشية في العام  ،2009حين هزمت الحكومة بقيادة
األخوين راجاباكسا حركة تمرّد "نمور التاميل" القائمة منذ عقود .يوم

األربعاء الماضي ،ص ّوت المشرّعون السريالنكيون الستبدال راجاباكسا
برانيل ويكرمسينغ :إنه مسؤول من أوساط السلطة وسبق وأضرم
المحتجون النار في منزله .بعد يومين ،داهمت قوى األمن معسكر
المحتجين األساسي ،وأعلن ويكرمسينغ أن الفاشيين تسللوا إلى
االنتفاضة .في مقابلة حديثة عبر الهاتف مع أهيالن كاديرغامار ،خبير
في االقتصاد السياسي في جامعة "جافنا" ،ناقشنا أسباب األزمة
الراهنة ،وإرث الحرب األهلية السريالنكية ،ومصير االحتجاجات في
المرحلة المقبلة.
قرارا ً كارثيا ً بحظر األســمدة يف القطاع
الزراعي .قال الرئيس إنــه يريد تحويل
رسيالنــكا إىل بلد عضــوي بالكامل بني
ليلة وضحاها وقرر منع استرياد جميع
األســمدة الكيماوية ،مــا أدى إىل تدمري
قطاعنا الزراعي .شــعر املزارعون بأعىل
درجات االستياء.

أيــــــــــزك شـــــــــــوتـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــر

ما الذي يحصل في سريالنكا؟ كيف
َت ِصف الظروف الراهنة؟ هل نحن
أمام ثورة حقيقية؟
نحن نشــهد أقوى حركة احتجاجية
يف آخر قرنَــن .لقد زعزعت هذه التحركات
أركان الدولة واملجتمع بالكامل .أنا أسمّ يها
انتفاضة لكنها ال تصل إىل مستوى الثورة بعد
ألنها ال تهدف إىل تغيري العالقات االجتماعية
األساسية ،بل تصبو بكل بساطة إىل تغيري
النظــام .إنه املطلب األســايس وقد تحقق
فعالً .أســقط املحتجون الرئيس ،لكنهم ال
يفكرون بتغيري العالقــات االجتماعية أو
عالقات امللكية .لم تصــل حركتهم إىل هذا
املســتوى ،لكن ترتافق االحتجاجات أيضا ً
مع تســييس هائل لتوجهــات الناس .لم
تنشــأ هذه االحتجاجات بقيــادة جماعة
إيديولوجية معينة ،بــل إنها زادت قوة ألن
الشعب مارس حقه باالحتجاج ونزلت أعداد
متزايدة من الناس إىل الشوارع.
ما هي أسباب األزمة االقتصادية؟
عند تعقــب األســباب األصلية لهذه
األزمة االقتصاديــة ،يتّضح لنا أن التدهور
الحقيقي بدأ مع الحــرب يف أوكرانيا ،فقد
ارتفعت أســعار النفط والسلع واألسمدة
عامليا ً بنسبة الضعف أو أكثر .يف رسيالنكا،
أدى هذا الوضع إىل أزمة يف رصف العمالت،
فعجزنا عن اســترياد عدد كبري من السلع
الرضورية لتحريك االقتصاد .لهذا السبب،
تكثر حاالت النقص وترتفع األسعار بدرجة
ً
مقارنة بالظروف التي كانت قائمة
هائلة.
منذ ستة أشهر ،زاد سعر الخبز والرز بثالثة
أضعاف ،وارتفعت أسعار البنزين والديزل
بالدرجة نفسها تقريباً.
ً
بشكل فاضح من
تتعلق املشكلة أيضا
ٍ
ســوء اإلدارة يف عهد غوتابايا راجاباكسا
الذي وصل إىل الســلطة يف العام .2019
كان نظامه يســتطيع إعطــاء األولوية
للواردات وادخار جــزء من احتياطياتنا
األجنبية لتجــاوز األزمات.
لكن أدى سوء إدارته إىل هذا
الوضع املتدهور.
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عن فكرة شائعة مفادها أن رسيالنكا تبقى
مســتقرة ألنها تتكل عىل نظام استبدادي
قوي .كانت تلك النزعة االســتبدادية التي
تزامنت مع فورة تنموية واضحة جزءا ً من
العوامل التي أطلقت مسارنا االقتصادي.
باختصــار ،مهّ دت أحــداث العام
 ،2009والحرب ،والسلطة االستبدادية،
ونشــوة االنتصار ،واألغلبيــة القومية،
لرتســيخ نفوذ النظام الذي حدّد وجهة
املســار االقتصادي مــن دون أي التزام
بمعايري الديمقراطية.

بعد سقوط نظام راجاباكسا ،ما هي
أهداف هذه الحركة؟
إذا عدنــا إىل أصــل هــذه الحركة
االحتجاجية ،ســنتذكر أن
الدولة طلبت من الشــعب
تخفيض نفقاتــه عىل مر
الحرب ،فقالــت له" :نحن
نخوض حربا ً وال نستطيع
باإلضافة إلى التداعيــــات
أسميها انتفاضة
ّ
تأمني وســائل الراحة .إنها
االقتصادية ،كيــــف أثرت
لكنها ال تصل إلى
أوقات صعبة" .لهذا السبب،
الحرب األهليــــــــــــة على
مستوى الثورة بعد كثرت التوقعات حول فرص
األحداث الراهنة؟
هزم نظام راجاباكســا ألنها ال تهدف إلى التنميــة واالزدهــار بعد
انتهاء الحرب.
"حركة نمور تحرير التاميل
تغيير العالقات
لكن لم يســتفد الناس
– إيالم" أخرياً ،مع أنها كانت
تُعتــر من أكثــر املنظمات االجتماعية األساسية من السالم عىل أرض الواقع،
فقــد اســتمرت مظاهر
املســ ّلحة وحشــية .ظــن
الالمســاواة .انطلقت مشــاريع البنى
الكثريون أن أحدا ً ال يستطيع هزمها ،لكن
ّ
التحتية وحققت طبقــات مالية معينة
حقق راجاباكسا هذا اإلنجاز يف أيار ،2009
يف كولومبو النجاح خالل تلك الفرتة .إنه
فحصل بذلك عىل تفويض مطلق لرتسيخ
نظامه .حقق هذا املعســكر فوزا ً ساحقا ً
جزء من األســباب الكامنة وراء إسقاط
بعد ستة أشهر ،وينجم هذا االنتصار جزئيا ً
نظام راجاباكســا .تحمــل رسيالنكا

تاريخا ً طويالً مــن الرعاية االجتماعية.
نحن نســتفيد حتى اليوم مــن رعاية
صحية شــاملة .يستطيع أي شخص أن
يقصد املستشــفى ويدخل إليه مجاناً.
جميع جامعاتنا مجانية أيضاً .يستفيد
طالبــي كلهم من التعليــم املجاني منذ
املدرســة االبتدائية وصوال ً إىل الجامعة.
وكانت املواد الغذائية مدعومة أيضا ً حتى
فرتة السبعينات.
يحمل الناس هذا النوع من التوقعات
من الدولة ،وهم ينتظرون تلبية حاجاتهم
االقتصاديــة يف املقام األول .ســقطت
الحكومة التي ســبقت عهد راجاباكسا
بســبب حصول جفاف حاد يف البلد ،بني
العامني  2016و ،2017ولم تتجاوب تلك

الحكومة مع مطالــب القطاع الزراعي
حينها .تكثر االحتجاجات يف تاريخ بلدنا
ألســباب اقتصادية .عند تفيش جائحة
كورونا ،قدّمت رسيالنكا أصغر كمية من
ً
نسبة إىل
اإلعانات إىل سكان جنوب آسيا
ناتجها املحيل اإلجمايل .ثم تذمّ ر الشعب
من هذه املشاكل كلها وزاد استياؤه من
النظام ألن راجاباكســا انشغل برتسيخ
سلطته بكل بساطة.
ّ
لكن القشــة التــي قصمت ظهر
البعري هــي محاوالت عســكرة التعليم
ً
نتيجــة لذلك ،بدأ املعلمون
وخصخصته.
والطالب وأساتذة الجامعات باالحتجاج
عىل الوضع .منذ ســنة ،انهارت رشعية
النظام بالكامل .اتخذ املسؤولون حينها

ما هي أكبر مخاوفك في ما يخص وجهة البلد في
المرحلة المقبلة؟
يمكننــي أن أقارن األزمة التي نواجهها عىل املســتوى
االقتصادي بزمن الكســاد العظيم خالل الثالثينات .الوضع
مشــابه جدا ً ملا حصل بني العامني  1934و ،1935حني أثّر
الكســاد عىل العالــم أجمع .كانت رسيالنــكا تواجه أيضا ً
وباء املالريا يف الفرتة نفســها ،ومات حينها حواىل  2%من
شعبنا .إنها نســبة هائلة .كانت تداعيات تلك األزمة أخطر
من الجائحة الحالية ،فرتكت وراءها إرثا ً راسخاً .نشأ ّ
حسنا
الديمقراطــي يف فرتة الثالثينات ،وطالبنــا حينها بالتعليم
املجاني .نحن نســتفيد من التعليم املجاني منذ العام 1944
ولدينا رعاية صحية شاملة منذ العام .1951
مهّ دت تلك األحــداث لبعض التغريات التدريجية التي حوّلت
رسيالنكا إىل دولة تنموية نموذجية خالل السبعينات .رغم تراجع
نصيب الفرد من الدخل ،ســجّ لنا مــؤرشات عالية جدا ً يف مجال

ما مصير الحركة االحتجاجيــــــــة في
المرحلة المقبلة؟
يجــب أن نعــود إىل نظــام الحُ كم
الربملاني .لكن حتى داخل الربملان املؤلف
من  225عضواً ،تنتمي األغلبية الساحقة
إىل حــزب الرئيس وقد خــروا جميعا ً
مصداقيتهــم .إنهم املســؤولون الذين
كانوا يحكمون البلــد .يصعب إجراء أي
انتخابات يف الوقت الراهن ،وتربز الحاجة
إىل نشوء حكومة مؤقتة ،أو ربما حكومة
مؤلفــة من أقليــة املعارضة ،إلرســاء
االستقرار السيايس واالقتصادي.
إنبثقت فكرة أخرى من االحتجاجات،
وهي تقيض بإنشــاء مجلس الشــعب.
يجب أن يشــمل هذا املجلس ممثلني عن
املحتجني ،ومختلــف املنظمات املهنية،
ونقابة املحامني ،والنقابــات العمالية،
فتجتمع هــذه األطراف كلها لتشــكيل
هيئة استشــارية للربملان ولإلرشاف عىل
عمله ألن الناس خرسوا ثقتهم بالربملان.
إذا كنا نفتقر إىل هذه اآللية ،ســنضطر
للنزول إىل الشارع واالحتجاج يف كل مرة
ينحرف الربملان عن مساره الصحيح.
ماذا عن تركيبة هـــــــذه الحركـــــــة
االحتجاجية؟ يشمل البلد حوالى 70%
يضم أيضًا أقلية
من البوذيين ،لكنه
ّ
هندوسية واسعة وأقلية مسلمة.
إلى أي حد كانت الحركة االحتجاجية
متنوعة من الناحية العرقية والدينية؟
هذا هو الجانب اإليجابي والواعد من
التحركات .خالل االحتجاجات ،توحّ دت
هذه الجماعات العرقية الثالث .يجب أال
ننىس أن راجاباكسا أطلق حملة واسعة
ضــد املســلمني يف العقد املــايضّ .
لكن
الشعب وحّ د صفوفه.

التنمية البرشية ،عىل مســتوى تع ّلم القراءة والكتابة ومتوسط
العمر املتوقع ومعايري أخرى .شهدت فرتة السبعينات أيضا ً حدثا ً
عامليا ً محوريا ً آخر ،فقد ارتفعت أسعار النفط بما يشبه الوضع
الراهن .لقد واجهنا أزمة حادة مهّ دت لنشــوء نظام استبدادي
برئاسة جونيوس ريتشارد جيوردين الذي قاد البلد نحو التحرر
وأضعف نظام الرعاية االجتماعية .أقــ ّر جيوردين قانون منع
اإلرهاب وأعلن حالة الطوارئ وسحق نظام العمل املن ّ
ظم ،ما أدى
إىل اندالع الحرب األهلية ،بحلول العام  ،1983خالل عهده.
نحن نواجه اليوم أزمة مماثلة ،ولهذا السبب أحمل الكثري
من اآلمال واملخاوف يف آن .قد يســر البلــد يف اتجاه تقدّمي،
ّ
ويرســخ الديمقراطية واملســاواة
فيعالــج مخاوف الناس
والحرية عىل مســتوى العالقات العرقيــة الداخلية .لكنه قد
يتجه أيضا ً نحو نظام حُ كم مقلق ومثري لالنقسام واستبدادي
وشــبه فايش إذا توحّ د عنارص الجيش أو أطــراف متنوعة
وقرروا قمع هذه الحركة بالكامل.

