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بو خاطر لـ"نداء الوطن":
الوقت يداهمنا
واألولوية لصندوق النقد
وتفادي الفراغ

ماكرون في الجزائر
لـ"طيّ" صفحات الماضي

 ٥٠٠٠ليرة

بعبدا والسراي" :تطييف" التأليف!

ال يعني شــيئا ً االنقطــاع التام
للكهرباء عــى األرايض اللبنانية وزجّ
اللبنانيني يف غياهب العتمة الشــاملة
لوال اللجوء إىل مخزون "الفيول أويل"
يف الــذوق والجيــة لتقطيــع الوقت
واملرحلة بعد نفاد خزين "الغاز أويل"
يف معمل الزهرانــي "الوحيد املتبقي
عــى الشــبكة" وإطفــاء محركاته
بانتظــار أن يعاود العراق تزويد لبنان
بالنفط ...فهذا بالنســبة ألهل الحكم
تفصيل سخيف أمام معركة الحصص
الوزارية التــي يخوضها العهد وتياره
برشاســة مع الرئيــس املكلف نجيب
ميقاتي لتحصني سطوة جربان باسيل
الحكومية يف مرحلة الشغور الرئايس،
وقد تحولــت طبيعة االشــتباك من
رئايس – ســيايس إىل ماروني – سنّي
خالل الساعات األخرية بني قرص بعبدا
والرساي الكبري ضمــن إطار محاولة
"تطييــف" معركــة التأليــف لرفع
منســوب الضغط العوني عىل ميقاتي
ودفعه إىل رفع راية التشكيل البيضاء
عىل الحلبة الحكومية.
١٣

العثور على "مركب الموت"

اإلتصاالت الخلوية:
رفع التعرفة وتدهور الخدمات
ريض اللبنانيون بـ"همّ" زيادة تعرفة
االتصاالت  5أضعاف ،مرشحة لالرتفاع مع
كل تغيري بمعدالت "صريفة" ،وو َْهم تحسني
الخدمات لم َ
يرض بهــم .إذ إن "الغاية من
زيادة األسعار لم تكن بهدف تفعيل الخدمة،
ورفع االنتاجية ،وتقوية االرســال ،وزيادة
القدرة عىل تحمل الضغط ،إنما لإلستمرار
بـ"حلب" هــذا املرفــق ،وتغطية نفقاته

ل لبنان عن بطولة العالم
مباراة واحدة تفص ُ

الباهظة .ومنها ،ما يدفع لـ  1700موظف
بالدوالر عىل ســعر صريفة ،عنوة عن كل
املوظفني" ،بحسب مصدر متابع ،و"رغم
هذا االنفاق تســتعني الرشكتان املشغلتان
للخلوي برشكة خاصــة بكلفة  32مليون
دوالر ســنويا ً لتوفري الكهربــاء وصيانة
األعطــال .فهــل اإلصالح يكــون بإثقال
كاهل املواطنني بالدفع عىل خدمة ســيئة
لزيادة املغانم وأخذ بركات السياسيني من
التوظيفات الزبائنية؟".
١٣

واشنطن سلّمت "الر ّد النووي"
ّ
إلى أوروبا:
نتحضر لعدة سيناريوات
فيمــا يأخذ امللــف النووي مســاره
الدبلومايس عىل ســ ّكة املفاوضات يف فيينا،
ّ
تلقت امليليشــيات التابعــة لطهران أمس
رضبة أمريكية يف رشق سوريا للمرة الثانية
خالل  24ساعة ،وقال الرئيس األمريكي جو
بايدن ليالً" :قواتنا اســتهدفت ميليشيات

٥+

الصور التي التقطتها الغ ّواصة للمركب الغارق على عمق  459مترًا في قعر البحر قبالة طرابلس أمس (الجيش)

