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مهرجان
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سينمائي لمعالجة النفايات

"فرملة" الدوالر الجمركي :ال مفرّ من "الطباعة"

بوصعب أخفق في "استنطاق" هوكشتاين...
ونصرالله ينتظر "كم يوم بعد"!
تحت ضغط لعبة "شــ ّد الحبال" عىل حلبة الرتســيم
البحري مع إرسائيل ،والخشــية من انزالق الحرب النفسية
إىل حرب عسكرية ضارية ستشــكل حال وقوعها "مأسا ًة
للدولة اللبنانية ومواطنيها" كما توعّ د وزير الدفاع اإلرسائييل
أمــس يف معرض تطرقه إىل احتمــال أن "يج ّر "حزب الله"
إرسائيل إىل رصاع مســ ّلح" ،توىل نائب رئيس مجلس النواب
الياس بوصعب مهمة "استنطاق" الوسيط األمريكي آموس
هوكشــتاين قبيل إطاللة األمني العام لـ"حزب الله" السيد
حسن نرصالله مســاء أمس ،لكنه وخالل االتصال املطوّل
مع هوكشــتاين ،أخفق بو صعب يف مهمته ولم يتم ّكن من

أن يحصــل "ال عىل حق وال عىل باطل" وال أن يأتي بالجواب
الشايف لـ"حزب الله" عدا عن تكرار تأكيد الوسيط األمريكي
متابعة عملية التواصل مع املســؤولني اإلرسائيليني ،عىل أن
"يعاود التواصل معه خالل أسبوع الستيضاح بعض النقاط
تمهيدا ً لوضع تصو ّره خطياً" حيال الجواب اإلرسائييل عىل
الطرح اللبناني الرسمي.
وأمام استمرار الضبابية يف أفق الرتسيم ،أطل نرصالله
عرب شاشــة االحتفالية التي أقامها "حزب الله" يف ذكرى
مــرور  40عاما ً عىل تأسيســه ،والتي اســتُه ّلت بعرض
مرسحي توثيقــي يحاكي عمليات "الحزب" العســكرية

والحروب التي خاضها يف الجنوب وســوريا ،مرورا ً بحرب
تموز من العــام  2006انطالقا ً من لحظة اختطاف الجنود
اإلرسائيليني واســتهداف البارجة اإلرسائيلية "ساعر ،"5
لريسم خارطة أهداف "حزب الله" يف املرحلة املقبلة "التي
تحدد مصرينا جميعاً" ،ويف مقدمها ما يخص "االستحقاق
الداهم خالل األيام القليلة املقبلة" واملتصل بملف الرتسيم
البحري مع إ ٍرسائيل ،لكنه آثر الرتيث يف تحديد "إحداثيات"
املرحلة بــن التصعيد والتربيد عىل الجبهة الجنوبية ...عىل
أساس ّ
أن من انتظر "عرشات السنني" يستطيع أن ينتظر
بعد".
"كم يوم
١٣

أهل "صيرفة" يتخلّون عنها :األسوأ لم يحصل بعد
إقــتـصـــاد ١١
الدوالر إلى صعود...
وحل ّ قد ينقذ
ّ
المتبقي من قدرة
شرائية لألجور

إقــتـصـــاد 12
الشامي :إلقرار
الـ"كابيتال كونترول"
في أقرب وقت

خـــالـــد أبـــو شـــقـــرا
لم ينفع املنظومة الســر املتع ّرج فوق حقل
االنهيار املزروع بـ"ألغام" سعر الرصف .فبعدما
فجرت بخطوات إدارتهــا الثقيلة لألزمة عرشات
األلغام ،تقف اليــوم مرتنحة فوق لغم البنزين .إذ
ّ
إن "املركزي" الذي أوجد "املنصة" كبديل للسوق
املوازية ،ويعترب ســعرها هــو الحقيقي ،لم يعد
يؤمن بها وقد بــدأ بالتخيل عنها تدريجيا ً ملصلحة
السوق "السوداء" .وهذا لم يربز من خالل عزوفه
عن التدخل عليها بمبالغ وازنة فحسب ،إنما أيضا
من التخفف الرسيع من أثقال الدعم عىل البنزين
قبل تحقيق أبسط االصالحات النقدية عىل االقل.
األمر الذي رأت فيه أوســاط متابعة أنه "سيو ّلد
عصفا ً يطيــح بامكانية الســيطرة عىل الدوالر
من جهة ،وقدرة املواطنــن عىل تأمني هذه املادة
الحيوية من جهة ثانية".

عودة الطوابير عند محطات البنزين بالتزامن مع
ارتفاع أسعار المحروقات أمس (رمزي الحاج)

١٣

لبنان يستفيد من تراجع "كلفة الواردات"

اليورو يهوي أمام الدوالر
العـــالـــم 14
جرعة دعم أميركية
جديدة لتايبيه

هوى اليورو أمس إىل أدنى مستوياته مقابل
الدوالر منذ بدأ التداول بــه يف  2002ليصبح أق ّل
من دوالر ،يف ظ ّل أزمــة الطاقة التي تهدّد بركود
يف أوروبــا .أما الدوالر ،فاســتفاد مــن قرارات
االحتياطي الفدرايل األمريكي املتتالية لرفع سعر
الفائــدة ،يف حني خرس اليورو  0,84%من قيمته
بعــد ظهر أمس ليصل إىل أدنى مســتوى له منذ
 2002بواقع  0,9936دوالر.
وحول تداعيــات هذا األمر عــى التبادالت
التجارية املحليــة ،أوضح الخبــر اإلقتصادي
لويس حبيقة لـ"نداء الوطن" أن "تراجع ســعر

رصف اليــورو كان متوقعا ً يف ظ ّل املعوّقات التي
تحــول دون وصول الغاز اىل الدول األوروبية ،كل
ّ
تحسن وضع العملة األمريكية .وعىل
ذلك مقابل
ّ
املحل وبما ّ
أن اقتصادنا مدولر ونستورد
الصعيد
بضائع متنوعة من الدول األوروبية سيعود علينا
ذلك بالفائدة لناحية تراجع كلفة الواردات .أما يف
ما يتعلق بالصادرات وتحديدا ً اىل الدول األوروبية
التي تتعامل باليورو ،فهي ســتكون أق ّل يف ظ ّل
زيادة قيمة العملــة الخرضاء طاملا أن اقتصادنا
مدولر ،علما ً أن صادراتنا ليســت كبرية مقارنة
مع الواردات".
١٣

غانتس :ال نستبعد هجومًا على إيران إذا لزم األمر

واشنطن ُتج ّهز "ر ّدها النووي":
طهران تخلّت عن بعض مطالبها

ح ّركت ترصيحــات غربية وإرسائيلية وإيرانية امليــاه "النووية" الراكدة من
جديد ،بحيث كشفت واشنطن أنّها تعمل بـ"أرسع ما يمكنها" لتجهيز ر ّد مناسب
عىل تعليقات إيران عىل مســودة املقرتح األوروبي الذي يهــدف إىل إحياء اإلتفاق
ً
رافضــة اإلدعاءات اإليرانية بأن الواليات املتحــدة "تُماطل" يف العودة إىل
النووي،
اإلتفاق .وذكر املتحدّث باســم وزارة الخارجية األمريكية نيد برايس أن بالده تجري
عددا ً من املشــاورات "البعض منها داخيل واآلخر خارجي" ،مؤكدا ً أنها سرت ّد عىل
التعليقات اإليرانية فور انتهاء تلك املشــاورات .وأشار إىل أنه "ال تزال هناك بعض
القضايا العالقة التي يجب تســويتها" ،لكنّه أوضح يف الوقت عينه أن واشــنطن
متفائلة ألن إيران تخ ّلت عن بعض مطالبها مثل إزالة "الحرس الثوري" اإليراني من
الئحة "املنظمات اإلرهابية".
١٣

أوكرانيا تكشف حصيلة القتلى في صفوف جيشها

موسكو تتّهم كييف بتصفية
ابنة "عقل بوتين"

الريــاضــية 15
تصنيف المحترفين:
كوريتش من المركز
 152إلى الـ29

ّ
مدمرة في كييف األحد (أ ف ب)
خالل عرض آليّات روسية

ما زالت قضيّة اغتيال الصحافية واملح ّللة السياسية الروسية داريا دوغينا بتفجري سيّارتها قرب موسكو
مساء السبت ،تتفاعل عىل الســاحة اإلستخباراتية والسياسية واإلعالمية الروسية ،حيث اتهمت أجهزة األمن
الروسية "األجهزة الخاصة" األوكرانية بتصفية ابنة "عقل بوتني" ألكسندر دوغني.
ططت له ّ
وإذ تحدّثت أجهزة األمن الروســية عن أن مقتل دوغينا "خ ّ
ونفذته األجهزة الخاصة األوكرانية"،
ادّعت أن الســيارة التي كانت تقودها دوغينا "حورصت من قبل إمرأة تحمل الجنســية األوكرانية ومولودة يف
العام  1979وتُدعى ناتاليا فوفك" ،مشري ًة إىل أن هذه األخرية تبعت دوغينا بسيارة "ميني كوبر" تحمل لوحات
تسجيل صادرة يف كازاخستان وأوكرانيا وجمهورية دونيتسك الشعبية اإلنفصالية يف رشق أوكرانيا١٣ .
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أسـعـد بـشـارة

إتصاالت بين المعارضات:
الحوافز أقوى من الهواجس
يقترب االستحقاق الرئاسي يوما ً بعد يوم،
ويزداد الغموض في معظم المواقع المؤثرة
فيه ال سيما «حزب الله» الذي ينام على ورقة
الخالف بين حليفيه سليمان فرنجية وجبران
باسيل ،ويستفيق على ممارسة الضغط
لتشكيل الحكومة ،الستباق هذا الخالف
المؤدي حكما ً الى الفراغ الرئاسي ،ع ّل هذه
الحكومة تكون مخرجا ً للفوضى التي يستعد
باسيل لممارستها ،عبر بقاء الرئيس عون
في بعبدا ،هذه الفوضى التي هي العنوان
لمحاولة استدراج تأييد علني من «حزب الله»
للمرشح الرئاسي باسيل ،الذي اعطى في
االيام الماضية اشارات جدية الى انه مستمر
بالحلم الرئاسي ،من خالل وضع دفتر شروط
بل دروس عن انتخاب الرئيس األكثر تمثيالً
أو من يحوز على ترشيح صاحب التمثيل
األكبر.
في المقلب اآلخر ،تستمر محاوالت جمع
المعارضات على الرغم من ارتفاع وانخفاض
منسوب التفاؤل بالجهود التي تبذل ،والتي
تتوالها شخصيتان محايدتان ،تعمالن ألن
تكونا نواة اطار تنسيقي بين المجموعات
واالحزاب السياسية والنيابية.
الى اآلن التقت اللجنة المصغرة معظم
اطياف القوى السياسية والبرلمانية،
والحزبية ،وخرجت بانطباع يميل الى التفاؤل
بإمكان تطوير عملها ،الى مرحلة االتفاق على
هدف وربما مجموعة مرشحين للتعامل مع
االستحقاق الرئاسي ،حيث تطمح من خالل
هذه االتصاالت الى تجنيب هذه القوى التشتت
والضياع والتعامل فرادى ومستفردين ،مع
محطة مصيرية سوف ترسم صورة الوضع
في لبنان لست سنوات مقبلة.
في الجولة الشاملة كانت لقاءات للجنة
مع االحزاب منها «الكتائب» و»القوات
اللبنانية» و»الحزب التقدمي االشتراكي» ،ومع
المستقلين ككتلة «التجدد» ومع التغييريين
وقد التقت الكثير من هؤالء النواب ،كما التقت
مع نواب سنة ،ومع مرجعيات ،كل ذلك
للتحضير لتطوير هذه االتصاالت وترجمتها
الى تعاون يسبق االستحقاق الرئاسي.
في محصلة هذه اللقاءات واالتصاالت تظهر
فجوات يمكن ردمها وأخرى تنتظر أوان
الكالم الجدي الذي يتخطى الدلع والخالفات.
فلكل من هذه القوى سواء الحزبية او
المستقلة أو التغييرية هواجسها وحساباتها
المختلفة ،وكل طرف يقرأ االستحقاق
الرئاسي على قياس هذه الحسابات ويبني
بالتالي موقفه ،تبعا ً لها.
في قراءة بعض التغييريين ،جزم بأن
«حزب الله» لن يذهب الى تبني ترشيح
سليمان فرنجية أو جبران باسيل وبالتالي
ال ضرورة لحشد النواب وفق معادلة اسقاط
مرشح «حزب الله» ،ألن «الحزب» برأيهم
ذاهب الى تبني ترشيح اسم وسطي يستطيع
تقديمه كمرشح تسوية .أما البعض اآلخر
من التغييريين فال يرى أن هناك مشكلة في
التنسيق مع الكتل الحزبية ،لكن يتطلب األمر
االستمهال لتمهيد هذا التفاهم بين النواب
التغييريين ،الذين يجد البعض منهم صعوبة
في الخروج من معادلة «كلن يعني كلن»،
باعتبارها التزاما ً امام من انتخبوهم ،ولو
أنهم يعرفون أنها اصبحت قاصرة عن اللحاق
بتحديد المشكلة االساسية ومواجهتها ،اي
مشكلة اعادة التجديد للنهج المدمر الذي
سجل ذروة االنهيار في السنوات الست
الماضية.
في االتصاالت التي تقوم بها اللجنة بين
القوى الحزبية ،أجواء تهدئة بين «القوات
اللبنانية» و»الحزب التقدمي االشتراكي»،
واتصاالت متقدمة بين «القوات» و»الكتائب»،
ولو من دون التوصل حتى اآلن الى الجلوس
حول طاولة واحدة أو ضمن لجنة تنسيق
سياسية .هذه االتصاالت تسير على وقع سباق
بين الهواجس والحوافز ،لكن األخيرة تتجاوز
كل انواع التردد ،ألن االستحقاق االهم بات
قريبا ً جداً ،وهو ما يستلزم الكثير من الجدية
والحسم ،واال ست سنوات جديدة تضاف الى
ما سبق.
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باسيل حفر «"حفرة"» لفرنجية
ّ
الفخ
وجعجع لم يقع في
املطمئنّني لتوليه رئاســة الجمهورية
أالن ســـركـــيـــس
بعد انتهاء والية الرئيس الحايل ميشال
عــون ،وكان يراهن عــى احتفاظ
بدأ الجميع التداول بسيناريوات
«حزب الله» باألكثريــة وبأن رئيس
اإلســتحقاق الرئايس وســط اآلمال
«التيار الوطنــي الح ّر» النائب جربان
املعقــودة عليــه من أجــل املبارشة
باسيل موضوع تحت «نري» العقوبات
بعملية التغيري املنشود.
لم تصــب األزمة فريقــا ً لبنانيا ً
األمريكية وبــأن ال حظوظ لجعجع
بالوصول إىل بعبدا.
واحداً ،بــل إن كل الشــعب اللبناني
ّ
لكن فرنجية الذي كان متفائالً يف
يعانــي ،فحتــى بيئة «حــزب الله»
املرحلة املاضية بات اليوم متشــائماً،
أصابهــا اإلنهيار اإلقتصــادي ،ولم
وذلــك ألن «الحــزب» والحلفــاء ال
تنقذها العملة الخــراء التي تأتي
يملكــون أكثرية الثلثــن يف املجلس
من طهــران ،يف حني أن حركة «أمل»
النيابي ،يف حــن أن العامل األهم هو
بنت شعبيتها بعد تغييب اإلمام موىس
انفجار لغم باســيل فيه وهذا ما لم
الصدر عىل خدمات الدولة ووظائفها،
فانهارت الدولة وبات مو ّ
يكن يف الحسبان.
ظف القطاع
ال شــ ّك أن «حزب اللــه» ال يزال
العام أكثر من يعاني.
الالعب األقوى عىل الساحة املسيحية
ومن جهة ثانية ،فإن الرئاســة
لكنه ال يســتطيع اإلتيان
تشــ ّكل مدخل التغيري ليس
برئيــس جمهوريــة بال
بشخص الرئيس فقط ،بل
موافقة «التيــار الوطني
من خاللها يتبني ما إذا كانت
و»القــوات
هناك تسوية كربى قد تتيح جعجع استوعب الحــ ّر»
سنوات من اإلســتقرار يف اللعبة ولم يدخل اللبنانية» ،فلو فاز فرنجية
مثالً بتكتــل يزيد عن 10
لبنان ،أو أن األمور متجهة في المزايدات
نواب ملــا كان بحاجة إىل
نحو املواجهة القاتلة.
الطائفية
«التيار» أو «القوات».
قبل نهاية والية الرئيس
وأمام هذا الواقــع ،واليقني بأن
ميشال سليمان يف أيار  ،2014حُ رص
جعجع لن يسري بفرنجية ،فإن األخري
الرتشيح للرئاســة بالزعماء املوارنة
وقع يف شباك باســيل ولن يستطيع
األربعة ،وبعد خــروج الرئيس أمني
اإلفالت منه بســهولة ،وبالتايل ّ
فان
الجميل من النادي السيايس والخسارة
حظوظ فرنجية باتت متدنية ،مع أن
املدوية لرئيس تيار «املردة» سليمان
السياســة اللبنانية مفتوحة عىل كل
فرنجية ،إنفرط عقد هذا النادي وبات
اإلحتماالت.
الرتشــيح متاحا ً لكل ماروني يتمتع
ومن جهــة ثانية ،فان باســيل
بحقوقه املدنية والسياسية.
حاول إســتكمال حراكه الرئايس من
ويف الســياق ،كان فرنجية أكثر

خفــايـــا
ّ
توقفت مصــادر متابعة
عند هجوم وزير املهجّ رين عصام
رشف الدين عىل رئيس الحكومة
نجيب ميقاتي بعدما كان النائب
السابق طالل أرسالن بدأ الحملة
عليه .وتساءلت هذه املصادر عن
سبب تجنّب الوزير انتقاد رئيس
الجمهوريــة خصوصــا ً أنه ت ّم
استبعاده عن أكثر من اجتماع يف
قرص بعبدا للبحــث يف موضوع
النازحني.
جعجع كسب جولة أولى على
مرشحي «الحزب»

دون إعالن ترشــيحه ،وحاول إغراء
جعجع بطريقة غري مبارشة يف إعادة
لســيناريو  ،2016أي إعتبار نفسه
وجعجع األكثر تمثيالً وأن من حقهما
ّ
الرتشح للرئاسة تحت عنوان التمثيل
املسيحي ،وعندها فليفز األقوى.
وبهــذه الطريقة يكون باســيل
ّ
كمرشح جديد للرئاسة
فرض نفسه
بعدما أحرقتــه إنتفاضة  17ترشين
والعقوبــات ،ونال تأييد «حزب الله»،
ويراهن عىل ّ
أن «الحزب» سيحشد له
الحلفاء لتأمني فــوزه بالنصف زائدا ً
واحداً.
ّ
لكن جعجع إستوعب اللعبة ولم
يدخل يف املزايدات الطائفية وأبقى عىل
غره كل إغراءات
خطابه الوطني ولم تُ ِ
باسيل الرئاسية والزعاماتية ،ووجّ ه
له رضبة «رئاســية» رافضا ً إنتخاب
رئيــس من  8آذار ،شــاهرا ً ســاح
النصاب الــذي اســتعمله «التيار»
و»الحزب» منذ العام .2005
وأمام كل ما حصل ،فإن باســيل

انشــغلت األوســاط
السياســية بالحديث عن تعيني
قاض ووزير حايل ّ يف منصب أمني
ٍ
بعد إحالة املديــر الحايل للتقاعد
خالل أشــهر .مع أن هناك من
يعترب أنــه من املمكــن أن يت ّم
التمديد للمســؤول األمني الذي
ّ
يتــول ملفــات حساســة أو
اإلستعانة به بعد التقاعد كمدني.
تتحــدث معلومات عن أن
أحد نواب التغيري يف البقاع الغربي
يقوم بزيارات دورية اىل عاصمة
قريبة من دون اإلعالن عنها ومن
دون معرفة أهدافها.

وجّ ه رضبة لفرنجية ،فأتى جعجع ووجّ ه
رضبة لباسيل ومن خلفه لـ»حزب الله»،
وبالتايل فإن جعجع كسب جولة أوىل عىل
مرشحي «الحزب» ،ويبقى انتظار باقي
الجوالت.

قرار رفع تعرفة الكهرباء على النار:
 10سنتات ألول مئة كيلوواط
كــلــيــر شــكــر
خالل االجتمــاع الحكومي غري
الرســمي ،الذي عقده رئيس حكومة
ترصيف األعمال نجيب ميقاتي ،كانت
مســألة رفع تعرفة الكهرباء موضع
نقاش جديّ بني املشاركني ،انتهى إىل
رفض عدد من الوزراء ّ
املس بالتعرفة
اذا لــم تُرفع ســاعات التغذية وهي
رشط أســايس قبل رفــع الدعم عن
فاتورة الكهربــاء ،وذلك بعدما اتخذ
مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان
قرارا ً بتصحيــح التعرفة ووجّ هه إىل
وزير الطاقة الذي يفرتض أنه أحاله
إىل األمانة العامة ملجلس الوزراء.
يف الواقع ،فإنّه ومنذ العام ،1994
ت ّم تثبيــت تعرفة مؤسســة كهرباء
لبنان عند شــطور تبدأ من  138لرية
للكيلوواط/ ســاعة ،يــوم كان ثمن
برميل النفط يقارب العرشين دوالراً.
ومنذ ذلــك الوقت ،ارتفعت أســعار
النفط عامليا ً عــى مراحل ،وصوال ً إىل
مستويات تتجاوز املئة دوالر للربميل،
أي نحــو خمس م ّرات ثمــن الربميل
ســنة  ،1994مــن دون أن يت ّم تبديل
هذه التعرفة عىل الرغــم من ارتفاع
كلفة املحروقات املستخدمة يف املعامل.
ومع حصول االنهيــار املايل وتدهور
قيمة اللــرة ،انخفضت قيمة التعرفة
بالــدوالر النقدي إىل ما دون الســنت
الواحد أو  1,5يف أحسن الحاالت ،بعدما
كانت تتجاوز تسعة سنتات سابقاً.
ّ
فــإن اللبنانيني
أكثر مــن ذلك،
صاروا أرسى مافيا املولدات التجارية
التي تتح ّكــم بيومياتهم حيث تصل
كلفــة الكيلوواط الواحــد أحيانا ً إىل

ســتني ســنتاً ،بينما يرفض البعض
تســديد فاتورة مؤسســة كهرباء
ّ
يفضل السطو والتعدّي عىل
لبنان أو
الشبكة العامة من دون أن يتكبّد أي
لرية يف املقابل.
ّ
وألن نسبة كبرية من املستهلكني
هم من الفئات الفقرية فقد حدّد قرار
مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان،
التســعرية االولية للكيلــوواط بـ10
تطبيق القرار بحاجة إلى مؤازرة أمنية وقضائية
سنتات (عىل ســعر صريفة أي حواىل
ســيايس يؤمّ ن غطاء ومؤازرة أمنية
ثانياً ،كيف ســتتمكن املؤسسة
 2700لرية) ألول مئة كيلوواط وهي
وقضائيــة لكي ال تقع املؤسســة يف
من تحصيــل الفواتري يف ظ ّل الهدرين
تسعرية تشــمل ك ّل املشرتكني الذين
عجز جديد نتيجة التعديات واالمتناع
الفنــي والتقني (حــواىل  38%من
يتخطى عددهم املليون ،فيما ستكون
ّ
عن ســداد الفواتري وهو أمر متوقع.
االنتاج يذهب هــدراً) واالمتناع عن
تسعرية الشــطر الثاني ،بعد تجاوز
ّ
فــإن مجلــس االدارة اتخذ
كذلــك
الجباية (كانت نسبته حواىل  5%قبل
املئة كيلوواط 27 ،سنتا ً لكل كيلوواط.
قرارا ً بإصــدار فواتري ثالثية (فاتورة
وقوع األزمة وإجراءات االقفال بسبب
وبذلك قد تتمكن املؤسســة من سداد
ّ
عن ثالثة أشــهر) وذلك لســداد كل
مرشح لالتساع اذا ما
كورونا) ،ولكنه
ثمن الفيول الذي ستشــريه لتشغيل
مســتحقاتها املتأخرة عن السنتني
رفعت التعرفة حيث سيمتنع كثريون
معامل االنتــاج من خالل التوازن بني
التسعريتني ،مع العلم ّ
األخريتني التــي تأخــرت خاللهما
عن تسديد الفواتري.
أن كلفة االنتاج
الجباية ،مع العلم ّ
أن املتأخرات تبلغ
يقول أحد أعضــاء مجلس اإلدارة
ترتاوح اآلن بني  10و 25ســنتا ً لكل
ّ
حواىل  2500مليار لرية ،وهي غري تلك
إن العقدتــن كانتا موضع نقاش خالل
كليوواط ربطا ً بنوعية املعمل.
املتوجبة عىل اإلدارات الرسمية.
االجتماع املذكور ،حيث
ولكن سلوك هذا
يبــدو ّ
وبالفعــل ،فقد أفــادت مصادر
أن وزير الطاقة
القــرار طريقــه إىل
أن وزير الطاقة وجّ ه أمس كتابا ً
متابعة ّ
وليد فياض وعد بإجراء
التنفيذ ،دونه أكثر من
جه
وزير الطاقة و ّ
إىل األمانة العامة ملجلس الوزراء ضمّ نه
سلســلة اتصــاالت
عقبة أو عقدة:
قرار مجلس إدارة مؤسســة كهرباء،
أوالً ،كيف سيتأمّ ن أمس كتابًا إلى األمانة مع نظراء لــه يف دول
يطلب فيــه اتخاذ اإلجــراءات الالزمة
الفيــول اذا كانــت العامة لمجلس الوزراء قد توافق عــى إمداد
لرفع التعرفة بعدما أبلــغ وزارة املال
ضمنه قرار مجلس إدارة املؤسسة بالفيول كدين،
مؤسسة كهرباء لبنان
ّ
مفلسة (ولو ّ
بذلك ،ويف باله إصدار القرار يف موافقة
ملدة ثالثة أشهر أو ستة
أن مجلس
مؤسسة كهرباء لبنان
اســتثنائية ،علما ً أنه وفقــا ً للنظام
أشــهر ،لكــي تتمكن
إدارتهــا واجــه م ّرة
الداخيل للمؤسسة ،فإن مجلس اإلدارة
املؤسســة من جبايــة الفواتري وتأمني
وزارة املال بمســتحقات املؤسسة من
هو صاحب الصالحيــة يف اتخاذ قرار
املبالغ املتوجبة عليها بدل الفيول .لكن
اإلدارات الرســمية والعامة والتي تبلغ
رفع التعرفة وتتــ ّم املصادقة عليه من
املوضوع ال يزال محور االتصاالت.
حــواىل  1800مليار لرية) ،خصوصا ً يف
ّ
وزير الطاقة وموافقة وزير املال ،وسبق
خــص الهدرين الفني
أمّ ا يف ما
ضوء رفض بعض الجهات التعرفة اذا
والتقني ،فيلفت إىل ّ
ملجلــس الوزارء أن أعطــى موافقة يف
أن مجلس اإلدارة
لم ترفع ســاعات التغذية ،وهي اآلن
العام  ٢٠١٧عىل رفع التعرفة.
طالب بأن يكون القرار موضع اتفاق
ساعتان يؤمنهما الفيول العراقي.
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ماذا بعد  31تشرين األ ّول :فراغ أم مجلس وزراء يمارس ّ
الصالحيات الرئاسية؟

