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د .ناجي أبي راشد
لمرضى القلب:
إحترسوا من حرارة الصيف

"استعراض عوني" في الفياضية" :رفع سيوف" على بري وميقاتي

هوكشتاين يتجاهل "مهلة" نصرالله
وتفاؤل بعبدا "مصطنع"!

٦

إطالق العمل بقانون
الشراء العام وبوادر
اإلعتراض تبدأ بالظهور

مــــدارات ١٠
الحرب الروسية في
أوكرانيا إبادة جماعية

"قبّعات التخرّج" إلى أعلى ...في ختام احتفال الجيش بعيده الـ 77في الكلية الحربية في الفياضية أمس (رمزي الحاج)

إقــتـصـــاد 12
 13.545ليرة تسعيرة
المولدات الخاصة
لشهر تموز

نجح الوسيط األمريكي آموس هوكشتاين بجمع الرؤساء
الثالثة عىل "كلمة واحدة" ،بعدما لم تستطع كل املصائب التي
نزلت عىل الشعب اللبناني أن تجمعهم عىل كلمة سواء ،فسمع
أمس من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب

نبيه بري ورئيس حكومة ترصيف األعمال نجيب ميقاتي موقفا ً
حضوريا ً موحّ دا ً يف ملف الرتسيم ،بينما لم تح ّل النعمة الرئاسية
عــى امللف الحكومي فغاب "املوقف املوحّ ــد" ولم يأت أي ذكر
لكلمة "حكومة" يف فهرس الخلوة الرئاسية التي سبقت االجتماع

عيدية الدولة للجيش في  1آب :ال رواتب
خـــالـــد أبـــو شـــقـــرا
كافأت الدولة قواتها املقاتلة بمناســبة األول من آب بحرمانها من أبســط الحقوق.
فالرواتب التي لم تعد تكفي لتسديد فاتورة مولد االشرتاك ستتأخر لغاية منتصف شهر آب،
وما عىل األفراد والرتباء تحديداً ،إال البحث عن سبل الصمود ،وطرق الوصول إىل "الخدمة"،
عىل قاعدة "عسكري دبّر راسك" .الضباط املتخرجون رفعوا يف العيد الـ  77للجيش السيوف
عاليا ً وجيوبهم فارغة .فيما يستبســل الجنود عىل محور األزمة بالتصدي لكل أشــكال
التجويع واإلذالل الذي فرضه انهيار قيمة الرواتب واألجور ،باللحم الحي.
١٣

العـــالـــم 14
ّ
متوقعة
زيارة
لبيلوسي إلى تايوان...
ّ
تتوعد
وبكين

ّ
املوسع ،وكأن الفراغ أصبح مفروغا ً منه ،وتق ّرر ترك إدارة شؤون
النــاس والدولة لحكومة ترصيف األعمــال ،مع تلميح رصيح
من الكلية الحربية عىل لســان عون إىل احتمال أن يلقى مصري
االستحقاق الرئايس مصري االستحقاق الحكومي.
١٣

ّ
يحذر من "اإلبادة النووية" ...وعقوبات روسية على لندن
غوتيريش

كييف تستأنف تصدير الحبوب:
أ ّول سفينة نحو لبنان

ّ
تنفست البرشيّة الصعداء قليالً مع اســتئناف أوكرانيا تصدير الحبوب باألمس ،للم ّرة
األوىل منذ بداية الغزو الرويس ،مع إبحار أوّل سفينة من ميناء أوديسا نحو لبنان ،األمر الذي
لقي ترحيبا ً دوليّا ً واســعا ً إذ يجري بموجب إتفاق أممي يهدف إىل التخفيف من وطأة األزمة
الغذائية العاملية.
١٣

ّ
يحذر من عواقب وخيمة
الكاظمي

العراق :شارع "اإلطار" في وجه شارع "الصدر"

الريــاضــية 15
مضرب أوماغ:
ألكاراز يفقد لقبه
ويرتقي في التصنيف

قوات األمن تحاول منع متظاهري "اإلطار" من عبور الجسر المؤ ّ
دي إلى المنطقة الخضراء أمس (أ ف ب)

فيما واصل منارصو الزعيم الشيعي مقتدى
الصدر اعتصامهم داخل الربملــان لليوم الثالث
تواليا ً أمسّ ،
نفذ "اإلطار التنســيقي" الشيعي
املوايل إليران تهديده باللجوء إىل الشارع ،إذ تظاهر
اآلالف مــن منارصيه قــرب املنطقة الخرضاء
ّ
املحصنة يف بغداد ،لكنّهم عادوا وانســحبوا من
الشــارع كما فعل أنصار الصدر يف املحافظات،
بينما بقي املعتصمون داخل مجلس النواب.
وبعدمــا اقتحم منارصو التيــار الصدري
الربملان م ّرتَ ْي خالل أق ّل من أســبوع ،وبارشوا
داخلــه اعتصاما ً ابتــدا ًء من الســبت ،رفضا ً
لرتشيح محمد شياع السوداني من قبل "اإلطار
التنسيقي" لرئاسة الحكومة ،لجأ خصوم الصدر
إىل الشارع أيضا ً باألمس.
وتظاهر اآلالف من أنصار "اإلطار التنسيقي"
عند الجرس املعلق املؤدّي إىل املنطقة الخرضاء بعد
ظهر أمس ،حيث رفع بعضهم الفتات ُكتِبَ عليها
"الشــعب لن يســمح باإلنقالبات" ،كما حملوا
األعالم العراقية ورايات إسالمية وصورا ً للمرجعية
الشيعية العليا عيل السيستاني.
١٣
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حقل قانا أشبه بالسمك بالبحر

خفــايـــا

ماذا في البلوك رقم 8؟
تسعى إرسائيل لقضم جزء من الرقعة
كــلــيــر شــكـــر
8؟ وهل األمر مرتبط بتصدير الغاز إىل
أوروبا؟
أحاطت التعليقات اإليجابية بلقاء
بداية ،ال ب ّد من اإلشارة إىل مصطلح
املوفــد األمريكي آموس هوكشــتاين
«حقل قانا» غري علمــي ،انطالقا ً من
بالرؤســاء الثالثة يف قرص بعبدا أمس،
فيما أعــرب الوســيط األمريكي عن
قاعدة أن الحقل يُعلن عنه بعد املســح
«تفاؤله بالوصول إىل اتفاق يف األسابيع
واالستكشــاف والحفــر والتنقيــب
املقبلة» ،بدوره كشف وزير الخارجية
واالستخراج ،يف حني لبنان لم يستطلع
يف حكومــة ترصيف األعمــال عبدالله
ويستكشف ويحفر يف قانا .هو عبارة
بو حبيب عن «تقــدّم هائل» .أمّ ا نائب
عن مكامن محتملــة لكنها لم تخضع
رئيس مجلس النواب الياس بو صعب
بعد للدراســات ،ليكون أشبه بالسمك
فقد اختــر املشــهدية بالقول «لم
بالبحر.
ّ
فــإن بعض الخرباء
أكثر من ذلك،
يَطلب منّــا أحد قضم البلوكات وتمديد
العاملــن يف هذا الشــأن يلفتون إىل ّ
أن
األنابيب ،ولبنان طالب ببلوكاته كاملة
التقديرات األولية تشــر
ولــم يتغــر يشء يف
إىل ّ
أن حقل قانا قد يكون
موقفه ،وهوكشــتاين
لم يعرض علينــا أبدا ً
مشابها ً جيولوجيا ً لحقل
الحديث عن حاجة
كاريش ،ما يعني احتمال
أيّ تقاســم للثّروة أو
البلوكات أو االرباح مع إسرائيل لهذه المساحة أن يكــون متواضعــا ً يف
اإلضافية من الرقعة  8ثروتــه النفطيــة ،عىل
العدو اإلرسائييل».
عكــس املكامن املحتملة
لكــن الترسيبات
لمدّ أنبوب إلى أوروبا
يف الرقعــة  8التي يُعتقد
التــي أعقبــت اللقاء
ّ
الســدايس يف بعبــدا ،غير مقنع ألنها تعتمد أنّها مشابهة لحقل تمار
أشــارت إىل ّ
راهنًا على مصر
بالجيولوجيا واملوجودات
أن العرض
واألهميــة ،حيــث تفيد
الذي حمله هوكشتاين
يقــي بالعــودة إىل الخــ ّ
بعض التقديــرات األولية بوصول قيمة
ط املتعرج
محتويات هــذه الرقعة إىل نحو  8إىل 12
مقابل الحصــول عىل كامل حقل قانا،
ألف مليار قدم مكعب أي ما يعادل  8إىل
واملقصود بذلك ،االنطالق من إحداثيات
 12تريليون قدم مكعب.
الخط  23واالنحراف شــماال ً وصوال ً إىل
خ ّ
ولهذا ،يقول املتابعــون ّ
إن الغنى
ط الوسط بني لبنان وقربص ،وبالتايل
املحتمــل للرقعة  8هو الــذي يجلعها
حصول إرسائيل عىل مســاحة شمال
موضع اهتمام إرسائيــل ،يف محاولة
الخط  23ضمــن الرقعة  ،8بحجة أنّها
إلجــراء مبادلة بني جــزء منها وحقل
بحاجة إليها لتمديد أنبوب غازها نحو
قانا املتواضع يف موجوداته ،مشــرين
أوروبا.
إىل ّ
أن الحديث عن حاجة إرسائيل لهذه
وعليه ،ال بــ ّد من الســؤال :ملاذا

يرتدّد أن الجيش اللبناني أعاد إىل
رصبيا صواريخ الغــراد غري املطابقة
للمواصفات واســتعاد مبلغ  990ألف
دوالر كان ت ّم دفعهــا كدفعة أوىل من
ثمن الصفقة التي لم تســتكمل ،بعد
اكتشاف التالعب يف تاريخ صناعة هذه
الصواريخ.

المكامن المحتملة في الرقعة  8مشابهة لحقل تمار

املســاحة اإلضافية مــن الرقعة  8مل ّد
أنبوب إىل أوروبا غري مقنع ألنّها تعتمد
راهنا ً عىل مرص.
يف الواقع ،فقد باتت منطقة رشق
املتوسط محورا ً لعاصفة جيوسياسية
بني الدول ا ُمل ِطلة عليه من ثالث قارات،
ال سيما بعد كشوفات الغاز املتتالية يف
قاعه عىل مدار العقدين املاضيني .وقد
ســعت جميع بلدان رشق املتوسط ألن
تصبح ممرا ً أساســيا ً للطاقة ،وبينما
كانت القاهرة نظريــا ً هي األقل حظا ً
يف جذب مشاريع نقل الغاز اإلرسائييل
إىل أوروبا ،مقابــل حظوظ أكرب لرتكيا
واليونان األقــرب إىل إرسائيل وأوروبا
معــاً ،إال أن االتحاد األوروبي اســتقر
أخريا ً عىل مرص ،وعىل تسييل الغاز بدال ً
من نقله بخطوط مُكلِفة.
وأمام فشــل إرسائيــل يف تصدير
الغاز بمفردها بســبب عقبات البنية
التحتية ،انتهت معركة رشق املتوسط
بوضــع الواليــات املتحــدة واالتحاد
األوروبي رهاناتهما عىل القاهرة .وقد
ساهم موقع مرص الجغرايف التفضييل
يف الوصــول إىل اتفاق ثالثــي (االتحاد
األوروبــي وإرسائيــل ومــر) ،مع

امتالكهــا بنية أساســية جاهزة غري
مُكلفة لتســييل الغاز ونقله مُســاال ً
مــن دون الحاجــة إىل أنابيب ،وكذلك
وجود خط الغــاز القديم الواصل بينها
وبني إرسائيل منذ العــام  2008لنقل
الغــاز اإلرسائييل إليهــا .أضف إىل ذلك
أن محطتَ ْي تســييل الغاز املرصيَّتني يف
مدينتَ ْي «إدكو» و»دمياط» تطالن عىل
البحر مبارشة ،وهو ما يُسهِّ ل نقل الغاز
إىل أوروبا عرب املتوسط.
وتُصدِّر مرص حاليــا  500مليون
قدم مُكعب من الغاز الطبيعي يوميا ً إىل
أوروبا ،كمــا أن بنود االتفاقية الثالثية
غري مُعلنة حتى اآلن ،ومن ث َّم فإن وضع
مرص رشيكا ً يقتسم العوائد بنقل الغاز
القادم مــن إرسائيل ليس واضحاً ،ولم
يُع َرف بعد ما إن كانت الحكومة ستتوىل
رشاءه وبيعه ،أم ستقترص األرباح عىل
عمولة التسييل والنقل.
ولهــذا يرى املتابعــون ّ
أن اعتماد
إرسائيل عىل مــر لتوريد غازها هو
أقل كلفــة من مرشوع م ّد أنبوب جديد
يعرب الرقعــة  ،8وأكثر أماناً ،فضالً عن
كونه استثمارا ً محاطا ً باملخاطر ما قد
يُبعد املستثمرين.

ظهر من خالل الوفد املوسع الذي
رافق الرئيس السنيورة إىل بكركي للقاء
البطريــرك الراعي ودعــم مواقفه أنه
يمثل أيضا ً موقــف مفتي الجمهورية
الشيخ عبد اللطيف دريان ،خصوصا ً أن
الرئيس السنيورة أكد أهمية مرجعيتي
بكركي ودار الفتوى الوطنيتني.
لم تنجح محاولة «حزب الله» زجّ
اسم «القوات اللبنانية» يف اإلشكال الذي
حصل بني عنارص مســلحة تابعة له
وبني أهايل رميش وأظهر ترصف هؤالء
العنارص أن الحــزب يعيش حالة توتر
انعكست سلبا ً عليه.

بدل خدمة عن عناصر
قوى األمن؟
تردّد أن املديريــة العامة لقوى األمن
الداخــي طلبت من جميع الشــخصيات
السياسية واملرجعيات الدينية واملحافظني
ايفاء مبلغ مليونــن ونصف مليون لرية
للمديرية عن كل عنرص مرافقة مفصول
للعمل لديهــا .ويقال إن هــذا األمر أثار
استغراب عدد من الشخصيات وأن بعضها
اضطر اىل تخفيف العدد املعتمد لديه.

قال إنه متفائل وبو حبيب تحدث عن تقدّم «"هائل"» وبو صعب عن أسابيع

هوكشتاين يجمع عون وبري وميقاتي في بعبدا" :رايح وراجع"
أكد الوسيط االمريكي يف املفاوضات غري املبارشة
لرتســيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين
ان املحادثات التــي اجراها مع رئيــس الجمهورية
العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري،
ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قبل ظهر امس
يف قرص بعبــدا« ،كانت مهمة جداً» ،معربا ً عن تفاؤله
يف حصــول املزيد من التقدم يف ملف ترســيم الحدود
البحريــة الجنوبية ،آمالً العودة مــن جديد قريبا ً اىل
املنطقة للوصول اىل النتيجة املرجوة.
كالم هوكشتاين جاء عقب االجتماع الذي عقده
مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس
مجلس الــوزراء يف الحادية عرشة والنصف قبل ظهر
امس والذي استمر ساعة ونصف الساعة وحرضه عن
الجانب االمريكي :السفرية االمريكية يف بريوت دوروثي
شــيا وكبرية مستشاري الوســيط االمريكي السيدة
نادين زعرت ومديرة الشــؤون عــر الوطنية ملنطقة
الرشق االوســط وشــمال افريقيــا يف مجلس االمن
القومي االمريكي السيدة لينديس مرييل والديبلومايس
يف الســفارة االمريكيــة هارلد اولشــن .وحرض عن
الجانــب اللبناني نائب رئيس مجلــس النواب الياس
بو صعب واملدير العام لرئاســة الجمهورية الدكتور
انطوان شــقري واملدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم ومستشار رئيس مجلس النواب الدكتور عيل
حمدان واملستشــار الديبلومايس لرئيس الجمهورية
السفري اسامة خشاب.
وخالل االجتماع عرض هوكشــتاين عىل الجانب
اللبناني حصيلة املشاورات التي اجراها مع املسؤولني
االرسائيليني يف ما ّ
خص مسألة ترسيم الحدود البحرية
الجنوبيــة ،واســتمع اىل موقف لبنانــي موحد وفق
الثوابت اللبنانية املعلنة.

أجواء إيجابية

وبعــد اللقاء ســئل الرئيس بري عمّ ــا إذا كان
االجتماع ايجابياً ،فاكتفى بالقول« :إن شاء الله خري».

أما الرئيــس ميقاتي فلم يدل بأي ترصيح وهو يغادر
قرص بعبدا مكتفيا ً بإشــارة ايجابيــة من يده ،فيما
تحدث نائب رئيس مجلس النــواب الياس بو صعب
فأكد «أن االجواء ايجابيــة ،وأن الفجوة يف الخالفات
املوجودة يف هذا امللف قد ضاقت والفرتة الزمنيّة التي
تفصلنا عن عودة الوسيط األمريكي إىل بريوت ستكون
قصــرة» .ولفت اىل أن «الجميع كان مرتاحاً ،وننتظر
تحقيق ما تمت مناقشــته خالل االجتماع وإن شاء
الله نرى نتيجة خالل االســابيع القليلة املقبلة يف هذا
املجال» .وردا ً عىل سؤال قال« :لم يَطلب منّا أحد قضم
البلــوكات وتمديد األنابيب ،ولبنــان طالب ببلوكاته
كاملة ولــم يتغري يشء يف موقفه ،وهوكشــتاين لم
يعرض علينا أبدا ً أيّ تقاســم للثّــروة أو البلوكات أو
االرباح مع العدو اإلرسائييل».

تصريح هوكشتاين

وقال هوكشتاين للصحافيني« :أنا ممتن للرئيس
عون عىل دعوته اىل هذا االجتماع يف حضور الرؤســاء
الثالثة ،وترشفت بذلك ملناقشــة هذه املسألة املهمة
جدا ً مع ممثيل الحكومــة اللبنانية ،وابقى متفائالً يف
مواصلة التقدم الذي حصل يف هذا امللف خالل االسابيع
املنرصمة ،وانتظر عودتي مجــددا ً وقريبا ً اىل املنطقة
لالنتهاء من هذا امللف والوصول اىل نتيجة».
وقبل وصول هوكشتاين ،عقد اجتماع ضم رئيس
الجمهورية ورئيس مجلس النــواب ورئيس مجلس
الوزراء ُ
خصــص للبحث يف االوضاع العامة ويف موقف
لبنان الواحد الذي ابلغ الحقا ً اىل الوسيط االمريكي.

في الخارجية

ثم زار هوكشــتاين والوفد املرافق والســفرية
االمريكية ،وزير الخارجية واملغرتبني الدكتور عبدالله
بو حبيب يف مبنــى الوزارة ،وغادر مــن دون االدالء
بترصيح ،فيما تحدث بو حبيب لوسائل االعالم ،مؤكدا ً
«وحــدة املوقف اللبناني» ،وقــال« :هناك تقدم هائل

اللقاء الموسع في قصر بعبدا

واملفاوضات مســتمرة ولم تنته بعد وننتظر رد الفعل
االرسائييل».

توتال تحفر حيث تريد

ويف مقابلة مع الـ ،LBCIرأى الوسيط األمريكي
آموس هوكشتاين أن جلسة اليوم (أمس) كانت مهمة
وتمكنا من مقابلة الرؤساء الثالثة وهناك طرف آخر يف
هذا األمر لذلك لم نكن جميعا ً يف الغرفة نفسها ،مؤكدا ً
انه «علينا أن نناقش مع الطرف اآلخر أيضاً» .واعترب
هوكشتاين أن «األجواء خالل األسابيع القليلة املاضية
وعند كال الطرفني تدل عىل اســتعداد ألخذ املفاوضات
عىل محمل الجــد ملعالجة القضايا مبارشة وأتمنى ان
نتمكن من تضييق الفجوات».
وقال« :أعتقد أننا قمنا بتضييق الفجوات قبل أن
نصل إىل هنا وأننا حققنا بعض التقدم اليوم وآمل أن
نتمكن من االستمرار يف تحقيق هذا النوع من التقدم».
وعن اتهام بري الواليات املتحدة بالتدخل يف عمل
رشكة توتال وبلوك رقــم  ،9أجاب« :أنا متأكد من أن
رشكة توتال وقيادتها يمكنها اتخاذ قرارات بشــأن
مكان الحفر بدون الواليات املتحدة أو بدون أن يخربها

أحد بما يجب عليها القيــام به فهي رشكة خاصة ال
نقول ألحد أين يجــب أن يقوم بالحفر أو أين ال يقوم
به».
أما عن التهديدات املتعــددة التي وجهها «حزب
الله» أخرياً ،فقال« :أعتقــد أن الواليات املتحدة كانت
واضحــة جدا ً بأن الطريقة الوحيــدة للتوصل إىل حل
لهذا النــزاع الطويل األمد ســيكون من خالل طاولة
املفاوضات ومن خالل الدبلوماسية».
ويف هذا السياق ،أشار اىل أن «حقل كاريش شهد
بالفعل يف الســنوات املاضية نشــاطا ً هائالً من دون
اعطاء أهمية وإعاقة العمــل فيه وما نركز عليه هو
كيف نصل إىل قرار يسمح إلرسائيل باالستمرار وللبنان
بالبدء والدخول يف سوق الطاقة».
وكشــف أنه بحســب تجربته يف الرشق األوسط
بشــكل عام ويف منطقة البحر األبيض املتوسط هناك
دائما ً أزمة سياســية تلوح يف األفق ،معتقدا ً أنه يجب
اتخاذ هذه املخاوف عىل محمل الجد والترصف برسعة.
كما أكد أن «هناك الكثري من األسباب التي تجعلنا
ننهي هذه املفاوضــات عرب التوصل إىل نتيجة وأعتقد
أنه يمكن القيام بذلك لذا علينا التوصل إىل اتفاق».
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nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٩٨السنــــة الـرابـعـة

الـثـلـثـاء  ٢آب 2022

الجيش والغطاء الدولي ...القصة أبعد من رئاسة

عون مستقب ً
ال قيادة الجيش

أالن ســــركـــيـــس
إحتفل لبنان بعيد جيشــه يف ظ ّل نظام
يتهاوى وســلطة أوصلت الشعب إىل الجوع
وتحاول رضب هيبة الجيش وتفكيكه.
ســيذكر التاريخ أنه يف عهــد الرئيس
ميشال عون وصل جنود املؤسسة العسكرية
إىل أتعــس أيامهم ،رواتبهــم ال تتجاوز 60
دوالرا ً أمريكيــاً ،نوعيــة األكل يف الثكنات
تراجعت إىل حدود غري مقبولة ،العســكري
بحاجــة إىل العمل بأكثر مــن مجال ليؤمّ ن
لقمة العيــش ،ضباط يبيعــون «بونات»
البنزين التي يحصلون عليها من املؤسســة
ليكملوا مــروف شــهرهم ،بينما يُحرم
العســكري الذي ال يكفيه معاشه بدل نقل
من هذه املنحة ،كل هذه األمور تحصل بينما
ً
متفرجة ،ال بل تساهم يف هذا
السلطة تقف
اإلنهيار.
ويحاول قائد الجيــش العماد جوزاف
عون وحيــدا ً التخفيف من هذه املآيس ،وهو
الذي رفع الصــوت مرارا ً وتكــرارا ً مطالبا ً
بإيجــاد الح ّل ،وبعد يأســه مــن الطبقة
الحاكمــة التــي تحاربه ألهداف رئاســية
وســلطوية ،بدأ رحلة البحث مع العواصم
التي تهتم بالوضع اللبناني ،وقد لبّى بعضها
النداء ،لكن هذا األمر ال يُعوّض غياب الدولة.
قد يكون «حزب الله» والســلطة التي
يرعاها من أكثر امله ّللني للوضع الذي يعيشه
الجيش اللبناني ،فراتب العنرص يف «الحزب»
بات أضعافا ً مضاعفــة من راتب عنرص يف
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الجيش اللبناني وربما يتخ ّ
الفوىض التي لن تنحرص يف لبنان بل ستشعل
طى راتب عميد،
املنطقة بأكملها.
وهنــاك حقيقة دامغة وهــي كلما ضعف
الجيــش اللبناني ومؤسســات الدولة إزداد
ومن ناحيتهم ،فإن األوروبيني يراهنون
«حزب الله» قوّة والعكس صحيح.
عــى دور الجيش اللبنانــي يف حماية األمن
واإلســتقرار ،ولديهم خــوف حقيقي من
ويف معرض الدول املساهمة يف الوقوف
الفــوىض يف ظل وجود نحــو مليوني نازح
إىل جانــب الجيش اللبنانــي ،تأتي الواليات
ّ
املتوسط
سوري ،وهؤالء ســيعربون البحر
املتحــدة األمريكية يف الطليعــة ،وهذا األمر
ليصلوا إىل الشــواطئ األوروبيــة ،وكأن ال
يظهر واضحا ً من خالل التقديمات والهبات
ينقــص هذه القارة مــا تعانيه من الهجرة
التي تمنحها للجيش.
األفريقية.
ويف السابق كانت معظم
لعب الجيــش اللبناني
الهبــات تُمنح عىل شــكل
دورا ً بــارزا ً يف محاربة تنظيم
أســلحة ومعــدّات وذخائر ،سيذكر التاريخ أنه في
أما اليوم فــإن قيادة الجيش
«داعــش» وأخواتــه وتغ ّلب
تُحاول أن تجلب املســاعدات عهد الرئيس ميشال عليــه ،لذلــك نــال إهتمام
عون وصل جنود
املاديــة والطبيــة والغذائية
واشــنطن وعواصم أوروبية
ألفراد املؤسســة العسكرية المؤسسة العسكرية وعربية .وكذلك ،فإن إنهياره
ألنه ما النفع بأن يكون هناك
يعنــي ســيطرة «حــزب
إلى أتعس أيامهم
معدّات وأســلحة والعسكري
الله» وميليشــيات مس ّلحة
جائع وال يوجد هناك كادر برشي قادر عىل
عىل الوضــع اللبناني .من هنــا فإن الدعم
الــذي ّ
إستعمالها.
يتلقاه الجيش غري مرتبط برئاســة
ويبدو أن السياسة األمريكية والغربية
الجمهورية كما يحاول البعض ان يُشــيع،
واضحــة يف دعم املؤسســة العســكرية،
بل هدفه األول واألخري منع الفوىض يف لبنان
وخصوصــا ً مع العماد جــوزاف عون الذي
وعدم الســماح لـ»الدويلة» بالسيطرة عىل
الدولة.
نجح إىل ح ّد كبري يف مكافحة الفســاد داخل
املؤسسة العسكرية وبات الجيش املؤسسة
ال يستطيع أحد إخفاء أن العسكر جائع
شبه الوحيدة املحمية من آفة الفساد.
ويعاني ،ومعظم عنــارصه يف ّكرون بعدم
ومن جهــة ثانيــة ،فإن السياســية
اإللتحــاق بالثكنات نتيجة تــردّي األوضاع
اإلســراتيجية الدولية تقوم عــى تقوية
املعيشية واإلقتصادية ،لكن يبقى األمل بأن
يأتــي اإلنقاذ بعد نهاية العهــد الحايل الذي
مؤسســات الجيش ،ففي حال انهارت هذه
رهن الدولة لـ»الدويلة».
املؤسســة انهار هيكل الدولة كله وسادت

طوني فرنسيس

هوكشتاين وسيط في نزاعات األقطاب
ٍ
جوالت مكوكية هذه المرة .بقدرة
لم يضطر آموس هوكشتاين الى
قادر تمكن من جمع مجلس االدارة الذي افرنقع افراده طويالً فجالسهم
ساعة كاملة ولو طال الوقت أكثر لتمكن من إذابة الجليد الحكومي
والنيابي والغتنم الفرصة لتشكيل الحكومة وإصدار مراسيمها ما دام
الرؤساء حاضرين ،ولربما ع ّرج على اسم الرئيس العتيد لوال اشتراط
فخامته أن يكمل ما بدأه هو .فهذه نقطة قد تحتاج وحدها الى أكثر من
ساعة بحث.
منذ بدأ المبعوث األميركي مهمته واألزمة الحكومية في لبنان قائمة.
دائما ً ما كان يضطر للتجول على الوالة اللبنانيين فردا ً فردا ً بانتظار
سماع رأي الصدر األعظم ليبني على الخطاب مقتضاه .لم يكن لبنان
بحاجة الى عشر سنوات للبدء في التنقيب واستخراج الغاز أو النفط،
وفي هذه السنوات العشر جمعت اسرائيل ودول أخرى مجاورة مداخيل
بمليارات الدوالرات بينما كان التنقيب في لبنان يتر ّكز على آبار
الحصص الطائفية والمذهبية والشخصية.
والى ان يتم توقيع اتفاق الترسيم البحري سيبقى الشك قائما ً ليس
فقط بسبب األطماع الصهيونية وال بسبب التصدي التاريخي لها من
الموقع الوطني المذهبي العابر لألقاليم ،وانما بسبب عقلية المحاصصة
وترتيب األوضاع التي لم ُ
تقد فقط الى حفظ الغاز في ارضه بل الى
تضييع ما هو فوق االرض من ثروات وكرامات وحيوات من دون رقيب
وال حسيب.
يقول المتفائلون إنه بعد زيارة هوكشتاين ربما دخلنا في المرحلة
األخيرة من إنجاز االتفاق .لكن األجدى سماع الباحث في شؤون لبنان
وسوريا في جامعة تل ابيب إيال زيسر.
يرى زيسر «نحن موجودون في هذه المرحلة منذ  10سنوات .انه
صرا ٌع او نزاع يمكن ح ّله خالل ساعات» .لكن المشكلة في «المنظومة
اللبنانية أحزابا ً وشخصيات ووجهاء وعائالت وأصحاب مصالح ،وهم لم
ينجحوا في التوصل الى قرار في ما بينهم حول تقاسم الغنيمة ،واألمور
تبدأ من هنا .فلبنان موجود في حالة شلل اقتصادي وسياسي .ال توجد
حكومة وهناك خصومات بين مراكز القوة وال أحد يريد تحمّ ل المسؤولية
أو منح جائزة لخصمه ،وهذا الواقع جعلهم غير قادرين على اتخاذ
قرارات».
كيف يرى الباحث في الدولة العبرية الى موقف «حزب الله» ضمن
هذه المعطيات؟ يجيب في حديث نقله موقع «عرب « :»48ان موقف
حسن نصرالله كان حذرا ً منذ البداية ،ألن اتفاقا ً ترحب به حكومة لبنان
فيه مصلحة له أيضاً ،والمسألة بالنسبة الى نصرالله هي انه يرى األمور
آخذة في اإلنجراف ،وربما هو يخشى ان تقول اسرائيل انه اذا كنتم ال
تريدون اتفاقا ً فال حاجة اليه!».
اسرائيل تجني المليارات وتستعد للتصدير الى اوروبا ،وهي ستواصل
فعل ذلك فيما يواصل مجلس االدارة اللبناني صراعاته وأوهامه .بهذا
المعنى فإن االتفاق سيلقى ترحيب نصرالله الذي «سيصوّره على أنه
إنجاز له» يقول الباحث في تل ابيب.
مهما يكن كشف هوكشتاين حقول النفاق اللبناني قبل ان يتجه
بأبصاره ناحية البحر وحقوله الغازية ،وفور غيبته التي يرى مضيفوه
انها لن تكون طويلة سيتحدث هؤالء عن انجازاتهم ومغامراتهم معه ولن
يتقدموا خطوة على طريق تقديم أنفسهم دولة متماسكة ذات سيادة
وتحكمها المؤسسات.