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
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العقوبات األميركية حتمية على الكيانات التي تدخل في صفقات مع شركات نفط "بالد فارس"

"قشة" الفيول اإليراني "تقصم" ظهر االقتصاد
وال تنتشل الكهرباء
الغرق في "بحر" الظلمة دفع الكثيرين إلى التعلّق بـ"قشة" الفيول
االيراني لتشغيل معامل الكهرباء .فالفيول المستقدم سيكون هبة،
لن يكلف الدولة "فلسًا" .وسيؤمن في المقابل الكهرباء ،ويوفر على
المواطنين كلفة المولدات الباهظة .فأي عاقل ممكن أن يرفض هذا
العرض السخي وغير المسبوق؟!
خالــــد أبــــو شقـــــرا
فلنضع جانبا ً يف البداية العائق األسايس املتمثل
بالعقوبــات االمريكية عىل النفــط االيراني ،ونعود
بالذاكــرة إىل خريف العــام  .2021فعىل وقع أزمة
شــح املحروقات ومشــاكل فتح االعتمادات آنذاك،
تربّع أمني عام "حزب الله" الســيد حسن نرصالله
باستقدام املازوت االيراني وتوزيعه مجاناً .وبالفعل
بدأ منــذ منتصف أيلــول دخول املــازوت االيراني
بالصهاريج من سوريا عرب املعابر غري الرشعية ،وقد
استمرت العملية لغاية كانون االول .بيد أن الكميات
التي أدخلت كانت هزيلة جدا ً باملقارنة مع الحاجة،
وهي لم توزع مجانــاً ،بل إن القســم االكرب منها
بيع بســعر أقل بـ 10يف املئة فقط من سعر السوق
الســائد آنذاك .ففي حني كان سعر صفيحة املازوت
يف  20ترشين االول  2021يبلغ  270700لرية ،كانت
محطات االمانة تبيع املــازوت االيراني بـ 243700
لرية .وهذا ما دفع إىل االعتقــاد بأن جزءا ً كبريا ً من
املازوت املستقدم لم يكن إال ذلك الذي ه ّرب إىل سوريا
منذ العام  .2020وعليــه حقق الحزب أرباحا ً هائلة
بدال ً من أن يكون قد تحمّ ل فرق السعر .مع العلم أن
هذا املازوت لم تُج َر جمركته كما لم تُدفع أي رضائب
ورســوم عليه كما يفرض عىل الــركات الخاصة
الرشعية.

المازوت اإليراني مثال

يف الوقت الذي تشــر فيه املعطيات املتوافرة إىل
ان مجموع ما جــرى تقديمه يف املرحلة االوىل ،وهي
االكرب ،مــن عملية توزيع املــازوت االيراني بلغ 10
ماليني و 350ألف دوالر ،منها  2.6مليون دوالر فقط
و ّزعت كهبات ،فان حاجــة الكهرباء تبلغ عىل أقل

تعديل  2.5مليار دوالر" .فهل تتحمل إيران املأزومة
اقتصاديــا ً مثل هذا الرقم كهبــة؟ الجواب املنطقي
هو ال" ،بحســب مصدر نفطي متابع .و"أحسن ما
يمكن تقديمه ،إذا سلمنا جدال ً بامكانية املساعدة ،قد
يكون يشــبه صفقة النفط العراقي .أي تبديل 500
ألف طن بالحد االقــى من الفيول بخدمات .وعليه
ال يكون الفيول هبة ،إنما صفقة تبادل تجاري عىل
املستوى الرسمي بني الحكومة اللبنانية وبلد غارق
بالعقوبات .وهو ما يختلف جوهريا ً عن اســتقدام
املازوت االيراني عرب ســوريا لالستعمال الشخيص.
فالبواخر االيرانية ســتلقي مراسيها هذه املرة عىل
الشــواطئ اللبنانية وســتفرغ الفيول يف خزانات
معامل الكهربــاء التابعة للدولة .وبالتايل ســرتب
حكما ً عقوبات اقتصادية عىل لبنان .إضافة إىل ذلك
فان اســتقدام الفيول ملؤسســة الكهرباء سيقطع
الطريق يف حال حصوله أمام إتمام صفقة اســترياد
الكهرباء االردنية ،واستقدام الغاز املرصي إىل معمل
دير عمار اللذين ترعاهما الواليات املتحدة االمريكية.
وســيعرقل أيضا ً ملف ترســيم الحدود البحرية".
وبرأيه فان "الغرض من وراء هذا العرض السيايس
لـ"حزب الله" هو تسجيل هدف جديد يف مرمى عزل
لبنان عن املجتمع الــدويل ،وإلحاقه بمحور الرشق
املعاقب واملثقل باملشــاكل واالزمــات االقتصادية،
وبالتايل إحكام الســيطرة أكثر عىل كل مفاصل البلد
الحيوية".

المشكلة ليست بالفيول فقط

هذا يف الشق الجيو – ســيايس العام ،أمّ ا ً تقنيا ً
فان ما يطرح عىل أساس اســتقدام الفيول يش ّكل
استمرارا ً للنهج القائم الذي يحرص مشكلة الكهرباء
يف نقــص الفيول ،فيما "املشــكلة أعمــق بكثري"،

استقدام الفيول اإليراني مباشرة إلى معامل الكهرباء ُيعرّض لبنان للعقوبات

بحسب الخبري النفطي رشبل السكاف .و"هو ما يدل
عىل غياب النية ملعالجة تداعيات االزمة االقتصادية،
التي تحتــل الكهرباء حيزا ً كبريا ً منها .فما زلنا ندور
يف إطار الحلول الرتقيعية التــي تحول لبنان إىل بلد
"للشــحادة" ،وال تؤدي إىل حل املشــكلة" .وبرأيه
فان حل أزمة الكهربــاء ليس "علم صواريخ" ،وكل
ما تتطلبه هو البــدء بخطوات املعالجة الجدية التي
تبدأ باعادة هيكلة مؤسسة الكهرباء وتعيني الهيئة
الناظمة للقطاع ،ومعالجة الهدر ،وتحسني الجباية،
وإرشاك القطاع الخاص .فماذا ينفع استقدام الفيول
من أينما كان إذا اســتمر الهدر وال توجد جباية .ويف
ما يتعلق بهبة الفيول االيراني تحديدا ً للكهرباء اعترب
السكاف أنها "سياسية اكثر منها اقتصادية" ،تهدف
إىل التســويق لخط املمانعة الذي يهمه إبراز امتالكه
أدوات اقتصادية ممكن أن تساعد حلفاءه .ولكن يف
نظــرة رسيعة يتبني أن هذا املحور الذي تقوده إيران
امتدادا ً من العراق مرورا ً بســوريا ووصوال ً إىل لبنان
يعاني من أزمــات جوهرية عىل مســتوى الطاقة
وهناك نقــص هائل وعجز عــن إمكانية توفريها.
وبالتــايل فان كل الحدث هو عبــارة عن "مراهنات
ليست يف مكانها" ،من وجهة نظر السكاف.

العقوبات حتمية

أغرب ما يف ردود الفعل عىل استعداد نرصالله
الستقدام الفيول االيراني مجانا ً هو ترحيب وزير

تفاهم بين "الضمان"
و"طالل أبو غزالة" لدعم
التح ّول الرقمي في الصندوق

الدوالر  30150ليرة و"صيرفة" ثابتة
إرتفع سعر رصف الدوالر
يف السوق السوداء أمس نحو
 200لــرة لبنانية اىل 30100
لرية لبنانية للرشاء و30150
لــرة لبنانية لبيــع الدوالر
الواحد .وبلغ حجــم التداول
ّ
منصــة "صريفة" ليوم
عىل
أمــس  33,000,000دوالر
أمريكي بمعــدل  25600لرية
لبنانية للــدوالر الواحد وفقا ً
ألســعار رصف العمليــات
التي نُفذت من قبل املصارف
ومؤسســات الرصافــة عىل
املنصة.
وذ ّكر مرصف لبنان بأنه
عــى املصارف ومؤسســات
الرصافة اإلستمرار بتسجيل
كافة عمليــات البيع والرشاء
عــى منصــة ""Sayrafa
وفقا ً للتعاميم الصادرة بهذا
الخصوص.

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0147
هرفينا األوكرانية
$ 0.0273

الطاقة وليــد فياض بالخطــوة ،واعتبارها أحد
الحلــول ألزمة الكهرباء .وهو مــا دفع بمصادر
متابعــة وضع الرتحيب الرســمي يف خانة ابتزاز
امريكا .حيث يرون أن اســتقدام املازوت االيراني
يف أيلــول العام املايض دفع إىل اقرتاح اســتجرار
الكهرباء من االردن والغاز من مرص .وهم يأملون
أن يؤدي تبني الخطوة هذه املرة إىل ترسيع تنفيذ
االتفاق .لكــن ما يجهله املســؤولون اللبنانيون
بحسب املصدر هو طريقة عمل االدارة االمريكية،
التــي قد تكــون ردة فعلها عىل هــذه الخطوة،
يف حــال حصولها ،شــمول لبنــان بالعقوبات
ووقف كل اشكال املســاعدات .فبحسب تغريدة
لرئيس "منظمــة جوستيســيا لإلنماء وحقوق
اإلنســان" املحامي د .بول مرقص ،يشــر إىل أن
"االمرالتنفيــذي  13846تاريخ  6آب  2018ينص
عىل فرض عقوبات أمريكية عــى كل من يقدم،
عن علم ،عــى الدخول بصفقــات مع رشكات
النفط االيرانية ولو عىل ســبيل الحيازة أو النقل
او التسويق".
قشــة النفط االيرانــي التي يعــول عليها
بعض اللبنانيــن للتخلص من جحيــم العتمة،
هي "قشــة" مثقلة بالعقوبات ،ونوايا االرتهان
السيايس ،والفوىض .االمر الذي يجعل منها قشة
ثقيلة "ستقصم ظهر" االقتصاد املثقل بكل أنواع
االزمات ،ولن تنقذه من العتمة.

ّ
وقع مدير عــام الصندوق الوطني للضمــان االجتماعي
الدكتور محمد كركي أمس مذ ّ
كرة تفاهم مع رشكة طالل أبو
غزالة العاملية املمثّلة بشــخص رئيس املجموعة ،الرجل املبدع
واملف ّكــر ،د .طالل أبو غزالة ،ويف حضور ك ّل من رئيس مجلس
اإلدارة غــازي يحيا ورئيــس املديرين يف الرشكــة صالح أبو
عصبة واملنسق العام لشبكة التحوّل الرقمي الربوفيسور نديم
منصوري ورئيس الجمعية اللبنانيــة للمعلوماتيني املحرتفني
ومؤسس تحالف الرشق األوســط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا
الرتبية د .ربيع بعلبكي وخرباء يف مجال املكننة وبعض مديري
الصندوق ومستخدميه.
اســته ّل اللقاء رئيس مجلس إدارة الصندوق غازي يحيا
بكلمــة ترحيب وحرص د .أبو غزالة عــى توقيع هذه املذ ّ
كرة
بنفســه وذلك تعبريا ً منه عن االمتنان والوالء لوطن احتضنه
وكان نقطة انطالقته اىل العالم والعامليّة.
وأثنى كركي عىل التعاون الســابق بــن رشكة أبو غزالة
العاملية والصندوق عــام  2003والذي أثمر عن إنجاز املخطط
التوجيهي العام ألنظمة املعلومات يف الضمان ،وكان الســبب
األبرز يف عدم ّ
توقف الصندوق عن تقديم الخدمات للمضمونني
يف حرب تمّ وز  2006كما يف أزمة انتشــار وبــاء كورونا عام
.2020