الدكتور حسن الرفاعي :إستمرار ّية السلطة
تعود للحكومة ولو كانت مستقيلة
والتســعني ،واملفارقة أنّه بهذا ال يزال
الــشــمــاعي
د .مـــيــشــال
ّ
ّ
علمة يف الدّستور بكامل قواه العقليّة
أمّ ا وقــد اقرتبنا من الدّخول يف املهلة
يتمتّع بالحكمة الوطنيّة والدّستوريّة
التي تحدّدهــا املادّة  73من الدّســتور
التي يحتاجها لبنان اليوم بالذات للخروج
النتخاب رئيــس للجمهوريّــة ،وبعدما
من األزمات الوطنيّة والدّســتوريّة التي
بدت بورصة األســماء خجولة نوعا ً ما،
نجح الفريق الحاكــم بافتعالها .فيلفت
حيث اكتفى الفرقاء السياسيّون بتحديد
ال ّرفاعي لـ»نــداء الوطن» إىل أنّه «واجب
ّ
مرشحني ي َ
ُعتبون
مواصفات ،ومع وجود
عــى املجلــس النيابي انتخــاب رئيس
ّة
ي
النياب
الكتل
يملكون
طبيعيّني كونهم إمّ ا
ضمن املهلة الدســتورية كما ّ
تنص املادّة
 73من الدســتور ،وكلّ
املســيحيّة الكربى ،كرئيس
حــزب القــوّات اللبنانيّة
تعطيل للنصاب وبالتايل
الدكتــور ســمري جعجع
االنتخابات ،هو خروج
ورئيــس التيــار الوطني بعد دستور الطائف لم عــى النّظــام» .لذلك
الح ّر جربان باســيل ،وإمّ ا يعد لرئيس الجمهور ّية وجب تحديد الجهة التي
ّ
التحكم بإقالة الحكومة ستلجأ إىل التعطيل خالفا ً
مرشــحني سابقني
لكونهم
ّ
للرئاســة كالوزير السابق
للدســتور واعتبارهــا
وتعيين أخرى مكانها
ســليمان فرنجيّــة ،ومع
مســؤولة عــن هــذا
وجود حكومة مســتقيلة كما أنّه ال يمكن تجاوز التعطيل.
وجود رئيس حكومة
هي حكومة ترصيف أعمال،
ســيايس
ويف انتقاد
ّ
ومع وجود رئيســها نفسه
موضوعــي ،يعتــر
ّ
ّ
مكلف
ال ّرفاعــي ّ
مك ّلفــا ً لتشــكيل حكومة
«أن الجهــة
جديدة ،وهو ســبق وتقدّم بتشــكيلته
التي اعتــادت التعطيل هــي حزب الله
لفخامة الرئيس ولم ّ
يوقع عليها األخري،
والتيار الوطني الح ّر وحلف املمانعة .أمّ ا
فعَ َل ْ
ت أصوات املجتهدين الدّســتوريّني،
اليوم فيجب أال يلجأ إىل التعطيل أي نائب
ال ســيّما املق ّربني من العهد ،ومنهم ِمن
ّ
خاصة بعدما نادى
ســياديّ أو تغيرييّ
مستشــاريه ،يحاولون تســويغ بقاء
هؤالء منذ ســنة  2019باستعجال رحيل
الرئيــس عون يف قرص بعبــدا إىل ما بعد
الرئيس عون ،وطالبوه باالستقالة».
 31ترشين األوّل ،أيّ تاريخ انتهاء واليته
وليدعم وجهة نظره عــاد الرفاعي
الرئاســيّة .وتربير هؤالء ّ
أن الرئيس لن
إىل املادّة  62من الدّســتور التي ّ
تنص «يف
يس ّلم السلطة إىل حكومة ترصيف أعمال
حال خلوّ ســدّة الرئاسة أليّ ع ّلة كانت:
انطالقا ً من مبدأ املساواة بني السلطات،
تناط صالحيّات رئيس الجمهوريّة وكالة
بمجلس الوزراء» .وأوضح ّ
فيرصّ ف هو األعمال بنفسه ريثما ينتخب
أن هذه املادّة
المسؤوليّة تقع على رئيسي
املجلس النيابي رئيســا ً ليســ ّلمه سدّة
لم تقل «تنــاط الصالحيّــات بحكومة
الجمهور ّية والحكومة الحاليَّين
ّ
ّ
ّ
الرئاســة .وذلك بحجّ ة عدم ترك البالد يف
تتمتع بثقــة املجلس ألن الشــغور هو
ويقــول الرفاعــي «إن البحــث يف
ُ
فراغ مط َلق.
حالة طارئة ومفاجئة» .وبســؤاله عن
إشكاليّة طبيعة الحكومة التي تناط بها
ســيايس أن
وال يمكــن أليّ مراقب
ترصيح ســبق له وأعطاه ســنة 2014
صالحيّات رئيس الجمهوريّة عند انتهاء
ّ
يقبل بأيّ شــكل بالفراغ ّ
حول اعتبار ّ
ألن لبنان اليوم
أن الحكومة املســتقيلة هي
واليته يُســأ ُل عنه رئيــس الجمهوريّة
كما هو سياسيّا ً منقسم بني مرشوعني:
بحكم امليتة ،اعترب الرفاعي أنه «ال يمكن
بنفســه لتعنّتــه يف توقيع التشــكيلة
ً
ّ
مــروع يقوده «حزب الله» مســتفيدا
اليوم ملــن يعطل االنتخابات الرئاســية
املعروضة عليــه من رئيــس الحكومة
من قوة ســاحه ،ومرشوع أعزل سالحه
ويرضب نصاب الجلسات وملن يحول دون
املك ّلف أي دولة الرئيس ميقاتي».
الوحيد الدّستور اللبناني .وال يخفى عىل
صدور تشــكيلة حكومة جديدة مكتملة
وكذلك يســأل عن هذه اإلشــكاليّة
أحد ّ
أن مرشوع «حزب الله» له ارتباطات
الصالحيّات أن يتذ ّرع بـ»موت الحكومة
الرئيــس ميقاتــي كونــه رصّ ح بعــد
الحارضة» كــي يدّعي ّ
أيديولوجيّــة خــارج حــدود الكيانيّة
أن
تشكيل حكومته األخرية
اللبنانيّة ،وهو يســعى بك ّل ما أوتي من
ّ
هناك اســتحالة يف تس ّلم
للمؤسســة
(الحارضة)
قدرة سياســيّة عىل الســيطرة الكاملة
هــذه الحكومة صالحيّات
اللبنانيّــة لإلرســال:
الرئيس الجميّل عام
عىل الرشعيّة يف الدّولة اللبنانيّة ليمارس
رئيس الجمهوريّة».
«توافقــي مــع الرئيس
جج بأنّ
 1988لم يتح ّ
انقالبه عىل الرشعيّــة بالرشعيّة عينها
وعليه ،يجزم الرفاعي
عــون هو الــذي أوصلنا
أنّــه بــن بقــاء رئيس حكومة الرئيس
بهدف تغيري الهويّة والنظام ملا يشــبهه
الحص إىل تشــكيل حكومة وهو
ّ
الجمهوريّــة بعــد انتهاء هي حكومة مستقيلة رشيــك ضمنهــا ،أيّ ّ
عقائديّا ً وفكريّا ً وحضاريّاً.
أن
ّ
ّ
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ّة
د
املا
ومخالفة
واليته
خاصة
حصــة
هنالــك
ولم يد ِّع أنّها عاجزة
بــه ،وهو رشيــك أيضا ً
تنص ّ
إنتخاب الرئيس واجب
من الدستور التي ّ
أن
لتوضيح الناحية الدســتورية لهذه
«والية رئيس الجمهوريّة قانونًا ليبقى في القصر يف الحكــم» .ما يشــ ّكل
ّ
املســألة ،التقت «نــداء الوطن» الدكتور
ســت ســنوات غري قابلة للتجديد»
هي
تنازال ً عن صالحيّته يف تشــكيل الحكومة
واعتباره ّ
حســن ال ّرفاعي الذي بلغ عامه التاسع
وكذلك مخالفة املــادّة  62التي ّ
تنص أنه
أن رئيس الجمهورية هو رشيك
والتسعني ( 23آب  ،)1923حيث تصادف
ّ
يف حال الشغور ،تؤول صالحيّات الرئيس
حصة
عىل قدم املســاواة معه ،تعود له
ّ
ّ
أيضا ً الذكرى األربعون ملحاولة اغتياله يف
(بغــض النظر عن
إىل مجلس الــوزراء
ويتدخــل يف حجم الحكومة ويف
وزاريّة،
 22آب  ،1982ويعترب الدّكتور الرفاعي أنه
كون الحكومة مســتقيلة) وبني تســ ّلم
توزيع الحقائب واألسماء».
ّ
التاسعة
قد بلغ اليوم األربعني عاما ً وليس
الحكومــة املســتقيلة صالحيّات رئيس
إن هذا القول للرئيــس ميقاتي هو
الجمهوريّة ،فيؤ ّكد الرفاعي دون أي تردّد
ّ
أن «الصالحيّات الرئاســيّة تؤول إىل هذه
الحكومة بحكم األمر الواقع الذي أوصلنا
إليه الفريق املع ِّ
طل ولعدم ترشيع الفراغ».
مع اإلشارة إىل وجود سابقة حصلت
يف العام  1988عندما وصل الرئيس أمني
الجميّل إىل نهاية واليته وهو يرغب يف أن
يستم ّر يف موقع الرئاسة ألكثر من سبب
أق ّله تأمني خلف له يكــون راضيا ً عنه،
ورغم ذلك لم يتســ ّلح الرئيــس الجميّل
ّ
الحص ،الذي
باعتباره حكومــة الرئيس
وصل إىل رئاســة الحكومــة نيابة عن
الرئيس كرامي آنذاك املســتقيل أساسا ً
ّ
واملتــوف ،حكومة مســتقيلة؛ ولم يد ِّع
ً
ً
بأنّها عاجزة قانونا ودســتورا عن تأمني
ســ ّد الفراغ والقيــام بصالحيّات رئيس
الجمهوريّة .بل لجأ إىل تشــكيل حكومة
وغادر القرص يف املهلة الدستوريّة .ما يد ّل
عىل ّ
أن حجّ ة عدم جواز تسليم الصالحيّات
الرئاسية إىل حكومة مستقيلة هي باطلة
وال تستقيم.
ولدى سؤاله عن إمكانيّة تعيني رئيس
الجمهوريّة حكومة يجيب ال ّرفاعي« :بعد
دستور الطائف لم يعد لرئيس الجمهوريّة
التح ّكم بإقالــة الحكومة وتعيني أخرى
مكانها؛ كما أنّــه ال يمكن تجاوز وجود
رئيس حكومة مك ّلف نتيجة استشــارات
ملزمة وليس بوســع رئيس الجمهوريّة
إطالقا ً تحت أيّ ذريعــة إقالته وتكليف
سواه».

الدكتور حسن الرفاعي في منزله

اعــراف بصالحيّة لرئيــس الجمهوريّة
ليست له يف النظام الربملاني أساساً.

الفراغ غير مشرَّع

وأخريا ً بمــا ّ
أن الدســتور ال يرشّ ع
الفراغ ،يــرى الدّكتور ال ّرفاعي ّ
أن «تأمني
اســتمراريّة الســلطة يعــود للحكومة
املوجودة ،ولو كانت مســتقيلة» .وهذا
التوضيح لل ّرفاعي يدحض ك ّل اإلدّعاءات
التــي يعمــل العهد ومستشــاروه عىل
اجرتاحها إلبقــاء الرئيس عون يف قرص
بعبدا.
أمّ ا لدى سؤاله عن دور الرئيس ب ّري
يف قدرته عىل إقفال أبــواب املجلس كما
جرى قبل انتخاب الرئيس عون ،فيجيب
الرفاعــي «إذا لــم يد ُع رئيــس املجلس
النيابي املجلس إىل جلسة النتخاب رئيس
الجمهوريّة ،أو أقفل أبواب املجلس بوجه
النوّاب ومنعهم من ممارســة مهامهم
االنتخابيّــة ،يكون قد ارتكــب مخالفة
لواجباتــه الدســتوريّة ،وأصبح عرضة
للمالحقة الجزائيّة».
ويتابع ال ّرفاعي مستندا ً إىل الدّستور
مذ ّكرا ً أنّه إذا وصلنا إىل األيّام العرشة التي
تســبق نهاية والية رئيــس الجمهوريّة
فبحســب املادّة  73من الدّستور يجتمع
مجلس النواب حكما ً النتخاب رئيس .فإن
تقاعس أو أقفل رئيــس مجلس النوّاب
األبواب ،أمكن للنوّاب أن يجتمعوا حيثما
يشاؤون ويقوموا بتنظيم عمليّة االقرتاع
النتخاب رئيس جمهوريّة جديد» .ويكمل
ال ّرفاعــي« :ال أعتقد ّ
أن أيّ رئيس مجلس
بوسعه أن يع ّ
طل قيام السلطة التنفيذيّة
وانتخاب رئيس جمهوريّة».
ّ
املحصلة ،نحن أمام أيّام تاريخيّة
يف
يف بقاء الجمهوريّــة اللبنانيّة ،فبانتخاب
رئيس نحرتم النظام ونحافظ عليه .فهل
ســينجح نواب برملــان  2022بااللتزام
بالدستور اللبناني وانتخاب رئيس ضمن
املهلة الدســتورية؟ أم أنّهم سيتبادلون
األدوار يف تعطيل هذا االستحقاق املفصيل
ّ
فتتحقق خشــية البطريــرك الراعي من
تطيري النظــام والدعــوة إىل مؤتمرات
حول لبنان قد نعــرف بداياتها وال نعرف
نهاياتها؟

جدول أعمالها كان يتعلّق بملف مرفأ بيروت واألهراءات

جل إجتماع لجنة األشغال :شكرًا جبران
إنقطاع الكهرباء يؤ ّ
يف خطوة غريبة وفريــدة واألوىل من نوعها ،تأجل
إجتماع لجنة األشغال والطاقة واملياه الربملانية الذي كان
مقررا ً اليوم يف مجلس النواب بسبب عدم توفر الكهرباء
ومادة املازوت من اجل تشغيل املولد.
ويف حني أكدت مصــادر اللجنة لـ» نداء الوطن» أن
ســبب التأجيل هو فعالً عدم توفر الكهرباء ،كان ملفتا ً
أن هنــاك مواعيد للجنة االدارة والعــدل ولجان فرعية
منبثقة منها ال زالت قائمة ولم يطرأ عليها أي تعديل.
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وتعليقــا عــى هــذا األمر غــ ّرد عضــو «اللقاء
الديمقراطي» النائب فيصل الصايغ عرب «تويرت» قائالً:
«حالة مؤســفة أن يضطر مجلس النــواب إىل تأجيل
إجتماع لجانه التــي كانت مقررة نهــار الغد (اليوم)
الثلثاء ،نظــرا ً إىل انقطاع الكهرباء وعــدم توافر مادة
املازوت لتشــغيل املولد يف املجلس ،وبالتايل ،عدم وجود
إضاءة وتكييف ومصاعد ،واألهم تعذر تشــغيل أجهزة
الصوت والتسجيل ...شكرا جربان».

وعلمت « نداء الوطن» أن ما كان عىل جدول لجنة
األشغال للمتابعة يتعلق بملف مرفأ بريوت واألهراءات
فيه وأمور أخرى.
تبقى االشــارة إىل أن لجنة الطاقة التي يفرتض
أن تســهر عىل تأمني الطاقة للمواطنني ،ال تستطيع
اإلجتماع بســبب عدم توفر الطاقــة ولع ّل هذا األمر
يشــكل دافعا ً لنواب األمة لجعل هــذا امللف أولوية
مطلقة.

طوني فرنسيس

األعاجيب الثالث!
ثالث أعاجيب إذا ّ
تحققت
خالل األسابيع القليلة المقبلة
ستسمح لنا بالقول إن لبنان هو
فعالً أرض القداسة والصالحين.
رسميا ً لبنان هو على هذه
الصورة .فك ّل زعيم طائفي فيه
يتص ّرف بمقتضى صالحيات
إلهية ،وصاحب الجاللة له
ّ
بالصواريخ
فيه حزب مدجج
واإلرادة والعمق االستراتيجي،
ولهؤالء جميعا ً القدرة على
شعب
مواصلة السيطرة على
ٍ
ّ
يئن منذ ثالث سنوات ثم ينسى
ألمه بمجرد التع ّرض لصنمه
المقيم.
تشكيل حكومةٍ جديدة
سيكون ،إذا ّ
تحقق خالل هذه
ً
أعجوبة
األيام المتبقية من آب،
فائقة التميّز .فتشكيلها سيسمح
باالجتهاد في اتجاهين ،فإمّ ا
ّ
أن والدتها إشارة إلى تسهيل
انتخاب رئيس للجمهورية ضمن
المواعيد الدستورية ،وإمّ ا أنه
من باب اإلحتياط من جانب
فراغ
ذوي النية «الحسنة» لملء ٍ
متوقع في منصب الرئيس قد
يطول أو يقصر.
هنا نلج إلى األعجوبة الثانية
وهي انتخاب رئيس للجمهورية
ضمن المهلة الدستورية.
سيكون ذلك االنتخاب مفاجأ ًة
للحياة السياسية اللبنانية
التي أصيبت بمرض التعطيل
والتمديد منذ عام  .1988ولم
يكن لهذا المرض أن يستفحل
لوال ّ
توفر سياسيين طامحين
إلى السلطة على حساب
المبادئ والدستور ،ولوال
الدعم الخارجي الذي توف ّر
لهم فأجلسهم في مناصبهم
أو انقطع عنهم فردّهم الى
الزاوية .كانت سوريا صاحبة
القرار الخارجي األبرز واليوم
ورثتها إيران وبين طهران
ودمشق بدأ التداول باسم
عريس الجمهورية وتجهيزاته
بما في ذلك ترسيم الحدود
البحرية!
نصل هنا إلى األعجوبة
الثالثة .فهذا الترسيم ال
يجب ربطه باالتفاق النووي
ومفاوضاته ،ففي األساس
تص ّر ايران على عدم تطرق
االتفاق إلى نفوذها اإلقليمي،
وفي موضوع لبنان بالذات لن
تنظر إلى الترسيم وعدمه ّإل
من منظار ذلك النفوذ الذي بات
لبنان إحدى قواعده المتينة.
فإذا ما حصل اإلتفاق بين
لبنان وإسرائيل سنرى ،كما
يقول اإلسرائيليون ويك ّررون،
ّ
منصات وطوّافات لبنانية
و»صهيونية» تعمل في مياه
متقاربة وتحكم عملها التجاري
اإلقتصادي موجبات الهدوء
واألمان ،ما يعني استطرادا ً
تغييب خطابات الحرب وتعديل
الخطاب اإليراني المزمن عن
تحرير فلسطين بصواريخ جبهة
المقاومة اللبنانية!
هل تتحمل إيران مثل هذا
التنازل عن لبنان الجبهة
المتقدمة المفتوحة في مواجهة
محور الش ّر في هذا التوقيت
والظروف المشحونة؟
سيكون ذلك بمثابة أعجوبة
خالصة كالمنطقة االقتصادية
الخالصة ،مثله مثل السماح
للدستور أن يق ّرر من يكون
رئيس الجمهورية… ورئيس
الحكومة!
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محـــــليـــــات
العـــدد  - 914السنــــة الـرابـعـة

ســنـــاء الــجـــاك

قتلوا حتى الكالب
ينصبّ االهتمام السياسي واإلعالمي في لبنان على
اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية ميشال عون
ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي.
يوصف اللقاء بالمصيري الذي يجب أن يتم فيه
التوافق على حكومة تمأل الفراغ الرئاسي المتوقع بعد
شهرين تقريباً ،مع انتهاء والية عون وعدم وضوح
الرؤية بشأن انتخاب رئيس جديد.
ويُنسب إلى «حزب الله» أنه يمارس ضغوطا ً كبيرة
للدفع باتجاه توافق الرئاستين األولى والثالثة على
تأليف تشكيلة حكومية مناسبة لملء الفراغ الرئاسي،
تفاديا ً إلشكالية تس ّلم حكومة مستقيلة صالحيات
رئاسة الجمهورية في مرحلة الشغور.
بالطبع ،ال توضيح لماهية الضغوط .فما هو واضح
في مسألة التفاوض بين عون وميقاتي هو اشتباك حاد
يقوده صهر الرئيس النائب جبران باسيل ،من خالل
فرض الشروط التعجيزية على ميقاتي المرغم ،كما
يبدو ،على التراجع خطوة فخطوة ،وصوال ً إلى القبول
بوزراء موالين للصهر في الحكومة العتيدة.
وبالتأكيد ،ال يرى «الحزب» في األمر قضية تفسد
له التحكم بمفاصل الدولة ،ال سيما أن كل توجهاته
ّ
يحضر للشغور ومنع قيام مجلس النواب
تدل على أنه
بواجباته وعقد جلسة النتخاب رئيس للجمهورية كما
ينص الدستور .فهو ال يستطيع فرض رئيس تابع له،
كما كانت الحال مع إيصال عون إلى قصر بعبدا ،وذلك
ألنه ال يضمن والء نسبة كبيرة من النواب المنتخبين له.
وفي الوقت الضائع ،يتابع «الحزب» مشروع دولته
المنفصل تماما ً عن بقايا الدولة اللبنانية التي تنهار
ليرتها تباعا ً وتزيد من سعير الجحيم الذي يعاني منه
اللبنانيون.
وآخر اإلنجازات التي تباهى بها ،يأتي اإلعالن عن
افتتاح «معلم للسياحة الجهادية» في أول معسكر
أسسه الحرس الثوري االيراني في لبنان عام 1982
لتدريب مقاتلين من «الحزب» في منطقة جنتا في شرق
البالد.
وكان مسؤول أمني رفيع ومتقاعد قد روى لي قبل
عامين أن «الحزب حوّل المنطقة التي تصل لبنان
بسوريا الى خط إمداد عسكري وبشري للقلمون عبر
الطرق المشقوقة الى معابر غير شرعية .وال وجود
للقوى األمنية من جيش وأمن داخلي وجمارك» .وأضاف
ان «الجيش اللبناني كان منتشرا ً في المنطقة بعد حرب
تموز  2006وحتى العام  2009بموجب القرار 1701
الصادر عن األمم المتحدة ،لينسحب بعدها ويتسلمها
«حزب الله» .وكان يدرب فيها عناصره وعناصر عراقية
ويمنية تابعة للمحور اإليراني».
وحكى المسؤول السابق عن «مجموعة من الكالب
الشرسة كانت منتشرة في المرتفعات الشرقية على
الحدود السورية مع لبنان .وكان عناصر الجيش اللبناني
يتولون اطعامها ،فتحولت هذه الكالب الى «عيون
مراقبة» لمصلحة الجيش اللبناني ،وفي الليل إذا ما
حاول أحد التسلل عبر المرتفعات التي تحرسها ،كانت
تبدأ بالعواء وتطوقه وتقوده الى مركز الجيش .وغالبا ً ما
كانت الكالب تمسك بالمتسللين العراقيين او السودانيين
او االثيوبيين الذين يرغبون بالعمل في لبنان».
اآلن يسيطر على المنطقة الصمت المطبق بعد
انسحاب الجيش اللبناني ،وال يعكره سوى هدير
شاحنات التهريب التي تعبر من األراضي السورية الى
االراضي اللبنانية من أعلى الجبل.
ومن يَقم بجولة ميدانية في المنطقة ،يالحظ
بالعين المجردة إمكانات «الحزب» لتأمين نقل كل ما
يعلن أمينه العام عن امتالكه من صواريخ او غيرها.
فهذه المنحدرات تفتح المجال الرحب لحرية الحركة
واالنتقال والتخزين .وال وجود للدولة على امتداد
الحدود.
لكن ماذا عن الكالب؟
ال بد أنهم َقتَلوا حتى الكالب ليستتبَّ الوضع تحت
سيطرتهم ...ألن المطلوب استباحة الحدود وليس
حمايتها...
وألن المطلوب تقويض الجيش وتجويع أفراده حتى
يكفروا بالوالء ...وربما يتدجّ نوا.
وال عجب ،فمن يقتل وطنا ً بكل ما فيه من مرتكزات
مؤسساتية وإدارية ،ومن يغتال كل شخصية يمكن أن
تعرقل مشاريع المحور اإليراني في لبنان ،لن تقف في
دربه مجموعة من الكالب الشرسة والوفية لجيش يجيد
توجيهها لحماية حدود الوطن.
ومن يمنع إجراء ممثلي الشعب انتخابات لتفعيل عمل
الدولة مع رئيس جديد وحكومة جديدة فعالة ربما تفتح
صفحة تلجم االنهيار الحاصل ،ال يضيره اللعب في الوقت
الضائع بعدما اتخذ القرار بإجهاض عملية انتخاب رئيس
جديد للجمهورية في مواعيدها الدستورية ،بغية «فرض
الفراغ الرئاسي على أجندة طاولة التسويات اإلقليمية
والدولية المنتظرة لألزمة اللبنانية».
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متهمًا من يتولّى مواقع حساسة في الدولة باإلفتراء عليه

«"شورى الدولة"» دفاعًا عن نفسه:
أتركونا نعمل بصمت
يف خطوة دفاعية عن نفسه ضد
الحمالت التي يتعــرض لها وبعضها
ممــن هــم يف مواقع حساســة يف
الســلطة ،وشــاكيا ً من الوضع املايل
للقضاة وللواقــع اإلداري يف املكاتب
ونقص القرطاســية ،اجتمع مكتب
مجلس شــورى الدولة  -بدعوة من
رئيســه  -وتداول ،بحســب بيان ،يف
األوضاع الحالية التي يعيشها القضاة
يف مجلس شورى الدولة وانعكاساتها
عىل الناحيتــن املادية واملعنوية لهم،
وتوقف أمــام «الظروف الصعبة التي
يجري العمل يف ظلهــا وتأثريها عىل
امكانية تأدية القايض مهامه بشكل
طبيعي بما يؤمن اســتمرارية العمل
يف هذا املرفق الحيــوي؛ تلك الظروف
الناتجة من ســوء األوضاع املادية من
جهة ومن التعديات واالفرتاءات التي
يتعرض لها قضاة املجلس من جهات
عدة وال ســيما من بعــض من هم
يف مواقع املســؤولية يف الدولة الذين
يفرتض بهم التقيد بالقوانني واألنظمة
التي ترعى عمل مؤسســات الدولة،
حيث بلغت هــذه األمور حدا ً ال يمكن
احتماله او السكوت عنه».
وقــال البيــان« :ان اســتقالل
الســلطة القضائية ازاء الســلطتني
الترشيعية والتنفيذية غدا أمرا ً واجب
التحقق كونه يشــكل عالمة النتماء
املجتمع للديموقراطية ودولة القانون،
فالعمل عىل رضورة انجاز اســتقالل
القضاء يف املبدأ والتطبيق ،هو رضورة
من رضورات النظــام الديموقراطي
ودولــة القانون وتعزيــز ثقة الناس
بالسلطة القضائية ،من هنا رضورة
التشــديد عىل انه ال مجــال لتحقيق
هذا االســتقالل اال يف ظل قوانني تعزز
الســلطة القضائية وتضمن تمايزها
عن السلطتني الترشيعية والتنفيذية
يف اطــار التوازن والتعــاون بني هذه
الســلطات ،بحيث يقتيض االرساع يف
اقرار القوانني ذات الصلة وال ســيما
قانون القضــاء االداري وفق الصيغة
التي وضعها مجلس شــورى الدولة
والتي هــي موضوع اقــراح قانون
تجرى دراسته امام مجلس النواب».
ونوّه مكتب املجلــس بـ»عمل

القضاة لدى مجلس شــورى الدولة
واملســاعدين القضائيني لديه خالل
الســنوات الثالث األخرية ،وما تحقق
من انتاجية مميــزة خاللها حيث ان
العمل بقي منتظمــا ً يف املجلس رغم
األزمات الكبرية التي تعاني منها البالد
والتي انعكســت بآثارها املدمرة عىل
كل القطاعات وال ســيما عىل وضع
القضاء واستمرارية سري عمله بشكل
مجلس شورى الدولة يشكو التعديات
منتظم».
عدم معرفة بنتائج عمله املدمر ألهم
وتوقف عند األمور اآلتية:
مؤسسات الدولة  -يرتكب املخالفات
«اوال :التعديات واالفرتاءات التي
القانونية املزعزعة للثقة بعمل مجلس
يتعــرض لها قضاة مجلس شــورى
شــورى الدولة وبأداء قضاته ممعنا ً
الدولة ال ســيما مــن قبل بعض من
يف تهديم أســس الدولة ويف مقدمها
يتــوىل مواقــع حساســة يف الدولة،
القضاء املستقل الذي يقتيض تجنيبه
ممن يفــرض بهــم ان يكونوا عىل
التجاذبــات والتدخالت املبارشة وغري
قدر املســؤولية التي يتحملونها وما
املبارشة ،وهو ما يعمل مكتب املجلس
تفرضها عليهم مواقعهم ووظائفهم
عىل تحقيقه والحفــاظ عليه إلبقاء
مــن موجبات ،اال انهــم بخالف ذلك
مجلس شورى الدولة بعيدا ًعن املؤثرات
فهم يمعنون يف تخريب أسس الدولة
والضغوط بأي شكل كانت والتصدي
وزيادة البلبلة يف مؤسساتها بدل التقيد
لكل من ينال من قضاة املجلس بسبب
بما يمليه عليهم الدســتور والقوانني
القرارات التي أصدروها .ومما ال شك
واألنظمة املرعية االجراء من موجبات
فيه ان هذه الترصفات تشــكل تدخالً
وأصول يف التعامل.
فاضحــا ً يســتوجب
ويف هــذا املجــال
املحاســبة وال يمكن
يتوجه مكتب املجلس
السكوت عنه.
لكل الذيــن يتعرضون
"«يُمعنون في تخريب
ثانيــاً :الوضــع
لعمل مجلس شــورى
الدولــة  -ســواء عرب أسس الدولة وزيادة املــادي الصعب الذي
مواقــع التواصــل البلبلة في مؤسساتها يعيشــه القايض لدى
االجتماعــي او عــر بدل التقيّد بما يمليه مجلس شورى الدولة
كبقية القضاة ،اذ ان
مؤتمــرات صحفيــة
عليهم الدستور
راتبه يــكاد ال يكفي
 طالبــا ً منهم الكفوالقوانين"»
لتأمــن حاجاتــه
عن التعــرض ملجلس
األساســية لغاية منتصف الشهر ،ما
شــورى الدولة وتركه يعمل بصمت
يتطلب تدخالً رسيعا ً إلعادة التوازن اىل
وفقا ً لألصــول ،فالعمــل القضائي
رواتب القضاة من خالل جعلها عادلة
ليــس مرسحيــات تلفزيونية يجري
تليق بمكانة القايض وتتناســب مع
اســتغاللها من قبل اصحاب املصالح
املهمات الجسيمة املطلوبة منه ومع
لغايات شخصية بعيدة عن املصلحة
األعباء التي يتحملها ومتطلبات حياته
العامة التي يتوخى القضاء تحقيقها.
اليومية .ويجب اال يخفى عن الجميع
اننــا اذ نضع أمام الــرأي العام هذه
ان تحقيق هذا الجانب املادي للقايض
الحقائق ،نتساءل عن الغاية من هذه
من شــأنه تأمني حمايته االجتماعية
الحمالت املمنهجة التي تطاول مجلس
واستقالليته وتوفري الظروف املناسبة
شــورى الدولة وقضاته عند صدور
للقيام بعمله عــى افضل وجه ،علما ً
اي قــرار ال يريض احد األطراف ،فبدل
بأن مكتب املجلس لم يوفر جهدا ً يف هذا
ان يلجأ هذا الطــرف اىل طرق الطعن
املجال اذ قام بمراجعة كبار املسؤولني
املحددة قانوناً ،تراه  -عن قصد او عن

يف الدولة وت ّلقى وعودا ً بهذا الخصوص
لكن لغاية تاريخه لم تتم ترجمتها بما
يحقق االستقرار املطلوب للقايض».
ثالثاً :تبقى االشــارة اىل انه من
الرضوري لتأمني حســن سري العمل
يف مجلس شــورى الدولــة ،يقتيض
تجهيز القلم لديــه بكافة التجهيزات
من قرطاســية وحرب وملفات وأوراق
بشكل ٍ
كاف لطباعة القرارات والتقارير
واالستشــارات واستنساخها ،مع كل
ما يلزم بهذا الخصوص من ســجالت
ووسائل أخرى أصبحت شبه مفقودة
بســبب عدم توافــر امليزانية الالزمة
لذلك ،مما يؤدي بدوره اىل توقف قرسي
عن العمل نتيجة االســتحالة املادية
الناشــئة عن فقدان هذه اللوازم التي
هي من األمور االساسية والجوهرية
للعمل يف قلم مجلس شورى الدولة ويف
أقالم املحاكم كافة .كما يقتيض العمل
عىل انصاف املوظفــن يف القلم الذين
لم ينقطعوا يوما ً عــن عملهم طوال
الفرتات الصعبة التي نعيشــها ،وذلك
بتحسني اوضاعهم املادية لتمكينهم
من متابعة القيام بمهامهم بشــكل
طبيعي».
وتابع البيان»:ان مكتب مجلس
شــورى الدولة يعترب ان هموم قضاة
املجلس هي همومــه ومواقفهم هي
مواقفه وان ما يشغل بالهم ويشتكون
منه مــرر قانونا ً وواقعــاً ،ويرى ان
توقف العمل يف مرفق القضاء االداري
ما هو إال نتيجة حتمية لكل املعطيات
السلبية التي تم عرضها أعاله .ويؤكد
املجلــس انه عىل الرغم مــن انهيار
املجتمع يبقى القضاء املدماك األسايس
السرتداد دور لبنان والدولة واالدارة يف
هذه الظروف التاريخية الدقيقة».