هوكشتاين :نسير في اتجاه إيجابي سيكمل مساره مسرعًا
في حال لم تحصل أمور غير ديبلوماسية
غـــادة حـــالوي
بعدما أسهبت ارسائيل يف تفاؤلها بقرب التوصل
إىل اتفاق مع لبنان بشــأن ترســيم الحدود البحرية،
أغدق لبنان تفاؤله باالمس عطفا ً عىل زيارة الوسيط
االمريكي آموس هوكشــتاين ،مفضــاً عدم اعالن
كامل تفاصيل مفاوضاته معه انجاحا ً للمســاعي.
لكنه تفاؤل مشــوب بالقلق طاملــا ان الصيغ التي
يحكى بشــأنها ال تزال مبهمة .ج ّل ما يمكن تأكيده
والتأكد منه هو االلحــاح االمريكي للتوصل اىل اتفاق
يضمن أمن كاريش الســتخراج الغاز واســتعجاله
االتفاق مع لبنان ونيل موقف لبناني يؤكد عدم تبني
تهديدات «حزب الله» الرسائيل ،علما ً ان هوكشــتاين
ّ
املسيات وما تبعها
كما الجانب االرسائييل يدركان ان
وصــوال ً اىل رشيط الفيديو امــس االول قوّى املوقف
اللبناني واعطى املفاوضات دفعة اىل االمام .وعىل وقع
ما حصل عاد هوكشتاين مجددا ً بجرعات تفاؤل رغم
ان ما حمله لم يتضمــن اي جديد .حيث بقي موقف
لبنان هو ذاته خاصة وان اي تراجع من قبله سيهدد
موقفه داخليا ً بالنظر لوجود ســقف ال يمكن للبنان
تجاوزه يف املفاوضات.
هي املرة االوىل التي يعرب فيها عن ارتياحه الجواء
اجتماعه مع الرؤساء الثالثة يف قرص بعبدا .منذ بداية
وســاطته كان يتحدث يف مجالسه الخاصة عن ان ال
موقف موحدا ً للمســؤولني اللبنانيني وان لكل منهم
مقاربته املختلفة ملوضوع الرتسيم .ملس هوكشتاين
حسب املشاركني يف اجتماع بعبدا وجود توافق لبناني

ان تكون بعد تشــكيل الحكومة االرسائيلية الجديدة.
مختلف عن املراحل االوىل للمفاوضات .يف املقابل ملس
صارح املسؤولني بقوله« :ال يمكن للبنان ان ينال كل
كل من التقاه وجود جدية امريكية يف التعاطي ورغبة
ما يريده ويجب االلتزام بحدوده الرسمية املسجلة يف
يف ترسيع الخطــوات النجاز االتفاق للعودة اىل طاولة
االمم املتحدة والتي يتم التفاوض عىل اساسها ،منبها ً
املفاوضات يف الناقورة.
اىل ان أي طرح جديد قد يهدد املفاوضات.
يتلخص ما ســمعه هوكشتاين من املسؤولني يف
هوكشــتاين الذي كرر وعده بترسيع الخطوات
لبنان بتمسك لبنان بكامل حقه دون التنازل عن شرب
للخروج باتفاق وشــيك وعد بالعودة اىل لبنان مجددا ً
واحد ،وانه يــر عىل الخط  23مع كل الغاز املوجود
بغية التمهيد للعودة اىل الناقورة قائالً« :نحن نســر
يف حقل قانا ،رافضا ً باملطلق الحديث عن الطرح الذي
يف اتجاه ايجابي سيكمل مســاره مرسعا ً يف حال لم
يقرتح كامل قانا مقابل جزء من البلوك  ،8كما رفض
تحصل امور غري ديبلوماسية».
عرض التنقيب املشرتك.
هوكشــتاين الذي حمل مقرتحا ً
خالل املباحثات كان واضحا ً مما
قاله هوكشتاين ان املطلب االرسائييل
لبنانيــا ً اىل الجانــب االرسائييل املرة
املاضية يطالب بالخط  23مع مساحة وعد الوسيط األميركي االساس هو ضمان أمن كاريش حيث
تم رصد مبالــغ مالية كبرية للتنقيب
اضافيــة خارجــه اي  + 23أرســل
بالعمل على نقاط
حتى اليــوم ،وان ارسائيل كما لبنان
االرسائيــي خــط  – 23اي انه اقرتح
التقاطع بين لبنان
خطــا ً مقابل خط .كمــا رفع مقابالً
باتت يف امس الحاجة للخروج بنتائج
وإسرائيل والعودة
عملية قبيل ايلول املقبل .وتكشــف
ماديا ً بــدل الجزء من قانــا املواجه
لالرسائييل .مصادر املجتمعني جزمت بصيغة يتولى إعدادها مصادر واســعة االطالع ان اليونان
ان لبنان حدد حقه بالخط  23مع قانا وفريق عمله كي يصار بدورها دخلــت عىل خط ضمان امن
السفينة اليونانية يف كاريش وبعدما
كامالً ووفق االتفاق املوقع مع توتال
عرضها على الجانبين
كانت نفــت ملكيتها للســفينة أكد
وال اي صيغة أقل من ذلك.
الوســيط االمريكي ان الســفينة يونانية .وتحدثت
وعد الوســيط االمريكــي بالعمل عــى نقاط
املصادر عن اتصاالت حصلت االسبوع املايض تولتها
التقاطع بــن لبنــان وارسائيل والعــودة بصيغة
مســؤولة يونانية يف مكتب رئاســة الحكومة تحذر
يتــوىل اعدادها وفريق عمله كــي يصار عرضها عىل
من اي خطــوات تصعيدية من جانــب لبنان تجاه
الجانبني االرسائييل واللبناني ،فاذا وافق الطرفان عىل
السفينة .وأكدت ان مساعدة رئيس الوزراء اليوناني
املقرتحات تكون العودة رسيعة اىل مفاوضات الناقورة
ارسلت تســتفرس القائم باالعمال اللبناني يف اليونان
وبلورة االتفاق يف مرحلة الحقة ال تكون بعيدة يتوقع

هوكشتاين في قصر بعبدا

حول التهديدات التي اطلقها «حزب الله» للســفينة
اليونانية ،وهو االمر الذي اثار استياء سفرية اليونان
يف لبنــان والتي كانت نفت ملكية بالدها للســفينة،
وتمنت عىل لبنان بواســطة احد الديبلوماسيني عدم
التعاطي بجدية مع ما حصل لناحية استدعاء القائم
باألعمال اللبناني.
الجانب اللبناني من ناحيته رفع منسوب تفاؤله
متحدثا ً عن أن االتفاق بات عىل قاب قوســن او ادنى
وان ايلول املقبل سيحمل انفراجات عىل مستوى هذا
امللف للبنان ،ويف حال التوافق ســيتم عرض االمر من
خالل اجتماع استثنائي للحكومة يتم االتفاق بشأنه
بني رئييس الجمهورية والحكومــة ويتم تحويله اىل
مجلس النواب إلقراره.
مســتدركا ً القول إن حقيقــة املوضوع تخترص
بحصول تقدم حقيقي «وأخــذ وعطا» بني الطرفني
املعنيني ،وان الوســيط االمريكي اخذ عىل عاتقه هذه
املرة اعداد صيغة للحل تنال موافقة الطرفني املعنيني
مفضالً عدم الغــوص يف التفاصيل حرصا ً عىل انجاح
الوساطة.
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٩٨السنــــة الـرابـعـة

الـثـلـثـاء  ٢آب 2022

إحتفال تخريج دورة ضباط «"مئوية الكلية الحربية"» في الفياضية

عون َيعِ د بتوفير الظروف المؤاتية النتخاب رئيس جديد:
آمل ال ّ يكون مصير اإلنتخابات الرئاسية مماث ً
ال لمصير الحكومة
أن «هــذا اإلنجاز الوطنــي ال يتحقق اال
أعلن رئيــس الجمهوريــة العماد
اذا تحمل مجلس النواب الجديد ،رئيســا ً
ميشــال عون ان االحتفال بعيد الجيش
واعضاءً ،مسؤولياته يف اختيار من يجد
يحل هذا العام يف ظروف صعبة تمر بها
فيه اللبنانيون الشــخصية واملواصفات
البالد ،تحت وطأة التطــورات اإلقليمية
املالئمة لتحمل هذه املســؤولية» ،آمالً
والدولية املتســارعة يف ظل اتساع حجم
«اال يكون مصري االنتخابات الرئاســية
الصعوبات الحياتيــة واالقتصادية التي
مماثال ملصري تشكيل الحكومة الجديدة،
يواجهها العسكري أسوة بأهله ،وعائلته،
التي لم تتوافر لها حتى الساعة املقومات
ورشيحة واســعة من أبناء وطنه ،واكد
واملعايري الرضورية ،لتكون حكومة فاعلة
أنه ال يدخر جهدا ً يف سبيل التخفيف من
وقادرة عىل القيام بمسؤولياتها حارضا ً
وطأة هذه الصعوبات ضمــن القدرات
ومســتقبالً» .وشدد يف هذا السياق «عىل
واالمكانات املتاحة والسعي اىل ان يبقى
ان عدم تشــكيل الحكومة ،يعرض البالد
لبنان بعيدا عن كل التجاذبات والتأثريات.
اىل مزيد من الخضات ،ويعمق الصعوبات
وإذ لفــت اىل أنــه بالتــوازي مع
االقتصادية واملالية .ومسؤولية املعنيني
حرص لبنان عــى املحافظة عىل الهدوء
أساســية يف منع تعريض البالد اىل مزيد
واالســتقرار عىل حدوده الجنوبية ،اكد
من التدهور والرتهل».
«حرصنا عىل حقوقنا يف مياهنا اإلقليمية
مواقف عون جــاءت يف الكلمة التي
وثرواتنــا الطبيعيــة ،وهــي حقوق ال
القاها خــال االحتفال الذي
يمكن التســاهل فيها تحت
ترأسه قبل ظهر امس لتقليد
أي اعتبار» مشــرا ً اىل «أن
السيوف للضباط املتخرجني
املفاوضات غــر املبارشة
الجاريــة لرتســيم الحدود  143ضابطًا تخرجوا الـ 123بينهــم  46ضابطا ً
لمناسبة العيد
انثى ،يف دورة حملت اســم
الجنوبيــة البحرية ،هدفها
األول واألخــر الحفاظ عىل السابع والسبعين «مئوية الكليــة الحربية»،
حقوق لبنان ،والوصول من للجيش اللبناني في ملناســبة العيــد الســابع
والسبعني للجيش اللبناني يف
خالل التعاون مع الوسيط
األول من آب
األول من آب ،وذلك يف الكلية
األمريكي ،اىل خواتيم تصون
الحربية يف ثكنة شكري غانم يف الفياضية،
حقوقنا وثرواتنا ،وتحقــق فور انتهاء
والــذي دعا اليــه قائد الجيــش العماد
املفاوضات فرصة العادة انتعاش الوضع
جــوزف عون ،وحــره رئيس مجلس
االقتصادي يف البالد».
النواب نبيــه بري ،رئيس مجلس الوزراء
وقــال عــون »:اني مــن موقعي،
نجيــب ميقاتي ،نائــب رئيس مجلس
وانعكاســا ً لتحمــي ملســؤولياتي
الدســتورية ،أجدد التأكيــد انني ،وكما
النواب اليــاس بوصعب ،وزيــر الدفاع
الوطني موريس ســليم ،وزير الداخلية
التزمــت اجــراء االنتخابــات النيابية،
والبلديات بسام مولوي ،وعدد من الوزراء
سأعمل بكل ما اوتيت من قوة ،من اجل
والنواب ،وقــادة االجهزة االمنية ،وعميد
توفري الظروف املؤاتيــة النتخاب رئيس
جديد يواصل مســرة اإلصالح الشاقة
واركان الســلك الديبلومايس وامللحقون
التــي بدأناها» ،واعترب مــن جهة ثانية
العسكريون العرب واالجانب املعتمدون

الصورة التذكارية

يف لبنــان ،ووفد من قيــادة «يونيفيل»
برئاســة الجنرال أرولدو الزارو ساينز،
وعميد الســلك القنصيل واركان السلطة
القضائيــة ،وكبار املوظفــن املدنيني
والعسكريني ونقباء املهن الحرة ،وممثلو
املرجعيات الدينية والروحية ،ورؤســاء
الجامعات والبلديات ،اضافة اىل عائالت
الضباط املتخرجني.
تجدر االشــارة اىل أنهــا املرة االوىل
التي يتساوى فيها عدد الضباط الذكور
مع الضباط االنــاث املتخرجني لصالح
الجيش اللبنانــي ،وتكون طليعة الدورة
ضابطا ً انثى وهي املالزم انجي خوري.

عرض التحية

وبعد انتهاء كلمة رئيس الجمهورية،
تم عــرض فيديو كليب مــن انتاج قيادة
الجيــش -مديرية التوجيــه .ثم أمر قائد
العرض العميد الركن جورج صقر القوى

املشــاركة باالســتعداد لعرض التحية.
بعــد ذلك أمرت طليعة الــدورة املتخرجة
بتوشيح الحسام ثم بغمده ،وسار الضباط
املتخرجون وهم ينشــدون نشيد الجيش،
ولدى وصولهــم اىل نهايــة امللعب رمى
الضباط قبعاتهم وسط تصفيق الحضور.
وعىل االثر تقدم قائــد العرض من
الرئيس عون معلنا ً انتهاء االحتفال.

السجل الذهبي
والصورة التذكارية

ثم توجه عون ورئيسا مجليس النواب
والــوزراء ووزراء الدفاع والداخلية وقائد
الجيش ورئيس االركان واملدراء العامون
لقوى االمن الداخــي واالمن العام وامن
الدولة ورئيس املجلــس االعىل للجمارك
ومديرهــا العام ،وقائــد الكلية الحربية
اىل ســاحة الرشف حيث صافحوا ضباط
الكلية وأخذت الصورة التذكارية للضباط

املتخرجــن .ثم دخل الجميــع اىل ردهة
الرشف ورفع قائد الجيش الكأس لرشب
نخب رئيس الجمهورية ،وقدم قائد الكلية
العميد الركن جورج صقر السيف الهدية
اىل الرئيس عون الذي ســلمه اىل طليعة
الدورة املتخرجة ،وصافح افراد عائلتها،
ثم قطع قالب الحلوى.
وقبل الصورة التذكارية تفقد عون
وبري وميقاتي ووزيرا الدفاع والداخلية
وقائــد الجيش وقادة االجهــزة االمنية
متحف الكلية الحربية حيث َّ
وقع رئيس
الجمهوريــة الســجل الذهبــي للكلية
الحربية ودوّن كلمة كما دوَّن بري وكذلك
فعل ميقاتي ووزيرا الدفاع والداخلية
ووزعــت قيادة الجيــش – مديرية
التوجيه يف نهاية الحفــل كتيّبًا تضمن
كلمــة لرئيس الجمهوريــة ،وأمر اليوم
لقائد الجيش ،ونبــذة عن أهم محطات
الجيش اللبناني.

زار بعبدا على رأس وفد لتهنئة رئيس الجمهورية

المس بكرامة المؤسسة العسكرية
قائد الجيش :لن نسمح ألحد
ّ
ّ
تفككها وانهيارها
وهي متماسكة خالفًا للمراهنين على
أكد قائد الجيش العماد جوزاف عون أنه يف خض ّم
ما نعيشــه اليوم من تعثّر ملؤسســات الدولة ،تبقى
املؤسســة العســكرية الوحيدة واألخرية املتماسكة،
واألساس للكيان اللبناني ،والضمانة ألمنه واستقراره
كما استقرار املنطقة ،خالفا ً لكل املش ّككني واملراهنني
عىل تف ّككها وانهيارها .وجدّد ثقته بأبناء املؤسســة
العسكرية ،واعتزازه بعنفوانهم ،وكرامتهم« ،التي لن
نسمح ألحد ّ
املس بها» ،مشدّدا ً عىل ثقته «بأنّنا سنجتاز
هذه املرحلة الصعبة والدقيقة ،بفضل عزيمة جنودنا
وإرادتهم ،وبدعــم اللبنانيني ،املقيمني واملغرتبني ،كما
الدول الصديقة».
مواقف قائــد الجيش جاءت خــال الكلمة التي
ألقاها امام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي
اســتقبله ظهر أمس عىل رأس وفد من ضباط القيادة
لتهنئته بعيد الجيش السابع والسبعني ،وقال فيها:
َ
«فخامة الرئيس
ســبعة وسبعون عاماً ،مســرة حافلة يف تاريخ
الجيش ،الذي ّ
تأســس بُعيْد اســتقالل لبنان ،فحمل
مســؤولية الدفاع عنه بكل رشف وتضحية ووفاء...
ُ
أمانة املحافظة عىل لبنان ،كيانا ً مستقالً،
وأمانة .هي
محميا ً من ك ّل األخطار والتهديدات .ال نزال نحمل هذه
األمانــة يف عروقنا ،ويف ب ّزاتنا التي تشــبّعت من دماء
الشــهداء والجرحى ،وعرق العســكريني الصامدين،
الشــامخني ،األبطال ،الذين ال تنحني جباههم إال لعلم
بالدهم.

َ
ْ
الرئيس
فخامة
فيما يقايس املواطنون معاناة شــديدة بســبب
األزمة التي تعصف بوطننا ،مناضلني ومكافحني ،من
أجل البقاء ،يجدون إىل جانبهــم جنود بالدهم ،الذين
يواجهون هذه األزمة بكل عزيمة ،وإرادة ،وعنفوان...
وإرصار عىل الصمود باللحم الحي بانتظار انقضائها.
فالجيش يتحمّ ل كامل مسؤوليته تجاه وطنه وشعبه،
وســط تعدّد املهمّ ات وتشــعّ بها ،رافضا ً االستسالم،
ّ
متمسكا ً بقســمه مهما غلت التضحيات .لقد خاض
الجيش منذ تأسيســه حروبا ً ومعارك عديدة ،مواجها ً
أقىس الظروف واالنقســامات واالتهامات ،ومتصدّيا ً
للميليشــيات والعدو اإلرسائييل واإلرهــابّ .
لكن كل
هذه التحديــات لم تق َو عليه ،فبقي صامدًا ...وال يزال.
تاريخنا ناطق بالعرب :من ّ
يمس بالجيش ،هو الخارس
وهو ا ُملدان ...ومن يتع ّرض للجيش ،ينبذه التاريخ.
َ
ْ
الرئيس
فخامة
يف خض ّم ما نعيشــه اليوم من تعثّر ملؤسســات
الدولة ،تبقى املؤسسة العســكرية الوحيدة واألخرية
املتماسكة ،واألساس للكيان اللبناني ،والضمانة ألمنه
واستقراره كما استقرار املنطقة ،خالفا ً لكل املش ّككني
واملراهنني عىل تف ّككها وانهيارها .فهل املؤسسة التي
تواجه اإلرهاب واملخدّرات واالحتجاجات ،وتحافظ عىل
السلم األهيل ،وتواكب اســتحقاق االنتخابات النيابية
وغريها من القضايا الوطنية ،تُعترب متعثّرة ومتف ّككة؟
هل املؤسســة التي دفعت خرية شــبابها عىل مذبح

الوطن ،تُقارن بباقي املؤسســات غري املنتجة؟ ...هي
الصامدة ألن أبناءها يواجهــون كل الظروف الصعبة
بعزيمة وإرصار ،ويواجهون التحدّيات واألزمة املالية،
بكل تداعياتهــا ،بانضباط وإيمان بقدســية املهمّ ة.
أمام فخامتكم أك ّرر ثقتي بهم ،واعتزازي بعنفوانهم،
وكرامتهم ،التي لن نسمح ألحد ّ
املس بها .إنّي عىل ثقة،
بأنّنا ســنجتاز هذه املرحلة الصعبة والدقيقة ،بفضل
عزيمة جنودنا وإرادتهــم ،وبدعم اللبنانيني ،املقيمني
واملغرتبني ،كما الدول الصديقة.
َ
ْ
الرئيس
فخامة
نعلم حجم التحديات التي تواجهكم ،واملسؤوليات
امللقاة عــى عاتقكم .ك ّلنــا أمل وثقة بأنّنا ســنعرب
ّ
متغيات دولية
هذه املرحلة بأقل الخســائر ،وســط
وإقليمية ،قد تصل تردّداتها اىل ساحتنا الداخلية .أمامنا
استحقاقات وطنية ومفصلية ،أقربها ترسيم الحدود
البحرية ،نلتزم بأي قرار تتّخذونه يف هذا الشأن ملا فيه
مصلحة لبنان وخري اللبنانيــن ،وأنتم املؤتمنون عىل
ذلــك .ختاماً ،نعاهدكم ،كما نعاهــد أبناء وطننا ،أننا
عىل قسمنا باقون .ما يهمّ نا ،وما يعنينا ،هو تحصني
املؤسســة العســكرية ،وإبعادها عن ك ّل التجاذبات،
وإبقائها متماســكة وقادرة عىل حماية لبنان وصون
الجيش – َ
ْ
استقراره .عشت ْم – َ
عاش لبنا ْن».
عاش

ر ّد عون

ور ّد الرئيس عون مرحّ با ً بالوفد ،مهنئا ً باملناسبة

وقال «إننا نعانــي أزمة اقتصاديــة ومالية ،وال يزال
الفاسدون موجودين يف الدولة ،وقد تمكنت بعد سنتني
وخمســة أشــهر و 15يوما ً من البدء بالتدقيق املايل
الجنائي ،وبدأ العمل به منذ  27حزيران املايض» ،مشددا ً
عىل أهمية املحافظة عىل القضاء للمحافظة عىل الدولة
وأسسها.
واعترب عون «أن القوات املســلحة والقضاء ،هما
الركنان األساسيان يف الحفاظ عىل الدولة ،ألن األجهزة
االمنية والعسكرية هي من تكشف الجريمة وتضع يدها
عليها ،فيما القضاء هو من يتوىل املحاسبة .إن الوضع
يف لبنان اســتثنائي ،يم ّر بمرحلة تفتت داخيل وهذا ما
يجب علينا معالجته عرب تغيــر الوضع االقتصادي»،
ولفت اىل أهمية «استخراج النفط والغاز ما يساعد عىل
إعادة انتعاش االقتصاد يف لبنان ،وذلك بعد الوصول اىل
اتفاق لرتسيم الحدود البحرية الجنوبية« ،وإن شاء الله
خري ويتحقق ذلك قريباً».
وعدّد عون التحديات التــي واجهت لبنان وزادت
أزمته االقتصادية ،بدءا ً من الحرب السورية وتداعياتها
ال ســيما العدد الكبري من النازحني الســوريني الذين
اســتقبلهم لبنان ،وصوال ً اىل أحداث  17ترشين االول
 2019ومن ثم جائحة «كورونا» فانفجار مرفأ بريوت
والحرب الروسية  -األوكرانية.
وأكد يف نهاية اللقاء أنه يف ظل الظروف القاســية
التي نعيشها ال مجال لليأس ،فالوضع بحاجة إىل صرب
وقوة كي نتمكن من النهوض من جديد.
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«"على المعارضة توحيد صفوفها النتخاب رئيس يحظى بثقة اللبنانيين»"

السنيورة يؤكد من بكركي دعم المسار
الوطني للراعي

يف وقــت تناضــل فيــه بكركي عىل
جبهــات عدّة ،بــن انتخابات الرئاســة
والســيادة وقضية املطران موىس الحاج،
واألزمــات اإلقتصادية واملعيشــية ،أكد
رئيس الحكومة األسبق فؤاد السنيورة أن
خطاب البطريرك املاروني الكاردينال مار
بشــارة بطرس الراعي هو «خطاب سائر
الوطنيني اللبنانيني لجهة حرصه العميق
عىل الدستور وعىل وثيقة الوفاق الوطني
واحرتامــه الكبــر للرشعيتــن العربية
والدولية».
الســنيورة وبعــد زيارتــه الرصح
البطريركــي يف بكركي أمــس ،عىل رأس
وفد ض ّم الوزراء الســابقني خالد قباني،
أحمد فتفت وحســن منيمنــة والنائبني
السابقني عمار حوري والدكتور مصطفى
علوش والدكتور محمد الســماك ،قال يف
بيان« :نأتــي إىل هذا الرصح لزيارة غبطة
البطريرك الكاردينال مار بشــارة بطرس
الراعي ،وال ســيما أن هذا الرصح هو أحد
كبار مؤســي الكيان اللبناني الذي كان
وال يزال ركنا ً أساســيا ً من أركان ثوابته
الوطنية ومرجعــا ً روحيــا ً يدعم وحدة
اللبنانيني ويعزز رسالة لبنان السامية يف
العيش املشــرك» ،مؤكدا ً «حاجتنا املاسة
يف لبنــان للــدور الذي تقوم بــه بكركي
ودار الفتوى وســائر املرجعيات الدينية
والسياســية للتشــبث باحرتام الدستور
وبمقدمته ،كذلك التشــديد عىل أهمية ما
شهدناه يف األســابيع املاضية من اهتمام
عربي ودويل فائق بســام لبنان وسالمته
واســتقراره ،وحرص عــى خروجه من
األزمات التي تعصف به».
أضــاف« :عندما تضطــرب األمور
وتســتعر الخالفات الداخلية ،فإنه ال يفيد
العقالء والوطنيني غري العــودة للثوابت.
وثوابتنا الوطنية قائمــة وواضحة وهي
الدســتور ،واتفاق الطائف ،واســرجاع
الدولــة اللبنانيــة املخطوفــة يف دورها،
وقرارها الحر ،وســلطتها الحرصية عىل
كامل األرايض اللبنانية ،واحرتام الرشعية
العربية ،وقرارات الرشعية الدولية».
واعتــر «أن البــدع واملمارســات
واملســارات الحالية املخالفة للدســتور،
واستمرار االستعصاء عىل اإلصالح تسببت
بمجموعها باالنهيــار الحاصل عىل أكثر
من صعيد ،وأســهمت يف تخريب نظامنا
الديمقراطي الربملانــي وكرست اإلدارات
الحكوميــة واملؤسســات الدســتورية