االسترليني
$ 1.2116
الين الياباني
$ 0.0074

بيـتـكـوين
$ 23852
الذهب
$ 1768

CMC crypto
$ 550
الفـضـة
$ 19.76

الروبل
$ 0.0164
بــرنــت
$ 107.62

اليوان الصيني
$ 0.1482

الليرة التركية
$ 0.0559

خام WTI
$ 97.98

طن القمح
$ 345
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شيا تعلن إعادة تأهيل محطة رشميا للطاقة الكهرمائية
أعلنــت الوكالة األمريكيــة للتنمية
الدوليــة ( )USAIDنيتها إعــادة تأهيل
محطــة رشــميا للطاقــة الكهرمائية
ودعوتهــا لتقديم طلبات لبناء منشــآت
للطاقة الشمسية يف املجتمعات املحلية.
وكشــفت حكومة الواليات املتحدة
األمريكيــة أمس ،مــن خــال الوكالة
األمريكيــة للتنمية الدوليــة (،)USAID
عــن مجموعتهــا األوىل من مشــاريع
الطاقة املتجددة يف إطار مرشوع الطاقة
املتجــددة واملبتكــرة املتاحــة للجميع
( )INARAالذي تبلــغ قيمته  30مليون
دوالر أمريكي .افتتحت الحدث الســفرية
األمريكية دوروثي شيا ،يف حضور مديرة
بعثة الوكالة األمريكيــة للتنمية الدولية
يف لبنان ماري إيلني ديفيت ،وممثلني عن
وزارة الطاقة واملياه ،وأعضاء من املجلس
النيابي ،ورئيس بلدية رشــميا ،وممثلني
عن كهرباء لبنان ،وفرقاء معنيني آخرين.
كان هــذا الحــدث فرصــة للوكالة
األمريكيــة للتنمية الدوليــة لإلعالن عن
أنها ستعيد تأهيل محطة رشميا للطاقة
الكهرمائية وإصدار دعوة لتقديم طلبات
ملشــاريع الطاقة الشمســية املجتمعية
التي ستفيد البلديات يف مناطق أخرى من
لبنان.
لتوســيع تأثــر  ،INARAتشــجع
الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدولية
املســاهمات غري األمريكية مــن داخل
وخارج لبنان.
وتقــدّر الوكالة األمريكيــة للتنمية
ّ
سينفذ
الدولية أن مرشوع رشــميا والذي
عىل عدة مراحل ســتبلغ تكلفته نحو 5
ماليــن دوالر .يقدر ان يســتغرق تنفيذ
كامل املرشوع نحو  18شهرا ً  ،اال انه من
املتوقع أن تبدأ املجتمعات الـ 17املوصولة

األشقر :الحركة
السياحية إلى ازدياد
في آب

بمنشأة رشميا باالستفادة من الكهرباء
يف شــتاء  ،23-2022بمجــرد اكتمــال
املرحلــة األوىل من مــروع إصالح قناة
املياه الرئيسية املترضرة.
وســتقوم أيضا ً الوكالــة األمريكية
للتنميــة الدوليــة بتطويــر األنظمــة
الكهروميكانيكيــة يف املــروع لضمان
اســتدامتها .بمجرد اكتماله ،من املتوقع
أن توفر املحطة  8ســاعات من الكهرباء
ألكثر من  23000مســتفيد مبارش ،مع
فائض إنتاج يغذي الشــبكة الكهربائية
يستفيد منه أكثر من  100000شخص.

أول نشاط «إلضاءة لبنان»

وأعربت عن حماســها لإلعالن عن
أول نشــاط» إلضاءة لبنــان» يف إطار
30
مرشوع إنــارة الذي تبلــغ تكلفته
السفيرة األميركية دوروثي شيا
مليون دوالر .من خــال هذا املرشوع،
ســنكون قادرين عىل إعادة تنشــيط
نشاطها يف مجال الطاقة املتجددة املمتد
محطة رشــميا للطاقة الكهرمائية يف
عىل خمس ســنوات بقيمة  30مليون
فرتة زمنية قصرية نسبياً .قرار الوكالة
دوالر لدعم قطــاع الطاقة يف لبنان من
األمريكيــة للتنميــة الدوليــة بإصالح
خالل زيادة توليد الكهرباء عىل مستوى
املحطــة وقنــاة املياه
البلديــات .ســرتكز
( )penstockاســتند
مــروع  INARAعىل
إىل مرحلة مــن البحث
الدعم املســتمر للوكالة
الحثيث تــم إنجازه هذا
األمريكيــة للتنميــة
تبدأ المجتمعات الـ17
()USAID
العــام عىل مدى ســتة الموصولة بمنشأة رشميا الدوليــة
أشــهر لدرس الجدوى
لقطــاع الطاقة خالل
التقنيــة والقانونيــة باالستفادة من الكهرباء
العقــد املــايض .مــن
في شتاء 23-2022
واملالية ملشاريع الطاقة
خالل تعاونهــا الوثيق
املتجددة يف جميع أنحاء
مع البلديــات ،تمكنت
لبنان ...وأعلنت أن  INARAتوجه دعوة
الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدولية
ملجموعات من البلديــات للتقدم بطلب
( )USAIDمن توفــر كهرباء اضافية
للحصول عىل أنظمة الطاقة الشمسية».
صديقة للبيئة يمكن االعتماد عليها من
ويف أيلــول  ،2021أطلقت الوكالة
خالل تنفيذهــا  35مرشوع حل للطاقة
األمريكية للتنميــة الدولية ()USAID
الخرضاء يف جميع أنحاء البالد ،وبالتايل

تقليل استهالك الوقود االحفوري بنسبة
 30يف املئة ما يؤدي إىل تخفيض التلوث
البيئي.
وتتخذ اليــوم الوكالــة األمريكية
للتنميــة الدوليــة ( )USAIDيف دعمها
هذا املرشوع خطوة إىل األمام من خالل
تطوير األســس التقنيــة والقانونية
واملالية لرتكيب أنظمــة طاقة متجددة
ومســتدامة يف لبنان بمشــاركة فعالة
من قبل املجتمع املحيل .هذه األســس
القانونية واملالية ســتمكن من الوصول
إىل قطاع للطاقة املتجددة يتّسم بالثقة
والكفاءة .سيســاهم نشاط INARA
يف التقليــل من التكلفــة وايجاد حلول
مســتدامة وصديقة للبيئــة ،وارشاك
البلديات يف هذا األمــر املهم مع تعزيز
البيئــة التمكينيــة لتوليــد الطاقــة
الكهربائية املتجددة.

عدد عمال المطاعم والمقاهي ينخفض من  160إلى  70ألفًا
ترك االنهيار املايل ،وارتفاع سعر رصف الدوالر مقابل
اللرية اللبنانية ،واحتجــاز األموال يف املصارف ،وانفجار 4
آب  ،2020وانتشــار جائحة كورونا ،أثرا ً بالغا ً عىل العمال
والعامالت يف قطاع املطاعم واملقاهي .إذ خرس القطاع كما
ّ
بي تقرير عن املســح االجتماعي ألوضاع عمال وعامالت
املطاعــم واملقاهي يف لبنان من إعــداد وإرشاف الدكتور
سعيد عيىس ،حواىل  90ألف عامل وعاملة أعمالهم نتيجة
إقفال حواىل  % 65من املطاعم واملقاهي أبوابها.
فبعد أن كان عدد العمــال والعامالت يف القطاع نحو
 160الفا ً أصبح اليــوم  70ألفا ً إضافة إىل  45الفا ً يعملون
بشكل موســمي والعمال والعامالت الذين تركوا العمل،
أو رصفوا منه بســبب إقفال املؤسسات ،أو تخفيض عدد
العمال والعامالت لديها ،لم يتقاضوا تعويضات رصف ،أو
تقاضوا مبالغ قليلة جدا.
ويربر أصحاب وصاحبــات العمل ذلك بانعدام وجود

أمــوال معهم نتيجــة احتجازها يف املصــارف .والعمال
والعامالت الذين رصفوا أو تركــوا العمل ،وحتى أصحاب
وصاحبــات العمل ،هاجــر معظمهم إىل الــدول العربية
الخليجيــة ،وإىل أفريقيا ،ليبارشوا هنــاك عمال جديدا ً أو
اســتثمارا ً جديدا ً وبالتايل حياة جديدة ومن بقي منهم يف
لبنان ينتظر تأشرية للمغادرة .
ويف ظل االنهيار املســتمر تتآكل قيمــة أجور العمال
والعامالت ،وتخرس كل يوم من قيمتها ،بسبب االرتفاعات
املستمرة يف األســعار ،فباتوا يفتشــون عن أية طريقة
للهجرة خارج لبنان بشــكل رشعي أو غــر رشعي ،أو
محاولة البحث عــن أعمال إضافية ،أو يعملون يف وظيفة
ثانيــة إذا وجدوها ،وغــاب األمان الصحــي عنهم وعن
عائالتهم ،وصاروا يعيشــون عىل الرضوريات ويبحثون
عن مساعدات مواد غذائية أو مالية من الجمعيات املحلية
والدولية ،وعجزوا عن تســديد أقساط أوالدهم املدرسية،

أو عــن دفع أجور بيوتهم املســتأجرة ،وانخفضت جودة
ونوعيــة غذائهم ويفتشــون عن املــواد الرخيصة دون
الســؤال عن النوعية والجودة ،ويبيعــون ما أمكنهم من
ملكيات ومقتنيات ليستمروا ،ويقبلون باألجر الذي يدفعه
أصحاب وصاحبات العمل دون جــدال للبقاء يف أعمالهم
ورغم ابتســاماتهم التي يقابلون بها زبائن املطاعم فهم
مــن الداخل متوتــرون وقلقون نفســيا ،وخائفون عىل
مستقبلهم ومستقبل أرسهم.
القطاع يســتمر حاليا ،ليس بفضــل أموال املقيمني
واملقيمــات يف لبنان ،بــل بفضل تحويــات األموال ،من
املغرتبني واملغرتبات ،إىل أهلهم وذويهم .أو نتيجة وفودهم
خالل فــرات الصيف واإلجازات واألعياد وقدّرت تحويالت
املغرتبني إىل لبنان خالل عام  2021بـ  6,6مليارات دوالر.
( .) World Bank, 2021
(التقرير كامالً عىل موقع الصحيفة اإللكرتوني)

مســـاحة حـــرّة

الحل ّ الواقعي ألزمة انتقال موظفي القطاع العام إلى مراكز عملهم
العميـــد المتقاعــد دانيــال الحـــداد
أمام اإلرضاب املفتــوح للقطاع العام،
والذي شــ ّل معظم مفاصل الدولة وامتدّت
تداعياته الســلبية عىل القطــاع الخاص،
ّ
املختصة برئاســة
تتخبّط اللجنة الوزارية
رئيس مجلس الوزراء يف اختيار الحل املمكن
لزيادة الرواتب واألجور وتعويض النقل ،بما
يريض املوظفني من جهة وال يؤدّي إىل مزيد
ّ
التضخم وانهيــار قيمة العملة الوطنية
من
من جهة أخرى.
لقد بدا واضحــا ً رفض نقابات القطاع
العام مرســوم املســاعدة االجتماعية الذي
يقيض بمنح موظفي الخدمة الفعلية أساس
راتب إضايف ال يق ّل عن مليوني لرية وال يزيد

عن  6ماليني لرية ،ورفع بدل النقل اليومي إىل
 95ألف لرية برشط حضور املوظف إىل إدارته
يومي عمل عىل األقل يف األســبوع ،وكذلك
منح املتقاعدين أســاس معاش تقاعدي ال
يق ّل عن مليون و 700ألف لرية وال يزيد عن
 5ماليني ومئة ألف لرية .هذا الرفض استدعى
انعقاد اللجنة الوزارية مجــددا ً مع اقرتاح
جديد تمثل بمنح بدل "إنتاج يومي" يرتاوح
بني  150و 300ألف لرية ،يضاف إىل الزيادات
املشار إليها أعاله رشط حضور املو ّ
ظف ثالثة
أيام يف األسبوع عىل األقل.
االقرتاح الجديد الــذي رفض مجددا ً
كان دونــه عقبتان أساســيتان ،أولها؛
فقدان العدالة بني املوظفني ،إذ سيستفيد
منه أولئــك الذين يعملون يف مراكز قريبة
من أماكن سكنهم أو حتى يذهبون إليها

أخبار سريعة

سريا ً عىل األقدام ،فيما يبدو عديم الجدوى
بالنســبة إىل الذين يعملون يف مراكز تبعد
أكثر من  20كلم عن أماكن سكنهم بسبب
التكلفة الباهظة للمحروقات .وثاني هذه
العقبات تتمثل بالتكلفــة العالية لزيادة
الرواتب واألجور التي لــن تقل عن راتب
إضايف آخر ما يرفع حجــم كتلة الرواتب
واألجور إىل  35ألف مليار لرية سنوياً ،مع
اســتحالة تغطيته من قبل وزارة املالية،
حتى لو ت ّم تطبيق الدوالر الجمركي الذي
لن تتجــاوز وارداته اإلضافيــة  13ألف
مليار لرية ســنوياً ،علمــا ً ّ
أن أيّ واردات
جديدة للخزينــة لن تكــون محصورة
بتأمني الرواتب واألجور ،بل أيضا ً بتأمني
نفقات الوزارات واملشاريع وتسديد الديون
وغريها.

