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جاد زيتوني:
أتحدّى نفسي
من خالل الرسم

ّ
موظفو الدولة إلى اإلضراب مجدّدًا :لن نعود إلى "السخرة"

شروط عون الحكومية:
تنصيب باسيل "رئيس الشغور"

خالصــة لقاء بعبــدا الرابع "ال حكومــة إال برشوط
جربان باسيل" ،حســبما اخترصت مصادر مواكبة أجواء
اللقاء الذي عقد أمس بني رئيس الجمهورية ميشــال عون
والرئيس املكلف نجيب ميقاتي الذي آثر يف نهايته االعتصام
بحبل الصمت ...حتى عبــارة "للبحث صلة" التي تناقلتها
وســائل اإلعالم عن لســانه ،أثارت حفيظته فسارع عرب

مكتبه اإلعالمــي إىل نفي أن يكون قــد أدىل "بأي كالم أو
تعليق" لدى خروجه من االجتماع مع عون.
وأوضحــت املصادر لـ"نداء الوطــن" ّ
أن اللقاء الرابع
الذي خرج بنتيجة وحيدة وهــي "وعد بعقد لقاء خامس"
األســبوع املقبل ،ع ّزز االنطباع "بتعذر تدوير الزوايا حول
النقاط الخالفية املتصلة بالحصص الوزارية يف التشــكيلة

املرتقبة" ،مشري ًة إىل ّ
أن الكباش الرئايس يدور حول "نقطة
مركزية وهي الســيطرة عىل القرار الحكومي ،إذ ّ
إن رشوط
رئيس الجمهورية الحكومية يمكن اختزالها بإرصاره عشية
انتهاء واليته الدســتورية عىل تأمني حصــة وزارية وازنة
لباســيل تتيح تنصيبه رئيس جمهورية مقنّعا ً عىل طاولة
مجلس الوزراء خالل مرحلة الشغور الرئايس".
١٣
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محمد عبيد" :جنتا"
مدرسة اإلمام الصدر

إقــتـصـــاد 11
تناقض فاضح بين كتلة
الواردات وحجم اإلنهيار
ّ
يعمق العجز في ميزان
المدفوعات
وكالة "فرانس برس" توثّق توجيه الجيش اإلسرائيلي في الجوالن مدفعيته باتجاه الحدود اللبنانية تحسبًا ألي مواجهة عسكرية مع "حزب الله" على خلفية ملف الترسيم البحري (أ ف ب)

العـــالـــم 14
ّ
يتوعدون
الصدر ّيون
بخطوة "ال تخطر
في بال" الفاسدين

"الكهرباء" و"الطاقة" :تهريب القرارات
والمناقصات والعين على الـ  200مليون دوالر
خـــالـــد أبـــو شـــقـــرا
مقاومة التغيري ،ومحاوالت البقاء خارج
دائرة "القلق" التــي تبعث عىل التطور ،تظهر
بشكل واضح يف سلوك كهرباء لبنان .املؤسسة
املحتاجة البارحة قبل اليوم ،إىل اإللتزام بمعايري
الحوكمة الرشيدة واإلدارة الشفافة واالستقالل
عن الطبقة السياسية ،لم تدخر جهدا ً للتهرب

من قانون الرشاء العام .فقبل بدء نفاذ القانون
يف  29تموز الفائت استعجلت الكهرباء "تهريب
ّ
ومفصلني
قرارين متصلني بتشــغيل معامل،
عىل قياس رشكات محددة ،وقرار آخر متعلق
بزيادة التعرفة" ،بحسب ما يشري املدير العام
السابق لالســتثمار والصيانة يف كهرباء لبنان
غسان بيضون" ،فتجلت الوقاحة واالستهتار
بعقول الناس بأبشع صورهما".
١٣

واشنطن تقدّم ألوكرانيا "أكبر حزمة" عسكرية

زيلينسكي في عيد اإلستقالل:
سنقاتل حتى النهاية
خالل خطاب يف يوم عيد استقالل أوكرانيا ،تعهّ د الرئيس فولوديمري زيلينسكي
أن تواجه بالده الغزو الرويس "حتى النهاية" بدعم قوي من الغرب ومع مســاعدة
عســكرية جديدة من الواليات املتحدة ،فيما قام رئيس الوزراء الربيطاني املنتهية
واليته بوريس جونســون بزيارة غري متوقعة للبــاد .وقال الرئيس األوكراني" :ال
يهمّ نا جيشكم ،ال تهمّ نا ّإل أرضنا .ســنُقاتل من أجلها حتى النهاية" ،موضحا ً أن
األمر يتع ّلــق بـ"أوكرانيا ك ّلها من دون أي تنازل أو تســوية" ،بما يف ذلك حوض
دونباس وشبه جزيرة القرم ،التي ضمّ تها روسيا يف العام .2014
١٣

واشنطن تو ّ
جه ضربة لطهران في سوريا

الريــاضــية 15

"سلّة" تحت الـ18سنة:
لبنان إلى نهائيات
بطولة العالم

إيران تدرس "الر ّد النووي" األميركي
تتسارع التطوّرات املتع ّلقة بامللف النووي
اإليراني ،بحيث بارشت طهران دراســة "الر ّد
النووي" الــذي تلقته أمس من الواليات املتحدة
عرب ّ
املنســق األوروبي ،عىل مقرتحاتها يف شأن
ّ
"النص النهائي" املطروح من االتحاد األوروبي
ضمن الجهود الهادفة إلحياء اإلتفاق النووي.
وأوضح املتحدّث باســم وزارة الخارجية
اإليرانيــة نارص كنعانــي أن "عملية املراجعة
الدقيقة آلراء الجانــب األمريكي بدأت" ،عىل أن

تبلغ طهــران موقفها إىل ّ
املنســق "بعد إنهاء
مراجعتها" ،فيما أكد ك ّل من واشنطن وبروكسل
إرسال الردّ.
من جهتــه ،اعترب ّ
منســق مجلس األمن
القومي لالتصاالت اإلسرتاتيجية يف البيت األبيض
جون كريبي خالل مؤتمر صحايف "أنّنا اآلن أقرب
ِممَــا كنّا عليه قبل أســبوعني ،فقط ّ
ألن إيران
اتخذت قرارا ً بتقديم بعض التنازالت" ،لكنّه أكد
أن "ثمة فجوات ال تزال قائمة".
١٣

زيلينسكي مستقب ً
ال جونسون خالل زيارة األخير المفاجئة إلى كييف أمس (أ ف ب)
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الرياشي ي ّ
ُرشح جعجع للرئاسة :ال نريد مبتدئين!
ّ
كمرشح رســمي نال يومها  48صوتاً،
كلــيــر شــكــر
قبل إبرام تفاهم معــراب والتصويت
للعماد عون رئيسا ً للجمهورية.
ال يشبه الحراك الحاصل يف كواليس
لكن للنائب ملحــم الريايش وجهة
االستحقاق الرئايس ،ذلك الذي شهدته
نظر مختلفة .لطاملا خرج النائب املتني
الدورة املاضية التي غرقت يف شــغور
يف طروحاته ،مــن «الصناديق املقفلة»،
طويل انتهى بانتخاب الجنرال ميشال
إىل أفكار تبدو للوهلة األوىل رضب خيال.
عون رئيســا ً للجمهورية بعد سلسلة
ولهذا يقول يف دردشة مع مجموعة من
تفاهمــات ســمحت له بعبــور خرم
اإلعالميني إنّه ال بــ ّد من خوض معركة
التعقيدات والخصومات التي كانت تبعد
ّ
كمرشــح انقاذي يمكنه «رضب
جعجع
بينه وبني قرص بعبدا ،يف لحظة اقليمية
يده عىل الطاولة» لوقف االنهيار الحاصل
 دوليــة طغى عليها منطق التســليموخوض حوار جــديّ مع مختلف القوى
بمجريات الساحة اللبنانية وتوازناتها
السياســية عىل قاعــدة النديّة وليس
املستجدة.
االستزالم .ويقول« :نعم ثمة مشكلة مع
إىل اليوم ،ال تزال اللقاءات املعقودة
«حزب الله» ،ولكن «حزب الله» هو أحد
يف هذا السياق ،فيها الكثري من الخجل،
مكونات هذا البلد ،والوحيد الذي يستطيع
ّ
جــس نبض ،واســتعراض
وكأنهــا
التحدث معه كما يجب أن يتحدث رئيس
لألسماء والرتشــيحات خصوصا ً ّ
وأن
جمهورية بال كفوف وبــا أي تنازالت
موازيــن القــوى يف مجلــس النواب
هو جعجــع» .ويضيف:
ك ّرست وجود مجموعة
«يف لبنــان معادلتــان،
فيتوات وســحبت قدرة
القوات اللبنانية من جهة
املبادرة والحســم من ي ّد
"«إذا لم تتّفق تلك
و»حــزب الله» من جهة
االصطفافني.
المعارضات على اسم
ّ
اخــرى ومــا يمثله من
ضفــة قوى
عــى
واستمرت على هذا
قوة عسكرية وخارجية
الثامن مــن آذار ،ال يزال
واقليمية» ،معتــرا ً ّ
أن
النمط من التعاطي
رئيــس «تيــار املردة»
«جعجع قــادر عىل ربط
ســليمان فرنجيــة هو
فسيُنتخب رئيس من
ّ
النزاع مــع «حزب الله»
املرشح األبرز فيما يسعى
الطرف الثاني"
ألن الرئاسة تنتظر رئيسا
الوطني
«التيــار
رئيس
ّ
ال ينتظر أن يتلقى اتصاال من مسؤول يف
الح ّر» جربان باسيل إىل تكريس نفسه
حزب الله ليقول له ماذا يفعل».
ع ّرابا ً للعهد الجديد .أمّ ا يف املقلب اآلخر،
ّ
ينطلــق الريــايش يف مقاربته من
مرشحني» وطامحني
فعجقة «مشاريع
مســلمّ تني خلص إليهما بعد جولة من
تجعل مــن احتمــال تفاهــم الكتل
اللقاءات واملشــاورات التي خاضها مع
املعارضة ،مســتحيالً .وبني الفريقني،
ّ
عدد من النــواب املعارضــن .أوالًّ ،
يمشط موارنة الوسط ذقونهم اعتقادا ً
إن
الظروف القاســية التي تعيشها البالد
منهم أنّها لحظتهم الذهبية ،وهنا تبدأ
تســتدعي الدفع باتجاه انتخاب رئيس
الئحة األســماء بزياد بارود وال تنتهي
قادر ولديه تجربــة دولتيةّ ،
ألن الوقت
بناجي البستاني.
ّ
ال يســمح باخضاع الرئاسة ملزيد من
عىل
الضفة املعارضة أيضاً ،يرتيّث
التجارب غري املضمونــة ،و»ال ترف يف
رئيس حزب «القوات» ســمري جعجع
ظل القرف» .ثانياًّ ،
إن األسماء املتداولة
يف حســم خياراته ولو أنّه يعترب نفسه
ّ
ولو عىل نحو غري رســمي للرئاســة
مرشــحا ً طبيعياً ،لكنه ال يبدي رغبة يف
ال تســتطيع أن تجمع بــن معيارين
تكرار تجربة العام  2016التي خاضها

خفــايـــا
ّ
توقعت جهة سياســية
تو ّلت مهمة وساطة بني رئيس
الجمهوريــة ميشــال عــون
والرئيــس املكلــف تشــكيل
الحكومة نجيب ميقاتي أن يتم
تشــكيل حكومة جديدة يف ربع
الساعة األخري قبل انتهاء والية
الرئيس إذا بات من املؤكد تعذُّر
انتخاب رئيس جديد يخلفه.

سيطلب الرياشي عقد جلسة لتكتّل "«الجمهورية القوية"» لتبنّي ترشيح جعجع

أساسيني للمواصفات ،وهي السيادية
واإلصالحية .ويُخــى وفق الريايش أن
يؤدي االستسالم املبكر ملنطق التسويات
والخيــارات الوســطية ،أن يصار إىل
االتفاق عىل رئيس «يه ّر» عند أول مطب!
ولهذا يقول ال ب ّد من خوض معركة
ترشــيح جعجع ولو أنّه يقــ ّر أنه لم
يُفتاحه بهذا األمر كما لم يفاتح أيا ً من
أعضاء كتلة «الجمهورية القوية» وهو
طرح بمبادرة شــخصية منه لقناعته
ّ
بأن «ترشــيح جعجع هو للحل وليس
ملنافســة فرنجية أو غــره» ،مكررا ً
ّ
أن «البلد بحاجــة إىل جراحة وجعجع
قادر عــى اجرائها .وهو أثبت أنّه رجل
دولة ،ويف ظروف مماثلة ،ال نســتعني
باملبتدئني ،بل بالخبري».
ولكن كيف يمكن لهذا الرتشيح أن
يسلك طريق الفوز يف ضوء الخصومات

التي عزلت «القوات» يف املرحلة األخرية،
سواء مع الثنائي الشيعي أو مع رئيس
«تيار املســتقبل» ســعد الحريري أو
مع جربان باســيل أو حتى ومع رئيس
«الحــزب التقدمي االشــراكي» وليد
جنبالط الذي ينادي بالرئيس الوسطي؟
يجيب الريايش أنّه ال ب ّد من االنطالق
من نقطة ثابتة وهي الرتشــيح ومن ث ّم
العمل عىل إقناع بقية القوى السياسية
مشــرا ً إىل أنّه ســيبدأ جولة اتصاالت
ولقاءات ،وســيطلب مــن جعجع عقد
جلســة لتكتل الجمهورية القوية لهذه
الغاية ،كاشفا ً ّ
أن «املعارضات تعاني من
تعددية آرائها ومواقفها وترشيحاتها»،
معتربا ً أنــه «اذا لم تتفق تلك املعارضات
عىل اســم واستمرت عىل هذا النمط من
التعاطي ســيُنتخب رئيس من الطرف
الثاني».

تنتظر األطراف الفاعلة يف
تقرير مصري انتخابات رئاســة
الجمهورية ما ســيعلنه رئيس
حزب القوات ســمري جعجع يف
قداس الشهداء يف  4أيلول املقبل
بعــد الدخــول يف مرحلــة
اإلستحقاق الدستوري والدعوة
إىل جلسة انتخاب الرئيس حيث
من املمكــن أن يرفع ســقف
الرتشيح إىل مســتوى التحدي
باملواصفات واألسماء.
إعتــرت مصادر متابعة
أن ما يفهم من كالم األمني العام
لـ»حزب الله» الســيد حســن
نرصالله عــن تجنب الدخول يف
الحرب األهليــة أنه وحده يملك
هذا القرار خصوصا ً أنه يتحدث
يف كل مرة عن قرار عدم الذهاب
إىل هذه الحرب ،مرة بعد اغتيال
الرئيس رفيــق الحريري مثالً
ومرة بعد أحداث الطيونة ،بعدما
كان اعترب أن قرار غزوة  7أيار
 2008كان يوما ً مجيداً.

"«البكاء"» على الدور واألداء وليس على الصالحيات...
الرئيس «"قوي" وليس أداة
ُ
ســلبت من الرئيس ،لذلــك فإن هناك
أالن ســـركــيــــس
بعض الصالحيات التــي يجب إعادتها
ليستقيم الحكم يف لبنان.
تعــود نغمة الصالحيــات مع كل
من جهة ثانية ،ليســت املســألة
استحقاق دســتوري ،ويرتفع منسوب
ّ
فقط بســلب الصالحيــات ،بل يف زمن
التحــر عىل فقدانها عند اســتحقاق
ما بعد اإلســتقالل كان املوارنة أقوياء
إنتخاب رئيس الجمهورية.
ومتماســكني ومتحكمني باللعبة ،لذلك
ذهب املسيحيون إىل توقيع «اتفاق
كانــوا يملكون فائض حكــم ،أما بعد
الطائف» وكأنهم خرسوا الحرب ،يومها
«الطائف» وحتى اإلنســحاب السوري،
كان املجتمع املســيحي مدمّ را ً بسبب
فإن املكوّن املســيحي ضعف ،ولو كان
حروب رئيس الحكومة اإلنتقالية العماد
الرئيس يملك الصالحيات الكافية فإنه
ميشال عون ،من ث ّم تدمّ ر أكثر بعد شنه
غري قادر عىل فعل يشء.
حرب «اإللغــاء» ض ّد
ويف الســياق ،فــإن
«القوات اللبنانية».
الــدروز حرمــوا بعــد
يســتطيع
ال
أحــد إنــكار ّ
أن رئيس ما يحصل وخصوصًا في «الطائف» ،ليس بموجب
الجمهوريــة فقد عددا ً
النــص بــل مــن خالل
عهد عون أن األخير
كبريا ً مــن صالحياته سلّم البلد لـ»"حزب الله"» التطبيــق األعــوج ،من
الحقيبة الســيادية ولم
كانــت بحوزتــه بعد
وسمح له بأن يرسم
يدخلوا نادي الرؤساء عىل
اســتقالل  ،1943وإذا
كان البعــض يقول ّ
إن سياسة لبنان الخارجية كافة أنواعها ،لكن حراك
رئيس الحزب «التقدمي اإلشــراكي»
هذه الصالحيات لم يكن يستعملها ،إال
أن املنطق يقول إن التهديد بالقوة أحيانا ً
ّ
وليد جنبــاط وضع الــدروز يف صلب
أفعل من اســتعمالهاّ ،
املعادلة ،حتــى أن تأثريهم يفوق تأثري
وإن الكم الهائل
املوارنة ،وغري املوارنة ،يف بعض األحيان.
من الصالحيات يجعــل الجميع يهاب
ولم يســتمد املكــوّن الشــيعي قوته
الرئيس حتى لو لم يستعملها.
َ
الحالية وفائضها من صالحيات رئيس
مجلس النواب
ولع ّل صالحيــة ح ّل
مجلس النواب ،بل إن الدعم اإليراني أوال ً
والوزراء وكذلك إجبار رئيس الجمهورية
واستفادة الرئيس نبيه بري من اإلحتالل
بمهلة  15يوما ً لتوقيع املراســيم وإال
الســوري وغياب فريــق يواجه التمدد
تصبح نافــذة من أهم الصالحيات التي

التهديد بالقوة أحيانًا أفعل من استعمالها

الشيعي ،كلها عوامل جعلت من الشيعة
الطائفة التي تحكم لبنان.
ومن جهة أخــرى ،فإن اإلتهامات
بــأن صالحيــات رئيــس الجمهورية
باتت يف يد رئيــس الحكومة ،وعىل رغم
عدم دقة هذه النظريــة ألن «الطائف»
وضع الصالحيات يف يد مجلس الوزراء
مجتمعاً ،إال أن السنّة يعيشون يف الزمن
الحايل إحباطا ً شبيها ً باإلحباط املسيحي
يف فــرة اإلحتالل الســوري ،لذلك فإن
الصالحيات لم تؤثّر عىل شــعور املكوّن

املسيحي بالغبن.
وأمام كل هذه الوقائع ،فإن لرئيس
الجمهورية اثنتني من أهم الصالحيات،
األوىل داخلية وتتمثّل بعدم قدرة أحد عىل
تأليف حكومــة إذا لم تنل توقيع رئيس
الجمهورية وموافقته ،لذلك يســتطيع
فرض الحكومة التي يراها مناســبة،
والثانية خارجية حيث منح الدســتور
الرئيس حــق التفاوض باســم لبنان
وتوقيع املعاهــدات الخارجية ،أي إدارة
سياسة لبنان الخارجية.

لكن ما يحصــل وخصوصا ً يف عهد
عون أن األخري س ّلم البلد لـ»حزب الله»
وســمح له بأن يرســم سياسة لبنان
الخارجية ،فعاشــت البــاد يف العزلة
وخرس لبنان صداقاته العربية والغربية،
لذلك فإن للرئيس أكرب تأثري عىل سياسة
البلد وكل ما يُحكى عــن أنه بات مثل
ملكة بريطانيا ال أساس له من الصحة،
ألن املمارســات والوقائع تثبت عكس
ذلك .وإال ملاذا هذا اإلستقتال عىل فرض
رئيس ومنع انتخاب رئيس؟

محـــــليـــــات
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روسيا والصين تحجبان المساعدات عن الجيش
و"اليونيفيل" تطلب إستكمال الترسيم البري
غــادة حــالوي
خالفا ً للمــرة املاضية لم يســبق موعد
التجديد لقوات اليونيفيــل العاملة يف جنوب
لبنان مطالبــة بتعديل مهامها أو عديدها .لم
يطرح املوضوع مع لبنــان فيما التجديد بات
محسوما ً وسيم ّر بشــكله الروتيني ويحظى
بموافقة الدول األعضاء لكن ما ليس معلوما ً
بعد موافقة الدول للتصويت عىل اقتطاع جزء
من ميزانية اليونيفيل لصالح مساعدة عنارص
الجيش اللبناني املتواجدين يف الجنوب والذين
يرافقون قــوات األمم املتحــدة يف مهامها.
واملستغرب إحجام كل من الصني وروسيا عن
إستمرار الدور
التصويت لصالح إقرار هذه املساعدة ملدة عام
ومواد غذائية ومستلزمات طبية وغريهاّ .
لكن
وطلبهما تقليص املدة إىل ســتة أشهر فقط.
مندوبي الصني وروســيا رفضــا املوافقة إال
رفض هذه املســاعدة يضع مهام الجيش عىل
عىل مبلغ من  500ألــف دوالر يقدم عىل مدى
الحدود مع إرسائيل عىل محك االســتمرارية
ستة أشهر بدل سنة .واليوم ومع توقف الدعم
بالنظر لألوضاع االقتصادية الســيئة وعجز
للجيش يف الجنــوب وحاجة الدولــة اىل مثل
الدولــة عن تغطية نفقات الجيش وتســديد
هذه املســاعدة تُفعِّ ل الخارجية اتصاالتها يف
احتياجاته اللوجستية .ومع التجديد ملهامها
ســبيل إعادة اعتماد آلية املساعدة تلك وأجرى
ســنة جديدة طلبت قوات اليونيفيل من لبنان
وزيــر الخارجية عبد الله بــو حبيب اتصاالت
املوافقة عىل متابعة عملها لرتســيم الحدود
بسفريي كل من الصني وروسيا املعتمدين لدى
الربية وطلبت توضيحا ً رسميا ً حول الحاويات
لبنان للطلب اىل بلديهما تأييد
املتواجــدة عىل امتــداد الخط
الفقرة  11من قــرار التمديد
األزرق عند الحــدود اللبنانية
لليونيفيــل والتــي تنص عىل
الفلسطينية.
نهاية الشهر الجاري وبناء أعادت قيادة "«اليونيفيل"» دعم دوريات الجيش اللبناني
إثارة قضية الحاويات
العاملة يف الجنوب ملدة ســنة
عىل طلب الحكومــة اللبنانية
ســيجدد مجلس األمــن الدويل الموجودة على الحدود كاملة بالنفط والغاز والطبابة
لتتمكن من القيــام بدوريات
لقــوات الطــوارئ العاملة يف اللبنانية ـ الفلسطينية
مشرتكة مع اليونيفيل .وليس
جنوب لبنان ســنة إضافية .لن
يشــمل التمديد إعادة النظر يف والتي تقدّمت إسرائيل
مؤكدا ً بعــد مدى التزام هاتني
بشكوى لخشيتها أن
الدولتــن التصويــت لصالح
مهام القــوى املتواجدة يف عداد
دعــم الجيــش اللبناني من
اليونيفيل أو عديدها .لم يطرح تكون مخصصة للسالح
موازنة اليونيفيــل .الواضح
املوضوع للنقاش من األســاس
حتى الساعة رغبة الصني يف تصويت لبنان اىل
ولو أن اليونيفيل تســتعد لتقديــم تقريرها
جانبها يف األمم املتحدة بينما تتحفظ روســيا
الســنوي غداة التصويت عىل تجديد مهامها
تجــاه لبنان بعد وقوفه اىل جانــب أوكرانيا يف
أمام مجلس األمن والذي تضمّ نه مسرية عملها
الحرب الدائرة بينهما .مصادر عليمة قالت إن
طيلة عام وما طرأ عليه من مستجدات من كل
عدم تصويت الروس ليس متصالً باملوقف من
النواحي .وكما هو التجديد كذلك امليزانية التي
الحرب عىل أوكرانيا .ألن روسيا سبق وعارضت
لم يطرأ عليها أي تغيري يذكــر .امليزانية التي
املساعدة لفرتة عام وق ّلصتها اىل ستة أشهر أي
تبلغ  500مليون دوالر ســنوياً ،وافقت األمم
قبل أن تبدأ حربها مع أوكرانيا ما ينفي إمكانية
املتحدة عىل طلب اقتطــاع مبلغ مليون دوالر
أن يكون حجــب التصويت الرويس عىل خلفية
من هذه امليزانية لدعم عنارص الجيش اللبناني
املوقف اللبناني املبدئي من الحرب يف أوكرانيا.
املتواجدين يف الجنوب دعما ً لوجستياً ،أي أدوية

٣

وعىل عتبة التجديــد لعملها أعادت قيادة
اليونيفيل إثارة قضية الحاويات املوجودة عىل
الحدود اللبنانية الفلســطينية والتي تقدمت
إرسائيل بشكوى لخشيتها أن تكون مخصصة
للسالح ليستخدمها «حزب الله» عىل الحدود
وهو ما نفــاه لبنان نفيا ً قاطعاً .وعىل خلفية
املوضوع ذاته تدخــل االمريكيون يف محاولة
الســتيضاح األمر والتعبري عن بالغ القلق من
وجودهــا وعُ لِم ان لبنان ســيقوم بمعالجة
املسألة بانتظار عودة املدير العام لألمن العام
اللواء عبــاس ابراهيم من الخــارج ملفاتحة
«حزب الله» باملوضوع واالستفسار منه حول
عمل هــذه الحاويات والغاية من وضعها عىل
الجانب اللبناني من الحدود.
وبموازاة املفاوضات الدائرة حول ترسيم
الحدود البحرية بني لبنــان وارسائيل أعادت
قوات اليونيفيل مفاتحــة الحكومة اللبنانية
بملف ترســيم الحدود الربية وطلبت بشكل
رسمي اســتئناف العمل عىل إنهاء ترسيم كل
النقاط املتبقية بالتزامن مــع إعادة انطالق
املفاوضات حول الحدود البحرية يف الناقورة.
غري أن لبنان أبلغ عدم موافقته عىل استئناف
العمل بالحدود الربية ما لــم يتم التوصل اىل
اتفاق حــول الحدود البحريــة .ويندرج مثل
هذا الطلب يف ســياق ضمان أمن الحدود مع
لبنان بينما تدخل إرسائيــل مرحلة التنقيب
واســتخراج النفط والتعاقد مع رشكات وهو
ما يتطلب ترسيعا ً يف تمتني األمن عىل الحدود
وتثبيث الخط األزرق وإقرار الحدود الربية وما
يفهــم منه عىل أنه مطلــب إرسائييل مدعوم
أمريكياً.