والعامــة ،وح ّ
طمت االقتصــاد الوطني
شــهدناه وعانينا منه عىل مدى الســت
واملالية العامــة وأطاحت بالعيش الكريم
ســنوات املاضية بأن رئيس الجمهورية
لدى اللبنانيني ،كما أطاحت بسائر املرافق
العتيــد هو الرجل الــذي يجب أن يحظى
العامة ويف طليعتها مرفق الكهرباء .وقبل
بثقة اللبنانيني وليس بثقة فريق منهم».
ّ
ذلك وبعده أتاحت للســاح املتفلت وغري
الشــقني االقتصــادي واملعييش،
ويف
الرشعي التســلط والهيمنــة عىل لبنان،
رأى أن «لبنــان وبســبب ممارســات
وم ّكنت العقلية امليليشــياوية من التحكم
البعض ،وال سيما من قبل معظم األحزاب
بالقرار الوطني».
الطائفية واملذهبية وامليليشــياوية ،أضاع
فرصــا ً عديدة أتيحت له خــال العقدين
ويف ملــف انتخابــات رئاســة
املاضيني لخوض غمار اإلصالح السيايس
الجمهورية ،شدّد السنيورة عىل أنه «يجب
واالقتصادي واإلداري واملايل واملعييش ،ولم
أن تجري يف مواعيدها الدستورية النتخاب
يعد من الجائز االســتمرار
الرئيــس الجديد الذي يجب
يف هدر وتضييــع الفرص
أن يتمتــع ويحظــى بثقة
املتاحة اآلن ،وبالتايل تدمري
ودعــم اللبنانيــن وليس
املستقبل الوطني» ،الفتا ً إىل
بثقة ودعم فريق منهم .إذ
"«هذا الصرح هو أحد
أن «هناك رضورة وجودية
إنه بات عــى اللبنانيني أن كبار مؤسسي الكيان
للمــي برسعــة يف خطة
يستخلصوا الدروس والعرب
من ممارســات الســنوات اللبناني الذي كان وال
اإلنقاذ والتعــايف وخوض
يزال ركنًا أساسيًا من
غمار اإلصــاح الحقيقي
املنقضية من هــذا العهد،
وأن يســاهم مع الحكومة أركان ثوابته الوطنية»" وبجوانبــه كافــة .إذ إن
اللبنانيــن باتوا مهددين يف
الجديدة يف إعــادة االعتبار
أمنهم الوطنــي وأمنهم املعييش والبرشي
لنظامنا الديمقراطي الربملاني ،وملبدأ فصل
واإلنســاني .وال عذر ألحــد يف التأخر أو
السلطات ولتوازنها وتعاونها ،والستعادة
الرتدد ألي سبب وبأي حجة».
الدولــة وهيبتهــا ،والحرتام اســتقاللية
وعن خواتيــم ســعيدة يف موضوع
القضاء واحرتام قواعد الشفافية والكفاءة
ترســيم الحدود البحرية ،قال السنيورة:
والجدارة ،بعيدا ً عن املحاصصة والزبائنية
«أتمنى ذلــك ،لكن هناك من يســعى إىل
واالســتتباع والتأكيــد عــى املحاســبة
عملية تخريب لهذه الجهود السياســية،
املؤسساتية عىل أساس األداء».
وبالتايل إىل حرف االنتباه ومحاولة توريط
وعن دعوة املعارضة لتوحيد صفوفها
لبنان وإقحامه بما ال يســتطيع لبنان أن
قبل االنتخابات الرئاســية ،قال« :هذا هو
يتحمّ له» ،مطالبــا ً بموقف وطني موحد
الطريق الذي يوصلنا إىل الخروج من هذه
من أجل اإلرصار عىل ما أق ّرته الحكومات
املآزق واالنسدادات».
اللبنانية عىل مدى سنوات بالنسبة لحدود
وأردف« :من جهة أخرى ،عىل الجميع
لبنان يف منطقته االقتصادية الخالصة.
أن يســتخلصوا النتائج والــدروس مما

"«رميش بلدة الشهيد فرنسوا الحاج وال تحتاج إلى حماية من أحد»"

"«لقاء سيدة الجبل»"يؤ ّيد مواقف الراعي
ويثمن زيارة السنيورة للصرح البطريركي
ّ
أعرب «لقاء سيدة الجبل» عن
تأييــده املطلق مواقــف البطريرك
املارونــي الكاردينال مار بشــارة
بطرس الراعي الوطنية «فهو يؤ ّكد
ّ
أن اعتداءات الحزب ال تطال طائفة
بذاتها ولذاتها وإنّما تطال ك ّل من ال
يوايل ويرضخ لـ»حزب الله» ،وهذا
أم ٌر شــديد الخطورة إذ يعيد إنتاج
مفهوم الحزب الحاكم الذي ي ّ
ُنصب
نفســه فوق الجميع ويخضعهم
باستمرار المتحانات الوطنية ،وهو
ما يضع الصيغة اللبنانية والعيش
املشرتك بني اللبنانيني مجدّدا ً أمام
تحدّيات».
ويف بيان بعد اجتماعه الدوري
إلكرتونيا ً أمس قدّر «اللقاء» زيارة
الرئيس فؤاد الســنيورة اىل الرصح

صنــدوق بريــد لتأمــن مصالح
خارجيــة ،عــى غرار مــا فعلته
منظمة التحرير الفلســطينية منذ
العــام  1969وما فعلــه النظام
الســوري منذ دخول جيشــه إىل
لبنــان يف العــام  1976وحتّى قبل
ذلك بســنوات» ،وأعلن ّ
«أن الشعب
اللبنانــي كما رفــض وواجه ك ّل
اإلحتــاالت الســابقة للبنان فهو
سريفض ويواجه اإلحتالل اإليراني
للبنان بواســطة «حزب الله» الذي
يســتحوذُ عىل قرار الدولة ويحاول
يف الوقت نفســه الظهور بمظهر
الدفاع عن مصالح اللبنانيني ،بينما
يؤ ّكد اعرتافه بوالئــه للجمهورية
اإلســامية يف إيــران ،أنّــه ملتز ٌم
بتحقيق مصالحها!».

أســـعـــد بـــشـــارة

تصعيد كنسي في  4آب

الراعي مستقب ً
ال الرئيس السنيورة والوفد المرافق

البطريركي «برفقة الوزراء والنواب
السادة :خالد قباني ،أحمد فتفت،
مصطفى علوش ،محمّ د الســماك
وعمّ ار حــوري التي كرست حملة
العزلــة التي يحــاول «حزب الله»
فرضها عىل الكنيسة».
وذ ّكــر أن «رميش هــي بلدة
الشــهيد اللواء فرنسوا الحاج الذي
يحتفل حيث هو بعيد مؤسســته
اليوم ،وهــي ليســت بحاجة إىل
حماية من أحــد وهي ال تُحرق وال
يُهجّ ر أهلها ،وتُطالب بتنفيذ القرار
 »1701وأ ّكــد «أحقيّــة مطلبها»
معلنا ً الوقوف إىل جانبها.
وشدّد «اللقاء» عىل «أن أفعال
«حزب اللــه» ورســائله للداخل
والخارج تحــوّل لبنان م ّرة جديدة
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ال تراجع ال مفاوضات ال قبول بأي تسوية ،اال اذا انطلقت من
العودة الى ما قبل توقيف المطران موسى الحاج ،فما حصل هو
استهداف غير مسبوق للكنيسة لم تتعرض له حتى في غابر
األزمان واحلكها سواداً .هذا ما يمكن تلخيصه بالنسبة لموقف
البطريرك بشارة الراعي بعد الكمين الذي تعرضت له بكركي
بتوقيف المطران الحاج ،وترجمة هذا الموقف تعني انه لم يعد
هناك من ضرورة ألي وساطة وال ألي مسعى ال ينطلق من حق
الكنيسة في رعاية رعيتها في االرض المحتلة ،عبر الناقورة التي
منها يعبر مطران االراضي المقدسة وعبرها يعود ،من دون اية
مضايقة ،ومن دون اية ضغوط ،ومن دون تحديد وجهة سير
بالتوجيه واالرشاد.
انقطاع االتصال الرسمي مع الكنيسة مرشح اذا ً كي يطول
مع اقفال البطريرك الراعي الباب على سعاة الحلول المجتزأة،
فما تعرضت له الكنيسة لم يكن مجرد حادث عابر او عرضي
بل كمين مخطط له بعناية ،أفصح منفذوه عن هوياتهم االصلية
وخصوصا ً «حزب الله» وفريق رئيس الجمهورية دون اي
التباس.
لم تكن المعلومات االولية التي رافقت توقيف المطران الحاج
تذهب الى تحميل «حزب الله» المسؤولية ،بل اقتصرت على
مسؤولية مؤكدة لمقربين من الرئيس عون ،تعود الى انزعاج من
المواقف الرئاسية للبطريرك الراعي ،لكن كما في كل المحطات
المفصلية اندفع «حزب الله» عبر بعض المقربين منه والناطقين
باسمه ولو من غير صفة رسمية الى شن حملة على البطريرك
الراعي والكنيسة ،والى ربط توقيف المطران الحاج بالتعامل
مع اسرائيل .كانت تلك الحمالت أكثر من كافية لربط مسؤولية
«حزب الله» بالكمين ،علما ً أن الربط بين بعض المحكمة
العسكرية والحزب ليس بحاجة الى دالئل متينة ،فهو جلي.
أما فريق الرئيس عون واالبرز منه أي المتضرر من الثوابت
الرئاسية للبطريرك ،فقد حاول في البداية سلوك الطريق بين
النقاط ،لعل ذلك ال يكشف الموقف الحقيقي ،لكن كل ذلك عاد
وسقط بالضربة القاضية ،اذ شارك هذا الفريق بالحملة على
الكنيسة ،واقتصر ما قام به الرئيس ميشال عون باستقبال
المطران الحاج ،الذي أطلعه على ما جرى ،دون ان يصرح من
قصر بعبدا ،لتقطع بعدها كل قنوات االتصال بين عون والكنيسة،
التي لم تستقبل اي موفد من هذا الفريق ،ولم تسمع بأي استنكار
جدي ،وكأنه مشارك بالفعل بعملية التوقيف ال بل مستفيد منها.
تتحضر بكركي لمواجهة طويلة االمد ألنها تعرف ان من
اتخذ القرار بتوقيف المطران ،طرف واحد يملك زمام المحكمة
العسكرية ،وطرف مستفيد ُس ّر بالقرار وغ ّ
طاه على اكمل وجه.
هذه المواجهة سوف تستمر وتتعزز بالتمسك الكنسي بالمواقف
والثوابت الرئاسية والسيادية ،فبكركي على مر التاريخ خاضت
معارك الدفاع عن الكيان والدولة ،وهذه لن تكون اكثر من محطة
اضافية ،يسجل فيها وافد جديد اسمه على سجل طويل فيه
الكثير من اسماء الطغاة.
من المتوقع تبعا ً لهذا الثبات الكنسي أن تكون للبطريرك
الراعي مواقف عالية الوتيرة في ذكرى تفجير المرفأ في  4آب،
سوف تكون استمرارا ً لما سبق أن عبر البطريرك الراعي عنه،
وتحمل المناسبة معنى جديدا ً هذه السنة ،معنى مقاومة طمس
العدالة واستخدام القضاء لتحقيق مآرب وفتن ،وزرع ألغام
وطنية بالغة الضرر ،وهذا ما سيحتم على الكنيسة رفع الصوت
اكثر ،بعد ان وصل االستهداف الى تجاوزالخطوط الحمر ،بحيث
بات «حزب الله» يعتقد أن على رجل دين برتبة مطران ان يرسم
خط سيره بتوجيه من الحزب.

عودة المساعدين القضائيين
إلى العمل
أعلنت «لجان املســاعدين القضائيني»
يف لبنــان ،العودة إىل العمل كبادرة حســن
نية اعتبارا ً من يوم أمس اإلثنني وقد جاء يف
البيان الذي صــدر عنها أنه« :نظرا ملا أق ّرته
الحكومة من مســاعدات ملوظفي القطاع
العام ،وبما أن املرسوم رقم  9754قد حقق
جــزءا ً صغريا ً جدا ً من مطالب املســاعدين
القضائيــن ،بغــض النظر عــن إعطائه
صفة املوقت ،وانطالقا من حرص املســاعد
القضائي عىل ر ّد الجميل بأفضل منه ق ّررت
اللجان ما يأتي:
 أوالً :القيام ببادرة حســن النية مناملســاعدين القضائيني تجاه املســؤولني
وإحساسا ً منها بمعاناة املوقوفني.
 ثانياً :العودة إىل العمل بدءا ً من اليوم اإلثننيالواقع فيه  ،2022 /8 / 1بالشكل الطبيعي
واستقبال جميع املراجعني والقيام باألعمال
القلمية كافة ،وتنظيم الجلســات وإدارتها

بما يتناســب مــع حضــور املوظف ومع
َّ
يؤمن
مقتضيات املناوبة القضائية ،عىل أن
الحضور ثالثة أيام يف األسبوع عىل األقل ،مع
مراعاة املناوبة القضائية للموظفني.
 ثالثاً :التمســك باملطالب كافة التيذكرناهــا يف البيــان األخري للمســاعدين
القضائيني من دون التنازل عن أي مطلب.
 رابعــا :إبقــاء إجتماعــات اللجانمفتوحــة ملواكبــة كل جديد عــى الصعد
كافة عىل أن يصدر بيــان يف نهاية العطلة
القضائية.

٦

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٩٨السنــــة الـرابـعـة

بسـام أبو زيـد

فيول طهران
ومازوت بغداد
تضجّ البالد بالدعوة من قبل
فريق الممانعة الستقدام فيول أويل
من الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء ،وقد
تعهد األمين العام لـ»حزب الله»
السيد حسن نصرالله أن يأتي بهذه
الكميات مجاناً ،كما قال.
مسألة المجانية يطرح حولها
العديد من عالمات االستفهام،
فالمازوت اإليراني الذي وصل إلى
لبنان عبر سوريا لم يوزع بالمجان
بل تم بيع معظمه ،وعائداته ذهبت
لمن اشترى هذا المازوت من
اإليرانيين ،فهل ستتبرع إيران مجانا ً
بكميات من الفيول أويل لتشغيل
معامل الكهرباء؟ وفي حال كان هذا
الفيول أويل مجانيا ً هل ستتم فوترة
ساعات التغذية الكهربائية الناجمة
عنه؟ أم أن الكهرباء ستوزع مجانا ً
دعما ً للشعب؟ واألهم ما هو حجم
هذه الكميات؟
في لبنان هناك  4معامل تعمل
على الفيول أويل :معمل الذوق
القديم ومعمل الجية القديم ،ومعمال
المحركات العكسية في الجية
والذوق ،وهذه المعامل األربعة
متوقفة عن اإلنتاج منذ زمن طويل،
وربما أدى ذلك إلى خلل كبير في
الحالة التقنية لهذه المعامل ال سيما
وأن بعضها أكل الدهر عليه وشرب.
نوعية الفيول أويل المستخدمة
في المعملين القديمين تختلف عن
النوعية المستخدمة في معملي
المحركات العكسية وبالتالي أي
نوع من الفيول سيتم استقدامه
من إيران؟ وهل سيكون مطابقا ً
للمواصفات أم ال ه ّم باعتبار أن
األولوية للمزيد من ساعات التغذية
ولو كانت على حساب تقنية المعامل
والتلوث؟
لن يتم طبعا ً نقل الفيول أويل
اإليراني العتيد بالصهاريج إلى
الذوق والجية ،بل يفترض أن
ترسو الناقالت المحملة من إيران
أمام المعملين وان تفرغ حمولتها
في خزاناتهما ،والسؤال األساسي
هنا هل سيتم استقدام هذا الفيول
أويل مجانا ً لمرة واحدة أم أن الخط
البحري سيكون مفتوحا ً بشكل
متواصل؟
كل هذه األسئلة عن الفيول أويل
اإليراني تأتي في وقت لم تتلق
المديرية العامة للنفط في الساعات
واأليام القليلة الماضية أي جواب
من السلطات العراقية ،في شأن ما
إذا كان االتفاق مع العراق يسمح
بوصول المزيد من سفن المحروقات
العراقية لمعامل الكهرباء ،علما ً
ان الجانب العراقي أبلغ السلطات
اللبنانية أن االعتماد المخصص
للبنان قد انتهى بسبب ارتفاع أسعار
النفط الخام وبالتالي هناك شكوك
في إمكان استقدام المزيد من
المحروقات وفق االتفاق القديم.
المدير العام لمؤسسة كهرباء
لبنان كمال الحايك دق ناقوس
الخطر مجددا ً واتصل بوزير الطاقة
وليد فياض طالبا ً منه المسارعة
إليجاد حل مع العراقيين ،محذرا ً من
أنه في حال امتنع العراقيون عن
إرسال سفينة محروقات جديدة وفي
حال لم يجدد العقد غير المجاني
معهم ،فهو سيبدأ ببرنامج إطفاء
معملي دير عمار والزهراني على
مراحل من أجل تأمين ما يتوفر
من ساعات تغذية للمطار والمرفأ
ووزارة العدل وغيرها من المؤسسات
الحيوية لفترة ال تتجاوز نهاية شهر
آب.

الـثـلـثـاء  ٢آب 2022

إطالق العمل بقانون الشراء العام وبوادر اإلعتراض تبدأ بالظهور

أبي خليل :تعيين العلّية «مجاملة» غير دستورية
ملمحًا إلى صفقات العرض الوحيد
واألخير ير ّد
ّ
كـــارين عبــــد النــــور
بعد مسار طويل وانتظار أطول ،جرى
يوم الجمعة املــايض إطالق العمل بقانون
الرشاء العام رقــم  2021/244يف الرساي
الحكومي وبرعاية رئيس مجلس الوزراء،
نجيــب ميقاتي .تخ ّللت املناســبة كلمات
ملستشــارة وزير املالية إلصــاح الرشاء
العام ورئيسة معهد باســل فليحان املايل
واالقتصادي ،ملياء املبيّض بســاط ،تالها
رئيس هيئة الرشاء العــام ،الدكتور جان
الع ّلية ،ثم كل من وزير املالية ،رئيس اللجنة
الوزاريــة املك ّلفة مراجعة االســراتيجية
الوطنيــة إلصالح الرشاء العــام ،الدكتور
يوسف الخليل ،والرئيس ميقاتي .كذلك ،ت ّم
توقيع مذ ّكرة تعاون بني هيئة الرشاء العام
ومعهد باســل فليحان املايل واالقتصادي،
كما تس ّلم رئيس الحكومة مراسيم الهيئة
و ُو ّزعت شهادات التقدير عىل فريق الخرباء.
هو قانون نموذجي ،باعرتاف املتابعني،
سيشمل كافة اإلدارات واملؤسسات العامة،
رشكتي الهاتف الخلوي ،منشــآت النفط،
مؤسســة كهرباء لبنان ،هيئــة أوجريو،
مصالــح املياه ،مجلس الجنــوب ،اللجنة
ّ
املؤقتة ملرفأ بــروت ،الهيئة العليا لإلغاثة،
البلديات واتحادات البلديات ومرصف لبنان.
«الحصاد كثــر ،أما الفعلة فقليلون» ،عىل
ح ّد قول الع ّلية لـ»نداء الوطن» .فهل تكون
صعوبات التطبيق عنوان املرحلة املقبلة؟

مثال يعزّز الثقة

يف حديث لـ»نداء الوطن» عىل هامش
املناسبة ،رأت بســاط يف الخطوة إنجازا ً
مهمّ ا ً لجميع اللبنانيني الذين طاملا طالبوا
بمكافحة الفســاد ،داعية كافة اإلدارات
ّ
لتلقــف القانون بانفتــاح ألنه يمنحها
فرصا ً جادّة لتسهيل عملها يف ظل الوضع
املايل الراهن .وأضافت« :سنكون ،كمعهد
باســل فليحان ،إىل جانب جميع الجهات
الشــارية لإلجابــة عىل كافة األســئلة
واالستفسارات» .وعن سؤال حول كيفية
ّ
تلقف املجتمع الدويل هــذا القانون ،وما
ملسته شخصيا ً من خالل عالقاتها الدولية،
أجابت« :يعتربونه من أفضل القوانني التي
أُق ّرت ّ
مؤخرا ًيف املنطقة وباتوا يستخدمونه
كمثال» .أمــا عن مذ ّكرة التفاهم ّ
املوقعة
فهي ،بحسب بســاط ،تتوّج سنوات من
التعاون الوثيق بني معهد باســل فليحان
وإدارة املناقصات ،كمــا تك ّرس التعاون
املقبل مع هيئة الرشاء العام للسري ُقدُما ً
باملسار اإلصالحي.
من جهته ،أ ّكد رئيس مجلس اإلنماء
واإلعمار ،املهندس نبيل الجرس ،لـ»نداء
الوطن» أنه ســيُصار إىل تحقيق التعاون
مع الهيئة الحديثة الوالدة كونها أُنيطت
بها مهام محــدّدة بموجــب القانون.
كما أشــار إىل أنه ســيتم تطبيق املواد
املتعلقة بتأليف لجان التلزيم بالتنسيق
مع الهيئة ومنها اللوائح التي ســتُعتمد
لتأليــف اللجان .وإذ أعــرب الجرس عن
ترحيب مجلس اإلنماء واإلعمار بتطبيق
قانون الرشاء العام ،جــزم بأن له ملء
الثقة بتحقيق القانون األهداف املرجوّة
منــه ،خاتماً« :من شــأن وجود قانون
موحّ د يرعى عمليــة الرشاء العام يف كل
إدارات ومؤسســات الدولة تعزيز الثقة

الدكتور جان العلّية

بها ،وبالطبع سيستفيد مجلس اإلنماء
واإلعمار من توجيهات وإرشادات هيئة
الرشاء العام».

الشركات المستترة ...إلى العلن

للوقوف عنــد رأي الجمعية اللبنانية
لتعزيز الشفافية «ال فساد» ،تواصلت «نداء
الوطــن» مع مديرها التنفيــذي ،جوليان
كورســون ،الذي أوضح أنه ّ
يتعي عىل كل
رشكة ،عىل ضوء القانون الجديد ،اإلفصاح
عن «املستفيد النهائي» عرب املستندات التي
سوف تقدّمها ،حيث عىل هيئة الرشاء العام
القيام بموجبات العناية الواجبة للتأكد من
صحّ تها .وبمبادرة من الجمعية املذكورة،
تعمل هيئة الــراء العام حاليا ً عىل فرض
تدابري تُرغــم من خاللهــا الرشكات عىل
اإلفصاح عن املالكني الحقيقيني لها الذين
يختلفون ،يف كثري من األحيان ،عن املالكني
الظاهرين .كيف ذلك؟
عادة ،تستخدم بعض الرشكات ،عند
التقــدّم إىل الصفقات العمومية ،أســماء
مختلفة عن اســمها الظاهر يف الســجل
التجاري .ويف معظــم األحيان ،تكون هذه
الرشكات ،التي يملكها سياسيون ورؤساء
أحــزاب أو مق ّربون منهم ،تابعة إىل جهات
أخرى عن طريق عقود خارجية مســترتة
وغري معلنة أو عن طريــق تجزئة امللكية.
من هنا ،فإن هيئــة الرشاء العام ،بمبادرة
من «ال فســاد» وبالتعاون مع املعهد املايل،
ســتقوم بوضــع التدابري اآليلــة إىل إلزام
الرشكات الترصيح عن املســتفيد النهائي
الذي ســمّ اه قانون اإلجراءات الرضيبية يف
لبنان بـ»صاحب الحق االقتصادي» ،وهو
املالك الحقيقي والنهائي للرشكة.

مصرف لبنان يرفض والبلديات
تعترض

إطالق قانون هيئة الشراء العام

النائب سيزار أبي خليل

النائب جورج عدوان

القانون ،ســنلجأ إىل ما يمكــن القيام به
ّ
املختصة.
لفرض تطبيقه من قِ بَل املراجع
وسنســتخدم الصالحيات املعطاة لهيئة
الرشاء العام بموجــب القانون من ضمن
األطر الدستورية والقانونية .سيكون فريق
العمل جاهزا ً لإلجابة عن األسئلة املتعلقة
بتطبيــق القانون ،كما ســنم ّد يدا ً بيضاء
للتعاون مع الجميع دون اســتثناء» ،كما
يقول الع ّلية.
هذا وأضاف الع ّلية أنه ُ
سيسل املراسيم
التطبيقية لقانون الرشاء العام عرب األطر
الرسمية إىل رئاســة مجلس الوزراء خالل
األسبوع املقبل ،كما ســيتوجّ ه إىل بعض
اإلدارات والهيئــات والجهات التي لم تكن
خاضعة إلدارة املناقصات ،طالبا ً منها إيداع
هيئة الرشاء العام كافة الوثائق واملستندات
املتعلقة بالصفقات التي ستجريها اعتبارا ً
من تاريخ .2022/07/29

سجال ،خصوصا ً مع النائب أبي خليل ،ألن
الوقت اآلن هو للعمل وليس للسجاالت غري
املفيدة».