ممّ ا سبق ،يتّضح ّ
أن مشكلة النقل هذه،
تحتاح إىل ح ّل جــذري ينصف املوظفني وال
يرهق الخزينة وهو يقوم عىل العنارص اآلتية:
 نقــل جميــع املوظفني باســتثناءالعســكريني إىل املراكز األقــرب من أمكنة
سكنهم ،ك ّل ضمن نطاق إدارته.
 بعد إنجــاز عملية النقــل هذه ،يت ّمتنظيم جداول شاملة باملسافات بني أمكنة
ســكن املوظفني ومراكز عملهــم ،وبالتايل
منح هؤالء بدل نقل يومي إســتنادا ً إىل هذه
املسافات.
 حضور املوظف إىل إدارته ثالثة أيام يفاألسبوع من الساعة الثامنة ولغاية الساعة
الخامســة،عىل أن تنظــم ك ّل إدارة جداول
بحضور املوظفني وتوزيعهم لتغطية كامل
أيام األسبوع.

أعلن رئيس إتحاد النقابات
السياحية بيار األشقر في بيان
أمس أنه "مع إقتراب شهر تموز
من نهايته يمكن وصف الموسم
السياحي بالجيّد ،متوقعا ً "ازدياد
الحركة السياحية في شهر آب،
وذلك مع قدوم المزيد من المغتربين
والسيّاح" .وقال" :صحيح ّ
أن
المداخيل جيدة والمغتربين
والسيّاح موجودون بأعداد كبيرة،
لكن في نهاية الشهر ومع تقييم
النتائج تبيّن للقيّمين على القطاع
ّ
أن كلفة المازوت لتوليد الكهرباء
وشراء المياه تش ّكل عبئا ً كبيرا ً
جدا ً على المؤسسات السياحية ،ما
يحرم هذه المؤسسات من فرصة
تعويض الخسائر التي تكبّدتها
في فصل الشتاء" .وأشار األشقر
إلى ّ
أن "بيروت تحظى بنسب
تشغيل مرتفعة على مدار األسبوع
إلستقطابها السياح العراقيين
واألردنيين والمصريين ،أما
المناطق خارج بيروت فتعتمد على
المغتربين" ،الفتا ً في الوقت نفسه
إلى ّ
أن "السياحة الداخلية ناشطة
ولكن خالل ثالثة أيام فقط في
األسبوع ،حيث تبلغ نسب التشغيل
خاللها  75في المئة فيما تنخفض
في األيام المتبقية من األسبوع إلى
ما دون الـ 50في المئة".

المراقبون الجويون:
مستمرّون بتأمين
خدمات المالحة
كشف المراقبون الجويون
اللبنانيون في مصلحة المالحة
الجوية أنهم أجروا عدة اجتماعات
«مع وزير األشغال العامة والنقل
في حكومة تصريف األعمال علي
حمية ،في حضور المدير العام
للطيران المدني ،حيث جرى فيها
طرح لجميع المشاكل والهواجس
التي يعانون منها» .وأعلنوا
االستمرار بتأمين خدمات المالحة
الجوية في لبنان على مدار الساعة
إفساحا ً في المجال لتنفيذ خارطة
المعالجة تلك ،وإحساسا ً منهم
بدورهم الوطني والمحوري في
اإلبقاء على المطار كبوابة لبنان
للخارج».
وتابعوا« :تمت مناقشة كيفية
تحسين مدخول المراقبين
الجويين اللبنانيين لتشجيعهم
على عدم الهجرة وزيادة
إنتاجيتهم ،بما يتوافق مع طبيعة
مهامهم والمسؤوليات الملقاة على
عاتقهم  ،وخصوصا ً مع ارتفاع
نسبة التضخم المعيشي الحاصل
في ظل الظروف الراهنة التي
يعاني منها الوطن ،حيث باتت
رواتبهم مع جميع تعويضاتهم
المستحقة األدنى أجرا ً بين جميع
المراقبين الجويين العاملين في
الدول المجاورة» .وأكدوا أن
«حمية وضع نصب عينيه خارطة
طريق لحل معظم تلك المشاكل،
والتي سيتم العمل في االيام
المقبلة على طرحها على بساط
البحث على كافة المستويات ومع
المعنيين في الدولة اللبنانية،
لتأمين تمويلها ،ووضعها قيد
التنفيذ في أسرع وقت».
كما تم أثناء االجتماع طرح
مشروع لتدريب معاونين
للمراقبين الجويين ،وذلك لتغطية
النقص في عدد المراقبين
المجازين.

تــتــــــــمــات
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"الحربية" تجمع عون وميقاتي...

أما عىل رشيط األحداث اللبنانية الداخلية ،فتتجه األنظار يوم االثنني
املقبل إىل الكلية الحربية التي ستجمع قرسيا ً بني عون والرئيس املكلف
نجيــب ميقاتي يف احتفال عيد الجيش ،بعد تعذر اســتئناف لقاءاتهما
يف قرص بعبدا الســتكمال النقاش يف ملــف التأليف تحت وطأة الكباش
الشكيل املفتعل بني دوائر الرئاســتني األوىل والثالثة حول مسألة طلب
املوعــد من عدمه ،تار ًة بالتذرع ّ
بأن ميقاتي لم يتصل لطلب موعد جديد
للقاء عــون ،وتار ًة بالتحجج ّ
بأن األول ســبق وطلــب املوعد وال يزال
ينتظر جواب الثاني .و»الحقيقة ّ
أن االثنني يتبادالن األدوار ويتقاسمان
املسؤولية يف عملية إجهاض فرصة تشكيل حكومة جديدة» وفق تعبري
مصدر واسع االطالع لـ»نداء الوطن» ،معربا ً من هذا املنطلق عن قناعته
ّ
بأن لقاء األول من آب لن يخرج عن إطار «رضورات املشهد الربوتوكويل،
وسيبقى ك ّل منهما عىل ســاحه متخندقا ً يف مواجهة اآلخر حتى نهاية
العهد».
ّ
ورغم إشــارته إىل أن اللقاء بني عون وميقاتي االثنني «قد يساهم
يف كرس الجليد الرئايس ،ومن شــأنه أن يفسح املجال أمام تبادل أطراف
الحديث بينهما واالتفاق ربما عىل موعد جديد الستئناف لقاءات بعبدا»،
غري ّ
أن املصدر نفســه شــدد عىل ّ
أن «األول من آب سيعكس مؤرشات
حاســمة حيال ملف تأليف الحكومة ،فإما تشــهد األمــور تطورات
حكومية متســارعة يف الوقت الفاصل عن الدخول يف املهلة الدستورية
النتخاب رئيس جديد للجمهورية وتحوّل مجلس النواب إىل هيئة ناخبة،
طي صفحة التأليف نهائيا ً والتســليم باستمرار حكومة ترصيف
أو يتم ّ
األعمال ونهج املوافقات االستثنائية عىل القرارات واملراسيم امللحّ ة لزوم
تسيري املرفق العام».
وعىل األرجح ّ
فإن أجواء زيارة الوســيط األمريكي يف ملف الرتسيم
آموس هوكشــتاين بريوت بعد غــد األحد واســتئناف محادثاته مع
املســؤولني االثنني املقبل سيطغيان عىل ما عداهما من ملفات حكومية
وغري حكومية ،سيّما ّ
وأن التحضريات واملشاورات الرئاسية والسياسية
تكثفت خالل الساعات األخرية لتنسيق «املوقف الرسمي املوحّ د» حيال
ما سيحمله هوكشــتاين معه من جواب إرسائييل عىل الطرح اللبناني
األخــر ،يف ظل املعلومات التــي نقلتها مصادر مواكبة وكشــفت من
خاللها لـ»نداء الوطن» ّ
ترسب من معطيات حول طبيعة الجواب
أن ما ّ
اإلرسائيــي يفيد ّ
بأن «إرسائيل ترحب باعتماد لبنان إحداثيات الخط 23
لحدوده البحرية الجنوبية لكنها تطرح مقابل القبول بحصوله عىل حقل
قانا كامالً اعتماد خط متع ّرج نزوال ً باتجاه هوف ،أي ّ
أن اإلرسائييل يريد
مقابل املساحة التي سينالها لبنان من حصوله عىل حقل قانا أن يحصل
عىل املساحة ذاتها شمال الخط  23من خالل اعتماد الخط املتعرج الذي
يتيح إلرسائيل قضم جزء من البلوك رقم  8بما يمنحها املساحة الالزمة
لتسهيل مد أنبوب تصدير الغاز إىل أوروبا».
ويف املقابل ،كشــفت املصادر املواكبة ّ
أن «الجواب اللبناني عىل هذا
الطرح ســيبقى متمســكا ً بوجوب العودة إىل املفاوضات غري املبارشة
يف الناقورة لالتفاق عىل تفاصيل الخط الحــدودي التقنية مع إرسائيل
بموجب اتفاق اإلطار الذي سبق أن تم التوصل إليه عىل أن يصار إىل عقد
جوالت متالحقة من املفاوضات للوصول إىل االتفاق النهائي بني الجانبني
برعاية األمم املتحدة» ،مشري ًة يف هذا السياق إىل ّ
أن «االتجاه اللبناني هو
نحو التأكيد أمام الوســيط األمريكي عىل استمرار التعاطي االيجابي يف
ملف الرتسيم مع تســجيل تحفظات يُفرتض أن تحسمها املفاوضات
غري املبارشة التي يجب أن تكون العــودة إليها رسيعة بنيّة الوصول إىل
حل نهائي ،بعيدا ً عن املناورات التي سبق أن لجأ إليها الجانب االرسائييل
يف املرحلة السابقة حني اســتغل املفاوضات لتضييع الوقت حتى تم ّكن
من االنتهاء من عملية االستكشاف والحفر يف حقل كاريش حتى أصبح
حاليا ً عىل عتبة االستخراج».

"بطاقات نقدية" لدعم الخبز 30 :دوالرًا...

ّ
منصة
وبالنســبة للمحروقات التي يت ّم احتســابها وفق ســعر
«صريفة» ،بدأ مرصف لبنان بسحب نســبة  15%منها الحتسابه وفق
سعر رصف الســوق الســوداء مبقيا ً عىل نســبة الـ 85%وفق سعر
«صريفة» (البالغ حاليا ً  25600لرية لبنانية) ،كي ال يكون وقع احتساب
املحروقات وفق سعر سوق الســوداء كبريا ً دفعة واحدة خصوصا ً وأن
سعر برميل النفط عامليا ً مستق ّر حاليا ً اىل ح ّد ما عند املئة دوالر.
أما يف مــا يتعلق بأزمة الطحني املدعوم املحدودة كميته ،ومشــهد
الطوابــر والتهافت عىل أبواب األفران لرشاء الخبــز العربي ،فلن تُح ّل
األزمة قبل رفع الدعم ،كما يرى البعض ،وقد أعلن عن ذلك جهارا ً رئيس
حكومة ترصيف األعمال نجيب ميقاتي الذي أعرب عن استعداده لرفع
الدعم اذا ما ت ّم التصويت عىل ذلك .ولكن لم يتجرأ أحد عىل التصويت عىل
تلك الخطوة التي ترضب الفقري يف الصميم ولو أن ســعر ربطة الخبز يف
السوق الســوداء تخطى الـ 30ألف لرية ،وهو السعر الذي ستبلغه يف ما
لو رفع الدعم عن القمح.
وحول رضورة سحب الدعم أو اإلستمرار يف فوىض األزمات وفقدان
الرغيف من الســوق ،أ ّكد وزير اإلقتصاد والتجارة أمني ســام لـ»نداء
الوطن» أنه «ال نية أبدا ً لرفع الدعم» ،وأ ّكد أن «األزمة ستشــهد حلحلة
ّ
بدءا ً من اليوم» ،مشريا ً اىل أن «البنك الدويل
سريشد قطاع القمح وتوزيعه
لفرتة  9اشــهر بعد بدء العمل بقرض الـ 150مليون دوالر ،لحني ترتيب
األمــور من خالل تشــديد الرقابة عىل عمليــات التوزيع تحت إرشافه
بمواكبــة كافة األجهزة األمنية التي تعمــل لضمان وصول الطحني إىل
األفران».
وأوضح ســام ّ
أن «قيمة قرض البنك الدويل تكفي لفرتة  9اشهر،
وخالل هذه الفرتة ســنعمل عىل وقف الدعم من الدولة اللبنانية ليتحوّل
من دعم ســلع وهو القمح اىل دعم تحويل نقدي عىل بطاقة يودع فيها
ما قيمته  30دوالرا ً تكفي لتأمني  30ربطة للمواطن شــهرياً» .وأضاف:
«برنامج البنك الدويل هو شــبكة أمان بامتياز ،ووضعنا سيكون سليما ً
لفرتة  9أشــهر ،مع ّلقني اآلمال عىل أن ّ
يوقع لبنــان اتفاقا ً مع صندوق
النقد الدويل».
وختم« :ال يمكن تَرك املواطنني اليــوم ورفع الدعم عن الخبز ،فما
حصل يف املحروقات «خ ّرب» البلد وشــ ّل الدولــة ولم يعد املوظف يملك
القــدرة عىل الوصول إىل عمله ،ومن هنا يأتــي الح ّل األفضل وهو دعم
الدولة رشاء القمح من خالل برامج تحويالت نقدية».
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ماكرون يستضيف بن سلمان" :عشاء عمل"...