طوني فرنسيس

ضد التوافق واإلجماع
لم تنجح تجربة اإلجماع في الحياة السياسية اللبنانية ،ال في
حكومات التوافق الوطني وال في انتخابات رئاسة الجمهورية.
في حكومات التوافق صار مجلس النواب حكومة وفقد دوره
في مراقبة عمل السلطة التنفيذية .وبات يُختصر برؤساء الكتل
فيه ،وهؤالء يختصرون شعبا ً وبلدا ً ونظاما ً سياسياً .ورؤساء
الكتل الذين يتقاسمون النفوذ والحصص والسلطة ألغوا معنى
االنتخاب الشعبي بعد تفصيلهم قوانين انتخابية على مقاس
مصالحهم ولضمان حصولهم على مقاعدهم ،ثم ألغوا معنى
النائب كممثل لألمة ،وبإحتكارهم التوافق على حكومة تمثل
الجميع حسب أحجامهم ،ألغوا الحكومة فتحولت ،بعد متاعب
تشكيلها الى مجلس مندوبين ،يُقاد من الخارج ،ولهذا السبب
اتخذ بعض رؤساء الحكومات في السنوات األخيرة قرارات
بمنع الوزراء من الخروج من اجتماع الحكومة كي ال يتصلوا
بمرشديهم لدى طرح كل بند ولم تنجح التجربة ،فحل الواتس
أب محل اإلتصال وتأكدت صفة العجز في حكومات التوافق
الوطني.
في الرئاسيات بلغت صيغة اإلجماع أوجها منذ بداية التدخل
العسكري الخارجي في الشأن اللبناني .فرض السوريون انتخاب
الياس سركيس بشبه اجماع وأجلسوا ريمون اده في منزله قبل
أن يح ّل ضيفا ً مهجرا ً الى باريس وفيها ،وبعد االجتياح االسرائيلي
حصل اجما ٌع على الشيخين بشير وأمين الجميّل ،ثم في العهد
السوري كان اسم الرئيس يحدد في دمشق ،وفي بيروت يُصنع
اإلجماع على تعيينه ثم التمديد له.
بعد الخروج السوري تولى «حزب الله» المهمة صار لإلجماع
بع ٌد ايراني ممانع ومقاوم .واقتضى األمر تسوية مرحلية تمت
باإلجماع في الدوحة بعد ايار  ،2008جرت ترجمتها في مجلس
النواب بانتخاب ميشال سليمان رئيساً ،وبعد نهاية عهده صار
الزما ً لتحقيق اإلجماع تعطيل المجلس النيابي عامين ونصف العام
قبل فرض القناعة اإلجماعية بتعيين ميشال عون رئيساً.
طوال هذه العقود المهدورة حول فكرة التوافقَ ،ه ُز َل الحكم
وتداعت اركان السلطة القانونية والدستورية ولم يعد للنظام
البرلماني اي معنى .بات انتخاب رئيس الدولة يحتاج سنوات
لتحقيق اجماع عليه ،ولحقه موقع الحكومة ورئيسها ،حيث لم
وشهور من المماحكات وكل
تتشكل حكومة ّإل بعد جه ٍد جهيد
ٍ
ذلك باسم التوافق… والميثاقية.
وبعد…
لن يتقدم البلد نحو الحل اذا بقي هذا المنطق سائداً .فاألصول
تقتضي اعطاء معنى النظام البرلماني الديمقراطي أبعاده ً
كافة.
بمعنى ان تنتخب األكثرية البرلمانية رئيس الجمهورية وتشكل
الحكومة فيما تمارس األقلية حقها وواجبها في المعارضة
والمحاسبة .كان االجماع يأتي بشخصيات مبتذلة كما قال يوما ً
كمال جنبالط ،ولكنه في ظروفنا وتحت تأثير قوى مهيمنة من
خارج النظام يأتي بما هو أدهى من االبتذال ،وهذا ليس من
الديمقراطية وال هو من منتجاتها .االجماع المطلوب هو فقط في
تشريع المبادئ القانونية والدستورية وااللتزام بها ،أما في سياسة
البلد فكل اجماع هو سقوط في الديكتاتورية المقنّعة.

األرقام والدوالر الجمركي مع وزير المال اليوم أمام لجنة المال

كنعان لـ»"نداء الوطن"» :سنرى ماذا لدى الوزير لنقرّر
أكــرم حــمــدان
من املقــرر أن تجتمــع لجنة املال
واملوازنة الربملانية عند العارشة والنصف
من قبل ظهر اليوم وفق الدعوة الرسمية
املوزعة بشــأن متابعــة درس مرشوع
قانون املوازنة واملوازنات امللحقة.
ويأتــي إجتماع اللجنــة اليوم بعد
إنتهاء مهلة االســبوع االضايف واألخري
التي أعطتها للحكومة من أجل حســم
حقيقة أرقام اإليــرادات والنفقات وأثر
الدوالرالجمركي والرضيبي عىل املواطنني
ليُبنى عىل اليشء مقتضاه.
وعلمت «نــداء الوطن» أن اللجنة ما
زالت تنتظــر رد الحكومة وأرقامها التي
يفرتض أن تصل قبيل إجتماعها اليوم.
ويقول رئيس اللجنة النائب إبراهيم
كنعان لـ»نداء الوطن»« :ال زلنا باإلنتظار
وسنرى ماذا يف جعبة وزارة املالية لنبني
عىل الــيء مقتضاه ،وكلــه رهن بما
ســيقدمه وزير املال اليوم علما ً أنه كان
من املفروض أن يصلنا قبل الجلسة».
وكان كنعان أكد بعد الجلسة األخرية
للجنــة أن «املطلوب ميــزان جوهرجي
لتأمــن إســتمرارية الدولــة ومراعاة

إمكانات النــاس وحاجاتهم ،وأننا نحن
«أم الصبي» ومســؤولون عن الشــعب
وحاجاته».
ومعلوم أن النقاش األســايس يدور
حــول الدوالرالجمركــي والرقــم الذي
سريســو عليه إضافة إىل توحيد أسعار
الــرف ،وكل ذلك ســيؤثر طبعا ً عىل
مسار مناقشة املوازنة وإنجازها من قبل
اللجنة تمهيدا ً لتحديد موعد جلسة للهيئة
العامة للمجلس ملناقشتها وإقرارها.
وعىل الرغــم من املعلومــات التي
تحدثت عن أن الرئيسني نبيه بري ونجيب
ميقاتــي متفقان عــى رضورة إنجاز
املوازنة يف أرسع وقت ممكن ،عىل قاعدة
أن املجلس النيابي يســتمر يف الترشيع
قبيل الدخول يف تحديد مواعيد جلســات
إنتخاب رئيس للجمهورية ،فإن املواقف
املتناقضــة واملختلفة لغالبيــة القوى
والكتــل النيابية ال تُبرش بإمكانية إنجاز
املوازنة قريبا ً وبالتايل فهــذا األمر ربما
سيؤثرعىل إنطالق تحديد مواعيد جلسات
إنتخاب رئيس الجمهورية.
فهنــاك محــاوالت للتهــرب من
املســؤولية وتقاذف كــرة النار ،وهناك
أســئلة حول كيفيــة تأمــن الدوالر

الجمركي وأثر الرقم الذي ســيعتمد عىل
املوازنــة وكيفية تأمــن رواتب القطاع
العام ،وبالتايل ليــس واضحا ً بأي إتجاه
تسري األمور وماذا يُمكن أن يحمل وزير
املالية إىل إجتماع اللجنــة اليوم ،بعدما
كانــت الهيئات اإلقتصاديــة تمنت عىل
رئيس الحكومة خالل لقائه منذ أيام أن
ال يتجاوز سعر الدوالر الجمركي  10آالف
لرية.
كذلــك سيســتمر الجــدل حــول
الصالحيات بهذا الشأن وما إذا كانت هذه
املسألة هي من صالحية الحكومة وفقا ً
لقانــون املوازنة الــذي صدرعام 2018
والــذي يعطي للحكومة حــق الترشيع
الجمركي ملدة خمس سنوات تنتهي عام
 ،2023أم أن األمــر بحاجــة إىل ترشيع
من قبــل املجلس النيابي أو من صالحية
وزيراملاليــة ،وهــل أعدت الدراســات
الالزمة حــول األثر اإلجتماعي عىل حياة
الناس وتكلفــة هذا األمر عــى رواتب
ومخصصــات القطاعني العام والخاص
وأثره عــى حياة الناس وعىل التضخم أو
الركود الذي يمكن أن يسببه عىل الوضع
اإلقتصادي؟ وهــل تملك الحكومة خطة
يأتي الــدوالر الجمركي جزءا ً منها أم ان

وزير المال يوسف الخليل

النائب ابراهيم كنعان

ما يجري عبارة عن خطوات عشــوائية
غري مدروسة و»باملفرق» تؤدي إىل تفاقم
الوضع؟ وهل ما يجري هو تقديم قوانني
«صورية» إرضاء لصندوق النقد الدويل،
ومنها املوازنة التي يصفها البعض بأنها
موازنة دفرتية؟
كل هــذه األســئلة وغريهــا باتت
بحاجة ملحة إىل أجوبة لكي يتحدد مسار
ومصري املوازنة التي يُفرتض أن يواكبها

يف اإلنجاز واإلقرار من قبل مجلس النواب
أقله مــروع الـ»كابيتــال كونرتول»
ومرشوع إعادة هيكلة املصارف.
وقد أكــد وزير املاليــة يف حكومة
ترصيف األعمــال يوســف الخليل “ان
التنســيق يف مــا خص املوازنة يســر
بالتعاون التام بــن الوزارة ولجنة املال
واملوازنــة النيابية” ،آمــا “ان ينتهي
النقاش بشأنها يف غضون أيام قليلة”.
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"جنتا" مدرسة اإلمام الصدر
(*)
«الحركة الوطنية» والتنظيمات الفلسطينية املتطرفة.
محمـــد عبيـــــد
كان املعســكر الداخيل عبارة عن مزرعة دواجن
مفتوحة عىل بعضها يملكهــا أحد أحبّة اإلمام الصدر
أوالً ،هــذا املقــال ال عالقة له بالســجال الدائر
بني طريف ما يســمّ ى «الثنائي الشــيعي» حول وقائع
ودعامة أساســية من دعامات حركته :الحاج موفق
تاريخية متّصلة ببعض املعارك التي خاضها العديد من
بيضون .أما املعسكر الخارجي فقد كان مساحات من
املجاهدين الحقيقيني ضد العدو اإلرسائييل.
بأراض زراعية فيها من
األرايض ال نهاية لها وتتّصــل
ٍ
من حق «حزب الله» أن يؤ ّرخ النطالقته وملســاره
شجر املشمش والفستق الكثري الكثري.
عىل مــدى أربعني ربيعــا ً كما يريد .وأيضــا ً من ّ
حق
أما طاقم التدريب فقــد ض ّم مجموعة من األوائل
ّ
مؤسسني وما زالوا منضوين تحت
اآلخرين الذين كانوا
الذين اكتسب معظمهم الخربات العسكرية من الجيش
لواء املقاومة بأشــكالها كافة ،من ّ
اللبناني ،غــر ّ
حقهم أن يقدّموا
أن بعضهم تقاعد مبكرا ً والبعض اآلخر
تــرك الخدمة بإرادته كي يتف ّرغ للتدريب يف معســكر
تأريخهم الشخيص والعام للموضوع الذي يش ّكل نقطة
الحركة ،وكان يف مقدّم هؤالء :الحاج أبو عباس شــكر
تالق بني هؤالء والحزب وهي املقاومة ،وليس يف ذلك أيّ
ٍ
والحــاج محمد يونس واألخوان وهيب الحاج حســن
انتقاص من تضحيات وجهاد ونضال أيّ من األطراف
ومصطفــى الديرانــي ،وكان زائرنا الدائم املســؤول
املعنية كافة.
العســكري املركزي للحركة الحاج زكريا حمزة (أبو
يف أوائــل العــام  ،1979وبعد مــرور حواىل عام
يحيى) ،والذي كان إىل جانب إرشافه العســكري عىل
وبضعة شــهور عىل انتمائي إىل حركــة املحرومني -
دورتنا ،يتوىل مهمــة تثقيفنا عقائديــا ً باإلضافة إىل
أفواج املقاومة اللبنانية (أمل) ،وأنا عىل أبواب اإلنتقال
التعبئة السياسية.
إىل الدراســة الجامعية ،قادني اندفاعي وحماســتي
إىل معســكر «جنتا» ّ
لم يكــن التوقيت عادياً ،ألنهــا كانت واحدة من
لتلقي دورة عسكرية مكثّفة ملدة
الــدورات األوىل التي كان يفصلها
 15يومــا ً كتعويض عن لقا ٍء ثقايف
عن تاريخ اختطاف اإلمام املؤسس
وتعبوي وروحي كان من املفرتض
الســيد موىس الصدر ورفيق دربه
أن يجمعنــا مع مؤســس الحركة
وقائدها اإلمام السيد موىس الصدر إنتقلنا فع ً
ال إلى هناك مجموعة الشــيخ محمد يعقوب والصحايف
عباس بــدر الديــن يف ليبيا نحو
يف مؤسســة «جبل عامل املهنية» من الكوادر الشباب ليستقبلنا
خمسة أشــهر .هذه الدورات التي
يف الربج الشــمايل لتمضية شــهر
الراحل المسؤول التنظيمي
بأكمله معــه ،وكنا قد انتقلنا فعالً
كانت تهــدف اىل تكثيف جهوزية
إىل هنــاك مجموعة مــن الكوادر المركزي األول للحركة الدكتور
الحركة سياسيا ً وشعبيا ً وعسكريا ً
ّ
متوقعا ً
ملواجهة املخطط الذي كان
الشباب ،ليستقبلنا الراحل املسؤول
مصطفى شمران في انتظار
أن يتبع عمليــة االختطاف وهو
التنظيمي املركــزي األول للحركة
مجيء اإلمام الذي لم يعُ د
االنقضاض عــى الحركة وإنهاء
الدكتور مصطفى شمران يف انتظار
وجودها .لذلك فإنّــه بعد عودتنا
مجيء اإلمام الذي لم يعُ د.
من «جنتا» تم تكليف معظمنا بمســؤوليات عسكرية
املهم أن االلتحاق بالتدريب العسكري كان بالنسبة
وأمنيــة يف مختلف مناطق الجنــوب والبقاع وبريوت
إيل ّ حُ لُماً ،إذ إن التخرج من مدرســة «جنتا» آنذاك كان
يعني أن املتخرج قد نال رشف الجهوزية للمشــاركة
والضاحية الجنوبية.
عىل جبهتــن :األوىل ،التصدي للعــدو اإلرسائييل عىل
نجحت الحركة بقيادة أمينها العام السيد حسني
أطراف الرشيط الحدودي الذي ش ّكل خط انسحابه بعد
الحســيني يف احتواء صدمة اإلختطاف ،إذ إن احتضان
الشــيعة لها والتفافهم حولها ّ
وفرا لها ســورا ً واقيا ً
اجتياحه األرايض اللبنانية يف آذار العام  .1978والثانية،
الذود عن الطائفة الشيعية وخصوصا ً يف املناطق التي
من هجمات بعض القوى «الوطنية» والفلســطينية
كانت تتع ّرض فيهــا الحركة لهجمات من بعض قوى
التي تصاعدت ضدها بشــكل عنيف ،اىل أن بلغت هذه

اإلمام الصدر في المخيم وبدايات عسكرة حركة "أمل"

قبالن للقادة اللبنانيين و"االخوة المسيحيين":
أنقذوا مركب لبنان الغريق
توجه املفتــي الجعفري
املمتاز الشــيخ أحمد قبالن يف
بيان امس اىل القادة اللبنانيني
بالقول« :لبنان يرتنّح والهيكل
يتداعــى والكارثة الكربى عىل
بُعد خطوات ،لذا ّ
فإن كســب
الوقــت رضورة وجودية للبلد،
وألن القائــد يصنــع األمــل
فاملطلوب من قــادة لبنان اآلن
بذل كل إمكاناتهم إلنقاذ مركب
لبنان الغريــق ،واإلنقاذ يعني
حكومة قوية تمهيدا ً النتخاب
رئيــس جمهورية بعيــدا ً من
القشور ،بخاصة أن الضغوط
التضخميــة تدفع نحو انفجار

كارثي ،ولهيــب الفقر بمثابة
قنابل متنقلة ،والبطل الوطني
هو من يبذل كل إمكاناته إلنقاذ
بلد تتشاطره السكاكني».
أما «لألخوة املســيحيني»
فقال قبالن« :توحّ ــدوا إلنقاذ
لبنــان عرب شــخصية وطنية
لرئاســة الجمهورية والرئيس
نبيــه بــري يملك من ســعة
الخيارات الوطنيــة ما يالقي
الجميــع لتأمــن «الخالص
الوطنــي» ،والفــراغ كارثي،
والقطيعة السياســية رسطان
دماغي ،وترك البلد بال حكومة
وطنية أ ّم الكــوارث ،وإذا كان

من وظيفة وطنية اآلن فتكمن
بمنع الفراغ ،وسياسة اإلنتشال
الوطنية تبدأ باإلنقاذ السيايس
للمؤسســات الدستورية ،وأي
إنقاذ ســيايس كبــر تنتظره
مهمة اإلنقاذ الســيادي للنفط
البحري لتبدأ معه لحظة إنقاذ
لبنان التاريخية».

اإلمام موسى الصدر في مخيم "جنتا" وإلى جانبه الشيخ محمد يعقوب

بعد املصالحة السياسية التي رعتها القيادتان السورية
الهجمات ذروتها بعد تســلم نبيه بري رئاسة مجلس
واإليرانيــة بني حركة أمل و»حزب اللــه» ،إثر معارك
قيادتها يف ربيع  1980ودخول القيادة الســورية عىل
متنقلة يف أكثر من منطقة «شيعية» أنهكت الطرفني.
خط دعم الحركة سياســيا ً وعسكريا ً وتحصينها من
اإلشــكالية اليوم والتي تربز عند
خالل فتح أبواب معسكرات الجيش
كل حدث يحــاول فيه «حزب الله» أن
العربي الســوري لتدريب شــبابها
يُعَ ِرج عىل تاريخــه ،أن هذا التاريخ
تدريبا ً قتاليا ً متقدماً.
من حيث التأسيس ملرشوع املقاومة
كان
حتى
ســنتان
وما هي إال
ضم
طاقم التدريب ّ
وكذلك تكوين البيئــة الحاضنة لها،
،1982
العــام
اإلرسائييل
االجتيــاح
مجموعة من األوائل الذين
فضالً عــن صياغة ثقافــة بنيوية
والذي أبدع خالله مقاتلو الحركة يف
التصدي لهــذا االجتياح عىل جبهات اكتسب معظمهم الخبرات لهذه املقاومــة مرتبط جذريا ً باإلمام
العسكرية من الجيش
الســيد موىس الصــدر وبإخوته يف
عدة.
حركتهم األوىل .وبالتــايل فإن القفز
االجتياح
هذا
تداعيــات
أن
عىل
اللبناني غير أنّ بعضهم
فوق هذا التاريخ وابتداع رسدية تبدأ
عىل املســتوى الســيايس الداخيل
تقاعد مبكرًا
من العــام  1983تأثرا ً أو اســتجابة
فرضت فتح أبواب حــوار دعا إليه
ملــروع تصدير الثورة اإلســامية
رئيس الجمهوريــة يف حينها إلياس
اإليرانية يحتاج اىل بلورة قراءة سياســية موضوعية
رسكيس تحت عنوان «هيئة اإلنقــاذ الوطني» والتي
توضح نقاط التالقي ومحطات االختالف بني الرؤيتني
ضمّ ت مجموعة من الشخصيات السياسية والحزبية
«الصدرية» و»الخمينية» ،وهو بحث ال ب ّد من الغوص
اللبنانية ومن بينها نبيه بري وبشــر الجميّل .ش ّكلت
فيه كي ينجــي بعض الغموض الــذي تتم معالجته
هذه املشــاركة االختبار األول ملــدى قدرة الحركة عىل
ســطحيا ً بني قيادة «حزب الله» املمســكة بتاريخها
تقبّل تحوّل جذري يف مقاربتها الشأن الداخيل والتالقي
وبــن قيادة التنظيم الحايل يف حركــة أمل التي تخ ّلت
مع اآلخر املختلف واملراهن عىل نتائج االجتياح املذكور.
عن تاريخهــا أو باألصح التي ليس لدى بعض قيادتها
لذلك لــم يطل الوقت حتى أعلــن النائب األول لرئيس
وكوادرها الحاليني وباألخص الطارئني منهم أيّ معرفة
مجلس القيادة السيد حســن املوسوي انشقاقه مع
بتاريخ الحركة ونضاالتها.
مجموعــة من الحركيني عن الحركة وإنشــاء تنظيم
لكن األهــم أن أزمة حركة أمل ال
جديد تحــت مســمّ ى «حركة أمل
ترتبط حرصا ً
ّ
بتخل قيادتها أو نكران
اإلسالمية».
تاريخها وتضحيــات كوادرها األوائل
وألن هــذا االنشــقاق كان
«بقاعياً» من حيث جغرافيا إعالنه ،التسوية القانونية لملكية وإيثار شهدائها وجرحاها وعوائلهم،
ّ
بل إن أزمتهــا تكمن يف االنفصال عن
متوقعا ً أن يضع يده عىل معسكر
كان
تمت بعد
معسكر «جنتا» ّ
«جنتا» .غري أن ذلــك لم يدم طويالً
أدبيات وســلوكيات اإلمام املؤسس
بعدما وصلت طالئع الحرس الثوري المصالحة السياسية التي الصدر ،إضافــة إىل ضيــاع رؤيتها
اإليراني اىل البقــاع ،والتي وجدت يف رعتها القيادتان السورية السياسية وبالتايل سقوطها كمرشوع
وطني مقــاوم وقائد ملــروع بناء
هذا املعسكر القاعدة املناسبة للبدء
واإليرانية
الدولة.
يف التدريب والتعبئة والتجهيز لجذب
لذلك ليــس غريبــا ً أن «تتع ّكز»
الشــباب الشــيعي البقاعي وكذلك
الحركة عىل معادلة الثنائي الشيعي كي تبقى حارضة
الجنوبي النازح اىل البقاع أو الذي اختار أن يلتحق بتلك
يف الحياة السياســية اللبنانية ،مع يقني رئيســها أن
الطالئع بعدما بلغه خــر وجودها وتح ّركاتها .ولذلك
هــذه املعادلة صارت قائمة عــى التخيل الطوعي عن
كان من الطبيعي أن تنتقل الســيطرة عىل «جنتا» من
املقاومة كمرشوع عميل وليس كشعار خطابي ،كذلك
الحرس اىل التنظيم الناشئ والذي ش ّكل وما زال يش ّكل
اإلقرار بأن ال َك َم اليسري من شعبية الطائفة بات رافعة
امتدادا ً لنهج الحرس ودينامياته التعبوية والعسكرية:
حرصية للحزب وملرشوعه.
«حزب الله».
والله من وراء القصد
غري أن التسوية القانونية مللكية معسكر «جنتا»
(*)املدير العام السابق لوزارة اإلعالم
وغريها من املمتلكات الواقعــة يف البقاع تحديدا ً تمّ ت

ّ
والضفة
نخالة ونصرالله يقيّمان معرك َتي غزة

وزعت العالقات االعالمية يف «حزب الله» امس بيانا ً عممت فيه خرب اســتقبال األمني العام لـ»حزب الله»
الســيد حســن نرصالله لألمني العام لـ»حركة الجهاد اإلسالمي» يف فلســطني زياد نخالة ،مشرية اىل انه تم
خالل اللقاء «عرض لألحداث األخرية يف قطاع غــزة والضفة الغربية» ،وأجرى الطرفان «تقييما ً للمعركة التي
حصلت مع العدو اإلرسائييل عىل كل املستويات امليدانية والسياسية واإلعالمية ،كما بحثا يف مختلفاملستجدات
السياسية يف املنطقة واألدوار املتوقعة من مختلف األطراف يف محور املقاومة خاللاملرحلة املقبلة».