مــن ناحيتــه ،أوضح لنــا الع ّلية أن
القانون الحايل يقوم عىل ركائز أربع :هيئة
ّ
املنصــة اإللكرتونية التي
الرشاء العــام،
تديرها الهيئة ،هيئة االعرتاضات والتدريب
امللزم لكل الجهات .نسأل ما إذا كان ّ
يتوقع
تجاوب الجهات الشــارية كافة ،فيجيب:
«آمــل أن تتجاوب كافة تلــك الجهات مع
تعيين مجاملة؟
أحكام هذا القانــون الذي يؤدّي إىل تحقيق
ور ّدا ً عىل كالم النائب سيزار أبي خليل
الذي ّ
مقتضيات الرقابة والشفافية ويساهم يف
عب فيه عن اعرتاض فريقه السيايس
تحقيق أهداف الجهات الشــارية .نتفهّ م
عىل عــدم دســتورية بعض املــواد التي
مشــاكل البلديات وهي
أُدرجت ضمــن القانون
عــى طريق الحــل من
ومنها موضــوع «تعيني
خالل تطبيق القانون عىل
املجاملة» الذي ينضوي،
البلديات بمــا يتالءم مع تستخدم بعض الشركات بحسب رأيه ،عىل مجاملة
مقدّراتها وحجم مالكاتها عند التقدّم إلى الصفقات سياســية ألحد األطراف
البرشية ويف إطار التعاون
التي قدّمت خدمة ما ،ما
ضمــن نطــاق اتحادات العمومية أسماء مختلفة
يتناىف مع عملية اإلصالح،
البلديات .وبالنســبة إىل عن اسمها الظاهر في
إذ ال يمكن تعيني املوظف
مــرف لبنــان ،ال نرى
بقانون وإنما بمرســوم
السجل التجاري
مانعا ً قانونيا ً أو دستوريا ً
يف مجلس الوزراء ،يجيب
يحــول دون تطبيــق هــذا القانون عىل
الع ّلية« :من املعيب أن يتّهم نائب يف الربملان
مشــرياته من خارج إصدار النقد أو طبع
اللبنانــي مجلس النــواب بالقيام بتعيني
العملة».
مجاملة لقاء خدمــة» .وطالب الع ّلية أبي
خليل أن ّ
ما العمل إذاً؟ العملية ليســت سهلة
يبي للــرأي العام الخدمة التي ت ّم
وهي غــر عاديــة وبحاجــة إىل تنظيم
التعيني عىل أساسها وأن يكشف عن الجهة
وخــرات .فالعمل ضخم جــدا ً ويتطلب
السياسية التي يلمّ ح إليها .وتساءل« :هل
جهدا ً وخربة متطــورة ملواكبته كي يكون
تكون مسألة املجاملة صفقة عرض وحيد
التنفيــذ فاعالً ومجديا ً ومفيــداً« .يف حال
جرت يف مكتب أبي خليــل أيام كان وزيراً،
امتنعت إحدى الجهات الشارية عن تطبيق
مثالً؟» ،ليختــم قائالً« :لــن أدخل يف أي

المهندس نبيل الجسر

لميا البساط

لجنة اإلدارة والعدل تتحرّك

بحسب مراقبني ،يأتي كالم أبي خليل
ضمن ســياق الضغوطات املستمرة التي
تُما َرس عىل رئيس هيئة الرشاء العام .عىل
ّ
املتوقــع أن يمثل الع ّلية اليوم
أي حال ،من
أمام لجنة اإلدارة والعدل النيابية دون وزير
العدل ورئيس مجلس شــورى الدولة كما
كان مق ّررا ً أصالً.
عن ذلك يقول رئيــس اللجنة ،النائب
جورج عدوان ،يف اتصال مع «نداء الوطن»،
إن التواصــل جرى مــع الطرفني اآلخرين
اللذين لم يتم ّكنا من حضور الجلسة التي
كانت مق ّررة يوم الثالثاء املايض ،ما أدّى إىل
تأجيلها« .وكوننــا ال نملك كافة املعطيات
التي أثارها الع ّلية يف اإلعالم والتي ربط بها
ما يحصل عىل صعيد مناقصة السوق الحرة
وقانــون الرشاء العام ،وبعــد أن جمعني
حديث هاتفــي مطوّل مع وزيــر العدل،
ارتأيت رضورة االســتماع إىل الع ّلية كونه
من أثار املوضوع يف اإلعــام ويملك كافة
املعطيات» ،كما يشري عدوان .وإذ شدّد عىل
رضورة استقاللية القضاء ،أضاف عدوان:
«لســنا يف محكمة وإنمــا يف إطار تجميع
معطيات لتحديد معالــم املرحلة املقبلة.
غداً ،وعىل ضوء االســتماع إىل الع ّلية ،نقرر
ما إذا كان األمر يستوجب اتخاذ خطوات أو
إجراءات أخرى».
بدوره ،يقول الع ّلية إنه يأمل إعطاءه
الوقت الــكايف ليرشح ل ّلجنــة التجاوزات
واالنحرافــات الخطــرة عىل مســتوى
املســار اإلداري اإلجرائي للعمل القضائي،
وانعكاســات قــرار مجلس الشــورى،
والطريقــة التي ظهر فيهــا لإلعالم ،عىل
القضاء وســمعته ومعنويات املؤسسات
الرقابية.
الهيئة أُطلقــت ،إذاً .وأغلب الظن أن
املزيد مــن االرتــدادات بانتظارنا يف األيام
واألسابيع املقبلة.

جوليان كورسون

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٩٨السنــــة الـرابـعـة
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 20ساعة تغذية في جباع بلدة محمد رعد و 12في كفرحتى وعين قانا

ّ
مشفرة
صراع القرى على الكهرباء ...رسائل سياسية
وتأجيج للخالفات

احد ال يخفي حدة الرصاع الكهربائي الدائر اليوم
النبطيــــة ـ رمــــال جــــوني
بني القرى ،وقد يجر اىل اراقة الدماء ،فيما لو اســتمر
خطاب التصعيد قائماً ،فلماذا اشــتعل الرصاع اآلن،
قطع طريــق عني قانــا ـ جباع قبل اســبوع،
وما الرسائل السياسية املشفرة التي يحملها ،وهل هو
احتجاجا ً عىل تقنني الكهرباء ،كاد ان يوتر االجواء بني
رصاع ضد تقنني الكهرباء ام ابعد من ذلك؟
اهايل البلدتني ،بعدما انخفضت التغذية يف عني قانا اىل
الــكل يجمع عىل ان املشــكلة سياســية بطعم
 12ســاعة ،وبقيت تغذية جباع بـ 20ساعة ،رغم ان
كهربائي ،وحلهــا يتمثل بعودة تغذيــة الخط بـ20
البلدتني تتغذيان من معمل بــري الكهرومائي .لم
ساعة وهو امر غري صعب يؤكد عضو بلدية كفرحتى
يتوقــف االمر عند عني قانا بل انســحب اىل كفرحتى
حســن حمادة متكئا ً عىل خريطة حل قدمها موظف
التي دخلت عىل خط االحتجاجات الكهربائية ووجهت
ســابق يف رشكة الكهرباء ،فبحســب حمادة هناك
رسائل قاسية اىل جباع.
امكانية لتغذية الخط بـ 20ساعة خالل  4ايام.
يبدو أننا دخلنا عرص الرصاع عىل الكهرباء ،رصاع
غري ان مصادر رشكة الكهرباء تؤكد ان املشــكلة
من شأنه ان يؤجج الخالفات داخل القرى ،خاصة وان
عىل هذا الخط تكمن يف التعديات التي تجاوزت الـ35
ما يحصل يف قرى اقليم التفاح رصاع ســيايس بحت
باملئة وقد جرى ازالتها واعتماد نظام
بني اقطــاب الســلطة ،فجباع بلدة
تقنني جديد قائم عىل توزيعة 4.4.4
النائب محمد رعد ،وكفرحتى وعني
مــا ادى اىل تخفيف حــدة االحتقان
قانا مرجعيتهما املصيلح ،االوىل تنعم
بـ 20ســاعة تغذية امــا كفرحتى تحركات على األرض تمثلت السائد.
غري ان لحمادة رأيا ً مغايراً ،فهو
وعني قانا فبـ 12ساعة تغذية .يؤكد بقطع الطريق في عين
يرفض ان تكون العلــة بالتعديات،
الجميع ان املشــكل ســيايس ،وبدأ
يرتجم رسائل مشــفرة عىل االرض ،قانا قبل أسبوع ضد أهالي
برأيــه التعديــات قائمــة عىل كل
رغم اعتبــار الكل ان العلة يف التقنني جباع والجمعة قطع طريق الخطوط وليس فقــط عىل خط ، 3
جازما ً بأن الرصاع ســيايس بحت،
الذي لحق بالخط رقم .3
كفرحتى
الفتا ً اىل انه بعد قــرار وزير الطاقة
وفق خريطة توزيع الكهرباء من
الغاء كل الخطوط  ،رد رئيس مصلحة الليطاني عليه
معمل برسي فهي تتم عرب  3خطوط :خط رقم  1يربط
حينها «نوقف تزويد املعمل باملياه» فعدل عن قراره.
قرى جزين وجباع ويؤمن تغذية  20ساعة ،خط رقم
نعيم هذه البلدات بالكهرباء يف وقت تسود العتمة
 2يربط قرى مزبود الزعرورية وقرى اخرى يف الشوف،
كل لبنان ،دفع بسكان بريوت والقرى املجاورة للسكن
خط رقــم  3وهو يربط قرى كفرملكــي ،كفرحتى،
داخل كفرحتى وكفرملكي وغريهما ،اذ نشطت تجارة
كفرفيال ،عني قانا وغريها من قرى رشق صيدا ويؤمن
االيجارات التي وصلت بأدناها اىل  100دوالر ،اال ان هذه
تغذية حاليا  12ساعة ،وهنا نقطة الخالف ،وقد ترجم
القرى بحســب حمادة تريد حقها بالكهرباء ،وهو ما
تحركات عىل االرض تمثلت بقطع الطريق يف عني قانا
طالبنا بــه النائب هاني قبييس وقد وعدنا بالعمل عىل
قبل اســبوع ضد اهايل جبــاع ،والجمعة قطع طريق
ايجاد مخارج لالزمة ،واال سنذهب نحو التصعيد فيما
كفرحتى.

من تحركات الكهرباء

لو لم يرص اىل عودة التغذية  20ســاعة قبل االربعاء.
وعن خطوات التصعيد يقول حمادة« :سنطفئ معمل
الكهرباء».
رصاع الكهرباء ما هو اال رسائل سياسية مشفرة
بني حركة «امل» و»حزب الله» والتيار العوني ،فالخط
رقم  1يتبع لـ»التيار» والحزب (جزين -جباع) والخط
رقم  « 2للسنة» والخط رقم  3مرجعيته املصيلح عىل
ما يؤكد االهايل ،يف اشارة واضحة اىل ان املشكل سيايس،
وبحسب االهايل فإن ربط كفرملكي بالخط رقم  3هو
لب املشكلة ،فالبلدة كانت تتبع لخط رقم  ،1ولغايات
سياسية تقول املصادر تم ربطها بالخط رقم  3الجل
اضافة قرى من جزين محلها ،وبحســب املصادر فإن
النائب رعد يرفــض اعادة ربطها بالخط رقم  1كي ال
يخضع للتقنني ،سيما وان جباع بلدة سياحية.
رصاع الكهربــاء اليوم يتخذ طابعــا ً تصاعديا ً
سياســيا ً خطرياً ،وقد يؤدي اىل صدامات يف الشارع،

تجاوزت التحركات السابقة الهايل عني قانا وكفرحتى
قطوعه ،بعــد منع اهايل عني قانا مرور اهايل جباع اىل
بلدتهم ،بحجة «انتو حارمينا الكهرباء» ،وبرز يف حجم
االنتقــادات التي وجهها اهايل القــرى املترضرة من
خفض التغذية تجاه بلدة جباع التي تنعم بـ 20ساعة
تغذية ،مــا اعتربه االهايل « «ضيعة بســمنة وضيعة
بزيت».
يف وقــت كان يفرتض الحديث عــن نعيم القرى
بالكهرباء جاء الحديث مــن زاوية الرصاعات «ليش
ضيعة  20ساعة وضيعة  12ســاعة تغذية»؟ رصاع
يدخل يف زواريب السياسة «خط رقم  1متل خط رقم ٣
واال فالكلمة لالحتجاجات».
اذاً ،القضية هنا تجــاوزت كونها احتجاجا ً عىل
تخفيض ســاعات التغذية لهذه القرى ،بل تعدتها اىل
اعتبارها رســائل ساســية ،ما ادخل القرى يف رصاع
سيايس فاضح.

ّ
يتحملها لبنان نتيجة دخولها مرفأ طرابلس؟
أي مسؤولية

الباخرة «لوديسيا» رست على أساس أنها تحمل بضائع روسية
طرابلـــس  -مــــايز عبيـــــد
ال تــزال املعلومات بشــأن باخرة
القمح والشعري السورية التي رست قبل
أيام يف مرفأ طرابلس متضاربة ،وهناك
أكثر من رواية حول وضعها ووجهتها.
فالباخرة ترسو يف عز معاناة اللبنانيني
للحصول عىل رغيف الخبز حيث تشهد
البالد أزمــة قمح ،مــا أدى إىل انتقال
الطوابري إىل أمام األفران.
الحرب الروســية ـ األوكرانية التي
أرخت بتبعاتها عىل العالم لم يسلم منها
لبنان بطبيعة الحال ،حيث أن السلطات
األوكرانية قد أبلغت عرب ســفارتها يف
بريوت الســلطات اللبنانية املعنية؛ بأن
باخرة رســت يف مرفأ طرابلس تحمل
قمحــا ً قد رسقته روســيا من املخازن
األوكرانية وأرســلته إىل سوريا .عىل أن

أكثر الروايات تداوال ً تقول بأنه بســبب
قانون قيــر وعــدم إمكانية توجه
الباخرة إىل املوانئ الســورية ترانزيت؛
كان عليها أن ترسو ليوم أو اثنني يف مرفأ
طرابلس قبل أن تتجه إىل مرفأ طرطوس،
ثم ضجت بها األنباء ،وكان ما كان.
معلومات أخرى تقول بأن الباخرة
تابعة لرشكة خاصة وليست مرسوقة
كما يشــاع .وتتكتم الجهــات املعنية
يف مرفــأ طرابلس بشــدة وال تديل بأي
معلومات بشأن الباخرة املحتجزة بقرار
قضائي دفعت سفارة اوكرانيا يف بريوت
باتجاه اإلســتحصال عليــه ،لتخضع
بعدها الباخرة إىل عملية تحقيق وتدقيق
بإرشاف السلطات اللبنانية ملعرفة كل ما
هو مطلوب يف شأنها .وتفيد املعطيات
التي حصلت عليها «نــداء الوطن» ان
الباخرة دخلت إىل لبنان عىل أساس أنها

تحمــل بضائع روســية وذلك بموجب
اإلتفاقــات والقوانني املتّبعــة يف هذا
الشأن ،وليس هناك بالتايل معلومات أن
حمولتها مرسوقة.
مصدر قانوني شمايل أوضح لـ»نداء
الوطــن» أنه «ال ترتتب أي مســؤولية
عىل لبنان الرســمي عن دخول الباخرة
إىل أراضيه أو مياهــه ،حتى ولو كانت
حمولتها مــواد مرسوقــة ،طاملا أنها
دخلت ضمن األطر واإللتزامات القانونية
املتعــارف عليها ...ولكــن ربما تكون
هناك مســؤولية عىل أشخاص يف حال
ثبتــت معرفتهم بأمرهــا قبل دخولها
إىل املياه اإلقليميــة اللبنانية ،ولكن كل
ذلك تكهنات تحتــاج إىل صدور نتائج
التحقيقات بشأن الباخرة لكي يبنى عىل
اليشء مقتضاه»...
فهل ســيكون مصري التحقيقات

الباخرة «لوديسيا»

الجارية بشــأن الباخرة هذه الغموض
عىل الطريقة اللبنانية كمصري أي قضية
من هذا النوع يف لبنــان؟ وتكون مادة

للخالف بني لبنان وروســيا وأوكرانيا
وحتى سوريا؟ أم ستتم لفلفة املوضوع
وكأن شيئا ً لم يكن؟

القضاء يمدّد إحتجاز سفينة الحبوب والشعير المسروقة

السفارة األوكرانية :الحكومة السورية تناست القانون اللبناني

يف تداعيات سفينة الحبوب والشــعري السورية الراسية يف مرفأ
طرابلس واملحجوز عليهــا بقرار قضائي عىل خلفيــة أن البضاعة
التي تنقلها مرسوقة من أوكرانيا ،رأت الســفارة األوكرانية يف لبنان،
ّ
أن «الحكومة الســورية تحجّ جت بأن الباخرة ملك وزارة النقل لطلب
ف ّك الحجز .إال أنها تناســت القانــون اللبناني يف املادة ( 860أ .م .م)
التي نصت عىل أنه يجوز الحجز عىل أمالك دولة أجنبية يف حال كانت

تخضع للقوانني الخاصة. ويف حالتنا الراهنة الســفينة تتعاطى نقل
املواد وهــي خاضعة لقواعد القانون الخــاص (البحري) ما يعطينا
كامل الحق بالحجز».
وأشارت ،عرب «تويرت» ،إىل ّ
أن «الهدف األخري للدولة األوكرانية هو
إبقاء الطحني والحبوب يف لبنان لكن بالطرق الرشعية».
أضافت« :بعد أن قدمت السفارة األوكرانية الوثائق املطلوبة ،مدّد

القضاء اللبناني احتجاز السفينة للتحقيق  72ساعة أخرى».
يف وقت الحق ،قالت الســفارة:»وصلتنا وثائق وإثباتات حاسمة
من أوكرانيا تفيد بأن الطحني والشــعري املوجودين عىل متن الباخرة
لوديســيا هما مرسوقان من أوكرانيا .وســنتقدم بطلب لدى قايض
العجلة يفطرابلس لتمديد مدة الحجز .مع العلم اننا سوف نقوم بكل
ما بوسعنا للتمكن من توزيعهما يف األسواق اللبنانية بأرسع وقت».

٨

Life

العـــدد  - ٨٩٨السنــــة الـرابـعـة

الـثـلـثـاء  ٢آب 2022

د .ناجي أبي راشد لمرضى القلب:
إحترسوا من حرارة الصيف ...وإرشادات في غياب الكهرباء
مؤسسة القلب األلمانية إلى ّ
ّ
أن الحرارة الشديدة في فصل الصيف يمكن أن تتسبّب بخطورة مباشرة على
أشارت
ص ّ
حة مرضى القلب ،حيث إنّها ترفع خطر اإلصابة بانهيار الدورة الدموية وانخفاض ضغط الدم المفاجئ أو اإلصابة
بضربة حرارية مميتة .في هذا اإلطار ،تواصلت "نداء الوطن" مع إختصاصي أمراض القلب والشرايين ورئيس قسم
العناية القلبية والمدير الطبّي في المستشفى "اللبناني الجعيتاوي الجامعي" الدكتور ناجي أبي راشد ،الذي
قدّم نصائح وإرشادات يمكن أن يتّبعها المرضى للحفاظ على ص ّ
حة قلبهم خالل هذه الفترة ،خصوصًا في ظل ّ
التقنين الحاد في الكهرباء بالتوازي مع التكلفة العالية لتشغيل المكيّفات.
ريـــــتـــــا ابـــــراهـــــيـــــم فـــــريـــــد
ما هي أبرز المخاطر التي يمكن أن
تتسبّب بها الحرارة الشديدة على
ص ّحة مرضى القلب؟
تؤثّر حــرارة الصيف عىل الجميع.
لكن بالنسبة لألشخاص الذين يعانون
أمراض القلــب والرشايني ،كارتفاع يف
الضغــط أو قصور يف عضلــة القلب،
يمكن للحرارة الشديدة أن تش ّكل خطرا ً
عىل حياتهم .قد ال تنطوي األنشــطة
التي يت ّم إجراؤها عندما يكون الطقس
معتــدال ً عىل مخاطر كبــرة مرتبطة
بها ،لكن بمج ّرد ارتفاع درجة الحرارة،
يمكــن أن تؤدّي إىل اإلرهــاق الحراري
و"رضبة شمس".
األشــخاص املصابون بأمراض
القلب مع ّرضون جــدا ً للتأثّر بظروف
الطقس القاســية .فعندما نتع ّرض
للحرارة ،تستجيب أجسامنا عن طريق
التع ّرق ،وهي طريقة الجسم للحفاظ
عىل درجة حــرارة طبيعيــة .تؤدي
ّ
تضخــم األوعية الدموية
الحرارة إىل
وانخفاض ضغط الدم وارتفاع معدّل
رضبات القلب مــن  10إىل  15نبضة
إضافية يف الدقيقة .يمكن أن يتسبّب
هذا املزيج بإصابة األشــخاص الذين

يعانــون أمــراض القلب بمشــاكل
خطرية بســبب الضغط عــى نظام
القلــب واألوعية الدمويــة .وإذا كان
القلب ضعيفــاً ،فقــد ال يتم ّ
كن من
ّ
ضخ الدم بشــكل فعّ ال والحفاظ عىل
ضغط الدم باملستوى املطلوب .هناك
ّ
تخفض
بعض األدوية التي يمكنها أن
معدّل رضبات القلب التي تتفاقم أثناء
الطقس الحار.
ما هي األعراض أو العالمات التحذيرية
التي قد يشعر بها مريض القلب جرّاء
الحرارة المرتفعة والتي تستدعي
طلب العناية الطبية؟
يجــب اإلحــراس مــن األعراض
التالية ،حني تتعدّى درجة حرارة الجسم
ّ
تغــرات الجلد
الـ 40درجــة مئوية:
(قد تصبح حمــراء أو جافة أو رطبة)،
صداع الرأس ،التع ّرق املفرط ،إنتفاخ يف
أطراف الجسم ،دوار أو إغماء ،الغثيان
ّ
التنفــس بصعوبة أو رسعة
أو القيء،
ّ
تغــرات يف الحالة
يف رضبــات القلب،
العقلية (مثل االرتباك ،النوبات املرضية،
الغيبوبة وما إىل ذلك) ،عطش شــديد،
ّ
تغي يف لون البول .ويف حال االشــتباه
باإلصابــة برضبة شــمس ،يجب عىل
املريض ّأل يــردّد يف االتصال بالطبيب.

وأثناء انتظار املساعدة ،من الرضوري
محاولة خفض درجة حرارة الجســم.
ويف ما ييل بعــض اإلجراءات التي يجب
اتخاذها :الجلوس يف الظ ّل ،إزالة طبقات
املالبس ،وضع الكمادات الباردة.
في لبنان نعاني تقنينًا في الكهرباء
وصعوبة في تشغيل المكيّفات .هل
من بدائل يمكن أن يلجأ إليها مريض
القلب كي يتجنّب الخطر؟
عليه أن يحافظ عىل رطوبة جسمه
من خالل رشب املياه ،وأن يتجنّب تناول
املرشوبات التي تحتوي عىل نسبة عالية
من الكافيني والسكر ملنع الجفاف .عليه
تجنّب ممارســة التدريبات أو الرياضة
ّ
الشــاقة ،تجنّب ارتداء األلوان السوداء
ّ
ويفضل ارتــداء قبعة ،وأن
أو الداكنــة،
يضع كمادات املاء البــارد أو أن يرتدي
ســرة مبللة باملياه البــاردة .وإذا كان
يعيش بالقرب من مس ّ
طح مائي (حمام
سباحة ،بحرية ،نهر) ،يمكنه أن يستح ّم
عدة مرات خالل اليوم.
ألي مدى يجب على مريض القلب
أن يتنبّه من أشعّة الشمس خالل
ممارسته السباحة؟
عليه أن يحمي نفســه من أشعّ ة

الشــمس من خالل البقــاء يف الظ ّل
ووضــع قبعة عىل رأســه ،إضافة اىل
وضع املرهــم الواقي من الشــمس
بشكل متك ّرر .ومن املفض ّل أن يتجنّب
الخروج بني الساعة  12ظهرا ً و  4بعد
الظهر .كما عليــه أال يقوم بمجهود
جسدي خالل نزوله اىل البحر.
هل من حمية غذائية معيّنة يمكن
أن يتّبعها مرضى القلب خالل هذه
الفترة؟
يمكنهم تعويض نقص املاء وامللح
عن طريق الــرب بانتظام ،حتى من
دون الشــعور بالعطــش .ويف فرتات
الحرارة املرتفعة ،من الرضوري زيادة
تناول امليــاه إىل  1.5أو  2ليرت .النقص
يف األمالح املعدنية يمكن تعويضه أيضا ً
ّ
التنقالت،
بالطعــام .وعند الســفر أو
عليهــم إحضار ما يكفــي من عبوات
املياه .أنصحهم أيضــا ً بتناول الفواكه
والخرضوات الغنية باملاء ،مثل البطيخ،
الشمام والطماطم .يف املقابل أنصحهم
باالبتعاد عن رشب الكحول ،حيث إنّها
تع ّزز الجفاف .وأن يتجنّبوا املرشوبات
الســكرية أو التي تحتوي عىل نســبة
عالية من الكافيــن ،واملرشوبات التي
لها تأثري مد ّر للبول.

من المعروف أن الذين يعانون قصور
القلب ممنوع عليهم أن يشربوا
كميات كبيرة من المياه .كيف
يمكنهم التعامل مع هذا الموضوع
خالل فترة الصيف؟
يجب أن يقيســوا وزنهم يف الصباح
واملســاء لتقدير توازن السوائل يف الجسم
عىل مدار اليوم .فإذا ازداد وزن الجسم أكثر
من خمسمئة غرام ،من املحتمل أن تكون
الكميــة التي رشبها الشــخص مرتفعة
للغاية .أما إذا فقد الجسم وزنه عىل الرغم
من تناول كمية كافية من الســوائل ،فقد
يكون من املناســب تقليــل جرعة دواء
التجفيف بعد استشارة الطبيب.
هل من نصائح عامة لمرضى القلب
في هذه الظروف؟
عليهم أن يتناولوا أدويتهم بانتظام،
وأن يبقوا عىل تواصل مع الطبيب املعالج
واتباع إرشــاداته لوجوب تعديل يف نظام
األدوية ،خصوصــا ً تلك التي تتســبّب
بالجفــاف أو تفاقمه ،مثل مد ّرات البول
( ،)diureticsوالعالجــات التــي تحــ ّد
من زيــادة النتاج القلبــي مثل (beta-
 )blockersأو حتــى اختــال وظائف
الكىل وتفاقــم التأثريات الحرارية وفرط
بوتاسيوم الدم (.)ACEi, ARB's

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

حاول ان تنظر إىل األمور
بإيجابية أكرب ،وخصوصا ً أن
بعض التجاوزات قد تكون لها
مربراتها وأسبابها املوجبة.

القلق واألرق ينهكان جسمك،
وعىل املدى املنظور ستظهر
آثارهما السلبية .انتبه لصحتك.

كثرة االبتعاد عن الرشيك تثري
ريبته ،وتخلق عنده نوعا ً من
الشكوك وال سيّما إذا كانت
األسباب غري مقنعة.

تغرق ببعض مشكالت املايض
وتعيش انفعاالت كثرية
وهواجس لكنك أيضا ً تشهد عىل
مناسبات جميلة قادمة.

انت بحاجة اىل مَ ن تثق به،
تستشريه ويقف اىل جانبك .اليوم
مناسب لك عىل صعيد التواصل
مع الحبيب.

كن عادال ً يف توزيع الحصص،
وأعط كل ذي حق حقه ،ولن
تكون إال مرتاح الضمري.

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

يوم من االستقرار العاطفي،
وهذا يساعدك عىل تنفيذ ما
يطلب منك برومانسية عالية
تلفت األنظار.

تمتلك أفكارا ً جيدة ومن
الرضوري وضعها فورا ً موضع
التطبيق لتحقيق طموحاتك.

عليك أن تجد حلوال ً ملشاكل طارئة
هذا اليوم ،وقد تجرب عىل اتخاذ
موقف قد ال يعجب الكثريين.

عليك أن تنظر إىل األمور بطريقة
إيجابية ،وأن تتع ّلم كيف تحوّل
الخسارة إىل ربح أكيد ملصلحتك.

طيبة قلبك تؤدي دورا ً يف إعادة
بناء جسور العالقة مع الرشيك،
لكن يستحسن توضيح األمور
من أجل غ ٍد أفضل.