ويف وقت ســابق ،شــدّد قرص اإلليزيه عىل أن هذا العشاء رضوري
نظرا ً إىل االرتفاع الكبري يف أســعار الطاقة بسبب الغزو الرويس ألوكرانيا
واألزمة الغذائية يف الرشق األوســط واملخــاوف املرتبطة بربنامج إيران
النووي ،معتربا ً أنّه «إذا أردنا مواجهــة تداعيات هذه األزمات من جهة
والتأثري يف املنطقة من أجل مصلحة الجميعّ ،
فإن الســبيل الوحيد هو
الحديث إىل األطراف الرئيسيني جميعاً».
وأوضحت الرئاسة الفرنســية أن ماكرون وبن سلمان «سيبحثان
العديد من املسائل ذات اإلهتمام املشرتك» ،ووصفت العالقات بني البل َديْن
بـ»القديمة والتاريخية» ،مشــر ًة إىل أن ماكرون سيبحث مع ويل العهد
الســعودي «مســألة إمداد الدول األوروبّية باحتياجاتها من الطاقة».
وسيبحث الطرفان أيضا ً مسائل أخرى تتع ّلق باملنطقة ،عىل غرار «امللف
النــووي اإليراني ،واألزمة يف اليمن ،واألوضــاع يف العراق ولبنان» ،وفق
اإلليزيه.
وأكد اإلليزيه أيضا ً التزام ماكرون بـ»أمن حلفاء فرنسا يف الخليج،
واملســاهمة يف خفض التوترات يف املنطقة ،عىل ضوء مؤتمر بغداد الذي
عقد يف آب  .»2021وزار الرئيس الفرنيس مدينة جدة السعودية يف كانون
األول املايض ،حيث أطلق مع ويل العهد السعودي مبادرة ملساعدة الشعب
اللبناني.

بوريل يُح ّ
ذر :موسكو لن تنتظر حتّى الشتاء...

وتحدّث عن ّ
أن روســيا تُريد بيع غازها وتبحث عن «عمالء بدال ً من
االتحاد األوروبي ،ألنّها تعلم أنّنا سنســتغني عن الغاز الرويس بالكامل
يف نهاية املطاف» ،الفتا ً إىل أن موســكو تقوم ببناء خطوط أنابيب غاز
أخرى عىل عجل« ،تربطها بزبائن آخرين»ّ ،
لكن تشــغيل هذه األنابيب
«سيستغرق وقتاً».
أمّ ا يف امليدان األوكراني ،فقد اســتهدفت القوات الروســية منشآت
عســكرية ومدنية يف مناطق أوكرانية عدّة ،بمــا يف ذلك قرب العاصمة
كييف ،األمر الذي أســفر عن  8قتىل عىل األقــ ّل و 30جريحاً ،فيما ندّد
الرئيس فولوديمري زيلينسكي بما سماه «إرهاب الصواريخ».
ويف وقت لم يهــدأ فيه القصف الرويس يف قســم كبري من األرايض
األوكرانية ،أعلنت هيئة األركان العامة األوكرانية أن  6صواريخ «كروز»
روســية من نوع «كاليرب» استهدفت قاعدة عســكرية يف ليوتيج قرب
كييــف ،ما أدّى إىل تدمريها جزئيّاً ،مشــر ًة إىل ّ
أن مبنى يف القاعدة دُمِّ ر
وأُصيب شــخصان ،بينما أســقطت الدفاعات الجوية األوكرانية أحد
الصواريخ الســتة التي أُطلقت من شــبه جزيرة القــرم التي ضمّ تها
موسكو العام .2014
وذكر الجيش األوكراني أن مزيــدا ً من القصف بقاذفات الصواريخ
املتعدّدة اســتهدف منطقة ترشنيهيف يف شــمال البــاد ،وأطلق من
بيالروسيا ،مشريا ً إىل «خســائر» يف صفوف الجيش األوكراني .كما أكد
أن القوات الروسية تواصل محاولة التقدّم قرب سيفرسك وباخموت ،يف
منطقة دونباس الصناعية التي تهدف موسكو إىل احتاللها ،موضحا ً أن
الوضع هناك «صعب ولكنّه تحت السيطرة الكاملة» .وتع ّرضت خاركوف
لرضبتَ ْي بصواريخ «أس  »300تسبّبتا بحرائق ،وفق رئيس بلديّتها إيغور
ترييخوفاســن الذي قال لوكالة «فرانس برس» ّ
إن «املعتدين يُحاولون
تحويل خاركوف مدينة منكوبة».
كما تحــدّث الجيش األوكراني عن اســتعادة  3قــرى من الروس
يف األســبوعَ ْي املاضي َْي يف منطقة خريســون املحت ّلة يف جنوب البالد،
ّ
تشــن القوات األوكرانية هجوما ً مضاداً ،بينما أعلن مســؤولون
حيث
يف اإلدارة املح ّلية املعيّنة من قبل اإلحتالل الرويس يف خريســون اعتقال
« 21متواطئــاً» مع الجيش األوكراني وأجهزة األمــن« ،كانوا يُقدّمون
للجيش األوكراني معلومات عن انتشــار القوات الروسية يف هذه املدينة
ومحيطها ،بما يسمح بتصويب أهداف الصواريخ األوكرانية».
توازياً ،ح ّذر الحاخام األكرب الســابق ملوســكو الذي غادر روسيا
احتجاجا ً عىل غزو أوكرانيا بنشــاس غولدشــميت الــذي يُقيم اآلن يف
إرسائيل ،من إمكان تصاعد معاداة الســامية يف روســيا ،متحدّثا ً عن
ّ
و»تجل ذلك يف
«سحب ســوداء» يف األفق بالنســبة إىل اليهود الروس،
مغادرة عدد كبري من أفراد الجالية اليهودية» خشية أن يمنعهم «ستار
حديدي» جديد من املغادرة مســتقبالً ،فيما تتح ّرك موسكو إلغالق فرع
الوكالة اليهودية يف روســيا والتي تُعنى بهجرة اليهود من الشــتات إىل
إرسائيل.
ويف الغضــون ،أقــ ّر مجلس الشــيوخ األمريكي مســاء األربعاء
مرشوع قرار يدعو إىل إدراج روســيا عىل لوائح الدول الراعية لإلرهاب.
وصوّت املجلس باإلجماع عىل مرشوع القرار الذي طرحه الســيناتوران
الجمهوري لينديس غراهام والديموقراطي ريتشــارد بلومنثال ،والذي
ّ
يحض وزير الخارجية أنطوني بلينكن عىل إدراج روسيا عىل الالئحة.
ويف األثناء ،كشــفت موســكو أن املحادثات لتبادل ســجناء مع
فض إىل اتفاق ملموس «حتّى اآلن» ،يف حني كان بلينكن
واشــنطن لم تُ ِ
قد أشار إىل أن واشــنطن قدّمت «اقرتاحا ً جوهرياً» إىل موسكو لإلفراج
عن نجمة كرة السلة بريتني غراينر وجندي املارينز السابق بول ويالن،
لكنّه رفــض تأكيد تقارير تُفيد ّ
بأن الواليــات املتحدة تعرض مقايضة
األمريكي َّْي بتاجر األسلحة الرويس فيكتور بوت.

زيلينسكي متحدثًا خالل مؤتمر صحافي في كييف أمس (أ ف ب)

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة

9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
عموديا :

أفقيا:

 – 1إرشادات.
 - 2ملكة جمال لبنانية سابقة.
 - 3تهذيب  -مكيال للسوائل.
 - 4حرف جر  -كسوة الطائر -
اشترع القوانين.
 - 5مشى  -ج ّذابة وساحرة.
 - 6مدينة في سويسرا.
 - 7وعاء الخمر ُ -ج ْحر العقرب
العنكبوت  -كان شدي ًدا في
أو
ِ
معالجة األشياء.
المعتدل ال إفراط فيه وال
-8
ُ
تفريط.
 - 9مدينة في فلسطين  -رتبة
عسكرية.

 – 1تزاحم  -إمارة عربية.
 - 2ممثل ومخرج أميركي.
 - 3اختبر وامتحن  -نهر أميركي
يعتبر أصغر نهر في العالم -
للتذمر.
 - 4بحر  -إحدى واليات السودان.
 - 5مدينة في كندا.
تفش وشيوع  -ضعف.
ٍّ 
-6
 - 7خلْع ما يستر من غطاء أو
سترة  -تدبيج تزيين.
 - 8قط أو ه ّر.
 - 9وديعة  -انتزع المال قه ًرا أو
اختالسا.
ً

سودوكو

تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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3
6 8 9
4
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حلول العدد السابق
أفقيا – 1 :ضراوة  -امس  - 2 -اولم  -العد  - 3 -رجراج  -سا - 4 -
عرس  -بالون  - 5 -مارادونا  - 6 -رومانيا  - 7 -مر  -دنفر  - 8 -بيتا
 له  - 9 -دوما  -سمسم.عموديا - 1 :ضارع  -رماد  - 2 -روجر مور  - 3 -الرسام  -بم 4 -
 وما  -رانيا  - 5 -جبان  - 6 -اديداس  - 7 -السلوان  - 8 -معاون -فلس  - 9 -سد  -ناحرهم.

سودوكو
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العـــدد  - 896السنــــة الـرابـعـة

الـجـمـعـة  ٢٩تـمـوز 2022

شي يُح ّ
ذر بايدن من "اللعب بالنار" في شأن تايوان
أجرى جــو بايــدن ويش
جينبينــغ محادثــات هاتفية
«رصيحة وعميقة» اســتم ّرت
ســاعتَ ْي أمس ،حــ ّذر خاللها
الرئيس الصيني نظريه األمريكي
من «اللعــب بالنار» يف شــأن
تايوان ،بحسب ما ذكرت وكالة
أنباء الصــن الجديدة ،بينما أكد
البيت األبيض أن بايدن قال يش
ّ
إن السياســة األمريكيــة حيال
ّ
تتغي».
تايوان «لم
وقــال يش لبايــدن كمــا
نقلت عنه الوكالــة الصينية إن
«من يلعبون بالنار ســيحرقون
أنفسهم» ،فيما تُهدّد بكني منذ
أيــام عدّة بـ»عواقــب» يف حال
مضت رئيســة مجلس النواب
األمريكــي نانــي بيلويس يف
مرشوعها لزيــارة تايوان .وأمل

يش يف أن «يُدرك الجانب األمريكي
تماما ً هذا األمر».
وأوضحت الوكالة الصينية
َ
«الرئيس ْي اعتربا أن حديثهما
أن
الهاتفي كان رصيحا ً وعميقاً»،
يف حني ذكر البيت األبيض يف بيان
أنّــه «عىل صعيد تايوان ،شــدّد
الرئيس بايدن عىل أن سياســة
ّ
تتغي وأنها
الواليات املتحــدة لم
تُعارض بقــوّة الجهود األحادية
الجانب لتغيري الوضع القائم أو
تقويض الســام واإلستقرار يف
مضيق تايوان».
واالتصال هــو خامس قمّ ة
الرئيس ْي منذ ّ
َ
تول
افرتاضية بني
بايدن الرئاسة قبل سنة ونصف
الســنة .وقال املتحدّث باســم
مجلس األمــن القومي يف البيت
األبيض جون كريبي قبل االتصال

ّ
إن «التوترات يف شــأن السلوك
العدوانــي للصــن يف منطقة
املحي َ
ط ْ
ــن الهنــدي والهادئ»
ستكون عىل رأس جدول األعمال.
وتعتــر الصــن أن تايوان
البالغ عدد ســكانها  24مليون
نســمة جزءا ً مــن أراضيها وال
تســتبعد أن تُعيدها إىل سيادتها
ولو بالقوّة ،فيما تتمتّع الجزيرة
بحكم ديموقراطــي .وتُعارض
بكني أي مبادرة من شأنها منح
الســلطات التايوانيــة رشعية
دولية وأي تواصل رســمي بني
تايوان ودول أخرى.
ومع أن مسؤولني أمريكيني
يزورون بانتظــام تايوان التي
يفصلها رشيــط ضيق من املياه
عن بــر الصني الرئيــي ،ترى
بكني أن زيارة بيلويس ستُش ّكل

ّ
يتوعد باستخدام
كيم
النووي

شي وبايدن (أ ف ب)

اســتفزازا ً كبرياً .وح ّذرت الصني
األربعــاء مــن أن واشــنطن
«ستتحمّ ل العواقب» إذا حصلت
الزيــارة التي لم تؤكدها بيلويس
بعــد ،بينما شــدّد رئيس هيئة

األركان املشــركة األمريكيــة
الجنرال مــارك مييل عىل أنه «إذا
طلبت بيلويس دعما ً عســكريّا ً
فسنفعل ما هو رضوري لضمان
قيامها بمهمّ تها عىل أكمل وجه».