لن ُيلبّي الدّعوة لحضور جلسة «اإلدارة والعدل»

رئيس «"الشورى»"ُ :ت ّ
شكل ضربًا لمبدأ فصل السلطات
بعدمــا وردت يف بعض وســائل االعالم دعوة
موجهة من قبــل رئيس لجنة االدارة والعدل النائب
جورج عــدوان إىل رئيس مجلس شــورى الدولة
القايض فادي الياس ،لحضور جلسة اللجنة ملناقشة
قرار صادر عن مجلس شورى الدولة بشأن إبطال
مناقصة الســوق الحرة يف مطار بــروت ،أوضح
رئيس املجلس أنّه «علم بهذه الدعوة من وســائل
االعالم واســتغرب حصولها وصدورها عن رئيس
لجنــة االدارة والعدل والتي هي موضوع بحث قرار
قضائي صادر عن مجلس شورى الدولة وموضوع
ّ
طعن عن طريق إعادة املحاكمة أمام املجلس ذاته».
بيان صادر عن رئيس مجلس شورى
وبحسب ٍ
الدولة أمــس ،إثر مكاملة هاتفية حصلت بينه وبني
النائب عدوان بموضوع الدعــوة االعالميّة ،أوضح
رئيس املجلس املخالفات الدستوريّة والقانونيّة التي
تشوب هذه الدعوة وهي اآلتية:
 أنّها تش ّكل رضبا ً ملبدأ فصل السلطات املكرسيف الفقرة (ه) من مقدمة الدستور ومساسا ً خطريا ً
باستقاللية القضاء املنصوص عنه يف املادة  20من
الدستور.

 أنّها تشــ ّكل مخالفة للمــادّة  89من نظاممجلس شــورى الدّولة وللمبادئ القانونيّة العامّ ة
ٌ
تنص عىل ّ
التي ُّ
ســلطة مُستق ّلة تجاه
أن القضاء
ُّ
السلطات األخرى يف تحقيق الدّعاوى والحكم فيها،
وال يح ُّد من استقاللها أي قي ٍد ال ُّ
ينص عليه الدستور،
والتي توجب أن تكون املداوالت يف امللفات القضائيَّة
رسيَّة قبل صدور األحكام فيهــا وأن تقترص هذه
املداولة عىل أعضاء الهيئة الحاكمة من دون سواهم.
 أنّها تش ّكل مخالفة للنظام الداخيل يف مجلسالنواب ذاتــه كون املادّة  31منــه ،اقترصت فقط
عىل اإلجــازة للجان إمكان دعــوة الوزير املختص
وفرضت أصوال ً محــددة للدعوة ،إذ إنَّه عندما تُق ّرر
ُ
اللجنة دعو َة الوزير ،يتوجب عىل رئيســها إبالغه
القرار بواسطة رئاســة املجلس ،وذلك قبل املوعد
بثالثــة أيّا ٍم عىل األق ّل عىل أن يرفــق كتاب الدعوة
ببيان األعمال التي ســيجري بحثها عند االقتضاء،
وبالتايل فإن النص املذكــور أوجب أن تكون دعوة
الوزير خطي ًّة وهو لم يتطــرق إىل إمكان دعوة أي
شخص آخر سواه وال سيما رئيس مجلس شورى
الدولة ،بحيث ّ
أن دعوته من قبل رئيس لجنة اإلدارة

ً
مخالفة فاضحة
والعدل عرب وسائل االعالم تش ّك ُل
للمبادئ الدستوريّة والقانونيّة التي جرت االشارة
ً
اضافة إىل كونها تُشــ ّكل تعديا ً من قبل
اليها آنفاً،
سلطة دستورية عىل سلطة دستورية أخرى وتدخالً
يف عملها وبالتايل فهي تعترب منعدمة الوجود وكأنها
لم تكن.
وتابع« :نتيجة التوضيح الذي حصل يف املكاملة
الهاتفيّــة ،اعتقد رئيس مجلس شــورى الدولة يف
حينه ّ
أن رئيس لجنة اإلدارة والعدل قد اقتنع بوجود
هذه املخالفات الجسيمة ،لكنه فوجئ بتكرار دعوته
من قبل هذا األخري ،ومجددا ً عرب وسائل االعالم ،مع
وزير االشــغال العامّ ة ووزير العدل ورئيس ديوان
املحاسبة ورئيسة هيئة القضايا يف وزارة العدل».
وختمّ :
«إن ما يهم رئيس مجلس شورى الدولة
توضيح ّ
أن موقفه من تلك الدعوة يستند اىل األحكام
الدستورية والقانونية ال سيّما تلك التي ترعى عمل
بشكل عام،
مجلس شــورى الدولة وعمل القضاء
ٍ
ويف هذا السياق أتت عدم تلبيته لها ،ولو كانت هذه
األحكام تجيز تلك الدعوة لم يكن ليتوانى لحظة عن
الحضور اىل لجنة االدارة والعدل».

محـــــليـــــات
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عملية اليوم األول لم تكتمل وللمهمة تتمة حتى إيجاد الزورق

الغواصة بدأت البحث واألمواج منعتها
طــرابــلــس  -مــايــز عــبــيــد
أمــا وقــد اســتكملت كل اإلجــراءات
اللوجســتية والعملية لكــي تنطلق غواصة
البحث عن «زورق املوت» بعملها ،بعد يومني
من وصولهــا ،فإن كل األنظــار يف طرابلس
مشدودة إىل مرفأ طرابلس الذي يحت ّل املشهد
يف األيام األخرية ،وإىل ما يمكن أن يسفر عنه
عمل هذه الغواصة من نتائج.
رحلة البحث عــن «زورق املوت» ورفاة
الغرقــى فيه إنطلقت عند الســاعة العارشة
من صباح أمس من مرفأ طرابلس ،بمشاركة
النائب أرشف ريفي وأهايل الضحايا والجيش
اللبناني حيــث قدّمت قيادته التســهيالت
الالزمة لهذه الغاية ،وطاقــم عمل الغواصة
وفريق كبري مــن اإلعالميــن والصحافيني
املحليني والدوليني .واســتغرقت رحلة البحث
تلك أكثر من أربع ســاعات بينما كان األهايل
يحبسون أنفاسهم بانتظار لحظة الحقيقة.
مشوا ٌر طويل قضته الغواصة يف عرض البحر
ّ
لكن
من أجل تحديــد مكان غــرق املركب،
األحوال الجوية بالطبع لم تكن لتســاعد يف
استكمال مهمة البحث.
بُعيد الســاعة الثانية من بعــد الظهر
أعلن الجيش اللبنانــي عرب «تويرت»« ،تأجيل
مهمة البحث عن املركب الغارق قبالة مدينة
طرابلس بسبب ارتفاع موج البحر ما قد يهدد
سالمة الغواصة وطاقمها» ،وهذا إعالن كان
ّ
متوقعا ً بسبب اشتداد املوج والرياح األمر الذي
أعاق تقدّم الغواصة ومنــع نزولها إىل عمق
البحر ،بعدما وصلت تقريبا ً إىل تحديد النقطة
التي قد يكون زورق املوت قد غرق عندها.
عادت الغواصة وطاقمها وكل من واكب
عملها يف يومه األول أدراجهــم باتجاه مرفأ
طرابلس ،عىل أن يتم تحديد وقت الحق إلنزالها
مجددا ً تكون فيه األحوال الجوية أكثر هدوءاً،
والعودة تلك أجّ لت املوعــد مع الحقيقة التي
لطاملا انتظرها األهايل وانتظرتها طرابلس.
وقد رشح قائد القوات البحرية يف الجيش
اللبناني العقيد الركن هيثم ضناوي يف مؤتمر
صحايف مــن مرفأ طرابلــس تفاصيل عمل
الغواصة وتوق ّع أن «يســتمر العمل لعدة أيام
وذلك بحسب ما يتم العثور عليه من نتائج»،

الغواصة في طريقها إلى البحر

مشــرا ً إىل أن «الغواصة يبلــغ طولها 5.68
أمتار وعرضهــا  2.24وتصل اىل عمق 2180
مرتا ً وطاقمها مؤلف من  3أشــخاص هم من
يديرونها .والغواصــة كل فرتة الغوص تبقى
عىل اتصــال دائم مع مدير الغواصة ،هي غري
موصولة بأســاك اىل السطح وبالتايل تذهب
لتنفذ كامل مهمتها وتعود مع التســجيالت
واملالحظات .العمل دقيــق ونحن بحاجة أن
تكــون مختلف النتائج متوقعــة» .وأضاف:
«ملواكبــة مهمــة الغواصة أنشــأت القوات
البحرية غرفة عمليــات خاصة لهذه املهمة
تسمح بمتابعتها بدقة».
وتمنــى النائب اللــواء أرشف ريفي ،أن
تحقق الغواصة النتائج وأن نتمكن من العثور
عــى املركب وانتشــال شــهدائنا وأن نقوم
بما يليق بهم وبوطننــا وبأهلنا يف طرابلس
املدينة التي عانت األم ّرين وال زالت متمسكة
بوطنيتها».
هل ستســمح األحوال الجوية واألمواج
للغواصة أن تتابع مسار عملها؟ من املؤكد أن
مسألة تأجيل البحث عن الزورق سترتك قلوب
النــاس مع ّلقة عىل أمــواج البحر إىل حني أن
يهدأ الجو وتتم ّكن الغواصة من متابعة املهمة
اإلنسانية التي حرضت ألجلها.
فتجربــة اليوم األول لــم تحقق النتيجة
املطلوبة .ولكنها ليست النهاية طبعاً .فالرحلة
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البحريــة الطويلة تلك والتي حصل عىل متنها
حاالت إغماء لبعض اإلعالميني بفعل التغريات
الجوية ،خرجت عىل نية تحقيق نتائج وعادت
بخيبة األهايل من عدم تم ّكنها من النزول تحت
املاء ،يف الوقت الذي لم يجد فيه البعض تفسريًا
لتوقيــف العمل والبحــث ألن األمواج لم تكن
بهذا القدر الذي يعيق عمل الغواصة بالكامل.
وهذا األمر أحدث مساء أمس موجة من ردود
الفعل والتعليقات ،وانقسم الشارع الطرابليس
إزاءها ،بني من اعترب أن هذه الغواصة ليست
إال ألهــداف التصوير وتحديد حالة املركب من
قاع البحر ال أن تنتشل املركب الغارق ،وبني من
يعترب أن الغواصة قادرة عىل انتشــال املركب
وهي أتت لهذه الغاية .كذلك انقســم الشارع
الطرابليس بني من يعترب مــا حصل بوصول
الغواصة بمثابة إنجاز للواء ريفي وعمل كان
عىل الدولــة أن تقوم به ،وبني من اعترب أن ما
يحصل فيه قطبة مخفية وليس فيه أي إنجاز.
إذ كيف لغواصة معــدّة لغايات الغوص تحت
املياه أن تعود من رحلتها بسبب املوج!.
ومن املؤكد أن الغواصة ســتكون مادة
جدل سيايس طرابليس واسع ،وانقسام أيضا ً
يف األيــام املقبلة ،إىل أن تتم ّكــن من تحقيق
األهداف التي جاءت ألجلها .فهل ستحمل هذه
الغواصة الجواب الشايف ألهايل ضحايا زورق
املوت أم ستكون مادة انقسام جديدة؟.

جــان الــفــغــالــي

إذا تشبّه لبنان بالنموذج اليوناني
فالتعافي في  ...2034على األقل
قبل اندالع األزمة المالية واالقتصادية في لبنان ،وبينما
كانت مؤشراتها السلبية تزحف ،تبارى محللون في
الحديث عن أن لبنان يقترب من اإلفالس أو اإلنهيار وفق
النموذج اليوناني.
كانت حالة من الرعب تدبّ في صفوف اللبنانيين حين
يسمعون بـ»النموذج اليوناني» ،وبعضهم ال يعرف شيئا ً
عن هذا النموذج.
كان ذلك قبل اثني عشر عاماً ،أي في العام ،2010
كان لبنان بألف خير ،ولو اصطناعياً ،مع بدء تصاعد
المخاوف ،وكانت اليونان على شفير اإلفالس.
اليوم بعد اثني عشر عاما ً على ذلك المشهد وتلك
المقارنة ،اليونان نهضت فيما لبنان في القعر.
في العام  ،2010لجأت الحكومة اليونانية ،التي رأت
أن خزائنها فارغة ،إلى االتحاد األوروبي والبنك المركزي
األوروبي وصندوق النقد الدولي.
لكن التعافي لم ِ
يأت من فراغ ،فما الذي حصل؟
ّ
«التقشف» ،من خالل خفض
الكلمة السحرية:
معاشات التقاعد واألجور ،وزيادة الضرائب وتجميد
التوظيف العام وخفض ميزانيات اإلدارات وجميع
الهيئات العامة.
ِ
تكتف الجهات المانحة بهذه اإلجراءات بل أطلقت
لم
نظاما ً لمراقبة االقتصاد اليوناني للتحقق من تنفيذ
اإلصالحات المتخذة واستمرار عمليات الخصخصة.
اليونان اليوم ،وكما يقول رئيس وزرائها ،هي «يونان
«مختلفة» ،نموّ قوي وانخفاض كبير في البطالة بلغ 3
بالمئة منذ العام الماضي و 5بالمئة منذ .»2019
المفوضية األوروبية تتوقع نموا ً بنسبة  4بالمئة هذا
العام بينما يتوقع أن يرتفع في المتوسط في منطقة
اليورو إلى  2,6بالمئة.
ما هي العبرة التي يمكن استخراجها من التجربة
اليونانية؟
العبرة األولى أنه إذا التزم لبنان بما التزمت به اليونان،
فإننا نحتاج إلى اثني عشر عاما ً للتعافي أي حتى العام
 !2034وما دون ذلك أو قبل ذلك ،من األضاليل.
حتى اآلن ،ال اتفاق بين لبنان وبين صندوق النقد
الدولي ،ما يعني أن اثني عشر عاما ً ال تكفي للتعافي.
العبرة الثانية أن لبنان يتصرف وكأن ليس هناك
انهيار مالي! أين اإلصالحات ،من خفض كتلة الموظفين
إلى تجميد التوظيف إلى غيرها من اإلصالحات
المطلوبة؟
تعافي قبل العقد
ال
عليه،
ء
وبنا
ذلك،
كل
من
ال شيء
ً
َ
الثالث من القرن الحادي والعشرين ...فيا أيها اللبنانيون،
انتظروا.

«"دولرة"» األسعار ...من الخبز إلى الكهرباء والحليب والبنزين والمازوت

أهل صيدا يشكون همومهم للبحر في المسبح الشعبي
الوطن» أن األزمات تتكاثر دفعة واحدة،
صــيــدا  -مـحـمــد دهــشــة
وقــد تحوّلت لغــزا ً ال يف ّك رمــوزه إال
ّ
التجــار الكبار الذين يســعون اىل الربح
يتغي مشــهد صيدا مع األزمات،
لم
عىل حســاب عذابات الناس وحاجاتهم،
تتك ّرر املعاناة والشكوى معا ً وقد أضيف
واألنكى انها تتجدد وتتفاقم ك ّلما حاولنا
إليهمــا الفــوىض واإلرباك يف أســواق
إلتقاط أنفاسنا ،إنها مفتعلة من البنزين
املحروقات مع بداية األسبوع بعد ترسيب
اىل املازوت وحتى حليب األطفال والهدف
معلومات أن الرشكات املستوردة للبنزين
لن تســ ّلم املادة اىل املح ّ
ليس فقط الدعــم وإنما دولرة كل يشء
طــات ،بانتظار
يف األســواق ونخىش أن يكون املســمار
صدور جدول جديد لتسعري املحروقات،
فأقفلت غالبية املح ّ
األخري يف نعش العملــة الوطنية ونحن
طات وفتحت أخرى
ندفــع الثمن» ،متســائالً
وسط ازدحام.
بمرارة هل يريدون أن يلغوا
وما صــبّ زيت اإلرباك
اللرية اللبنانية من التداول؟
عىل نار املعاناة ،شــكوى
عدد من أصحاب
ليبلغوا الناس بذلك إذاً».
عدد من أصحــاب املو ّلدات
الكهربائيــة الخاصة ،من المولّدات أطفأوها
املخاوف من «الدولرة»،
إمتــدّت اىل األفــران وقد
عدم تســ ّلمهم املــازوت
جة عدم
نهارًا بح ّ
اعتربت نفسها بمأمن عن
من الرشكات املســتوردة تسلّمهم المازوت
األزمــات بعد وعــود وزير
بالتزامن مــع البنزين ،ما
االقتصاد بتأمني الطحني لســبعة أشهر
تسبب بإطفاء مو ّلداتهم نهاراً ،مطالبني
مقبلة ،غري أن بعض األفران أع ّد كميّات
املعنيني بايجاد حل رسيع ملشــكلتهم،
محدودة من الخبز ألنه لم يتس ّلمه ،فيما
املازوت الذي رفع الدعم عنه عاليا ً وح ّلق
ارتفاع ســعر رصف الدوالر برسعة قلب
ســعر الصفيحة ومعها فواتري الرسوم
موازين الحســابات ،تقول ســناء بركة
الشــهرية ،وفق ما يقــول محمد حبال
«أعتقد أن الهدف رفع سعر ربطة الخبز
«إنها قمة املعاناة ،هل هناك إنسان يبقى
مجددا ً ألفني أو ثالثة لتتناســب مع غالء
بال كهرباء أو اشــراك يف القرن الحادي
النايلون ،واملواد املتمّ مة لصناعة الرغيف
والعرشين؟».
والفرق من جيوبنا تحت شــعار ...كي
أمــا وفيــق البني فيؤكــد لـ»نداء

بحر صيدا يعرف كل ّ الخبايا

ال نخــر» .وما زاد من مشــهد اإلرباك
الصيداوي ،الشــائعات التي تحدّثت عن
إمكانية خــروج معمــل ال ّزهراني عن
الخدمــة خالل الســاعات ا ُملقبلة ،حيث
نفت مصــادر وزارة الطاقة ذلك وأكدت
أن «املعمل ما زال يُو ّلد ال ّ
ّ
طاقة وفق قدرة
إنتاجيّة تصل إىل  225ميغاواط يف الوقت
ال ّراهن والفرق الفنية تتعامل مع مخزون
ِ
بهدف زيادة أيام
الفيول بشكل اقتصادي
اإلنتاج ،علما ً أن التغذية الكهربائية حاليا ً
يف ظل القدرة االنتاجية الحاليّة ال تتعدّى

الساعتني يف اليوم ،حيث ال أم َل بزيادتها
والحل يقيض بالحصول عىل كميات وفرية
من الفيول ُملضاعفة ساعات الكهرباء».

البحر مالذ

وبعيدا ً من األزمات ،تحوّل «املســبح
الشــعبي» يف صيــدا يف كل األيام بخالف
الســابق يف عطلة نهاية األســبوع ،مالذا ً
للعائــات الفقــرة واملحــدودة الدخل
للهروب من الهموم واملشاكل االقتصادية
واملعيشية ،حيث ما زال الدخول اليه مجّ انا ً

عىل نقيض املسابح الخاصة ،وفيه يرمي
أفــراد العائالت شــجونهم ،ويف ّرون من
املنازل التي تحوّلت أفرانا ً حامية بســبب
الحــرارة والرطوبة صيفا ً مــع االنقطاع
التام يف الكهرباء وتوفريا ً لفاتورة االشرتاك،
وتقــول الحاجــة وصفية الــرز لـ»نداء
الوطن» وقد قصدت الشــاطئ مع أبنائها
وأحفادها الصغــار« :البحر يســتوعب
همــوم ك ّل الناس ،إنه مالذنــا الوحيد يف
األزمات الصعبة ،وصديقنا الكتوم ،ال يبوح
بأرسارنا ويعرف ك ّل الخبايا».
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دعوات لتضافر الجهود للحفاظ على خصوصيّة إنتاج يرتبط بهو ّية المدينة

«كاس زحلة» في "ليالي النبيذ والعرق"

زحلــــة ـ لوســـي بارسخــــيان
بعــد جبيــل ،البــرون ،جونيه،
بولونيا وضهور الشوير ،ح ّ
طت «ليايل
النبيذ والعرق» لســنة  ،2022يف منبع
الكرمة اللبنانية واملصدر األول لجميع
مصنّعيها ،زحلة .فاســتضافت مدينة
الشــعر والخمر بقلبها ،وسط ساحة
شهداء املدينة ،مصنِّعي العرق والنبيذ
من مختلــف أنحاء لبنــان ،ليوجّ هوا
منها رســالة صمود ومثابرة مستمرة
للنهــوض بالقطــاع ،عــى رغم كل
الظــروف الصعبة التي تعيق مســار
هذه الصناعة منذ ابتيل العالم بجائحة
«كورونــا» ،والتــي جــاءت يف لبنان
معطوفة عىل أزمة إقتصادية إنعكست
عىل القطاعات اإلنتاجية عموماً.
ن ّ
ظمــت املهرجــان جمعية تجار
زحلــة بالتعاون مع املعهــد الوطني
للكرمة والنبيذ واإلتحاد اللبناني للنبيذ
وبرعاية مــن مدير عام الزراعة لويس
لحود ،الذي أعلــن أن عدد املعامل التي
إلتزمت باملواصفات وتسجّ لت يف وزارة
الزراعــة بلغ  61معمــا ً عىل مختلف
األرايض اللبنانيــة .حيــث ذكر مدير
عام معهد الكرمة ظافر الشــاوي أن
«قرابة نصف هــذه املعامل تحتضنهم
زحلة والبقاع ،كما تحتضن املساحات
الشاســعة من كروم العنب ،وهذا ما
يعطي املنطقة موقعــا ً غالبا ً يف عالم
النبيذ اللبنانــي ألنها تحتضن كرومها
وكــروم املنتجــن مــن كل األرايض
اللبنانية» ،وهو ما أ ّ
كدته أيضا ً رئيسة
اتحــاد النبيــذ بلبنان ميشــلني توما
معتربة أن «زحلة هي عاصمة الكرمة
بسهل البقاع ،وهي أقدم وأكرب منطقة
لصناعات مشــتقات الكرمة بلبنان،
وتضم أكثر مــن  80باملئة من الكروم
املزروعة لصناعة النبيذ».
وكان قطاع إنتــاج العرق والنبيذ
خصوصا ً قد شــهد عىل نهضة كبرية

«كاس يلي جامعنا»

من المعرض

يؤمنون بالدور اإلقتصادي والسياحي
قبيل جائحــة «كورونا» ،ما ســهّ ل
تناقل الصناعة بني األجيال مستقطبا ً
الذي يمكــن أن يؤدّيــه قطاعهم ،ال
بل هم يبذلون الجهــد ليحافظوا عىل
عنرص الشباب خصوصاً ،فع ّزز هؤالء
مكتسباته ،خصوصا ً من خالل مراعاة
الخربة بمعرفة إضافية سهّ لت إخرتاق
أذواق جيــل الشــباب
منتجاتهم يف األسواق
اللبناني ،اىل جانب أذواق
العاملية .ولــم يرتدّد
املغرتبني واألجانب ،بما
بعضهم أيضا ً بوضع
يســمح بالحفاظ عىل
إســتثمارات جديدة إستضافت مدينة الشعر
بالقطــاع عــى رغم والخمر بقلبها وسط ساحة هــذه الصناعة الرتاثية
وخصوصــا ً بالنســبة
املخاطر .وقــد أدّت
املنافسة بني املنتجني شهداء المدينة مص ِّنعي
للعــرق اللبناني ،وإنما
اىل تطــوّره جــود ًة العرق والنبيذ من مختلف مع محاولــة تكييفه
مع نمط حياة الشباب
ونوعيــة كما أشــار
أنحاء لبنان
القائــم عىل الســهر
الشــاوي« ،بحيــث
يف الحانــات واملالهــي الليلية .ومن
بلغــت كمية اإلنتاج نحــو  10ماليني
هنــا أصبح واضحــا ً أن خلطة العرق
زجاجة سنوياً ،القسم األكرب منها كان
«اللبنانــي» املمــزوج بنكهات أخرى
يصدّر للخارج ،فأصبح النبيذ اللبناني
تحول نزعة معتمــدة من قبل معظم
يضاهي أشهر األنواع يف العالم».
املنتجني ،الذين أضفى تنافســهم عىل
وعــى رغــم تراجع هــذا الزخم
إنجاح املعرض حيوية أكرب عليه.
بســبب «كورونا» واألزمة اإلقتصادية
وترتبــط صناعة العــرق والنبيذ
العامليــة ،ال يزال الكثــر من املنتجني

زحالويــا ً بذاكــرة شــعبية ،ال يزال
الكثــرون يتداولــون قصصهــا،
وخصوصا ً عندما كانت الكركة تختبئ
بزوايــا املنازل يف األحيــاء وعىل أدراج
املدينــة ،وكان التح ّلق حولها أشــبه
باإللتقاء يف الحانــات واملالهي بأيامنا
الحالية.
ومــن هنا بدا تنظيــم املعرض يف
زحلة تحديدا ً ذا أهمية خاصة ،تتخطى
األهداف اإلقتصادية التي تسعى إلعادة
تفعيل هــذا القطاع وتأمني أســواق
إضافية له يف الخارج والداخل ،وتعوّل
خصوصــا ً عىل الزحليــن واللبنانيني
املنترشيــن يف مختلف أنحــاء العالم.
وإنمــا هــي مرتبطة بهويــة املدينة
التي قال رئيس بلديتها أســعد زغيب
إنها «أســاس صناعة العرق والنبيذ،
وهي البيئة الحاضنــة لهذا النوع من
الصناعات ،وهذا ليس ســوى نتيجة
الرتبــاط هــذه الصناعــة بالرتكيبة
اإلجتماعية واإلقتصادية ملدينة زحلة».

وتوافــق كل من زغيــب ورئيس
جمعية تجار زحلة زياد ســعاده عىل
رضورة التكاتــف وتشــابك األيادي
والجهود لرفع شــأن املدينــة يف هذا
اإلطــار .إذ رأى ســعاده «أن اقتصاد
املدينــة الــذي ينحرص بني الوســط
التجاري والربدوني هو اقتصاد أعرج،
ويجب أن تكون هناك رؤية إقتصادية
للمدينة تتحول رؤية تنموية مستدامة
تعتمد عىل التكامل بني كل القطاعات
واملكونات وتشمل األحياء».
ودعــا ســعادة «اىل التوجه نحو
صناعة ســياحة النبيذ والعرق ،ونحو
تحويل كروم وبيوت زحلــة القديمة
ملشاريع ناشئة منتجة تشجّ ع السياحة
البيئية ضمن فنادق ومطاعم نموذجية
منترشة يف كل األحياء» ،مشددا ً عىل أنه
«إذا تكاتفنا يمكننا تحويل زحلة مدينة
نموذجيــة بخطة توجيهية شــاملة
نحافظ فيها عىل كرومنا وندعم أحياءنا
بالسياحة وبالحرف الصناعية».