محـــــليـــــات
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مســـاحة حـــرّة

العراق في المعادلة اإلقليمية :نقاط الق ّوة ...ونقاط الضعف!
(*)
األخرية جعلته الحــزب األول يف العراق .وهذا يذ ّكر
د .نبيـــل خليفـــه
اللبنانيني بدور اإلمام املغيّــب موىس الصدر الذي
ان الظروف السياســيّة الحاليّــة يف املنطقة،
كان يعمل تماما ً يف لبنــان ما يعمله اإلمام مقتدى
تطرح بشــكل واضح الوضعية الجيو -سياســية
اآلن يف العراق ،أي ربط والء الشيعة بأرض االنتماء
لدول املنطقة ،ومدى تجاوبهــا مع هذه الظروف
القومــي .وهذا يذ ّكر بشــعار اإلمام موىس الصدر
ســلبا ً أم ايجاباً .ذلك ان لكل دولة من دول املرشق
الشــهري« :لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه» .هذه
العربي واقعها واعتباراتها وحساباتها السياسيّة،
النهائية هي التي عجّ لــت يف التخ ّلص منه عىل يد
التي تميل عليها مواقف معيَّنة ليست دائما ً خالصة
أعداء الكيان واإليمان.
التحليل العلمــي الصحيح .فلو
 امــركا ألســباب اقتصادية عىلرأسها الطاقة ،ذلك ان العراق يمتلك
أخذنا الجمهوريّة العراقية كمثال
أغنى حقول للنفط يف العالم (380
ماذا نســتطيع أن نرسم الواقع
الجيو -ســيايس لهــا من حيث شيعة العراق يقفون في مليار برميل) ومــن أفضل األنواع
نقاط القوّة ونقاط الضعف فيها .غالبيتهم مع اإلمام السيد وأقلها كلفة يف االســتخراج لقربها
ّ
من ســطح األرض .وهو ما يجعل
نتبي دور بالد
وانطالقا ً من ذلك
مقتدى الصدر الزعيم
العراق مساحة اســراتيجية ذات
الرافديــن يف املعادلــة االقليميّة
الشيعي العراقي الذي ال اهتمام اســتثنائي يف االسرتاتيجية
الرشق أوسطيّة.
 - 1يف العودة اىل الكتب والوثائق يماهي بين كونه شيعيًا العامليّة األمريكيّة!
 تركيا التي لديها حدود مع العراقاملتعلقة بدول املرشق العربي بما
وضرورة اإللتحاق بإيران
فيها العراق ّ
يتبي الواقع واألرقام
(  352كلم ) وتش ّكل الزاوية الثانية
لجغرافيا العراق املصنّف يف خانة طبيعة الدوّل بأنّه
التالية ،حول العراق:
دولة زاويــة ( .)angulaireوهذا يجعل العراق بلدا ً
مساحة العراق 424 :الف كيلو مرت مربع.
يتجاذبه جاران بشكل دائم .إيران بحدود  1450كلم
عدد الس ّكان 39,3 :مليون نسمة (احصاء .)2020
وتركيا.
الدخل العام 224,5 :مليار دوالر.
– العالــم العربي الذي يشــ ّكل االطــار الجغرايف
معدّل الدخل الفردي نحو 7000 :دوالر.
والبــري (العربي) والحياتــي (املائي عرب نهري
ال ّلغة  :عربيّة وكرديّة.
الدّيانة :اســامية بأكثرية شيعية (بني 65%-60
دجلة والفــرات) .ان تعــ ّرض العــراق تاريخياً،
واســتمراره يف التعــ ّرض حالياً ،لســعي جارتيه
شيعة و  40%-35سنة ،مسيحيون .)3%
ّ
وخاصة ايران إللحاقه بها دينيا واســراتيجياً ،هو
نسبة التعليم .% 82,5 :
الذي جعل االنسان العراقي اكثر ميالً اىل العودة اىل
معدّل الحياة  71 :سنة.
أصوله القوميّة العربيّة يف وجه القوميتني الفارسيّة
معدّل البطالة .% 11 :
والرتكيّة .ولهذا كان استاذنا املرحوم انطون غطاس
 - 2قــد يخيّل للبعض اننا نكتــب خارج املوضوع
ّ
كرم يقول لنا يف الجامعة اللبنانية ،وهو يد ّرســنا
الخاصة يف هذه املرحلة.
إذ نعرض ألوضاع العــراق
ً
ّ
ســيتبي
والصحيح ،كما
الشعر العربي وتحديدا ً املتنبي يقول :املتنبي (وهو
الحقا ،اننا نكتب يف صلب
املوضوع ّ
ألن موضوع العراق هو موضوع محوري
من أصول عراقية كوفية) هو أوّل منشــد للقوميّة
العربيّة يف القرن العارش امليالدي (الرابع الهجري)
يف الرصاع الجيو -اسرتاتيجي حول منطقة الرشق
إذ يف زيارته «ملغاني الشعب» الفارسية يقول:
األوســط .فبالد الرافدين واقعة بــن أربع جهات
َ
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الفتى العَ َر ِب َّي فيها
مســلمي العراق هم من الطائفة الشيعيّة (بحدود
ِسان
 )65%-60ولكن شيعة العراق يقفون يف غالبيتهم
َغريبُ الوَجهِ وَاليَ ِد وَالل ِ
ّ
نتبص أكثر
 - 3أكثــر وأبعد من ذلك  ،ينبغــي أن
مع اإلمام الســيد مقتدى الصدر الزعيم الشــيعي
يف معنــى «اللقاء األخوي الخــاص» الذي دعا اليه
العراقي الذي ال يماهي بني كونه شــيعيا ً ورضورة
الرئيــس املرصي عبــد الفتاح الســييس بحضور
االلتحاق بإيران .بل هو شيعي عربي عراقي حصل
خمســة رؤســاء عرب :مرص واالمارات والعراق
عىل أعىل نسبة من التصويت يف االنتخابات العراقية

السيد مقتدى الصدر

اإلمام موسى الصدر

العربي قاطبة ،سارع الرئيس ،املرصي السييس يف
واالردن والبحريــن .وأعــرب الرئيس املرصي عن
التقدير واملــودة التي تكنّها مرص قياد ًة وشــعبا ً
عقد املؤتمر الخمايس كــي يمنع الضغوطات التي
يتع ّرض لها العراق سياســيا ً ودينيا ً وعسكريا ً من
لألوارص التاريخيّة الوثيقة التي تجمعها بأشقائها
التأثري عىل مصريه السيايس واخراجه من املنظومة
من الدوّل العربيّة وذلك بهدف التعاون يف ما بينها.
العربيّــة .فمرص بزعامة الرئيس الســييس تدرك
ان مؤتمــر العلمــن الخمــايس يف مرص هو يف
تماما ً أهميّة العراق ودوره الفاعل يف تقرير املصري
حقيقته موقف عربي الحتــواء العراق بالدرجة
العربي حارضا ً ومستقبالً.
األوىل ،ومنع ســقوطه يف حضن
****
الجمهورية االيرانية .وما يحدث
ان حــرص اإلمــام الســيد
اآلن يف العــراق مــن رصاع عىل
مقتدى الصدر عىل تأكيد وتثبيت
الســلطة ونتائــج االنتخابات
يذ ّكر مقتدى الصدر
عروبة شــيعة العراق والســعي
واعادتها واســتخدام أســاليب
اللبنانيين بدور اإلمام
الستالم السلطة يف وجه خصومه
الفرض بالقوّة واحتالل الربملان
والتظاهرات كأســاليب للتعبري المغيّب موسى الصدر الذي من الســنة والشيعة عىل السواء،
عن رفض العودة اىل األســاليب كان يعمل تمامًا في لبنان كل ذلك يربز الوجه الداعي للرصاع
داخل العراق عــى مفرتق القرن
املاضية البالية .كل ذلك هو أشبه
ما يعمله هو اآلن في
الحــادي والعرشين .وســيكون
باملحاوالت مــن أكثر من طرف
العراق أي ربط والء الشيعة
من الصعب منــذ اآلن التكهّ ن بما
الحتواء الجمهوريــة العراقية:
بأرض االنتماء القومي
ستؤول اليه األحداث يف السنوات
دينيا ً وجغرافيا ً وبرشياً.
املقبلة..
 - 4إن العــراق ،نظــرا ً لرتكيبته
 ..لكن املؤكد ان العراق كان وســيبقى نقطة
الدينيّة والقوميّة والجغرافية والديمغرافية (تواجد
لقــاء وافرتاق بالنســبة لدعاة القوميّــة العربيّة
األكراد اىل جانب العــرب) كل ذلك يجعل من أرض
وبالنســبة ملصري املفهوم الشــيعي هــو املفصل
الرافديــن بلدا ً رسيــع العطوبيّة عــى يد املعنيني
املركزي يف كتابة تاريخ األديان.
بــه القريبني منهــم واألبعدين .وألنّــه ذو أهميّة
(*) باحث يف الفكر الجيو سيايس
اســراتيجيّة اســتثنائيّة للمرشق العربي وللعالم

ّ
لتشكل اإلنتخابات الرئاسية محطة لبداية التغيير
البزري لـ"نداء الوطن":

"دار الفتوى" تنخرط في السباق الرئاسي وجمع النواب السنّة وارد في أي ّ لحظة

الرحمن البزري لـ»نداء الوطن» ،أن امللف الرئايس
طونــــي كــــرم
حرض بشكل أسايس خالل زيارته إىل دار الفتوى
أمس إىل جانب التحديات املعيشــية التي ناقشها
قبل أسبوع من الرشوع يف املهلة الدستورية
وســماحة املفتي عبد اللطيف دريان ،مشريا ً إىل
رئيــس جديــ ٍد للجمهوريــة ،تغيب
النتخــاب
ٍ
الرتشــيحات الجدية كمــا يغيب املرشــحون
أن جمع النواب الســنة يف دار الفتوى وارد يف أيّ
لحظة خالل األسابيع املقبلة .ومع تأييده أهمية
واملرشــحات عن الســمع لتحرض يف الكواليس
ٍ
اللقاء ،لفت إىل غياب توجّ ه مســبق لدار الفتوى
ودور للرئيس الرابع
مواصفات
مســاع لتطريز
ٍ
ٍ
عرش للجمهوريــة ،بعدما ّ
ملقاربة هذا اإلســتحقاق ،مؤكــدا ً أن اإلنتخابات
نصــت املادة  49من
الدســتور عىل وجوب أن يشــكل الرئيس رمزا ً
الرئاسية هي من املواضيع األساسية التي يجب
مناقشتها والعمل عليها.
لوحــدة الوطــن ويحافظ عىل اســتقالل لبنان
ولفت البزري إىل أن التنســيق بــن النواب
ووحدته وسالمة أراضيه.
الســنة ال يلغي الرشاكة الوطنية الحقيقية عرب
إســتباق الكتل املســيحية الكربى السباق
اإلصطفافات املذهبية ،وشدّد عىل أهمية مقاربة
الرئايس برســم مالمح الرئيس العتيد ،إن لجهة
هذا اإلستحقاق من خالل مكوّنات وطنية تصبّ
إنتمائــه الســيادي الواضح أم لجهــة التمثيل
خياراتهــا يف إعــاء الرشاكة الوطنيــة تحديدا ً
يلغ املبــادرات النيابية من
الشــعبي لبيئته ،لم ِ
وأن هــذا اإلســتحقاق يرتبط
أجل توحيد القراءة السياسية لهذا
بالســنوات الســت املقبلة ،ما
اإلســتحقاق ،لتالقي دار الفتوى
يوجب أن تكون الرؤية ملقاربته
املساعي الهادفة إىل استعادة الدور
بروز نواة لتكتّالت
الســني املؤثر يف هذا اإلستحقاق
سياسية بامتياز.
الوطنــي عرب ّ
حث النواب الســنة نيابية تهدف إلى ملء
ومــع امتعــاض النائــب
موحّ
يضمن
ــد
عىل تبنّــي خيار
الصيــداوي مــن الحديث عن
الفراغ الذي أحدثه
مشــاركتهم الفاعلــة واملؤثرة يف
رئاســة الجمهوريــة وســط
تعليق تيار «المستقبل»
اختيار الرئيس .وتأتي هذه املبادرة
غياب حكومة ،أشار إىل أنه من
عمله السياسي
الواجب عىل النائــب إىل جانب
بعد محاولة الرئيس نجيب ميقاتي
الترشيع واملراقبة ،املشــاركة
تمتني التواصــل بني غالبية النواب
يف انتخاب رئيس الجمهورية ويف تســمية رئيس
الســنة وبروز نواة لتكتّالت نيابية تهدف إىل ملء
الحكومــة وإعطائهــا الثقــة أو حجبها عنها،
الفــراغ الذي أحدثه تعليق تيار املســتقبل عمله
مؤكدا ً عدم املشــاركة يف تعطيل دور املجلس أو
السيايس.
النصاب رغم املــرّرات القانونية لذلك مشــددا ً
ويف الســياق ،أوضح النائــب الدكتور عبد

البزري :التنسيق بين النواب السنّة ال ُيلغي الشراكة الوطنية الحقيقية (أرشيف)

عــى أن التعطيل يتنــاىف مع روحية الدســتور
والديمقراطيــة .ورأى البــزري أن أهمية ملف
رئاسة الجمهورية بالنســبة إىل املجلس النيابي
والوطن ،تتطلب القيام بأوســع مروحة للتشاور
بني القــوى النيابية ،عىل أن تبدأ وفق املنطق بني
النواب املســتقلني والتغيرييني الذين يتشاركون
التطلعات والرؤى املشــركة وتستكمل مع كافة
القوى األخــرى من أجل تكويــن موقف واضح
ورصيح ،متسائال ً يف الســياق عن رشوط إجراء
اإلستحقاق يف موعده الدستوري.
ومــع تأكيده طموح القوى «املســتقلة» إىل

بناء مــروع دولة بعيدا ً عن إعادة تكرار أخطاء
املايض ،أشــار الدكتور البــزري إىل عدم ا ّ
طالعه
عىل املبادرة التي يقــوم بها نواب «التغيري» رغم
تواصله املســتم ّر معهم يف العديــد من امللفات،
مشــددا ً عىل وجوب ترجمة النفــس التغيرييّ
الذي ّ
عب عنه النــاس يف اإلنتخابات النيابية عرب
رئيس غري
املؤسســات ،مؤكدا ً إمكانية انتخاب
ٍ
توافقي وال يحظــى بتأييد جميع اللبنانيني ،عىل
أن يكون رئيسا ً لكل لبنان بمج ّرد وصوله إىل سدّة
الرئاسة ،داعيا ً إىل أن تش ّكل اإلنتخابات الرئاسية
محطة لبداية التغيري.

٦

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩١٦السنــــة الـرابـعـة
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خوري :الغواصة ثمرة تعاون طرابلسيين وقوى على رأسها ريفي و»"القوات"»

قيادة الجيش تعلن انطالق المهمة
والعثور على قطع َتي ثياب
طــرابــلــس  -مــايــز عــبــيـــد

يف عرض البحر ،سيما وأن عمل الغواصة
تكتنفه صعوبــات كثرية ومنها تحديات
الطقس ،والتــي قد ّ
تؤخر صدور النتائج
عنها لبضعة أيام.

إنطلقــت امس مهمــة البحث عن
املركــب الغارق قبالــة مدينة طرابلس،
حيث وصلت الغواصــة إىل موقع الغرق
خوري وتمويل العملية
وبارشت تنفيذ املهمــة عىل بعد  6أميال
وأوضح نائــب طرابلس إييل خوري
بحرية من الشاطئ ،بحسب بيان قيادة
لـ»نداء الوطن» أن «املعطيات الرسمية
الجيــش  -مديرية التوجيــه من دون
حول عمل الغواصــة والنتائج املنتظرة،
اعطاء تفاصيــل أكثر بعدمــا عاكس
مرتوكة للجيــش اللبناني
الطقس والهواء كل الجهود
ولغرفــة العمليــات التي
التي بذلها الجيش والفريق
تزودنا بما قد تتوصل إليه،
الدويل الذي يرافق الغواصة
ّ
تمكنت الغواصة من مع العلم أن هناك صعوبات
 ،pisces 6لخــوض غمار
لوجســتية تواجــه العمل،
األعماق وانتشــال املركب
النزول إلى عمق
الغارق مــع ضحاياه منذ البحر وبقي األهالي من رسعة الهواء والطقس
وغريها».
ما يقارب األربعة أشــهر
عىل بعــد ميلني من جزيرة والرأي العام بانتظار
أضــاف« :نحن كقوات
لبنانيــة ومنــذ أن ُ
أي خبر قد تحمله
طرحت
الرنكني يف ميناء طرابلس.
الفكرة باســتقدام غواصة،
إنطلقــت الغواصــة
أبدينــا كل الجهوزية إلنجــاح العملية
مجددا ً مــن مرفأ طرابلس يف رحلة ثانية
والتجأنــا إىل قيــادة الجيــش بتحديد
لها يف بحــر املدينة ،تأتي بعــد رحلتها
التقنيات املطلوبة الســتقدامها ،بعدها
األوىل ،تم ّكنت هذه املــرة من النزول إىل
بارشنا مع حليفنــا النائب اللواء أرشف
عمق البحر وبقي األهــايل والرأي العام
ريفــي باإلتصــاالت مــع مغرتبني يف
بانتظار أي خرب قد تحمله الرحلة الثانية

الغواصة لحظة نزولها تحت الماء (موقع الجيش اللبناني)

أوســراليا بشــكل خاص .دورنا أيضا ً
كان الســعي يف عملية التمويل وتأمني
التربعات الالزمة للغواصــة ،وذلك عرب
عالقاتنا وعرب االنتشار القواتي».
وأضاف خــوري« :ال نــزال نواكب
عمل الغواصة بشــكل دائم ،عىل أمل أن
تنجح بالوصول إىل النتائج املرجوة التي
اســتُقدمت ألجلها ،بما يخدم هذا امللف،
ونحن إىل جانب أهايل الضحايا وأهلنا يف
طرابلس».
أما عن حملة التحريض التي تساق
ضد الغواصة وعملها فرأى فيها خوري
«مجرد تشــكيك من الســلبيني الذين

الحريري تتشاور مع سعد والبزري وحمود لتجاوز المرحلة الصعبة

توافق صيداوي على توحيد الجهود
لتخفيف معاناة الناس
صـيــدا  -مـحــمــد دهـشـة
جولة رئيســة مؤسســة
الحريــري للتنميــة البرشيــة
بهية الحريري عــى قوى صيدا
السياسية ومرجعياتها االسالمية
واملســيحية اضافت زخما ً جديدا ً
للحــراك الصيــداوي املتعــدد
االتجاهات ،يف ظل تفاقم االزمات،
حيث جرى التأكيد عىل تنشــيط
مبــادرة «صيدا تواجــه» بهدف
التخفيف من معاناة الناس.
والتقت الحريــري النائبني
اسامة سعد وعبد الرحمن البزري
واملسؤول السيايس لـ»الجماعة
االســامية» يف الجنوب بســام
حمود ،ومفتــي صيدا واقضيتها
الشيخ سليم سوســان ،وراعي
ابرشية صيدا ودير القمر للطائفة
املارونية املطــران مارون العمار،
عىل ان تلتقــي تباعا ً مفتي صيدا
الجعفري الشيخ محمد عسريان
وراعي ابرشية صيدا ودير القمر
لطائفة الروم امللكيني الكاثوليك
املطــران اييل الحداد ،للتشــاور
يف ســبل تخفيف معاناة الناس
املتفاقمة عىل ضوء االستحقاقات
املرتقبة واملخاوف من الفراغ.
وأبلغت مصــادر صيداوية
«نداء الوطن» ان الحريري بحثت
مختلــف القضايا السياســية
والصيداوية تحت ثالثة عناوين،
االول :يتعلق باالستحقاق الرئايس
واملخاوف من الفراغ وتشــكيل
الحكومة العتيدة وترسيم الحدود
البحريــة والحفاظ عــى ثروة
لبنان بالنفط والغــاز ،والثاني:
أهميــة مبادرة «صيــدا تواجه»
ورضورة تنشــيطها عىل قاعدة
العمل املشرتك ،الن املدينة وأهلها
يســتحقون كل اهتمــام يف ظل
االنهيارات املتتالية وسط التأكيد
عىل انها ليســت بديالً عن الدولة
يف تقديــم خدماتهــا انما عامل

الحريري خالل لقائها سعد

بقيت هواجس
الصيداويين على حالها
معيشيًا في ظل تشاؤم
بأن القادم أسوأ
مســاعد ،والثالث :دعوة القوى
السياسية والروحية اىل املشاركة
يف املؤتمــر الرتبوي الــذي تنوي
تنظيمه مطلع ايلــول املقبل من
اجل تأمني عام درايس آمن وناجح
يف ظل الصعوبات والعقبات التي
تواجه القطاع الرتبوي واملعلمني
فيه.ورافق الحريــري يف جولتها
عضو املكتــب الســيايس لتيار
«املستقبل» نارص حمود ،ومنسق
عام التيار يف صيدا والجنوب مازن
حشيشو ومستشــارها لشؤون
صيــدا والجوار أمــن الحريري.
وأوضح البــزري انه جرى تناول
البحــث يف القضايــا الحياتيــة
واإلجتماعية والخدماتية يف مدينة
صيدا ،واآللية الواجب إتباعها من
أجل تجاوز املرحلة الصعبة التي
تُعاني منهــا املدينة ومنطقتها،
حيث أ ّكد املجتمعون عىل رضورة
العمل املشــرك والتعــاون يف ما
بني مختلــف مكونــات املدينة
ومنطقتها.
وشــدد ســعد عىل أهمية
تضافــر الطاقــات والجهود يف
مدينــة صيدا وجوارهــا بهدف
التخفيف من معاناة الناس يف ظل

الرتدي املتسارع للخدمات العامة
والرتاجــع املضطــرد يف أوضاع
املؤسســات واإلدارات العامــة
والتأكيد عــى رضورة اإلرساع يف
تفعيل مبادرة «صيــدا تواجه»،
لكونها تمثــل اإلطار الجامع عىل
صعيد منطقــة صيدا ،فضالً عن
بناء وتنشيط لجان املبادرة لكي
تساهم يف تقديم الحلول ملختلف
القضايا واملشــكالت التي تعاني
منها املنطقة.
وأوضــح حمود انــه جرى
التأكيــد عىل التمســك باملبادرة
الصيداوية التي جمعت كل أطياف
املدينة للتعاون والتكاتف والعمل
املشرتك للتخفيف عن أهلنا.

هواجس الناس

واىل جانب الجولة السياسية،
بقيت هواجــس الصيداويني عىل
حالها معيشيا ً يف ظل تشاؤم بأن
القادم أســوأ ،رغم انفراج ازمة
البنزيــن حيت اختفــت طوابري
االنتظار عىل املحطــات ،وعودة
االفران اىل بيــع الخبز بالكميات
العادية اليومية ،وحــده ارتفاع
ســعر رصف الدوالر ابقى االرباك
يف االسواق التجارية لجهة فوىض
االسعار ،وقد جرى اغالق محالت
بالشمع االحمر يف صيدا وعربا بناء
الشارة النيابة العامة االستئنافية
يف الجنوب ،بســبب عدم االلتزام
بوضع االســعار عىل الســلع او
مخالفات رشوط االقامة والعمل
لغري اللبنانيني.

يريــدون تســييس العمــل ،ونحن من
األســاس ال نلتفت إىل املشككني ،ونعمل
بجانب إنســاني بحت ،ورسالتي إىل أهل
املدينة أنه يف ظل غياب الدولة عن القيام
بدورها فإن تجربة حضور الغواصة هي
نتاج تعــاون أهايل طرابلــس يف الداخل
والخارج ،وتعاون قوى سياسية أساسية
يف املدينة ال ســيما معــايل الوزير اللواء
ريفي و»القوات» ،وشخصيات سياسية
أخرى ،لذلك علينــا أن نتكاتف من أجل
تحقيق ما يريض أهلنا يف طرابلس».
وبحســب املعطيــات املتوفرة فإنه
وبمجرد عثور الغواصة عىل املركب تحت

املاء ،سيتم الرشوع بتصويره من مختلف
جوانبه ،وإرســال املعطيــات إىل غرقة
التحكم ،ثم البحث عن ضحاياه وانتشال
ما يمكن انتشاله من جثث إذا لم تكن قد
تحللت ،قبل انتشــال املركب وسحبه إىل
سطح املياه.
ومساء أمس اعلنت قيادة الجيش
مديرية التوجيــه أنه «أثنــاء تنفيذ
الغواصــة مهمة البحــث عن املركب
ضمن بقعــة الغرق ،عثــر طاقمها
عىل قطعتــي ثياب مهرتئتــن ،فتم
انتشالهما ،عىل أن تستكمل الغواصة
عملها يف وقت الحق».

مســـاحة حـــرّة

أربعون سنة بين مشروعين
(*)
إرسائيل حتى يف أجمل أوهامها.
الــدكــتــور شــربــل عــازار
يف الوقت عينه صودفت الذكرى األربعون النتخاب
احتفل «حزب الله» بذكرى مرور أربعني ســنة
الشيخ بشري الجميّل رئيسا ً للجمهوريّة اللبنانيّة.
 21يومــا ً قضاها منتخبا ً لــم يدخل القرص ّإل
عىل تأسيســه ،وتبارت قياداته عىل مدى أسابيع يف
بزيــارة بروتوكوليّــة للرئيس االســتثنائي الياس
الحديث عن بطوالت إلهيّة بوجه الشــيطان األصغر
رسكيس.
العدوّ الصهيوني الغاشم والشيطان األكرب أمريكا.
ً
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نتط ّلع حولنا فنرى أمريكا ال تزال القوة
س
ا
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َ
ِ
ّ
وكأن اللبنانيّني لم
يف لبنان استم ّرت سبع ســنوات.
عىل وجه الكرة األرضيّة ونرى إرسائيل تصول وتجول
يتقاتلوا يوماّ .من كان خائفا ً من وصول بشري العدوّ
يف معظم أرجاء الــدول العربيّة وكأنّها يف بيتها وهي
ّ
أحــس بالطمانينة واألمان،
والخصم اىل الرئاســة
ليســت مرعوبة أبدا ً من إمكانيّة إزالتها من الوجود
وأحباب وأصدقاء البشــر فهموا رسيعا ً أنُه أصبح
كما تُب َّشنا تهديدات محور املمانعة ،وهي تهديدات
للجميع ولم يَعُ د لهم وحدهم ،والك ّل بات تحت هيبة
تزيد كثافتها أضعافا ً عن الطلعات الجويّة االرسائيليّة
ّ
القانون.
يرف لها جف ٌن
التي تقصف حيثما تشاء من دون ان
الدولة انتظمت ،وانتظمت الدوائر
من الر ّد الصاعق املوعود يف يو ٍم ما.
يف ك ّل اإلدارات واملحافظــات وحتــى
وباملقابل ماذا جنى لبنان والشعب
السفارات يف الخارج.
اللبناني بعد مرور أربعني ســنة عىل
منذ أربعين سنة
انتظمت املعابــر واملرافئ واملرافق
وجود هذه املقاومة التي ال تنف ّك إيران
تُخربنا أنّها صنيعتها وأنّها باتت تش ّكل إن ُتخب البشير وفي
والعدليّة واملؤسسات...
انتظــم اللبنانيّون ّ
ألن رئيســهم
أه ّم قوة بريّة يف الرشق األوسط ،وهذا
 21يومًا ومن دون
الكالم يأتي يف سياقه الطبيعي بعد أن الولوج إلى قصر بعبدا صادق وعادل ورجــل دولة ومصلحة
شعبه ،ك ّل شــعبه وليس أتباعه ،فوق
تباهت الجمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة
نقل لبنان من جحيم
كل اعتبار.
بســيطرتها عىل أربع عواصم عربيّة
الحرب إلى العُ لى
ه ّلــل العــرب والخليجيّــون
من ضمنها بريوت وبأنها أنشأت فيها
واالوروبّيون والعالم الحــ ّر الذي يريد
ســتة جيوش رديفة لهــا تدافع عن
الخري لهذا الوطن.
مصالح إيران الخارجيّة ومن أهمّ ها «حزب الله».
تقاطر ســفراء ووزراء الــدول ليدعموا لبنان
طبعا ً نحن ال ننتظر املسؤولني االيرانيّني ليخربونا
واللبنانيّني.
بك ّل ذلك فقيادات «حزب الله» تقول علنا ً وجهارا ً أنّها
جزء ال يتجزأ من املحور اإليراني ّ
منذ اربعني سنة انتخب البشــر ،ويف  21يوماً،
وأن مأكلها ومرشبها
ّ
واملسيات
ومــن دون الولــوج اىل قرص بعبدا نقــل لبنان من
والرواتب والتدريب والســاح والصواريخ
جحيم الحرب اىل العــى ونادى بلبنان الواحد لجميع
واملال كلها من إيران ،وبك ّل فخر يُعلن الســيّد حسن
ً
نرصالله باســم حزبه ّ
وشيعة ودروزا ً ومسيحيّني تسوسهم دولة
بنيه سن ّ ًة
أن «حبيبنا وســيّدنا وقائدنا
واحدة متماســكة وجيش رشعي أوحد وقضاء فوق
ومرشدنا وإمامنا وحســيننا هو مرشد الجمهورية
الشبهات.
االسالمية يف إيران السيّد عيل الخامنئي».
يا للفرق بني املناسبتني.
املهم ماذا جنى لبنان بعد مرور اربعني سنة من
مرور أربعني ســنة عــى إدخال لبنــان يف محور
تأسيس «حزب الله»؟
الرصاعات والحروب والتعاسة واإلفالس وانهيار الدولة،
الواقع يتك ّلم ،فقد جنى لبنان االنهيار الشــامل
ولم يَعد ُد َّرة َ
وذكرى مرور اربعني ســنة عىل قيام دولة يف 21
الش َقني وقد قــدّم «حزب الله» أفضل
يوما ً فقط.
هديّة لألعداء وهي إلغاء دور لبنان وع ّلة وجوده.
اىل نوّاب االمّ ة،
فمن يأبه لدولة كلبنــان ال ماء فيها وال كهرباء
ال تخلــو املقاومــة اللبنانيّة وال يخلــو لبنان
وال جامعة وال مدرسة وال مستشفى وال مصارف وال
ري وبشري.
بش
ألف
من
إدارة وال ضمانــات وليس لديها عالقات ال عربيّة وال
السياديّ
ٍ
أحسنوا االختيار.
خليجيّة وال دوليّة...
(*) عضو «الجبهة السياديّة من أجل لبنان»
إلغــاء دور لبنان ورســالته حلم لــم تحلم به
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أخبار سريعة

جامعات تجارية ُتحكم قبضتها على العام الدراسي

الجيش يوقف
 113شخصًا ُمج ّ
هزين
للتهريب بحرًا

األقساط تقصم ظهر الطالب :الكارثة التربوية وقعت

إعالن قيادة الجيش استئناف
مهمة البحث عن المركب الغارق
قبالة مدينة طرابلس ،سبقه
بيان لمديرية التوجيه تؤكد فيه
أنه»بتاريخ ،2022 /8 /24
أوقفت دورية من مديرية
المخابرات في بلدة ببنين ـ عكار
نحو  113شخصا ً بينهم رجال
ونساء وأطفال ،من الجنسيّات
اللبنانية والسورية والفلسطينية،
بسبب تحضيرهم لهجرة غير
شرعية عبر البحر .وقد بوشر
التحقيق مع الموقوفين بإشراف
القضاء المختص».