الكاظمي يدعو إلى التحلّي بالحكمة
يف ظ ّل األزمة السياســية التي تم ّر بها البالد،
خصوصا ً بعد اقتحام أنصار الزعيم الشيعي مقتدى
الصدر ملبنى الربملان العراقي األربعاء للتنديد بمرشح
«اإلطار التنسيقي» الشيعي لرئاسة الوزراء محمد
شــياع الســوداني ،دعا رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي يف بيان أمس القوى السياسية إىل مواجهة
األزمات والخالفات بروحيــة الحوار الوطني تحت
ّ
والتحل بالحكمة يف تفسري
ســقف الوطن الواحد،
األحداث ،بحسب ما أفادت وكالة األنباء العراقية.
واعترب الكاظمــي أن «األحداث املتســارعة
التي يشــهدها العراق يف ضوء الخالفات السياسية
الحالية ،تُمثل ّ
مؤشا ً مقلقا ً لإلســتقرار والســلم
االجتماعي اللذَيْن عملت الحكومة عىل تكريسهما
وتثبيتهما».
وأوضح أن «الحكومة إذ تُجدّد مناشــدة ك ّل

القوى السياسية بعدم إسقاط األزمات السياسية
عليها ،بل تبنّي نهج الحوار البنّاء ملعالجة الخالفات
والخروج بالبالد من حالة االنســداد ،فإنّها تدعو
ّ
والحســاس الذي
الجميع إىل تفهّ م املوقف الحرج
يقف فيــه العراق اليوم ،ومنــع زجّ البالد يف أزمة
أمنية أو اجتماعية وســط ظروف إقليمية ودولية
معقدة».
وطالب الكاظمــي الجميع بـ»عدم البناء عىل
افرتاضات ونظريات وظنــون ال تمت إىل الحقيقة
بصلة» ،معتربا ً أن «أمن العراق وســامة شــعبه
أمانة يجب الحفاظ عليها» ،يف وقت دعا فيه رئيس
الجمهورية برهم صالــح ورئيس مجلس القضاء
األعىل فائــق زيدان ،القوى السياســية ،إىل إجراء
حوار مشرتك إليجاد حلول ضمن اإلطار الدستوري
والقانوني.

ح ّذر زعيم كوريا الشمالية كيم
جونغ أون أمس من أن بالده
«مستعدّة لتعبئة» ردعها النووي
في أي مواجهة عسكرية مقبلة.
وخالل خطاب ألقاه بمناسبة
الهدنة التي أنهت القتال في الحرب
الكورية المعروفة بـ»يوم النصر»
في الشمال ،أكد كيم أن القوات
المس ّلحة للبالد مستعدّة ألي أزمة
وللتعامل مع أي صدام عسكري
مع الواليات المتحدة ،مشدّدا ً على
أن «الرادع النووي لبلدنا على
أهبّة اإلستعداد أيضا ً لتعبئة قوّته
المطلقة بدقة وسرعة ،بما يتناسب
مع مهمّ ته» .كما انتقد كيم الرئيس
الكوري الجنوبي يون سوك يول،
وقال كيم عن إدارة يون التي
وصفها بأنها مجموعة من «رجال
العصابات»ّ ،
إن «الحديث عن عمل
عسكري ض ّد أمّ تنا التي تملك
أسلحة مطلقة يخشونها ،هو عمل
خطر وسيعود عليهم بالدمار».

العثور على مقبرة
جماعيّة في سوريا

الوضع كان هادئًا في «ساحة التحرير» في بغداد أمس (أ ف ب)

غزو أوكرانيا وتأثير العقوبات على اإلقتصاد الروسي
الضغوط واستيعابها والعمل عىل التدقيق يف
خـــالد العـــزي
حسابات الزبائن ومصادرة أموالهم .وبحسب
املفهــوم الغربيّ ،
ّ
تتوســع
فإن العقوبات قد
ال شــك بأن اململكة املتحدة باتت تُش ّكل
وتســتهدف فئات مبارشة أو أخرى بطريقة
رأس حربــة فاعلة يف فــرض العقوبات عىل
غري مبارشة ،وذلك بغية أن تكون أكثر فعالية.
روسيا .لقد فرضت لندن عقوبات جديدة يف 26
العقوبات الغربية ض ّد روســيا تتصاعد
تموز عىل  42شخصا ً وكيانا ً روسيّا ً بسبب غزو
بشــكل ممنهج ،والخزانــة األمريكية تضع
أوكرانيا ،كما قدّم االتحــاد األوروبي الحزمة
أهدافا ً محدّدة ومراحــل لتطبيقها .أصبحت
السابعة من العقوبات ض ّد روسيا يف  21تموز،
العقوبــات موجعــة وتُصيب موســكو يف
وقد ضمّ ت عــددا ً من املســؤولني والجهات
الصميــم ،عىل الرغم من املحــاوالت العديدة
الفاعلة واملنظمات الروسية الرائدة .وضمت
لإللتفاف عليها .وهذه العقوبات ال تختلف عن
القائمة  57شــخصا ً ومجموعة من الكيانات
تلك التي تُفرض عىل إيران والنظام السوري.
الروســية ،وكان أبرزها فرض عقوبات عىل
الرشكات الغربيــة أبلغت ك ّل املعنيني بوجوب
الذهب الذي يُشــ ّكل موردا ً رئيسيّا ً بعد النفط
والغاز الروسيني.
تطبيق العقوبــات بحزم،
لقد طالــت العقوبات
وعدم تحدّيهــا من خالل
الربيطانية منذ غزو أوكرانيا
النظــام املــريف العاملي.
حتّى اآلن أكثــر من 1000
بالرغم مــن تأكيد القيادة
د
ض
الغربية
العقوبات
ّ
فــرد و 100رشكــة مــن
الروسية مرارا ً أن العقوبات
روسيا تتصاعد بشكل
روسيا ،فيما حظرت اململكة
لن تؤثر عــى الدولة ،لكن
ممنهج
املتحدة أخريا ً استرياد الذهب
الدورة املالية واالقتصادية
األساسية ليست منفصلة
والفحــم وإمــداد الطريان
عن الدورة املالية العاملية ،وبالتايل ّ
الرويس بوقــود الطريان والســلع الكمالية
فإن ماليّتها
والتقنيات املتع ّلقة بالنفط ومعالجتها ،وتدخل
ســوف تتأثر كثريا ً بالعقوبات الجديدة ،ولها
انعكاساتها الواضحة اآلتية:
العقوبات الجديدة حيّــز التنفيذ اعتبارا ً من
 تراجع يف اإلنتاج القومي بنســبة  11يف املئةالشــهر املقبل .إن الهدف من فرض عقوبات
ً
مقارنة مع العام املايض.
جديدة يكمن بعدم الســماح يف املســتقبل
 منــذ غــزو أوكرانيا بــات الرتاجع الفعيلبايقاع خسائر برشية ال معنى لها ،وتحجيم
بصــادرات التكنولوجيا العاملية بنســبة 70
التضخم العسكري الرويس ،والتغ ّلب عىل حالة
يف املئة ،عىل الرغم من أن روســيا مجربة عىل
التهديد يف شأن إمدادات الطاقة ،والقضاء عىل
اســتخدام رشائح التكنولوجيــا للمنتوجات
الصعوبات املتع ّلقة باإلمدادات الغذائية.
واستريادها من الغرب.
نحن أمام عقوبات مستم ّرة تفرض من
 أوقفت رشكتا «بوينغ» و»ايرباص» عملياتقبل الدول الغربية املؤثرة عىل االقتصاد العاملي،
ّ
التسليم لروسيا ،والهبوط يف مطاراتها وبقيت
ألن تفعيل هذه العقوبات لن يؤثر عىل النظام
الطائرات الروسية التي تطري إىل الخارج بعدد
املرصيف العاملي القادر عىل امتصاصها ،إذ بنيت
 876طائرة ،عىل الرغــم من لزومها إىل قطع
اإلجراءات اإلدارية واملعلوماتية واللوجســتية
غيار من الغرب.
والتقنيــة والبرشية الالزمــة ملواجهة هذه

أخبار سريعة

كشفت السلطات المح ّلية التابعة
لإلدارة الذاتية الكردية أمس عن
العثور على مقبرة جماعية في
شمال سوريا تض ّم عشرات الجثث،
التي رجّ ح «المرصد السوري» أن
يكون أصحابها قد ُقتِلوا على أيدي
تنظيم «الدولة اإلسالمية» خالل
سيطرته على المنطقة .وقال مصدر
من مجلس منبج المدني الذي يتو ّلى
إدارة المدينة الواقعة في محافظة
حلب ،لوكالة «فرانس برس»« :عثرنا
على  29جثة ،بينهم إمرأة وطفالن،
في مقبرة جماعية» .وتقع المقبرة
قرب فندق في وسط منبج حوّله
«داعش» سجنا ً خالل سيطرته على
المدينة .ولم َ
يتبق من الجثث سوى
الهيكل العظمي والمالبس وبعضها
كانت مكبّلة األيدي .بالتزامن ،أعلنت
قوات األمن الكردية (األسايش)
مقتل  4من عناصرها ،بينهم 3
نساء ،في قصف استهدفهم من
مسيّرة تركية في شمال سوريا.

إيران :توقيف شبكة
مرتبطة بالموساد

نسبة البطالة ارتفعت في روسيا (أ ف ب)

 سجّ لت البطالة الروسية ما يُعادل  11يف املئةمنذ انطالق الحملة العســكرية الخاصة ض ّد
أوكرانيا ،ما يعني أن العقوبات الغربية فرضت
عىل روسيا أزمة جديدة اسمها البطالة والتي
قد تصل إىل نسبة  60يف املئة.
 ايقاف تصنيع واعداد الســيارات الغربية يفروسيا وانسحابها من السوق ،ما يعني فقدان
الروس رواتب عالية بسبب هذه العقوبات.
 مغادرة الرشكات األجنبية العاملة يف روسيا،من دون تم ّكن الدولة من ايجاد بدائل لها ،ما
يؤدي إىل فقدان الكثري من الوظائف.
 انخفاض تجارة البورصة يف عمليات التداوللألوراق املالية بنسبة  9.7يف املئة يف شهر أيار
ً
مقارنة مع العام املايض.
 عىل الرغم من إعالن البنك املركزي أنه يُسيطرعىل الدوالر ويُحافــظ عىل عدم صعوده ،لكن
املصارف الروسية تحتكر العمالت الصعبة ما
ساهم بنمو السوق السوداء البديلة.
لكــن األســاس يف العقوبــات الغربية
هي املفروضــة عــى التكنولوجيات وقطع

التصنيع والبنوك ،حيث فصلت روســيا عن
نظام «سويفت» والتضييق عىل النفط والغاز
والذهــب واحتجــاز ك ّل األرصــدة الخاصة
باألولغارشيني الروس .والهدف الحقيقي لك ّل
هذه العقوبات التي تفرض عىل الشخصيات
الروســية هو إبعاد حلفــاء الرئيس الرويس
فالديمري بوتني عنه وعن سياســته يف الداخل
والخارج.
لذاّ ،
فإن العقوبــات األمريكية الجديدة
التــي تفرض ضــ ّد شــخصيات وكيانات
روســية ،هي رســالة لهم أوّالً ،وتحمل يف
طياتها أكثر من رســالة إىل الصني والدول
األخرى ،إذ ّ
إن العقوبــات قد تطال مقربني
منها وتضعهم الحقا ً عىل الالئحة األمريكية
الســوداءّ .
إن واشنطن تُفعّ ل عقوباتها ض ّد
موســكو بهدف أن تؤتي ثمارهــا بعدما
كانت آراء يف اإلدارة األمريكية تقول ّ
إن هذه
العقوبات لن تُجــدي نفعاً .ويؤكد الصقور
بوجوب االســتمرار يف تطبيــق العقوبات
ّ
والتحل بالصرب اإلسرتاتيجي.