المياه لمن يدفع أكثر والموزّع ملك واألزمة تتفاقم

"النقلة" بالدوالر وأصحاب الصهاريج "ما بيتحاكوا"
يتح ّكــم مو ّزعــو امليــاه برقــاب الناس،
النبطيـــة ـ رمـــال جــــوني
يحققون األرباح الطائلة ،وعــادة ما يأتمرون
ألشخاص يتبعون سياسة النكايات والكيديات
بني مازوت رشكة املياه املفقود ،وصناديق
لتعطيل أيّ حل ،ما فاقم األزمة أكثر ،وبحســب
البلديات الفارغة ضاع ح ّل أزمة املياه يف القرى
محمد فإن املوزع يعتمد نظام «فتح وتســكري
وباتــت عطــى بمعظمها .رصخــات األهايل
للحي الذي
السكر عىل األحياء ،وعادة ما يفتحه
تتصاعد ،ولكن عىل األرض ال حلول ،ومشــاريع
ّ
يدفع أكثر ،من هنــاك نلحظ وجود أحياء تنعم
الطاقة الشمسية عالقة يف الكلفة الباهظة.
باملياه وأخرى تعاني األزمة الخانقة».
ال يوجــد قرية أو بلــدة يف منطقة النبطية
لم تتمكن الطاقة الشمسية
ال تعانــي ،بــل عــى العكس
لآلبــار من حــ ّل املعضلة ،عىل
خنقت األزمــة الناس ممن باتوا
العكــس ،أدخلــت العديد من
يتكبّدون شهريا ً بحدود املليوني
لرية لبنانية كلفــة رشاء املياه ،مشاريع المياه التي عمرها القــرى يف جوّ مــن املناكفات
من عمر مشروع عبد العال الحزبيــة« ،مــن بيدفع ومني
من دون باقي الفواتري.
بينفــذ ...وغريهــا» .حاروف
ك ّل مــا يحكى عن حلحلة ال
يعدو كونه خربيــات ومورفينا ً ما زالت حبرًا على ورق فيما
إحدى القــرى التي تعاني أزمة
مخــدرا ً ال أكثر ،الع ّلة بحســب يتخبّط األهالي بأزمة مياه ميــاه حادة رغم وجــود ثالثة
آبــار جوفية داخلهــا ،غري أن
املعنيني تكمن يف املازوت وســوء
لم يسبق لها مثيل
توزيع املياه وأيضا ً يف فتح ِ
األزمة تســتفحل يوما ً بعد يوم
السك ْر
وإقفال ِ
ولم تفلح املســاعي يف وضع ح ّد لها ،بل زادتها
السك ْر ،فاملو ّزعون باتوا جمهورية بحد
تعقيداً ،حتى مرشوع الطاقة الشمســية ألحد
ذاتهم ،يعتمــدون نظام «إدفــع لتحصل عىل
اآلبار دخل بــازار التجاذبــات الحزبية ،ما قد
املياه» ،ما أدّى إىل أزمة سوء توزيع وشكاوى.
يع ّ
طل الحــ ّل ،وربما يدفع باتجــاه فتح جدل
ال يخفي عماد ســطوة مو ّزعــي املياه يف
واسع حول «أحقية املرشوع».
القرى عىل إكســر الحياة هذا ،ويع ّللها بقوله «
ال تهدأ حركة الصهاريج ،هاتف حســن ال
فاتحني جمهورية ع حسابهم ،يتبعون سياسة
يتوقف عن الرنني ،الناس ِعطاش ،وكلفة املياه
الدفع لقــاء املياه ،ما يعني املدعوم بياخد مي»،
تثقل كاهلهم وال تخفــى معاناتهم ،حتى أنهم
وفق عماد فــإن منزله محاذٍ لآلبــار الجوفية
يتشــاركون يف النقلة الواحدة ويعتمدون نظام
يف بلدة أنصار ،ومع ذلك يعاني الشــح يف املياه
التقنني يف اإلستهالك.
بسبب استنسابية املوزع.

صهاريج مياه من النهر إلى المنازل

كان النــاس يعوّلــون عىل املشــاريع املائية
القائمــة عىل الســدود عند نهر يحمــر والوادي
األخرض ،وهــذه كان يمكنها حــ ّل معضلة املياه
وأيضا ً الكهرباء عرب توليدها منها ،ولكن مشاريع
املياه التي عمرهــا من عمر مرشوع عبد العال ،ما
زالت حــرا ً عىل ورق ،فيما يتخبّــط األهايل بأزمة
مياه لم يســبق لها مثيل عىل اإلطــاق ،وكأنهم
ّ
يتحضون لزمن التســعينات حيــث ظ ّلت املياه
مقطوعــة ثالثة أشــهر متتاليــة ،وكان األهايل

يقصــدون الينابيع للتــزوّد بها عــر الغالونات،
مشهد ما زال ماثالً أمام أم محمد التي تتذكر حني
كانت تحمل املالبس إىل «الحاووز» لغســلها وملء
غالونات املياه «وقتهــا ذقنا امل ّر ،واليوم يبدو أنهم
سيعيدوننا إىل هذا العرص مع فارق أننا لن نلجأ اىل
الحاووز بل اىل أصحاب الصهاريج الذين يتح ّكمون
ّ
ويحققون األرباح فالنقلة باتت كالبورصة
باألزمة
كل يوم سعر وفق سعر الرصف ،واملعنيّون يف خرب
كان فعىل من تقرأ مزامريك يا داوود؟».
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إحترف المهنة منذ  40عامًا

"الساعاتي" الصيداوي صالح نسب يعيش
ساعته بكل ساعة...
صيــــدا ـ محمـــد دهشـــة
مهنة الساعاتي التي كانت مرضب
األمثــال يف الحظوظ عرب التاريخ ،تكاد
تلفظ أنفاســها األخرية ،واملثل الشهري
«الحظ ملا يواتي يخيل األعمى ساعاتي»
أسقطته األزمات االقتصادية واملعيشية
يف لبنــان بال رجعة ،وبات الســاعاتي
يعيش كل ساعة بســاعتها بحثا ً عن
قوت اليوم والخبز معاً.
صــاح أحمد نســب ( 58عاماً)،
واحد من هؤالء الذين ما زالوا يحافظون
عىل مهنة تصليح الساعات ،عىل كريس
متواضع خلف بسطة شعبية يف سوق
صيدا التجارية ،يميض يومه يف العمل،
ينتظر زبونا ً وافدا ً ليصلح ساعة يد أو
حائط او يبــدل بطارية انتهى عمرها
بفعل مرور الزمن.
يقول نسب لـ»نداء الوطن»« :إن
مهنة الســاعاتي أصبحــت معرضة
لالندثار بسبب عوامل كثرية تضافرت
لتطوي صفحة عرصها الذهبي السابق،
بدءا ً من األزمة االقتصادية واملعيشــية
وانعدام قدرة الناس عىل رشاء الساعات
الجديدة واإلقبال عىل التصليح ،مرورا ً
بالتطور التكنولوجي وظهور الساعات
األوتوماتيك (اإللكرتونية) محل اليدوية
التقليدية ،وصوال ً اىل انتشــار الهواتف
الخليوية التي باتــت جهاز كومبيوتر
نقاال ً فيها ســاعة وايميل ووســائل
الدخول اىل مواقع التواصل االجتماعي
(الفايســبوك والواتســاب وتويــر
وســواها) ،باتت جهازا ً واحدا ً بعرشة،
فرتاجعــت املهنة ولم يعد لها ســوى
محالت قليلة باقية تعاند اإلقفال».
ويضيف نسب «إن املهنة ال تحتاج
اىل كثري مــن اآلالت واملعــدات ،بل اىل

الخربة واملهــارة ومواكبة التطور ،وقد
تع ّلمتها من معلم ســاعات أرمني يف
صيدا ،ثم فتحت هذه البسطة الشعبية
واكتسبت الخربة املطلوبة منذ أكثر من
 40عاماً ،ومــا زلت أعمل بها رغم قلة
الزبائن ،لقــد تراجع عددهم من  35اىل
 15تقريبا ً يف اليوم ،والسبب أن غالبية
الناس استغنت عن الساعة ألنها تملك
هاتفا ً خليويا ً كبديل من جهة ،وإقبالها
عىل الســاعات الرخيصة يف األســواق
بحيث ال تجتهد يف إصالحها عند تعطلها
من جهة أخرى».
يستذكر نسب وهو يضع منظارا ً
خاصا ً فوق عينه ملعاينة ساعة معطلة
ويمســك مفكا ً صغرياً ،انه لم يصلح
ساعة قديمة من سنوات طويلة ،زبائنه
يف األغلــب يريدون تبديــل بطارية أو
إصالح عقــرب أو تركيب حزام جديد،
ويؤكد «املهنة باتت قوتا ً ال يموت ،لقد
تعودت عليهــا وباتت جزءا ً من حياتي
ومصدرا ً لرزقي مهما كان ،لقد إشرتيت
منزال ً وعلمت أوالدي وها أنا أميض بقية
حياتي فيها رغم كل األزمات والضائقة
املعيشــية خاصة مع احتســاب كل
البضاعة بالدوالر ومحاســبة الزبون
بالعملــة الوطنية ،لقد أصبحت يف هذه
األيام تصليحا ً وترقيعاً».
يف منازل صيداويــة كثرية ،تخىل
أفــراد العائلة عن ســاعة اليد ،بينما
توقفت ســاعات الحائط عن الرنني،
تحولت مجــرد زينة بعدما كانت تذكر
أصحابها باألوقات والصــاة وتناول
الدواء واالستيقاظ صباحا ً وغريها ،لم
تعد لها األولوية يف جدول الحياة ،وفق
ما يقول الحاج عــي البيطار لـ»نداء
الوطن»« :يف خضم األزمة اإلقتصادية
لم يعد ألي يشء قيمة سوى تأمني لقمة
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مهنة باقية ولو قل ّ عدد الزبائن

العيش ،والساعات عىل اختالفها لم تعد
تعني الناس الذيــن يتمنون أن يعيدوا
عقارب الساعة اىل الوراء ليعيشوا حياة
الرفاهية والنعيم من جديد».
توقف الســاعات عن الرنني ليس
وحده الذي ينــذر بتفاقــم األزمات،
ففقدان األدوية وطوابري االنتظار عند

محطات الوقود ،والخشــية من عودة
أزمة الخبز ،واحتجاز أموال املودعني يف
املصارف ،وارتفاع سعر رصف الدوالر
األمريكي والغالء وارتفاع األسعار ،كلها
مؤرشات تؤكد أن حيــاة اللبنانيني لن
تعود اىل سابق عهدها حتى لو تم رشاء
ساعات جديدة وحديثة.

رضوان إسكندر عكاري يتمسك بمهنة الحدادة العربية

إعتبر أن سياسة الترقيع ال تجوز
أص ً
ال مع العدالة

خلف :فليكن موقفنا الموحَّد
شرارة لإلنتفاضة الكبرى

اعترب النائب ملحم خلــفْ ،
«أن يَصل رصاخ
املحامــن أوالً ،ثــ ّم املســاعدين القضائيني ،ث ّم
القضاة ،إىل الح ّد الذي وصــل إليه ،وال حياة ملن
تنادي ،وال من يعالج أو يُجيب ،فهذا أم ٌر رهيبٌ ».
وقال يف بيــان أمس إن «الصورة التي تتظهّ ر
اليوم ،هــي محاولة اغتيال ممنهج ملرفق العدالة
بأركانه الثالثة» ،مضيفاً« :ك ّلنا ضحايا ملنظومة
سلطوية متســلطة عاجزة فاشلة ،هذه السلطة
التي ال تــرى يف القضــاء إال ّ أداة مطواعة تخدم
مصالحها».
وتابع« :الء ،مــش مايش الحال ،سياســة
الرتقيــع لــم تعد تنفــع ،وال تجــوز أصال ً مع
العدالة .لو عدنــا كلنا اىل العمل ،قضاة ومحامني
ومســاعدين قضائيني ،هل فعال ً سيميش الحال؟
ال ،ليس املوضوع حفنة من املال ُ
تنقص أيّ ركن
وحســب ،املوضوع أعمق بكثــر ،يبدأ برضورة
إنجاز التشكيالت القضائية ،مرورا ً بإقرار قانون
اســتقاللية القضاء ،وال ينتهي يف إعالء شــأن
قصور العدل».
ولفت خلف إىل أنه «عىل الرغم من مالحظاتنا
الكثرية واملربَّرة ،لكنّنا نتفهّ م القضاة بانتفاضتهم
ونتفهّ م غضب ك ّل النــاس» ،مؤكدا ً أن «املطلوب
أن نتّحد ،وال يشء غــر ْ
واحــدْ ،
أن نتّحد ،فليكن
موقفنا املوحَّ ــد رشارة لإلنتفاضة الكربى لقيامة
مرفق العدالة ومعه لبنان».

"سيّدة الجبل" :لرئيس يحدّد
حدود الدولة داخليًا وخارجيًا

"الدولة ال تساعد أصحاب المهن التراثية على الصمود"
الشمــــال  -مايز عبيـــــد
يف ٍ
وقت وصــل فيه البلــد إىل أصعب الظروف
اإلقتصاديــة واإلنهيار ثمة البعــض من املواطنني
ما زالوا يرفضون أن يستســلموا للواقع ،واستمروا
باملحافظة عىل مهنهــم وحرفهم ألنهم يعتربون أن
يف الصمود والتحدي كرسا ً لجبــل جليد اليأس الذي
يمنع أفق النور من الظهور ،ومن بني هؤالء رضوان
إسكندر وهو حداد عربي.
ّ
يتمسك إســكندر بمهنة الحدادة العربية التي
ورثهــا أبا ً عن جد .يف قرية كوشــا يف عكار يتواجد
مصنعه املتواضع تحت منزلــه وهناك يصنع العدّة
ويعرضها أيضا ً للبيــع ،ويعترب من القالئل جدا ً عىل
رضوان إسكندر
مستوى الشــمال الذين ال يزالون يتمسكون بهذه
املهنة.
الكهرباء بشكل تام يف املناطق ومنها عكار ،إىل جانب
يصنع إســكندر اللــوازم واألدوات التقليدية
غالء أسعار املازوت وانقطاع مولدات اإلشرتاك ،ش ّكل
املعروفــة للمزارعني والفالحــن وأصحاب املالحم
عامل تراجع يف العمل فاضطــ ّر إىل العودة بالكامل
وربــات املنــازل ،باإلضافــة إىل
إىل األساليب البدائية يف هذه املهنة
األصناف التي تســتهوي السياح
الرتاثية.
أو هواة جمع األدوات الرتاثية .من
يؤكد إســكندر ان يف مصنعه
بمختلف
هذه الصناعات السكاكني
املتواضع هذا يســتطيع أن يصنع
التمسك باألمور التراثية
األحجام واملناجل واملعاول وحتى
الكثــر مــن األدوات الرتاثية ،إال
أصبح صعبًا في هذه
الســيوف .كان يصنع يف السابق
أن غــاء الفحم والخشــب وكل
الظروف
الكثري منهــا ولكن األزمة األخرية
املســتلزمات التي تدخــل يف هذه
دفعته إىل العمل حســب الطلب
الصناعة قد أدى إىل صعوبات كبرية
فيصنع األدوات التي يطلبها منه الزبائن فقط.
ّ
التمسك بهذه الصناعة غري سهل ،إال أن
أصبح معها
طــوّر رضوان بعض الــيء يف املهنة عن أيام
لألزمة وجها ً إيجابيا ً واحــدا ً أنها أعادت الناس من
والده وجده ،فاقتنى آالت وماكينات ومعدات ،تعمل
جديــد إىل الرتاث فعادت القتناء هــذه األدوات ألنها
عــى الكهرباء لترسيع وتــرة العمل ليصبح عمله
أرخص ،ولم يعد هناك ُّ
تمســك بالشكل عىل حساب
«نصف يدوي ونصف كهربائي» ،اال ان أزمة انقطاع
املضمون والنتيجة .زبائنه يف الفرتة األخرية أصبحوا

من كل املناطق ال ســيما من عكار ،ورغم أنه قديم
يف هذه املهنة القديمة إال أنه يســتعمل حسابه عىل
الفايسبوك لرتويج ما يصنع.
ليس لرضوان ولد لكي يعلمه املهنة لتستمر معه،
لكنه يؤكد أنه سيبقى يتمسك بمهنة األجداد إىل آخر
حد ،طاملا ال زال يستطيع تأمني متطلباتها ،ويرى أن
وزارة الصناعة والدولة ال تدعمان الصناعات واملهن
الرتاثية وال يساعدون أصحابها عىل الصمود.
ثمة الكثري من املواطنني اللبنانيني أو الكثري من
أصحاب املهن يف هذا البلد قد وضعوا يف ظروف صعبة
مــن دون أن يكون لهــم أي دور يف ذلك .هم أجربوا
عىل أن يكونوا يف واقع سيئ أضاع عليهم الكثري من
األحالم والتفكري يف التطوير ويف الحفاظ عىل الرتاث
الوطنيّ ،
لكن دولتهم لم تفكر يف يوم من األيام كيف
تحافظ عىل تراث البلد أو كيف تحمي من يحافظون
عليه.

شدّد «لقاء سيدة الجبل» عىل «أن أولوية األولويات
هي لرفــع اإلحتالل اإليرانــي عن لبنــان» ،داعيا ً يف
اجتماعه األسبوعي أمس ،القوى السياسية إىل «مالقاة
الخطوات العملية التي يقوم بها املجلس الوطني لرفع
اإلحتالل االيراني عــن لبنان إلنتــاج خريطة طريق
النتخاب رئيــس للجمهورية ،يعمل لرفع هذا اإلحتالل
من خــال االلتــزام بالثالثية الذهبيــة الوحيدة ،أي
نهائية الكيان وعروبة لبنان وعيشــه املشرتك ،ويحدّد
حدود الدولة داخليــا ً وخارجياً ،وإال فهو رئيس يخدم
ّ
ويرســخ اإلحتالل اإليراني عىل
مرشوع «حزب الله»
لبنان أيّا ً تكن مواصفاته وكفاءاته».
وأكد «اللقاء» يف بيانه ،تركيز العمل والجهود عىل
هذه القضية املصرييــة ،أي رفع اإلحتالل اإليراني عن
لبنان ،بدال ً من التلهّ ي بالكثري من التفاصيل واليوميات
والخالفات «والصعود والنزول عىل القبّان».
وتوجّ ــه إىل اللبنانيني بالقــولّ :
«إن الحفاظ عىل
لبنان هو مســؤوليتكم أنتم قبل أن تكون مسؤولية
السياســيني ،ولذلك أنتم مدعــوون لليقظة ومواكبة
األحداث لحظة بلحظة ،ألنكم أنتم من ينقذ لبنان».
وختــم« :إن القضاء عــى وطنكم يمــ ّر حتما ً
بتفقريكم وتجويعكــم وتهجريكم يف حني أن الخروج
من هذا املأزق التاريخي يتطلــب أوال ً وبداية مقاومة
اإلحتالل اإليراني وإزالته».
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العـــدد  - ٩١٤السنــــة الـرابـعـة

الـثـلـثـاء  ٢٣آب 2022

زياد أبي شاكر" :ريف  "4مهرجان سينمائي
لمعالجة النفايات
أعلن مجلس البيئة و"بيروت دي سي" إطالق الدورة الرابعة من
"مهرجان ريف – أيام بيئية وسينمائية" والتي تمتدّ من  1إلى
 4أيلول المقبل في بلدة القبيات في منطقة عكار .وتحمل
الدورة الرابعة من المهرجان عنوان "ريف صفر نفايات" في

خطوةٍ هدفها نشر الوعي حول كيفية حماية الثروة الحرجية
ّ
ولإلطالع أكثر على
والتنوع البيولوجي ومحاربة التغيّر المناخي.
تفاصيل الحدث ،أجْ َرت "نداء الوطن" حديثًا خاصًا مع المهندس
البيئي زياد أبي شاكر.

ســـــيـــــلـــــفـــــانـــــا أبـــــي رمـــــيـــــا
كيف ومتى وُ لد "ريف"؟
عام  2018قامت املخرجة إليان راهب
وثائقي بعنوان "ميّل يا غزيّل"
بتصوير فيل ٍم
ٍّ
عن إحدى الشخصيات الريفية يف القبيات يف
عكار ،وت ّم عرضه هناك يف املنطقة وحرضه
املئات ،وت ّم إطالق اسم "ريف" عىل الحدث
حينها كونه نشاطا ً ســينمائيا ً يحصل يف
الريف ويجمع الناس عرب السينما يف قضايا
بيئيّةٍ وهكذا كانت االنطالقة.
ما األهداف الرئيسة للمهرجان؟
يهدف املهرجان إىل تســليط الضوء
عىل املناطق الريفية والســياحة البيئية
واملنتجــات املحلية وتشــجيع القدرات
الشبابية والنسائية فيها .وتمتد األهداف
لتصل إىل كيفية معالجة النفايات وترميم
العالقة الســليمة بني النــاس والغابات
وإعادة إحياء العالقة القديمة التي ربطت
اإلنسان بالغابة طيلة القرون املاضية.
ما الذي يميّز الدورة الرابعة من "ريف"؟
هــذه الدورة عنوانهــا وهدفها امللحّ
"صفر نفايات" الــذي بات رضور ًة اليوم
يف بلدنا حيث ســننرش الوعي عن كيفية
تدوير ومعالجة النفايات من خالل الورش
التدريبية واألفــام القصرية .ولن تقترص
الفعاليات عىل عكار فحســب بل سننتقل
يف  1و  2ترشيــن األوّل ا ُملقبل ،وبالتعاون
مع جمعية " ،"Rachaya and Beyondإىل
منطقة راشيا الوادي تزامنا ً مع مهرجان
الدبس التقليدي الذي تن ّ
ظمه املنطقة.
ّ
المرقط رمزًا للدورة
لماذا اختر ُتم الضبع
الرابعة؟
إختــارت إدارة املهرجــان الضبع
ّ
املرقط كرمز "ريف  ،"2022انطالقا ً من
كونه حيوانا ً لبنانيّا ً بامتياز ،ويُعترب ثروة
بيئية ألنه يســاهم يف جعل الغابة خالية
من النفايــات من خــال تنظيفها من
الحيوانات النافقة .لكن ولألسف ،تُالحق
ٌ
ٌ
ّ
خاطئــة بأنها تهاجم
ســمعة
الضباع
البرش ،ممّ ا يزيد من عمليات قتلها يف فعل
ويرسع انقراضها.
إجرامي يهدّد وجودها
ّ

ّ
المرقط رمز "ريف" 2022
الضبع

لكن يف الواقع يخاف الضبع من اإلنسان
ويهرب منه.
هل تتوقعون إقبا ً
ال كثيفًا هذا العام؟
بشــكل
بعد الحجــوزات التي بدأت
ٍ
مكث ّ ٍ
ــف ،ومــع تواجد الســياح يف لبنان
والطالب خارج الجامعات واملدارس خالل
ّ
نتوقع إقبــاال ً كثيفا ً بعد أن
فرتة الحدث،
كان خجوال ً نوعا ً ما العام املايض بســبب
"كورونا" وبسبب أزمة البنزين واملواصالت.
سيتضمن البرنامج؟
ماذا
ّ
أوال ً يجــب االشــارة إىل ّ
أن الدخول
مجاني ولك ّل األعمار .سيت ّم يوميا ً عرض
أفال ٍم محليةٍ ودوليةٍ تســ ّلط الضوء عىل
موضوع األشــجار .مــن ناحيةٍ أخرى،
تُقام مســابقة األفــام القصرية تحت
شعار "التضامن" .وقد ت ّم اختيار أفالم
ُملخرجني شباب تس ّلط الضوء عىل العمل
الجماعي الفعّ ال للتكيّف مع االضطرابات
االجتماعيــة والبيئية الناشــئة وتأثري
املبــادرات الجماعية عىل تمكني املجتمع
ودعمه .وت ّم اختيار تســعة أفالم لبنانية
وسورية قصرية.
وخالل أيام املهرجان األربعة ،تن َّ
ظم
صباحا ً جوالت عدّة يف القبيات واملناطق
ً
وخاصة
املجاورة لتعريــف الزائريــن
الشــباب عىل أشــجار عكار املختلفة:
تاريخهــا وخصائصهــا ودورهــا يف

نوال الزغبي:
ما عندي مشكلة مع سيرين عبد النور
نفت الفنانة نوال الزغبي وجود أي خالفات بينها وبني الفنانة سريين عبد النور،
مؤكد ًة ّ
أن عالقتها جيدة مع كل زمالئها ،معلقة عىل شــائعات خالفها مع ســرين
ً
قائلة" :ما عندي مشــكلة مع حدا أصالً ،ســرين بحبها ،ما عندي مشكلة معها،
ً
مضيفة" :أي شخص موجود إن كان فنان أو غري فنان برحب فيه وبحبه
بالعكس"،
وبتصور معه ،وماغي بو غصن صديقتي وحبيبتي ،لكن أنا كتري لطيفة مع العالم".

معًا الستكشاف طبيعة لبنان وحمايتها

الحفاظ عىل الحياة واألرض ،ويف التأثري
عىل املنــاخ ،كما أهميتهــا االقتصادية
والسياحية .وسنزور أشــجارا ً مميّز ًة،
مثل الشوح واألرز والل ّزاب والقطلب .كما
سريوي خرباء التاريخ والبيئة املعلومات
حول األشــجار ،باإلضافة إىل القصص
واألســاطري الفريدة املتع ّلقة بكل نوع.
تجدر اإلشارة إىل رضورة الحجز ا ُملسبَق
للمشاركة يف هذه الجوالت.
كذلك ،يوم الســبت  3أيلول سنكون
عىل موعــد مــع  60مــؤ ّد ومؤدّية إىل
جانب ضيفة املهرجان جاهدة وهبي يف
ليلةٍ غنائيةٍ مميّزةٍ ،باإلضافة إىل ســوق
املنتجات املحلية الذي ينطلق يوميا ً ابتدا ًء
من الساعة السادسة مساءً.

ممن تتألّف لجنة التحكيم لألفالم
ّ
القصيرة؟
تض ّم لجنــة التحكيم ّ
كل ً من املمثلة
كريستني شــويري واملخرجة املرصية
أمل رمســيس واملنتج اإلسباني فيليبي
الج كورو .وســتمنح اللجنــة جائزتَني
للمتنافسني ،أمّ ا الجائزة الثالثة فستمنح
من قبل الجمهور بعد التصويت لها.
ماذا عن التدريب لـ"صفر نفايات"؟
قبــل انطالق "ريف" بــدأت تدريبات
ّ
خاصة جانبيّة تهدف إىل نرش ثقافة "صفر
نفايات" وتنفيذها مبارش ًة ضمن هيكلية
املهرجان ،من حاويات إعادة التدوير للسوق
البيئي والعديد مــن العنارص األخرى .كما

ســتوجَّ ه النفايات من سوق املواد الغذائية
مبارش ًة إىل السماد.
ٌ
ٌ
ٌ
ملموسة
ودراســة
ورشة فعلي ٌّة
ستشــارك فيها  100عائلةٍ
ٍ
وبيت من
عكار حيث قمنا مسبقا ً بتدريبهم عىل
َ
كيسني
كيفية فرز نفاياتهم املنزلية يف
فقط .وسيتم فرز هذه النفايات خالل
املهرجان وســنُثبت للنــاس أن هذه
الخطة يف التدوير والحفاظ عىل البيئة
ليســت بعيد ًة عن التطبيق وال مج ّرد
كالم يف الهــواء .وســنقوم يف نهايــة
املهرجــان بنقل النفايــات املفرزة اىل
املصانع عرب شــاحنات مجهّ زة ليُعاد
اســتعمالها وسنو ّزع الســماد عىل
مزارعي ريف عكار.

ما هي األفالم التي س ُتعرض خالل المهرجان؟
سيتم عرض  9أفالم وهي:
 "شــجرة السنديان" مليشــيل ســيدو ولوران شاربونييه(تحريك وثائقي طويل -فرنسا).
 "كوستا برافا لبنان" للمخرجة منية عقل (روائي طويل). "الغريب" ألمري فخرالدين (فيلم روائي طويل  -سوريا). " "The Hidden Life of Treesللمخرج يورغو أدولف هفت(فيلم وثائقي طويل  -أملانيا).
 " "The Territoryألليكــس ريتز (فيلــم وثائقي طويل -الربازيل ،اململكة املتحدة ،الدنمارك).

 " "Taming the Gardenلســالومي جايش (فيلم وثائقيطويل -سويرسا ،جورجيا).
" "Waters of Pastazaإلينــــــاس ألفيــــــس (فيلموثائقي  -الربتغال).
 " "Then Came Darkملاري روز أسطا (قصة قصرية  -لبنان). " "Jacob and the talking dogsإلدموندز جانسون (فيلمرسوم متحركة  -بولندا).
املشاركة يف املسابقة حول موضوع
القصرية
باإلضافة إىل األفالم
ِ
التضامن .كما سيت ّم عرضها عىل موقع "."aflamuna.online

تانيا قسيس تستعد لمهرجان "القلعة"
وصلت الفنانة تانيا قسيس إىل القاهرة أمس ،استعدادا ً لحفلها الغنائي املرتقب
غدا ً األربعاء ضمن فعاليات مهرجان "القلعة للموســيقى والغناء" يف دورته الـ،30
حيث ستقدم باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة خالل الحفلة التي ستشهد
أغاني جديدة باللهجة املرصية.

إيهاب توفيق يطمئن جمهوره على صحته
طمأن النجم إيهــاب توفيق ،جمهوره عىل حالته الصحية ،بعد
تعرضه ألزمة صحية األيام املاضية ،نارشا ً صورة تجمعه بأصدقائه
يف العلمني عرب "إنســتغرام" ،كاتباً" :أنا بخري الحمد لله ويف العلمني
مع األصدقاء" .وتعرض توفيق لوعكة صحية األربعاء املايض حيث
عانى من مغص كلــوي مع ارتفاع يف درجة الحــرارة ،ليتبني بعد
خضوعه للفحوصات وجود حصوة يف كليته .وكان طبيبه املعالج قد
نصحه بعدم السفر باســتخدام الطائرة وتفتيت الحصوة بواسطة
جهاز املوجات الصدمية مع االلتزام بالعالج واملتابعة.