الــنــبــطـيــة  -رمــال جــونـــي
ال يُحســد الطالب الجامعيــون اليوم عىل وضعهم،
فهم يقفون بني مطرقة دولرة االقســاط وسندان غياب
الجامعــة اللبنانية ،ما دفــع بالجامعات الخاصة لرفع
اقساطها ودولرتها اذ اعتمدت الجامعة اللبنانية الوطنية
اولوية نظام نصف دوالر ونصف لبناني وفق سعر دوالر
 6آالف لرية يف حني قــررت جامعة  AUCEاعتماد نظام
االقســاط باللبناني فقط ،وبالتــايل الطالب ال يملكون
ســوى خيارين ال ثالث لهما اذا كانــوا يفضلون إنهاء
الدراســة ضمن منطقة النبطية .فكيف استقبل الطالب
االقساط وهل هم قادرون عىل تسديدها؟
كان صعبــا ً عىل فادي ان يتخذ قــرار التوقف عن
الدراســة والهجرة ،الطالب املتفــوق يف الجامعة ،قرر
ترك لبنان النه لم يعد قادرا ً عىل دفع اقســاط الجامعة
جامعات خاصة وخيارات الطالب محدودة
الخاصة ،التي تستغل غياب الجامعة اللبنانية ،لتفرض
امام مدخل جامعة  LIUيحاول عماد ان يســتوعب
اقســاطا ً جنونية ،ليس بمقدور قسم كبري من الطالب
كلفة اختصاصه يف علوم الكمبيوتــر فالجامعة طلبت
تحملها.
 750دوالرا ً و 18مليون لرية ،كلمة يؤكد انها «قاســية
مثلــه مثل فاطمة طالبة علــوم الحياة التي قررت
جداً ،ولكن ما يف بديل» ،وفق عماد فإن والده عســكري
اكمال ســنتها الثانية صيدلة ،غري أن جامعة  liuطلبت
يف الجيش اللبنانــي ،وبالتايل صعب توفــر هذا املبلغ،
فرق اختصــاص  2000دوالر اضافة اىل دفع مبلغ 350
وأكثر ما يقلقه كلفة النقل ،فهو يســكن يف مرجعيون
دوالرا ً و 5ماليــن لرية عن كل فصــل ،االمر الذي دفعها
وال نقــل عاما ً من هناك اىل النبطية غري
للبحث عن جامعة يف الخارج النها أوفر وال
أنه يقول سيتدبر االمر مع رفاقه غري أن
تخصع لنظام الــدوالر والتجارة .وبالفعل
ما يخشــاه هو أن ال يتمكن من تسديد
عزمــت فاطمة عــى الهجــرة لضمان
مستقبلها العلمي وقد بات يخضع يف لبنان يسكن في مرجعيون وال االقساط.
لحسابات الربح والخســارة التي تتبعها نقل عامًا من هناك إلى
وزارة الرتبيــة غائبة عن مشــهد
الجامعات الخاصة ،فتحولت يف معظمها النبطية غير أنه يقول الجامعات الخاصة ،تؤكد رفضها دولرة
تجارية تبغي الربح عىل عكس ما يســوق سيتدبر األمر مع رفاقه اقساط املدارس الخاصة ولكن ماذا عن
ّ
الجامعات الخاصة هل ســيطبق عليها
له اصحابها انها غري ربحية.
القانون أم أنها خــارج املعادلة؟ يقــول احد املراقبني
امام تجمــع الجامعات يف النبطيــة ،الطالب تحت
الرتبويــن «ان الكارثة الرتبوية وقعــت ،وأن مخطط
وقع الصدمة ،فكلفة االقساط تفوق امكانات اهاليهم،
تدمري الجامعة اللبنانية بدأ واالستمرار بتعطيلها اعطى
معظهم كان يرغب بااللتحــاق بالجامعة اللبنانية ،غري
الجامعات الخاصة فرصة التحكم باالقســاط كما يحلو
ان االخرية يف «كوما اقتصادية» ادخلتها بها السياســات
لها ،واالخطر ان الجامعات اوقفت نظام املنح اال بشكل
الخاطئة وحرمانها من مســتحقات الـ pcrالتي كانت
محدود وخفضت نســبة املنحة الجامعية اىل  20باملئة،
ستنتشلها من مأزقها ،بدال ً من ترشيد آالف الطالب الذين
وهي نسبة متدنية مقارنة باالســعار املرتفعة» ،واكثر
يخضعون اليوم الستغالل الجامعات الخاصة التي رفعت
يقول «املأساة حلت عىل الطالب القدامى اكثر من الجدد
دوالرها الجامعــي اىل الـ 6000لرية يف جزئه اللبناني اما
ووضعهم ال يحســدون عليه يف ظــل جامعات تجارية
قسم الدوالر فهو يرتاوح حســب االختصاص بني 150
تحكم قبضتها عىل العام الدرايس».
و 350دوالرا ً عــن كل فصل ،عدا كلفــة النقل والكتب
كثــر من اهايل الطالب وقعوا فريســة لالقســاط
وغريها.

الح ّ
جار يهدّد :نرفض إنشاء
أي مخيّم جديد للنازحين

امللتهبة ،غري ان الجامعات نفسها تدرك انهم سريضخون
الن الجامعة اللبنانية «مسكرة» ،وهذا يربر حجم اقبال
الطالب عىل الجامعــات الخاصة ،غري انهم يبحثون عن
الجامعة االرخص وذات الجودة التعليمية العالية.
ال ينكــر مدير جامعة الـ  AUCEالدكتور حســن
النابليس صعوبة العام الــدرايس عىل االهايل ،لكنه يؤكد
أنه جرى اخذ ظــروف االهايل املالية بعني االعتبار ،الفتا
اىل ان الجامعة قررت اعتماد نظام االقســاط باللبناني
وفق سعر رصف  6آالف لرية ،واملنح ستمنح فقط الوالد
القطاع العام مراعاة لظروفهم والتي ســتصل اىل الـ50
باملئة ،وال يخفى تهافــت الطالب عىل الجامعة الخاصة
بنسب كبرية مقارنة باالعوام السابقة ،وهذا مرده لغياب
الجامعــة الوطنية ،جازما ً أن الجامعــة اعتمدت نظام
جودة التعليم مع رفع محدود لالقساط مقارنة بموازنة
العــام املايض «كي نؤمــن اســتمراريتنا ونوفر رواتب
االساتذة».
ال يحسد الطالب عىل حالهم هذه االيام ،فالتعليم
بات مرا ً يف لبنان ،وســط ارتفاع االقساط ودولرتها،
والطالب ال مفر له مــن لهيبها واال عليه الجلوس يف
املنزل.ال يستغربون لجوء الجامعات الخاصة اىل دولرة
اقســاطها ورفع الدوالر الجامعــي لديها اىل  6آالف
لريه ،فهذه الجامعات تستغل غياب جامعة الفقراء،
املقفلة ،وبالتايل ال خيار امامهم اال الجامعة الخاصة،
حيث االقســاط « نار» وفوق قدرة االهايل ولكن شو
الحل»؟

أعلن وزير الشؤون اإلجتماعية
في حكومة تصريف األعمال
الدكتور هكتور الحجّ ار في بيان،
«بعد علمنا بوجود نية إلنشاء
مخيم للنازحين السوريين في
منطقة الصرفند مالصق لمشروع
القاسمية ،دون التنسيق مع وزارة
الشؤون االجتماعية ،نؤكد أن هذا
األمر غير مقبول كونه يشكل
إنتهاكا ً لسيادة الدولة اللبنانية
كما يلحق ضررا ً بالموارد المائية
في المنطقة ويشكل خطرا ً
على البيئة ويع ّرض النازحين
السوريين لمخاطر الفيضانات
واحتمال اإلخالء .كما نذ ّكر
الجهات المعنية بضرورة التنسيق
مع وزارتي الشؤون االجتماعية
والداخلية والبلديات في أي
شأن يتعلق بالنازحين علما ً أن
إنشاء أي مخيم جديد للنازحين
السوريين على األراضي اللبنانية
هو أمر مرفوض ،وكل جهة تعمل
خالف ذلك ستتع ّرض للمالحقة
القانونية».

البطاقة التمويلية تسدّ عجز بعض العائالت ُ
وتحرم منها أخرى

خلل في الكشف وتأ ّخر في الدفع ونقمة لدى الناس
بــعـلــبــك  -عــيــسى يــحــيــى
وفق مبــدأ «بحصة بتســند ج ّرة»
تعاطت الدولة اللبنانيــة واملواطن معا ً
مع البطاقــة التمويلية يف عــز األزمة
اإلقتصادية ،فاألوىل عملت عىل إمتصاص
النقمة يف ظل غالء األسعار ورفع الدعم،
والثاني جاءته كجزء عن تعويض تقصري
األوىل.
ترتاجع قدرة املواطن الرشائية يوما ً
بعد آخر يف ظل فوىض إرتفاع سعر رصف
الدوالر ومن خلفه األســعار ،ويدخل يف
دوامة املجهول وتخبــط الدولة العاجزة
عن تأمني أبســط املقومــات الحياتية
األساســية للمواطنــن ،وإن كانت فئة
ً
مرتاحة لتقاضيها الرواتب
من اللبنانيني
بالدوالر ،فإن األزمة زادت من الفروقات
الطبقية بني الناس ووصلت معها مئات
العائالت إىل قعر الفقر والحرمان.
وألن الحلــول يف الدولــة اللبنانية
تأتي دائما ً عىل قياس الرتكيبة اللبنانية
وتكون ناقصة ،جاءت البطاقة التمويلية
كجزء من حل يســاعد الناس يف تخطي
املصاعب واملشقات التي تزداد يوما ً بعد
آخر ،وعــى أمل أن تمول من البنك الدويل
لتشــمل أكرب قدر ممكن من العائالت،
فإنها ال تزال حتــى اليوم ورغم دخولها
حيز التنفيذ منذ بداية الســنة تبحث لها

الــوزارة اىل التأخر يف الدفــع لعدد كبري
الدولة عن ممول ،ومع رسيان مفعولها
من العائالت ،حيث وصلتها رســالة ملرة
شملت حتى اآلن أكثر من  61ألف عائلة
واحدة فقــط ذات مفعول رجعي ألربعة
لبنانية عىل أن تشــمل  180ألفاً ،غري أن
أشــهر ،وهي تنتظر حتى اآلن الدفعات
أزمة تأمني الســيولة وبالفريش دوالر
املتبقية لألشهر الالحقة ،وفيما وضعت
منعتها من الوصــول إىل العدد املطلوب،
الوزارة خطا ً ســاخنا ً للمراجعة يواجه
لتبقى مئــات العائالت تــن تحت خط
ً
صعوبة يف ايصال شــكاويهم
كثــرون
الجوع وعدم تأمني ما تحتاجه من مأكل
واستفساراتهم وعدم الرد عىل الهاتف.
ومرشب والخوف من األيام القادمة.
وضمن املشــاكل التي سادت أروقة
مع بداية الســنة الحالية بدأت فرق
الوزارة ،تداخلــت البطاقة التمويلية مع
من وزارة الشــؤون اإلجتماعية الكشف
بطاقة التغذية التي تعمــل بها الوزارة
عىل العائالت التي قامت بتعبئة إستمارة
منذ سنوات لألُرس األكثر
البطاقــة التمويلية عرب
فقــراً ،حيــث قبضت
موقــع الــوزارة ،وفيما
بعــض العائــات من
أصبحت أوضــاع معظم
وصلت الفوضى التي
البطاقتني ،لتعود الوزارة
اللبنانيــن متســاوية،
تقدمــت آالف العائــات تجتاح الوزارة إلى التأخر اىل تصحيح الخلل ،وبعد
بالطلبــات وحتى من ال في الدفع لعدد كبير
انقطاع دام ألشهر لجهة
دفــع الفريــش دوالر
يحتاجهــا قــام بتعبئة
من العائالت
للمســتفيدين ،حيــث
الطلــب ،وعليــه بــدأت
يصل لــكل فــرد  20دوالرا ً وعن العائلة
موافقة الــوزارة عىل الطلبات بعد اجراء
 25دوالراً ،يســأل العديد من املستفيدين
الكشــوفات ،وبدأت التحويــات املالية
وغري املستفيدين عن اآللية التي تعتمدها
تصل اىل املواطنني املشمولني عرب رسائل
الوزارة يف قبول الطلبات وطريقة الدفع.
نصية تصلهم ،وفيما شاب الكشوفات يف
ً
اضافة اىل
تشكو سمرية ،أم ألربعة أوالد
حينها عدة شــوائب لجهة االتصال عرب
زوجها عرب «نداء الوطن» عدم اســتفادتها
الهاتف من دون اجــراء زيارات ميدانية
من البطاقة التمويلية اىل اآلن رغم تقديمها
للبعض ،ودخول الوســاطات كما العادة
الطلب الخاص عرب موقع الوزارة ،وتشــر
اللبنانية عىل خط القبول واستفادة من
اىل أن زوجهــا عامــل يومي ومــا يجنيه
ال يحتاج ،وصلت الفــوىض التي تجتاح

وزارة الشؤون اإلجتماعية

يــكاد ال يؤمــن الخبز ،وكانــت تأمل من
البطاقة التي تؤمن لها  145$شهريا ً وفق
حسابات الوزارة أن تســد لها العجز الذي
تعيشه ،وتشــر اىل أن العديد من جريانها
بدأوا اإلستفادة منها بمن فيهم موظفون
وعسكريون ،ورغم تقديمها الطلب لم يتم
الكشــف عندها حتــى اآلن ،واتصلت عرب
الخط الساخن فكان الجواب بأنها ستكون
ضمن الدفعة الثانية.
ويف املقابــل يشــر ح .ي .إىل أنــه
اســتفاد من البطاقــة التمويلية لـ 4

أشهر ولم تصله رســالة ثانية للدفعات
املستحقة ،مقابل استفادة عائالت أخرى
كانت قد وصلتها الرسالة يف الوقت نفسه
الذي وصلتــه ،ويضيف أن وضعه لم يعد
يحتمــل واعتماده يف جــزء كبري عىل ما
يصله من البطاقة ،وبعد مراجعة الوزارة
تشري املصادر اىل أن التأخر حصل نتيجة
إرضابات القطاع العام واملشــاكل داخل
الــوزارة ومعايري االســتفادة والفئات
املســتهدفة ،عىل أن تتم حلحلة املشكلة
خالل األسابيع القادمة.

٨
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ّ
ّ
والفن الكالسيكي
الفن المعاصر
لوحاته تمزج بين

الفنان التشكيلي جاد زيتوني:
أتحدّى نفسي من خالل الرسم
ّ
من خلفية دراسية علمية بحتة ،تو ّ
الفن وتعلّم تقنيات الرسم
جه نحو
بنفسه ،مرتكزًا على موهبته .وكونه يعشق التحدّي ،شارك في
مسابقة للرسم ،في محاولة منه لقياس المستوى الذي وصل إليه
مقارنة مع رسامين محترفين ،فنال جائزة .World Art Collector

ّ
ويجسدها على
الطبيعة منزله الثاني .يرافقها في مختلف فصولها
طريقته في لوحات خاصة .الرسام والفنان التشكيلي الشاب جاد
زيتوني تحدّث لـ"نداء الوطن" عن موهبته التي ط ّورها بنفسه وعن
األسلوب التجريبي الذي يعتمده.

ريــــــتــــــا ابـــــــراهــــــيــــــم فـــــــريـــــــد

لم تدخل الى معهد للرسم ،بل تعلّمت تقنياته
بنفسك .ما هي الصعوبات التي تواجه الفنان
الذي يطوّر موهبته بنفسه؟
ً
صعوبة بقدر
بالنســبة يل ،لم يشــ ّكل األمر
ما كان نوعا ً من التحدّي .فأنا أحبّ الرســم ،لذلك
كان التحدّي بيني وبني نفيس من أجل تقديم عمل
يتشابه باملســتوى مع أعمال الفنانني املحرتفني،
أو أولئك الذين تابعوا دروســهم الفنية يف املعاهد
والجامعات .قد تكمــن الصعوبة يف التقاط بعض
التقنيات التي تتط ّلب رشحاً ،والتي يحتاج الرسام
اىل تع ّلمها .لذلك عليه أن يقوم بالكثري من التجارب
كي ينجح يف التم ّكن منها .لكن تبقى املوهبة هي
األساس ،وعىل الفنان أن يعمل عىل تطويرها ضمن
مراحل عدّة.
أنت تعتمد األسلوب التجريبي في الرسم .هل
ترى أنّه يمنح مجا ً
ال أكبر لإلبداع كونه يحرّر
الفنان من القيود؟
صحيح ،أنا أحاول نوعــا ً ما أن أتميّز من خالل
هذا األســلوب التجريبي الذي أعتمده ،والذي يفرض
عىل رســوماتي أن تم ّر بمراحل عدّة قبل الوصول اىل
املرحلة األخرية التي تصبح فيها لوحة مكتملة .هذا
األسلوب يعطيني حرية اإلختيار ،والحرية تؤدّي بال
ش ّك اىل اإلبداع.

لوحة من سلسلة Seconds after the blast

تتميّز بالرسم على الخشب باأللوان .لماذا اخترت
هذه التقنية؟
وقاس.
ســطح الخشــب كما نعلم صلب
ٍ
وذلك ســمح يل أن أعتمد تقنيــة معيّنة ترتكز
عىل طبقات عــدّة من األلوان ،وتمهّ د بالتايل كي
تظهر لوحاتي بمنحــى ثالثي األبعاد .قد تكون
ّ
لكن
هذه التقنية أصعب وتســتغرق وقتا َ أكثر،

لوحة Mirror Selfie

األصعب بالنسبة يل هو ما أحبّه يف عميل ،والذي
يتيح يل أن أتميّز يف أسلوب اكتشفته بنفيس من
خالل التجريب.
وماذا عن تركيزك على رسم األجساد ،التي تظهر
في عدد ال بأس به من لوحاتك؟
هناك الكثري من اللوحات الشــهرية يف عصور
ســابقة لرســامني كبار ،كانت مصدر إلهام يل،
وكانت تتضمّ ن شخصيات عارية أو نصف عارية.
وهذا أمر قــد يلجأ إليه الفنان يف ســياق إظهار
الجسد بطريقة فنية وتعبريية ،أكثر منها جنسية
أو إيحائية.
من لوحاتك الالفتة أيضًا أنك ترسم نفسك ،أو
ترسم انعكاسًا لصورتك في المرآة وأنت تلتقط
السيلفي .ما الرسالة من ذلك؟
ُ
بدأت العمل عىل سلســلة من اللوحات
بالفعل،
التي أرســم فيها نفيس ،يف محاولة مني للمزج بني
ّ
ّ
والفن الكالســيكي املتعارف عليه.
الفن املعــارص
حاولت من خاللها أن أقــدّم عمالً يحمل أبعادا ً
ُ
كما
نفســية .فتقنية "الســيلفي" عرب الكامريا تعكس
تأثري املشــاعر واألحاســيس وكيف نرى أنفسنا يف
الصورة ،لكنها تعطي معانــي مختلفة للفكرة من
خالل الرسم.

لوحة You won't see me fall apart

رسمت سلسلة لوحات بعنوان seconds after
 the blastعن انفجار مرفأ بيروت .كيف تصف
مشاعرك في حينها؟
رغم ّ
أن هذه السلسلة تتناول موضوع االنفجار،
إال ّ
أن األلوان املعتمدة فيها هي ألوان نابضة بالحياة.
كنت أرغب من خاللها أن أؤ ّكــد أنّه بالرغم من كل
هذه الفوىض ،هناك أمل مقبل بعد األزمات والشدائد.
مع اإلشارة اىل ّ
أن طبيعة ريشتي ّ
تغيت بعد انفجار
بريوت ،حيث باتت أقىس وتتخ ّللها مالمح حزن .عىل
أمل أن نتعاىف من هذا الجرح مع مرور الوقت.
بدأت منذ فترة اعتماد أسلوب الفيديو للتسويق
ألعمالك عبر مواقع التواصل االجتماعي .كيف
ساعد ذلك على تغيير النمط التفاعلي مع اللوحات؟
ُ
أحببت أن أكون مُخرجا ً للوحات التي أرســمها،
وأن أعكس امليل اإلخراجي املوجود يف داخيل ،حيث أني
أرغب يف أن أكون مخرجا ً من حني اىل آخر .فكرة انتشار
ما يُعرف بالـ reelsعىل مواقــع التواصل االجتماعي
أتاحت يل أن ّ
أحقــق رغبتي وأن أكــون مخرجا ً عىل
مقياس صغري وأن أقدّم محتوى مختلفا ً بعض اليشء.
وكان الهــدف أن يعتاد متابعــو صفحاتي عىل رؤية
مشاهد متح ّركة أكثر من لوحات ثابتةّ ،
ألن ذلك يفتح
املجال أمام تفاعل أكرب .يف املقابل ،يمكنهم مشــاهدة
اللوحات الثابتة كما هي ،يف املعارض التي أقيمها.

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

تتجاوز الصعوبات برفقة
الحبيب وتتقرب منه أكثر هذه
الفرتة .ال تؤجل مشاريعك
املقررة معه.

تواجه اليوم الكثري من الضغوط
املربكة وال تعرف كيف تتعامل
معها لكثرة مشاغلك.

التزم وعودك تجاه الزمالء وال
تتهرب من مسؤولياتك يف العمل
ونفذ املطلوب منك بحذافريه.

تحاول جاهدا ً ارضاء الحبيب
ولكنك تشعر أنه ال يبايل ،ومع
ذلك تواصل سعيك لتصل إىل
نتيجة معه.

قد يتعكر مزاجك اليوم بسبب
بعض التأجيالت يف نطاق عملك،
أعد ترتيب أولوياتك كي تنجز
مهامك بالفرتة املطلوبة.

تهمك مصلحة الحبيب
وتحاول أن تساعده عىل
تحقيق طموحه ومشاريعه و
خصوصا ً العملية.

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

يس ّلط هذا اليوم الضوء عىل
قضية مهنية متداخلة مع
شأن عائيل ،ويتحدث عن
إرباك عائيل أيضاً.

تعرف لقاءات مشوقة ،وتلبّي
دعوات جميلة ،وتؤدي الصداقات
املميزة دورا ً يف إسعادك أيضا ً
هذه الفرتة.

مصاعب وحسد وغرية بانتظارك
وهي رضيبة النجاح والتفوّق،
فال تقلق منها.

تشعر بالنشاط والحيوية ما
يساعدك عىل إنهاء عملك برسعة
وسهولة وإتقان.

ال تترسع يف اتخاذ قرار بشأن
عالقتك بالحبيب قد تندم عليه
الحقاً ،ولن تجد من تثق به كما
كنت تثق بالحبيب.

أنت عىل بعد خطوة واحدة من
تحقيق مرشوع أحالمك فكن
عىل استعداد له.

٩
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نوال الزغبي في "القلعة للموسيقى"

كاظم الساهر ...من أميركا
إلى مسقط

تحيي اليوم الفنانــة نوال الزغبي حفلــة غنائية يف
مهرجان "قلعة صالح الدين الدويل للموســيقى والغناء"،
حيث تشارك للمرة األوىل يف فعاليات الدورة  30من مهرجان
"القلعة للموســيقى" ،الذي تن ّ
ظمــه دار األوبرا املرصية.
وتعبريا ً عن سعادتها ،نرشت صورة امللصق الدعائي للحفلة
عىل صفحتها الرســمية عىل "تويــر" ،مع ّل ً
قة" :مرص
الحبيبة جيالك وفاتحة قلبي ومشاعري الكبرية ليكي".

...وهاني شاكر في سوريا
بعد غياب لسنوات ،يستع ّد الفنان املرصي هاني شاكر إلحياء
أمســية فنية يف العاصمة السورية دمشــق ،يف  15أيلول املقبل.
وأعلنت دار األوبرا يف دمشــق تنظيمها أمسية موسيقية لشاكر،
تشارك فيها الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية ،بقيادة
عدنان فتح الله.

يواصــل النجــم العراقــي كاظم
الساهر جولة حفالته يف الواليات املتحدة
بنجــاح كبري .وســيلتقي
األمريكيــة،
ٍ
جمهوره يف واشنطن غدا ً  26الجاري ،ويف
ً
حفلة يف
نيوجرييس يف  27منه ،كما يحيي
أريزونا يف  2أيلول املقبل ،وبعدها بيومني
يلتقــي جمهوره يف ســان دييغو ،منهيا ً
جولته التي بلغ عدد حفالتها الثماني.
وخالل حفلته األخرية يف شــيكاغو،
أطلق الســاهر أحــدث أغانيــه بعنوان
"دكتورة" مــن كلماتــه وألحانه .كما
أعلن عرب صفحاته الرســميّة عىل مواقع
التواصــل االجتماعي ،عــن إحيائه ثالث

ٍ
حفالت متتاليةٍ يف دار األوبرا السلطانية يف
ســلطنة عُ مان أيام  13و 14و 15ترشين
األول ا ُملقبل.