إدّعت قوات األمن اإليرانية أمس
توقيف شبكة جديدة مرتبطة
بجهاز اإلستخبارات اإلسرائيلي
(الموساد) ،بعد أيام من اإلعالن
عن توقيف خلية ارتباطها مشابه
كانت تع ّد الستهداف «مركز
دفاعي» .وأفادت استخبارات
الشرطة اإليرانية عن «تفكيك شبكة
ّ
تجسس إرهابية تابعة لجهاز
المخابرات الصهيوني الموساد
وإلقاء القبض على عناصرها
الخمسة» ،وفق ما أفادت وكالة
«إرنا» .وأشارت إلى أن أفراد
هذه الشبكة «استدرجهم جهاز
المخابرات الصهيوني بمساعدة
زعيم إحدى الجماعات اإلنفصالية
المرتزقة للكيان الصهيوني».
وأوضحت أن الموقوفين الخمسة
«كانوا يقومون بجمع معلومات من
المناطق المهمّ ة والحيوية في البالد
بدافع اإلغراء المالي من الموساد»،
وقاموا بأعمال «حرق متعمّ د
لألماكن وكتابة الشعارات المناوئة
لحكومة الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية والدعاية ضدّها وتلقي
التوجيهات ...لتنفيذ الهجمات
المس ّلحة واألعمال التخريبية».

الريــــاضـــية

nidaalwatan.com
العـــدد  - 896السنــــة الـرابـعـة

فورموال واحد :فيتيل يعتزل في نهاية الموسم
أعلن ســائق أســتون مارتــن األملاني
سيباســتيان فيتيل ،بطل العالم أربع مرات
يف الفورموال واحد ،اعتزالــه يف نهاية العام
الحايل ،منهيا ً مســرة طويلة عىل الحلبات
مكللة بالنجاحات.
وقال فيتيل ( 35عاماً) عرب حسابه عىل
"انستغرام"" :لقد حظيت بامتياز العمل مع
العديد من األشــخاص الرائعني يف الفورموال
واحد عىل مدار الخمسة عرش عاما ً املاضية،
وهناك الكثري لذكرهم وشكرهم".
وأضاف يف اعقاب إعالن اعتزاله ،عشية
انطالق جائزة املجــر الكربى ،الجولة الثالثة
عرشة من البطولــة العاملية" :خالل العامني
املاضيني ،كنت ســائقا ً يف أســتون مارتن،
وعىل رغــم أن نتائجنا لم تكن جيدة كما كنا
نأمل ،فمن الواضح جدا ً بالنســبة يل أن كل
ما يتــم تنفيذه حاليا ً هو ما يحتاجه الفريق
للمنافسة عىل أعىل املســتويات يف السنوات
املقبلة".
وتابــع" :كان قــرار االنســحاب من
الفورموال واحد يف نهايــة العام قرارا ً صعبا ً
وفكرت فيه كثرياً .يف نهايــة العام ،أريد أن
أســتغل الوقت للتفكري فيما أريد أن أفعله

بعد ذلك .وبصفتي أباً ،أريد قضاء املزيد من
الوقت مع عائلتــي .اليوم ال يعني وداعاً ،بل
شكرا ً للجميع بدءا ً بالجماهري التي من دونها
ال يمكن للفورموال واحد أن تتواجد".
ويغادر بطل العالم مع "ريد بول" أربع
مرات متتالية بني  2010و ،2013الفئة األوىل
بعد  15عاما ً فاز خاللها بـ 53سباقا ً وصعد
إىل منصــة التتويج  122مــرة وانطلق من
املركز األوّل يف  57جائزة كربى.
وتضع انتصارات األملانــي ،الذي دافع
عن ألوان فرياري بني  2015و 2000من دون
أن ينجح يف الفــوز باللقب العاملي ،يف املرتبة
الثالثة يف قائمة أبرز الفائزين بسباقات الفئة
األوىل خلف حامــل الرقم القيايس الربيطاني
لويس هاميلتون ( 103انتصارات) ومواطنه
األسطورة مايكل شوماخر (.)91
استهل فيتيل مســرته مع فريق "بي
أم دبليو -ساوبر" يف سباق الواليات املتحدة
 ،2007قبل انتقاله إىل "تورو روســو" حيث
حقق فوزه األول بصفوفــه يف جائزة مونزا
الكربى ( ،)2008ليعود وينضم إىل "ريد بول"
الذي دافع عن ألوانه بني  2009و.2014
التحق بفــراري ونافس عــى اللقب

"التحدّي" :فوز الحكمة
وتعادل اإلخاء و"طرابلس"
أجريت بعــد ظهر
أمس مباراتان يف افتتاح
مسابقة كأس "التحدّي"
يف كرة القدم ،فعىل ملعب
بلديــة جونيــة تعادل
فريقــا اإلخــاء األهيل
عاليه وطرابلس الريايض
بهدف واحــد لك ّل منهما
الثانية.
ضمن املجموعة
من مباراة اإلخاء وطرابلس في جونية
إفتتــح الفريــق الجبيل
التســجيل يف الدقيقة  61عن طريق محمد املرصي مســتغال ً خطأ
دفاعياً ،وأدرك خصمه الشــمايل التعادل قبــل نهاية اللقاء بخمس
دقائق بعدما خطف قائد الفريــق املخرضم أحمد املغربي الكرة من
مدافعي اإلخاء من داخل املنطقة املح ّرمة وســدّدها مبارشة داخل
شباك الحارس الشاب ربيع صالح.

الحكمة  -السالم

وعىل ملعب طرابلــس البلدي ،حقق الحكمة فــوزا ً كبريا ً عىل
الســام زغرتا بثالثية نظيفة ضمن املجموعة األوىل ،يف لقاء جاء يف
معظمه من جانب واحد ملصلحة الفريق األخرض .ســجّ ل للفائز أبو
بكر امل ّل هدفني ( 39و )90وداني الجردي ( .)88وتســتأنف املرحلة
الثانية األربعاء املقبل ،فيلعب الصفــاء مع اإلخاء عاليه عىل ملعب
بلدية جونية الســاعة الرابعة بعد الظهر (املجموعة الثانية) ،بينما
يلتقي الشــباب الغازية مع الســام زغرتا عىل ملعب نادي العهد
الساعة الخامسة عرصا ً (املجموعة األوىل).

يضم مولينا
أتلتيكو مدريد
ّ
ّ
وقع الظهري األرجنتيني الدويل ناهويل مولينا عقدا ً لخمس
سنوات مع أتلتيكو مدريد اإلسباني قادما ً من أودينيزي اإليطايل،
بحسب ما أعلن نادي أتلتيكو أمس.
ولم يحدد أتلتيكو قيمة الصفقة ،لكن الصحافة اإلسبانية
قدّرتها بنحو  15مليون دوالر مع املكافآت.
وقال النادي اإلسباني يف بيان رســمي" :وصل إىل أتلتيكو
ناهويل مولينــا ،وهو العب متمرس،
قادر عــى اللعب يف جانبي امللعب.
إنه العــب دفاعي جــاد ويمكنه
بسهولة االنضمام إىل الهجوم".
وقد تد ّرج مولينا البالغ
 24عاما ً يف نــادي بوكا
جونيورز األرجنتيني،
قبــل أن ينتقــل إىل
أودينيــزي يف العام
حيــث
،2020
لعــب  68مبــاراة
ســجّ ل يف خاللهــا
عرشة أهداف ،وصنع 7
تمريرات حاسمة.
(أ ف ب)
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فريجةّ :
نثمن اإلنجاز

رسم بياني بمسيرة فيتيل في الفورموال واحد (أ ف ب)

العاملي  2017و 2018من دون أن ينال رشف
احراز اللقب ،وليفشــل يف السري عىل خطى

الفنلندي كيمي رايكونــن آخر املتوّجني مع
فرياري يف ( .2007أ ف ب)

"أن بي آي" :هاردن يحلم باللقب
وضع النجم جيمس هــاردن نصب عينيه
هدف الفوز ببطولة الدوري األمريكي للمحرتفني
يف كرة الس ّلة ،مؤكدا ً يف الوقت ذاته أن فيالدلفيا
سفنتي سيكرسز يملك العنارص الالزمة لدخول
دائرة األندية املنافســة عىل اللقــب ،يف أعقاب
توقيعه أمس صفقة جديدة للبقاء مع فريقه.
وكانت وسائل إعالم محلية ذكرت األسبوع
املايض أن النجم األمريكي ،الذي شارك يف مباراة
كل النجوم "أول ســتارز"  10مرات ،وافق عىل
إعادة هيكلة صفقــة جديدة ملدة عامني بقيمة
 68.6مليون دوالر ،يف خطوة تســاعد سيكرسز
عىل تدعيم صفوفه.
وأعرب هاردن الذي انضم إىل ســيكرسز يف
شــباط يف صفقة تبادل مع بروكلني نتس ،عن
ســعادته بالصفقة الجديدة ،قائــاً" :هذا هو
املكان الذي أريد أن أكون فيــه .هذا هو املكان
الذي أريد أن أفوز فيه ،وأعتقد أن لدينا العنارص
الالزمة لتحقيق هذا الهدف".
وســجل هاردن  442نقطة إىل  149متابعة
و 220تمريرة حاسمة يف  21مباراة خاضها مع
فيالدلفيا يف املوسم املايض.
ورحّ ب دوك ريفرز مدرب ســيكرسز بقرار
هاردن االلتزام مستقبال ً مع الفريق ،وقال" :ال
يمكننــي أن أكون أكثر ســعادة بقرار جيمس

ألقاب تنس الـ""ATCL

بااللتزام بفريقنا" .وذكــرت تقارير أن هاردن
سيجني  33مليون دوالر يف موسم 2023-2022
يف الصفقة الجديدة ،التــي تتضمن أيضا ً خيار
التمديد لعام إضــايف ( )2024-2023يف مقابل
 35.6مليوناً.
وكان هاردن رفض خيار تفعيل بند تمديد
عقده لعام إضايف للموسم املقبل يف مقابل 47.4
مليوناً ،بهدف مســاعدة ســيكرسز يف تأمني
السيولة الالزمة لتدعيم صفوفه بالعبني جدد.
(أ ف ب)

نقل زاغالو إلى المستشفى
نُقل "أيقونة" كــرة القدم الربازيلية ماريو زاغالو
( 90عامــاً) ،بطل العالم مرتني كالعــب وثم كمدرب
للمنتخب األسطوري الفائز بمونديال  ،1970إىل العناية
املركزة يف مستشفى يف ريو دي جانريو ،بسبب عدوى يف
الجهاز التنفيس.
وأوضح مستشــفى "بارا دور" يف بيان أن املهاجم
الدويل واملدرب السابق "يف وضع مستقر يف الوقت الحايل،
ويتنفس بشكل طبيعي من دون مساعدة أي جهاز".
وينرش زاغالو "الذئب العجوز" والذي ســيبلغ 91
عاما ً يف  9آب املقبل ،بانتظام صورا ً تذكارية ملســرته
املثقلة بالنجاحات مع الكرة املستديرة عرب صفحته عىل
"انستغرام" حيث يتابعه أكثر من  115ألف مشرتك.
ودوّن زاغالو اسمه يف سجالت كرة القدم بعدما بات
أوّل من فاز بــكأس العالم كالعب ( 1958و ،)1962ثم
كمدرب ( ،)1970قبل األملاني فرانتس بكنباور (1974
و )1990والفرنيس ديدييه ديشان ( 1998و.)2018
كما ما زال حتّى اآلن الوحيد الذي شارك يف خمس
مباريات نهائية لكأس العالم ،خرس واحدة منها فقط
كمدرب ،وكان ذلك أمام فرنسا يف العام .1998
وعمل زاغالو يف مونديال أمريكا  1994مســاعدا ً
للمدرب كارلوس ألربتو باريرا ،خالل رابع ألقاب العالم
الخمسة للربازيل.
لكن تحفته التي ال يمكــن إنكارها ال تزال كأس
العالم  1970يف املكســيك ،اذ بعــد تعيينه حديثا ً مدربا ً

رأى نائب رئيس نادي أنيبال
زحله خليل فريجة لصحيفتنا
ّ
أن العبي منتخب لبنان لكرة
السلة هم أفضل مجموعة
شهدتها اللعبة منذ سنوات
طويلة ،إذ ضمّ ت نخبة من
النجوم المميّزين الذين رفعوا
اسم وطنهم عاليا ً بما حققوه
من نتائج باهرة ،متحدّين
األوضاع الصعبة التي يم ّر بها.
أضاف :ال ب ّد أن أثني على أداء
ّ
يقصر
إتحاد اللعبة الذي لم
مع منتخباتنا الوطنية على
رغم الظروف المادية الضيّقة،
موجّ ها ً تحية خاصة الى ابن
زحلة الالعب الخلوق ايلي
شمعون الذي ساهم بشكل
كبير مع زمالئه في تحقيق
الوطني.
اإلنجاز
ّ

أحرز الالعب السوري يعقوب
مخزومي لقب فرديّ الرجال
في الدورة السنوية المفتوحة
بالتنس التي نظمها النادي
اللبناني للسيارات والسياحة
على مالعبه في الكسليك بعدما
تغلب في المباراة النهائية
التي حضرها وزير الشباب
والرياضة جورج كالس وأركان
االتحاد اللبناني للعبة والنادي
المن ّ
ظم ،على خصمه اللبناني
تميم ّ
حلق (.)2-6()1-6
وفاز بألقاب باقي الفئات ك ّل
من :نور خاطر ،رينا الجسر،
كارمن ماريا عازار ،إيما لحود
وماريا بريدي (سيّدات) ،ولوقا
أبو شقرا ،الياس أبو رحال،
رامي صولي ،زاهي فرحات،
نبيل ساسين ومارك كسرواني
(رجال) ،فيما أحرز لقب فئة
الزوجي الثنائي ماركو عازار
وجالل صادق.