ضربات أميركية وإسرائيلية للميليشيات
اإليرانية في سوريا

العـــالـــم 14

 16صــفحــة

7+

"مكتوب" كرم :باسيل طلبه وجريصاتي صاغه

خـــالـــد أبـــو شـــقـــرا

إقــتـصـــاد ١١

nidaalwatan.com

موالية إليران يف سوريا حماية لألمريكيني يف
الداخل والخارج" .وأعلن الجيش األمريكي،
انه قتل أربعة عنارص من مجموعات مسلحة
مدعومة من ايران خالل  24ســاعة يف رشق
سوريا ،وذلك ر ّدا ً عىل قصف صاروخي أدى اىل
اصابة جنود امريكيني يف املنطقة١٣ .

مزهر وشمعون وعرقجي ومنصور يحتفلون على طريقتهم

أثلج منتخب لبنان لكرة السلة صدور عشاقه الكثر الذين واكبوه من عىل مد ّرجات
ملعب نهاد نوفل يف زوق مكايل أو خلف شاشــة التلفزيون ،بعد فوزه الغايل عىل ضيفه
الفيليبينــي املدجّ ج بالنجوم بنتيجة ( )81-85أمس ضمن النافذة الرابعة من تصفيات
بطولة العالم – املجموعة الخامسة  -التي تض ّم أيضا ً منتخبَي الهند والسعودية.
بهذه النتيجة املرشّ فة َ
العاملي
بات لبنان عىل بُعد خطوة واحدة من التأهل اىل العرس
ّ
الكبري للمرة الرابعة يف تاريخــه ،ويف حال تغلبَ اإلثنني عىل مضيفه الهندي املتواضع يف
دلهي وخرست الســعودية خارج أرضها أمام الفيليبني فسيحجز منتخب األرز بطاقته
رســميا ً اىل بطولة العالم التي ستقام الصيف املقبل ،علما ً أنّه يكفيه إنتصا ٌر واحد فقط
من أصل خمس مباريات متبقية له يف التصفيات اآلسيوية للتأهل.
١٣

موسكو تقصف محطة قطارات شرق أوكرانيا

كييف تعتزم إنشاء محكمة دولية
لمحاكمة بوتين

الريــاضــية 15
بايرن وبرشلونة
وإنتر معًا وبنزيمة
أفضل العب

ً
حماية لألميركيين في الداخل والخارج
بايدن :استهدفنا ميليشيات موالية إليران في سوريا

مع دخول الحرب يف أوكرانيا شهرها
السابع ،تعتزم كييف إنشاء محكمة دولية
العــام املقبل ملحاكمــة الرئيس الرويس
فالديمري بوتني وكبار قادته العسكريني،
وســيرشف نائب رئيس اإلدارة الرئاسية
األوكرانية ،أندريه ســمرينوف عىل خطة
إنشــاء هذه املحكمة التي ســتحقق يف
"جريمة العدوان" الروسية.
وقال سمرينوف إن هذه املحكمة "هي

السبيل الوحيد لضمان محاسبة املجرمني
الذين بدأوا حــرب أوكرانيــا برسعة"،
وأضاف" :ذاكرة العالم قصرية .لذلك ،أود
أن تبدأ هذه املحكمة عملها العام املقبل".
وأوضــح أن أوكرانيا تعلــم أن املتهمني
لن يكونوا حارضيــن ،لكن هذه املحكمة
"ســتعمل عىل ضمان أن يصنّف هؤالء
األشخاص عىل أنهم مجرمون وأال يتمكنوا
من التنقل يف العالم املتحرض".
١٣