غـــــــــــــــيـــــــــــــــاب

وفاة الموسيقي السوري حسام بريمو
غيّب املوت املوسيقي السوري حسام
الدين بريمو عن عمر  60عاماً ،إثر تدهور
حالته الصحية بعــد معاناة مع املرض،
منهيا ً مســرة حافلة د ّرب خاللها مئات
الطالب ّ
وأسس خمس جوقات.
بريمو من مواليد دمشق عام ،1962
عــازب ،وغالبــا ً مــا كان ّ
يلقبه طالبه

بـ"األب الرؤوف" .درس فنون العزف يف
املعهد العايل للموسيقى بدمشق ،ثم أتقن
الغناء الكالسيكي يف فرتة التسعينيات ،إىل
أن أصبح مد ّرسا ً للغناء الكورايل والعزف
املوســيقيّ ،
وأسس خمس جوقات غنّت
مقامات مختلفة من الرتتيالت واألنغام
والرتانيم ،إىل أن أصبح واحدا ً من أشــهر

مؤلفــي املوســيقى يف بــاده .وخالل
الســنتني األخريتني ،تدهــورت حالته
الصحية تدريجيا ً بعــد إصابته بمرض
الرسطان ،ونُقل إىل غرفة العناية املركزة
م ّرات عدة ،قبل أن يفارق الحياة.
وش ّكل خرب وفاته صدمة كبرية بني
متابعيه ومحبيــه ،ونعت وزارة الثقافة

ونقابة الفنانني "املعــاون الفني يف دار
أوبرا دمشــق ،واملوســيقي الذي خ ّرج
أجياال ً من بني يديــه" ،وكذلك فعل كثر
عىل مواقــع التواصــل االجتماعي من
فنانني وممثلني ،وأيضا ً من طالب أشادوا
بصفاته كمد ّرس موسيقى.
(أ ف ب)

سيرينا وليامز ضيفة ميغن ماركل
أطلقت زوجة األمري الربيطاني هاري املمثلة األمريكية السابقة ميغن
ماركل مدو ً
ّنة صوتي ًّة (بودكاســت) تهدف إىل مكافحة الصور النمطيّة
عن النساء ،واستضافت يف الحلقة األوىل منها نجمة كرة املرضب سريينا
وليامز .وتتأ ّلف هذه املدوّنة التــي أطلقت عليها عنوان ""Archetypes
ً
ّ
مؤسســة " "Archewellالتي
مســتلهمة اســم نجلها آرتيش وكذلك
محادثات حميمةٍ ورصيحةٍ
ٍ
ّ
أسستها مع زوجها ،من  12حلقةٍ تتضمّ ن
مع ضيوفها .ويف الحلقة األوىل ،تر ّك َز الحديث بني ميغن وسريينا ،وهما
صديقتان وتتحدّران من لوس أنجليس ،عىل "الطموح" واملعنى املختلف
الذي يمكن أن تتّخذه الكلمة عند تطبيقها عىل امرأة.

وأعلنت وليامز يف مطلع آب الجاري أنها ســتعتزل بعد مســر ٍة
رياضيةٍ استم ّرت  25عاما ً فازت فيها  23م ّرة يف واحد ٍة من البطوالت
األربــع الكربى ،وذلك بهدف الرتكيز عىل دورها كأ ُ ّم وعىل أهدافها عىل
الصعيد الروحي .أما دوق ودوقة ساسكس فان ْ َسحبا من التزاماتهما
امللكيّة يف بريطانيا عام  2020وانتقال إىل كاليفورنيا حيث يعيشــان
حي فائق الثراء.
حاليا ً مع طفليهما يف ٍّ
وقد ّ
وقعا منذ انتقالهما إىل الواليــات املتحدة عقودا ً عدّة ،أحدها
ّ
ّ
ّ
املتوقع أن
منصة " ."Spotifyومن
منصة "نتفليكس" ،وآخر مع
مع
ينرش األمري هاري مذ ّكراته بحلول نهاية العام الحايل( .أ ف ب)

بطل العالم في السحر يحلم بخشبة برودواي
ً
ً
بسيطة عىل شكل ُكر ٍة صغري ٍة إىل شخصيّةٍ حيّةٍ
ورقة
حوّ َل البلجيكي لوران بريون
وشــقيّةٍ  ،تتح ّرك وتقفز وترقص وتختبئ ،وتَم ّك َن بهذا العرض الســحري من أن يُتوَّج
بطالً للعالم يف الســحر .ففي  30تموز ا ُملنرصم ،نجح بــرون يف التقدّم عىل نحو مئةٍ
ٍ
َ
ســنوات ،إذ فاز مُبتكر
تنافس معهــم يف بطولة العالم التي تُقام كل ثالث
من زمالئه
حيلة " "Paper Ballالتي تبلغ مدّتها ثماني دقائق بالجائزة األوىل يف فئة الســحر العام
وبالجائزة الكربى.
وما هو ّإل شــهر ،حتى امتألت مف ّكرته بالدعوات من مختلف أنحاء العالم ،بفضل
ٍ
سنوات عىل إعدادها ،هو املنتمي إىل نهج "السحر
هذه الحيلة السحرية التي عمل مدى
ويعب إبداعيا ً عن املشــاعر ،عوضا ً
الجديد" وامليّــال إىل أن يُخرب من خالل فنّه قصصا ً
ّ
عن األسلوب االستعرايض .ولدى عودته إىل بلجيكاّ ،
ً
تهنئة من نجم السحر العاملي
تلقى
األمريكي ديفيد كوبرفيلد الذي م ّر عرب جدار الصني وجعل تمثال الحرية يختفي.

يف الثامنــة عرشة ،بدأ لوران مســرته الســحرية ،وتع ّلم منذ صغــره يف األعمال
اليدويــة حيَله األوىل مع أحد أصدقائه ،وقدّم معه عروضا ً صغري ًة ،حتى انتقل يف الثانية
ٍ
سنوات من
والعرشين إىل مدينة فانكوفر الكندية حيث التقى ســحرة الشــوارع .وبعد
عروض الشــارع يف كندا وأســراليا ونيوزيلندا وأوروبا ،عاد إىل بلجيكا سعيا ً إىل تعزيز
مرسح الذي يمزج ّ
فن
عجب بريون بهذا السحر ا ُمل َ
ارتباط عروضه السحريّة باملرسح .وأ ُ ِ
بأشكال فنيّةٍ أخرى ،فتابع برنامجا ً تدريبيا ً يف هذا املجال يف املركز الوطني لفنون
الوهم
ٍ
السريك يف فرنسا عام .2015
ويأمَ ل بطل العالم يف أن يساهم هذا التوجّ ه الجديد يف تجديد االهتمام بالسحر الذي
َ
ويأســف لخلوّ عروض السحر غالبا ً من
يُصنّف ضمن الصف الثاني بني الفنون الحيّة،
فني يف ما يتع ّلق باإلضاءة والجانب البرصي والنصوص .ويبقى حلمه األكرب أن
أيّ جه ٍد ٍّ
يتم ّكن من إظهار فنّه من عىل خشبات برودواي( .أ ف ب)

AGENDA
The Carnival City

املكان :دريم بارك  -زوق مصبح
الزمان :من  26حتى  28آب  4 -ب.ظ
لالستعالم01999666 :

هيّانا هون We Are Here

املكان :بيت الفنّان حمّ انا
الزمان 27 :آب  9 -مسا ًء
لالستعالم05532544 :

"Mix and Match" by Aline Lahoud

املكان :كازينو لبنان
الزمان 27 :آب  8:30 -مسا ًء
لالستعالم09859888 :

اسحلو من شعرو
املكان :مرسح مونو
الزمان 30 :آب حتى  1أيلول  8:30 -مسا ًء
لالستعالم01421870 :

١٠
العـــدد  - ٩١٦السنــــة الـرابـعـة

Technology

الـخـمـيـس  ٢٥آب 2022

مسيّرة تنقل أنسجة بشرية من مستشفى إلى آخر في بلجيكا

ّ
مسية رحالت تجريبية يف مدينة أنتويرب
أجرت
يف رشق بلجيكا ،لنقل أنسجة برشية من مستشفى
إىل آخر لغايات التحليل ،يف تجربة غري مســبوقة يف
أوروبا قد ّ
توفر وقتا ً ثمينا ً خالل العمليات الجراحية.
ّ
املســرة التــي تديرها رشكة
وقد أقلعت
"هيليكــوس" ،مــن مبنــى تابــع لشــبكة
مستشفيات "زي أن ايه" يف أنتويرب ،ثم هبطت
بعد أربع دقائق عىل ســطح مستشفى "سينت
أوغوستوس" عىل بعد  800مرت .ويف داخل أنبوب
ّ
املســرة ،كانت هناك قارورة
متصل بالطائرة
تحوي أنسجة برشية يُحتمل أن تكون رسطانية
لتحليلها يف مختربات املستشفى.

هذه الرحلة التجريبية التي اســتُتبعت بثالث
رحالت أخــرى خالل اليوم ،هــي األوىل من نوعها
يف أوروبــا .و"هيليكوس" هــي الرشكة األوروبية
الوحيدة التي تلقت ،يف منتصــف حزيران املايض،
ّ
ملسيات
اإلذن بتنظيم رحالت جوية ألغراض طبية
تحلق يف أجــواء مدينة ويتم التحكــم بها عن بعد
خارج نطاق رؤية الرشكة املشغلة.
وتأتي هذه االختبارات قبل موعد إقرار القواعد
األوروبية الجديــدة املتوقعة العــام  ،2023والتي
ستسمح بتعميم نقل األنســجة البرشية بواسطة
ّ
املسيات .وتعوّل "هيليكوس" عىل تطوير املرشوع
تجاريا ً وإطالق رحالت منتظمة بحلول العام .2024

ّ
املسية يف الجمع
وتكمن امليزة الكربى للطائرات
بــن الرسعة ،من خــال تقليل معدل وقــت النقل،
واالنتظام .وقالت رئيســة مستشفيات "زي ان ايه"
إلس فان دوسربغ إن" :أوقات التسليم حيوية ،وغياب
االختناقات املروريــة يف الجو يضمن وقتــا ً موثوقا ً
للرحلة" ،مشــر ًة إىل ّ
أن الرحلة التي تســتغرق 21
دقيقة بالسيارة ستستغرق  10دقائق فقط بالطائرة
ّ
املســرة .ويف الوقت الحايل ،وحدهــا العينات املعدة
للتحليل فقط (األنسجة البرشية والبول وعينات الدم)
ّ
املسيات ،لكن
هي املعنية بعمليات النقل بواســطة
رشكة "هيليكوس" تبحث يف إمكانية نقل أكياس الدم
أو األعضاء من أجل عمليات الزرع( .أ ف ب)

ألمانيا ُتطلق قطارات تعمل بالهيدروجين
أطلقت أملانيا خطا ً جديدا ً للسكة الحديد يعمل بالكامل بالهيدروجني
يف سابقة عاملية تش ّكل تقدما ً مهما ً نحو التوقف عن استخدام الكربون
يف تشغيل القطارات ،رغم التحديات التي يطرحها هذا االبتكار.
وســيح ّل أسطول من  14قطارا ً قدّمته رشكة "ألستوم" الفرنسية
ملنطقة ساكسونيا السفىل ،محل القطارات الحاليّة العاملة بالديزل عىل
سكك تمت ّد مئة كيلومرت تقريبا ً تربط بني مدن كوكسهافن وبريمرهافن
وبريمرفورد وبوكستهود .وت ّم تصميم هذه القطارات يف مدينة تارب يف
جنوب فرنسا ،وتجميع قطعها يف ســالزغيرت يف وسط أملانياُ .
وسمّ يت
" ."Coradia Ilintوسيجنّب األســطول الجديد ،الذي ك ّلف  93مليون
يورو ،إنتاج ّ 4400
طن من ثاني أكسيد الكربون ك ّل عام.
وقطارات الهيدروجني مناســبة جدا ً للخطوط الصغرية يف املناطق
حيــث تكلفة االنتقال إىل الكهرباء أعىل من الربحيّة التي يؤمنها الخ ّ
ط.

وتحصل يف هذه القطارات عملية مزج الهيدروجني واألكســيجني من
الهواء املحيط ،بفضل خليّة وقود مثبّتة يف السقف.
وتُنتج هذه العملية التيار الكهربائي الالزم لتشغيل القطار .ويعمل
حاليا ً نحو  50%من القطارات اإلقليمية يف أوروبا بالديزل .ولكن ومن
جهةٍ أخرى ،تبقى البنى التحتية املناسبة الستيعاب تقنيات الهيدروجني
يف أملانيا ،ويف ســائر أنحاء أوروبا ،غري كافية ،رغم إعالن برلني يف العام
 2020عن خطة بقيمة ســبعة مليارات يورو لتُصبح الرائدة يف مجال
الهيدروجني ،وتتط ّلب استثمارات هائلة.
ومن أجل تلبية حاجاتها ،ستلجأ أملانيا إىل كندا لرشاء الهيدروجني.
ووقعت برلني اتفاقا ً مع تورونتو السترياد كميات كبرية من الهيدروجني
املتجدد املصنوع يف كندا اعتبارا ً من العام .2025
(أ ف ب)

Astronomy

تنشر صورًا غير مسبوقة للمشتري
نرشت وكالة الفضــاء األمريكية
ً
مذهلة لكوكب
"ناســا" صورا ً جديد ًة
املشــري ّ
وفرها التلسكوب الفضائي
"جيمس ويــب" ،ويظهر فيها قمران
ٌ
ٌ
مشوّشـــــة
وحلقـــــات
صغريان
ُ
ّ
متوهجان.
وقطبان
ِّ
متوهجٌ عند ُقطبَي أكرب
ويبدو ضو ٌء
كوكــب يف النظام الشــميس الذي يض ّم
ٍ
األرض ،وهو عبارة عن الشــفق القطبي

ٍ
جزيئات من
للمشــري الذي يتكوّن من
الشــمس تتفاعل مع املجال املغناطييس
للنجم ،كما هي الحال بالنسبة إىل كوكب
األرض .وتُظهر هذه الصوَر أيضا ً سطح
هذا العمالق الغــازي برياحه وعواصفه
صور من زاويةٍ َ
أوسع ،يَبدو
وضبابه .ويف
ٍ
املشــري بحلقاته الرفيعة جدا ً وقم َريه
"أمالثيا" و"أدراستيا".
وحصلت "ناســا" عىل هذه الصوَر

نتيجة أعمال الرصد االتــي ّ
تنفذها أداة
"نريكام" التابعة لتلســكوب "جيمس
ويب" والتي تُراقب األشعة تحت الحمراء
القريبة ،وهو مجا ٌل غــر مرئي بالعني
املج ّردة .وحُ وّلــت البيانات التي جمعتها
األداة إىل رســوم توضيحيّة يُمكن للعني
البرشيــة رؤيتها ،وســيتوىل الباحثون
درســها لتكوين فكر ٍة أفضل عن اآلليات
الداخلية لكوكب املشرتي.

وكان تلســكوب "جيمس ويب"
الذي بلغــت تكلفته عــرة مليارات
دوالر أُرسل إىل الفضاء قبل نحو ثمانية

أشــهر ،وهو يتمركز عىل بعد نحو 1,5
ٍ
مليون كيلومرت عن كوكب األرض.
(أ ف ب)

آثـــــــــــــــــــــار

آثار ديناصورات في قاع نهر في تكساس
أتاحَ جفاف أحد األنهُ ر يف تكساس اكتشاف آثار أقدا ٍم يف قاعه
ٍ
لديناصورات عاشت عىل األرجح
كان املاء يُخفيها سابقا ً وتعود
قبل نحو  113مليون ســنة .وكانت هذه اآلثار العميقة مطمور ًة
ً
سابقا ً
ومليئة بالرواسب ومغمور ًة باملاء ،ما ساهم يف حفظها.
وقالــت املســؤولة يف إدارة املتنزهات والحيــاة الربية يف
تكساس ســتيفاني ساليناس غارســيا ّ
إن" :ظروف الجفاف
الحاد هذا الصيف أدّت إىل تجفيف النهر تماما ً يف معظم األماكن،
ما كشف عن آثار جديدة يف املتنزه".
وأفرح هــذا االكتشــاف العاملني يف هذا املتنــ ّزه الواقع
بالقرب من مدينة داالس ويحمل تسمية "وادي الديناصورات"
( )Dinosaur Valleyنظــرا ً إىل وجــود عــدد كبــر من آثار

بــــــيــــــئــــــة

الديناصورات فيــه .وقد يكون االكتشــاف الجديد من أطول
سالسل آثار أقدام الديناصورات يف العالم.
وتعــود معظم اآلثــار إىل ديناصــور الـ"أكروكانثوصور"
( ،)Acrocanthosaurusوهو من وحشــياّت األرجل ويمكن أن
يبلغ طوله خمســة أمتار ووزنه سبعة أطنان .وتعود آثار أخرى
ٍ
ديناصورات من نوع "سوروبوســيدون" ()Sauroposeidon
إىل
والتي يُمكن أن يصل طولها برقبتها الطويلة إىل  18مرتا ً ووزنها
إىل  44طنا ً عند بلوغهــا .وافتُتح املتن ّزه عام  1972لحماية هذه
اآلثــار القديمة ،لكن املهتمّ ــن لن يتم ّكنوا مــن اال ّ
طالع لفرت ٍة
طويلة ٍعىل اآلثار الجديــدة التي تعود إىل عصور ما قبل التاريخ،
إذ ستغمرها املياه مجددا ً قريبا ً عند بدء هطول األمطار( .أ ف ب)

حرائق البرتغال ُتتلف  104آالف هكتار من الغابات

أتلفت الحرائق األخــرة يف الربتغال نحو  104آالف هكتار
بعد جفاف غري مسبوق رضب البالد .وأظهرت الحصيلة األخرية
لـ"مؤسسة الحفاظ عىل الطبيعة والغابات" أن املساحة التي
أُتلفت هي األكــر منذ الحرائق املميتة التــي اندلعت يف العام
ُ 2017
وقتــل فيها نحو مئة شــخص وأُحــرق أكثر من 537
ّ
وتبي أنه وإىل حدود  15آب الحايل
هكتارا ً عىل امتداد الســنة.
شهدت الربتغال حرائق أقل بنسبة  12%ولكن بـ 30%أكثر من
ً
مقارنة باملستوى الذي ت ّم تسجيله خالل
املســاحات املحروقة
السنوات العرش األخرية.
ويُع ّد حريق املحمية الطبيعية املدرجة عىل الئحة اليونسكو
"سريا دا إسرتيال" ،الذي أتى عىل نحو  25ألف هكتار من النباتات

يف ظرف  11يوماً ،األكرب يف الربتغال هذا الصيف .وتتواجد املحمية
ضمن سالسل جبلية يف وسط الربتغال.
وال يــزال عنارص اإلطفاء يحاولــون إطفاء النريان يف
منطقة فيال ريال يف أقىص شــمال البالد وأكد قائد الدفاع
املدني ميغيل فونشــيكا الذي ّ
ينســق عمليات النجدة أن
الوضع يتحسن والنريان تحت الســيطرة تقريباً .وعوّلت
الربتغال عىل دعم طائرتني متخصصتني يف إطفاء الحرائق
تم إرسالهما من اليونان يف إطار التضامن األوروبي ،وق ّررت
عدم تمديد حال الطــوارئ التي أعلنتها األحد وتواصلت إىل
حدود ليلة الثالثاء.
(أ ف ب)

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
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دفع المبالغ الطائلة للوصول إلى العمل وتأمين الكهرباء حاجة وليس هواية

يعمق
تناقض فاضح بين كتلة الواردات وحجم اإلنهيار
ّ
العجز في ميزان المدفوعات

يأخذ اإلنهيار السارح ُ
المرخى العنان ،أشكا ًال مخيفة ومتناقضة في آن
ّ
المكشر عنها تُدمي أكثر من ثلثي الشعب اللبناني ،وتعجز
معًا .فأنيابه
في المقابل عن إخافة اإلقتصاد الفوضوي ،وبالتالي ضبطه .وهذا ما
يبرز بشكل فاقع في استمرار العجز في الميزان التجاري ومن خلفه ميزان
المدفوعات .وما يعني ذلك من استمرار نزف النقد الصعب النادر.
خـــالــد أبــو شــقـــرا
إن كان هنــاك مــن إيجابية «يتيمــة» النهيار
قيمة العملة الوطنيــة ،فتتمثّل يف تقليص القدرة عىل
االســترياد ،والح ّد من ّ
تدفق النقد الصعب بشكل عام
إىل الخارج من جهــة ،ورفع قيمة الصادرات من جهة
ثانية؛ واألمران لم يحصال .فبحسب جدول إحصاءات
الجمــارك الخارجية للنصف األول مــن العام الحايل،
وتحديــدا ً للفــرة املمتدة مــن  2022/01/1ولغاية
 2022/07/31بلغت قيمة الــواردات  10.5مليارات
دوالر ،فيما لم تتجاوز قيمة الصادارت  2.1مليار .أما
بالنســبة إىل العام  2021فقد بلغت قيمة املستوردات
اللبنانيــة وفقا ً إلحصاءات الجمــارك أيضاً ،أكثر من
 13.6مليــار دوالر ،فيما لم تتجــاوز قيمة الصادرات
عتبــة  3.9مليارات دوالر .فســجّ ل امليزان التجاري يف
العام 2021عجــزا ً كبريا ً بقيمــة  9.7مليارات دوالر،
بارتفاع نسبته  25.6يف املئة عن العام  2020حني بلغ
العجز  7.8مليارات.

تراجع خجول في الواردات

إذا كان العام  2020ال يعترب مقياسا ً دقيقا ً للداللة
عىل حجم التجــارة الخارجية ،نظــرا ً لتع ّ
طل حركة
التبادل وفرتات اإلقفال والحجر الطويلة بسبب جائحة
كورونا ،فــإن مقارنة نتائج النصــف األول من العام
الحايل ونتائــج العام املايض مع العــام  2019تعطي
نظرة أوضح .وهي تظهــر أن الواردات يف العام 2021
لم تنخفض إال بنســبة  29يف املئــة مقارنة مع العام
 ،2019حيث بلغت الواردات  19.2مليار دوالر .ذلك رغم
فقدان العملة  95يف املئة من قيمتها ،وتجاوز التضخم
عتبة  2000يف املئة ،وارتفاع معدالت البطالة يف أوساط
الشباب إىل أكثر من  50يف املئة ،ورزوح نحو  80يف املئة

الدوالر يترنّح
و»"صيرفة»"
 27200ليرة
يرتنّح الدوالر انخفاضــا ً تارة بقيمة
 400أو  500لــرة وصعــودا ً تارة أخرى،
لريســو ســعر رصف الدوالر يف الســوق
الســوداء أمس عىل  34000لــرة لبنانية
للرشاء و  34100لرية لبنانية لبيع الدوالر
الواحد.
ّ
منصة «صريفة» بلغ حجم
وعىل صعيد
التداول عليها ليوم أمــس 26,000,000
دوالر أمريكــي بمعدل  27200لرية لبنانية
للــدوالر الواحــد وفقا ً ألســعار رصف
العمليــات التي نُفذت مــن قبل املصارف
ومؤسسات الرصافة عىل املنصة.
وذ ّكر مرصف لبنان أنه عىل املصارف
ومؤسســات الرصافة اإلستمرار بتسجيل
كافة عمليات البيــع والرشاء عىل منصة
« »Sayrafaوفقــا ً للتعاميم الصادرة بهذا
الخصوص.

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 0.9923
هرفينا األوكرانية
$ 0.0273

من الشــعب اللبناني تحت خط الفقر ،وتدني الناتج
املحيل اإلجمايل من حدود  55مليار دوالر إىل  20ملياراً.