٩

nidaalwatan.com
العـــدد  - 914السنــــة الـرابـعـة
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...Locke and Key

OUR RATING

رحلة مريبة داخل قصر مرعب
جـــــــــــاد حـــــــــداد
تبث هذه امللحمة الخيالية املقتبسة من سلسلة
هزليــة معروفة حيــاة جديدة يف قصــص املنازل
املســكونة التقليدية ،فهي تشــمل أيضا ً صدمات
عائلية وبعض املفاتيح القوية.
للوهلة األوىل ،قد يبدو مسلسل Locke and Key
(عائلة لوك واملفاتيح) خليطا ً نموذجيا ً يمكن إيجاده
يف مجموعة كبــرة من أعمــال "نتفلكس" :تدور
األحداث يف قرص مريب ومــيء باأللغاز الغامضة،
وتتمحور القصة حول أشــقاء يصدمهم موت أحد
أفراد عائلتهم ،وتكثر القدرات الخارقة للطبيعة التي
تسمح للشخصيات بشق طريقهم نحو عالم الواقع.
املسلسل مقتبس من كتب هزلية قديمة للكاتب
جو هيل والرسام غابريال رودريغز .صدرت السلسلة
األصلية قبل ظهور شبكة "نتفلكس" بكثري ،لكنها
تتماىش مع األجواء الهوســية واألولويات التجارية
التي تطبع هذا العرص.
تدخل هذه القصة الخيالية يف خانة الرعب بشكل
عام ،لكنها تبدأ عىل شكل حكاية مؤثرة قبل االنتقال
إىل األحداث املرعبة.

فــــي الــــصــــاالت

بعد مقتل األســتاذ "راندال لــوك" ،الذي يعود
للظهور بطريقة مروعة يف لقطات املايض ،تســتعد
أرملتــه "نينا" (درابي ستانشــفيلد) لنقل عائلتها
الصغرية من واشــنطن املمطرة إىل ماساتشوستس
الباردة .يقع هناك قرص عائلة "راندال" املهجور منذ
وقت طويل واملعروف باسم "كيهاوس" ،يف ضواحي
بلدة "ماثيســون" الصغرية .كانت "نينا" قد تخ ّلت
عن تلك الحياة بحثا ً عن بدايــة جديدة ،لكن يعرف
الســكان املحليون هناك الظروف املأسوية يف عائلة
"لوك" ويشعرون بالفضول تجاهها.
يحــارب املراهقان "تايلر" (كونور جيســاب)
و"كينيس" (إيميليا جونز) مشاعر الغضب والعذاب
بعد موت والدهما ،ويبدو شقيقهما األصغر "بودي"
(جاكسون روبرت سكوت) أقل تأثرا ً منهما ظاهرياً.
بعد مواجهة هذه الصدمة املدمّ رة ،تســوء حالة
األشــقاء "لوك" ،فال يكفون عن الشــجار .وعندما
يقفون أمام مكان إقامتهم الجديد ،يبدو لهم القرص
غامرا ً بمعنى الكلمــة .يتميّز تصميم اإلنتاج يف هذه
اللقطة ،وتشمل الغرف واألروقة الشاسعة يف الداخل
زوايا أفقية وعددا ً كبريا ً من األبواب الغريبة.
يمثّل قرص "كيهــاوس" إرث عائلة "لوك" عىل
مســتويات عدة ،إذ يكتشف األبناء بعد فرتة قصرية
أســطورة خارقة للطبيعة تتمحــور حول مفاتيح
مســحورة يحمل كل واحد منها قوة مختلفة .يبدو
"بودي" األكثر انسجاما ً مع الذبذبات الغامضة التي
يصدرها ذلك العالم الســحري الذي يعجز الراشدون
عــن رصده عىل مــا يبدو ،فيســمع املفاتيح وهي
تهمس من الزوايا والشقوق .هو يقيم صداقة أيضا ً
برئ
مع صوت طيفي (اليســا دي أوليفريا) يف أسفل ٍ
مهجورة داخل القرص.
تبدو فكــرة املفاتيح الســحرية بريئة أو حتى

ممتعة يف البداية .يســتطيع كل مفتاح أن يفتح أي
باب يوصل إىل مدخل باب آخر لم يشاهده املستخدم
يوماً :إنها معادلة خيالية لكنها بســيطة بما يكفي
كي يســتوعبها الناس بســهولة .لكــن بعد مرور
بضع حلقات ،حني يجمع "بودي" عددا ً متزايدا ً من
املفاتيح القديمة ،يتّضح للجميع أن بعض املفاتيح
يســتطيع "فتح" الناس ،ما يعني إحداث ثقوب يف
أجسامهم .ي ُِلمح هذا الجانب من القصة إىل مستوى
األفكار الجامحة التي يصل إليها املسلســل ،فيخلط
بني حبكة املنازل املسكونة وبعض الرحالت النفسية
الداخلية ا ُملخدِّرة.
يحاول الشــقيقان األكــر ســنا ً التكيّف مع
مدرستهما الجديدة ،ويســعيان يف الوقت نفسه إىل

التأقلم مع الهجمات الشــيطانية .يستفيد املسلسل
ّ
يجسد كونور
يف هذا الســياق من أداء تمثييل ممتاز.
جيساب ،الذي يشــبه املمثل راين فيليب يف شبابه،
شخصية حساســة عىل نحو مفاجئ ،فيشعر بأنه
مســؤول عن موت والده .أما شقيقته املنطوية التي
ّ
تجسدها املمثلة اإلنكليزية إيميليا جونز ،فهي تختار
طريقــا ً مخترصا ً للتعامل مع أملها النفيس لدرجة أن
تتقمص شخصية جديدة بالكامل.
قد تبدو معظم أجواء املسلسل مألوفة ظاهرياً،
فهو يتّســم يف املقام األول بضخامة اإلنتاج وقوة
املوســيقى التصويرية .لكن تمــ ّر أيضا ً لحظات
مقلقة أو غريبة ،وهي كافية لرفع مستوى املتعة
مع تقدّم األحداث.

 Dragon Ball Superيتصدّر شبّاك التذاكر األميركي
تصدّر فيلم الرســوم املتح ّركة
"Dragon ball super: super
 ،"heroوهــو الفيلــم الحــادي
والعــرون يف السلســلة اليابانية
الشهرية ،شــبّاك التذاكر يف أمريكا
ٍ
إيرادات قاربت الـ20,1
الشمالية مع
مليــون دوالر ،وهو من إنتاج رشكة
" "Crunchyrollاململوكة بنســبة
 95%من مجموعــة " "Sonyوالتي
باتت تهيمن عىل هذا النوع.
وح ّل يف املركز الثاني فيلم ""Beast

من إنتاج رشكة " "Universalوإخراج
ّ
محققا ً
االيسلندي بالتاسار كورماكور،
 11,6مليون دوالر يف أيّام عرضه األوىل.
ويروي الفيلم قصــة هجو ٍم يتع ّرض
له رج ٌل ّ
توفيــت زوجته حديثا ً (يؤدّي
شخصيّته إدريس إلبا) ،وبناته من أس ٍد
خالل رحلة سفاري.
وتراجــع فيلم الحركــة واإلثارة
" "Bullet trainمــن إنتاج "،"Sony
الذي كان متصــدّرا ً إيرادات شــباك
التذاكــر يف األســبوعني املاضيني ،إىل

ّ
محققا ً  8ماليني دوالر.
املركز الثالــث
مأجور يف
قاتل
ويؤدّي براد بيــت دور
ٍ
ٍ
قطار يبدو مكت ّ
ظا ً بأمثاله.
ٍ
يف املرتبة الرابعــة ح ّل فيلم "Top
ّ
يحقق
 "Gun: Maverickالذي ال يزال
ً
أرقاما ً
مرتفعــة ،إذ حصد  5,9ماليني
ّ
وحقق
دوالر يف أســبوعه الثالث عرش.
ٍ
إيرادات
الفيلم من بطولة تــوم كروز
بلغت  683مليــون دوالر محليّا ً و703
ماليني دوالر يف الخارج.
ويف املرتبة الخامســة ،وبرتاجع

ثالثة مراكز عن األسبوع املايض ،جاء
فيلم الرســوم املتحركة "DC league
 "of super-petsمــن إنتاج "Warner
ٍ
عائــدات بلغت 5,8
 ،"Brothersمــع
ماليني دوالر.
وعاد ًة ما يكون شــهر آب بطيئا ً
عىل صعيد إيرادات شبّاك التذاكر ،إنّما
ُ
سجّ ل تراج ٌع أكرب من املعتاد يف اإلقبال
عىل الصاالت إذ كانت النسبة أق ّل بنحو
ً
مقارنة مع آب .2019
40%
(أ ف ب)

سلسلة  James Bondمستمرّة األمير وليام يُغادر مع عائلته إلى ويندسور
حتى 2037
اتفق صنّاع سلسلة أفالم "جيمس بوند"
التي بدأت عىل الشاشــات يف العام  ،1962عىل
استمرار اإلنتاج حتى العام  ،2037وتم توقيع
االتفاقية مع استوديو األفالم ""Warner Bros
للتأكد من أن أفالم " "007التي جمعت املليارات
ستستم ّر ،إىل عيد ميالده الخامس والسبعني.
لم يقع االختيار بعد عىل من ســيت ّم
إِنْت َِقاؤه ليكون جيمــس بوند الجديد بعد
انســحاب إدريــس إلبا مــن املحادثات،
وأشــارت املعلومات إىل أن الطريق فارغ
أمام الجاسوس الخارق األيقوني الجديد.
ّ
املفضل ليح ّل
وكان إدريــس إلبا ،االختيار
محل دانييل كريج باعتباره الجاســوس
الخارق ،لكنه حريــص عىل متابعة أدوار
أخــرى ،بل إنه قــدّم قائمة باألســماء
املقرتحة من املمثلني لتجسيد الشخصية.

يعتزم األمــر وليام وزوجته كيت مغادرة وســط لندن
لالســتقرار يف دار ٍة قرب قرص ويندســور حيث تُقيم امللكة
خيار لجأ إليه الزوجان من أجل مصلحة
إليزابيث الثانيــة ،يف
ٍ
ً
وإنطالقة
أطفالهما بهــدف منحهم قدرا ً أكرب مــن الحرية
ً
طبيعية قدر اإلمكان يف الحياة .وينتقل دوق ودوقة كامربيدج
إىل دارة أدياليد كوتاج قرب القرص الواقع عىل بعد  35كيلومرتا ً
ً
قريبة من
غــرب العاصمة .ويف هذه الدارة ،ســتكون العائلة
امللكة البالغة من العمر  96عاماً ،بينها  70عاما ً من الحكم.
يُذكر ّ
أطفال ،وهم جورج وشارلوت ولويس.
أن لألمري ثالثة
ٍ
وجورج البالغ من العمر تسعة أعوا ٍم ،هو الثالث يف ترتيب خالفة
العرش بعد جدّه تشارلز ( 73عاماً) ووالده وليام .وسيت ّم تعليمه
وشقيقته شارلوت (سبع سنوات) وشقيقه لويس (أربع سنوات)
أرض تمت ّد عىل مساحة  21هكتاراً.
يف مدرسةٍ خاصةٍ عىل ٍ
وتقدّم المربوك ،التي تقع عىل بعد  20دقيقة بالســيارة
ً
ً
لكن الشــقيقني األكرب سنّا ً
داخليةّ ،
مدرسة
من ويندســور،
ُ
ســيتابعان الدراسة خالل النهار .وســيدفع الزوجان إيجار
ّ
التنقل من أموالهما الشــخصيّة،
الدارة الجديــدة وتكاليف

وكذلك الرسوم املدرســية لألطفال الثالثة ،والتي تُقدَّر بنحو
 53ألف جنيه إســرليني ( 62500دوالر) ســنوياً .مع ذلك،
سيحتفظ دوق ودوقة كامربيدج ،وكالهما يبلغان من العمر
عمل ومق ٍّر
 40عاماً ،بمسكنهما يف كنسينغتون ،وهو مكان
ٍ
رسمي شأنه يف ذلك شأن قرص باكينغهام للملكة( .أ ف ب)
ٍّ
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مـــــــــــــــســـــــــــــــرح
قدم "التشــبيك للتواصل الثقايف" عىل مدرجات
معبد "باخوس" يف قلعة بعلبــك األثرية ،مرسحية
"العادلون" أللبــر كامو ،من إخراج كارولني حاتم،
برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون بني "يزن" وجمعية
"ريشة ونغم" وبلدية بعلبك.
توزع رواد املرسح داخل معبد "باخوس" ما بني
مفرتشــن لألرض ،ضمن حلقات عائلية عىل األغلب،
وجالسني عىل الكرايس التي فرضت توزيعها العشوائي
يف خلفية املعبد طبيعة الصخور عىل أرضية املكان الذي
ما زالت اللوحة التي تؤرخ أعمال تنقيب البعثة األملانية
يف زمن اإلمرباطــور غليوم الثاني إبان العهد العثماني
تتصدر جدرانها ،ملشــاهدة املرسحية املستوحاة من
عمل الروائي والكاتب املرسحــي الفرنيس األصل مع
جذور إسبانية لجهة والدته ،والجزائري املولد "كامو"،
والحائز عىل جائزة نوبل يف األدب عام .1957
تدور أحــداث العمل حــول تخطيط خلية من
الثوار الغتيال الزعيم املســتبد الدوق األكرب سريجي

تـــــــكـــــــريـــــــم

الـثـلـثـاء  ٢٣آب 2022

"العادلون" عرض مسرحي واعد في قلعة بعلبك
ألكســاندرو فيتش يف العــام  1905بتفجري عبوتني
ناسفتني أثناء مرور موكبه ،ولم ينجح اإلعداد املكثف
للعملية يف املرة األوىل من تنفيذ الهجوم عىل املوكب،
إال أن إرادة االنتقام من الطغاة تغلبت عىل مشــاعر
الحب ،فإنقاذ شعب من طاغية وتحقيق العدالة ،أوىل
من اإلنرصاف إىل رغد العيش والتمتع برفقة الحبيبة،
حتى ولو كان الثمن الســجن والحكم املربم باإلعدام
شنقاً ،فكل يشء يرخص يف سبيل الشعب وقضاياه.
وأتقن املمثلون املطلون عــى عالم املرسح من
مقاعد الدراسة الجامعية األداء ،وأثبتوا جدارة لم تحد
منها رهبة املكان الذي تحلم كربيات الفرق العاملية يف
نيل رشف املشاركة بمهرجاناته .ولكن لألسف غيّب
روعة أدائهم ،عدم إيالء القيمني عىل العمل االهتمام
املطلوب للصوتيــات ،فكانت حناجرهم الوســيلة
إليصال ما أمكن من األفــكار يف رحاب مكان ضمن
الهواء الطلق ،منفتح عىل السماء ومطل عىل املوقع
األثري املتجذر يف التاريخ والحضارات.

"القاهرة السينمائي" يُكرّم لبلبة في دورته الـ44
قرر مهرجان "القاهرة السينمائي
الدويل" تكريم الفنانــة الكبرية لبلبة،
بمنحها جائزة الهرم الذهبي التقديرية
إلنجاز العمر ،تقديرا ً ملسريتها املهنية
وذلك خــال فعاليات دورتــه الـ،44
املقــرر تنظيمها من  13إىل  22ترشين
الثاني املقبل.
ويف املناسبة ،علق رئيس املهرجان
حســن فهمي قائــا ً إنــه "تكريم

مُستحق لفنانة أفنت عمرها يف تقديم
عرشات األعمــال الســينمائية بكل
حب وإخــاص ،وبذلت أقىص جهدها
ليكون ما تقدمه جديــرا ً بأن يعرض
لجمهور عشق ظهورها عىل الشاشة
الساحرة" ،مضيفاً" :رغم عطائها عىل
مدار ســنوات حياتها إال أنها ما زالت
تثري الصناعة بمشــاركاتها وما زال
لديها الكثري لتقدمه ،ويل الرشف أنني

شاركتها ذلك املشــوار من خالل عدة
أعمال جمعتنا سابقاً".
بدوره قال مديــر املهرجان املخرج
أمــر رمســيس" :إن لبلبة مكســب
حقيقي لكل مخرج وإضافة لكل عمل
تشــارك فيه ،وذلك لقدرتها الهائلة عىل
تقديم األدوار بتلقائية شديدة وبمهارة
متقنة وبكاريزما مُحببة للجمهور".
وعَ ربت لبلبة عن سعادتها بالتكريم

مشــر ًة اىل انّه "رغم تكريمها يف الكثري
من املحافــل الدولية واملحليــة ،إال ّ
أن
تكريم مهرجان القاهرة له طابع خاص
ً
واصفة اياه بأنه "بمثابة
بالنسبة لها"،
الجوهرة التي تتوج مســرتها الفنية،
وبخالف كونــه أحد املهرجانات الدولية
الكربى ،فالوقوف عــى مرسحه كأحد
ا ُملكرمني هو حلم ورشف كبري يتمنى كل
فنان مرصي أن يناله".

بــــــــيــــــــئــــــــة

تقلُّص األنهار الجليدية السويسرية إلى النصف
خــرت األنهــار الجليدية
الســويرسية نصف حجمها منذ
ٌ
دراسة
العام  ،1931حسبما أفادت
ٌ
حديثة تمّ ت خاللها مراقبة ذوبان
األنهار الجليدية يف جبال األلب.
بشــكل
ولِفهــم تطوّرها
ٍ
أفضل ،قام الباحثــون بإعادة
بناء تضاريس مجموعة األنهار
الجليديــة الســويرسية التي

كانت موجــودة يف العام .1931
واســتخدموا صورا ً أرشــيفية
( 21700صــورة التُقطت بني
عامــي  1916و )1947تغ ّ
طي
 86يف املئة من السطح الجليدي
الســويرسي كما اســتخدموا
ّ
املجسم ،وهي
القياس بنا ًء عىل
تقني ٌ
ّــة تُحدّد طبيعة وشــكل
وموقع اليشء باستخدام الصور.

ويف ُ
الصوَر ،بــدا نهر فيرش
الجليدي الذي لم َ
يبق منه ســوى
قليــل من البقــع البيضاء
عد ٍد
ٍ
الصغرية يف العــام  ،2021وكأنّه
بحــ ٌر ضخ ٌم من الجليــد يف العام
ّ .1928إل أن العلماء يشريون إىل ّ
أن
بشكل
األنهار الجليدية لم ترتاجع
ٍ
متواصل خالل القرن املايض ،فقد
ٍ
عرفت فرتات نمــ ٍّو يف عرشينات
وثمانينــات القــرن املايض .كما
تُظهر املقارنة تراجعا ً جليديّا ً كبريا ً
بني عامَي  1931و.2016
واآلن تذوب أنهــار الجليد
بوتــر ٍة أرسع أكثــر فأكثــر.
فبالرغــم مــن أنّهــا خرست
خمســن يف املئة مــن حجمها
بني عامــي  1931وّ ،2016إل
أنّها خرست أكثر من  12يف املئة
يف ســتة أعوا ٍم فقط بني عامي
 2016و ،2022وهــو ما يُنذر
بكارثــةٍ مُقبلةٍ يجــب التح ّرك
ومحاولة التصدّي لها( .أ ف ب)

طحالب سامة وراء نفوق األسماك في نهر أودر
اشتبهت السلطات يف أملانيا وبولندا أمس يف أن
الطحالب السامة مســؤولة إىل حد كبري عن نفوق
أكثر من  100طن من األســماك يف نهر أودر الذي
يعرب البلدين .وكتب نائب وزيــرة البيئة البولندي
جاســيك أوزدوبا يف تغريدة أن "الفحوصات التي
أجريــت حتــى اآلن أكدت وجود طحالب ســامة
معروفة باسم "بريمنيسيوم بارفوم".
عىل الجانب األملاني ،فــإن النتائج األخرية من
"معهد اليبنيس" وجامعة فيينا تؤكد الشــكوك يف
أن التطور الجماعي لطحالب سامة يمكن أن يكون
مســؤوال ً عن نفوق األسماك" ،عىل ما ذكر املتحدث
باســم وزارة البيئة األملانية أندرياس كوبلر ،مشددا ً
عىل أن األســباب التي تفرس مثل هذا النفوق الهائل
لألســماك وبلح البحر متعــددة .وتنترش الطحالب
الدقيقة املشار إليها واملعروفة أيضا ً باسم "الطحالب
الذهبيــة" يف مصبات األنهار وتنمــو عادة يف املياه
املالحة مع نسبة ملح أقل من البحر .وأشار املتحدث
إىل أنــه إذ تمكنت من التكاثر إىل هــذا الحد يف املياه
العذبة لنهر أودر ،فإن هذا يظهر ملوحة غري طبيعية
للنهر والتي يمكن أن تعود أسبابها إىل الصناعة.
ويعزو الخرباء ارتفاع نسبة امللوحة إىل انخفاض
مســتويات املياه وارتفاع درجات الحرارة .وتحاول

برلني ووارسو تحديد ســبب هذا التلوث الهائل لنهر
أودر ،والذي تم الكشــف عن مــداه يف منتصف آب.
واشتبه الطرفان يف وقت سابق يف أن املواد الكيميائية
لعبت دوراً .لكن وزيرة البيئة البولندية آنا موســكوا
أكدت الحقا ً أن "أيا ً من العينات التي تم تحليلها حتى
اآلن لم تظهر موا ّد سامة".
وقد أدت الكارثة إىل توتر العالقات بني البلدين
إىل حد ما .واتهمــت أملانيا بولندا بالتأخر يف إبالغها
عن حجــم التلــوث .وتنتقد الحكومــة البولندية
اليمينية الشعبوية بشــدة لكونها لم تتخذ قرارات
مبكرة بتطويق موقع الكارثة( .أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

ال تخاطر كثريا ً هذا اليوم
وخصوصا ً يف ما يتعلق باألمور
املادية ،ألن النتائج قد ال تكون
مضمونة.

تسيطر عليك الرومنسية الزائدة
وتبذل جهدك إلرضاء الحبيب
وإسعاده ،فتنجح يف ذلك.

قد يطرأ اليوم ما يعاكس مشاريعك
الجديدة قليالً ويعرقل ترقية ما،
لكن ال تيأس فاأليام املقبلة تحمل
إليك الكثري من املفاجآت.

تنتظرك السعادة مع الحبيب
بعد طول صرب وتعود األفراح
لتسيطر عىل األجواء.

تعيد النظر هذا اليوم يف
استثماراتك وطريقة إرسافك
للمال خشية الوقوع يف خسائر
كبرية تعجز عن تعويضها.

ال تجعل قلقك وعصبيتك
يؤثران يف عالقتك بالحبيب،
فهو بالغ الحساسية ويتفهم
وضعك جيداً.

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

إنتبه إىل ترصّ فاتك ألن ثمة
شيئا ً قد يثري غرية الحبيب
ويوقعك يف مشاكل معه.

قد تجد نفسك مجربا ً عىل اتخاذ
قرارات مهمةّ ،
لكن العقبة تكمن
يف رفض الرشيك لهذه القرارات.

استمرار أحد الزمالء يف الكذب
عليك يضايقك ويدفعك إىل
االبتعاد عن جو العمل الجماعي
بعض اليشء.

عالقتك بالحبيب مستقرة بسبب
اعتمادكما الرصاحة والحوار
الهادئ ،وتمضيان معا ً أجمل
األوقات الرومانسية.

يشكل هذا اليوم نقطة تحول
يف مجال أعمالك ومشاريعك
نحو األفضل أكثر مما كنت
تتوقع ،فهنيئا ً لك.

عد إىل الواقع وفكر بعقالنية،
ال ترفض نصائح الرشيك ألنه
يريد مصلحتك.

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩١٤الســـنة الـرابـعـة
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إن كان اللبنانيون ال يدركون حجم االنهيار فمصيبة وإن كانوا يدركون فالمصيبة أكبر

ّ
المتبقي من قدرة
الدوالر إلى صعود ...وحل ّ قد ينقذ
شرائية لألجور
أن يصل الدوالر إلى  34ألف ليرة ،فهذا األمر
ليس بجديد .فقد حدث أن تجاوز سعر
الصرف منذ فترة عتبة  37ألف ليرة ،قبل
أن يرتد سريعًا إلى  28ألفًا .لكن الفرق هذه
المرة ،أن طلقات مصرف لبنان «الفشينك»،
أعجز من أن تُخيف الدوالر ُ
«المتحنجل»
صعودًا ،وتر ّده «كرجًا» إلى مستويات أدنى
كما حدث عصر يوم الجمعة  27أيار الفائت.
خـــالـــد أبــو شـــقـــرا
كل املؤرشات االقتصادية ،السياسية،
والنفسية تدل عىل أن سعر الرصف مستمر
يف االرتفاع .وبالنظر إىل مســاره العام منذ
بداية األزمة ،يُتوقع أن يتجاوز عتبة  37ألف
لرية قريباً ،ليعــود ويرتاح عليها فرتة من
الزمن قبل أن يواصل مشواره التصاعدي.
إال أنه مع استمرار التأزم السيايس ،وتعطيل
االصالحات ،ومغادرة املغرتبني ،ورفع الدعم
عن املحروقات ،وفرض الدوالر الجمركي،
ســتصبح فرتة ثبات الدوالر عىل سعر ما
أقرص ،ومعدالت ارتفاعه أرسع .وعليه ،لن
تكون قيمة اللرية مقابل الدوالر هي املعيار
لسعر الرصف إنما رسعة تبدلها .وهو ما
يعد أخطر بما ال يقاس عىل االقتصاد ،وآلية
التسعري والتضخم ورضب القدرة الرشائية
للمداخيل.

عوامل الضغط على سعر الصرف

باالضافة إىل تراجع قدرة مرصف لبنان
عىل ضخ الــدوالر عىل منصة صريفة ،فان
تفصيل بعض املؤرشات التي سبق ذكرها
يظهر أســباب الضغط الكبري عىل ســعر
الرصف ،ومنها:
 مواصلة مرصف لبنان سياسة رفعالدعــم التدريجي عــن املحروقات .حيث
خفض نســبة الدوالر املؤمن من قبله عىل
ســعر منصة صريفة السترياد البنزين من
 70إىل  55يف املئة .األمر الذي من شأنه زيادة
الطلب عىل الدوالر من الســوق الســوداء
بالتوازي مع نسب التخفيض املتسارعة.

ّ
يخفض الدعم على البنزين وعودة للطوابير في عطلة نهاية األسبوع
«"المركزي"»

مستوى رئاسة الجمهورية! أسئلة ذيلية،
 مغادرة املغرتبني وفقدان األســواقال تُطرح ليجاب عليها ،إنما لالســتهجان.
مصدرا ً مهمــا ً لعرض الدوالر ،كان قد أراح
فاليــوم قد يكون بمقــدار مرصف لبنان
«املركزي» من التدخل بكميات وازنة طيلة
التدخل ليضخ الــدوالر عىل منصة صريفة
االشهر الثالثة املاضية.
لتخفيض سعر الرصف« ،إنما هذا سيكون
 زيــادة الطلب عىل الــدوالر لرشاءعىل حساب ما تبقى من حقوق للمودعني
السلع من الخارج تحسبا ً من رفع الدوالر
يف املصارف مــن جهة ،وتكبــر الفجوة
الجمركي.
 إنعدام الخدمــات العامة ،خصوصا ًالنقدية من جهة أخــرى» ،يقول طويلة،
لجهــة الكهربــاء والنقل .مــا يفرض
«حيث من املتوقع أن ننهي العام عىل فجوة
استمرار الطلب املرتفع عىل
بمقدار  80مليار دوالر تفوق
املحروقات مــن أجل النقل
حجم االقتصــاد بـ  5مرات،
الخاص واملولــدات وقطع
واحتياطي عمالت أجنبية يقل
من المتوقع أن ننهي
غيار السيارات.
عن  10مليارات دوالر .وذلك
العام على فجوة
 الفقــدان التدريجيبعدما كانت الفجوة (الفرق
ملصادر الدوالر ،وال ســيما
بني موجــودات ومطلوبات
بمقدار  80مليار
مع اســتنفاد التوظيفات
املركزي تجــاه املصارف ) ال
دوالر تفوق حجم
االلزامية يف مرصف لبنان.
تتجــاوز  45مليارا ً يف بدايات
االقتصاد بـ 5مرات
 إنعــدام الثقــة بأيالعــام  ...2020وهذا يعني
تغيري جدي ممكــن أن يحدث عىل صعيد
العجــز عن تنفيذ كل الوعــود التي تطلق
التوصل إىل اتفاق مع صندوق النقد الدويل.
لحماية صغار املودعــن وزيف االدعاءات
أمــام هــذه التحديــات الخطــرة
بامكانية التعويض أقله بـ  100ألف دوالر
عىل كل مودع .فأموال هــذه العملية التي
واملتفاقمة« ،ما زالت املنظومة تضيع الوقت
ّ
تفوق  30مليار دوالر لم تعد متوفرة ومن
وتخــر البلد مع كل
جريــا ً عىل عادتها،
شبه االستحالة إعادة تأمينها».
إرشاقة شمس بني  20إىل  30مليون دوالر
يف املقابل تســتمر الدولــة بالحلول
مما تبقى من نقد صعــب» ،يقول الخبري
الرتقيعيــة غري املســتدامة التــي تفاقم
االقتصادي جان طويلة ،و»هذا أصل البالء
املشــكلة ،و»ال تغني عن جــوع» ،برأي
الذي ال يمكــن مداواته إال ّ بتغيريها» .فهل
طويلــة .و»من االمثلــة الفاقعة عىل ذلك
يعقل بعد  3سنوات عىل نشوب أقىس أزمة
االستمرار بطباعة كميات كبرية من العملة
اقتصادية يف تاريخ دول العالم أال تتشــكل
ّ
الوطنية لتغطيــة مصاريف القطاع العام،
النيابية
حكومة رسيعا ً بعد االنتخابــات
وخصوصا ً رواتــب املوظفني .وعىل الرغم
تضطلع بمسؤولياتها االصالحية! أو حتى
من استمرار ارضابهم منذ أكثر من  3أشهر
أن تكون هنــاك تهديدات جدية بفراغ عىل

تظهر حلول مــن قبيل مضاعفة الرواتب،
فقط لكي يحرضوا مرتني باالســبوع إىل
العمل .وبدال ً مــن تطبيق إصالحات جدية
تؤمن استمرارية املرفق وال تنهك االقتصاد
وتضعف القدرة الرشائية ،يتجهون إىل حل
ترقيعي آخر برفع الــدوالر الجمركي ،مع
كل ما سيسببه من مضاعفات لالقتصاد،
و»حرق» ما تبقى مــن احتياطيات عملة
اجنبية اسرتاتيجية كان يجب استعمالها
مع بــدء االصالحات .وهــم يراهنون من
وجهــة نظــر طويلة عىل «خرطوشــة»
احتياطي الذهب بعد نفاد العملة الصعبة
املتأتية مما تبقى مــن توظيفات الزامية
وحقوق سحب خاصة.