ال تدع االرتباك يسيطر عليك
يف العملّ ،
ألن ذلك يدفعك إىل
ارتكاب هفوات وأخطاء قد
تكون مكلفة وغري مربَّرة.
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MOVIES

OUR RATING

 ...Recurrenceممتع بما يكفي

جـــــــــــاد حـــــــــداد
يتابع أحدث فيلم من الثالثيــة ،التي بدأت مع
( Perdidaالضائع) يف العام  2018واســتمرت مع
( Intuitionالحدس) يف العــام  ،2020قصة "بيبا"
التــي تعيش اآلن حيــاة هادئــة يف منطقة ريفية
معزولة .لكنها تنج ّر مجددا ً إىل عالم العنف والجرائم
والفساد بعد مقتل فتاة هناك.
يحمل هذا الفيلم اســم( Recurrenceالتكرار)،
وهو يعجّ بمقاطع موســيقية كئيبة تنذر بأســوأ
األحــداث .تتّضح أجواء العمل منــذ مرحلة مبكرة،
ونادرا ً ما تنحرف األحداث عن التوجهات الشائعة يف

هذا النوع مــن األعمال .وعندما يبتعد بدرجة معينة
عن صيغة أفالم التشــويق والجريمة ،يتجه العمل
نحو امليلودراما ويبدو يف بعــض اللحظات أقرب إىل
أجواء املسلسالت الالتينية الطويلة.
تبدو الحبكة األساســية مبهمة بعض اليشء،
فهي تشــمل خيوطا ً عالقة وحبــكات فرعية الفتة
قد ال تصل إىل نهاية واضحة .كان مســتوى الفيلم
ليتحســن عىل األرجح لو أنه ر ّكز عىل نقاط محددة
وتخىل عن جزء من تلك الحبــكات عىل األقل .تبقى
الجوانب الرومانســية مثالً غــر مكتملة وكان من
األفضل عدم تطويرها منذ البداية .وحتى التحوالت
اإللزامية يف مســار القصة ال تعطي األثر املنشــود
وتعجز لألســف عن تحسني شــخصية "بيبا" التي
تبقى أقل من عادية.
عىل صعيد آخر ،تحمل املوســيقى التصويرية
طابعا ً قاتماً ،لكنها تصبح مزعجة أحيانا ً وقد تلهي
املشاهدين عن مســار األحداث ،وكأن هذا االختيار
يهدف يف األســاس إىل خلق أجواء خانقة بما يشبه
فيلم ( Gone Girlالفتاة املفقودة) ،لكن تعطي هذه
املقاربة أثرا ً متباينا ً ومزعجا ً يف نهاية املطاف.
يســمح أداء لويزانا لوبيالتو ،التي تقدم هذه
الشــخصية للمرة الثالثة ،برفع مستوى العمل ،إذ
يمكن اعتبارها أكثر شــخصية متطورة يف الفيلم،
وتضفي هــذه املمثلة مزايا مختلفــة عىل دورها.
لكن تقف اإليجابيات عند هــذا الحد .تفتقر بقية
الشــخصيات الثانويــة إىل العمق وتبــدو ثنائية
األبعاد .أما الســيناريو ،فهــو يبالغ يف االتكال عىل

نماذج نمطية لتجنب تطوير الشخصيات بالشكل
املناســب .يف الوقت نفســه ،تربز شخصيات مثل
األم الوحشــية التي تــرأس إمرباطوريتها ،ورشير
نموذجي (أو عدد من األرشار) ،ومســؤول فاسد.
تصل هذه الشــخصيات إىل مصريها املتوقع وتبقى
األحداث املرتبطة بها مألوفة.
لكن رغم هذه الشوائب كلها ،يبقى الفيلم ممتعا ً

بما يكفــي لتمرير الوقت .هو ال يحمل مزايا معينة،
لكنــه ليس مريعــا ً يف مختلف جوانبه (باســتثناء
املشــاكل املرتبطــة باملوســيقى التصويرية) .من
الواضح أن صانعي العمل أرادوا تقديم فيلم تشويق
وجريمة بكل بساطة ،وقد حققوا هدفهم .يسهل أن
يستمتع به كل من أحبّ أول جزأين ،وإال من األفضل
البحث عن خيار آخر.

فــــــي الـــــــصــــــاالت

 DC League of Super-Petsيتصدّر شباك التذاكر األميركية
تصدّر فيلــم التحريــك " "DC League of Super-Petsمع كلبه
الخارق الذي يتمتّع بقدرات واسعة شباك التذاكر يف أمريكا الشمالية.
ويتتبّع الفيلم الذي أعار نجوما ً كباراً ،من أمثال دواين جونســون
وكيفني هــارت ،أصواتهــم لشــخصياته مغامــرات كريبتو كلب
"ســوبرمان" الذي يهبّ لنجدة أبطال خارقني بمساعدة كالب أخرى.
وهو حصد  23مليون دوالر يف نهاية أول أسبوع من عرضه يف الصاالت.
وح ّل ثانيا فيلم " "Nopeالذي تتمــازج فيه عنارص أفالم الرعب
والخيال العلمي يف أجواء ويســرن ،حاصــدا ً  18,5مليون دوالر (80
مليونا ً منذ بدء عرضه) .ويروي هذا العمل قصة عائلة سوداء تكافح
من أجل تغطية نفقاتها يف مزرعة خيــول يف كاليفورنيا ،وهو أحدث
أعمال الكاتب واملخرج جوردان بيل الذي حاز فيلمه األول ""Get out
العام  2017تقييمات إيجابية.

تونس ترقمن أرشيف صحفها التاريخية
تتنقل حسناء القابيس يف الطبقات السفىل ملبنى
املكتبة الوطنيــة بالعاصمة تونس بني رفوف عليها
طبعات صحف ودوريات تعود للقرن التاســع عرش
وتجمع نسخا ً منها لرقمنتها يف حملة تهدف لحفظ
هذا الرتاث الفريد من مراجع ووثائق.
تكشــف القابيس القيّمة عىل املكتبة وهي تشهر
نسخة غلب عليها االصفرار من صحيفة "الحارضة"
املطبوعة بالعربية تعود للعــام  ،1885وتقول" :هذه
األرصدة شــاهدة عىل حضارة تاريخية هامة عاشتها
البالد" ،مؤكد ًة "هذا مخزن لحفظ الذاكرة التونسية".
تض ّم املكتبــة الوطنية يف تونــس ،وهي هيئة
حكومية ،صحفــا ً نُرش بعضها منــذ قرن ونصف
القرن مــن الزمن بلغــات متعددة منهــا العربية
واإليطالية واملالطية واإلسبانية والفرنسية .وتشكل
هذه الصحف جزءا ً من مجموعة تضم  16ألف طبعة
نرشت بمئات اآلالف من النسخ وتعمل املؤسسة عىل
رقمنتها بهدف الحفاظ عليها ك ّلها.
و ُ
طبعت غالبيتهــا باللغة العربيــة وتعود أقدمها
ملنتصف القرن التاســع عرش عندما كانت تونس تحت
حكم العثمانيني .ومنذ إرســاء نظام الحماية الفرنسية
يف تونس يف العام  ،1881بــدأت تصدر مطبوعات باللغة
الفرنسية وأخرى بالعربية واإليطالية واإلسبانية واملالطية
بمبادرة من األوروبيني الذين اختاروا البلد موطنا ً لهم.
يف أيــار الفائت ،ن ّزلت املكتبة الوطنية النســخ
الرقمية لهذه الصحف عىل االنرتنت إلتاحتها للباحثني
ّ
وتصفحها
والراغبني يف االطالع عليها ولتفادي ملسها

كثريا ً باأليدي .وتقول مديرة املكتبة الوطنية رجاء بن
سالمة" :أريد الترسيع يف عمليات الرقمنة وخصوصا ً
يف ما يتعلق بالدوريــات ألنها كانت مهددة باإلتالف
وبعضها ال يوجد منه نسخ يف أماكن أخرى".
وتعكف بن ســامة منذ توليها مهامها يف العام
 2015عــى الترسيع يف تنفيذ برنامــج بتمويل يقدر
جزئيا ً بثالثة ماليني دينار (حواىل مليون يورو) .وهي
شكلت لهذا الغرض فريقا ً من عرشين شخصا ً يعملون
عىل هذا املرشوع ،وأعطت األولوية للصحف والدوريات
ألنها يف حالة سيئة ويمكن أن تتفتت( .أ ف ب)

وتراجــع إىل املرتبة الثالثــة " ،"Thor: Love and Thunderرابع
أجزاء سلسلة البطل الخارق الشهري " "Thorالذي يؤدّي دوره كريس
هيمســوورث من إنتاج "ديزني" .وقد بلغت عائداته  13مليون دوالر
( 300مليون يف املجموع).
واحت ّل املرتبة الرابعة " ،"Minions: The Rise of Gruأحدث أجزاء
سلســلة " ،"Despicable Meمحققا ً إيرادات بقيمة  11مليون دوالر
تقريبا ً (أكثر من  320مليونا ً منذ صدوره).
وكانت املرتبة الخامســة من نصيب " "Top Gun: Maverickمن
إنتاج "باراماونت" .وقد حصد هذا العمل ،وهو تكملة للفيلم الشــهري
الصادر ســنة  1986ويصور مجددا ً توم كروز بدور طيار يف ســاح
البحرية األمريكية 8 ،ماليني دوالر ،مع مجموع فاق  650مليون دوالر
يف شباك التذاكر يف أمريكا الشمالية( .أ ف ب)

غــــــــيــــــــاب

وفاة بطلة  Star Trekنيشيل نيكولس
ّ
توفيــت املمثلة األمريكية الســوداء نيشــيل
نيكولس التي عُ رفت بدورها الرائد يف سلسلة "Star
 "Trekالشهرية عن  89عاماً .وأوضح ناطق باسم
العائلة أن املمثلة فارقت الحياة يف ســيلفر سيتي
(والية نيو مكسيكو) حيث كانت تعيش مع ابنها.
هذه الراقصة واملغنية الســابقة التي ّ
جسدت
يف مسلســل الخيــال العلمي املنتج يف الســتينات
الضابطة نيوتا أوهورا ذات األصول األفريقية والتي
تتقن اللغة السواحلية رسعان ما تحوّلت رمزا ً من
رموز النضال من أجل الحقوق املدنية .وهي حظيت
بدورها كامرأة ســوداء يف منصب رفيع املســتوى
بإعجاب مارتــن لوثر كينغ الذي طلــب منها أال
تنسحب من املسلسل كما كانت تنوي فعله ،مؤ ّكدا ً
لها ،بحسب ما كشفت املمثلة ،أن " "Star Trekهو
املسلسل الوحيد الذي يسمح ألوالده بمشاهدته.
ويف العام  ،1968كانــت القبلة التي تبادلتها
نيشــيل نيكولس مع وليام شاتنر بدور القبطان
كريك األوىل من نوعها عىل الشاشة األمريكية بني
رجل أبيض وامرأة سوداء .ويف السبعينات ،أعدّت
نيكولس رشيط فيديو ملســاعدة وكالة الفضاء
األمريكية (ناسا) عىل انتقاء رواد فضاء ،ال سيّما
يف أوساط النساء واألقليات.

ولــدت نيكولس يف  28كانــون األول  1932يف
شيكاغو .ويف الرابعة عرشة ،بدأت مسريتها كراقصة
ومغنية يف فرقــة ديوك إلينغتــون .كذلك ،مثّلت يف
مسلســات تلفزيونيــة أخرى وســجّ لت ألبومني
وشــاركت راقصة يف العرض األوبرايل "Borgy and
 "Peaceإىل جانب سامي ديفيس جونيور.
ّ
مشتق من
وأدّت نيكولس دور أوهورا ،واالسم
كلمة الحرية يف السواحلية ،يف األفالم الستة األوىل
املقتبسة من سلسلة "( ."Star Trekأ ف ب)
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الحرب الروسية في أوكرانيا إبادة جماعية
مع مرور كل يوم جديد ،يتّضح للجميع أن روسيا ترتكب أفظع جريمة يمكن تص ّورها في أوكرانيا :اإلبادة الجماعية.
ّ
دمرت القوات الروسية أجزاء واسعة من البلد ،وذبحت المدنيين الضعفاء ،واغتصبتهم ،وعذبتهم ،ور ّ
حلتهم ،وأرعبتهم.
يكمن منطق مخيف وراء أعمال العنف هذه ،وهو يهدف إلى نسف الهوية األوكرانية الوطنية وإبادة أوكرانيا
المعاصرة كبلد مستقل عبر "روسنة" السكان وقتلهم.
كــــريــــســــتــــيــــنــــا هــــوك

أدركت الواليات املتحدة حجم املخاطر
املطروحة ،وســبق وقدّمت موارد هائلة
للدفاع عن أوكرانيا .ســتُحدد التطورات
الحاصلة عىل الخطــوط األمامية هناك
مســتقبل األمــن الغربي .قد يســمح
االنتصــار األوكراني بتقويــة القانون
الدويل يف وجه االنتهاك الفاضح لســيادة
األرايض ،ويعيــد التأكيد عىل أهمية منع
االنتشار النووي ،ويحافظ عىل مصداقية
الواليات املتحدة عىل الساحة الدولية.
تخوض روســيا حربا ً توسعية قد
ترتافق مع عواقب جيوسياسية وأخالقية
عميقــة ،ويطرح إرصارهــا عىل إطالق
حملة من ممارســات اإلبادة الجماعية
مخاطــر وتداعيــات اســتثنائية عىل
صانعي السياسة الغربية .يجب أن يفهم
األمريكيون وحلفاؤهم (واملجتمع الدويل
ككل) معنى هــذا العنف املريع ويلتزموا
بكبح مسار األعمال الوحشية الروسية.
كما حصــل يف حــاالت أخرى من
اإلبادة الجماعية ،يشــارك عدد كبري من
مقابر في بوتشا | أوكرانيا  ،أبريل 2022
الــروس العاديني يف حملــة بلدهم ،وال
للعنــف ضد األوكرانيــن .اتّضحت هذه
يقترص املســؤولون عن هذه املمارسات
النزعــة يف موقف ديمــري روغوزين،
عــى مرتكبي جرائم القتــل (معظمهم
من الجنود) ،بل يــرز دور آخر ملن ّ
رئيس وكالة الفضاء الروســية السابق،
ظمي
حني طالب عرب "تويــر" و"تلغرام" ،يف
اإلبادة أيضاً .تشــمل هــذه املجموعة
شهر حزيران املايض ،بأن "تنهي" روسيا
بريوقراطيني روس ،ومسؤولني يديرون
األوكرانيــن باعتبارهم "تهديدا ً وجوديا ً
املناطق املحتلة ،ومجنِّدين عســكريني،
عىل شــعب روســيا وتاريخها ولغتها
ومخططني ،ومستشارين ،ومسؤولني يف
واملدنيني الــروس" .ثم تابع قائالً" :لننهِ
القنصليــات ،وعاملني يف خدمة األطفال
هذه املسألة إىل األبد من أجل أحفادنا".
لتســهيل عمليــات الرتحيــل .يرتاوح
تنذر جميع املؤرشات
املتورطــون يف اإلبــادة
ّ
منسقة
اليوم بمحاوالت
إذا ً بــن الرئيس الرويس
ومنهجية لتدمري الهوية
فالديمري بوتــن يف أعىل
الوطنية األوكرانية .ويف
سلسلة القيادة ،والقادة
ظــل تراكــم األدلة عىل
امليدانيــن املســؤولني
تنذر جميع المؤشرات
حصول إبــادة جماعية
عــن إعطــاء التعليمات
يف ســاحة املعركــة .يف اليوم بمحاوالت
ّ
منسقة يف أوكرانيــا ،تتصاعــد
الوقــت نفســه ،زادت ومنهجية لتدمير الهوية الضغــوط القانونيــة
واألخالقيــة لكبــح ما
ســهولة ارتكاب اإلبادة
الوطنية األوكرانية
يحصل .صادق  153بلدا ً
بفضل كبار رجال الدين
عــى "اتفاقية منع اإلبــادة الجماعية"
األرثوذكس الروس الذين أعطوا بركتهم
الصادرة عن األمــم املتحدة ،وهي تنص
لخوض الحــرب ،واملع ّلقني يف وســائل
عىل منع هــذه الجريمة واملعاقبة عليها.
اإلعالم الحكومية حيث عمدوا إىل شيطنة
ترتافق اإلبادة أيضا ً مع زعزعة االستقرار،
األوكرانيني ودعوا إىل إبادتهم .وال تحصل
ويدرك الكثريون يف واشنطن هذا الواقع.
أي إبــادة من دون متفرجــن يكتفون
يف العــام  ،2011اعترب الرئيس األمريكي
بالوقوف عىل الهامش :قد ال يوافق هؤالء
بــاراك أوبامــا منع اإلبــادة الجماعية
عىل مقاربة الحكومة الروسية لكنهم ال
"محــور مصالح األمــن القومي" .ويف
يحركون ساكنا ً ملنعها.
العام  ،2018اعتــر الكونغرس اإلبادة
تفرض اإلبادة عىل مرتكبيها اعتبار
وأنواعا ً أخــرى من هذه الجرائم "تهديدا ً
الضحايا أقل من مســتوى البرش .تعجّ
عىل األمن القومي والدويل".
التقارير اإلخبارية ومنشــورات مواقع
باإلضافة إىل فهم التداعيات األمنية
التواصل االجتماعي يف روســيا بمربرات

جثث مدنيين في بوتشا | أوكرانيا

لإلبادة الجماعية ،أبــدى البيت األبيض
اســتعدادا ً متزايدا ً لوصف أعمال العنف
ضد جماعــات محــددة بمصطلحات
صارمــة .حصد الرئيــس األمريكي جو
بايدن اإلشــادة مثالً حني وضع األعمال
الوحشــية املســتمرة يف الصــن (ضد
اإليغوريــن) ،وميانمــار (ضد جماعة
الروهينجا) ،وأوكرانيــا ،يف خانة اإلبادة
الجماعية .بدأ هذا الوضوح يف استعمال
املصطلحات يتحوّل إىل بصمة أساســية
يف سياســته الخارجيــة ،لكنه ينعكس
أيضــا ً عىل تعامل األمريكيــن مع إبادة
األوكرانيني عىل يد الروس.
يجب أن تواجــه الواليات املتحدة
والغرب وأطراف أخرى الواقع الوحيش
وراء نوايا الكرملــن الحقيقية .تأتي
ّ
لتغي
مظاهــر اإلبــادة يف أوكرانيــا
الخيارات السياسية املطروحة .ال يمكن
وقف الحروب املرتافقة مع اإلبادة عرب
اسرتاتيجيات دبلوماســية نموذجية،
أو اتفاقيــات وقف إطــاق النار ،أو
التفاوض عىل األرايض .لقد تع ّلم الغرب
هذا الدرس حني واجــه عدائية أدولف
هتلر وأعماله الوحشية ويجب أن يتذكر
هذه الحقيقة مجدداً.
يســتطيع الغرب أن يتجنب تصعيد
الوضع عرب نرش قوات الناتو يف أوكرانيا
مثــاً والتلويح باســتعمال األســلحة
النووية ،تزامنا ً مع مساعدة أوكرانيا عىل
كبح اإلبادة الجماعية .يف املقابل ،يجب أن
تشــكك الحكومات الغربية باملفاوضات

عىل صعيد آخر ،يجب أن تســتهدف
الحكومات الشــبكات التي تح ّرض عىل
اإلبادة ،فتطلق جهودا ً مشابهة للعقوبات
الربيطانيــة األخــرة ضــد "املرتكبني
واملح ّرضــن" الــروس ،علمــا ً أن هذه
املبادرة ّ
وســعت نطاق املستهدفني بدل
االكتفاء بمعاقبة القتلة .يف الوقت نفسه،
يجب أن تالحق املحاكم الدولية املتورطني
يف اإلبادة ،فيما تلجأ املحاكم الوطنية إىل
مبدأ الواليــة القضائية العاملية ملحاكمة
األفراد عــى جرائم دولية خطرية .كذلك،
يجب أن يُساق املرتكبون إىل العدالة ،حتى
لو حوكموا غيابياً ،ويتلقى املنشــقون
الروس ضمانــات بعدم تســليمهم إىل
روســيا إذا وافقوا عىل اإلدالء بشهادتهم
خالل جلســات املحاكمــة .ويجب أن
تحاول الحكومات أيضــا ً تقييد داعمي
بوتــن .قد تنقلب الشــخصيات القوية
ضــد بعضها وتتشــتّت بذلك أوســاط
األوليغارشــيني الذيــن يتمتعون بنفوذ
هائل يف روسيا رشط إعاقة االستثمارات
الخارجية التــي يقوم بها رجال األعمال
الــروس ،وفــرض العقوبــات عليهم،
وتجميد أصول املتورطني .كذلك ،يجب أن
توضح الحكومات الغربية لألطراف التي
تتواصل معها أن بوتــن يقود االقتصاد
الــرويس إىل الحضيــض ،ويرتافق هذا
الوضع مع عواقب كارثية عىل جزء كبري
الروســية املرتبطة بوقف إطالق النار،
من األوليغارشيني.
ألن كل وقــت إضــايف يســمح للقوات
أخــراً ،يُفــرض أن يكــون حظر
الروســية برتســيخ قبضتها يف األرايض
التأشريات الغربية مؤرشا ً كافيا ً كي يدرك
املحتلة وإطالق حملة وحشية "لروسنة"
منظمو اإلبادة الجماعية والبريوقراطيون
البلد .ال يمكــن ردع الكرملني عرب فضح
واملوظفون ذوات الرتــب املنخفضة أن
ممارســاته املشــينة ،لكن قــد تمتنع
أفعالهم تمنعهم من السفر وتحرمهم مع
الحكومــات يف أفريقيا وآســيا والرشق
أفراد عائالتهم من فرص التعليم الدويل.
األوسط عن التعاون مع روسيا مبارش ًة
كان تأســيس "املجموعة االستشارية
ّ
ومنسقة
بعد توجيه رســائل متماسكة
الخاصة بالجرائــم الفظيعة ألوكرانيا"
حول حملة االستعمار
بني بريطانيا واالتحاد
الرويس الجديد املبنية
األوروبــي والواليات
عىل اإلبادة الجماعية.
املتحــدة يهــدف إىل
لــن تُحقـــــق
تسهيـــــل محاكمة
السياســات التقليدية
مرتكبـــــي الجرائم
املرتبطة بحمايـــــة يستطيع الغرب أن يتجنب
خالل الغــزو الرويس،
املدنيــن إال نجاحــا ً تصعيد الوضع عبر نشر قوات وهي خطوة تســتحق
محدودا ً يف ســياق أي الناتو في أوكرانيا والتلويح اإلشادة .لكن يجب أن
إبادة جماعيــــة .بدأ باستعمال األسلحة النووية تتلقى هــذه املجموعة
عدد كبري من النســاء
دعما ً متزايدا ً من مئات
ّ
واألوالد يعــــود إىل أوكرانيــا ألن دول
املوقعني عــى اتفاقية األمم املتحدة ملنع
االتحاد األوروبي ّ
خفضت نطاق خدمات
اإلبادة الجماعية .إىل جانب هذه التدابري،
الالجئني ،ما يعني إضافة هذه الجماعات
تســتطيع الحكومات الغربية أن تساعد
إىل املدنيــن املع ّرضني للهجــوم .يجب
الــروس املعارضني للحــرب يف أوكرانيا
أن تســاعد الحكومات الغربية أوكرانيا
وغري املســتعدين للبقاء عــى هامش
عرب مبادرات مكافحــة االتجار باألوالد
األحداث عرب دعمهم لتنظيم احتجاجات
مثالً من خالل تمويل وتدريب الخدمات
المركزيــة يصعب ســحقها ،ومنحهم
الوقائية األوكرانية عــى وقف عمليات
معدات اتصاالت آمنة ،وتسهيل املحاوالت
الرتحيل الروسية .كذلك ،يُفرتض أن تبذل
الروســية املحلية إلنقاذ األوكرانيني بعد
جهــودا ً رادعة أخرى ،عــى غرار حملة
ترحيلهم .قد تســمح الحمالت العاملية
العقوبات الربيطانية الجديدة ضد روسيا
التــي تدافع عن املعتقلني السياســيني
بسبب "التعامل الهمجي مع األوالد".
الروس بحمايتهم أثناء احتجازهم.

رغــم هــذه االقرتاحات كلهــا ،ال يمكن وقــف اإلبادة
الجماعية بعــد مرحلة معينة إال عن طريق القوة .لكن تبقى
املساعدات العسكرية الغربية ألوكرانيا أساسية لكبح حملة
بوتني الدموية الحاقدة .يتوقف نجاح الجيش األوكراني عىل
رسعة تلقي إمدادات متزايدة من األســلحة الثقيلة .يجب أن
يبذل الغرب إذا ً جهودا ً غري مسبوقة لتحويل الجيش األوكراني
إىل قوة بمســتوى حلف الناتو ،من حيــث املعدات والصيانة
والخدمات اللوجســتية وقدرات التدريــب ،حتى لو كان هذا
الجيش يخوض الحرب.
يدرك صانعو السياسة أن هذه املهام كلها ستكون شاقة.
لكن ال يمكن الســماح لروســيا بمتابعة ممارسات اإلبادة
الجماعية يف أوكرانيا .إذا ســمحت لها الحكومات بارتكاب

"جريمة الجرائم" ،ســتجازف بإطالق سلسلة من األحداث
املتالحقة حيث تزيد جرأة روســيا ملتابعــة تنفيذ أجندتها
اإلمربياليــة .يف الوقت نفســه قد تقرر الصــن ،رشيكتها
االســتبدادية ،استعراض قوتها ســعيا ً لتحقيق طموحاتها
وضم األرايض التي تريدها ،حتى لو ســبّبت خســائر مدنية
هائلة وهددت النظام العاملي .يتذكر الجميع موقف الرئيس
األمريكي ريتشارد نيكسون ،حني دعا إىل مضاعفة املساعدات
وإنهــاء املهمة بأي ثمن ردا ً عىل طلبــات الجيش اإلرسائييل
خــال حرب أكتوبر يف العام  .1973ســيكون هذا النوع من
قوة اإلرادة واالســتعداد التام لدعم حليف مُهدّد أساسيا ً ملنع
دمار مريع ،وكبح محاوالت طمس أمة كاملة ،ووقف اإلبادة
يف مهدها.

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
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خشية من استبدال األجر الشهري لموظفي القطاع العام بسلف تعطى
على المعاش ال ّ
تؤمن أساسيات الحياة

الحكومة ُتح ّول القوات المسلحة إلى «عمل بدوام جزئي»
وتهدّد اإلنضباط العسكري
رواتب موظفي القطاع العام التي خسرت  95في المئة من قيمتها،
ولم تعد تكفي أليام لم تصرف بعد .فاإلضراب الذي شل ّ مفاصل البلد،
ّ
وعطل أعمال مؤسسات القطاع الخاص إرتدّ سلبًا على الموظفين ،وإن
بنسب متفاوتة .إذ تشير أحسن التوقعات إلى أن الرواتب مع مساعدة
شهر أيار لن تصرف قبل مطلع األسبوع المقبل على أن تعطى مساعدة
شهر حزيران في نهاية آب.
خـــالــد أبــو شــقـــرا
للشهر الثاني عىل التوايل تتأخر رواتب العاملني
يف مؤسســات الدولة عامة ،والقطاعات العسكرية
خاصة تحت ضغــط اإلرضاب العام املفتوح .إال أنه
عىل عكس موظفــي اإلدارة ا ُملرضبني ،واألســاتذة
املوجودين باإلجــازة الصيفية ،فإن العســكريني
ملزمون بالحضور إىل قطعهم العســكرية وتحمّ ل
أعبــاء املواصــات بــن األقضيــة واملحافظات.
فاالنتقال ذهابا ً وإيابا ً بني مراكز «الخدمة» وأماكن
السكن ،يكلف قسما ً من العســكريني الجزء األكرب
من رواتبهم ،خصوصا ً إذا كان يتم بوســائل النقل
الخاصة .فيما يُضيّع القســم اآلخر ساعات محاوال ً
التنقل مجانا ً عرب إيقاف السيارات ( )Auto stopمن
أجل توفري املال لرضورات الحياة.

إستبدال الراتب بالمساعدات

الراتب الذي كان يوضع يف الحساب قبل انتهاء
الشــهر بيومني ،تأخر يف شــهر تموز الفائت ملدة
أسبوع ،وسيتأخر هذا الشهر ألكثر من عرشة أيام
وقد حلت مكانه املساعدة االجتماعية .و»الواضح
من مســتوى الرتدي الذي وصلــت إليه مختلف
اإلدارات يف الدولة أن األمــور متجهة إىل مزيد من
التعقيدات والصعوبات» ،بحســب العميد املتقاعد
خالد حمادة .و»الخشــية مــن أن يتحول األجر
الشــهري يف القادم من األيام من راتب كامل مع
مختلف التقديمات ،إىل ســلفة تعطى عىل الراتب
لتأمني أساسيات الحياة» .وهذا ما يمكن االستدالل
عليه من خالل تأخري الراتب وإعطاء العســكريني
املســاعدة االجتماعية التي تــراوح بني  1.5و3
ماليني لرية بالحد األقىص.
حمادة الذي يرى أن دور املؤسســة العسكرية
وقيامها بواجباتها ال يتأثــر بتأخر قبض الرواتب،

خصوصا ً بعدما تدنت قيمتها بشــكل هائل ،يعترب
أن «مرونة القيادة يف التعامل مع العسكر حدّت من
ّ
وتأخرها.
االنعكاسات السلبية لرتاجع قيمة الرواتب
فتقليــص دوامــات الخدمة من جهة ،والســماح
للعســكريني بالعمل يف مختلف املهن والوظائف يف
أوقات إجازاتهم ،ســاعدا عىل توفري مدخول إضايف
بالنسبة إىل جزء كبري منهم وتأمني املرصوف اليومي
والقدرة عىل تسديد الفواتري .فيما تشكل التقديمات
املجانية للعســكريني وعائالتهــم ،خصوصا ً منها
الطبية واالستشفائية والدوائية واملساعدات الغذائية
العينيــة ،دافعا ً مهمــا ً للبقاء يف الخدمــة ،وإيجاد
الطريقة املناســبة للتوليف ما بــن العمل الخاص
وااللتزام بدوامات الخدمة العسكرية».