ال بدائل عن المستوردات

هذا التناقض الفاضح بني الواقع االقتصادي البالغ
الصعوبة واســتمرار معدالت االسترياد املرتفعة ،يعود
النقل العام المشترك يوفر كميات هائلة من استيراد المحروقات
إىل مجموعة من األســباب ،أهمها :عجز املنظومة عن
املســتورد ســتبقى كبرية ،حتى لو تراجع االستهالك
بحسب األرقام أن زيادة الســعر بنسبة  346يف املئة،
تقديم البدائل للمواطنــن ،تحديدا ً عىل صعيدي النقل
قليالً نتيجة التقنني الذي يمارسه أصحاب املو ّلدات.
أدت إىل تراجع الطلب بنسبة  14.3يف املئة فقط .و»هذا
والطاقة .فاســترياد املشتقات النفطية من أجل تأمني
إن دل عىل يشء ،فيد ّل عىل انعــدام مرونة الطلب عىل
وقود املولدات الخاصة والبنزين للسيارات ،ش ّكل  28يف
زيادة االستيراد تحسبًا
البنزيــن باملقارنة مع الســعر ،لعدم
املئة من فاتورة االسترياد للعام .2021
من رفع الدوالر الجمركي
توفر البدائل» ،بحســب مصدر متابع.
حيث اســتورد لبنان  6.2ماليني طن
مثل آخر يســتحق الوقوف عنــده وهو احتالل
«فدفع األمــوال الطائلة ليس «هواية»
بقيمة تقدر بحواىل  3.8مليارات دوالر.
السيارات والدراجات املرتبة الثالثة يف خانة أكثر السلع
ومن املتوقع هذا العــام أن ال ترتاجع زيادة سعر البنزين بنسبة عند اللبناني ،إنما نابع من الحاجة إىل
اســتريادا ً بقيمة وصلت إىل مليار دوالر يف العام ،2021
دت إلى استعمال الســيارة للوصول إىل العمل
قيمة املستوردات النفطية بشكل كبري 346 ،في المئة أ ّ
وشــكلت  8يف املئة من فاتورة االســترياد .يف حني أن
فاإلنخفاض الطفيف يف حجمها بسبب تراجع الطلب بنسبة  14.3أو قضاء حاجاتــه املختلفة كالذهاب
املنتجات الصيدالنية احتلت املركز الرابع بنســبة  7يف
إىل السوق وإيصال أوالده إىل املدارس...
تراجع االســتهالك الداخيل ،سيعوض
في المئة فقط
املئة وبقيمة وصلــت إىل  900مليون دوالر .وهذا يعود
وخالفه» .وعليه فإن ارتفاع أســعار
عنه االرتفاع العاملي يف أسعارها.
بحسب املصدر إىل إمكانية اســترياد اآلليات بكميات
املحروقات بنســب أكرب بســبب الزيادة املنتظرة عىل
كبرية وتخزينها ً تحسبا ً من رفع الدوالر الجمركي الذي
األســعار عاملياً ،أو رفع الدعم كلياً ،أو حتى رفع سعر
إنعدام مرونة الطلب على البنزين
بدأ الحديث عنه قبــل منتصف العام املايض ،ولتحقيق
الدوالر الجمركي لن يؤدي إىل تراجع االستهالك ،بل عىل
عــى الرغم مــن الرتاجع الواضح يف اســتهالك
التجــار الربح بعد رفعه .يف حني أن االســترياد الكبري
العكس سيزيد من نزف العملة الصعبة ،وتحقيق املزيد
املحروقات هذا العام ،وال ســيما البنزين ،فإنه ما زال
لألدوية سببه عدم العمل عىل تنمية الصناعات الدوائية
من العجوزات يف ميزاني التجارة واملدفوعات».
ال يتوافق مع وصول ســعر الصفيحــة إىل  600ألف
لرية .فقد ّ
املحلية كما يجب واستمرار استرياد املاركات التجارية
بي تقرير الدولية للمعلومات أن متوســط
 brandsبدال ً من الجنريك األقل ثمناً».
والمازوت أيضًا
االســتهالك اليومي انخفض مــن  328ألف صفيحة
يف الخالصة فإنه طاملا ال يوجد سياســات جدية
األمر نفسه ينسحب عىل زيادة قيمة مستوردات
يوميا ً يف العــام  ،2021إىل 281ألف صفيحة هذا العام.
وفعالــة لتأمني نقل عام حديث ومتطــور ،وال يوجد
لبنان من املازوت من أجــل تأمني الكهرباء .فنحو 75
أي برتاجــع مقداره  47ألف صفيحة ،ونســبته 14.3
أي رؤيــة للنهوض بقطاع الكهربــاء وال نية لتطوير
يف املئة من حجم فاتورة املســتوردات النفطية تذهب
يف املئة .إال أنه يف املقابل فإن ســعر البنزين ارتفع بني
ودعم الصناعات املحلية الجدية التي تشــكل بديالً عن
إىل املازوت بمقدار الثلثني وفيول املعامل بمقدار الثلث
العام  2021والعام الحايل بنســبة  346يف املئة .حيث
االسترياد ،فإنه عبثا ً نحاول السيطرة عىل عجز ميزان
املتبقي .ومع اســتمرار الحاجــة إىل مولدات األحياء
زاد ســعر الصفيحة من  129ألف لــرة يف آب،2021
املدفوعات والحد من خسارة النقد الصعب.
الخاصة وزيادة األســعار عاملياً ،فــإن قيمة املازوت
إىل  575ألف لرية يف آب الحايل .من املمكن االســتنتاج

تحفيز الصادرات باعتماد المعايير العالمية
عقد وزير الصناعة يف حكومة ترصيف األعمال
النائب جورج بوشكيان واملدير العام ملعهد البحوث
ّ
الفرن ومدير املختربات يف املعهد
الصناعية بســام
جوزيف متى اجتماعــا ً أمس ،مع عدد من مصنّعي
البهارات ،بهدف اال ّ
طالع عىل أوضاع القطاع ،ودراسة
كيفية قيام املعهــد بدور تحفيــزي أكرب لتصدير
املنتجات عن طريق تسهيل الفحوص املخربيّة وفق
املواصفات الوطنية التــي تتّبع املعايري العاملية مثل

األيزو والـ  ،codexانطالقــا ً من وجود عدد ال بأس
به من املؤسســات التي تعمــل يف هذا القطاع وهي
ّ
ومتوســطة وأصبحت متطوّرة
بغالبيتهــا صغرية
وتلبّي قســما ً كبريا ً من حاجة السوق املحيل ،وتلجأ
إىل التصديــر ألســواق اوروبيّة وأمريكيّــة وعربيّة
وافريقيّة.
وهنّأ بوشكيان الصناعيني عىل عملهم وشجّ عهم
ّ
والتوســع ،واضعا ً امكانات الوزارة
عىل االســتمرار

الحلبي :إلدراج مساعدات المدارس
ضمن الميزانية
أعلن وزير الرتبية عباس الحلبي بعد اجتماع مع اتحاد املؤسسات الرتبوية أننا «قبلنا سابقاً،
مع املدارس الخاصة بإنشــاء صندوق لتغطية الكلفة التشغيلية ،ولكن يمنع عىل املدارس طرد أي
تلميذ بسبب عدم قدرة األهل عىل دفع املبلغ املحدد بالدوالر» ،وعىل املدارس:
 إعفاء أبناء كل العاملني بالقطاع العام من دفع أي مبلغ بالدوالر. إدراج كل املساعدات التي تتلقاها من أي مصدر خارجي أو داخيل ،داخل ميزانياتها. إدراج املساعدات املالية لألساتذة داخل موازنة املدرسة. عدم تجاوز نفقات التطوير يف املدارس نسبة  100%من ميزانية العام .2020 - 2019وقال الحلبي« :يف حال مخالفة أي مدرســة ،لدينا أدوات قانونية ألخذ أقىص العقوبات
بحقها».

االسترليني
$ 1.1767
الين الياباني
$ 0.0073

بيـتـكـوين
$ 21410
الذهب
$ 1756

CMC crypto
$ 504
الفـضـة
$ 18.84

الروبل
$ 0.0167
بــرنــت
$ 100.36

بترصّ فهم« ،مع االستعداد ّ
الكل إلزالة املعوقات الفنّية
واالداريّة من أمامهم».
ّ
الفرن عن دور املعهد يف نموّ االقتصاد
كما تحدّث
ّ
يتوقــف يف أكثر
الوطني ،وعن نشــاطه الــذي «لم
املراحل صعوبــة» ،وعن التعاون القائــم بينه وبني
الجهات الدوليّة واالعتماديّة البقاء املعهد عىل تطوّره
وجهوزيّته يف األبحاث والدراســات واالستشــارات،
شاكرا ً للوزير بوشكيان دعمه املتواصل.

المازوت يرتفع  13000ليرة
إرتفع ســعر صفيحة البنزين أمــس ،بنوعيه  95و98
أوكتان  1000لرية واملازوت  13000لرية ،فيما اســتقر سعر
قارورة الغاز.
وأصبحت االسعار كاآلتي:
البنزين  95أوكتان  592000لرية.
البنزين  98أوكتان  605000لرية.
املازوت  710000لرية.
الغاز  335000لرية.

اليوان الصيني
$ 0.1457

الليرة التركية
$ 0.0551

خام WTI
$ 93.87

طن القمح
$ 332.4
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حال طوارئ زراعية إلنقاذ مواسم العنب والتفاح والبطاطا
عرض عضو «كتلة الجمهورية القوية»
النائــب جورج عقيص مــع رئيس حكومة
ترصيــف األعمال نجيــب ميقاتي ،معضلة
الزراعة ومواســم العنب يف البقاع األوســط
ومنطقة زحلة تحديداً ،حيث نقلت اليه الوجع
الكبري من املزارعــن الذين يبيعون انتاجهم
بنصف كلفــة اإلنتاج او أقــل ،وهذا األمر ال
يقبله ،دين ،ورشع وقانون وأخالق أو منطق.
وقال عقيص «استمع الرئيس باهتمام
اىل هذا املوضوع وبارش اتصاالته إلعالن حال
طوارئ زراعية إلنقاذ ما تبقى من موســم
العنب وربما من مواســم أخــرى كالتفاح
والبطاطا وســواها ،فاملزارع اللبناني اليوم
فــوق كل مصائبه لديه مشــكلة ترصيف
االنتــاج ،ونعرف أن أســواق الخليج ال تزال
مقفلة يف وجهه .وبــارش ميقاتي اتصاالته
لتأمني أســواق اخرى ،وان شــاء الله تكون
هناك بوادر إيجابية ال أريد اإلعالن عنها اآلن
حتى تثمر».
كما ت ّم بحث موضوع تزايد الرسقات يف
قضاء زحلة بشكل كبري جداً ،وتمنى عقيص
عىل الرئيس الطلب مــن القيادات األمنية يف
منطقة زحلة التشــدد خاصــة يف مخيمات
النازحني ،ليس للتضييــق عليهم يف حياتهم

اليومية ،ولكن ملراقبة من تســول له نفسه
منهم مد يده عىل أرزاق الناس .ونتحدث عن
أعداد كبرية جدا من الرسقــات التي لم يعد
الزحيل يتحملها ،وهي تنــذر بعواقب أمنية
وخيمة .فإذا اســتمر املواطن يشــعر بأنه
مرتوك من دولته وما من أجهزة امنية تحميه،
قد يضطر اىل استعمال وسائل نطلب منه أال
يســتعملها ،ولن نعدم وسيلة كي ال نصل اىل
هكذا حاالت مــن الحماية الذاتية ،ال يف زحلة
وال يف اي منطقــة لبنانية أخــرى ،ألننا نريد
جميعا أن نستظل بالرشعية وبحماية الجيش
والقوى األمنية.
وقال« :أما املوضوع الثالث فكان حول
حاجات املستشــفى الحكومي يف زحلة الذي
يزداد الطلب عليه بشكل كبري ولديه مصاريف
هائلة ،والدعم الحكومي الذي يرده غري كاف.
وأيضا وعد دولة الرئيــس بإجراء اإلتصاالت
الالزمــة لتأمني مســاعدات مــن الطاقة
الشمســية أو مســاعدات مالية ملستشفى
الياس الهــواوي الحكومي لكي يســتطيع
أن يؤمن الحد األدنى مــن الخدمات الطبية
واالستشفائية اىل البقاعيني والزحليني.
وتوجّ ــه من الــراي الحكومي ألهايل
مدينــة زحلــة لطمأنتهم بأن نــواب زحلة

مكاتب ضمان طرابلس
على الطاقة الشمسية
ت ّم تزويد مكتــب طرابلس اإلقليمــي للضمان اإلجتماعي بألــواح الطاقة
الشمسية لتشــغيل الخوادم وأجهزة الحاسوب واستكمال كافة األعمال اإلدارية،
ما يؤدّي إىل عدم انقطاع املســتخدمني عن تقديم الخدمات الصحية واالجتماعية
للمضمونني وأصحاب العمل».
وشــكر مدير عام الصندوق الوطني للضمان االجتماعي محمد كركي رئيس
مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ،ومفتي طرابلس والشــمال فضيلة الشيخ محمد
إمام ،ومدير عام الهيئة العليا لإلغاثة اللواء محمد الخري ،عىل تلك الخطوة السبّاقة.
مشريا ً إىل أنها «ستؤمّ ن استمرارية العمل بالدرجة األوىل ،يف ظ ّل انقطاع شبه دائم
ّ
ســتوفر مبالغ مالية طائلة كانــت تدفع لتأمينها عرب املو ّلدات
للكهرباء كما أنّها
الكهربائية وذلك بفضل جهود كل من ساهم بإنجازها» .وأمل كركي يف أن «تكون
هذه التجربة خري مثال كي يصار اىل تعميمها عىل بقيّة مكاتب الصندوق املنترشة
عىل ّ
كافة األرايض اللبنانية» .ودعا «الفاعليات البلديّة والسياسيّة ومختلف األحزاب
وهيئات املجتمع املدني يف ّ
كافة املناطق اىل التعاون يف ما بينها للســر عىل خطى
عاصمة الشمال وتأمني الطاقة الشمسية البديلة ملكاتب الضمان االجتماعي».

أخبار سريعة
لجنة اإلقتصاد تطالب
الحكومة بخطة إلعادة
هيكلة المصارف

ميقاتي مجتمعًا إلى عقيص

وكهرباء زحلة ،وكهرباء لبنان ،ووزارة الطاقة
ومجلس النواب يجــب أن يكونوا جميعا يف
خدمتهم لتأمني خدمات كهربائية لهم بحدها
األقــى وبفاتورة أقل ،وهذا ما ســيحصل
قريبا ،وسنتقدم باقرتاح قانون ككتلة نواب
القوات اللبنانية يف زحلة يف هذا السياق ،لكي
يكــون التمديد مراعيا لتخفيــض الفاتورة
من جهة والســتمرار حصول الزحليني عىل
الخدمات الكهربائية التي كان كل اللبنانيني

يحســدونهم عليها ونأمــل ان يحصل كل
اللبنانيني عىل مثلها.
من جهته تابع النائب الســابق محمد
الحجار مع ميقاتي وضع الكهرباء والتقنني
الظالــم يف قــرى وبلدات إقليــم الخروب
ورضورة ان تكــون هناك عدالة يف التوزيع
من املعامل املائية وغريها لبلدات املنطقة،
عىل أن يعقد إجتماع قريبا ً مع كل املعنيني
للبت بهذا األمر.

نقابات المحروقات تطالب برفع الجعالة
وحماية المحطات من تقلّبات األسعار
بحثــت نقابات املحروقــات يف لبنان
يف اجتماع موســع عقدتــه أمس يف فندق
كونفــورت الحازمية ،يف ما آلت اليه االمور
يف قطاع املحروقات وتأثرياته السلبية عىل
املحطات والصهاريج.
رس نقابــة
حرضاإلجتمــاع أمنــاء ّ
أصحاب املحطات يف لبنان حســن جعفر،
ونقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل
املحروقات ماهر ســليم ،إضافة اىل ممثل
موزعي املحروقات فادي أبو شقرا وعدد من
أصحاب املحطات والصهاريج واملوزعني.
وبنتيجة املناقشــة ،أعلن املجتمعون
مطالبهم وجاءت كما ييل:
 رفع وزارة الطاقــة واملياه واملديريةالعامة للنفط نســبة الجعالة عىل أساس
الدوالر االمريكي بشكل منصف «لكي يكون
لدينا القدرة عىل االستمرار».

 يف ما يتعلق بصــدور جدول تركيباالســعار ،أصبح يشكل مشــكلة بسبب
التأخري يف الصدور صباح كل يوم ما يؤدي
اىل تأخري عمليــة تســليم املحروقات اىل
املحطات وبالتايل اىل حصول مشــاكل مع
الزبائن.
 إيجاد صيغة يف جدول تركيب االسعارلحماية املحطــات من تقلبات االســعار
العاملية وفرق سعر الدوالر املحيل.
 مناشــدة وزارة الطاقــة وامليــاهواملديرية العامة للنفط دعوة جميع املعنيني
إليجاد الحلــول الناجعة بصــورة فورية
لهذه املشاكل واال ســنكون أمام إجراءات
سيتخذها اصحاب املحطات مرغمني.
وتمنوا عىل رشكات املحروقات تسليم
املحطات حاجاتها من املشــتقات النفطية
وعدم التأخري يف التسليم.

إستمعت لجنة االقتصاد
والتجارة والصناعة والتخطيط
خالل جلسة عقدتها أمس
برئاسة النائب ميشال ضاهر
وحضور نائب رئيس الحكومة
سعادة الشامي والنواب اعضاء
اللجنة ،الى شرح مفصل من
الشامي حول خطة التعافي
التي وضعتها الحكومة اللبنانية
اضافة الى موضوع التفاوض
مع صندوق النقد الدولي.
وتطرقت الى موضوع عدم
احتواء الخطة لمسألة النمو
االقتصادي الذي يعتبر أهم
ركائزها ،كما طالبت الحكومة
«العمل على وضع مشاريع
قوانين لمتابعة هذه الخطة
وارسالها الى مجلس النواب
للعمل على اقرارها ،والتحلي
بالجرأة لوضع خطة العادة
هيكلة المصارف واعادة دوران
عجلة االقتصاد».

تمديد مهلة تقديم
تصريح الـTVA
أصدر وزير المالية في حكومة
تصريف األعمال يوسف
الخليل قرارا ً مدد بموجبه حتى
تاريخ  2022/8/31ضمناً،
مهلة تقديم التصريح الدوري
للضريبة على القيمة المضافة
عن الفصل الثاني من سنة
 2022وتأدية الضريبة على
القيمة المضافة الناتجة عنها،
وتقديم طلبات االسترداد التي
تقدم في خالل مهلة التصريح
عن هذا الفصل .ويأتي هذا
القرار بغية إتاحة الفرصة أمام
المكلفين لاللتزام بالمتوجب
عليهم تفاديا ً من أن تطالهم
الغرامات.

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالن
من أمانه السجل العقاري يف بريوت
طلب مصطفى محمد الرشفا (فلسطيني)
ملوكله الكسندر جوزاف الشويري سندي
تمليك بدل عن ضائع للقسمني  A 6و15
من العقار  1531منطقة املصيطبة.
للمعرتض مراجعة االمانة خالل  15يوما.
امني السجل العقاري يف بريوت
جويس عقل
إعالن
تعلن كهربــاء لبنان بــأن مهلة تقديم
العروض لتأهيل خزان ســعة 20000
م 3ملــادة الفيــول أويــل يف معمــل
الذوق الحــراري ،موضوع اســتدراج
العــروض رقــم ث4د 1994/تاريخ
 ،2021/5/11قــد مــددت لغاية يوم
الجمعة  2022/9/30عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة  11.00قبل الظهر.
يمكن للراغبني يف االشــراك باستدراج
العروض املذكور أعــاه الحصول عىل
نســخة من دفرت الرشوط من مصلحة
الديوان – امانة الرس – يف الغرفة املسبقة
الصنــع رقم  38املســتحدثة يف الجهة
الغربية مــن املبنى املركزي ملؤسســة
كهرباء لبنان ضمن حرمه ،مبنى كهرباء
لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء مبلغ
قدره /100.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال ســارية املفعول
ومــن املمكن يف مطلق األحــوال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

تسلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى
املركزي ملؤسســة كهرباء لبنان ضمن
حرمه.
بريوت يف 2022/8/22
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 444
إعالن
تعلن كهربــاء لبنان بــأن مهلة تقديم
العــروض لتأهيل نظــام الحماية من
الحريق ( )Sergiعــى محوالت القدرة
لزوم محطة التحويل الرئيســية كسارة
 220ك.ف ،.موضوع استدراج العروض
رقم ث4د 3487/تاريخ ،2021/6/3
قــد مــددت لغايــة يــوم الجمعــة
 2022/9/30عند نهاية الدوام الرسمي
الساعة  11.00قبل الظهر.
يمكن للراغبني يف االشــراك باستدراج
العروض املذكور أعــاه الحصول عىل
نســخة من دفرت الرشوط من مصلحة
الديوان – امانة الرس – يف الغرفة املسبقة
الصنــع رقم  38املســتحدثة يف الجهة
الغربية مــن املبنى املركزي ملؤسســة
كهرباء لبنان ضمن حرمه ،مبنى كهرباء
لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء مبلغ
قدره /300.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال ســارية املفعول

ومــن املمكن يف مطلق األحــوال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى
املركزي ملؤسســة كهرباء لبنان ضمن
حرمه.
بريوت يف 2022/8/23
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 444
إعالن
تعلن كهربــاء لبنان بــأن مهلة تقديم
العروض لتجهيــز مجموعات اإلنتاج يف
معمل الذوق بوحدات ضخ مواد كيماوية
“ ”additivesلتكييــف الفيــول أويل
“ ”HFO conditioningلتخفيــض
االنبعاثــات الغازية امللوثــة ،موضوع
اســتدراج العروض رقم ث4د5079/
تاريــخ  ،2020/7/15قد مددت لغاية
يوم الجمعــة  2022/9/30عند نهاية
الدوام الرســمي الســاعة  11.00قبل
الظهر.
يمكن للراغبني يف االشــراك باستدراج
العروض املذكور أعــاه الحصول عىل
نســخة من دفرت الرشوط من مصلحة
الديوان – امانة الرس – يف الغرفة املسبقة
الصنــع رقم  38املســتحدثة يف الجهة
الغربية مــن املبنى املركزي ملؤسســة
كهرباء لبنان ضمن حرمه ،مبنى كهرباء

لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء مبلغ
قدره /400.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال ســارية املفعول
ومــن املمكن يف مطلق األحــوال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى
املركزي ملؤسســة كهرباء لبنان ضمن
حرمه.
بريوت يف 2022/8/23
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 444
إعالن
تعلن كهربــاء لبنان بــأن مهلة تقديم
العروض لتشــغيل وصيانة معميل دير
عمــار والزهراني ملدة خمس ســنوات،
موضــوع اســتدراج العــروض رقم
ث4د 1617/تاريخ  ،2021/4/21قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2022/9/30
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني يف االشــراك باستدراج
العروض املذكور أعــاه الحصول عىل
نســخة من دفرت الرشوط من مصلحة
الديوان – امانة الرس – يف الغرفة املسبقة
الصنــع رقم  38املســتحدثة يف الجهة
الغربية مــن املبنى املركزي ملؤسســة

كهرباء لبنان ضمن حرمه ،مبنى كهرباء
لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء مبلغ
قدره /1.500.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال ســارية املفعول
ومــن املمكن يف مطلق األحــوال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى
املركزي ملؤسســة كهرباء لبنان ضمن
حرمه.
بريوت يف 2022/8/23
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 444
إىل مجهول محل اإلقامة
عمر قاســم نســبني يجب حضورك إىل
املحكمة الرشعية الســنية يف برالياس يف
تمام الســاعة التاســعة من صباح يوم
الثالثاء الواقع فيه  2022/10/4وذلك
لســماع أقوالك يف الدعوى املقامة عليك
من املدعية هنادي محمد يوســف بمادة
تفريــق برقم األســاس  /225وإن لم
تحرض يف املوعد املحدد أو ترســل وكيالً
عنك أو معذرة خطية مقبولة فسيجرى
بحقــك اإليجــاب القانونــي وكتب يف
2022/8/23
رئيس القلم
الشيخ بالل شحادة

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩١٦السنــــة الـرابـعـة

شروط عون الحكومية :تنصيب باسيل...

يجر الدخول باألسماء خالله،
وعن مجريات اللقاء ،نقلت املصادر أنه «لم ِ
غري ّ
أن عون أبدى موافقته املبدئية عىل استبدال وزيري االقتصاد واملهجرين
لكن برشط أن يســمي هو الوزيرين البديلني باعتبارهما كانا محسوبني من
ضمن حصته الوزارية ،أما يف حال القبول بتوسعة الحكومة وجعلها ثالثينية
بإضافة  6وزراء دولة سياســيني ،فيمكن حينها أن يسمح مليقاتي بتسمية
البديلني عن أمني ســام وعصام رشف الدين مقابل أن يسمي عون  3وزراء
دولة من أصــل الوزراء الـ ،»6وأردفت املصــادر« :بمعنى آخر ال مناص من
فرض رئيس الجمهورية رشط الحصول عىل ثلث معطل صاف لرئيس «التيار
الوطني» ال يشــاركه فيه أحد يف تركيبة حكومة الشــغور الرئايس ،ليضمن
باسيل بذلك التح ّكم بكل شاردة وواردة عىل طاولة مجلس الوزراء».
وإذ لفتــت إىل ّ
أن الرئيــس املكلف لم يقفل الباب عىل احتمال توســعة
الحكومة «يف حال موافقة القوى السياســية األساســية األخرى» الرافضة
بمعظمها لهذا الطرح ،أشارت املصادر إىل أنّه جرى خالل لقاء األمس «متابعة
البحث بالصيغ املطروحة لتأليف الحكومة والتي تمحورت بني صيغة الـ24
التي سبق وقدمها ميقاتي وال يزال متمسكا ً بها ،مع االنفتاح عىل التعاون مع
عون يف مسألة تغيري عدد من األسماء الوزارية املطروحة يف تشكيلتها ،وبني
صيغة الثالثني وزيرا ً التي يحبذها عون ويربط ميقاتي املوافقة عليها بنتائج
مشاوراته مع القوى األساسية ،ال سيما مع الرئيس نبيه بري ،وسط إشارات
واضحة برفض مبدأ التوســعة ألنها ســتؤدي إىل تكبري رقعة النزاع الرئايس
والسيايس عىل تسمية الوزراء».
ويف السياق نفســه ،أوضحت املصادر أن «حسم مسألة تسمية الوزير
الدرزي الذي ســيحل مكان وزير املهجرين ،تنتظر موقفا ً حاسما ً من رئيس
«الحزب التقدمي االشرتاكي» وليد جنبالط يف األيام املقبلة ،فإذا قرر أن يسمّ ي
الوزير البديل ،سيبادر عون يف املقابل إىل املطالبة بتسمية وزير مسيحي بدال ً
من رشف الدين باعتباره كان من ضمن حصته ربطا ً ّ
بأن طالل أرسالن كان يف
عداد كتلة «لبنان القوي» قبل أن يخرس االنتخابات».
أما يف املســتجدات املتصلة بواقع االنهيار املؤسساتي عىل أرضية الدولة،
فربز أمس تأكيــد موظفي القطاع العام االتجاه نحــو العودة إىل التحركات
التصعيدية واإلرضاب مجدداً ،إذ رفعت رئيسة الهيئة اإلدارية لرابطة موظفي
اإلدارة العامة نوال نرص الصــوت ،مؤكد ًة ّ
أن املوظفني الذين خرقوا اإلرضاب
يف الفرتة األخرية سيعودون إليه بقســمهم األكرب ،وقالت إثر انعقاد املؤتمر
النقابي الوطني« :ندق ناقوس الخطر عىل الوطن ،مستمرون باإلرضاب حتى
ً
الفتة إىل ّ
أن
انتفاء أســبابه وتحقيق املطالب ،ولن نعود إىل عمل الســخرة»،
«تغطية كل رواتب القطاع العام واملتقاعدين بما يشــمل كلفة زيادة سلسلة
الرتب والرواتب تحتاج إىل مبلغ  450مليون دوالر».

"الكهرباء" و"الطاقة" :تهريب القرارات...

لم تنتظر مؤسســة الكهرباء بدء تطبيق قانون الــراء العام لتنفيذ
مناقصات بشكل شفاف ،بعيدة عن الشبهات ،بل عمدت إىل «إجراء مناقصة
عمومية النتاج  66ميغاواط ضمن حدود نطــاق إمتياز زحلة ،عىل مولدات
ال تملكها» ،بحســب بيضون .ولتلزيم خدمات انتاج كهربائية مع العلم أن
املؤسسة تحتكر بالقانون االنتاج ،النقل والتوزيع .وقد عمدت الرشكة أيضا ً
إىل تهريب قرار يتعلق باتفاق بالرتايض لتشغيل معمل كهرباء مطمر الناعمة
بعد عامني من اتخاذ القرار ،بسعر أعىل من العقد السابق بلغ حواىل  6.7ماليني
دوالر ،ومن دون أن يكون هناك أي خطة لتأمني التمويل .وال سيما أن الكهرباء
املنتجة من املطمر توزع مجاناً.
أما بدعة البدع فتمثلت بقرار رفع التعرفة إىل  10سنتات لالستهالك الذي
يقل عن  100كيلوواط شهرياً ،و 27ســنتا ً ملا يزيد عن املئة كيلوواط ،جرى
تهريبه مبارشة إىل وزير الطاقة .فاملشكلة ليست برفع التعرفة إنما بالقدرة
عىل التحصيل .وعدا عن كون هذه العملية مرهونة بعملية تأمني الفيول املعقدة
لزيــادة االنتاج ،فهي تتطلب وجود قدرات فنيــة ومالية غري متوفرة لتعزيز
الجباية .فاملؤسسة تطالب يف هذه الظروف القضاء والقوى االمنية والجيش
بمواكبة قمع املخالفات ،فـ»هل من عاقل يصدق» ،يسأل بيضون مستهجناً،
ذلك أن «هذه العملية لم تحصل يف أيام العز ،فهل يمكن أن تتم اليوم ،يف الوقت
الذي لم َ
يبق فيه سلك نحايس (كابل) للمؤسسة نتيجة التعديات».
رفع التعرفة ليس لتأمني الكهرباء بمقدار  8إىل  10ساعات ،إنما لتربير
الحصول عىل مســاهمة بقيمــة  200مليون دوالر من الخزينــة .وإن قدّر
للكهرباء ومن خلفها وزارة الطاقة الحصول عىل املال ،فـ»سيشرتون به فيوال ً
مغشوشاً ،ويتقاسمون العموالت ،وينتجون كهرباء بهدر يتجاوز  80يف املئة،
ويقضون عىل ما تبقى من توظيفات الزامية يف مرصف لبنان .وهذه الخلطة
العجيبة ال تسمى خطة» ،برأي بيضون« ،إذ إن هناك استحالة بتأمني الكهرباء
وهذه الخطة هي رفع عتب .خصوصا ً أن التعرفة قابلة للتعديل كل شهرين،
وتتطلب كشفا ً شــهريا ً عىل العدادات وفوترة دورية مضبوطة ،قد ال يكون
لرشكات مقدمي الخدمات القدرة عىل القيام بها ،وإن اســتطاعت فالكلفة
ستكون كبرية جداً».