"شباب بعلبك" جاهز

للمنتخب الربازيــي ،قاده إىل تتويجــه العاملي الثالث
بأسلوب لعب ساحر ومجموعة من النجوم عىل رأسهم
األســطورة بيليه وجريزينيو وتوســتاو وجريســون
وريفيلينو وكارلوس الربتو توريس.
وكان ســبق لزاغالو أن لعب إىل جانب بيليه خالل
الفوز بلقبي  1958و( .1962أ ف ب)

يواصل فريق شباب بعلبك
الرياضي تمارينه اليومية على
ملعب مدينة بعلبك الرياضية
بقيادة المدير الفني أحمد
طه إستعدادا ً للموسم الجديد
من دوري كرة القدم للدرجة
الثانية ،وقد ض ّم الى صفوفه
معظم العبي نادي النبي شيت
السابقين إضافة الى الحارس
المخضرم حسن الحسين
على سبيل اإلعارة من نادي
الصفاء .ويطمح الفريق الذي
يعتم ُد ملعب النبي شيت
لمبارياته الرسمية الى تثبيت
أقدامه جيدا ً في الدوري أوالً،
ث ّم التأهل الى "سداسية"
األوائل في مرحلة الحقة.
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عمـــــاد موســـــى
i.moussa@nidaalwatan.com

فرنجية من عين التينة

بين جعجع وجنبالط
مين اللي َفتح الر ّ
دة؟
ال كيمياء بين سمير جعجع ووليد
جنبالط .أساسا ً ال كيمياء بين وليد جنبالط
وأغلب القيادات اللبنانية باستثناء "اإلستيذ"
نبيه صمام األمان .إهتزت العالقة بين
المختارة وعين التينة لفترات متقطعة
في زمن اإلغتياالت وإقفال بري مجلس
النواب أمام اإلنتخابات الرئاسية وإقرار
المحكمة الدولية ،ثم عادت العالقة بين
الزعيمين إلى رونقها من دون أن ترتقي
إلى مستوى التحالف السياسي ولن ...فيما
لم ترتق عالقة جنبالط الشخصية بجعجع
إلى مستوى العالقة الممتازة بين الحزبين
والبيئتين ونواب الكتلتين.
في كل مناسبة يظهّ ر جنبالط التباين
بينه وبين "ساكن معراب" وال يتوانى
عن تسخيف طروحات رئيس "القوات"
وخياراته السياسية ...والرئاسية ،فيما
يحرص جعجع على تجنّب الرد على القنص
الجنبالطي المتق ّ
طع ألسباب مرتبطة
بحماية الجبل من كل سوء أو تشنج .ولعل
النقطة المركزية التي تجمع قطبي  14آذار
السابقين ،قبل تحوّل جنبالط الموقت نحو
الوسطية ،مصالحة الجبل ومصالح أهله،
وهي فوق كل اعتبار ظرفي.
توقيف المطران موسى الحاج مسألة
قاربها رئيسا الحزبين الحليفين بطريقتين
مختلفين .الدكتور سمير جعجع ،وفي
بيان حازم ،كان سباقا ً في التنديد بما
حصل على معبر الناقورة مع معاون
بطريركي ،ودعا مجلس القضاء األعلى
للتحقيق مع القاضي فادي عقيقي ،فيما
كان وليد بك سبّاقا ً في التغريد والتشكيك
فرأى "أن المعالجة الهادئة أفضل من هذا
الضجيج ،وأن احترام المؤسسات في هذا
الظرف الصعب فوق كل اعتبار" .معلنا ً
"رفضه االستغالل االسرائيلي لمقام رجال
الدين في محاولة تهريب األموال لمآرب
سياسية".
على تغريدة جنبالط رد "الحكيم"
فارس سعيد بشكل مُحكم ،ولم ير ّد
"الحكيم" سمير جعجع ،بل صعّ د موقفه
تجاه عقيقي فوصفه بالـ"خائن" .وصف
حاد وله أسبابه .جنبالط في المرصاد .في
"حوار المرحلة" قال للزميلة روال حداد إنه
"ال يحق لجعجع وصف القاضي عقيقي
بالخائن" .أما كان في مقدور جنبالط
أن يكون أكثر سالسة في التعبير ويقول
بكل وضوح "أنا لست من رأي جعجع
في وصفه للقاضي عقيقي المشهود له
بالنزاهة ونصاعة الضمير...؟".
هذه المرة ،تخ ّلى جعجع عن سلوكه
المتحفظ ،وتوجه مباشرة إلى جنبالط عبر
النائب ستريدا جعجع ببيان عالي النبرة
"فرد جنبالط المغ ّرد على الرد كخيميائي
بابلو كويلو ،أو كمتبحّ ر في نهج البالغة
بقول حصيف:
"في اللحظة التي يدخل اي عاقل
ّ
التعصب او الجهل فانه يخسر"
مساجلة
وفي تلك المعمعة ال ب ّد من سؤال ذي بعد
استراتيجي :مين اللي فتح الردّة؟ السؤال
موجّ ه إلى العقالء و"الحكماء".

هـــــــــــــــل
تعــــــــــــلم

تمر الشمس
بفرتة هدوء مرة
كل  11سنة
باملتوسط لتنشط
مجددا ً بعدها.

يــوميـــة ســيـــادية مســـتقلــة
تصدر عن:
الشـــركة الحـــرة لإلعـــالم ش.م.ل.
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المهم نحنا والرئيس بري
بخندق واحد.
هوي معي وأنا معو
ّ
والباقي معو معو...

تمتص الصدمات
جمجمة نقار الخشب ال
ّ
يبدو أن جمجمة نقار الخشــب مُصمّ مة للطرق عىل الخشب
بقوة وفاعلية بدل امتصاص الصدمات كما يظن الكثريون.
يطرق هذا الطري منقاره بجذوع الشجر للتواصل مع محيطه،
أو للبحث عن الغذاء ،أو إنشــاء تجويف لبناء عش له .قيل سابقا ً
إن العظمة االسفنجية بني دماغ الطري ومنقاره تحمي الدماغ من
الرضبات املتكررة .لكنها فكرة غري منطقية من الناحية الوظيفية
برأي سام فان واســنبريغ من جامعة "أنتويرب" يف بلجيكا .هو
يعترب املطرقة املرتبطة بامتصاص الصدمات يف رأس الطري سيئة
بكل بساطة.

حلل فان واسنبريغ وزمالؤه  109فيديوات فائقة الرسعة تظهر
فيها ستة طيور أسرية وهي تطرق عىل الخشب .تألفت مجموعة
الطيور من نقا َري خشــب أســودَين (دريوكوبوس مارتيوس)،
ونقا َري خشب متجعدَين (دريوكوبس بيالتوس) ،ونقا َري خشب
ّ
مرق َ
طني (دندروكوبوس مايجور) .اكتشــف الباحثون أن عيون
الطيور ورؤوسها تباطأت بوترية مشابهة لتباطؤ حركة منقارها
بعد الرضبة بأقل من ثانية ،ما يعني أن العظمة االســفنجية أمام
العينني ال تمتص آثار الرضبة .ونظرا ً إىل حجم رأس نقار الخشب،
ال تكون الرضبة قوية بما يكفي للتسبب برضر دماغي.

رحيل نبي المناخ جيمس الفلوك
تويف عن  103أعوام العالم الربيطاني جيمس الفلوك املعروف بتحذيره املبكر من أزمة املناخ
وبطرحه "فرضية غايا" التي تشبّه األرض بكائن حي قادر عىل تنظيم نفسه.
ولد الفلوك عام  1919ونشأ يف جنوب لندن بني الحربني وعمل يف املعهد الربيطاني لألبحاث
الطبية ملدة عرشين عاماً .وظفته وكالة الفضاء األمريكية (ناسا) مطلع الستينات فانتقل إىل
كاليفورنيا للعمل عىل درس إمكان الحياة عىل املريخ.
واشتهر الفلوك بوضعه "فرضية غايا" عام  ،1970حني شبّه األرض بكائن حي قادر عىل
تنظيم نفســه ،ما أثار يومها انتقادات نظرائه .ورأى كاتب سرية الفلوك الصحايف يف صحيفة
" "The Guardianجوناثــان واتس يف تغريدة ع ّلق فيها عــى وفاته أن "عبقرية جيم" (وهو
لقبه) جعلت منه فورست غامب العلوم ،إذ ساهمت يف وضع أسس علوم املناخ األوىل ،والبحث
عن الحياة عىل املريخ واكتشاف الثقب يف طبقة األوزون والنظرة إىل العالم كنظام ين ّ
ظم نفسه".
أما متحف العلوم يف لندن فوصف الفلوك بأنه "أهم عالم مستقل يف القرن الفائت" ،مالحظا ً
أنه "كان متقدما ً بعقود عىل زمنه يف تفكريه حول األرض واملناخ"( .أ ف ب)

تتخطى المليار دوالر
جائزة اليانصيب األميركي
ّ
تخطت الجائــزة الكربى لســحب يانصيب "Mega
 "Millionsاألمريكي املقرر إجراؤه اليوم حاجز املليار دوالر،
ما يجعلها رابع أكرب جائزة من نوعها عىل اإلطالق.
وتواصل قيمة الجائزة الكربى لهذا اليانصيب االزدياد
منذ أكثر من ثالثة أشــهر ،وتنمو معها أحالم املشاركني
يف اللعبة ،فيما لــم ينجح أحد يف تخمني األرقام الســتة
الصحيحة يف آخر  29سحباً .وســتتخطى قيمة الجائزة
الكربى اليوم الجمعة عتبة املليار دوالر.
وبعد ســحب ليلة الثالثاء ،تعــ ّرض موقع "Mega
 "Millionsلعطل فني استمر ساعتني تقريبا ً بسبب اإلقبال
الكثيــف ،وفق املجموعة .وال تتخطى فــرص الفوز بهذا

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

املبلغ املغري واحدا ً من  303ماليني .للمقارنة ،فإن احتمال
التعرض لصاعقة يبلغ واحدا ً من مليون ،بحســب بيانات

السلطات الصحية األمريكية.
وبلغت قيمة أكرب جائــزة يف تاريخ اليانصيب 1,586
مليــار دوالر .وتم الفــوز بها يف كانــون الثاني  2016يف
اليانصيب األمريكي الرئييس اآلخر" ،باور بول" ،لكن املبلغ
ُق ّسم عىل ثالثة فائزين.
ويمكن للفائز املحتمل يف سحب اليوم أن يحصل عىل
مليار دوالر إذا ما وافق عىل تقســيط الدفعات عىل ثالثني
عاماً.
أما إذا أراد اســتالم جائزته دفعة واحدة ،فلن يحصل
ســوى عىل مبلــغ  603ماليني دوالر ،يُخصــم جزء منه
للرضائب ،بحسب تقدير "( ."Mega Millionsأ ف ب)
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