الحل بالدولرة الشاملة

ّ
تقصد عدم القيام باالصالحات املرجوة
والتســليم جدال ً بحتمية استمرار تدهور
سعر الرصف يفرتض باملســؤولني برأي
رئيس املعهد اللبناني لدراســات الســوق
 LIMSد .باتريك مارديني ،اتخاذ إجراءين
بشكل فوري ،وهما:
األول ،يتعلــق بالحد مــن تداعيات
انهيار سعر الرصف الســلبية ،من خالل
االنتقــال إىل الدولرة الشــاملة يف مختلف
القطاعــات .وقد رأينا نجــاح التجربة يف
القطاع الســياحي ،حيث ســاعدت عىل
تأمني آلية تسعري مســتقرة حفظت حق
صاحب العمل والزبون .فلم يضطر صاحب
املصلحة لالبقاء عىل االســعار باللرية مع
ارتفاع الدوالر وتحمل الخسارة من جيبه،
أو يرفعها ويخرس ثقة زبائنه.

رقم اليوم

«"الهيئات"» :لتحديد الدوالر الجمركي على  8أو  10آالف ليرة
إجتمع رئيس حكومة ترصيف األعمال
نجيب ميقاتــي مع وزير الزراعة يف حكومة
ترصيف األعمال عباس الحاج حســن وت ّم
التــداول يف ملف التصدير اىل أســواق الدول
العربية وغري العربيــة ،ويف نهضة القطاع
الزراعي يف شــكل عــام واآلليــات املتّبعة
وتنشــيط هذا العمل ،ويف موســم البطاطا
والتفاح والعنب وكيفية مساعدة املزارعني يف
هذا اإلطار .وقال الحاج حسن «وعد الرئيس
بأن تكون هناك خطوات رسيعة وملموسة
من خالل تفعيل التكامل بني وزارة الزراعة
وباقي الوزارات والتشــبيك مع الدول التي
نصدّر إليها».
من جهته وضع وزير األشــغال العامة
والنقــل يف حكومة ترصيــف األعمال عيل
حمية رئيــس حكومة ترصيــف األعمال
نجيب ميقاتي يف صورة املشاريع التي ّ
نفذت

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 0.9937
هرفينا األوكرانية
$ 0.0273

يف املطــار واملرافئ البحرية بــن طرابلس
وبريوت ،واملشــاريع املســتقبلية ملرفأي
طرابلس وبــروت واملطار ورؤيــة وزارة
األشــغال العامة والنقل وإدارة مرفأ بريوت
لكيفية إعادة إعمار املرفأ.
كما وضعه يف صورة ما ّ
حققته املرافئ
البحرية واملطار من إيرادات للخزينة العامة،
فأحد املرافق العامة لوزارة األشغال العامة
والنقل ّ
حقق يف شهر ايرادات توازي تلك التي
ّ
تحققت طيلة عام .2021
والتقــى ميقاتــي وفدا ً مــن الهيئات
االقتصادية برئاســة الوزير السابق محمد
شــقري ،وت ّم التــداول يف موضــوع الدوالر
الجمركي ،وقال شــقري طالبنا قبل  8أشهر
أن يكون الدوالر الجمركي عىل سعر يرتاوح
ما بــن  8000و 10000لــرة كحد أقىص.
خالل هذا اإلجتماع كررنــا موقفنا وأبدينا

االسترليني
$ 1.1750
الين الياباني
$ 0.0073

بيـتـكـوين
$ 21368
الذهب
$ 1748

مالحظات بشــأن بعــض األمــور ومنها
موضوع الســيارات ،حيث يجــب األخذ يف
االعتبار رضورة عدم التســاوي يف ســعر
الــدوالر الجمركــي بني الســيارات كافة،
فهناك الســيارات الرخيصة التي تستعملها
الطبقات الفقرية ،ومنها املســتعملة أيضا ً
وتلــك التي يرتاوح ســعرها بني  5و 7آالف
دوالر والسيارات الجديدة التي يبلغ سعرها
 10آالف دوالر .لذلك يجب أن تبقى عىل دوالر
جمركي منخفض .أما الســيارات املرتفعة
الســعر فــوق  100ألــف دوالر فيمكن أن
يشملها سعر جمارك مرتفع».
أضــاف« :فهمنــا من دولــة الرئيس
ميقاتي ،أن هذا املوضــوع يتط ّلب إقراره يف
املجلــس النيابي الســتصدار قانون ،ولكن
نتمنّى أن يبدأ الدوالر الجمركي بمبلغ ما بني
 8اىل  10آالف كحد أقىص».

CMC crypto
$ 497
الفـضـة
$ 18.95

الثاني ،وقف العوامل التي تدفع باتجاه
هذه التقلبات واالنهيــارات املتواصلة من
خالل تسعري مختلف الســلع والخدمات
بالدوالر .وهو ما يســمح للمؤسســات
بالتســديد لعمالهــا بالــدوالر .وبالتايل
املحافظة عىل قدرتهم الرشائية والحد من
انهيارها .فاذا انهار ســعر الرصف إىل 60
ألف لرية يبقى مثالً راتب العامل  100دوالر
وال يصبح  50دوالراً.
أما يف ما يخص موظفي القطاع العام
الذين يستفيدون اليوم من دولرة رواتبهم
عىل أســاس التعميم  ،161فــان الدولرة
الشــاملة تســمح للدولة بتقايض جميع
رسومها ورضائبها بالدوالر ،وبالتايل السداد
ملوظفيهــا بالدوالر أيضــاً .و»هذا يتطلب
العمل بشكل معكوس عما يجري اليوم»،
بحســب مارديني .فال يجوز البدء بدولرة
الرضائب والرسوم مثل الدوالر الجمركي،
قبل دولرة املداخيــل للرشكات واملواطنني.
فيتم البدء بدولرة االسعار من بعدها االجور
ومن ثــم الرضائب والرســوم ويف النهاية
رواتب املوظفني يف القطاع العام.
«أكثر ما يثري الدهشــة واالستغراب
يف آن هو عدم اســتيعاب اللبنانيني لحجم
الخســارة التي تكبدوهــا» ،يقول جان
طويلة .فــاذا كانوا ال يعلمون مصيبة وإذا
كانوا يعلمون وال يترصفون فاملصيبة أكرب.
فمع إقفال  2022يصبح من املستحيل ر ّد
أكثر من  10يف املئة مــن حقوق املودعني
والتضخم ســيأكل القدرة الرشائية لبقية
املستهلكني ...وحبل االنهيار عىل جرار عدم
اتخاذ أي خطوات لالصالح.

%168.5

نسبة زيادة أسعار
اإلستهالك السنوية
في تموز

إرتفع «مؤرش أســعار اإلســتهالك يف لبنان لشهر تموز 2022
بنســبة  168,45يف املئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام .»2021
كما بلغ تضخم أسعار االســتهالك خالل األشهر السبعة األوىل من
السنة  50يف املئة إستنادا ً إىل إدارة اإلحصاء املركزي يف رئاسة مجلس
الوزراء .وســجّ ل الرقم القيايس ألسعار اإلســتهالك يف لبنان لشهر
تموز  2022ارتفاعا ً بنســبة  7,42يف املئة مقارنة مع شهر حزيران
 ،2022كما بلغ هذا الرقم إرتفاعا ً عىل صعيد املحافظات كما ييل:
يف محافظة بريوت بنسبة  10,40يف املئة.
يف محافظة جبل لبنان بنسبة  6,36يف املئة.
يف محافظة الشمال بنسبة  8,09يف املئة.
يف محافظة البقاع بنسبة  8,89يف املئة.
يف محافظة الجنوب بنسبة  6,32يف املئة.
يف محافظة النبطية بنسبة  6,62يف املئة.

الروبل
$ 0.0168

اليوان الصيني
$ 0.1460

الليرة التركية
$ 0.0553

بــرنــت
$ 95.76

خام WTI
$ 90

طن القمح
$ 321.5
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الـثـلـثـاء  ٢٣آب 2022

ّ
ويخفض سعر الصرف وعجز ميزان المدفوعات"
"يحافظ على اإلحتياطي والسيولة

أخبار سريعة

الشامي :إلقرار الـ"كابيتال كونترول" في أقرب وقت
تمنّــى نائب رئيس مجلــس الوزراء
التايل :هل ما زلنــا بحاجة لهذا القانون؟
سعادة الشامي أن "يق ّر قانون الـ"كابيتال
الجواب نعم ولعدة أسباب.
كونرتول" يف أقرب وقت ممكن ،خصوصا ً
أوالً ،يف حــن أن هناك اآلن قيودا ً غري
رسمية و بحكم األمر الواقع  de factoعىل
أنه من اإلجراءات املطلوبــة للوصول اىل
التحاويل والســحوبات ،فإن هذه القيود
اتفاق نهائي مع صنــدوق النقد الدويل"،
تأتي يف معظمها بشــكل استنسابي وهي
معتربا ً أنه "كلما أرسعنــا يف تطبيق هذا
غــر منظمة من خالل أحــكام قانونية.
القانون ،كلمــا أرسعنا يف رفــع القيود
يمكن للبنوك اعتماد معاملة مختلفة بني
والضوابط االستثنائية ،خصوصا ً إذا ترافق
املودع واآلخر ،وهناك انطبــاع بأنّه فيما
ذلك مع حزمة اإلصالحات األخرى التي من
استطاع العديد من األشخاص واملؤسسات
شأنها أن تضع لبنان عىل سكة التعايف".
املؤثرة تحويل أموالهم إىل الخارج بطريقة
ما بعــد ترشين  ،2019مــا زاد من حدة
األهداف األساسية
األزمة ،تع ّذر ذلك عــى آخرين .إن وجود
وحدد الشــامي األهداف األساســية
قانون ســاري املفعول يحكــم التحاويل
والصفات العامة التي تتسم بها القوانني
والسحوبات والعالقة بني املرصف واملودع
التــي ترمــي إىل وضع قيود اســتثنائية
سيجعل العملية أكثر انتظاما ً وشفافية.
عىل حركة رؤوس األموال .بشــكل موجز
ثانيًــا ،هنــاك حاجــة إىل قانــون
فــإن هذه األهداف تتمثــل بالحفاظ عىل
"الكابيتال كونــرول" من أجل حماية ما
االحتياطيــات بالعمــات األجنبية و /أو
تبقى من االحتياطيــات بالعملة األجنبية
ســيولة القطاع املرصيف ،ومنع املزيد من
ولتحســن وضع ميزان املدفوعات الذي
انخفاض ســعر الرصف ،واملســاعدة يف
عانى وال يزال يعانــي ،ولو بوترية أخف،
تخفيض العجــز يف ميــزان املدفوعات.
من عجــوزات كبــرة .إن
ولتحقيق هذه األهداف ،من
وجود قيود عــى التحاويل
املفضــل أن يأتي القانون
سيخفض االسترياد وبالتايل
شامالً ومتشددا ً يف البداية
قانون "الكابيتال
ســيق ّل الضغط عىل ســعر
لبناء الثقة مما يسهّ ل من
تخفيف تلك القيود يف املدى كونترول" يحمي ما
الرصف وخاصــة إذا ترافق
القصري ،وهذا أفضل بكثري تبقى من االحتياطيات ذلــك مع سياســات مُكملة
ومن ضمنها سياسات مالية
من اللجــوء إىل وضع قيود
بالعملة األجنبية
ونقدية مناسبة وسعر رصف
وضوابط بشكل غري منظم
ويحسن وضع ميزان
ّ
موحد ومتحرك يعكس حالة
وعندما تدعو الحاجة.
المدفوعات
السوق .يجب علينا أن ندرك
إضافــة إىل ذلك ،من
أن البلد لم يعد بإمكانه أن يتحمل نفقات
الرضوري أال يُكبل القانون بأرقام محددة
االسترياد الكبرية التي تميز بها لبنان عىل
بالنســبة اىل التحاويل والسحوبات وذلك
مدى العقود املنرصمة .نعم نحن يف عرص
ألن الظروف االقتصاديــة واملرصفية قد
مختلــف ويجب االعرتاف بذلــك .ويف هذا
تتغري برسعة مما يستدعي تعديل القانون
اإلطار هنــاك دور محوري لهذه القيود يف
بشكل مستمر ،وهذا أمر غري مستحب وال
ظل األزمة الراهنــة ،إذ إن تقييد عمليات
يتم عادة بالرسعــة املطلوبة .لذا يجب أن
االســترياد ،إال ضمن اســتثناءات ضيقة
يتضمن القانون جميع القيود الرئيســية
نســبياً ،ســتكبح الطلب عىل االسترياد.
ويسمح فقط للجهات املختصة والتي هي
تشمل هذه االستثناءات ،عىل سبيل املثال
عىل دراية وثيقة بهــذه املواضيع بوضع
ال الحرص ،استرياد املواد الغذائية واألدوية
القيود وتخفيفهــا .ويف الوقت ذاته ،فإنه
والنفــط واملــواد الرضوريــة لعمليات
من املهم مراعاة تكاليف القيود املوضوعة
وفوائدها مسبقاً ،والتأكد من ّ
التصدير .وكذلك هناك بعض االستثناءات
أن وجودها
عىل عمليات القطــع األجنبي كمصاريف
لن يكون أكثر عبئا ً عىل االقتصاد من عدم
االستشفاء والدراسة يف الخارج.
وجودها.
ثالثــاً ،يأخذ البعض عــى مرشوع
وبالعودة إىل لبنــان ومرشوع قانون
قانون الـ"كابيتــال كونرتول" املقدم من
ضوابط عــى التحاويــل املرصفية ،فإن
هناك شــبه إجماع بني مختلف األفرقاء
الحكومة أنه يعطي الكثري من الصالحيات
اللبنانيني عىل أنه كان ينبغي اعتماد قانون
للجنة التي ستقرر مقدار ما يمكن نقله أو
سحبه من القطاع املرصيف .إن الحاجة إىل
"الكابيتال كونرتول" بعد فرتة وجيزة من
مثل هذه اللجنة تربرها حقيقة أن القانون
اندالع األزمة يف ترشين األول  .2019م ّر ما
نفســه يجــب أن يتجنب وجــود أرقام
يقارب الثالث ســنوات ولم يقر بعد هكذا
قانون .وهنــا يطرح الكثريون الســؤال
محددة بشــأن املبلغ الذي ســيتم سحبه

ّ
يتخطى الـ 34ألف
الدوالر
ليرة و"صيرفة"  27100ليرة

أو تحويلــه كما هو مذكــور أعاله .هذه
عملية ديناميكية تتطــور بصورة دائمة
وستســتمر املبالغ يف التغيري مع التغريات
يف الظروف االقتصادية واملالية األساسية،
وبالتايل ليست هناك حاجة للعودة وتغيري
القانون بشــكل متكــرر .أما بخصوص
تشــكيل اللجنــة ،فهذا موضــوع قابل
للنقاش طاملا أنها تتكون من أشــخاص
يمكنهم متابعة الوضع عىل األرض واتخاذ
القرارات املناسبة.

ضوابط على الودائع

رابعــاً ،نظــرا ً للصعوبــات الحالية
يف القطاع املــريف واملخــاوف املتعلقة
بالســيولة ،فإنه من املفيد وضع ضوابط
عىل الودائع من خالل اعتماد قيود موحدة
سعادة الشامي
ومتناسقة عىل الســحوبات .ولكن حتى
والتي لــم يصدر فيها بعد حكم مربم .لقد
ال نقيد الحركة االقتصادية بشــكل كبري،
أثارت هذه املادة يف القانــون جدال ً كبريا ً
فإنه من الرضوري عــدم وضع أي قيود
ُ
وفرست كأنهــا تهدف إىل حماية املصارف
عىل التحاويل أو الســحوبات من األموال
ضد املودعــن وهذا بعيــد كل البعد عن
الجديــدة املتأتية من تدفقــات العمالت
الحقيقــة .يف الواقع ،تهدف هــذه أيضا ً
األجنبية والتي أتت بعد اندالع االزمة او من
اىل حمايــة صغار املودعــن وعدم إغراق
األموال املوجودة خارج القطاع املرصيف.
البنوك بسيل من الدعاوى القضائية التي
خامســاً ،يشــرط القانــون عىل
قدمت والتي قــد تقدم يف الخارج من قبل
املصدرين إعــادة النقد األجنبي املمول من
مودعني ومتمولني كبار والذين بمقدورهم
النظــام املرصيف إىل لبنــان repatriation
أن يدفعوا ســخيا ً بدل أتعــاب املحامني
 requirementsباإلضافــة إىل  5يف املئــة
وهذا سيؤدي إىل رضر لصغار ومتوسطي
لتحسني وضع العمالت االجنبية يف القطاع
املودعني .عــى كل حال ،إذا كان هناك من
املرصيف ولكن مــن دون تحميل املصدرين
اقرتاحات أخرى تخدم األهداف األساسية
أعباء إضافية ألن بإمكانهم أن يحتفظوا
التي من أجلها وضعت هذه املادة يف إقرتاح
بباقــي عائدات صادراتهــم .يف كثري من
البلدان التــي اعتمدت قيودا ً
القانون ،فمــن الطبيعي أن
تدرس وتناقش حتى نتوصل
عــى التحاويــل املرصفية،
اىل صيغــة نهائيــة تريض
كان هناك أيضــا ً بند يتعلق
بإجبار املصدريــن عىل بيع يشترط القانون على أصحاب العالقة.
عائــدات صادراتهم مقابل المصدّرين إعادة النقد
الفتــا ً اىل أن "مرشوع
العملــة املحلية ( surrenderاألجنبي الممول من القانون املقدّم من الحكومة
دعمــا ً النظام المصرفي إلى يتماىش مع املعايري الدولية
)requirements
ويشمل األسس التي اعتمدت
للسيولة يف ســوق العمالت
األجنبية ،ولكن آثرنا أال نعتمد لبنان إضافة إلى 5
يف الكثري من البلــدان التي
في المئة
فرضت قيودا ً عىل التحاويل
هــذا املبدأ يف لبنــان ملا لذلك
املرصفيــة .والنقــاش الدائــر حول هذا
من آثار ســلبية عىل النشاط االقتصادي
باإلضافــة إىل أن هذا قد يعطــي حافزا ً
املرشوع هو نقاش مفيد وذلك لألخذ بعني
االعتبــار مالحظات مختلــف القطاعات
إلصــدار فواتري أقل مــن قيمتها الفعلية
والنقابــات واالختصاصيني يف هذا املجال.
للتهرب من اســتبدال العمــات األجنبية
بالطبع يجب عىل مــروع القانون هذا
بالعملة املحلية والتي تُعترب بمثابة رضيبة
أن ينســجم مع القوانني األخرى املرعية
عىل الصادرات.
اإلجراء وأن يراعي خصوصيات البلد ولكن
دون التعرض لألهداف األساسية التي من
حماية صغار المودعين وعدم
أجلها اقرتح هذا القانــون .إن إقرار هذا
إغراق البنوك بالدعاوى
القانون يحصن ويكمل السياسات املالية
سادســاً ،يقرتح مــروع القانون
والنقدية التي يجب اعتمادها للخروج من
أن يــري مفعوله عىل جميــع الدعاوى
األزمة الحالية".
واإلجراءات القضائية يف الداخل والخارج

إنخفض سعر صرف الدوالر
في السوق السوداء بعد ظهر
أمس إلى  33700ليرة للشراء
و 33800ليرة لبنانية لبيع الدوالر
الواحد بعدما بلغ  34250ليرة
لبنانية قبل الظهر .ويأتي ترنّح
الدوالر الصعودي بشكل كبير
تارة واإلنخفاضي بخجل تارة
أخرى بسبب عدم وجود حلحلة
سياسية تلوح في األفق واألجواء
السلبية المخيمة واقتراب موعد
اإلستحقاق الرئاسي.
وبلغ حجم التداول على
منصة " "Sayrafaليوم أمس
 25,000,000دوالر أميركي
بمعدل  27100ليرة لبنانية
للدوالر الواحد وفقا ً ألسعار صرف
العمليات التي ن ُ ّفذت من قبل
المصارف ومؤسسات الصرافة
على المنصة.

خوري :البالد تتّجه
نحو مزيد من التدهور
إعتبر الوزير السابق رائد خوري
أن "البالد نحو المزيد من التدهور
إلى الهاوية في ظل عدم القيام
بأيّ إصالح جدي ال بل إن كل
ما حدث يؤدي إلى مزيد من
الكوارث" ،مشيرا ً إلى أنه "إذا نفدت
أموال االحتياطي فيعني انتهاء
كل شيء وكل شهر تأخير في
تطبيق اإلصالحات يحتاج إلى سنة
لتعويض ما خسرناه".
وحول رأيه بموضوع إعادة هيكلة
القطاع المصرفي الذي لم يتم
فيه سوى محاولة يتيمة من قبل
المصرف المركزي منذ ثالث سنوات
عندما طلب من المصارف زيادة
الرأسمال بحوالى  3مليارات دوالر
ومن يومها لم يتم فيها شيء ،قال:
"أوال ً  3مليارات أو  3%زيادة على
رأس المال هي لتكوين احتياطي
بالعملة األجنبية بمعدل  3%من
مجمل الودائع وهي من ضمن
التدابير التي يقوم بها المصرف
المركزي لكي يساعد المصارف
ريثما يتم وضع خطة .ثانيا ً بإعادة
الهيكلة ال نعالج المشكلة إنما
النتائج .لقد انهار القطاع المصرفي
بسبب تخلف الدولة عن سداد
ديونها".

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات يف
بريوت غ  - 2 -بالصورة الغيابية.
لقــد حكمت هــذه املحكمــة بتاريخ
 2022/6/30عىل املتهم اسماعيل طه
سليمان سجل  / 2312التبانة
جنسيته لبناني محل إقامته التبانة
والدته آمنة عمــره  1991أوقف غيابيا ً
بتاريخ  2021/5/20وال يزال فا ّرا ً
بالعقوبة التالية مؤبّد وخمســن مليون
لرية غرامة.
وفقا ً للمواد  125مخدرات من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وقررت اسقاطه من الحقوق املدنية وعينت
له قيما ً إلدارة أمواله طيلة مدة فراره.
يف 2022/7/1
الرئيس
عنه القايض مالّك
التكليف 435
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات يف
بريوت غ  - 2 -بالصورة الغيابية.
لقــد حكمت هــذه املحكمــة بتاريخ

 2022/6/30عــى املتهــم ايهاب طه
سليمان سجل  / 2312التبانة
جنسيته لبناني محل إقامته التبانة
والدته آمنة عمــره  1986أوقف غيابيا ً
بتاريخ  2021/5/20وال يزال فا ّرا ً
بالعقوبة التالية أشــغال شــاقة مؤبّدة
وخمسني مليون لرية غرامة.
وفقا ً للمواد  125مخــدرات من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وقررت اســقاطه من الحقــوق املدنية
وعينت له قيمــا ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
يف 2022/7/1
الرئيس
عنه القايض مالّك
التكليف 435
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات يف
بريوت غ  - 2 -بالصورة الغيابية.
لقــد حكمت هــذه املحكمــة بتاريخ
 2022/6/30عىل املتهم عالء ّ
غســان
جمعة

جنسيته ســوري محل إقامته مجهول
اإلقامة
والدته يرسى عمره  1982أوقف غيابيا ً
بتاريخ  2021/5/20وال يزال فا ّرا ً
بالعقوبة التالية مؤبّد وخمســن مليون
لرية غرامة.
وفقا ً للمواد  125مخــدرات من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وقررت اســقاطه من الحقــوق املدنية
وعينت له قيمــا ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
يف 2022/7/1
الرئيس
عنه القايض مالّك
التكليف 435
إعالن عن مناقصة عمومية
يف تمام الســاعة الواحدة بعد الظهر من
يوم االربعــاء الواقع فيه 2022/9/21
تجري مؤسسة مياه بريوت وجبل لبنان
مناقصة عمومية بطريقة الظرف املختوم
عائــدة لـ «حفر وتجربة برئ شــانيه –
قضاء عاليه» وفقا ً لدفرت الرشوط الخاص

املوضوع لهذه الغايــة وذلك يف املكتب
الرئييس الكائن يف شارع سامي الصلح –
ملك الشدراوي – بريوت.
يمكن ملن يرغب اإلشرتاك يف هذه املناقصة
اإلطــاع والحصــول عىل هــذا الدفرت
االتصال بدائرة الصفقات واملشــريات
يف الطابق االول – من مركز املؤسســة
الكائــن يف وادي خطــار – الحازمية –
قرب مستشفى قلب يســوع لقاء مبلغ
/500.000/ل.ل .يدفــع يف صندوق
املؤسسة لقاء إيصال يضم اىل العرض.
تقدم العروض باليد اىل قلم املؤسســة
الطابق الرابع يف مهلة اقصاها الســاعة
الثانية عرشة من آخر يوم عمل يســبق
موعد اجراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جان جربان
التكليف 440
إعالن عن مناقصة عمومية
يف تمام الســاعة الثانية عرشة ظهرا ً من
يوم االربعاء الواقع فيه 2022/9/21

تجري مؤسســة مياه بــروت وجبل
لبنان مناقصة عمومية بطريقة الظرف
املختوم عائدة لـ «حفر وتجربة برئ بالط
– قضــاء جبيل» وفقــا ً لدفرت الرشوط
الخاص املوضــوع لهذه الغاية وذلك يف
املكتب الرئييس الكائن يف شارع سامي
الصلح – ملك الشدراوي – بريوت.
يمكن ملن يرغب اإلشرتاك يف هذه املناقصة
اإلطــاع والحصــول عىل هــذا الدفرت
االتصال بدائرة الصفقات واملشــريات
يف الطابق االول – من مركز املؤسســة
الكائــن يف وادي خطــار – الحازمية –
قرب مستشفى قلب يســوع لقاء مبلغ
/500.000/ل.ل .يدفــع يف صندوق
املؤسسة لقاء إيصال يضم اىل العرض.
تقدم العروض باليد اىل قلم املؤسســة
الطابق الرابع يف مهلة اقصاها الســاعة
الثانية عرشة من آخر يوم عمل يســبق
موعد اجراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جان جربان
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بوصعب أخفق في "استنطاق" هوكشتاين...

أما يف العناوين العريضة لتوجّ هات «حزب الله» عىل مســتوى الساحة
الداخلية ،فحســم نرصالله ديمومة معادلة «الجيش والشعب واملقاومة» يف
الدفاع عن لبنان ،بغض النظر عن ذكرها يف البيان الوزاري من عدمه باعتبارها
أصبحت «معادلة ثابتة» ،مجددا ً التشديد عىل ّ
أن «الحزب» عازم عىل «تطوير
بنيته ومقدراته العســكرية ومواكبة أحدث التقنيات والتكنولوجيا الخاصة
بالتسلح» ،وأكد يف الوقت عينه االتجاه نحو «إعادة النظر» يف مقاربة التعاطي
مع ملف األرايض اللبنانية املحتلة يف مزارع شبعا وكفرشوبا والجزء اللبناني
من الغجر ،معربا ً يف هذا السياق عن التصميم عىل تحريرها يف املرحلة املقبلة
وعدم االكتفاء بالعمليات التذكريية التي شنها «حزب الله» يف املرحلة السابقة،
ليجــدد القول ردا ً عىل انتقاد عبارته «ألله مكلفني» الدفاع عن لبنان يف إحدى
إطالالته األخرية« :نعم ألله مكلفنا».
يف الغضــون ،تتواصل مــآيس اللبنانيني وتتواىل مصائبهم املعيشــية
واالقتصادية واملالية تحت وطأة تف ّلت سعر رصف الدوالر من عقاله يف السوق
السوداء ،بينما الســلطة تســتمر يف التخبط يف مربع السياسات الرتقيعية
وال تــزال عاجزة عن انتهاج أي خطوة إصالحية تكبــح جماح كرة االنهيار
املتدحرجــة يف مختلف االتجاهات عىل الســاحة الوطنية ،لتواصل يف املقابل
االعتماد عىل أجندة قضم حقوق املواطنني وقصم ظهورهم بأعباء رضائبية
ً
جديدة،
واضعة نصب أهدافها الراهنة مســألة رفع الدوالر الجمركي لتعزيز
قدرتها عىل الصمود والبقاء يف سدة الحكم.
لكــن وتحت وطأة موجة االعرتاضات العارمة عىل تســعرية الـ 20ألف
لرية املقرتحــة من قبل رئيس حكومة ترصيف األعمال نجيب ميقاتي ،أكدت
مصادر واسعة االطالع «فرملة موضوع زيادة الدوالر الجمركي راهنا ً بانتظار
إيجاد تسعرية تســووية جديدة بني الرؤساء الثالثة بما يتيح إعطاء الثنائي
الشيعي الضوء األخرض لوزير املالية ليض ّم «التوقيع الثالث» إىل توقيعي رئييس
ً
الجمهورية والحكومة عىل املرســوم»،
مرجحة يف هذا اإلطار العودة إىل سعر
 12ألــف لرية للتعرفة الجمركية الجديدة التي كانت «نداء الوطن» قد تفردت
بالكشف عنها مطلع آب الجاري.
غري ّ
أن املصادر نفسها ،شددت عىل أنه «باالستناد إىل املعايري الحسابية
العلمية البحتة ،قياســا ً عىل االلتزامات املالية املرتقبة عىل الدولة يف املرحلة
املقبلة ،ال ســيما يف ما يتصل بالزيادات املوعودة لتحســن رواتب موظفي
القطاع العامّ ،
فإن أي تسعرية جمركية تحت سقف الـ 20ألف لرية لن يكون
بمقدورهــا تأمني املوازنة بني إيرادات الدولة واملســتحقات املرتتبة عليها»،
مشــدد ًة يف ضوء ذلك عىل أنه «ال مف ّر أمام الســلطة سوى اللجوء إىل عملية
طباعة اللرية إلنقاذ نفســها واإليفاء بالتزاماتها منعا ً لالنهيار الشــامل يف
املؤسسات الرسمية ،علما ً ّ
أن هذا األمر من شأنه أن يؤدي إىل تعاظم التضخم
إىل مســتويات قياسية رسعان ما ســتؤدي إىل امتصاص أي زيادة يف رواتب
املوظفني العامني».