زيلينسكي في عيد اإلستقالل :سنقاتل...

كما اعترب زيلينسكي يف وقت الحق أمام مجلس األمن الدويل خالل كلمة
عرب الفيديو أن عىل روســيا «وقف االبتزاز النووي مــن دون قيد أو رشط»
و»اإلنسحاب التام» من محطة زابوريجيا للطاقة النووية ،كاشفا ً مقتل 15
شخصا ً وإصابة  50آخرين برضبة روسية استهدفت مح ّ
طة للسكة الحديد يف
منطقة دنيربوبرتوفسك يف وسط أوكرانيا أمس.
ويف هذا اليوم الرمزي الذي تحتفل فيه أوكرانيا بذكرى اســتقاللها عن
االتحاد السوفياتي ،ويتزامن مع مرور  6أشهر عىل ّ
شن روسيا الحرب ضدّها
والتي أدّت إىل سقوط آالف القتىل وتسبّبت بدمار هائل ،أعلن الرئيس األمريكي
جو بايدن مساعدات عسكرية جديدة لكييف تصل قيمتها إىل نحو  3مليارات
دوالر .وقال بايدن يف بيان« :أنا فخور بإعالن أكرب حزمة من املساعدات األمنية
حتّى اآلن :نحو  2.98مليار دوالر من األســلحة واملعدّات سيت ّم توفريها من
خالل مبادرة املســاعدة األمنية ألوكرانيا» .وتابع« :هذا سيســمح ألوكرانيا
بالحصول عىل أنظمة دفاع جــوّي وأنظمة مدفعية وذخائر وأنظمة مضادة
ّ
املسية ورادارات ،لضمان استمرارها يف الدفاع عن نفسها عىل املدى
للطائرات
الطويل» ،فيما كانت أملانيا قد كشــفت أنّها ستُزوّد أوكرانيا أسلحة إضافية
تُناهز قيمتها  500مليون يورو ،مشــر ًة إىل ّ
أن قسما ً كبريا ً من هذه األسلحة
ستتس ّلمه كييف اعتبارا ً من العام املقبل.
ويف الغضــون ،وصل جونســون إىل كييف حيث حيــا «اإلرادة القوية
لألوكرانيني يف مقاومــة» الغزو الرويس ،معتربا ً أن «هذا ما فشــل (الرئيس
الرويس فالديمــر) بوتني يف فهمه» .وأضاف« :تُدافعون عن حقكم يف العيش
بســام ،بح ّرية ،ولهذا السبب ســتنترص أوكرانيا» ،يف حني التقى جونسون
زيلينســكي الذي منحه «وســام الح ّرية» ،وهو تكريم أوكراني يمنح للذين
يدعمون سيادة البالد.
توازياً ،وجّ ه الرئيس البيالرويس املش ّكك يف رشعيّته ألكسندر لوكاشينكو
ّ
شــن هجومه عىل
الذي فتــح أرايض بالده للجيش الرويس حتّى يتم ّكن من
أوكرانيا يف  24شــباط ،رسالة تهنئة إىل الشــعب األوكراني يف مناسبة عيد
االســتقالل ،تمنّى فيها «لألوكرانيني ســماء يسودها الســام والتسامح
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والشجاعة والقوة إلعادة الحياة الطبيعية».
لكن مستشار الرئاسة األوكرانية ميخايلو بودولياك وصف هذه التهنئة
بأنها «ســخرية» ،وكتب عىل «تويرت»« :يبدو أن لوكاشينكو يعتقد فعالً أن
العالم ال يُالحظ مشاركته النشطة يف الجرائم ض ّد أوكرانيا» ،مستنكرا ً الرسالة
«الســاخرة» التي «ستكون لها عواقب» ،فيما كشــف املتحدّث باسم البيت
األبيض جون كريبي أن موسكو قد تُعلن اعتبارا ً من هذا األسبوع عن استفتاء
واحد أو أكثر تهدف من خالله إىل إضفاء الطابع الرســمي عىل سيطرتها عىل
األجزاء املحت ّلة من أوكرانيا.
وبينما كشــفت منظمة الصحة العاملية أن حواىل  500هجوم استهدف
مراكز صحية يف أوكرانيا خالل األشــهر الســتة األوىل من الغزو الرويس ،ما
أودى بحياة  98شــخصا ً عىل األق ّل ،اعترب األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو
غوترييش مرور  6أشهر عىل الحرب «مح ّ
طة مفصلية حزينة ومفجعة» ،وذلك
يف كلمة أمام مجلس األمن ندّد خاللها بـ»عواقب هذه الحرب العبثية ،خارج
حدود أوكرانيا» ،مجدّدا ً «قلقه العميق» إزاء األعمال العســكرية حول محطة
زابوريجيا .وح ّذر من أن «أي تصعيد آخر للوضع قد يؤدّي إىل التدمري الذاتي».
ويف األثناء ،التقى مديرا الوكالــة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غرويس
والوكالة الذرية الروســية روساتوم أليكيس ليخاتشيف يف اسطنبول ملناقشة
بعثة تفتيش لتفقد محطة زابوريجيا ،يف وقت ندّد فيه البابا فرنسيس مجدّدا ً
بـ»جنون الحرب» ،ودعا إىل «تجنّب خطر وقوع كارثة نووية يف زابوريجيا».
إىل ذلك ،ذكر وزير الدفاع الرويس ســرغي شويغو خالل اجتماع لوزراء
دفاع منظمة شنغهاي للتعاون املنعقد يف أوزبكستان أن «العملية الخاصة يف
أوكرانيا تسري وفقا ً للخ ّ
طة وستُحقق كافة مهامها» ،مدّعيا ً ّ
بأن تباطؤ وترية
الحملة يهدف إىل تقليل الخسائر يف صفوف املدنيني.
كما رأى شــويغو أن «هدف واشــنطن يف أوكرانيا هو إنهاك روســيا
اسرتاتيجيّا ً للقضاء عىل املنافسة وتحذير الدول األخرى» ،بينما كشفت جمعية
الصناعة واألعمال الرتكية ،أكرب اتحــاد لرشكات األعمال يف البالد ،أنها تلقت
خطابا ً من وزارة الخزانة األمريكية تُح ّذرها فيه من احتمال فرض عقوبات إذا
واصلت التعامل مع روسيا ،بعد أسابيع من اإلعالن عن إتفاق رويس  -تركي
لتعزيز التعاون حول الطاقة.

إيران تدرس "الر ّد النووي" األميركي

وشدّد كريبي عىل أن الغرض من اإلتفاق النووي هو «التعامل مع الربنامج
النووي اإليراني ،لكنّه لن يمنعنا من التعامل مع أنشطتها الخبيثة يف املنطقة»،
مشريا ً إىل أن «مصلحتنا الوطنية منع إيران من امتالك سالح نووي».
توازياً ،يصل وزير الدفاع اإلرسائييل بيني غانتس إىل واشنطن اليوم لبحث
ملفات عدّة ،بينها النووي اإليراني .وكشف غانتس يف بيان أنّه سينقل «رسالة
واضحة ...أي إتفاق ال يح ّد من قدرات إيران ســيرضّ باألمن الدويل» ،يف وقت
تخوض فيه إرسائيل حملة مكثفــة إلقناع الدول الغربية باالمتناع عن عبور
األمتار األخرية الفاصلة عن إحياء اإلتفاق النووي اإليراني.
ويف خض ّم حملته لإلنتخابات الترشيعية املق ّررة يف األوّل من ترشين الثاني،
ّ
حض رئيس الــوزراء اإلرسائييل يائري البيد الدول الغربية عىل وقف مباحثات
إحياء اإلتفاق ،معتربا ً أن أي تفاهم سيم ّد خزائن إيران باملال ويُقوّض استقرار
الرشق األوســط .وقال البيد للصحافيني« :عىل الطاولة اآلن صفقة ســيّئة،
ستمنح إيران  100مليار دوالر سنويّاً» ،الفتا ً إىل أن هذه األموال ستستخدمها
فصائل مســ ّلحة مثل حركة «حماس» و»حزب الله» و»الجهاد اإلسالمي»،
«لتقويض اإلســتقرار يف الرشق األوسط ونرش الرعب يف كافة أنحاء العالم».
وأوضح أن اإلتفاق «يف نظرنا ،ال يفي باملعايري التي حدّدها بايدن نفسه :منع
إيران من أن تُصبح دولة نووية».
وأضاف البيد الذي تحــدّث إىل قادة بريطانيا وفرنســا وأملانيا يف األيام
األخرية« :أخربتهم أن هذه املفاوضات وصلت إىل النقطة التي يجب أن يتوقفوا
فيها ويقولوا «كفى» ...نحن ض ّد هذا اإلتفاق ألنّه سيّئ» ،بينما انتقد مسؤول
إرسائييل كبري ّ
النص املقرتح ألنّه ال يتضمّ ن تدمري أجهزة الطرد املركزي والذي
قال إنّه يسمح إليران «بإعادة تشغيلها» يف الوقت الذي تراه مناسباً.
وبالنسبة إىل زعيم املعارضة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهوّ ،
فإن هذا اإلتفاق
«يسمح إليران بالحصول عىل ك ّل يشء من دون تقديم أي يشء» .وأكد رئيس
الوزراء السابق خالل مؤتمر صحايف أنه عندما يتع ّلق األمر بالشأن اإليراني «ال
فرق بني اليمني واليسار» .كما اعترب نتنياهو خالل مقابلة مع «العربية» أن
اإلدارة األمريكية خذلت نفسها بهذا اإلتفاق النووي ولم تخذل إرسائيل فقط.
وبعدما ّ
شن الجيش األمريكي بأمر من الرئيس جو بايدن رضبات يف رشق
سوريا الثلثاء ،استهدفت منشآت بنى تحتية تستخدمها مجموعات مرتبطة
بـ»الحرس الثوري» اإليراني ،كشــف مسؤول رفيع يف وزارة الدفاع األمريكية
لـ»ســكاي نيوز عربية» أن الرضبة استهدفت منشآت ومستودعات تحتوي
ّ
ّ
مفخخة من املفرتض أن يستخدمها
ومســرات
عىل صواريخ طويلة املدى
«حزب الله» ض ّد مصالح إرسائيلية.
وأوضح املسؤول األمريكي أن الئحة األهداف املستهدفة من قبل «الحرس
الثوري» كانت تشــمل حقول الغاز يف رشق املتوسط وأخرى تتع ّلق باملصالح
األمريكية يف ســوريا والعراق ،مشــرا ً إىل أن معلومات استخباراتية ّ
وفرتها
أجهزة حليفة للواليات املتحدة ،منها األردن وإرسائيل ،كشــفت الشــحنات
اإليرانية التي انتقلت عرب األرايض العراقية بتمويه ومساعدة من مجموعات
تابعة مليليشيات شيعية.
ويف وقت سابق ،أوضح املتحدّث باسم القيادة املركزية للجيش األمريكي
(سنتكوم) الكولونيل جو بوتشينو يف بيان أن «هذه الرضبات الدقيقة تهدف إىل
الدفاع عن القوات األمريكية وحمايتها من هجمات عىل غرار تلك التي ّ
نفذتها
مجموعات مدعومة من إيران يف  15آب ضــ ّد عنارص من الواليات املتحدة»،
ّ
مسيات موقعا ً للقوات املناهضة للجهاديني بقيادة واشنطن
عندما استهدفت
من دون التسبّب بسقوط ضحايا.
كمــا تحدّث الكولونيل لـ»يس أن أن» بشــكل منفصل عن أن الرضبات
اســتهدفت  9مخابئ ضمن مجمّ ع يســتخدم لتخزيــن الذخرية وألغراض
لوجســتية .وكان هدف الجيش األمريكي يف األساس رضب  11من  13مخبأ
يف املجمّ ع ،لكنّه تراجع عن استهداف مخبأيْن بعدما شوهدت مجموعات من
الناس قربهما ،وفق ما ذكر بوتشينو.
وفيما أكد «املرصد الســوري لحقوق اإلنسان» أن انفجارات دوّت يف دير
الزور نتيجة رضبات جوّية من طائرات أمريكية «اســتهدفت مســتودعات
عياش ومعسكر الصاعقة الذي تتّخذه ميليشيا «فاطميون» األفغانية مركزا ً
لها ،وســط معلومات عن مقتل  6من الحراس من جنســيات سورية وغري
سورية» ،ادّعت إيران عدم وجود رابط بينها وبني املجموعات التي استهدفتها
ً
معربة يف بيان لوزارة خارجيّتها عن إدانتها
الواليات املتحدة يف رشق ســوريا،
لهذه الرضبات التي تُش ّكل «انتهاكا ً لسيادة واستقالل ووحدة أرايض» سوريا.
توازياًّ ،
رسية يف البحر األحمر
نفذت إرسائيل والواليــات املتحدة مناورة ّ
تُحاكي توجيه رضبة إىل إيران من البحر والجو ،واالستيالء عىل سفن حربية
إيرانية يف مياه الخليج ،بحسب ما أفاد موقع «إيالف» الذي أوضح أن إرسائيل
رسا ً وعالنية ،هدفها
والواليات املتحدة تُنفذان عددا ً من املناورات املشــركة ّ
التحضري لرضب املنشــآت النووية اإليرانية حني تضط ّران إىل ذلك .وكشــف
«إيالف» كذلك أن مقاتالت شبح إرسائيلية من طراز «أف  »35ح ّلقت يف األجواء
ً
مخرتقة الرادا َريْن الرويس
اإليرانية أكثر من م ّرة خالل الشــهرين األخريين،
واإليراني.

تـــســـــالــــــي
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العـــدد  - ٩١٦السنــــة الـرابـعـة

الصدر ّيون يتو ّعدون بخطوة "ال تخطر في بال" الفاسدين
توعّ د التيار الصدري يف العراق
أمس باتخــاذ «خطــوة مفاجئة
ال تخطــر يف بال» من يُســمّ يهم
بالفاسدين يف البالد ،يف وقت يواصل
فيه الصدريّــون حــراكا ً يُطالب
بإصالح شامل للنظام السيايس.
وجاء يف بيان صادر عن التيار
الصدري« :سنخطو خطوة مفاجئة
أخرى ال تخطر عىل بالهم ،إذا ما ق ّرر
الشعب اإلستمرار بالثورة وتقويض
الفاسدين» ،معتربا ً أن إعالن تعليق
عمل القضاء لم يكن دســتوريّاً ،إذ
إن «هذه الخطــوة بمثابة محاولة
من القضاء إلبعاد الشــبهات عنه
بطريقة غري قانونية ،خصوصا ً أن
التظاهرة كانت سلمية».
ورأى أن «القضاء ســيُحاول
كشــف بعض ملفات الفساد درءا ً
العتصام آخر» ،الفتا ً إىل أن سقوط
النظام الحايل يف العــراق «ال يحلو
للبعض وعىل رأســهم الســفارة
األمريكية».
ويف الغضــون ،رأى رؤســاء
الجمهورية والحكومــة والربملان

ومجلــس القضاء األعــى أن حال
االضطراب السيايس تؤثر سلبا ً عىل
جهود ترسيخ األمن واإلستقرار يف
البالد ،داعــن إىل رضورة عدم زجّ
قوات األمن يف الخالفات السياسية
تحت أي ظــرف ،إذ إنّها «الضمانة
لحماية الوطن واملواطنني».
واســتضاف الرئيس العراقي
برهم صالــح اجتماعا ً ض ّم رئيس
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي
ورئيــس مجلس النــواب محمد
الحلبويس ورئيس مجلس القضاء
األعىل فائق زيدان ،لبحث التطوّرات
األخرية يف العراق والتداعيات املرتتبة
عليها .وإذ أكد املجتمعون أن واجب
القوات األمنية حماية اإلســتقرار
وحفــظ األمن العــام ،تحدّثوا عن
رضورة اتخــاذ ك ّل الخطــوات
الســتئناف «الحوار الفاعل ا ُمللتزم
بأُســس املصلحة الوطنيــة العليا
وحماية السلم األهيل واالجتماعي
وطمأنة املواطنني ،واتخاذ اإلجراءات
الالزمة لتدارك األزمة الراهنة».
وشــدّد املجتمعــون أيضــا ً

خالل تظاهرة الصدريين أمام مجلس القضاء األعلى الثلثاء (أ ف ب)

عــى «رضورة تضافــر جهود»
ك ّل الســلطات والقوى السياسية
ّ
«رص الصفــوف واتخاذ
بهــدف
مواقف موحّ دة وجادة وحاســمة»
لتــدارك األزمــة ،وفقا ً للمســار
السلمي والديموقراطي الدستوري،

ّ
متمســكني بــرورة «حمايــة
ّ
مؤسســات الدولة كافة ،والحفاظ
عىل هيبتهــا واســتقاللها وفق
السياقات القانونية والدستورية».
كمــا لفت املجتمعــون إىل أن
اســتمرار األزمات السياسية يؤثر

ديموقراطيتنــا» .وقد يُعاقب فوكس وكروفت بالســجن
مدى الحياة ،وهما اثنان مــن  6يمينيني مفرتضني أوقفوا
يف ترشيــن األوّل  2020بعد عملية واســعة قام بها مكتب
التحقيقات الفدرايل (أف بي آي).
وتمّ ت تربئة اثنني منهم ،وهما دانيال هاريس وبراندون
كاسريتا ،يف نيسان ،بعد محاكمة استم ّرت نحو شهر ،بينما
اعرتف اثنان آخــران بالتُهم املوجهة إليهما وشــهدا ض ّد
املتّهم َْي اآلخ َريْن .وتُفيد الئحة االتهامّ ،
بأن فوكس وكروفت
اعتربا الحاكمة «مستبدّة» بسبب القواعد الصارمة املرتبطة
بـ»كوفيد» وخ ّ
ططا الختطافها و»محاكمتها».
ويقول االدعــاء ّ
إن املتهمني قامــوا بعمليات مراقبة
ملحيط منزل العطلــة لويتمري والتقطوا صورا ً لجرس قريب
كانوا يُخ ّ
ططون لنســفه إلشغال الناس أثناء خطفها .لكن
محامــي الدفاع اتهموا عمالء مكتــب التحقيقات الفدرايل
بإيقاع موكليهما يف فخ ،عرب اخرتاق مجموعتهما بمخربين

إثيوبيا :المعارك ُتستأنف حول تيغراي
بعد  5أشهر عىل الهدنة ،اســتؤنفت املعارك يف
املناطــق الحدودية إلقليم تيغراي يف شــمال إثيوبيا
أمس ،حيث تبــادل متم ّردو «جبهة تحرير شــعب
تيغراي» والحكومة املركزية اإلتهامات بخرق الهدنة،
فيما دعا األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش
إىل وقــف فوري إلطالق النار والعــودة إىل محادثات
السالمّ ،
معبا ً عن صدمته وحزنه لألنباء عن استئناف
القتال يف إثيوبيا.
وصباح األربعــاء ،اتهم متم ّردو تيغراي الجيش
اإلثيوبي أ ّوال ً
ّ
بشن «هجوم واســع» عىل مواقعهم،
قبل أن تتّهمهم الحكومة اإلثيوبية بدورها بـ»خرق»
الهدنة .ويف هذا الســياق ،أكد الناطق باسم الجبهة
غيتاشو رضا عرب «تويرت» أن الجيش اإلثيوبي وقوات
خاصة وميليشيات من منطقة أمهرة املجاورة ،شنّوا
هجوما ً «واســع النطاق» عــى «مواقعنا يف الجبهة
الجنوبية».
وردّت الحكومــة اإلثيوبية يف بيان ّ
بأن متم ّردي
تيغراي «تجاهلوا عروض السالم العديدة التي قدّمتها
الحكومة اإلثيوبية» وشنّوا «هجوما ً يف منطقة تقع
ً
داعية املجتمع
يف جنوب تيغراي» و»انتهكوا الهدنة»،
الدويل إىل ممارسة «ضغوط شــديدة» عىل سلطات
املتم ّردين يف تيغراي.
وتحدّثت ك ّل من الحكومــة واملتم ّردين عن
معــارك حول الطــرف الجنوبــي الرشقي من
تيغراي ،املتاخم ملنطقتَ ْي أمهرة من الغرب وعفر
من الرشق ،يف وقت أعلن فيه سالح الجو اإلثيوبي
إســقاط طائرة قال إنها كانت تحمل أســلحة
لتسليمها إىل «جبهة تحرير شعب تيغراي» ،وقد
خرقت املجال الجوّي للبالد عرب الســودان ،وهي

أخبار سريعة
سفير لواشنطن
في الخرطوم

عىل دور العــراق يف املجتمع الدويل،
كما قــد يؤثر عىل «تعطيل التعاون
والتفاهمات واإلتفاقات املربمة يف
مختلف املجــاالت ،خصوصا ً التي
ّ
تمس احتياجات املواطنني املعيشية
والخدمية».

عضو ْين ميليشياو َّي ْين بالتآمر لخطف حاكمة ميشيغن
إدانة
َ
أُدين اثنان من أعضاء ميليشيا يمينية الثالثاء بالتآمر
لخطف الحاكمة الديموقراطية مليشيغن غريتشن ويتمري،
بسبب القيود الصارمة التي فرضتها للح ّد من انتشار وباء
«كوفيد» يف الوالية الواقعة يف شمال الواليات املتحدة.
واجتمعت هيئة مح ّلفني فدرالية ملدّة  8ســاعات عىل
ّ
تتوصل إىل أن آدم فوكس وباري كروفت،
مدى يوم َْي قبل أن
مذنبان بالتآمر الرتكاب جريمة خطف واســتخدام سالح
للدمار الشامل ،هو قنبلة.
وقال أندرو بريج ،وهو مدّع عام ســابق عيّنته وزارة
العــدل األمريكية لإلرشاف عىل املحاكمة ،يف بيانّ ،
إن الحكم
«يؤكــد أن هذه املؤامــرة كانت حقيقية وخطــرة ج ّداً»،
مضيفــاً« :ال ينبغي ألي مســؤول منتخــب أن يعيش ما
واجهته الحاكمة».
كما أكد أن «وزارة العدل لن تتســامح مع أي مؤامرات
متط ّرفــة عنيفة مــن هذا النــوع تســعى إىل تقويض
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تأكيدات وصفها غيتاتشــو رضا بأنها «أكاذيب
واضحة».
ويف األثناء ،كشف مصدر إنساني طلب عدم ذكر
اسمه لوكالة «فرانس برس» أن السلطات املتم ّردة يف
تيغراي صادرت  12صهريجا ً تابعا ً لربنامج األغذية
العاملي يف املنطقة ،أي  500ألف لرت من الوقود الزمة
لتوزيع املساعدات الغذائية.
وهذه املعارك األخرية هي األوىل منذ إعالن هدنة
إنســانية نهاية آذار ،أتاحت االســتئناف التدريجي
للمساعدات اإلنسانية إىل املنطقة التي تعيش ظروفا ً
قريبة من املجاعة.
وبدأ النزاع يف تيغراي يف ترشين الثاني 2020
عندما أرســل رئيس الــوزراء أبيي أحمد الجيش
الفــدرايل إىل املنطقة الطاحة الســلطات املح ّلية
التي تحدّت سلطته ألشــهر واتهمها بمهاجمة
قواعد عســكرية يف اإلقليمّ .
لكن متم ّردي تيغراي
استعادوا السيطرة عىل معظم منطقتهم يف هجوم
مضاد ض ّد القوات اإلثيوبية وحلفائها يف منتصف
 ،2021تم ّكنوا فيــه أيضا ً من دخول أمهرة وعفر
املجاورتَ ْي.

أعلنت سفارة الواليات المتحدة في
الخرطوم أمس تس ّلم أوّل سفير
لواشنطن منصبه في هذا البلد منذ
نحو ربع قرن .وجاء في تصريح
مكتوب للسفارة« :وصل السفير
جون غودفري اليوم (أمس) إلى
الخرطوم ليكون أوّل سفير للواليات
المتحدة في السودان منذ ما يقرب
من  25عاماً» .وأضافت السفارة
أن السفير سيعمل «على تعزيز
العالقات بين الشعبَيْن األميركي
والسوداني ودعم تط ّلعاتهما إلى
الح ّرية والسالم والعدالة واإلنتقال
الديموقراطي» .وفي العام
 ،1997ق ّلصت واشنطن تمثيلها
الديبلوماسي في الخرطوم إلى
القائم باألعمال ،وفرضت عقوبات
اقتصادية أحادية على الخرطوم
التهامها «بدعم اإلرهاب» .وفي
أيّار  ،2020عيّنت الخرطوم نور
الدين ساتي أوّل سفير لها في
واشنطن منذ  23عاماً .لكن ساتي
استقال من منصبه عقب انقالب
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في
تشرين األوّل  .2021وفي تموز
الماضي ،قبلت واشنطن اعتماد
محمد عبدالله سفيرا ً للخرطوم
لديها.

تقارب بين إيران ومالي

واإليحاء بمؤامرة الخطف .وشكرت حاكمة الوالية النيابة،
واعتربت يف بيان أن األحكام «تُثبــت أن العنف والتهديدات
ال مكان لها يف سياســتنا ،وأن من يســعى إىل تقســيمنا
سيُحاسب».