العسكري من التزام وانضباط.
مشــكلة أخرى ال تقل أهميــة فرضها االنهيار
عىل املؤسسات العسكرية واألمنية ،تتمثل يف «إصدار
أوامر لقادة الوحدات والقطع بشــكل مبارش وغري
مبــارش بإمكانية تلقي املســاعدات مــن القطاع
الخاص والبلديات» ،بحسب مالعب« ،خصوصا ً يف ما
يتعلق باملســاعدة يف إصالح اآلليات .حيث يبلغ مثالً
عدد اآلليــات املعطلة يف قوى االمن الداخيل  600آلية
من أصل  1400آلية .وهذا ما يؤثر عىل اســتقاللية
املؤسسات األمنية والعســكرية ،وارتهانها للجهات
الخاصة التي تغ ّذيها باألموال».

مخاطر اإلنضباط واإلرتهان

المساعدة ليست ح ً
ال

أجور العسكريين اقتصرت على المساعدة االجتماعية فيما الرواتب قد تتأخر ألكثر من  10أيام (رمزي الحاج)

املساعدة االجتماعية املوقتة التي تعطى للقوات
العالقة بني القيادة والعســكر أصبحت واضحة
املسلحة ال تشــكل حالً عىل املدى القريب أو حتى
بعدما نظمت نفســها بنفسها .ففيما يتعامل الطرف
البعيد .فهــي ال تعوض إال  5يف املئة
األول بمرونــة ويغــض النظــر عن
من أســاس األجر الذي خرس بسبب
الكثري من التجــاوزات ،يلتزم الطرف
انهيار اللــرة  95يف املئة من قيمته،
الثاني بالحد األدنــى املطلوب إلبقاء
املرافــق العســكرية واألمنية تعمل .المساعدة اإلجتماعية وال تدخــل يف أســاس الراتب .األمر
إال أن مفاعيل هذه العالقة املشــغولة الموقتة التي تعطى
الذي يحرم العسكريني مراكمتها يف
بـ»ميزان الجوهرجي» ،ستؤثر حتما ً
التقاعد وتعويضــات الرصف .وإذا
للقوات المسلحة ال
مــا أضيف هذا الواقــع عىل إرصار
عــى «االنضباط ،وعىل حســن تلقي تشكل ح ً
ال على المدى
موظفي اإلدارة العامة عىل االرضاب
األمر مــن قبل العســكر ،وتنفيذه»،
بحسب العميد املتقاعد ناجي مالعب .القريب أو حتى البعيد وتفويــت  50مليــون دوالر يوميا ً
عىل الدولة من إيرادات ،فــإن «هناك ما ييش بنية
«فال يشء ســردع العســكري عن طلب الترسيح ،أو
حقيقية يف تفريغ القطــاع العام وتقليص دوره»،
الفرار من الخدمة ،يف حال لم يعجبه األمر املعطى له.
بحسب مالعب .و»ما يزيد من قناعتنا ،هو اإلرصار
أو حتى أن يعطي األولوية لعمله الخاص عىل حساب
عىل إلحــاق األذية بموظفي الدولــة .وهذا يربهن
خدمته العســكرية وتنفيذ األوامــر .فتتحول عندها
يوميا ً باملمارســات ،وآخرها رفض ترقية العقداء
املؤسسات العسكرية واألمنية عىل اختالف أدوارها إىل
يف القوات املســلحة إىل عمداء بحجــة عدم وجود
«عمل إضايف جزئي»  ،part time jobوليس أساســياً،
تــوازن طائفي ،جذوره تعــود إىل دورة الحربية يف
بما يتناقض بشــكل صارخ مع مــا يتطلبه الواجب

الدوالر  30200ليرة و»"صيرفة"»  25700ليرة
ســجّ ل ســعر رصف الدوالر يف
السوق الســوداء أمس  30150لرية
لبنانية للرشاء و  30200لرية لبنانية
لبيــع الدوالر الواحــد .وعىل صعيد
ّ
منصة «صريفــة» بلغ حجم التداول
عليها  81مليون دوالر أمريكي بمعدل
 25700لرية لبنانية للدوالر الواحد،
وفقا ً ألســعار رصف العمليات التي
نفذت من قبل املصارف ومؤسسات
الرصافة عىل املنصة.
وذ ّكر مــرف لبنان أنه «عىل
املصــارف ومؤسســات الرصافة
االستمرار يف تســجيل كل عمليات
البيع والرشاء عىل منصة ،Sayrafa
وفقــا ً للتعاميم الصــادرة يف هذا
الخصوص».

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0264
هرفينا األوكرانية
$ 0.0273

االسترليني
$ 1.2276
الين الياباني
$ 0.0076

بيـتـكـوين
$ 23235
الذهب
$ 1785

CMC crypto
$ 535
الفـضـة
$ 20.30

العام  .1994مع العلم أن الســبب الحقيقي لحجب
الرتقيات هــو الهروب من دفع مخصصات العمداء
وإعطــاء التقديمات املصاحبة لهــا آنيا ً وتقليص
حجم التعويضات مستقبلياً».

معالجة «الورم» في القطاع العام

مما الشــك فيه أن التضخــم يف أعداد موظفي
القطاع العام والقوات املســلحة عىل حد سواء بلغ
مداه األقىص يف ســنوات ما بعد الحرب .ففي حني
كان عدد املوظفني ال يتجاوز  28ألف موظف يف عهد
الرئيس فؤاد شــهاب عندما كان عدد سكان لبنان
حواىل  2مليون نسمة ،أصبح العدد اليوم  230ألف
موظــف ،إضافة إىل  120ألفا ً يف القوات املســلحة.
ذلك مع العلم أن عدد الســكان لم يتجاوز  6ماليني
نسمة ،وشــهد العالم خالل هذه الفرتة نقلة نوعية
لجهة االستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة يف
عمل املؤسسات .إال أن «حل هذه االشكالية الكبرية
ال يكون بالتلطي خلف اإلرضابات ،وحجز الرواتب
بعد تقليــل قيمتها ،وحجــب التقديمات ،وتأخري
الرتقيات» ،بحســب مالعب« .إنما من خالل خطة
واضحة ،رصيحة ،شــفافة وعمليــة تقلص العدد
االضايف ،تلغي الوظائف الوهميــة ،وتعيد التوزيع
العادل بني اإلدارات والوزارات».
ال شبيه لفشل الحكومة الحالية يف التعاطي مع
القطاع العام إال من يطلق النار عىل قدمه .فمعالجة
الــورم املزمــن يف إدارات الدولة ومؤسســاتها تتم
بطريقة إنتقامية غري علمية ،تؤدي يف نهاية املطاف
إىل «كرسحتها» .فيما املطلوب معالجة علمية تنطلق
من خطة اقتصادية واضحة بعد االتفاق مع صندوق
النقد الدويل ملعالجة أماكن الخلل واملساعدة عىل خلق
فرص عمل للمرصوفني من القطاع العام.

«"الفاو" توضح :لبنان ما زال في األولوية
عطفا ً عــى املقال املنشــور يف 27
تمــوز  2022يف جريدتكــم املوقرة تحت
عنوان« :األمــن الغذائي «رساب» يقود إىل
الخــراب ...واألمل مفقــود» والذي ذكر
فيه املقطــع التايل :هذه االمــور تجعل
االتكال عــى منظمات املجتمــع الدويل
واملنظمــات الدولية كـــمنظمة الزراعة
واالغذيــة العامليــة( ،الفــاو) وبرنامج
االغذية العاملــي ...وغريهما .إال أن حتى
هذه املنظمات لم يعــد لبنان يف أولويتها
برأي الشــامي« ،نتيجة الحرب الروسية
عىل أوكرانيا وصــب مجمل االهتمام عىل
الالجئني بشــكل عام ،ومنهم السوريون
املوجودون يف لبنان» ،يه ّم منظمة األغذية
والزراعة يف لبنان (الفاو) توضيح ما ييل :
لبنــان كان وال يــزال يف أولويــات
املنظمة التــي تعمل فيه منذ  45ســنة
عىل تعزيــز التنمية الزراعيــة والريفية
املســتدامة بالتعاون الوثيــق مع وزارة

الروبل
$ 0.0161
بــرنــت
$ 109.98

الزراعــة اللبنانية وغريهــا من الوزارات
املختصــة واملعنيني مــن املجتمع املدني
واملنظمــات الزراعية ومراكــز البحوث
والقطاع الخاص.
وتشمل أنشــطة املنظمة مساعدة
املزارعني اللبنانيني عىل تحسني االنتاجية،
وخفض كلفة اإلنتاج ،ورفع الجودة وقد
استفاد مؤخرا ً أكثر من  28ألفا ً من صغار
املزارعــن اللبنانيني من قســائم لرشاء
املدخالت الزراعيــة ليتمكنوا من الحفاظ
عىل إنتاجهم وسبل عيشهم.
كمــا تدعم املنظمــة أكثر من 250
تعاونية ومجموعة نسائية يف كل املناطق
اللبنانية.
وتعمل املنظمة مــع الجهات املانحة
ملحاولة توسيع نطاق هذه الربامج باإلضافة
إىل إطالق أنشطة جديدة لتقديم أكرب قدر من
الدعم للمزارعني واملجتمعات الريفية خالل
هذه األوقات الصعبة للغاية.

اليوان الصيني
$ 0.1478

الليرة التركية
$ 0.0558

خام WTI
$ 93.83

طن القمح
$ 344
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إقتـــصـــــاد
العـــدد  - ٨٩٨السنــــة الـرابـعـة

الـثـلـثـاء  ٢آب 2022

 13.545ليرة تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تموز
أعلنت وزارة الطاقــة واملياه يف بيان
صدر عــن مكتبها اإلعالمي ،أن الســعر
العادل لتعرفــات املولــدات الكهربائية
الخاصة عن شهر تموز هو التايل:
 13.545ل.ل .عن كل كيلواط ساعة.
 للمشــركني بالعدادات يف املدن أوالتجمعات املكتظة أو عىل ارتفاع أقل من
 700مرت:
 قــدرة  5أمبــر 100.000 :ل.ل+ .املقطوعية الشــهرية  x13.545ل.ل .عن
كل كيلواط ساعة.
 قدرة  10أمبــر 220.000 :ل.ل+ .املقطوعية الشــهرية  x 13.545ل.ل .عن
كل كيلواط ساعة.
 14.899ل.ل .عن كل كيلواط ساعة.
 للمشــركني بالعدادات يف القرى أواملناطق املتباعــدة أو عىل ارتفاع اكثر من
 700مرت:
 قــدرة  5أمبــر 100.000 :ل.ل.(ثابت)  +املقطوعية الشــهرية x14.899
ل.ل .عن كل كيلوواط/ساعة.
 قــدرة  10أمبــر 220.000 :ل.ل.(ثابت)  +املقطوعية الشهرية x 14.899
ل.ل .عن كل كيلوواط/ساعة.
* تضاف  120.000ل.ل .عىل الشطر
الثابت من تســعرية العدادات لكل  5أمبري
إضايف.
وأوضح أن «هذه التعرفـة مبنية عىل

أساس سعر وسطي لصفيحة املازوت (20
ليرتاً) يف شهر تموز البالغ  692.733ل.ل.
وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد
وأكالف املولدات باإلضافة إىل هامش ربح
جيد ألصحابها ،وقــد أخذنا بعني االعتبار
وبالتنســيق مع وزارة االقتصاد والتجارة
كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود
ولغاية املولد».
أضافت :وهــي تأخذ بعني االعتبار يف
إحتساب مكونات اساســية فيها ككلفة
الزيوت والفالتــر وتهالك املولــد املعدل
الوسطي الشهري لسعر الدوالر يف السوق
املوازي الذي بلغ  29.473ل.ل.
وتابعت :صدرت هذه التســعرية بنا ًء
عىل الجــدول الحســابي املعتمد من قبل
وزارة الطاقة منذ تاريخ 2010/10/14؛
وتطبيقا ً لقــرار مجلس الــوزراء رقم 2
الصادر بتاريخ  2011/12/14يف شــأن
إتخــاذ التدابري الالزمة لضبط تســعرية
املولــدات الخاصــة ،وإســتنادا ً إىل آلية
التطبيق املشــركة بني الوزارات (الطاقة
الداخلية واالقتصــاد) املعلن عنها بتاريخ
 2011/12/20والتي حَ دّدت مســؤولية
وزارة الطاقــة واملياه يف تعميم تســعرية
املولدات الخاصة إستنادا ً اىل أسعار املازوت
يف نهاية كل شهر.
ودعــت وزارة الطاقة واملياه أصحاب
املو ّلدات «اىل االلتزام بقرار وزارة االقتصاد

«"كهرباء لبنان" ُتراعي
العدالة في التغذية!
أكدت مؤسســة كهرباء لبنــان يف بيان أنها
«تراعي بصورة كاملة العدالــة يف التغذية بالتيار
الكهربائي عىل كل األرايض اللبنانية ،باستثناء كل
من الخطوط التي تغذي املرافق الحيوية واإلدارات
الرسمية األساسية يف لبنان ،والتي ال يمكن فصلها
لدواع فنية
عن بعض األحياء السكنية املحيطة بها
ٍ
بحتة ،وباستثناء أيضا ً كل من يستفيد من التغذية
من محطتي التحويل الرئيسيتني يف بعلبك والحرج
الخارجتني عن سيطرة املؤسسة ،علما ً أن املؤسسة
قد أبلغت مرارا ً جميع املراجع األمنية والســلطات
املعنية بشــأن وضعية هاتني املحطتــن (بعلبك
والحرج)».
وأملت مؤسســة كهرباء لبنان من الجميع
«توخــي الدقة بنقل أي خرب ونــر أي معلومة
والعودة إىل املرجع الصالح للوصول إىل املعلومات
الصحيحة ،كمــا وإنه يف حال امتالك أي أحد ألي
معطيات تشري إىل وجود بعض التجاوزات يف هذا
الخصوص ،تتمنى املؤسســة أن تتم إفادتها بها
رســمياً ،ليصار إىل إعطاء التوضيحات الالزمة
وفق ما ورد أعــاه أو فتح تحقيق وإجراء الالزم
بشأنها».

حميّة :سقوط
األهراءات ال يعرقل
عمل المرفأ

التسعيرة في القرى البعيدة  14.899ليرة لكل كيلواط ساعة

والتجارة القايض بإلزامية تركيب العدّادات
وهي ســوف تجري دراســة موثقة بهذا
الصدد يف الفرتة املقبلة ،وصوال ً اىل تحديث
املعادلة املعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر
مــع تقلبات أســعار الــرف والوضع
االقتصادي واالجتماعــي للمواطنني مع
األخذ باالعتبار متطلبات أصحاب املولدات
الخاصة» .وأعلنت أنها أرسلت إىل وزارتي
الداخلية واإلقتصاد ُكتبا ً حول تســعرية
شهر تموز  2022للقيام باملقتىض بحسب
آلية الضبط املشرتكة.

يف ما يختــص باملصاعد واألقســام
املشــركة التي تشــرك بقدرات ثالثية
األطــوار ( ،)Triphaseأعلنت أنه «ينبغي
عىل صاحب املولد احتســاب الشق الثابت
من التســعرية عىل أســاس قدرة الطور
الواحد ( .)monophaseعىل ســبيل املثال
اذا كان اشرتاك املصعد واألقسام املشرتكة
بقاطع ثالثي األطوار  3x15أمبري يُحتسب
الشق الثابت عىل أســاس قدرة  15أمبري
وليس  45أمبــر أي 340.000لرية وليس
 1060.000لرية».

«"المال" تمدّد ُم َه ً
ال ضريبيّة
أصدر وزير املال يف حكومة ترصيف األعمال يوســف
الخليل سبعة قرارات تتعلق بتمديد مهل.
األول :تُمدّد لغايــة  2022/8/31ضمنا ً مهلة تقديم
الترصيح الســنوي ومهلة تقديم البيــان بصاحب الحق
االقتصادي (النموذج م  )18عن أعمال ســنة  2021بعدما
شارفت مهلته األساســية للترصيح وتســديد الرضيبة
املتوجبة عليه يف .2022/5/31
الثاني :تُمدّد لغايــة  2022/8/16ضمنا ً مهلة تقديم
بيانات الفصل الثاني لرضيبة الرواتب واألجور من ســنة
 2022وتأدية الرضيبة العائدة لها.
الثالث :تُمدّد لغايــة  2022/8/25ضمنا ً مهلة تقديم
الترصيح الدوري للرضيبة عىل القيمة املضافة عن الفصل
الثاني من سنة  ،2022وتأدية الرضيبة عىل القيمة ا ُملضافة
الناتجــة عنها ،كما وتقديم طلبات االســرداد التي تقدَّم
خالل مهلة الترصيح عن هذا الفصل.
الرابع :تُمدّد لغاية  2022/8/31ضمنا ً مهلة تســديد
القســط الثاني من العام  2022من الرســم السنوي عىل
استثمار آالت الفليربز واآلالت املشابهة.
الخامس :تُمدّد لغاية  2022/8/31ضمنا ً مهلة تقدم
التصاريح عن رســم خروج املســافرين عن طريق الجو

رقم اليوم

والبحر ،مهلة تأدية هذا الرســم عن شهري أيار وحزيران
.2022
السادس :تُمدّد لغاية  2022/8/31ضمنا ً مهلة تقديم
تصاريح رســم الطابع املايل املتعلق باملؤسسات الخاضعة
للتأدية الدورية (املؤسســات العامة والبلديات واملشاريع
املائية ذات املنفعة العامة ومؤسسات الضمان والرشكات
ذات اإلمتياز) عــن الفصل الثاني  ،2022وتأدية الرســم
املتعلق بهذه التصاريح.
السابع :تُمدّد لغاية  2022/8/16ضمنا ً مهلة تقديم
الترصيح عن رســم إنتاج اإلســمنت وتأديته عن شــهر
حزيران .2022
وحول صدور سلســلة هذه القرارات أوضح الوزير
الخليل أنهــا تأتي بغية إعطاء فرصة كافية أمام املكلفني
الذين تخ ّلفوا عن الترصيح أو سداد املتوجبات التي نتجت
عن فــرة اإلرضاب الذي نف ّذه املوظفــون والعاملون يف
اإلدارة املالية يف ســياق اإلرضاب للحصول عىل تعديل يف
الرواتب وامللحقات ملواجهة األزمة املتفاقمة التي يم ّر بها
لبنان.
وشدّد وزير املالية عىل أن القرارات تلك من شأنها تاليف
ترتيب أي متوجبات أو غرامات عىل املك ّلفني لقاء التأخري.

رفع نوعية خدمة اإلتصاالت قريبًا

%6,6

أعلن وزير األشغال في حكومة
تصريف األعمال علي حمية ،أنه
«اليوم  1آب  2022مرفأ بيروت
يعمل كعادته على قدم وساق ،وكما
قلنا سابقاً :سقوط األهراءات ال
يعرقل العمل فيه ،وال يبطئ مسار
تفعيله ،إضافة إلى أنه لن يؤثر على
قرارنا المبرم بإعادة إعماره ،كونه
مرفقا ً حيويا ً للبنان ،وإحدى بواباته
المهمة التي تعمّ ق دوره المنشود
على ساحل المتوسط».

"«الهيئات"» تتوقف
عن العمل في  4آب
أعلنت الهيئات اإلقتصادية اللبنانية
بعد إجتماع لها برئاسة الوزير
السابق محمد شقير أمس في
مقر غرفة بيروت وجبل لبنان،
توقف الهيئات بكامل أعضائها
عن العمل بما فيها غرف التجارة
والصناعة والزراعة في لبنان يوم
الخميس المقبل في  4آب الجاري
لمناسبة الذكرى السنوية الثانية
لفاجعة إنفجار مرفأ بيروت ،وذلك
حدادا ً على أرواح الشهداء الذين
سقطوا وتضامنا ً مع عائالتهم
ومع الجرحى وأهاليهم ومع جميع
المتضررين.

واقع القروض السكنية
في «مجلس النواب»
شارك رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام لمصرف اإلسكان
أنطوان حبيب ،ورئيس مجلس
اإلدارة المدير العام للمؤسسة
العامة لإلسكان روني لحود في
اجتماع «لجنة الصحة والعمل
والشؤون االجتماعية النيابية في
مجلس النواب برئاسة النائب
بالل عبدالله وحضور األعضاء.
وأطلع حبيب أعضاء اللجنة على
أهداف قروض الطاقة الشمسية
وقروض السكن والترميم التي
يؤمّ نها مصرف اإلسكان ،مفنّدا ً
شروطها ،وأكد أنها تستهدف
ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
ولفت إلى تأثير إضراب القطاع
العام على عملية تقديم الطلبات
بما فيها األوراق الرسمية.
كذلك عرض لحود أعمال مؤسسة
اإلسكان ،ال سيما مع احتدام
األزمة المصرفية والنقدية
وانعكاساتها السلبية على قروض
المؤسسة.

البنزين  95أوكتان
 592ألف ليرة

معدّل البطالة في منطقة اليورو
بقيت معدالت البطالة يف منطقة اليورو عند أدنى مستوياتها
يف حزيران مع بلوغها  6,6يف املئة من مجموع السكان ،كما أعلنت
وكالة اإلحصاء التابعة لالتحاد األوروبي أمس.
وتراجعت نســبة الباحثــن عن وظيفــة يف منطقة العملة
الواحدة ،يف أيار إىل أدنى مستوياتها منذ نيسان  ،1988تاريخ بدء
وكالة يوروســتات يف تســجيل هذه البيانات .ويعني بقاء املعدل
مســتقرا ً يف حزيران أنه تراجع من نسبة  7,9يف املئة مقارنة مع
الفرتة نفسها من العام املايض ،مع  12,93مليون عاطل عن العمل
يف االتحاد األوروبي.
ويف دول االتحاد األوروبي البالغة  27دولة وبينها تلك التي لم
تعتمد اليورو ،بقي معدل البطالة يف حزيران مســتقرا ً عند  6,0يف
املئة .وارتفعت نســبة البطالة بني الشباب أي الباحثني عن عمل
دون  25عاماً ،بشــكل طفيف بني أيار وحزيران ،مسجلة  13,6يف
املئة يف كل من منطقة اليورو واالتحاد األوروبي ككل.

أخبار سريعة

المشاركون في اجتماع لجنة اإلعالم واإلتصاالت

عقــدت لجنــة اإلعــام
واالتصاالت النيابية جلســة أمس
يف املجلس النيابي برئاســة النائب
ابراهيم املوســوي وحضور وزير
االتصــاالت يف حكومــة ترصيف
األعمال جوني القــرم واالعضاء
النواب.
ّ
وخصصت الجلســة كما قال
موسوي لشؤون قطاع االتصاالت،
ومســتمرون يف اللجنة يف ســؤال
رشكتي االتصاالت «تاتش» و»الفا»
يف حضور الوزيــر ومديري هاتني
الرشكتني ،وتمت مناقشــة العديد

من املسائل ،األوىل تتصل بموضوع
التعرفة ،والســؤال كان وسيبقى:
ملاذا هــذه النســبة املرتفعة من
التعرفة؟ أال يمكن أن تكون بكلفة
أقل؟ أال يمكن أن تكون منخفضة
عما هي عليه اآلن؟ ،هذه أســئلة
نســتمر يف طرحهــا ولــم نأخذ
اإلجابات املقنعة».
وأضاف« :املوضــوع الثاني
يتعلق بالخدمــات ،وعدنا أنه مع
رفع التعرفة ســيكون هناك رفع
لنوعية الخدمة ،يف حني أننا وجدنا
أن الخدمة ســاءت أكثــر منذ أن

رفعت التعرفة .يقولون إنه خالل
فرتة معينة ســوف يتم رفع هذه
الخدمة ونوعية الخدمات وسنتابع
األمر يف اللجنة».
وتابع« :املوضوع الثالث يتعلق
بالتكلفة واملوازنات التشــغيلية،
وطلبت اللجنة من الوزارة أن تقدم
لها مســار املوازنات التشــغيلية
والفروقات التــي حصلت ،واألمر
اآلخر لــه عالقة بتقريــر ديوان
املحاسبة ،وسيكون هذا املوضوع
موضع دراسة لدى لجنة االتصاالت
يف جلستها املقبلة».

سجّ ل جدول تركيب أسعار
المحروقات عن وزارة الطاقة
والمياه-المديرية العامة للنفط،
وسجّ ل ارتفاعا ً في سعر صفيحة
البنزين بنَوعيه بقيمة ألف ليرة،
نتيجة ارتفاع سعر صرف الدوالر
وفق ّ
منصة «صيرفة» من 25600
ليرة إلى  ،25700في حين استقر
سعر صفيحة المازوت وقارورة
الغاز .وجاء الجدول على النحو اآلتي:
 صفيحة بنزين  95أوكتان: 592000ليرة ()+1000
صفيحة بنزين  98أوكتان: 604000ليرة ()+1000
المازوت 649000 :ليرة (التغيير)
-الغاز( 314000 :ال تغيير)

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٩٨السنــــة الـرابـعـة

هوكشتاين يتجاهل "مهلة" نصرالله...

وإذ سارعت الدوائر الرئاســية إىل تعميم أجواء مفعمة بـ»اإليجابية»
من أروقة قرص بعبدا حيال مفاوضات الرتسيم ،جزم مصدر واسع االطالع
بكونه «تفاؤال ً مصطنعا ً ال يرتكز عىل أي أساس ملموس بعد» ،ملمّ حا ً إىل ّ
أن
الغاية من ورائه «إعطاء انطباع ّ
بأن األمور تسري وفق الخطوط العريضة التي
وضعها األمني العام لـ»حزب الله» السيد حسن نرصالله وتحت سقف املهلة
الزمنية التي حددّها إلنهاء مفاوضات الرتســيم والسماح للرشكات بالبدء
بالتنقيب يف الحقول اللبنانية تحت طائل اســتهداف الحقول اإلرسائيلية».
غري ّ
أن املصدر نفســه لفت إىل ّ
أن مجرد عودة الوسيط األمريكي إىل بريوت
«مــن دون أن يحمل أي طرح جديد بالتوازي مع إعالن الخارجية األمريكية
اســتحالة توصل لبنان إىل اتفاق حدودي مع إرسائيل خارج إطار التفاوض
الديبلومايس ،فذلك بحد ذاته مؤرش بالغ الداللة عىل كون هوكشتاين يواصل
جهوده بمعزل عن مهلــة نرصالله ،بل هو تعمّ د تجاهل هذه املهلة حني لم
يرضب موعدا ً محددا ً لعودته إىل بريوت ،مكتفيا ً باإلشــارة إىل أنها ستكون
خالل األسابيع املقبلة ما يعني حكما ً استنفاد شهر آب يف عملية التفاوض
وعدم إمكانية التوصل إىل اتفاق حدودي نهائي قبل حلول شهر أيلول املقبل
وفق ما شدد األمني العام لـ»حزب الله» يف إطالالته األخرية».
أما يف املعلومات املستقاة من مصادر االجتماع الرئايس مع هوكشتاين،
أن «موقف لبنــان يف االجتماع كان واحدا ً
فأفادت املصادر «نــداء الوطن» ّ
موحداً ،بحيث أبلغ الرؤساء الثالثة الوسيط األمريكي تمسك لبنان باالقرتاح
الذي قدمه ســابقا ً لناحية الخط  23وحقل قانا كامالً ،كما ابلغوه تمسك
لبنان بكافة حقوله النفطية».
وأضافت املصادر ّ
أن «املحادثات كانت جيدة ولم يحمل هوكشتاين اي
اقرتاح أمريكي الســتخراج مشرتك من حقول املنطقة املتنازع عليها وال أي
طرح عن املشــاركة يف الحقول الخاصة بلبنان ،إنما حمل جوابا ً إرسائيليا ً
يتضمّ ن القبول بالطرح اللبناني رشط أن يبادر لبنان إىل التخيل عن مساحة
شــمال الخط  23موازية لتلك التي تنازلت عنها ارسائيل يف حقل قانا ،مع
التأكيد عىل أن األجواء إيجابية ويف خالل اسبوعني يصل الر ّد إىل لبنان بعدما
أكد لبنان تمسكه بالخط  23وقانا كامالً و...هذا آخر ما يمكنه التنازل عنه».
ونفت املصادر الشــائعات التي رست يف األيام األخرية مؤكد ًة أن «ال تقاسم
ثروات يف البلوكات التي هي ضمن ســيادة لبنان كاملة ولم يطلب احد من
لبنان تمرير أي أنابيب غاز عرب الحقول اللبنانية» ،وأشــارت إىل أنه «ليس
هناك فرتة زمنية محددة لعودة هوكشــتاين إىل لبنان لكن يُرجّ ح أن تكون
ضمن أسبوعني ،يف ضوء توافق الجانبني اللبناني واألمريكي عىل ّ
أن الفجوة
ضاقت».
وقبل بعبدا ،كان الشــمل الرئايس قد التأم صباحا ً عىل منصة االحتفال
بعيد الجيش يف الفياضية ،حيث بدا الفتا ً استغالل رئيس الجمهورية املناسبة
لتمرير الرسائل السياســية فبادر إىل «رفع السيوف» يف وجه كل من رئيس
املجلس والرئيــس املكلف ،مقابل تقديم «اســتعراض عوني» عىل هامش
االستعراض العسكري ،كما وصفته مصادر حكومية ،كال من خالله عون
«املديح لنفسه ولعهده وألقى بالئمة االنهيار عىل كل من سواه يف البلد ،عىل
اعتبار أنه من يقود دفة اإلصالح بينما باقي اللبنانيني فاســدون يحاربونه
ويعيقون جهوده اإلصالحيــة» ،لتكتفي ردا ً عىل خطاب الفياضية بالقول:
«لع ّل أكثر ما أرعب اللبنانيني أمس كان تلك العبارة التي قالها فخامة الرئيس
وأعرب فيها عن األمل بأن يأتيهم رئيس جديد يواصل مسريته»!