أهل "صيرفة" يتخلّون عنها :األسوأ لم يحصل بعد

عمد مرصف لبنان إىل تخفيض الدعم عن البنزين يف الوقت الخاطئ ،ويف
غضون أقل من شــهر بنســبة  45يف املئة .فحلق سعر الرصف وعادت أرتال
الطوابري لتصطف أمام املحطات .يف  27تموز الفائت توقف مرصف لبنان عن
تأمني الدوالر املطلوب بنســبة  100يف املئة وفقا ً ملنصة صريفة ،معتمدا ً آلية
جديدة تقيض باحتســاب  85يف املئة وفقا ً للمنصة و 15يف املئة وفقا ً لســعر
السوق املوازية .وبعد أيام قليلة ،وتحديدا ً يف  16آب الحايل عدّل النسب مجدداً،
مخففا ً نســبة تأمني الدوالر عىل سعر صريفة إىل  70يف املئة .ولم يكد يميض
شهر حتى خفض النسب مرة جديدة ،حيث صدر صباح أمس جدول تركيب
أسعار البنزين مع تخفيض جديد بنســبة الدوالر املؤمن من قبله عىل سعر
صريفة إىل  55يف املئة .األمر الذي لم يرتك تداعيات عىل ســعر الرصف نتيجة
زيادة الطلب عىل الدوالر فحسب ،إنما خلق أيضا ً ارباكات للرشكات املستوردة
واملحطات عىل حد ســواء تتعلق بالتسعرية وبكيفية تأمني الدوالر الذي يزداد
سعره صعودا ً كل ساعة يف اليوم الواحد .وجعل أيضا ً قسما ً كبريا ً من املحطات
يقنن بالبيع لتحقيق االربــاح .كما أفقد املواطنني الثقة بكامل السياســة
النقدية ،فاذا كان «املركزي» ال يلتزم بمنصته فمن من املمكن أن يلتزم بها؟!
بهذه الخفة تتعامل املنظومة مع االزمــة .فلطاملا ُربطت املطالب برفع
الدعم غري البناء بأمرين أساســيني :تحقيق االصالحات أوالً ،وتأمني البدائل
للمواطنني ثانياً .واألمران لم يحصال .فلم تعتمد منذ ثالث سنوات خطة انقاذية
ببنودها االصالحية املتشــعبة وال حتى توحيد سعر الرصف ،وجرى استبدال
االصالحات بإقرار بعض القوانني املتفرقة بعد تفريغها من مضمونها .فيما
لم يعط املواطن أي بدائل جدية .فال بطاقات تمويلية لثلث الشــعب اللبناني
كما نصت الوعود ،وال تأمني وسائل نقل عامة بديلة ...وال أي يشء آخر .وهذا
ال يطرح الســؤال فقط عن النتائج اآلنية لرفع الدعم العشوائي غري املنظم،
إنما أيضا ً عن الجدوى التي تحققت طيلة السنوات املاضية من الدعم .وكأننا
«حرقنا مليارات الدوالرات من أجل ال يشء» ،بحســب املصدر« ،خصوصا ً مع
وصول سعر رصف الدوالر إىل  34ألف لرية».
الدوالر سيســتمر باالرتفاع ،وأرتال الطوابري ســتزداد أمام املحطات يف
القادم من االيام ،ولن تنتهي إال حني رفع الدعم كلياً .عندها تخلق مشــكلة
جديدة تتمثل بكيفية احتســاب املحطات لســعر الرصف عند عملية رشاء
البنزين ،وهل ستشــرط قبض املبالغ حرصا ً بالدوالر عىل غرار ما حصل مع
املازوت .وهل ستبقى يف املقابل وزارة الطاقة تصدر جدول تركيب أسعار ،يقيّد
عملية الســوق الحر؟ وما هو مصري منصة صريفة؟ أسئلة ال أجوبة عليها
لغاية اآلن ،فهذه املنظومة التي عجزت طيلة السنوات الثالث املاضية عن إدارة
أسوأ االزمات العاملية ،لن تفاجئنا بحلول جدية .وهو ما ينذر بأن أسوأ الكوارث
لم يحصل بعد.

اليورو يهوي أمام الدوالر

وعىل صعيد البورصات األوروبية واألمريكية ،فقد تكبّدت خسائر تخ ّ
طت
نســبة  ،1%يف ظ ّل املخاوف من ركود ناجم عن ارتفاع أسعار الغاز يف أوروبا
وبانتظار االجتماع الســنوي لح ّكام املصارف املركزية يف نهاية األســبوع.
ّ
وتراجعــت
املؤشات بنســبة  2,26%يف فرانكفــورت و 1,84%يف باريس
و 1,81%يف ميالنو و 0,45%يف لندن بعد ظهر أمس.
ويف البورصات األمريكية ،انخفض ّ
مؤش «داو جونز» بنسبة  ،1,16%يف
مقابل  1,72%لـ»ناسداك» وّ 1,44%
ّ
املوسع.
ملؤش «اس أند بي »500
وكان األداء األسبوعي لألسواق املالية إيجابيا ً حتّى األسبوع املايض ،عىل
أمل أن يكون االحتياطي الفدرايل األمريكي الذي رفع أسعار الفائدة أربع م ّرات
ّ
منذ آذار أقــ ّل رصامة .لكن بما أن
التضخم ما زال قائما ً وهو يح ّد من القدرة
الرشائية لألفراد ويضيّق عىل الرشكات ،تر ّكــز املصارف املركزية حاليا ً عىل
رضورة لجم ارتفاع األسعار ،حتّى لو كان ذلك يثري خطر الركود.
وينتظر املستثمرون عىل أح ّر من الجمر امللتقى السنوي لح ّكام املصارف
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املركزية يف جاكســون هول يف الواليات املتحدة الذي يعقد يف نهاية األسبوع
ّ
تحت رعاية االحتياطي الفدرايل األمريكي،
ويرتقبون خصوصا ً مداخلة رئيس
االحتياطي الفدرايل جريوم باويل يوم الجمعة.
وكانت أسعار الغاز واصلت إرتفاعها يف ظ ّل االنقطاعات الجديدة ّ
املوقتة
يف إمدادات الغاز الرويس عرب خ ّ
ط «نورد سرتيم  ،»1ما أجّ ج مخاوف من تفاقم
أزمة الطاقة يف أوروبا.

واشنطن ُتج ّهز "ر ّدها النووي" :طهران تخلّت...

وبحســب وزير خارجية االتحاد األوروبي جوزيــب بوريل ،يتوقع عقد
اجتماع إلحياء اإلتفاق النووي يف فيينا «هذا األسبوع» ،معتربا ً أن املفاوضات
ذهبت إىل أبعد مدى ممكن وباتت «عنــد منعطف» .وقال« :جاء الر ّد اإليراني
معقوال ً يف تقديري لتقديمه إىل الواليات املتحدة» ،مبديا ً أمله يف أن يسمح الر ّد
األمريكي الرسمي بإكمال املفاوضات.
ويف األثناء ،أجرى الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون مكاملة هاتفية مع
رئيس الوزراء اإلرسائييل يائري البيد الذي يعتــر أن البنود الجديدة «تتخ ّ
طى
حدود ما ورد يف النســخة األصلية» من اإلتفاق ،فيما تعرتض إرسائيل بشدّة
عىل فكرة إحياء اإلتفاق النووي الذي سيُع ّزز ،بحسب البيد ،التمويل املمنوح
ألذرع إيران يف املنطقة.
وجاء يف بيان صادر عــن مكتب رئيس الــوزراء اإلرسائييل أن اإلتفاق
بصيغته الجديدة «يُمهّ د الطريق الســتثمارات كبرية ّ
تتدفق إىل شبكات إيران
اإلرهابية وتقوّي القدرات العسكرية اإليرانية»ّ .
لكن الرئيس الفرنيس طمأن
البيد اىل أن النسخة الجديدة من اإلتفاق النووي ُ
ستاعي «مصالح إرسائيل»،
ّ
للتوصل إىل إتفاق...
إذ أعرب ماكرون عن «رغبته يف مواصلة الجهود املبذولة
يُراعي املصالح األمنية إلرسائيل ولغريها من بلدان املنطقة» ،بحسب ما كشف
قرص «اإلليزيه».
ويف الســياق ،أبدى وزيــر الدفاع اإلرسائييل بيني غانــس انزعاجه من
ّ
تطوّرات امللف اإليراني وإمكانية
التوصل إىل إتفاق بني القوى الغربية وطهران.
وقال« :هناك العديد من الثغرات فيه سواء يف مجال التخصيب أو التطوير ،أو
يف مجال إنتاج األسلحة ،ويف مجال النقل ،ومن حيث التوقيت أو يف الك ّم الهائل
من املوارد التي ستدخل إيران» ،مشريا ً إىل أنّه «لهذا السبب نحن ض ّد اإلتفاق».
بأن «إرسائيل ال تستبعد هجوما ً مس ّلحا ً
وجدّد تهديد الجمهورية اإلســامية ّ
عىل إيران إذا لزم األمر».
ويف وقت سابق ،انتقدت طهران عىل لسان املتحدّث باسم وزارة خارجيّتها
نارص كنعاني« ،التســويف» األمريكي يف الر ّد عــى مقرتحات إحياء اإلتفاق
النووي .وبينما تحدّث عن «إحراز تقدّم جيّد نســبيّاً» ،اعترب أن «التســويف
األمريكي والصمت األوروبي» جعال املباحثات «اســتنزافية» ،مؤكدا ً أن ذلك
لن يدفع طهــران «للرتاجع عن خطوطنا الحمراء ،ولــن نقبل باملفاوضات
االستنزافية».
واعترب كنعاني أنّه «يُمكن اإلنتقــال للمرحلة املقبلة من املفاوضات إذا
ترصّفت واشنطن بمســؤولية واتخذت قرارها» ،مشدّدا ً عىل أن طهران «لن
ترهن اقتصاد البالد باملفاوضات النووية واملماطلة األمريكية» .وأوضح أنه إذا
ّ
كانت طهران محتاجة لإلتفاق
«فإن األوروبّيني والواليات املتحدة بحاجة إليه
أكثر بكثري» ،يف حني أبدى اســتعداد بالده «إلتمام صفقة لتبادل السجناء مع
واشنطن خارج إطار املفاوضات النووية».
وعىل صعيد إقليمي آخر ،يعقد قــادة ك ّل من مرص واإلمارات والبحرين
واألردن والعراق «لقا ًء خماســيّا ً تشــاوريّاً» اليوم ،بحسب بيان صادر عن
الديوان امللكي األردني أكده املتحدّث باسم الرئاسة املرصية .واستقبل الرئيس
املرصي عبد الفتاح السييس يف مطار العلمني بعد ظهر أمس وبحضور الرئيس
اإلماراتي الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ملــك األردن عبدالله الثاني وملك
البحرين حمد بن عيىس آل خليفة ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وأوضح البيان األردني أن امللك عبدالله «اجتمع يف الساحل الشمايل املرصي
مع القادة العرب املشاركني يف اللقاء الخمايس التشاوري ،الذي سيُعقد» اليوم،
يف حني وصف بيان الرئاســة املرصية اجتماع اإلثنني بـ»لقاء أخوي خاص..
شهد تبادل وجهات النظر بني الزعماء يف شأن تعزيز مختلف جوانب العالقات
الثنائية واالستغالل األمثل لك ّل املجاالت املتاحة لتعزيز التعاون بينهم» .وأعرب
الرئيس املرصي عن «التقدير واملودّة التي تكنّها مرص قياد ًة وشعبا ً لألوارص
التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية».

موسكو تتّهم كييف بتصفية ابنة "عقل بوتين"

وبينما كشــفت أن فوفك وصلت إىل روسيا يف  23تموز  2022مع ابنتها
القارص املولــودة يف العام  ،2010ذكــرت أجهزة األمن الروســية أن فوفك
ّ
اســتأجرت
شــقة يف املبنى الذي كانت تعيش فيه دوغينا وذهبت السبت إىل
مهرجان ثقايف كانت جارتهــا متواجدة فيه أيضاً .كما لفتت إىل أن هذه املرأة
األوكرانية ف ّرت يف ما بعد إىل اســتونيا مع ابنتها .ونرش جهاز األمن الفدرايل
الرويس مقطع فيديو تظهر فيه فوفك.
ويف رسالة تعزية نرشها الكرملني وموجّ هة إىل عائلة داريا ،قال الرئيس
الــرويس فالديمري بوتني« :جريمة دنيئة ووحشــية وضعت ح ّدا ً لحياة داريا
دوغينا قبل أوانها ،وهي كانت المعة وموهوبة وتمتلك قلبا ً روسيّا ً حقيقيّاً».
ويف ترصيح يُعترب نادراً ،كشــف القائد العام للجيش األوكراني فالريي
زالوجني أن نحو  9000جندي أوكرانــي ُقتِلوا منذ بداية الغزو الرويس يف 24
شباط ،إذ قال خالل تجمّ ع عام يف كييف ّ
إن هناك أطفاال ً أوكرانيني يحتاجون
إىل اهتمام خاص ّ
ألن آباءهم ذهبوا إىل جبهة القتال وأصبحوا ربّما من «أبطالنا
التسعة آالف الذين ُقتِلوا» ،فيما يُناقش االتحاد األوروبي إطالق عملية «تدريب
وإســناد» للقوات األوكرانية يف الدول املجاورة ،بحســب مسؤول السياسة
الخارجية يف االتحاد األوروبي جوزيب بوريل.
وأوضح بوريل خالل مؤتمر صحايف يف ســانتاندير بشــمال إسبانيا أن
االقرتاح سيُناقش األسبوع املقبل خالل اجتماع لوزراء دفاع االتحاد األوروبي
يف بــراغ ،مبديا ً تمنياته بأن تت ّم املوافقة عليــه ،يف وقت ح ّلقت فيه قاذفتان
عســكريتان أمريكيّتان فوق دول عدّة يف جنــوب رشق أوروبا «بتحليقات
منخفضة املســتوى» ،يف عرض جديد للقوة وللتأكيــد عىل «التزام» الواليات
املتحدة إىل جانب أعضاء «حلف شمال األطليس» عىل خلفية الحرب يف أوكرانيا،
بحسب ما أعلنت القيادة املركزية األمريكية.
ويف الغضون ،ح ّذر الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسكي من أن روسيا
قد تقدم عىل خطوة اســتفزازية بمحاكمة جنــود أوكرانيني أرسى غدا ً مع
احتفال كييف بمرور  31عاما ً عىل اســتقاللها ،مســتندا ً إىل تقارير إعالمية
تُفيد بأن روســيا تُعد إلخضاع الجنود األوكرانيني الذين أرستهم قواتها خالل
حصارها مدينة ماريوبول ملحاكمة علنية .وقال زيلينسكي« :إذا ت ّم إجراء هذه
املحكمة الدنيئة وإحضار أبناء شعبنا إىل هذه األماكن» ،فسيكون ذلك «انتهاكا ً
لكافة املواثيق والقواعد الدولية» ،مؤكدا ً أن هذا يُشــ ّكل «الخط الذي ال يُمكن
بعده أن تكون هناك أي مفاوضات ممكنة».

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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أفقيا:

 – 1من مؤلفات الكاتب اللبناني
خليل تقي الدين.
 - 2من مؤلفات الكاتب اللبناني
خليل تقي الدين.
 - 3ص ّر  -ضوء  -أداة نصب.
 - 4عسل النحل ما دام لم
عصر من شمعه  -أَذاب المع ِد َن
ُي َ
وخلَّصه من الخبث ثم أ َفرغه
في قالب.
 - 5يعيش فــي ا لبحر -
يشاهدني.
 - 6تكلّم بال فائدة  -أكثر من
شرب الخمر أو المخدرات.
 - 7ابيض  -قبر  -للتفسير.
لف  -صبي.
لف أ َ ٍ
 - 8أَ ُ
 - 9شاعر لبناني راحل.

عموديا :

 – 1فنان مصري.
متش ّنج منقبض.
 - 2صاحب َ -
 - 3متشابهان  -هيئة  -كانت
أَسنا ُنه قصير ًة ملتزقة ُمقبلة على
داخل الفم.
 - 4وخزه بالرمح  -مدينة فرنسية.
 - 5أجوبتي  -وهب.
 - 6مشى  -هامة.
 - 7أحد الوالدين  -خ ّيم السكون -
ته ّيأ للحملة في الحرب.
 - 8عا لم لغوي عربي خلف
منظومات شعرية متعددة منها
“األلفية النحوية” وكذلك “الكافية
الشافية”.
 - 9رئيس أميركي راحل.

سودوكو
تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.

3 8 6
2
1 2
7
7
9
3
1
2
6
2
7
8
7
3
4
8
6
9
3 4
5
1 2 9
حلول العدد السابق
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 طم  -ربح  -او  - 5 -ياهو  -علن  - 6 -مال  -تكلم  - 7 -االحمال  - 8مح  -نال  -سر  - 9 -ابن  -ممنوع.عموديا  – 1 :ساخط  -ماما  - 2 -حرامي الحب  - 3 -ابل  -اال 4 -
 يكدره  -حن  - 5 -ابو تمام  - 6 -بلح  -كالم  - 7 -باع  -علل 8 - -الظالم  -سو  - 9 -ليمون  -فرع.
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العـــــالــــم

العـــدد  - ٩١٤السنــــة الـرابـعـة

جرعة دعم أميركيّة جديدة لتايبيه
بعد أيام من إعالن واشنطن
إجــراء محادثــات تجاريــة
مع تايبيــه عقــب التهديدات
العسكرية الصينية للجزيرة التي
تتمتّع بحكم ذاتي ،إلتقى الحاكم
الجمهوري لواليــة إنديانا إريك
هولكوم رئيســة تايوان تساي
إينغ وين أمــس ،يف جرعة دعم
أمريكية جديدة لتايبيه.
ووصل هولكــوم إىل تايوان
األحد يف «رحلــة تتع ّلق بالتنمية
االقتصاديــة» ،فيمــا تشــمل
املحادثــات مجاالت مختلفة من
الزراعــة إىل التجــارة الرقمية
واملمارســات التنظيمية وإزالة
الحواجز التجارية.
وتحدّثت رئيسة تايوان خالل
اجتماعها مع الحاكم األمريكي
عــن املنــاورات الصينية حول
ً
داعية إىل مواصلة دعم
الجزيرة،
بالدها دوليّــاً .وقالت لهولكوم:
«إنّنــا نُواجــه حاليّا ً
ّ
التوســع
املستم ّر لإلستبداد العاملي».
وأشــارت إىل أن «تايــوان

واجهــت تهديدات عســكرية
صينيــة يف مضيــق تايــوان
ومحيطــه» ،معترب ًة أنّه «يف هذه
اللحظــة ،يجب عــى الحلفاء
الديموقراطيــن أن يقفوا معا ً
ويُعــ ّززوا التعــاون يف املجاالت
كافة».
من جانبــه ،رأى هولكوم
أن الواليــات املتحــدة وتايوان
«تشــركان يف كثري مــن القيم
واملصالح واألهداف املشــركة»،
مؤكدا ً أنّه «ســنواصل الســعي
لبناء رشاكة اسرتاتيجية معكم».
ومــن املتوقــع أن يلتقي
هولكــوم أيضا ً ممثــي صناعة
أشــباه املوصالت األكثر تطوّرا ً
والرائــدة يف تايــوان ،قبــل أن
يُغادرها األربعــاء متّجها ً نحو
كوريا الجنوبية.
وتحرص الواليات املتحدة عىل
تشجيع الرشكات التايوانية عىل
بناء مسابك الرقائق عىل األرايض
األمريكية ،وهو أمر أشارت إليه
أيضا ً الرئيسة التايوانية باألمس.

أخبار سريعة
مناورات ضخمة
في كوريا الجنوبيّة

تساي خالل استقبالها هولكوم في تايبيه أمس (أ ف ب)

وقالــت ّ
إن «تايوان مســتعدّة
وقادرة عىل تعزيــز التعاون مع
الــركاء الديموقراطيني يف بناء
سلسلة توريد مستدامة لرقائق
أشباه املوصالت».

وترتبط الواليــات املتحدة
وتايــوان بعالقــات تجاريــة
واســتثمارية .والجزيرة أيضاً،
إىل جانــب كوريــا الجنوبيــة،
مــورد عاملــي مهــ ّم لبعض

أشــباه املوصالت األكثر تطوّرا ً
واملســتخدمة يف ك ّل يشء ،مــن
الهواتــف املحمولــة وأجهــزة
الكمبيوتر املحمولة إىل السيّارات
ّ
والصواريخ.

تحذير من تجاوز "الخط األحمر" في باكستان
بعدما ت ّم اإلبالغ عنه بموجب قانون
«مكافحة اإلرهاب» بســبب تعليقات أدىل
بها يف شــأن القضاء ،ح ّذر قادة املعارضة
الباكســتانية أمــس من أن الســلطات
ستتجاوز «خطا ً أحمر» إذا ألقت القبض
عىل رئيس الوزراء السابق عمران خان ،يف
خض ّم رصاع داخيل محموم عىل السلطة.
والستنفار الشارع املوايل لخان ،كتب
وزير اإلعالم الســابق فؤاد شودري عىل
«تويرت»« :أينمــا كنت ،توجه إىل حي بني
غــاال اليوم (أمس) وأظهــر تضامنا ً مع
عمران خان» ،يف إشــارة إىل منزل خان،
مشــدّدا ً عىل أن «عمران خان هو خ ّ
طنا
األحمر».
وســارع املئات من أنصــار خان إىل
التجمّ ع خارج منزله باألمس بهدف منع
الرشطة من الوصول إليه واعتقاله ،لكن
خان يواجه مجموعة من التهم منذ أشهر
يجــر توقيفه حتّى اآلن .ولوحظ
عدّة ولم
ِ

تواجد خفيف للرشطة خارج مق ّر إقامة
خــان مع تجمّ ع نحو  500شــخص من
أنصار حزبه يف الضاحية الغنية.
وبينما ُرفــع تقرير أويل لدى الرشطة
األحد ،كخطــوة أوىل يف عملية قد تؤدّي إىل
توجيه اتهامات رســمية وتوقيف خان،
اعترب حزب «تحريك اإلنصاف الباكستاني»
الذي يتزعمه خــان يف بيان أن اإلتهامات
األخرية املوجّ هة إليه «تافهة» ،مشــرا ً إىل
ّ
«تحفظات جدّية عــى هذه الخطوة ذات
الدوافع السياسية والتي تقود إىل مزيد من
عدم اإلستقرار يف البالد».
وانتقد خان السبت قاضيا ً مسؤوال ً
عن إبقاء أحد مســؤويل الحزب محتجزا ً
لدى الرشطــة ،بعد قول قــادة الحزب
إنّه تع ّرض للتعذيــب يف الحجز .وخالل
عطلة نهاية األســبوع ،منعــت الهيئة
الناظمة لوســائل اإلعالم يف باكســتان
القنوات التلفزيونيــة من بث خطابات

مقارنــة مع الغرب ،أظهرت أوروبــا الرشقية تصميما ً
عىل التحرك لدعم أوكرانيا مبارشة ،يف مواجهة أخطر أزمة يف
العالقات بني روسيا والغرب منذ الحرب الباردة .تُحافظ دول
الكتلة الشيوعية السابقة عىل مواقف حازمة ،محذرة من أي
تسوية مع موسكو .ومع اندالع الحرب الروسية  -األوكرانية
حســمت دول أوروبا الرشقية وشــعوبها موقفها النهائي
بالوقوف يف وجه روسيا.
ترى غالبية شــعوب أوروبا الرشقيــة أن حظها العاثر
هو الذي وضعها قرب إمرباطورية قويــة لم تفارقها يوما
األحالم التوسعية ،فقد عانت هذه الشعوب طويالً من روسيا
القيرصية ،ثم من روسيا الســوفياتية ،والبوتينية ،وقامت
بالكثري من الثورات ضد هاتني اإلمرباطوريتني.
من هنا تعلــم دول أوروبا الرشقيــة أن إطالق العنان
لروسيا يف املنطقة بتوافق غربي ،سيكون عىل حسابها وعىل
حســاب ثقافتها ولغتها وتطورها االقتصادي واالجتماعي،
ما دفع هذه الدول لطلب الحمايــة االقتصادية من االتحاد
األوروبي بســبب الفقر املدقع الذي عانته بعد انهيار االتحاد
الســوفياتي الذي تركها ملصريها .إن دول أوروبا الوســطى
والرشقية ك ّلها شــهدت اإلحتالل الرويس الذي منعها لفرتة
طويلة من االنضمام إىل االتحاد األوروبي.
وبــدأت تفكر هذه الدول باالنضمــام إىل حلف الناتو،
خوفا ً من التهديد العســكري الرويس الذي ترجمته أحداث
أوكرانيا األخرية ومطالبة روسيا العلنية بتصحيح التاريخ
واالســتيالء عىل أرايض الدول الصغرية وضمها إليها ،من
أجل إعادة بعث اإلمرباطورية القيرصية الروســية مجدّداً،

بدأت كوريا الجنوبية مع الواليات
المتحدة إجراء أكبر مناورات
عسكرية مشتركة بينهما منذ العام
 ،2018في خطوة يُرجّ ح أن تُغضب
كوريا الشمالية التي صعّ دت في
اآلونة األخيرة من تهديداتها النووية.
وتُمثّل المناورات التي تحمل اسم
«أولتشي فريدوم شيلد» ،استئنافا ً
للتدريبات العسكرية الواسعة
النطاق بين البل َديْن بعد تعليقها
بسبب «كوفيد» وعقب جوالت غير
مثمرة من المفاوضات مع بيونغ
يانغ .وذكرت وزارة الدفاع الكورية
الجنوبية أن «أهمّ ية هذه المناورات
المشتركة هي إعادة بناء التحالف
بين كوريا الجنوبية والواليات
المتحدة وتمتين الموقف الدفاعي
المشترك» .ولم يت ّم الكشف عن
تفاصيل المناورات التي تستم ّر من
 22آب وحتّى األوّل من أيلول ،لكنّها
عاد ًة ما تشمل تدريبات ميدانية
مشتركة ب ّرية وبحرية على ص ّد
هجمات والقيام بهجمات مضادة.
وخالل اجتماع األسبوع الماضي
اتّفق الحليفان على «توسيع نطاق
وحجم المناورات العسكرية
المشتركة والتدريبات».

رودمان يعتزم زيارة
روسيا

مناصرون لخان محتشدون أمام منزله أمس (أ ف ب)

مبارشة لخان ،معترب ًة أنه «ينرش خطاب
الكراهية» .والهــدف الرئييس لخان هو
إجراء انتخابات عامــة مبكرة قبل موعد
اإلنتخابــات املرتقبة قبــل ترشين األوّل

ّ
مؤش
 ،2023لكن الحكومة لم تُظهر أي
عىل رغبتها يف الذهاب إىل صناديق االقرتاع
يف وقت تواجه فيه مشــكالت اقتصادية
كبرية.