تعليق مهام رئيس الوزراء التايالندي

ع ّلقت املحكمة الدســتورية يف تايالند أمس مهام رئيس الوزراء برايوت
شان أو شا بينما تنظر يف قضية قد تت ّم إقالته بموجبها ،قبل شهور من موعد
اإلنتخابات العامة املتوقعة.
ووافقــت املحكمة عىل االســتماع إىل القضية التــي رفعتها أحزاب يف
املعارضة تقول إن برايوت ،الذي ّ
تول السلطة اثر انقالب يف العام  ،2014وصل
إىل الحد األقىص لواليته البالغ  8سنوات.
ووافق القضاة بـ 5أصوات مقابــل  4عىل تعليق مهام برايوت إىل حني
اتّخاذ قرار يف شــأن القضية ،وفق ما جاء يف بيان للمحكمة .وذكر البيان أن
«املحكمة نظرت يف االلتماس والوثائق املدعّ مــة ورأت أن الوقائع التي بُني
عليها الطلب تُشــر إىل مربّرات معقولة لالشــتباه بوجود قضية بناء عىل
الطلب».
وتابــع« :بالتايل ،كان هنــاك تصويت بالغالبية لصالــح تعليق مهام
(برايوت) كرئيس للــوزراء( ،يف قرار) يدخل حيّز التنفيذ يف  24آب  ،2022إىل
حني صدور قرار للمحكمة» ،يف حني أمهلت املحكمة برايوت  15يوما ً للر ّد عىل
القضية املرفوعة ضدّه.
ّ
وسيتول براويت وونغسوان ،وهو أحد نواب رئيس الوزراء الحايل ،مهام
رئاسة الوزراء بشــكل موَقت ،إىل حني ّ
البت بالقضية ،فيما أكد وسانو كريا
نغام ،وهو أيضا ً نائب لرئيس الوزراء أن «الحكومة الحالية ستواصل مهمّ تها
كاملعتاد ّ
ألن الجنرال برايوت لم يُقل من منصبه إنّما عُ ّلقت مهامه فقط».

أشار وزيرا خارجية مالي وإيران
الثلثاء إلى وجود «تقارب في
وجهات النظر» بين قيادتَ ْي
البل َديْن في مسائل األمن والسيادة،
في وقت تواجه فيه الدولتان
ضغوطا ً من المجتمع الدولي.
وأجرى وزير الخارجية اإليراني
حسين أمير عبداللهيان يوم َْي
اإلثنين والثلثاء زيارة إلى باماكو،
بعد زيارة أجراها نظيره عبدالله
ديوب إلى طهران في شباط .وجاء
في بيان مشترك نشرته وزارة
الخارجية المالية أن ديوب أعرب
عن «تقارب في وجهات النظر»
بين رئيس المجلس العسكري
صب رئيسا ً انتقاليّا ً
المالي الذي ن ُ ّ
للبالد الكولونيل أسيمي غويتا،
والرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي
«حول مسائل أساسية وحيوية
على صلة خصوصا ً بالسالم واألمن
والتنمية والسيادة في البل َديْن».
كما تحدّث وزير الخارجية
اإليراني عن وجود «تقارب
تام» حول المواضيع نفسها.
ورحّ ب ديوب كذلك بـ»التعاون
المثمر» بين باماكو وطهران في
األمم المتحدة والهيئات الدولية
وبـ»احترام» إيران «خيارات
الشعب المالي» .وأكد الوزيران نيّة
بل َديْهما تعزيز التعاون المشترك.

إطالق سراح راهبات
في نيجيريا
أطلق مس ّلحون نيجيريون سراح
 4راهبات كاثوليكيات ُخطف َن في
وقت سابق هذا األسبوع في والية
إيمو بجنوب شرق نيجيريا ،فيما
تشهد األسابيع األخيرة تزايدا ً في
استهداف أبناء الكنائس المسيحية.
وكشف المتحدّث باسم شرطة
والية إيمو مايكل أباتام لوكالة
«فرانس برس» أن الراهبات «أُفرج
عنه َّن» الثالثاء ،مؤكدا ً أن الراهبات
أُطلق سراحه َّن «سالمات» ،لكنّه لم
يؤكد ما إذا دُفعت فدية .واختُطفت
الراهبات في محيط أوكيغوي األحد
أثناء توجّ هه َّن لحضور القداس.

الريــــاضـــية
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العـــدد  - ٩١٦السنــــة الـرابـعـة

"سلّة" تحت الـ18سنة :لبنان إلى نهائيات بطولة العالم
بلــغ منتخب لبنان للناشــئني
بكرة الســلة (تحت الـ 18ســنة)
نهائيات بطولة العالم التي ستقام
العام املقبــل ،بعدما تأهل اىل الدور
نصــف النهائــي من كأس آســيا
املقامة حاليــا ً يف العاصمة اإليرانية
طهران ،بفــوزه الكبري عىل نظريه
الفيليبيني بنتيجــة ( )83-99عىل
ملعب أزادي أمس يف إطار الدور ربع
النهائي ،األرباع ()35-53()11-27
(.)53-80
وينص نظــام البطولة عىل ّ
ّ
أن
ّ
تتأهل اىل
املنتخبــات األربعة التــي
الدور ما قبل النهائي من كأس آسيا
تبلغ نهائيــات بطولة العالم للعبة،
وســيخوض لبنان الــدور نصف
النهائي غــدا ً الجمعة ،ســاعيا ً اىل
بلوغ املباراة النهائية التي ســتقام
األحد.
وشاءت الصدف أن يأتي تأهل
ناشئي لبنان (تحت الـ 18سنة) اىل
بطولة العالم بعد عبورهم املنتخب
الفيليبيني ،وذلك عشــية املواجهة

"الضارية" التي ســتجمع منتخبي
لبنــان والفيليبــن للرجال ضمن
"النافذة الرابعة" من تصفيات كأس
العالم عند الســاعة التاســعة من
مساء اليوم عىل ملعب مجمّ ع نهاد
نوفل يف ذوق مكايل ،مع اإلشــارة
إىل ّ
أن لبنان بحاجة اىل فوزين إثنني
ّ
ست مباريات ليضمن تأهله اىل
من
نهائيات بطولة العالم التي ستقام
يف اليابان وإندونيسيا والفيليبني يف
صيف العام املقبل.
ســجّ ل للمنتخب اللبناني براين
منصور ( 28نقطة و 7ريباوندز و7
تمريرات حاسمة) ،كريم رطيل (25
نقطة و 6ريباونــدز و 4تمريرات
حاســمة) ،كارل قزح ( 18نقطة
و 4ريباونــدز) ،كارل زاماتــا (10
نقاط و 17ريباوندز) ،عبد الرحمن
صباغ ( 6نقاط) ،مصطفى عساف
( 4نقاط و 7ريباونــدز) ،جيو ابو
سليمان ( 4نقاط و 6ريباوندز و8
تمريرات حاسمة) وعالء صباغ (4
نقاط).

كيربر تغيب عن فالشينغ ميدوز
أعلنــت االملانيــة أنجليك
كريبر ،املتوّجــة بثالثة ألقاب
كربى يف مســرتها االحرتافية،
نبأ حملها وغيابها عن بطولة
الواليات املتحــدة املفتوحة يف
كرة املــرب نهاية الشــهر
الجاري.
وقالــت بطلة فالشــينغ
ميــدوز العــام  2016عــر
حســابها عىل "تويرت"" :أردت
حقا ً أن اخوض بطولة الواليات
املتحــدة املفتوحــة ولكن يف
النهاية قررت أن  2ضد  1ليست
منافسة عادلة" ،مضيفة رمزا ً تعبرييا ً لزجاجة الرضاعة.
وتابعت" :يف األشهر املقبلة ،سآخذ اسرتاحة من السفر حول العالم
كالعبة كرة مرضب ،ولكن أعتقد أن ذلك يعود ألفضل سبب ممكن".
وكريبر ( 34عاماً) مصنفة  52عامليا ً راهناً ،توّجت ايضا ً يف أسرتاليا
 ،2016وويمبلدون الربيطانية يف .2018
عىل صعيد آخر ،أعلنت التشيكية برتا كفيتوفا ( 32عاماً) خطوبتها
عىل مد ّربها ومواطنها يريي فانييــك ،ونرشت صورة وهي تضع خاتم
الخطوبة يف يدها.
وكتبت املصنفة  21عامليا ً يف تغريدة عرب حسابها عىل "تويرت"" :لقد
قلت نعم يف مكاني الخاص" ،مرفقة بصورة مع خطيبها يف نادي عموم
إنكلرتا حيث تقام بطولة ويمبلدون ،ثالثة البطوالت األربع الكربى والتي
تحمل كفيتوفا لقبني فيها ( 2011و.)2014
وكانت كفيتوفا قــد عيّنت فانييك ( 44عامــاً) مد ّربا ً لها يف العام
 .2016ولدى فانييك ولدان من زواجه السابق( .أ ف ب)
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أخبار سريعة
البديل غير مقبول

نجحت المساعي التي بُذلت مؤخرا ً
على أكثر من صعيد ،في تطويق
ذيول بعض اإلشكاالت التي وقعت
مؤخرا ً داخل جمعية أهلية رياضية
بارزة ،وكادت أن تودي بها الى
منحدر ال يريد أح ٌد الوصول
إليه .وقد تعاهد جميع أعضاء
الجمعية ،بمن فيهم الغاضبون
والناقمون بشكل دائم ،على
تبريد األجواء خالل اإلجتماعات
وطرح المواضيع الخالفية بصورة
هادئة وحضارية ،ال سيما ّ
أن
األسماء البديلة في حال إستقال
الرئيس وعدد من المق ّربين منه
تُعتبر نافرة وغير مقبولة ال من
الموالين داخل الجمعية وال من
المعارضين.

صباغ وزاماتا وأبو سليمان خالل المباراة أمام الفيليبين

اليوم قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا
ســيتع ّرف ريال مدريد اإلسباني حامل اللقب
وبقية أندية النخبة األوروبية عىل خريطة الطريق
نحو معانقــة املجد القاري ،لدى إجراء قرعة دور
املجموعات من دوري أبطــال أوروبا لكرة القدم
ملوسم  2023-2022يف اسطنبول اليوم.
وتقام املباراة النهائية للبطولة القارية األهم
عىل صعيد األندية يف اســطنبول بالــذات يف 10
حزيــران من العام املقبل عــى ملعب "أتاتورك"
األوملبي.
واستهل ريال موســمه القاري بالفوز عىل
بطل الدوري األوروبــي أينرتاخت فرانكفورت
األملانــي 2-صفر ليتــوّ ج بالكأس الســوبر
األوروبية.
وســيتواجد ريال مدريد يف الوعــاء األول إىل
جانب مانشسرت سيتي اإلنكليزي وبايرن ميونيخ
األملانــي وميالن اإليطايل وباريس ســان جرمان
الفرنــي وبورتو الربتغــايل وأجاكس الهولندي،
باإلضافة إىل فرانكفورت بطل "يوروبا ليغ".
أما ليفربول ،فســيكون يف الوعاء الثاني إىل
جانب توتنهام وتشــليس اإلنكليزيني وبرشلونة
اإلسباني وجوفنتوس اإليطايل.
يف املقابل ،تقام مراسم سحب قرعة مسابقة
الدوري األوروبي التي تشارك فيها أندية من أمثال
مانشســر يونايتد وأرســنال اإلنكليزيني وروما

إيمرسون إلى وست هام
أعلن نادي وســت هام االنكليزي تعاقده مع الظهري االيرس االيطايل إيمرســون
بامليريي من تشليس بعقد ملدة أربع سنوات.
وجاء يف بيان للنادي اللندني" :انضم ايمرسون البالغ من العمر  28عاما ً إىل وست
هام بعقد مدته أربع ســنوات مع خيار التمديد لعام إضايف ،يف مقابل قيمة غري معلن
عنها قادما ً من تشليس".
وأشــارت تقارير اىل أن الصفقة بلغت  15مليون جنيه
إسرتليني ( 17مليون دوالر).
وعانى الالعب املولود يف الربازيل والذي وصل اىل ايطاليا
يف العام  2014وحصل عىل الجنسية ،لفرض نفسه خالل
خمس ســنوات أمضاها يف تشليس بعد وصوله من روما
يف  ،2018عقب ثالث سنوات يف العاصمة االيطالية ،ولعب
املوسم املايض عىل سبيل االعارة مع ليون الفرنيس.
ونقل وست هام عنه" :أنا سعيد لوجودي هنا .إنه تحد
كبري بالنسبة يل ،إنه فريق كبري ،لذلك أنا سعيد لوجودي هنا وأنا
مستعد لهذه التجربة".
خاض إيمرســون  27مباراة دولية وحقق مع إيطاليا العام
املايض لقب كأس أوروبا عىل حساب إنكلرتا يف النهائي.
وبات الصفقة الســابعة هذا الصيف لفريق املدرب االسكتلندي
ديفيد مويز الذي يعاني من أســوأ بداية له يف الدوري منذ
 51عاماً ،بعد خســارته مبارياته الثالث االوىل ويقبع
يف ذيل الرتتيب( .أ ف ب)

اإليطايل غداً ،عىل أن تقام قرعة "كونفرنس ليغ"
بعدها مبارشة.
ومــن املتوقع أن يُرتجم تتويــج ريال مدريد
باللقبني األوروبيني يف مكان آخر اليوم ،مع ترشيح
حارســه البلجيكي تيبو كورتوا وهدافه الفرنيس
كريم بنزيمة إىل جانب صانع ألعاب مانشســر
سيتي اإلنكليزي ،البلجيكي كيفن دي بروين ،لنيل
جائزة أفضل العب يف أوروبا عن املوســم املايض،
عىل هامش سحب القرعة.
وســيتنافس عىل جائزة أفضل مدرب كل من
اإليطايل كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد) ،إىل جانب
اإلســباني بيب غوارديوال (مانشســر سيتي)
واألملاني يورغن كلوب (ليفربول)( .أ ف ب)

دورانت باقٍ مع بروكلين
سيبقى نجم كرة السلة األمريكية كيفن
دورانت مع بروكلني نتس يف املوسم املقبل بعد
إجراء محادثات مع اإلدارة ،بحســب ما أعلن
النادي.
والتقى دورانت الذي طلب يف  30حزيران
املايض أن يت ّم شمله ضمن صفقة للرحيل عن
النادي ،مسؤويل نتس يف لوس أنجلس ملناقشة
مســتقبله .وأكد املدير العام للنادي شــون
ماركس أن دورانت ( 33عاماً) الذي شارك يف
 12مباراة لكل النجوم "أول ستارز" سيبقى
العبا ً يف بروكلني.
وقال يف هذا الصدد إن "املدرب ستيف ناش
واملالكني وأنا ،اجتمعنا مــع دورانت يف لوس
أنجلس ،واتفقنا عىل امليض قدما ً يف رشاكتنا.
نركز عىل كرة الســلة بهدف مشرتك واحد يف
ذهننا وهو بناء فريق مســتدام لجلب اللقب
إىل بروكلني" .ويأتي البيان للرد عىل التكهنات
بشأن مســتقبل دورانت مع فريقه الحايل ،إذ
أشــارت التقارير اىل أن عددا ً كبريا ً من الفرق
كانــت مهتمة بالحصول عــى خدمات بطل
الدوري مرتني ( 2017و .)2018وكانت تقارير
أمريكية ذكــرت أن دورانت أصدر إنذارا ً نهائيا ً
يطلب فيه إما فصل ماركس وناش أو املوافقة
عىل طلبه يف االنتقال.

وجاء طلب رحيل دورانــت يف حزيران،
بعد أقل من عام عىل تمديد عقده بقيمة 198
مليون دوالر ملدة أربع سنوات مع بروكلني.
وأمل نتــس يف بناء فريق خــارق حول
دورانت وجيمس هاردن وكايري إيرفينغ .لكن
ثالثي النجوم لم يتمكن مــن قيادة بروكلني
ليكون منافســا ً قويا ً عىل اللقب وخرج من
الدور األول يف األدوار اإلقصائية هذا العام ضد
بوسطن سلتيكس( .أ ف ب)

إسحق والمغامرة الجديدة

يخوض المد ّرب الوطني كاسبار
إسحق مغامرة جديدة ،حيث
سيتولى قيادة نادي األندلس
العقيبة في بطولة لبنان للدرجة
الثالثة لموسم كرة السلة
الجديد .وتعمل إدارة النادي
الكسرواني بخطوات ثابتة عبر
تدعيم الفريق بعناصر جديدة
ومخضرمة من أجل الوصول في
المستقبل القريب الى الدرجة
األولى .وكان إسحق صعد بفريق
ليدرز مؤخرا ً الى الدرجة األولى
بعدما تولى اإلشراف عليه من
الدرجة الثالثة ،كما سبق له ان
د ّرب فريق بيبلوس ،واستدعي
ليكون مساعدا ً ثانيا ً لمد ّرب
منتخب لبنان األول ،لكن تع ّرضه
لوعكة صحية طارئة منعته من
إكمال مهمته مع منتخب األرز.

ّ
وقصة "إبريق الزيت"
جرايا

م ّرة جديدة تعود الخالفات بين
نادي النجمة والمدرب التونسي
طارق جرايا بسبب تعيين إدارة
النادي بالل فليفل مساعدا ً له،
علما ً أنه جدّد عقده للموسم
الكرويّ الجديد منذ فترة .وسبق
لجرايا أن تعاقد مع النجمة
في موسم  ،2020-2019لكن
ٌ
خالف بينه
سرعان ما نشب
وبين اإلدارة أدّى الى فسخ
عقده ليرفع بعدها شكوى الى
"الفيفا" لتحصيل حقوقه ،ث ّم
عاد في الموسم الفائت ليخلف
المد ّرب موسى حجيج ،فقاد
الفريق إلحراز لقب كأس لبنان،
كما تولى اإلشراف عليه في
مسابقة كأس اإلتحاد اآلسيوي.
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عمــــــــاد موســــــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

تلزيم الدولة
قبل أعوام ،اضطررت تحت وطأة
بلوغي سن النضج إلى تجديد دفتر
السواقة ،قصدت مبنى "النافعة" وكان
علي إنجاز معاملتي في مبنيين متقابلين.
األول يشهد انعدام تنظيم ويشغل مكاتبه
مو ّ
ظفون بوجوه كالحة و"يبعط" فيه
سماسرة ويتكوّم البشر فوق النوافذ
ويقول البالط كما الجدران :النظافة كادت
أن تم ّر من هنا.
المبنى الثاني ،حيث تطبع الدفاتر وتؤخذ
البصمات والصورة ال تشعر بأي انزعاج
من اإلنتظار ،كل شيء من ّ
ظم .هناك مقاعد
لإلنتظار .الموظفون متعاونون مبتسمون.
المكاتب عصرية .التكييف منعش.
ُ
سألت إحدى الموظفات،
لما حان دوري:
هل نحن في لبنان؟
أجابت :نعم هنا قطاع خاص وهونيك دولة.
فسألت يومها نفسي بصوت مخفوض :ل َم
ال يلتزم القطاع الخاص الدولة ومؤسساتها
وإداراتها؟ ولم َ
ألق جواباً.
فمَ ن األفضل لتلزيمه قطاع الكهرباء ،سلوا
أي مواطن :عبدو سعادة أو المهندس كمال
الحايك؟ سيجيب لألمانة "عبدو ما ق َ
طعنا".
ومن أفضل من الدول المانحة للقيام
بورشة إصالح البنى التحتية والفوقية
على حسابها؟
ُ
وسألت أيضاً :لو تبرعت فرنسا بحافالتها
ولزمتها لجمعية الحبل بال دنس ،بدل
تقديمها هبة لوزارة األشغال العامة والنقل.
أما كانت اليوم سارحة على طرقات لبنان
والرب راعيها؟ ماذا تفعل الحافالت بعد في
كاراجات النقل المشترك؟ أتخضع لميزان
ديركسيون أو لفحص بيضات؟
ولو ل ّزمت حكومة كاملة المواصفات ملف
جريمة المرفأ لمحكمة دولية أما كان أفضل
لعدم ش ّل السلك القضائي برمته؟
ولو ل ّزمت الدولة مسألة النازحين
السوريين بكل تعقيداتها إلى عصام سعيد
شرف الدين شهيّب ،ومن دون ّ
تحفط ،لما
استغرقت إعادتهم إلى بلدانهم أكثر من
 23سنة.
ال تعرف الدولة مصلحتها .الخصخصة
مع فساد أفضل من فساد بال خصخصة.
"على شو ممسكين" بتلفزيون لبنان،
وحجر الزاوية في برامجه "يسعد مساكم"
المتواصل عرضه ،منذ توقيع بروتوكول
1860؟ أما نضجت فكرة تلزيم تلفزيون
الدولة الفاشلة لمؤسسة ناجحة؟
ولو لزمت الحكومة مسألة الترسيم
البحري والبري وسبق التس ّلح والتفاوض
مع شركات التنقيب عن النفط إلى قائد
فيلق القدس اسماعيل قاآني أما كانت
سحبت هذه الملفات الحساسة من اطراف
الداخل وجنبتها المماحكات؟ اسماعيل
يعرف مصلحتنا.
ولو ل ّزمت رئاسة الجمهورية تشكيل
الحكومة اللبنانية الجديدة إلى لجنة عربية
تركية إيرانية أما كان خفف السيد الرئيس همّ ا ً
على الهموم وتف ّرغ الستقبال المعجبات قبل
أن يعود إلى الرابية رافعا ً شارة النصر المبين؟
واألهم ما الذي يمنع تلزيم اإلنتخابات
الرئاسية اللبنانية إلى فخامة الرئيس
ّ
وليكسر رأسه مع جبران!
إيمانويل ماكرون

يُعمِّ ر شخص واحد
هـــــــــــــل حتى ّ
سن الـ 116
تعــــــــــلم عاما ً من بني بليون
شخص.

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

جمال الزنابق في بحيرة جولباسي جنوب تركيا (أ ف ب)

البرازيل تستقبل القلب المح َّنط إلمبراطورها األ ّول
امرباطور للربازيل
استقب َلت الربازيل القلب ا ُملحنَّط ألوّل
ٍ
بيدرو األول ،الذي أعا َرتــه لها الربتغال يف إطار االحتفاالت
بمرور مئتَي عا ٍم عىل انفصال البالد عن لشبونة.
واســتقبل الرئيــس الربازييل جايري بولســونارو
وزوجته ميشــيل الرفات التي يبلغ عمرها  187عاما ً يف
قرص بالنالتو الرئايس .وش ّكلت طائرات القوات الجويّة
دخان فوق ســاحة القوات الثالث
قلبا ً يف الســماء من
ٍ
(تريــس بوديريس) مركز العاصمــة الربازيلية .ورافق
أفرا ٌد من فرقة "تنانني االستقالل" ج ّرة الذهب التي تزن
ٍ
كيلوغرامات وتحتوي عىل القلب ا ُملحنَّط.
تسعة
وكان بيــدرو األول أعلن اســتقالل الربازيل يف العام

ً
ً
ّ 1822
دســتورية ،لكنّه تنازل عن
إمرباطورية
وأســس
ٍ
ســنوات وعاد إىل الربتغال حيث أحبط
العرش بعد تسع
ٍ
ٍملكي مُط َلق .وبعد وفاته ،تم
محاوالت للعودة إىل حُ كــم
ٍّ
ُدافع عن القضايا الليربالية .وبقي
م
ك
َين
د
البل
يف
تكريمــه
ٍ
قلبه يف كنيسة ســيدة البا يف بورتو يف الربتغال بينما نُقل
جثمانه إىل الربازيل العام  1972ووُضع يف
نصب تذكاريٍّ
ٍ
ّ
مخص ٍص لالستقالل يف ساو باولو.
واســتُقبل قلب االمرباطور الذي خرج من الربتغال
للم ّرة األوىل ،بأُبّهةٍ  .وســيُعرض يف مق ّر وزارة الخارجية ،
قبل أن يعود إىل مدينة بورتو الربتغالية يف الثامن من أيلول
املقبل( .أ ف ب)

كاميرات في مسالخ إسبانيا لعدم إساءة معاملة الحيوانات
ّ
ســيتعي عىل املســالخ
أعلنت الحكومة اإلســبانية أنه
اإلسبانية تركيب أنظمة للمراقبة بالفيديو لضمان عدم إساءة
ً
الفتة إىل ّ
أن هذا القرار هو األول
معاملة الحيوانات قبل قتلها،
من نوعه يف االتحاد األوروبي.
وتمّ ت املوافقة عىل هذا التدبري خالل جلسة مجلس
الوزراء اإلسباني عىل شكل مرسوم قانوني ،ما سيعجّ ل
عرضه عىل الربملان واملصادقة عليه .وســتكون إسبانيا
الدولــة األوىل يف االتحاد األوروبي التي ســتعمل بنظام
إلزامي للمراقبة بالفيديو يف املسالخ.
وقــال وزير االســتهالك ألربتو غــارزون ّ
إن" :هذه
القاعدة تضع إســبانيا يف طليعة البلدان األوروبية يف هذا

املجال ،باإلضافــة إىل ضمان رفاهيــة الحيوانات أثناء
ّ
تحسن أيضا ً ضمان سالمة
مرورها عرب املســالخ .وهي
الغذاء للمستهلكني".
وأوضحت الوزارة أن الكامريات يجب أن تغطي املنشآت
التي توجد فيها حيوانات حيّة ،بما يف ذلك مناطق التفريغ
وممــرات النقل ،واملناطق التي تتعــ ّرض فيها الحيوانات
ّ
ســيتعي عىل مديري
للصعق والنزف حتى املوت .إىل ذلك،
املسالخ االحتفاظ بهذه الصور حتى تتمكن السلطات من
إجراء عمليات تحقيق الحقة .ويمنح القرار الجديد املسالخ
الكبرية عاما ً واحــدا ً لتطبيق القاعــدة الجديدة ،وعامني
للمسالخ الصغرية( .أ ف ب)

نزالء سجن وحرّاسه يتنافسون في سباق كارتينغ
أُثريت ضجّ ٌة كبري ٌة يف فرنســا بشــأن
متداع جنوب
سجن
مشاهد بُثّت لسجناء يف
ٍ
ٍ
ٍ
مسابقات
باريس يشاركون مع ح ّراسهم يف
مُســتوحا ٍة من برنامج ألعــاب املغامرات
الفرنيس الشهري "."Koh-lanta
ويف الوقائع أن ثالثــة فرق تُمثّل ّ
كلً من
ّ
السجناء والح ّراس والشباب من سكان بلدة
فرين التي يقع فيها هذا الســجن العائد إىل
القرن التاسع عرش ،تبارت يف  27تموز الفائت
يف مسابقات عدّة ،من بينها سباق كارتينغ يف
فناء الســجن وتح ٍّد يف ش ّد الحبل فوق حوض
ســباحة .وأوضح منتج الحدث إنزو أنجيلو
ســانتو ّ
أن الحدث الذي أطلقت عليه تسمية

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

" "Kohlantessأُقيم دعما ً لجمعيات خريية،
وكان الهدف منه إظهار لحظة إنســانية بني
ّ
الحي.
السجناء والح ّراس وشباب
ّ
وأدان عدد من النواب واملسؤولني املنتخبني
من أحــزاب اليمني واليمني املتط ّرف بشــدّة
هذا الحدث ،واعتربوا أن الســجون الفرنسية
"ليســت مخيّمات صيفية" .وكان املن ِّ
ظمون
أ ّكدوا ّ
أن وزارة العدل وافقت عىل الحدث فيما
نفت األخرية أيّ علم لها باملوضوع.
وتجدر اإلشــارة إىل ّ
أن مركز الســجن
االحتياطي يف فريــن كان يف األول من تموز
يض ّم  1918سجيناً ،يف حني أنه يتّسع أصالً
لـ 1336فقط( .أ ف ب)
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