عيدية الدولة للجيش في  1آب :ال رواتب

اإلرضاب العام وتوقف موظفي مديريــة الرصفيات يف وزارة املال عن
العمل طيلة شهر تموز انعكسا تأخرا ً يف إنجاز جداول القبض .ومع العودة
إىل العمل جزئيا ً إلنجاز الرواتب فإن العملية تتطلب  15يوما ً عىل أقل تقدير.
إذ إن «إعداد الرواتب واملســاعدات االجتماعية وإحالتها عىل الدفع تتطلب
وجود فريق عمل ووقتاً ،وهي ال تتم بكبســة زر» ،بحسب مصدر مايل .بيد
أن تأخر الراتب بالنســبة للعسكريني تحديداً ،ليس تفصيالً بسيطاً ،فهو ال
يؤثر ســلبا ً عىل معنوياتهم فقط «إنما أيضا ً عىل معيشتهم وقدرتهم عىل
التنقل وتأمني حاجات عائالتهم والقدرة عىل تســديد الفواتري واالشرتاكات
والديون التي تســتحق مع بداية كل شهر» ،بحسب العميد املتقاعد دانيال
الحداد ،و»عدم تأمني الرواتب يف بداية الشهر واقتصار البدالت عىل املساعدة
االجتماعية التي تقدر قيمتها بأســاس راتب ،يهددان آخر املداميك التي ما
زالت صامدة يف الوطن واملتمثلة بحفظ األمن».
أمام تــردي األوضاع الداخليــة وتراجع قيمة املداخيــل ،يعوّل أفراد
وضباط الجيش اللبناني تحديدا ً عىل املســاهمة القطرية بقيمة  60مليون
دوالر .وبحسب الحداد فان «هذه املســاعدة الرضورية لتأمني املستلزمات
اللوجستية للجيش ،وال سيما لجهة الغذاء وصيانة األجهزة واملعدات ،وتأمني
أســعار املحروقات ،فقد يخصص جزء منها كمساعدات للعسكر ،بمقدار
 100دوالر عىل دفعة أو دفعتني .وذلك عىل غرار املســاعدة األمريكية .األمر
الذي يشــكل سندا ً مهماً ،ولو كان موقتاً ،خصوصا ً يف ظل الظروف الصعبة
التي يمر بها العسكريون بشكل خاص.

العراق :شارع "اإلطار" في وجه شارع "الصدر"

وقامت قــوات األمن برش امليــاه عىل املتظاهريــن ملنعهم من عبور
الجرس املؤدّي إىل املنطقة الخرضاء .وبعد نحو ساعتَ ْي ،تف ّرق املتظاهرون
املنارصون لإلطار التنسيقي بهدوء.
ويف املعســكر املقابل ،دعا مق ّرب من الصدر أيضــا ً إىل تظاهرات عند
الخامســة عرصا ً يف ك ّل محافظات العراق .واستجاب اآلالف لهذه الدعوة يف
مدن ذات غالبية شيعية ،مثل البرصة والكوت والنارصية يف جنوب العراق.
أمّ ا داخل الربملان العراقي ،فلم ّ
يتغي زخم اعتصام التيار الصدري ،حيث
يتجمّ ع اآلالف من منارصيه .صور الصدر والشــعارات الحســينية ال تزال
تمأل األروقة .ويف الطابق األريض ،ص ّلت مجموعة من الشــباب وردّد آخرون
شعارات مؤيّدة للصدر مثل «نحن جنود ابن السيد».
وعند مدخل الربملان ،يقوم منظمون بتفتيــش الداخلني .ويف الخارج،
املئات أيضا ً يفرتشون خيما ً مألت الحديقة ،فيما يستم ّر توزيع الطعام واملاء
والفاكهة .ويف القاعــة الكربى الخاصة بالتصويت ،يجلس معتصمون عىل
مقاعد النواب وعىل كريس رئيس املجلس.
ويف األثناء ،حــ ّذر رئيس الوزراء العراقي مصطفــى الكاظمي من أن
العراق يشهد احتقانا ً سياسيّا ً يُنذر بعواقب وخيمة ،داعيا ً جميع العراقيني
إىل عدم االنســياق وراء االتهامــات ولغة التخويــن ،ورأى أن عىل القوى
السياسية تحمّ ل مسؤوليّاتها الوطنية والجلوس حول طاولة حوار وطني
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لوضع خارطة طريق للح ّل.
توازياً ،كشــف املســؤول يف التيار الصدري صالح محمد العراقي أن
الصدر قد حدّد رشوطا ً لقبول دعوة الحوار مع «اإلطار التنسيقي» .وبحسب
العراقيّ ،
فإن الصدر اشــرط لقبول الحوار ،انسحاب زعيم تحالف الفتح
هادي العامري وكتلته من «اإلطار التنسيقي» .كما طلب الصدر من العامري
«تحديد ضامن لكي نُنقذ العراق من أنياب الفساد».
ولفت العراقــي إىل أن الصدر أكد رضورة إصدار العامري «اســتنكارا ً
رصيحا ً لكالم سبايكرمان» ،ويقصد ما رصّ ح به نوري املالكي يف الترسيبات
قبل أيام .ووصف املالكي بـ»سبايكرمان» لإلشارة إىل مسؤوليّته عن «مجزرة
سبايكر» التي ّ
نفذها تنظيم «داعش» العام  2014حينما كان املالكي رئيسا ً
للوزراء ،وراح ضحيّتها قرابة  2000طالب يف كلية القوة الجوّية يف القاعدة
العسكرية «سبايكر» يف مدينة تكريت (مركز محافظة صالح الدين) شمال
البالد.
إقليميّاً ،اعتربت إيران أن التطورات األخرية يف العراق «شأن داخيل» يجب
ح ّله بالحوار .وقال املتحدّث باســم وزارة الخارجية اإليرانية نارص كنعاني
خالل مؤتمــر صحايف« :نحن نُتابع بعناية وحساســية التطوّرات الراهنة
يف العــراق» ،مضيفاً« :نعترب أن التطوّرات الراهنة تُع ّد جزءا ً من الشــؤون
الداخلية يف العراق» ،مشــدّدا ً عىل أن الجمهورية اإلســامية «تحرتم خيار
الشعب العراقي وتؤكد أن الحوار هو الطريقة األمثل لح ّل الخالفات الداخلية
يف العراق».
وأعرب كنعاني عن اقتناع طهران بأن «التيارات واألحزاب والتنظيمات
السياســية العراقية قادرة عىل تجاوز املرحلة الراهنــة (بالعمل) يف إطار
الدســتور واإلجراءات القانونية لهذا البلد وبطريقة سلمية ضمن االحرتام
املتبادل ،واملساعدة عىل نمو العراق من خالل تشكيل حكومة شعبية».

كييف تستأنف تصدير الحبوب...

ويف هذا الصدد ،قالت وزارة الدفــاع الرتكية« :غادرت «رازوني» ميناء
أوديسا إىل وجهتها يف مرفأ طرابلس يف لبنان .وينتظر أن تصل إىل اسطنبول
يف الثاني من آب» ،فيما كشــف وزير البنية التحتية األوكرانية أولكســندر
كوبراكوف أن السفينة تحمل  26ألف ّ
طن من الذرة.
وتحدّث وزيــر الخارجية األوكراني ديميرتو كوليبــا عن «يوم انفراج
بالنسبة للعالم ،خصوصا ً بالنســبة إىل أصدقائنا يف الرشق األوسط وآسيا
وأفريقيا» ،الفتا ً إىل أن الســفن الـ 16األخرى املحمّ لــة بالحبوب «تنتظر
دورها» ملغادرة أوديســا ،الذي كان يؤمّ ن قبل الحرب  60يف املئة من نشاط
املوانئ األوكرانية.
وتوالــت املواقف الدوليّة املرحّ بة بهذه الخطــوة ،إذ رحّ ب األمني العام
لألمم املتحــدة أنتونيو غوترييش بمغادرة الســفينة ،معربا ً عن أمله يف أن
يُحقق استئناف الصادرات «اإلستقرار واملساعدات الرضورية لألمن الغذائي
العاملي» ،فيما رحّ ــب االتحاد األوروبي و»حلف شــمال األطليس» بإبحار
السفينة األوىل ،داعني إىل «التنفيذ الكامل» لإلتفاق.
واعتربت موسكو إبحار أوّل سفينة «إيجابيّا ً ج ّداً» ،وقال املتحدّث باسم
الكرملني دميرتي بيســكوف للصحافيني إنها «فرصة جيّدة الختبار فعالية
اآلليات التي ت ّم اإلتفاق عليها خالل املحادثات يف اسطنبول» ،يف حني شدّدت
وزيرة الخارجية الربيطانية ليز تراس عىل أنه «يجب أن تم ّر هذه الســفن
بح ّرية .ال يُمكن استهداف ميناء أوديسا بمزيد من القصف».
كما دانت باريس «استمرار الرضبات العشوائية التي تشنّها روسيا ،بما
يف ذلك عىل ميناء أوديســا» .وخالل محادثة دامت ساعة ونصف مع نظريه
األوكراني فولوديمري زيلينسكي ،أكد الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون أن
الجهود األوروبّية ستستم ّر ملساعدة كييف عىل تصدير حبوبها.
ميدانيّاً ،ح ّررت القوات األوكرانية  46بلدة محت ّلة يف منطقة خريســون
الجنوبية اإلســراتيجية يف إطار هجومها املضاد ،بحســب حاكم املنطقة
دميرتو بوتري .وتقع هذه البلدات يف الجزء الشمايل من املنطقة ،عىل الحدود
مع دنيربوبرتوفسك ويف الجزء الجنوبي عىل الحدود مع منطقة ميكوالييف
التي تع ّرضت لقصف رويس شديد.
كذلك ،تتع ّرض مدينــة بخموت يف رشق أوكرانيا لقصف رويس مكثّف.
وأوضحت الســلطات املح ّلية ّ
أن  3مدنيني ُقتِلوا األحد يف منطقة دونيتسك،
بينهم اثنان يف بخموت وأُصيب  16آخرون ،فيما إدّعى الجيش الرويس تدمري
نظام َْي من قاذفات الصواريخ األمريكية «هيمارس» خالل غارة عىل مصنع
يف خاركوف ،ثاني مدن البالد يف الشمال الرشقي.
توازياً ،أعلنت الواليات املتحدة أنها ُ
ستسل أسلحة جديدة بقيمة 550
مليون دوالر للقــوات األوكرانية ،بينها ذخائر لقاذفــات الصواريخ .وأكد
املتحدّث باسم البيت األبيض للقضايا اإلسرتاتيجيّة جون كريبي للصحافة أن
هذه املساعدة ستتضمّ ن خصوصا ً «مزيدا ً من الذخائر ملنظومات هيمارس».
وبذلك ترتفع القيمة اإلجمالية للمســاعدة العسكرية األمريكية املقدّمة إىل
أوكرانيا منذ أن تســ ّلم الرئيس األمريكي جو بايــدن مهامه ،إىل أكثر من 8
مليارات دوالر.
نوويّاً ،ح ّذر األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش يف مســته ّل
مؤتمر للدول املوقعة عىل معاهدة عدم انتشــار األســلحة النووية من أن
«البرشية اليوم عىل بُعد سوء تفاهم واحد ،خطوة واحدة غري محسوبة من
اإلبادة النووية» يف وقت يواجه تهديدا ً «ال مثيل له منذ ذروة الحرب الباردة»،
خال من األسلحة النووية».
داعيا ً إىل بناء عالم ٍ
ويف الســياق ذاته ،دعت الواليات املتحدة وفرنســا وبريطانيا يف إعالن
مشرتك ،روســيا ،إىل وضع ح ّد لخطابها النووي الخطر .وذ ّكرت واشنطن
وباريــس ولندن ّ
بأن «الحرب النووية ال يُمكن كســبها وال ينبغي خوضها
أبداً» وبأن «األسلحة النووية ،ما دامت موجودة ،ينبغي أن تُستخدم ألغراض
الدفاع والردع وملنع نشوب حرب».
وبينمــا دعا الرئيس األمريكي جو بايدن يف بيان ،روســيا والصني ،إىل
املشــاركة يف املحادثات الرامية للح ّد من انتشار األسلحة النووية ،مك ّررا ً أن
إدارته مســتعدّة «للتفاوض رسيعاً» عىل بديل ملعاهدة «نيو ستارت» ،أكد
الرئيــس الرويس فالديمري بوتني أنّه ال يُمكــن أن يكون هناك «رابحون» يف
حرب نووية ال ينبغي «إطالق العنان لها أبداً».
ً
ويف غضون ذلك ،أدرجت روسيا  39بريطانيّا ،بينهم زعيم حزب العمال
كري ستارمر ورئيس الوزراء السابق ديفيد كامريون ،عىل الئحتها السوداء.
وذكرت الخارجية الروســية أن املواطنني الربيطانيني املدرجني عىل الئحتها
السوداء ،وبينهم صحافيون« ،ساهموا يف مســار لندن العدائي الهادف إىل
شــيطنة بالدنا وعزلها دوليّاً» ،معترب ًة أن «خيار املواجهة هو القرار الواعي
ّ
للمؤسسة السياسية الربيطانية التي تتحمّ ل كامل مسؤولية العواقب».
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تحفظ
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ُ
والدواب.
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ّ
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الجميل من
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ُ
موسيقية.
 - 4شبيه  -أداة شرط  -أداة جزم.
 - 5أحصنة  -محرق.
 - 6مرتفع  -سجنها.
 - 7ناهزوا وقاربوا  -مرتفع.
 - 8مطرب كويتي.
ظالم أ َّول الليل بعد زوال نور
-9
ُ
الش َفق  -هياج وانفعال.
َّ

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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ّ
متوقعة لبيلوسي إلى تايوان ...وبكين تتو ّعد
زيارة
زارت رئيســة مجلس النواب األمريكي نانيس بيلويس
مع وفد من الكونغرس ســنغافورة أمس يف أوىل مح ّ
طات
ّ
املتوقع أن تشمل تايوان اليوم ،ما قد
جولة آسيوية لها من
يُفجّ ر العالقات املتوترة أصالً بني واشنطن وبكني.
ويف ســنغافورة دعاها رئيس الوزراء يل هسني لونغ
لدى استقباله لها للســعي إىل إقامة عالقات مستق ّرة مع
بكني ،قبل أن تجتمع أيضا ً مع الرئيســة حليمة يعقوب،
بينما ح ّذرت الخارجية الصينيــة من أن زيارة بيلويس إىل
تايبيه «ستُهدّد السلم واإلستقرار» يف مضيق تايوان يف حال
حصلت.
وقال الناطق باســم الخارجية تشــاو ليجيان« :إذا
زارت رئيســة مجلــس النواب األمريكــي نانيس بيلويس
تايوان ،فستتّخذ الصني إجراءات ر ّد حازمة وقوية للدفاع
عن سيادتها وســامة أراضيها» ،مضيفاً« :أمّ ا بالنسبة
إىل طبيعة اإلجــراءات ،يف حال تج ّرأت عىل القيام بالزيارة،
فسننتظر ونرى».
وإذ حــ ّذرت بكني من أن جيشــها «لن يقف مكتوف
األيدي» يف حال إقدام بيلويس عىل زيارة تايوان ،نرش الجيش
الصيني مســاء اإلثنني مقطع فيديو عىل اإلنرتنت يُظهر
جنودا ً يهتفون أنهم جاهــزون للقتال ومظ ّليني يقفزون

من طائرة ،باإلضافة إىل صواريخ كثرية تُدمّ ر أهدافا ً عدّة.
وجاء يف ّ
نص قصري مرفق بالصور« :ك ّل عدو سيتج ّرأ عىل
اجتياحنا سيُدفن هنا».
وأضاف« :نحن عىل استعداد» ،داعيا ً الجنود إىل «السري
نحو النرص» ،بينما أعلن مجلس األمن القومي األمريكي أن
واشنطن لن تخضع للتهديد الصيني يف شأن زيارة بيلويس
إىل تايوان ،مؤكدا ً دعــم إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن
للزيارة املحتملة ،فيما أفادت مصــادر أمريكية وتايوانية
مق ّربة من الجيش لوســائل إعالم أمريكيــة ّ
بأن بيلويس
ستتوقف يف تايوان اليوم لليلة واحدة.
وكشــفت املصادر األمريكية أن حاملــة طائرات و3
غوّاصات و 36سفينة حربية أمريكيّة ستُشارك يف مناورات
يف املحيط الهادئ ،يف حني أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن
 4مقاتالت صينية اخرتقت املجال الجوي للجزيرة ،مؤكد ًة
رفع حال التأهب القصوى استعدادا ً للزيارة املحتملة اليوم.
ويف األثناء ،بارش نحو  4000جندي أمريكي وإندونييس
مناورة عســكرية مشــركة كبرية ،لكن واشنطن أكدت
أن هذه التمارين ال تســتهدف أي بلد ،فيما أجرى الجيش
التايواني أهم مناورات عســكرية له خالل األسبوع الحايل
شملت محاكاة ص ّد هجمات صينية من البحر.

يف خضــ ّم الجهود األوروبّية
الهادفــة إىل إعادة إحياء اإلتفاق
النووي اإليراني ،كشــف رئيس
منظمة الطاقــة الذرية اإليرانية
محمد إســامي أن لــدى بالده
القدرة عىل صناعة قنبلة نووية،
لكنّها ال تنوي ذلــك ،معتربا ً أنّه
«إذا كانت األطراف املقابلة تُريد
ّ
حقا ً
ّ
التوصل إىل تســوية إلعادة
تفعيــل اإلتفاق النــووي لعام
ّ
تكف عن تكرار
 ،2015فعليها أن
اإلتهامات الواهية السابقة».
ويف الغضون ،أعرب املتحدّث
باســم وزارة الخارجية اإليرانية
نارص كنعاني عــن تفاؤل بالده

يعقوب خالل استقبالها بيلوسي في سنغافورة أمس (أ ف ب)

واشنطن أن «تُظهر أنها مستعدّة
التفــاق معقــول ،منطقــي،
ومستدام».
وعــى خــ ّ
ط العقوبــات،
أعلن وزيــر الخارجية األمريكية
أنتوني بلينكــن فرض عقوبات
عــى كيانــات إيرانية تُســهّ ل
املعامالت غري املرشوعة املتع ّلقة
بالنفــط اإليرانــي واملنتجــات
البرتوليــة والبرتوكيماوية ،التي
تُش ّكل مصادر رئيسية إليرادات
الحكومــة اإليرانيــة ،معتربا ً يف
الوقت عينه أن العودة إىل الصفقة
النوويــة ال تزال أفضــل نتيجة
للواليات املتحدة وإيران والعالم.

خالــــد العــــــزي
ال شك أن العالقات بني موسكو
وتل أبيب تُعاني من أزمة حقيقية
بســبب فرع جمعية «سخنوت»
الصهيونيــة التي تُريد وزارة العدل
الروســية إعادة النظــر بدورها
وعملها يف روسيا.
الســلطات
اســتنفرت
اإلرسائيلية وقامت بإرسال وفد إىل
موسكو لح ّل املشكلة عرب القنوات
الحكومية .وبحسب وسائل اإلعالم
ّ
التوصل إىل
اإلرسائيليــة ،إذا لم يت ّم
حل وسط ،فقد تتوقف إحدى أقدم
املنظمات اليهودية عن أنشــطتها
عىل األرايض الروســية ،األمر الذي
ســيؤثر حتما ً عــى العالقات بني
االتحاد الرويس وإرسائيل.
وبعد مناقشة الدعوى الرئيسة
املقدّمة من وزارة العدل الروســية
يف شأن تصفية الوكالة اليهودية يف
محكمة بسماني يف موسكو ،أعلن
الرئيس الــرويس فالديمري بوتني
أنه ال يُريــد التدخل بعمل القضاء،
معتــرا ً أن ادعــاءات وزارة العدل
مرتبطة بانتهاك القانون الترشيعي
الرويس يف سياق أنشطتها.
وتتع ّلق اإلدعــاءات القانونية
بمشكلة البيانات الشخصية التي
ت ّم جمعها بشــكل غــر صحيح
للــروس وطــرق تخزينهــا ،ما
سيُع ّرض املنظمة للتصفية .وبدأت
«ســخنوت» العمل يف موسكو عام
 ،1989قبل عامني مــن االفتتاح

ق ّررت حكومة كوسوفو تأجيل
تطبيق القواعد الجديدة عند
الحدود مع صربيا لمدّة شهر،
والتي تسبّبت في توتر شديد
مع األقلية الصربية في شمال
البالد األحد ،حيث نصبت حواجز
وتع ّرضت الشرطة الطالق نار.
وأتى اإلعالن عن هذا التأجيل في
بيان حكومي عقب اجتماع مع
السفير األميركي في كوسوفو
ّ
وتنص القواعد
جيفري هونفيه.
الجديدة التي كان من المق ّرر
أن تدخل حيّز التنفيذ باألمس،
على لزوم حصول أي شخص
يدخل كوسوفو ببطاقة هوية
صربية على وثيقة موَقتة أثناء
وجوده في البالد .كذلك ،أمهلت
بريشتينا صرب كوسوفو شه َريْن
الستبدال لوحات التسجيل
الصربية لمركباتهم بلوحات
جمهورية كوسوفو .وأثارت
هذه اإلجراءات توترات شديدة
في شمال كوسوفو حيث أُقيمت
حواجز على الطرق المؤدّية
إلى صربيا وأُغلق معبرا يارينيه
وبرنياك أمام حركة المرور ،لكن
عاد المحتجّ ون وأزالوا الحواجز
باألمس.

تشكيل حكومة كويتيّة
جديدة

حرب أوكرانيا ُتهدّد العالقات الروسيّة  -اإلسرائيليّة
فيمــا لن يت ّم اإلنتهــاء من قضية
الرسمي للسفارة اإلرسائيلية،
«ســخنوت» حتّى يتــ ّم التدخل
لتشجيع هجرة اليهود املنترشين
السيايس.
يف مختلف االتحاد السوفياتي إىل
وتســعى الديبلوماســية
فلسطني ،ما ساهم بإخراج األدمغة
اإلرسائيلية إىل حــ ّل الرصاع القائم
وأصحــاب اإلختصاصات العلمية
عرب املفاوضات لتاليف أزمة خطرة،
ورؤوس األموال.
بحيث تداخلت قضية «ســخنوت»
والوكالة مســؤولة اآلن عن
مع الحملة اإلنتخابية املقبلة ،فيما
عدد من الربامــج التعليمية ،بما
يقول زعيــم املعارضة اإلرسائيلية
يف ذلك تنظيم معســكرات األطفال
ورئيس الحكومة السابق بنيامني
ومدارس األحد ،فضالً عن اإلرشاف
نتنياهو ّ
إن العالقــات بني البل َديْن
عــى برامج إعــادة الشــباب إىل
تدهــورت بســبب «مزيــج من
الوطن .وليســت هذه املــ ّرة األوىل
التــي تواجه «ســخنوت» تهديدا ً
الالمسؤولية والغطرسة» من قبل
باإلغالق عىل أرايض
النخبة السياســية.
االتحــاد الرويس.
ولقد حــ ّذر نتنياهو
من أنه إذا لم يت ّم ح ّل
ففــي  2نيســان
جه الروسي يُشير
من العــام  ،1996التو ّ
األزمة عــى الفور،
إعتــرت وزارة إلى دعم زعيم حزب
فقد يــؤدّي ذلك إىل
«الليكود» اليميني
إلحاق رضر جسيم
العدل الروسية أن
بأمن إرسائيل.
غري
وجود الوكالة
بنيامين نتنياهو
التوجّ ه الرويس
قانوني ،لكن لم يت ّم
للوصول إلى السلطة
يُشري إىل دعم زعيم
ح ّلها آنذاك.
حزب «الليكــود» اليميني بنيامني
يؤكد صحافيون أن موســكو
نتنياهو للوصول إىل السلطة .وربّما
بدأت بالتشــدّد بمواقفها من أجل
قضية «ســخنوت» والتواصل مع
إعــادة ملكية مجمع ألكســندر
نيفسكي يف القدس إىل روسيا ،وأيضا ً
الروس هي يف صلب حملة نتنياهو،
الذي يعترب أنه صديق مق ّرب لبوتني،
وضع البعثة الكنسية األرثوذكسية
وقد ح ّل يف ضيافته م ّرات عدّة حيث
الروســية يف القدس .ولقد أثارت
نسجت صداقات وتنسيق عال بني
وسائل اإلعالم اإلرسائيلية موضوع
موســكو وتل أبيب .روســيا تُريد
التدهور الحاد للعالقات مع روسيا
االستفادة رسيعا ً من إرسائيل عرب
عىل خلفيــة األعمــال العدائية يف
الضغط بالوكالة للوصول إىل األمور
أوكرانيا ،وترصيحات رئيس الوزراء
التالية:
اإلرسائييل يائري البيد حول «جرائم
 الضغط عــى إرسائيل لتحقيقالحرب» التي ترتكبها موســكو،

أخبار سريعة
كوسوفو تؤ ّ
جل تطبيق
قواعد خالفيّة

طهران :لدينا القدرة على صناعة قنبلة نوو ّية
بإمــكان التوافــق عــى إحياء
اإلتفــاق النــووي ،بعدما طرح
االتحاد األوروبي مسوّدة تفاهم
بني واشنطن وطهران.
وقال كنعاني« :ال نزال عىل
تفاؤلنــا ّ
بأن مســار التفاوض
ســيقودنا إىل نتيجــة منطقية
ومعقولة» ،موضحا ً أن «الجانب
ّ
النص (األوروبي)
اإليراني درس
بعناية وعــرض وجهة نظره».
وأملــح إىل إمــكان عقــد جولة
جديدة من املحادثات يف املستقبل
لكــن «األمر يتع ّلق ك ّليا ً
ّ
القريب،
بإرادة الجانــب اآلخر ،خصوصا ً
األمريكــي» ،معتــرا ً أن عــى

الثلثـــاء  ٢آب 2022

ّ
تنضم الجزائر
هل
إلى "بريكس"؟

بوتين والبيد (أ ف ب)

مكاســب عــدّة قبــل الدخول يف
اإلنتخابات الربملانيــة املقبلة ،ما
يفرض عىل السياسيني يف إرسائيل
أخذها بعني االعتبار ،والتي تكمن
يف اســتعادة املمتلكات الروســية
الدينيــة يف الداخل الفلســطيني
وتشغيلها لصالحها.
 الضغــط عــى إرسائيــل ملنعالدعم املعنوي والســيايس للدولة
األوكرانية ،وعدم إدانة روسيا يف أي
اتهامات لها يف أوكرانيا.
 الطلــب من إرسائيــل بمطالبةجمعية «أيباك» األمريكية بالضغط
عىل املرشّعني األمريكيني لتخفيف
الضغط عن روسيا وعدم مساعدة
أوكرانيا.
 الضغط عــى إرسائيل لتخفيفالضغــط عن النظام َْي الســوري
َ
الحليف ْي ملوســكو يف
واإليرانــي
الرشق األوســط ،خصوصــا ً بعد
أن هــدّدت روســيا باســتخدام

صدر عن الديوان األميري
الكويتي أمس مرسوم أميريّ
بتشكيل حكومة جديدة من
 12وزيراً ،بينهم إمرأة واحدة،
برئاسة الشيخ أحمد نواف
األحمد الصباح .وذكرت وزارة
اإلعالم الكويتية أن التشكيل
يتضمّ ن إعادة تعيين محمد
الفارس وزيرا ً للنفط وعبد
الوهاب الرشيد وزيرا ً للمال.
وجاء في التشكيل الوزاري
الجديد ،تعيين طالل خالد
األحمد الصباح نائبا ً لرئيس
مجلس الوزراء ووزيرا ً للدفاع
ووزيرا ً للداخلية بالوكالة،
وتعيين الشيخ أحمد ناصر
المحمد الصباح وزيرا ً للخارجية.
كما عُ يّنت رنا عبدالله الفارس
وزيرة دولة للشؤون البلدية
ووزيرة دولة لشؤون اإلتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات.