حرب أوكرانيا وعداء أوروبا الشرقيّة لروسيا
خالــــد العــــزي
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فكانت االســتغاثة بالناتو للحماية والضمانة العسكرية.
اليوم تُعاني نفس هذه الدول من السياســات االستفزازية
التي تقوم بها روســيا تحت حكم الرئيس فالديمري بوتني،
وك ّلما كانت الدولة أقرب جغرافيّا ً إىل روسيا ،كان نصيبها
من إزعاجــات هذا الجار أكرب ،ولذلك كان ألوكرانيا ّ
قصتها
الخاصــة مع هذا الجــار الكبري .ويف  25شــباط املايض،
ن ّ
ظمت بوخارست ووارســو اجتماعا ً ملجموعة من  9دول
تض ّم دول رشق أوروبا ودول البلطيق وجمهوريّتَ ْي التشيك
وسلوفاكيا .وتشــ ّكلت هذه املجموعة بمبادرة من بولندا
ورومانيا يف العام  2015تحت رعاية الواليات املتحدة وعىل
أساس معادٍ رصيح لروسيا.
ٍ
وكان أحد األهداف الرئيسية للمجموعة منذ تشكيلها هو
ّ
التوسع اإلضايف للســيطرة الرأسمالية املبارشة عىل الرشق،
خصوصا ً يف مولدوفا وأوكرانيا وجورجيا ،إمّ ا من خالل هذه
املجموعة وبمســاعدة االتحاد األوروبي وحلف «الناتو» من
أجل إضعاف روســيا وزعزعة اســتقرارها ،عرب العديد من
األذرع ،ومنها املرشوع البولندي الساعي إىل افرتاس «املرياث
السوفياتي الثمني» ،وإمّ ا ما يُسمّ ى بـ»املحور اإلنساني» يف
رومانيا ،والذي ســيت ّم استخدامه لنقل األسلحة إىل أوكرانيا،
عىل غرار املنظومة الحالية يف بولندا .باإلضافة إىل ّ
أن البلدين
مدعومان ببطاريات «الــدرع املضادة للصواريخ» األمريكية
عىل أراضيهما ،وهي جاهــزة للعمل منذ العام  ،2016بينما
كانت روسيا قد ندّدت بهذا األمر باعتباره تهديدا ً ألمنها.
أرادت غالبية الرشائح األوكرانيــة االنضمام إىل االتحاد
األوروبي ،وســعت الحكومات األوكرانية املتعاقبة لتحقيق
ذلك ،ولكن حكومة الرئيس املخلــوع فيكتور يانوكوفيتش
املوالية لروسيا اتبعت سياسة املماطلة لعرقلة املفاوضات مع

االتحاد األوروبي بطلب من موسكو ،حتّى اندلعت ضدّها ثورة
«امليدان األوروبي» عام .2014
رسا ً أن بولندا تعتمد مقاربــة مختلفة عن باقي
ليــس ّ
الدول يف األزمة األوكرانيةّ ،
ألن وقوع أوكرانيا يف دائرة النفوذ
الرويس ستكون له عواقب ســلبية مبارشة عىل أمن بولندا
والجميع .من هنا ،نرى أن كال من مقدونيا الشمالية وتشيكيا
وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا وبولندا ،تنشط يف إمداد أوكرانيا
برتسانتها العسكرية دفاعا ً عن خط الدفاع األوّل يف أوكرانيا
الذي يقف يف وجه الروسّ ،
ألن سقوطه يعني سقوط أوروبا
الرشقية.
تتصدّر أنظمة دول أوروبا الرشقية الحرب ض ّد روســيا،
وتلعب دورا ً رائدا ً بالوكالة عن حلف «الناتو» ،بعدما تحوّلت
إىل معاقل وقواعد لهذا الحلف وفقا ً للتايل:
 حكومات أوروبا الرشقية يف طليعة حرب «الناتو» ض ّدروسيا.
 شعوب أوروبا الرشقية تتطوّع للدفاع عن أوكرانيا. دول أوروبا الرشقية تغدق بسالحها وآلياتها عىل امليداناألوكراني.
 دول أوروبا الرشقية تستقبل الالجئني األوكران وترشّ عانضمام أوكرانيا لالتحاد.
ويبقى الســؤال الذي يطرح نفســه عىل الجميع :ملاذا
ّ
تكن شعوب ودول أوروبا الرشقية العداء لروسيا وسياستها
التاريخية عىل الرغم من االرتباط املذهبي والثقايف والجغرايف؟
الجواب يكمن بتعامل روســيا الفوقي والعنجهي مع هذه
الدول التي تُحاول تذويبها وح ّل مشكالتها الديموغرافية عىل
حسابها وتدمري لغتها وثقافتها ومسح حدودها التاريخية
وعاداتها واستقاللها.

ذكرت شبكة «أن بي سي» نيوز
أن النجم السابق لدوري كرة الس ّلة
األميركي للمحترفين «أن بي آيه»
دينيس رودمان يعتزم زيارة روسيا
في مسعى إلطالق سراح العبة
كرة الس ّلة األميركية بريتني غراينر
المسجونة هناك .ونقلت الشبكة عن
رودمان أنه يأمل بالسفر إلى روسيا
هذا األسبوع في محاولة لمساعدة
غراينر التي أدانتها محكمة في
موسكو بتهمة حيازة مخدّرات
وحكمت عليها بالسجن  9سنوات.
وقال رودمان« :حصلت على إذن
للسفر لمساعدة هذه الفتاة»ّ .
لكن
مسؤوال ً في إدارة الرئيس بايدن قال
في تصريح لوكالة «فرانس برس»:
«بات معروفا ً أن اإلدارة قدّمت
عرضا ً هاما ً للروس ،وأي شيء آخر
خارج متابعة التفاوض عبر القناة
القائمة من المرجّ ح أن ي ّ
ُعقد جهود
اإلفراج ويُعرقلها».

حزبان كرد ّيان إيرانيّان
يتو ّ
حدان
أعلن حزبان كرديّان إيرانيّان
معارضان ،يتّخذان من إقليم
كردستان العراق مق ّرا ً لهما،
اندماجهما من جديد بعد انفصالهما
لمدّة  16عاماً .وجاء في بيان
مشترك ّ
أن «المفاوضات بين قيادة
الحزب الديموقراطي الكردستاني
والحزب الديموقراطي الكردستاني
اإليراني قد وصلت أخيرا ً إلى
النتيجة المرجوّة وأسفرت عن
توحيد الحزب» الذي ّ
تأسس في
العام  .1945وأورد أن الوحدة
«مرحلة جديدة في نضال (الحزب)
ض ّد نظام جمهورية إيران اإلسالمية
وض ّد أي عقلية وسطية تنكر
التعدّدية القومية اإليرانية والحقوق
الوطنية للمجتمعات المختلفة».
وأوضح المتحدث باسم الحزب
الديموقراطي الكردستاني اإليراني
خالد عزيزي ّ
أن «هذا القرار الذي
اتّخذ من قبل الحزبَيْن يُع ّد أمرا ً
مهمّ ا ً لمواصلة النضال دفاعا ً عن
الشعب الكردي وقضيّته في إيران».

الريــــاضـــية

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩١٤السنــــة الـرابـعـة

تصنيف المحترفين :كوريتش من المركز  152إلى الـ29
ّ
حقق الكرواتــي بورنا كوريتش قفزة
هائلــة يف تصنيــف العبي كــرة املرضب
للمحرتفــن ،بعــد تتويجه بطــاً لدورة
سينسيناتي األلف نقطة للماسرتز ،بالفوز
عىل اليوناني ســتيفانوس تسيتسيباس
 6-7و 2-6يف النهائي.
وخاض كوريتش الــدورة األمريكية
وهــو يف املركــز  152عامليا ً بعــد عملية
جراحيــة يف كتفه أبعدته عن املالعب لنحو
عام ،لكنّه فاجأ الجميــع بإحرازه اللقب
ليقفز اىل املركز التاسع والعرشين بحسب
التصنيف الذي صدر أمس.
يف املقابل ،صعد تسيتسيباس مركزين
وبات خامسا ً عىل حساب النروجي كاسرب
رود.
ويف فئة الســيدات ،قفزت الفرنسية
كارولني غارســيا  18مركزا ً لتحتل املرتبة
 17بعد تتويجها بطلة لدورة سينسيناتي،
بفوزها املفاجئ عىل التشيكية املخرضمة
برتا كفيتوفا  2-6و.4-6
وباتت الفرنســية أول العبة يف تاريخ
هذه الدورات تتوّ ج بطلة بعد صعودها من
التصفيــات ،علما ً أنها أقصت ثالث العبات

بني املصنفات العــر األوليات يف طريقها
ّ
وهن اليونانية ماريا ســاكاري
إىل اللقب،
الثالثة واألمريكية جيسيكا بيغوال الثامنة
والبيالروسية أرينا سابالينكا السابعة.
وكانت غارســيا تحتــل املركز الـ79
عامليا ً يف أيــار ،لكنّها توّجت بــدورة باد
هومبورغ األملانية يف حزيــران ،ثم بدورة
وارســو عىل املالعب الرتابيــة بإخراجها
البولونية ايغــا شــفياتيك املصنفة أوىل
عامليا ً يف الطريق اىل اللقب ،ثم سينسيناتي
لتواصل صعودها س ّلم الرتتيب.
واحتفظــت شــفياتيك التي خرجت
من ثمن النهائي يف سينســيناتي ،بصدارة
التصنيف بفارق شاســع عــن وصيفتها
االســتونية انيت كونتافيت ( 8605مقابل
.)4580
ودخلــت األمريكية ماديســون كيز
الفائزة عىل شــفياتيك يف الدورة األمريكية
قبل أن تســقط أمــام كفيتوفا يف نصف
النهائي ،نادي الالعبات العرشين األوليات
باحتاللها املركز العرشين.
عىل صعيد آخر ،يغيب األملاني ألكسندر
زفرييــف املصنّف ثانيا ً عامليــا ً عن بطولة

روما يخسر جهود فينالدوم
تع ّرض روما اإليطايل لرضبة قاســية بإصابــة العبه الجديد
الهولنــدي جورجينيو فينالــدوم بكرس يف الســاق اليمنى خالل
التمارين ،وفق ما أعلن نادي العاصمة.
ولم يحدّد روما موعدا ً لتعايف الالعب الهولندي املعار من باريس
سان جرمان الفرنيس ،والذي يتع ّرض لهذه اإلصابة قبل ثالثة أشهر
من مونديال قطر  20( 2022ترشين الثاني  -18كانون األول).
وقال النادي اإليطايل عىل موقعــه" :عقب رضبة ّ
تلقاها خالل
التدريبات يوم األحد ،خضع فينالدوم لفحوص رسيريّة كشفت عن
كرس يف الساق اليمنى".
وأضاف" :سيخضع الالعب ملزيد من الفحوص يف األيام املقبلة".
ووصل العب الوسط البالغ  31عاما ً مجانا ً
اىل ســان جرمان العام املايض يف صفقة تمتد
حتى العــام  ،2024بعد انتهــاء عقده مع
ليفربول اإلنكليزي ،إال أنه عجز عن فرض
نفسه أساسيا ً يف تشكيلة النادي البارييس
ما دفعــه اىل االنتقال هذا الصيف اىل
روما عىل سبيل اإلعارة.
وخاض فينالدوم مباراته
الرســمية األوىل مــع فريقه
الجديد نهاية األسبوع املايض
ضد سالرينيتانا (1-صفر) يف املرحلة
األوىل من الدوري اإليطايل.
وأراده املــد ّرب الربتغــايل جوزيه
مورينيو يف صفوف روما من أجل تعزيز
خط وســطه ،اىل جانب الوافــد الجديد
اآلخر الرصبي نيمانيا ماتيتش.
(أ ف ب)

وايت ُتعلن اعتزالها
أعلنت مهاجمة مانشسرت سيتي اإلنكليزي إيلني وايت ،الهدّافة
التاريخية ملنتخب انكلرتا والتي تُوّجت اخريا ً ببطولة كأس أوروبا،
اعتزالها كرة القدم عن عمر  33عاما ً وبعد  17عاما ً يف املالعب.
ونــرت الالعبة صورا ً تتضمن نصا ً يف تغريدة عرب حســابها
عىل "تويرت" ،قائلة" :شــكرا ً كرة القدم" ،قبل أن تكشف عن "أحد
أصعب القرارات يف الحياة".
وأوضحت أن "هذا قرار كنت أرغب دائما ً يف اتخاذه برشوطي.
وقد حان الوقت ألقول وداعا ً لكرة القدم ألرى الجيل املقبل يتألق".
وقررت الالعبة التي ســجلت  52هدفا ً يف  113مباراة دولية،
االعتزال يف القمة بعد ثالثة أســابيع من االنتصار يف ملعب ويمبيل
عىل أملانيا  1-2بعد شوطني إضافيني ،يف نهائي بطولة كأس أوروبا
التي شاركت يف كل مبارياتها.
كمــا فــازت وايــت بامليدالية
الربونزيــة يف كأس العالــم 2015
وكأس أوروبــا  .2019وبدأت وايت
مســرتها االحرتافية يف تشــليس يف
العام  ،2005قبل أن تنضم إىل ليدز
كارنيغي ،ثم أرســنال ،نوتس
كاونتي ،برمنغهــام وأخريا ً
مانشسرت سيتي منذ العام
( .2019أ ف ب)
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أخبار سريعة
خسارة لبنان "آسيويًا"

كوريتش يقبّل كأس دورة سينسيناتي (أ ف ب)

الواليات املتحــدة املفتوحة ،آخر البطوالت
األربــع الكــرى عىل مالعب "فالشــينغ
ميدوز" ،لعدم تماثله للشفاء من إصابة يف
كاحله.
وتعــ ّرض زفرييــف الــذي وصل إىل
نهائي فالشينغ ميدوز ( 2020خرس أمام

النمسوي دومينيك تييم) وإىل نصف نهائي
املوســم املايض ،لإلصابة يف نصف نهائي
بطولــة روالن غاروس الفرنســية ،ثانية
بطوالت الـ"غراند سالم" ،يف حزيران أمام
اإلســباني رافايل نــادال يف طريق األخري
للفوز باللقب( .أ ف ب)

كازيميرو :سأعود يومًا إلى ريال
أكد العب الوســط الربازييل الدويل كازيمريو،
املنتقل حديثا ً من ريال مدريد اإلسباني اىل مانشسرت
يونايتد ،انه لم ينتقل إىل الفريق اإلنكليزي من أجل
املال ،لكنه أشــار اىل انه ســيعود يوما ً إىل الفريق
امللكي.
وجاء كالم كازيمــرو يف حفلة وداعية لناديه
السابق ريال مدريد يف ملعب "سانتياغو برنابيو"،
اذ قال وقد اغرورقت عيناه بالدموع" :عندما تركت
ساو باولو كان واضحا ً بالنسبة ايل بأني سألعب يف
الفريق االول لريال مدريد".
تابع" :هنا بنيت حياتيّ ،
أسســت عائلتي وانا
واثق بأني ســأعود يف أحد األيام لكــي أر ّد الحب
الكبري الذي منحني أياه هذا النادي".
وأضــاف" :أفضل ما حققته هــو القدوم اىل
التدريبات كل يوم يف هذا النادي .كما تعلمون انا ال
أحب االضواء ،بل أحاول دائما ً التحدث من القلب".
وكشف كازيمريو ( 30عاماً) انه لم ينتقل إىل
يونايتد من أجل املال بعد صفقة مقدّرة بســبعني
مليون يورو" :مــن يعتقد اني ذهبت من
أجل املــال ال يعرفني .اعتقــد انهم قلة
وال يعرفوننــي .ليس من أجــل املال .هم
مخطئون".
وعن الهدف من االنتقال اىل صفوف مانشسرت
يونايتد قال" :أتطلع قدما لتطوير مستواي يف ناد

كبري مثل مانشسرت يونايتد".
ويملــك كازيمريو خربة كبــرة بعد تتويجه
بطالً لدوري أبطــال أوروبا خمس مرات والدوري
االســباني  3مرات ،باالضافة اىل كونه أحد ركائز
منتخب الربازيل عىل مدى السنوات األخرية.
وأمس قدّم مانشســر يونايتد العبه الجديد
رســميا ً
قبــل
انطــاق املباراة
مــع ليفربــول
عــى ملعــب
"اولدترافورد".
(أ ف ب)

المنتخب األسترالي يستعين بهيدينك
إستعان املنتخب األســرايل لكرة القدم بمدربه
الســابق الهولندي غــوس هيدينك ،ملســاعدته يف
التحضري لنهائيات مونديال قطر املقرر نهاية العام
الجاري.
وســيتوىل هيدينك ،الذي أعاد أسرتاليا اىل كأس
العالم بعــد غياب ملدة  32عاما ً بقيادتها اىل مونديال
أملانيا  ،2006حيث وصلت اىل الــدور ثمن النهائي،
مهمة مســاعد املــدرب غراهام أرنولــد يف املباراة
التحضرييــة األخــرة
للمنتخب عىل أرضه،
قبــل النهائيــات
العامليــة األوىل يف
منطقــة الرشق
األوســط ،ضــد
الجارة نيوزيلندا

يف  22أيلــول املقبل يف بريزبني .وقــال هيدينك (75
عاماً)" :أنا ســعيد بالذهاب اىل أسرتاليا ألني أتحدث
مع الناس بني الحني واآلخر عن مسريتي ،ودائما ً ما
أركز عىل تجربتي مع املنتخب االسرتايل" ،الذي أرشف
عليه يف  13مباراة بني  2005و 2006حقق خاللها 8
انتصارات يف مقابل تعادلني وثالث هزائم.
وســيعود هيدينك عن اعتزاله التدريب ملساعدة
أرنولد يف هذه املباراة ،بســبب غياب مساعد األخري
الهولندي اآلخــر رينيه ميولنســتني يف تلك الفرتة
لتواجده يف أوروبا من أجل متابعة منافيس أسرتاليا
يف املجموعة الرابعة املنتخبني الفرنيس حامل اللقب
والدنماركي.
تجدر االشــارة اىل ان أرنولد كان أحد مساعدي
هيدينك يف مونديال .2006
وباإلضافة اىل فرتتيه كمدرب موقت لتشــليس
اإلنكليزي ،أرشف هيدينك عىل ريال مدريد وفالنسيا
االســبانيني وأيندهوفن الهولندي ،اىل جانب تدريبه
منتخبات هولندا وروسيا وتركيا.
لكن قد تكون قيادته ملنتخب كوريا
الجنوبيــة املضيف مشــاركة مع
اليابان ملونديــال  2002اىل الدور
نصف النهائي للنهائيات العاملية،
أبرز انجازاته عىل اإلطالق.
(أ ف ب)

خسر منتخب لبنان للناشئين
بكرة السلة (تحت الـ 18سنة)
أمام نظيره الياباني ()84-63
أمس ضمن منافسات المجموعة
األولى من بطولة آسيا المقامة
حاليا ً في إيران والمؤهلة لبطولة
العالم  .2023وبذلك أنهى
لبنان مبارياته في الدور األول
بفوز وخسارة ،وهو سينتظر
نتائج باقي المباريات لمعرفة
هوية المنتخب الذي سيواجهه
الحقاً .وتشارك في البطولة
 10منتخبات ّ
قسمت إلى 3
ّ
وسيتأهل األول
مجموعات،
والثاني من ك ّل مجموعة تلقائيا ً
إلى الدور ربع النهائي ،على
أن يلتحق بها أفضل منتخبَين
يحتالن المركز الثالث في الدور
األول.

عودة ديارا

إنخرط المدافع المالي إيشاكا
ديارا بتمارين األنصار بشكل
جدّي بعد تماثله للشفاء من
إصابة قديمة عاودته إثر تع ّرضه
لش ّد عضلي خالل لقاء فريقه
مع النجمة في مسابقة كأس
"النخبة" منعته من إكمال
المباراةّ ،
وفضل الجهاز الطبي
يومها إراحته لنحو أسبوعين
ريثما يستعيد عافيته تماماً .وقد
ظهر جليا ً الفراغ الذي تركه ديارا
في خط الدفاع في المباريات
التي خاضها األنصار أمام فرق
التضامن صور وشباب الساحل
والعهد .يُذكر ّ
أن إدارة النادي
األخضر جدّدت عقد العبها المالي
موسما ً جديدا ً بعد األداء الالفت
الذي قدّمه في سداسية األوائل
في الموسم الفائت.

األهلي صيدا في مأزق

ما زال الجمود ّ
يلف أروقة نادي
األهلي صيدا ،إذ ال تحضير حتى
الساعة لمنافسات بطولة لبنان
للدرجة الثانية ،وال تعاقدات
مع العبين جدد ،كما ّ
أن اإلدارة
غائبة فيما الالعبون في حيرة من
أمرهم ،ال سيما ّ
أن الدوريّ المح ّلي
سينطلق بعد أق ّل من أسبوعين.
وكشف مصدر مق ّرب من إدارة
النادي أن ال ميزانية وال تمويل
للفريق ،إال اذا حدث ما لم يكن في
الحسبان في ربع الساعة األخير،
مؤكدا ً أن ال نية باالنسحاب ،وإذا
اضط ّر األمر فسيخوض الفريق
الموسم الكرويّ الجديد بالعبيه
الشباب والناشئين.
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عمـــــــــــاد موســـــــــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

فخامة الرئيس المخلوع
إلى األلقاب الفضفاضة ،مثل الرئيس
المؤمن والرئيس القائد والمجاهد األكبر،
والرئيس الزعيم والرئيس الجماهيري
والرئيس المفدّى ،حظي العديد من
الرؤساء العرب بلقب "الرئيس المخلوع"،
فـ"الريّس" حسني مبارك حكم ثالثة عقود
بطريقة سلسة إلى أن جاءت الثورة في العام
 2011وخلعته ،والرئيس مرسي بدوره ُخلع،
وقبلهما حمل اللواء محمد نجيب لقب أول
رئيس جمهورية مخلوع .عزله جمال عبد
الناصر ووضعه في إقامة جبرية ،أما جاللة
الملك فاروق فأجبر على التنازل عن العرش
البنه أحمد فؤاد ( 6أشهر) وأمضى الملك
المخلوع  10أعوام متنقال بين روما وفرنسا
ولندن ومات في سن الخامسة واألربعين.
ضيعان شبابك يا فاروق.
وفي السودان ،جارة مصر ،سوار الذهب
خلع النميري ،وأحمد المير غني خلف
السوار كرئيس مدني ،ثم جاء عمر البشير
وحكم ،كمبارك 30 ،سنة وانتهى به األمر
رئيسا ً مخلوعا ً متنقالً من سجن إلى سجن،
وقد ينتهي به األمر في الهاي.
في الشقيقة سورية حمل شكري
القوتلي لقب الرئيس المخلوع في العام
 1949بعدما أطاح حسني الزعيم بحكمه
لكنه عاد إلى السلطة بعد ستة أعوام رئيسا ً
منتخبا ً وشرعياً .في عهد الوحدة آلت
الرئاسة إلى عبد الناصر الذي أسبغ على
القوتلي لقب "المواطن العربي األول" .من
العام  1943حتى العام  1971تعاقب على
الحكم  13رئيساً ،عدا المعينين بصورة
موقتة .وفي  51سنة خلف حافظا ً حافظ.
وخلف بشارا ً ّ
بشار وبعد عمر مديد يكمل
حافظ جونيور مسيرة اإلصالح والتغيير.
في تونس ،الرئيس الحبيب بورقيبة،
أنهى عقده العاشر مخلوعاً ،ويوم توفي
زين العابدين في منفاه في ُ
السعودية
عنونت الصحف :وفاة الرئيس التونسي
المخلوع .وفي الجزائر إنتهى مشوار
بوتفليقة الطويل رئيسا ً مخلوعاً.
الرئيس علي عبدالله صالح قتلته
الميليشيات الحوثية رميا ً بالرصاص وهو
خارج السلطة .مات مخلوعاً .وصدام حسين
قبض عليه األميركيون في حفرة كرئيس
جمهورية مخلوع واُعدم في العام .2006
وملك ملوك أفريقيا وعميد الحكام العرب
سيادة العقيد معمر القذافي إنتهى رئيسا ً
مخلوعا ً ولم يعش كي يعتاد على آخر ألقابه.
حتى فخامة رئيس جمهورية جزر
القمر ،العضو في الجامعة العربية ،محمد
بكر حظي بلقب الرئيس المخلوع ولجأ إلى
باريس في العام  2007وفي تلك الفترة
كان يُع ّرف عن الرئيس الموريتاني السابق
سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بسيدي
الرئيس المخلوع.
خليجيا ً يٌستذكر بين المخلوعين خليفة
بن حمد آل ثاني" ،األمير الوالد" ،وقد
انتهت مسيرة حكمه أميرا ً مخلوعا ً على يد
ولي عهده ،وابنه الشيح حمد.
وفي هذا العرض السريع يتضح أن
الرؤساء واألمراء العرب اآلنفي الذكر حصلوا
باجتهادهم على لقب "الرئيس المخلوع"
مرة واحدة ،فهل يكسر لبنان القاعدة؟

ال يُمكن لإلنسان
هـــــــــــــل
ذرف الدموع
تعــــــــــلم قبل أن يبلغ شهرا ً
واحدا ً من العمر.

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

ّ
المصممة الباكستانية كاشي خالل عرض أزياء العرائس في كراتشي  -باكستان (أ ف ب)
من روائع

مصري ينتقم لرسوب خطيبته

أقدم مواطن مرصي عىل إحراق غرفة يف مدرسة "كفر سالم النحال التجارية"
يف مركز الســنطة يف محافظة الغربية ،انتقاما ً لرسوب خطيبته يف املدرسة ،ليهرب
بعدها إىل بلدته يف محافظة املنوفية عقب الحادث.
إثر ذلك ،تم تحرير محرض بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها
املتقدم ،حيث قررت نيابة مركز الســنطة التابعة ملحافظة الغربية ،حبس املتهم "م
داوود"  4أيام عىل ذمة التحقيق.

صاعقة تقتل عداء وتصيب آخر
ذكرت الرشطة ودائرة اإلطفاء اليونانية
أن صاعقة برق رضبت األحد عدائني خالل
ســباق لييل فوق جبل يوناني ،مما أدى إىل
مقتل عداء وإصابــة آخر بجروح خطرية.
ويف التفاصيل ،كان الرجالن يشــاركان يف
سباق "القمم الستة" ،الذي يمر عرب أعىل 6
قمم يف جبل فاالكرو شمال اليونان ،عندما
رضب الــرق مجموعة مــن العدائني عند
الساعة  4صباحا ً عىل ارتفاع  1340مرتاً.
وتوجه فريقان من فــرق إنقاذ خدمات
اإلطفاء من بلدة دراما القريبة إىل الجبل ليعثروا
عىل عداء ميتــا ً واآلخر مصابا ً بجروح خطرية
نقل عــى اثرها جوا ً إىل مستشــفى يف مدينة
كافاال ،حيث قالت السلطات إن حالته حرجة.

المبت َذلة
فرنسا ُتعيد استخدام المياه ُ
كشــف ُ
َ
بما ّ
ضعف
أن الجفاف االســتثنائي يف صيف 2022
اإلمدادات يف فرنســا ،تَفرض إعادة استخدام املياه املبتذَلة نفسها
ّ
املتأخر عن دول أخرى يف
كخيا ٍّر للمســتقبل وتتطور يف هذا البلد
هذا املجال .ويف مح ّ
طة تنقية املياه يف ناربون (جنوب فرنسا) كما
ِّ
ٍ
املشغلة "فيوليا"
محطات أخرى يف البالد ،قامت الرشكة
يف خمس
ٌ
محفوظة
ببناء "صندوق إلعادة االستخدام" يف  ،2021وهو منشأ ٌة
ً
ً
إضافية ملعالجة املياه من املجاري.
مرحلة
يف حاويةٍ تؤمّ ن
وبدال ً من ترصيفها يف األنهــار أو البحر ،تعمل هذه التقنية
بقدرة معا َلجة تصل إىل  75مرتا ً مكعّ با ً يف الســاعة ،وتجعل املياه

ً
نظيفة بدرجةٍ كافيةٍ الســتخدامها يف الريّ الزراعي أو التنظيف
يف املدن أو ريّ املســاحات الخرضاء أو املالعب أو مالعب الغولف.
وتســعى الرشكة إىل تشــغيل مئةٍ من هذه املنشآت بحلول عام
ّ
مرت مكعّ ٍب من مياه الرشب أيّ ما
 ،2023ما
سيوفر ثالثة ماليني ٍ
يُعادل االستهالك السنوي ملدينةٍ يبلغ عدد سكانها  180ألف نسمة.
ّ
ٍ
يتوقــع الفريق الحكومي الــدويل املعني باملناخ
وقت
يف
أن تزداد شــدّة وتواتر موجات الجفاف يف جميع أنحاء البحر
األبيض املتوسط وأن ينخفض ّ
تدفق نهر الرون بنسبةٍ قد تصل
إىل  80%بحلول العام ( .2100أ ف ب)

ُتغ َّرم بـ 1,7مليار دوالر بسبب خلل في إحدى سيّاراتها
َ
صد َر الحُ كم عىل رشكة "فورد" األمريكية لصناعة
كتعويض بســبب
الســيارات بدفع  1,7مليار دوالر
ٍ
خلل يف تصنيع أحد طرازاتهــا أدّى إىل وفاة زوجني يف
ٍ
والية جورجيا عام  .2014وكانت شــاحنة "بيك آب"
من طراز  F-250 Super Dutyعائدة للزوجني ملفن
ثقب يف إطاراتها أثناء
وفونسيل هيل انقلبت بســبب ٍ
رسيــع بالقرب من أمرييكوس يف
طريق
القيادة عىل
ٍ
ٍ
والية جورجيا .وتسبّب الحادث بانهيار سقف السيارة
املقلوبة ما أدّى إىل سحق الزوجني يف املقصورة.
وعقب الحــادث ،رفع ولدا الزوجني دعوى قضائية

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

ض ّد "فورد" ،مُح ِّم َلني إيّاها مســؤولية الخلل يف تصميم
السيارة ،والذي كان السبب يف عرشات الحوادث املماثلة
األخرى .وخالل املحاكمة التي اســتم ّرت ثالثة أسابيع،
استند املحامون إىل دراسات تصمي ٍم وسالمةٍ ع ّد ٍة أظهرت
أن السقف قويٌّ بما يكفي لتحمّ ل مثل هذا الحادثّ .
لكن
هيئة املح ّلفني حمّ لت مع ذلك املســؤولية للرشكة التي
تتخذ مق ّرا ً لهــا يف مدينة ديربورن (ميشــيغن) والتي
َ
صنّعت ،وفق وثائق موجود ٍة يف امللف ،ما يق ُرب من 5,2
ماليني نســخةٍ من هذا الطراز ،بني  1999و ،2016قبل
تدعيم السقف اعتبارا ً من عام ( .2017أ ف ب)
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