صواريخ «أس  »300ض ّد الطائرات
اإلرسائيلية يف السماء السورية.
 يف حال الفراق بينهما ســيكونمصــر «ســخنوت» اإلقفــال،
والضغط لدعم نتنياهو املق ّرب من
موسكو عىل حساب اآلخرين.
القــادة السياســيّون يف
إرسائيل منتبهون جــ ّدا ً ملوقف
روســيا الضاغط الناتــج عمّ ا
تتع ّرض له دوليّا ً بســبب غزوها
ألوكرانيا .إذاً ،ما يدفع روســيا
للتح ّرك ض ّد وجــود الوكالة هو
غضبها نحو إرسائيل وترصّفات
القيادة السياســية فيها ،بينما
ناقشت القيادة العربية إمكانية
اتخاذ إجراءات انتقامية يف حال
إغــاق «ســخنوت» .ومن بني
الخيارات اإلرسائيليــة الكثرية،
إغالق املركز الثقايف الرويس يف تل
أبيب وأمور أخرى متع ّلقة بالدعم
املبارش ألوكرانيا.

أثار الرئيس الجزائري عبد
المجيد تبون مساء األحد
إمكان انضمام الجزائر إلى
دول مجموعة «بريكس» التي
تض ّم ّ
كل ً من البرازيل وروسيا
والهند والصين وجنوب
أفريقيا .وقال تبون خالل لقائه
الدوري مع الصحافة الوطنية
ّ
إن مجموعة «بريكس» ته ّم
الجزائر بالنظر لكونها «قوة
اقتصادية وسياسية» ،معتبرا ً
أن اإللتحاق بهذه المجموعة
سيُبعد الجزائر عن «تجاذب
القطبَيْن» .وشدّد على ضرورة
عدم «استباق األحداث» في هذا
اإلطار .وسبق أن شارك تبون
في قمّ ة «بريكس» عبر الفيديو
نهاية حزيران .كما دعا تبون
العسكريّين الموجودين بالسلطة
في مالي للعودة إلى الشرعيّة
والتوجّ ه نحو إجراء انتخابات
«في أقرب وقت».

الريــــاضـــية

nidaalwatan.com
العـــدد  - 898الســـنة الـرابـعـة

مضرب أوماغ :ألكاراز يفقد لقبه ويرتقي في التصنيف
أحرز اإليطايل يانيك ســينر
املصنف عــارشا ً عامليــاً ،لقب
بطولة دورة أومــاغ الكرواتية
الدولية يف كرة املرضب ،بفوزه
عىل اإلسباني كارلوس ألكاراز
الخامس وحامــل اللقب 7-6
و 1-6و 1-6يف املباراة النهائية.
وهو اللقب األول لســينر
( 20عاماً) هذا العام والسادس
يف مســرته االحرتافية ،يف أول
مبــاراة نهائية لــه منذ دورة
أنفري البلجيكية يف ترشين األول
.2021
وبات ســينر ثالــث العب
إيطايل يحرز لقــب دورة أوماغ
بعد فابيو فونيينــي ()2016
وماركو تشيكيناتو (.)2018
من جهة ثانية ،صدر أمس
التصنيف الجديــد لالعبي كرة
املرضب املحرتفني ،وتابع خالله
ألكاراز تس ّلقه حيث أصبح رابعا ً
وراء مواطنه رافايل نادال.
وعىل رغم خسارته نهائي

أوماغ ،انتزع ألكاراز ( 19عاماً)
املركــز الرابع مــن اليوناني
ستيفانوس تسيتسيباس الذي
أصبح خامساً.
وتُوّ ج ألكاراز بأربعة ألقاب
هذا العام يف ريــو دي جانريو
وميامي وبرشلونة ومدريد.
وبقــي الــرويس دانييــل
مدفيديف متصدرا ً أمام األملاني
ألكســندر زفرييف ،فيما أصبح
الرصبي نوفــاك ديوكوفيتش
سادسا ً عىل حســاب النروجي
كاسرب رود.
ولــدى الســيدات ،ال تزال
البولونية إيغا شفياتيك متصدرة
بفارق نحــو  4آالف نقطة عن
األستونية أنيت كونتافيت.
ولم تشهد الئحة العرشين
األوليــات أي تغيــر ،فبقيت
التونســية أنس جابر يف املركز
الخامس ،بفارق عرشين نقطة
فقط عن اإلسبانية باوال بادوزا
الرابعة.

فابريغاس إلى كومو
سيكون العب الوسط اإلسباني املخرضم سيسك فابريغاس ،املنتهي
عقده مــع موناكو الفرنيس ،يف صفوف نادي كومــو اإليطايل بالدرجة
الثانية املوسم املقبل ،بحســب ما أعلن النادي عرب موقع دوري الدرجة
الثانية اإليطايل اإللكرتوني.
وحتى قبل إعالن االنتقال من قبل نادي شمال إيطاليا ،أضفى موقع
دوري "سريي ب" الطابع الرسمي عىل وصول بطل العالم  2010املدرج
اسمه يف العقود املعتمدة الجديدة.
وكان موناكــو الفرنــي أعلن يف 18
حزيران املــايض ،رحيــل فابريغاس (35
عاماً) ،بعد ثالثة مواســم ونصف املوسم يف
صفوف نادي اإلمارة.
ونظرا ً لكثرة إصاباته ،لم ينجح العب
أرســنال اإلنكليزي وبرشلونة اإلسباني
الســابق يف حجــز مكان أســايس يف
صفوف موناكو.
ولم يخض الالعــب الذي يملك
 830مباراة يف مســرته ،املوســم
املنرصم سوى  6مباريات يف مختلف
املسابقات ،بسبب إصابة يف عضالت
فخذه األيرس ثم الكاحل.
وقال بطل أوروبا  2008و2012
يف أيار املايض إنه يأمل يف االستمرار
بعد "أسوأ موسم يف حياتي".
ووفقا ً للصحافــة اإليطالية ،عرض
كومــو الذي أنهى املوســم املايض يف املركز
الثالث عــر يف دوري الدرجــة الثانية ،عىل
فابريغاس عقدا ً ملدة عامني( .أ ف ب)

 تصنيف الالعبني االوائل: - 1دانييل مدفيديف (روســيا)
 7625نقطة
 - 2ألكســندر زفرييف (أملانيا)
6850
 - 3رافايــل نادال (إســبانيا)
6165
 - 4كارلوس ألكاراز (إسبانيا)
5035
 - 5ســتيفانوس تسيسيباس
(اليونان) 5000
 - 6نوفاك ديوكوفيتش (رصبيا)
4770
 - 7كاسرب رود (النروج) 4685
 - 8أنــدري روبليف (روســيا)
3575
 - 9فيليكس أوجيه-ألياســيم
(كندا) 3445
 - 10يانيــك ســينر (إيطاليا)
3395
 تصنيف الالعبات األوليات: - 1إيغــا شــفياتيك (بولونيا)
 8396نقطة

ّ
املرتقب دائما ً
تع ّرض جوفنتــوس
ملعرفة مدة غياب نجمه القديم-الجديد،
العب الوسط الفرنيس بول بوغبا عن
املالعب بسبب اإلصابة ،لرضبتني
جديدتــن ســربكان ال محالة
اســتعداداته النطــاق الدوري
اإليطــايل لكرة القدم يف  13آب
الجاري.
وأعلن نادي "السيدة
العجــوز" امــس عىل
موقعــه الرســمي أن
العب الوســط األمريكي
ويســتون ماكيني ،الذي
غاب ثالثة أشــهر املوسم
املايض بســبب كرس يف
قدمه ،يعاني من إصابة
يف كتفه األيرس.
وأضــاف أن ماكيني
( 34مبــاراة دوليــة
و 9أهــداف) ســيبدأ
مسلسل التعايف يف مدة

سينر (إلى اليسار) وألكاراز بعد تتويجهما

 - 2أنيت كونتافيت (اســتونيا)
4476
 - 3ماريا ســا ّكاري (اليونان)
4190
 - 4باوال بادوزا (إسبانيا) 4030
 - 5أنس جابر (تونس) 4010
 - 6أرينا سابالينكا (بيالروسيا)
3267

سينتقل ســائق الفورموال واحد اإلسباني
فرناندو ألونــزو ،بطل العالم مرتني ،من فريق
ألبني إىل أســتون مارتن يف العام  ،2023بعقد
يمتد لســنوات عدة ،بحســب ما أعلن فريق
الصانعني الربيطاني يف بيان امس.
وسيح ّل ألونزو ،الذي أتم الحادية واألربعني
من عمره يوم الجمعة املايض ،بدال ً من األملاني
سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات الذي
أعلن اعتزاله نهاية املوسم الحايل.
وقال فريق أســتون مارتــن يف البيان إن
"الرشكــة بأكملها متحمّ ســة للغاية لتقديم
تجربــة فرنانــدو املذهلة والرسعــة الرائعة
والسيارة للفريق".
مــن جهته ،قال ألونزو إن فريق أســتون
مارتن اململوك مــن امللياردير الكندي لورانس
سرتو ،والذي يقود ابنه النس السيارة األخرى
"واضح أنه يبذل الطاقة وااللتزام للفوز ،وهو
أحد أكثر الفرق إثارة يف الفورموال واحد اليوم".
وأضاف" :ال يــزال لدي العطش والطموح
للقتال ألكــون يف املقدمة ،وأريد أن أكون جزءا ً
من منظمة ملتزمة بالتعلم والتطور والنجاح".
واستهل اإلسباني مشــواره يف عالم الفئة
األوىل يف عــام  .2001أحــرز لقبيــه العامليني
يف  2005و 2006مــع رينو ،لكنــه عجز عن

تقدر بثالثة أسابيع من العمل املختلف.
ومن املتوقع أن يغيــب ماكيني عن أول
مباراتني يف الدوري ضد ساسوولو (15
آب) وسمبدوريا ( 22منه).
وســيفتقد جوفنتــوس أيضا ً
خدمــات العبه الشــاب الفرنيس
ماريل أكيــه ( 21عاماً) يف بداية
املوسم بسبب إصابة بكرس
يف عظم الســاق .وسيغيب
أكيــه ،الجناح الســابق
لنادي مرسيليا الفرنيس
والذي يدافــع عن ألوان
جوفنتــوس منــذ بداية
 2021نحــو شــهرين،
حسب ناديه.
وشارك أكيه يف مباريات عدة
مع الفريــق األول خالل النصف
الثاني من املوســم املايض ،ولعب
بديالً بشــكل خــاص يف آخر ثالث
مباريات من املوسم.
(أ ف ب)

الثلثـــاء  ٢آب 2022

أخبار سريعة
سابا إلى الشانفيل!

 - 7جيســيكا بيغوال (الواليات
املتحدة) 3087
 - 8غاربينيــي موغــوروزا
(إسبانيا) 2886
 - 9دانيــال كولينــز (الواليات
املتحدة) 2743
 - 10إيمّ ا رادوكانو (بريطانيا)
( .2717أ ف ب)

فورموال واحد :ألونزو بدي ً
ال لفيتيل

اإلصابات ُتربك تحضيرات جوفنتوس
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فيتيل (إلى اليسار) وألونزو

تعزيزهمــا خالل مشــواره مع مــاكالرن أو
فرياري.
وترك الســائق الذي يعتــره زمالؤه بني
األفضل يف عالم الفئــة األوىل ،هذه الرياضة يف
العــام  2018متجها ً نحو ســباقي لومان 24
ساعة وانديانابوليس  500ورايل داكار.
عاد اىل الفورموال واحد مع ألبني يف ،2021
ليصعد عىل املنصة للمرة الـ 98يف مســرته يف
جائزة قطر الكربى.
أحرز فوزه األخري عىل أرضه يف برشــلونة
(( .)2013أ ف ب)

كأس ألمانيا :خروج هرتا برلين
خرج هرتــا برلني مبكرا ً من مســابقة
كأس أملانيا بخسارته أمام مضيفه أينرتاخت
براونشــفايغ من الدرجة الثانية  6-5بركالت
الرتجيح (الوقتان األصــي واإلضايف  )4-4يف
الدور األول.
وبات هرتا ثالــث فريق من الدرجة األوىل
يودّع املســابقة بعد ليفركوزن وكولن اللذين
خرسا أمام إلفريسربغ من الدرجة الثالثة 4-3
وريغنسبورغ من الثانية  4-3بركالت الرتجيح
(الوقتان األصيل واإلضايف  )2-2عىل التوايل.
وف ّرط هرتا يف الفوز بعدما تقدم بهدفني
يف الشوط االول لدايف سيلكي ( )10والفرنيس
مزيــان ماوليــدا ( ،)42ورد أصحاب األرض
بثنائية يف الشــوط الثاني عرب براين بيهرندت
( 63من ركلة جزاء) وليــون الوبرباخ (،)66
فارضني التمديد.
وتقدم براونشفايغ للمرة األوىل يف املباراة
عندما ســجل له الهولنــدي مانويل فرياي
الهدف الثالث ( ،)91لكن هرتا برلني ســجل
هدفني بواسطة الفرنيس لوكا توسار ()103
والبلجيكــي دودي لوكيباكيو ( ،)106قبل أن
يدرك براين هينينــغ التعادل ألصحاب األرض
(.)118
ولجــأ الفريقــان إىل ركالت الرتجيــح

كشف مصدر مق ّرب من نادي
الشانفيل ّ
ان اإلدارة ق ّررت المضي
بتشكيل فريق مقبول لخوض
بطولة لبنان لكرة السلة للموسم
الجديد .وتتجه األنظار إلسناد
مهمة قيادة الفريق الى المد ّرب
الوطني باتريك سابا في حال وافق
على ذلك ،علما ً ّ
ان األخير تلقى منذ
فترة َ
عرضين من ناديَين عربيَين،
وهو بصدد دراستهما ملياً ،لكنه
ّ
يفضل البقاء في لبنان كونه يشرف
أيضا ً على فريق سيّدات نادي
"تشامبس" وأكاديميته .يُذكر أنه
سبق لسابا أن قاد العديد من األندية
المحلية أبرزها بيروت ،الشانفيل،
هوبس وسيدات هومنتمن وغيرها،
إضافة الى المنتخب الوطني األول
م ّرتين عامَي  2016و.2018

"سلة" دون الـ 24عامًا

وصلت بطولة لبنان للرجال
في كرة السلة لما دون الـ٢٤
سنة الى محطتها الختامية،
حيث ستجمع المباراة النهائية
فريقي الرياضي وليدرز .وكان
الرياضي تخطى خصمه هوبس
بفارق مريح ( )٥٢ – ٦٩في
المباراة األولى من الدور نصف
النهائي ،فيما فاز ليدرز على
فريق ميروبا في المواجهة
نصف النهائية الثانية بصعوبة
بالغة ( .)٩٠-٩٢وسيستضيف
ملعب سميّة سليم في بكفيا
المباراة النهائية عند الساعة
الثامنة من مساء اليوم الثلثاء.
يُذكر ّ
ان بطولة هذه الفئة
من تنظيم "سبورتس مانيا"
بموافقة االتحاد اللبناني للعبة
الدولي السابق
وبدعم من الالعب
ّ
عبدو الشدياق.

كأس "النخبة" اليوم

سيلكي (باألحمر) مسج ً
ال هدف هرتا األول

التي ابتسمت لرباونشــفايغ .ولحقت أندية
شالكه وأرمينيا بيليفيلد وفرايبورغ الوصيف
وأوغســبورغ ومونشــنغالدباخ وهوفنهايم
وهانوفر وماينتس بركب املتأهلني من الدرجة
األوىل :دورتموند وشــتوتغارت وفولفسبورغ
وبوخوم .وفاز شالكه عىل بريمر من الدرجة
الخامســة  5-صفر ،وأرمينيــا بيليفيلد عىل
إنجريز من الخامســة  ،1-7وفرايبورغ عىل
كايزرســاوترن من الثانية  1-2بعد التمديد،
وأوغســبورغ عىل لوهني من الخامســة 4-
صفر ،ومونشــنغالدباخ عىل أوبرياخرن من
الخامسة  ،1-9وهوفنهايم عىل رودينغهاوزن
من الرابعة  2-صفر بعــد التمديد ،وماينتس
عىل إرتسجيبريجي من الثالثة  3-صفر.
(أ ف ب)

تفتتح اليوم المرحلة الثانية من
مسابقة كأس "النخبة" لكرة
القدم للعام  ،2022فيلعب
النجمة مع األنصار في لقاء قمّ ة
المجموعة الثانية على ملعب
طرابلس البلدي الساعة الخامسة
عصراً .أما ضمن منافسات
المجموعة األولى ،فيلتقي العهد
بطل لبنان مع شباب الساحل
على ملعب بحمدون البلدي في
الوقت عينه .وكانت المرحلة
األولى التي انطلقت األسبوع
الفائت شهدت خسارة النجمة
أمام التضامن صور (،)2-1
وفوز العهد على البرج (.)0-2
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عمـــــــــــاد موســـــــــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

إستفزاز باسيل
في غابة الشهيد
قبل الحرب اللبنانية ،بأعوام قليلة ،وعلى
خلفية الصدامات المتكررة بين الجيش اللبناني
والفصائل الفلسطينية المسلحة ،وبهدف إيجاد
توازن مع السالح الفلسطيني وتحييد الجيش
المتهم بالفئوية واإلنحياز إلى اليمين اإلنعزالي،
تأسست حركة التنظيم في أواخر الستينات،
وأبرزهم المحامي جورج عدوان والدكتور
فؤاد الشمالي مثّل "التنظيم" في جبهة الحرية
واإلنسان وفوزي محفوظ وعُ باد زوين.
في طبرية ( ،التابعة لبلدية رعشين) حيث
ُزرعت أشجار أرز على اسم شهداء المقاومة
اللبنانية ،لكل شهيد أرزة باسمه ولوحة تخ ّلد
ذكراه ،هناك حيث د ّرب "التنظيم" أكثر من 12
ألف شاب على حمل السالح دفاعا ً عن الكيان
اللبناني بين العامين  1973و ،1975بمعرفة
الشعبة الثانية ورعايتها.
ومنذ السبعينات نسج أركان "التنظيم"
عالقات مميزة مع ضباط الجيش اللبناني وفي
مقدمهم المقدّم ميشال عون .مع بداية الحرب
حصل انشقاق في تلك الحركة المقاومة،
فاستوعب بشير الجميل جناحيها في "القوات
اللبنانية" ومجلس قيادتها ،فجلس عدوان
ومحفوظ وسمير طويلة ولطف الله خالط الى
طاولة واحدة ،متجاوزين اإلنقسام من أجل
المقاوم.
وحدة الصف
ِ
مع تولي العماد ميشال عون رئاسة الحكومة
الثالثية ،وفي عز صراعه مع "القوات" إختار
بعض رموز "التنظيم" ،رافع شعار تحبّه...
إعمل له ،اإلصطفاف مع عون وفي مقدمهم
ممثل الجنرال في سورية بيار ّ
رفول ،أشرس
المدافعين عن خيار المقاومة اإلسالمية راهناً،
وعُ باد زوين ،الضيف الدائم على الـ "أو تي
في" ،و"المتعبّد" للجنرال في كل تحوّالته.
وغروب يوم أمس ،أيقظ باسيل ،شهداء
المقاومة اللبنانية ،جيشا ً لبنانيا ً و"كتائب"
و"تنظيم" و"أحرار" و"حراس أرز" و"قوات
لبنانية" الهانئين في ظالل أرزاتهم باستعراض
ال لزوم له ،محاطا ً بمتلونين وانتهازيين ،في
وقت يستعرض حلفاؤه عضالتهم في رميش
وفي الحقول البحرية ضاربين بعرض الحائط
الشرعية المتمثلة بأحد المنتمين سابقاً ،إلى
المقاومة اللبنانية فكرا ً وممارسة!
النائب شوقي الدكاش لفت انتباه باسيل
الى أن في غابة طبرية "لوحة تذكارية وضعها
جون وجوديث يونغ تخليدا ً لذكرى ابنهما
جفري ورفاقه من المارينز الذين استشهدوا
في  23تشرين األول عام  1983في تفجير
انتحاري يُسأل عنه حليف باسيل اليوم"
والمتهم فيه أحد قادة الحزب عماد مغنيه.
إنتباه باسيل في مكان آخر .ومصالحه في
مكان آخر.
مستفز وجود باسيل على أرض الشهداء،
يسق أرزة في طبرية كما كان يفعل
وهو لم ِ
فوزي محفوظ طوال حياته .والطبيعي جدا ً
وجود نائب البترون كدليل بدوام جزئي في
معلم مليتا الجهادي أو كضيف شرف في يوم
القدس إلى جانب نواب الوالية ،فهو ومنذ تفاهم
 6شباط  ،2006ومنذ تخليه عن المطالبة
بالشهداء األحياء في سورية وصوال ً إلى تسوّله
مقاعد لقاء مواقف ،بات في المقلب اآلخر.
الحياة خيارات.

هـــــــــــــل
تعــــــــــلم

يعترب نهر األمازون
ثاني أطول نهر
يف العالم من حيث
الحجم والعمق
بعد نهر النيل.

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

لوحة جدارية من مهرجان الغرافيتي " "Meeting of Stylesفي بريشتينا  -كوسوفو (أ ف ب)

تنضم إلى طاقم مطار بنما
الكلبة ميلي
ّ
بعدما أمضت مييل أربعني يوما ً يف حاوية فارغة بال
أكل وال رشب عابرة خالل نصف الفرتة املحيط األطليس
من إســبانيا إىل بنما ،باتت الكلبة تعمل يف مطار بنما
الدويل لرصد السلع الغذائية املحظورة .بدأت رحلة مييل
يف منتصف كانــون األول 2021عندما غادرت الحاوية،
التي كانت الكلبــة يف داخلها ،الجزيرة الخرضاء جنوب
إسبانيا .وبعد عرشين يوماً ،أُفرغت الحاوية يف منطقة
املوانئ بكولون يف بنمــا .واعتُقد ّ
أن الحاوية قد أُفرغت
بالكامل ،فوُضعت خارجا ً تحت أشعة الشمس الحارقة
ويف أحوال جوية سيئة .وبعد عرشين يوما ً فتح العمال
الحاوية ،فعثروا عىل الكلبة الصغرية التي تبلغ نحو عام
ً
جائعة وتعاني جفافاً.
واحد،

(أ ف ب)

وكانت الكلبة الصغرية ذات الفرو البني الفاتح
تــزن عندما عُ ثر عليها أربعــة كيلوغرامات فقط.
وهي قد نُقلــت إىل العاصمة بنمــا وتلقت عالجا ً
ورعاية من أطباء بيطريــن تابعني لوزارة التنمية
الزراعية .ويعترب أوغو توريالتزي ،وهو أحد هؤالء
األطباءّ ،
أن حالة الكلبة الجســدية كانت جيدة قبل
مغادرتها إســبانيا ،مرجّ حا ً أنهــا صمدت بفضل
املخزون املوجود يف جسمها ومياه األمطار وتكاثف
البخار إىل مياه يف الحاوية ،باإلضافة إىل بولها .وبعد
خمسة أشهر من العثور عليها ،أصبحت مييل حاليا ً
ضمن مجموعة من الكالب تعمل يف مطار توكومني
الدويل يف عاصمة بنما.

هربس الوجه يعود لنحو  5آالف سنة
رجّ ح باحثون يف دراسة نرشت حديثا ً أن تكون
الســالة الحديثة من فريوس هربس الوجه التي
تتسبّب بتق ّرحات تعود إىل حواىل  5آالف سنة.
وقالت كريســتيانا شيب القيّمة الرئيسية عىل
ّ
"تبي لنا أن الســاالت الحديثة
هذه الدراســة إنه
ّ
بمتغياتهــا ك ّلها تعود إىل فــرة معيّنة من نهاية
ً
مضيفة" :يعود الهربس
العرص الحجري الحديث"،
الحايل إىل  5آالف سنة فقط ،وهو عمر أق ّل طوال ً من
ذاك الذي كان متصوّرا ً له .وقد فاجأت هذه النتيجة
العلماء بعض اليشء ألننا افرتضنا أن الهربس تطوّر
تزامنا ً مع تطوّر البرش لوقت طويل جدّا".

وتفيــد معطيات منظمة الصحــة العاملية بأن
فريوس "اتــش اس يف "-1املســبّب لهربس الوجه
أصــاب نحو  3,7مليــارات فرد مــن البرش لبقية
عمرهم .وال يزال الغمــوض يكتنف جزءا ً كبريا ً من
تاريخ هــذا الفريوس وطريقة ّ
تفشــيه ،خصوصا ً
بسبب صعوبة العثور عىل أمثلة قديمة .وقد فحص
فريق شــيب الحمض النووي العائد ألسنان مئات
األشخاص التي عثر عليها يف جملة مكتشفات أثرية.
وكان أربعة من هؤالء األشخاص مصابني بفريوس
الهربس .وباالســتناد إىل التسلســل الجيني ،حدّد
الباحثون فرتة ظهور السالالت الحديثة( .أ ف ب)

غرامة لمسافر خبّأ "ماكمافن" في حقيبته
ُفرضت غرامة بقيمة حواىل ألفي دوالر أمريكي
عىل مسافر وصل إىل أســراليا من إندونيسيا بعدما
عثر حــرس الحدود عىل سندويشــتي "ماكمافن"
وشطرية أخرى مخبّأة يف حقيبة الظهر التي يحملها.
وقد اشــت ّم كلــب التفتيش األمنــي الحيوي،
املأكوالت يف الحقيبة يف مطار داروين ،متسببا ً بفرض
غرامة عالية عىل صاحبها .وتعليقا ً عىل هذه الحادثة،
رصّ ح وزير الزراعة األســرايل موراي وات "ستكون
هذه أغىل وجبة "ماكدونالدز" اشرتاها هذا املسافر".
تطبّق أسرتاليا سياسة صارمة يف مجال األمن

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

الحيوي يف مســعى إىل حمايــة قطاعها الزراعي
الكبري من اآلفات واألمراض .ورفعت الســلطات
ّ
تفش الحمــى القالعية يف
مســتوى اإلنذار بعد
إندونيســيا ،فارضة فحصا ً دقيقا ً عىل ك ّل اللحوم
املستوردة من هذا البلد.
وال تش ّكل هذه الحمى خطرا ً عىل اإلنسان ،لكنها
من األمراض الفريوسية شديدة العدوى التي تصيب
املوايش .وتضاهــي هذه الغرامــة بقيمتها البالغة
 2664دوالرا أسرتاليا ثمن  567شطرية "ماكمافن"
يف سيدني أو كلفة عدّة تذاكر سفر إىل بايل( .أ ف ب)
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