٢

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩١٧السنــــة الـرابـعـة

ولـــيـــد شـــقــيــر

اإلحتقان المسيحي
قبل المهلة وبعدها
يقول أحد السياسيين المسيحيين إنه لو كان رئيس
الجمهورية غير العماد ميشال عون ،لكان المسيحيون
قبلوا بأن يبقى في قصر بعبدا بعد 31تشرين األول
المقبل إذا تعذر انتخاب الرئيس الجديد وبقيت حكومة
تصريف األعمال برئاسة نجيب ميقاتي ،ألن التوجه
العام عند القوى السياسية المسيحية هو عدم االقتناع
بأن تتولى حكومة مستقيلة صالحيات الرئاسة األولى.
بل إن معظم القوى السياسية يرى أنه ال يجوز بقاء
الرئاسة شاغرة والطامة الكبرى بالنسبة إلى المراجع
المسيحية باتت في استسهال إحداث الفراغ الرئاسي
كل مرة ،كما كان يحصل على مدى الدورات االنتخابية
الرئاسية الثالث الماضية .والرئيس عون ساهم في
التسبب بالفراغ ثم بما آلت إليه البالد.
يسود شعور لدى هذه المراجع وبعض القوى
المسيحية بأنه يجري تحوير المشكلة في السجال
الدائر حول صالحيات الحكومة وتو ّلي سلطات
الرئيس ،بدال ً من أن يكون التركيز على انتخابه وفقا ً
للمهلة التي ّ
ينص عليها الدستور .لكن القوى السياسية
المسيحية تتوزع الموقف بين جهات تعتبر «حزب
الله» وهيمنته على القرار السياسي اللبناني سبب
هذا االنتقاص من موقع الرئاسة األولى ،وبين جهات
سياسية تلصق تهمة التسبب بالفراغ برئاسة الحكومة
وبعدم اكتراث القوى السياسية الشيعية عموماً،
بحصول فراغ في الموقع المسيحي األول في الدولة.
واقع الحال أن القوى السياسية الرئيسية أخذت
تتحدث عن احتمال الفراغ الرئاسي وضرورة االحتياط
له بحكومة مكتملة الصالحيات منذ أشهر ،وتصاعد
هذا الحديث تدريجيا ً بعد االنتهاء من استحقاق
االنتخابات النيابية ،كأن تع ّذر انتخاب الرئيس الجديد
ّ
تتحضر
أمر مفروغ منه ،وعلى القوى السياسية أن
له ،فيما البطريركية المارونية وكذلك مواقف الدول
الكبرى المعنية باألزمة اللبنانية تص ّر على االستحقاق
الرئاسي وفق موعده الدستوري .حتّى أن البطريرك
الماروني الكاردينال بشارة الراعي دعا إلى انتخاب
مبكر للرئيس ،قبل أشهر من انتهاء والية الرئيس عون،
من أجل وضع البلد على سكة الحلول بظهور هوية هذا
الرئيس ،واستباقا ً الحتمال الفراغ.
لكن أكثر من س ّلط األضواء على أرجحية الفراغ
الرئاسي في األسابيع القليلة الماضية كان رئيس «التيار
الوطني الحر» النائب جبران باسيل ،واألمين العام
لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله ،من باب إلحاحهما
على ضرورة تشكيل الحكومة كي تكون قادرة على إدارة
الشغور الرئاسي ،مقابل تشديد قوى أخرى مسيحية
وإسالمية متخاصمة مع تحالف «التيار الوطني الحر»
والحزب ،على أولوية انتخاب رئيس الجمهورية ،ج ّراء
اقتناعها باستحالة تشكيل حكومة جديدة تعكس بدء
العد العكسي إلنهاء مفاعيل نفوذ الحزب على الرئاسة
األولى كما ترجمته السنوات الست الماضية.
على بعد ستة أيام من بدء مهلة الشهرين الدستورية
النتخاب رئيس الجمهورية ،ومع انتهاء اجتماع أول
من أمس بين الرئيسين عون وميقاتي إلى الفشل في
االتفاق على حكومة ،هل يسمح الدخول في هذه المهلة
أن تتألف حكومة تصوغ بيانها الوزاري ،وتطرحه
على البرلمان لنيل الثقة على أساسه ،في وقت سيركز
الفرقاء الذين يرفضون الفراغ الرئاسي على مطالبة
الرئيس نبيه بري بالدعوة إلى جلسة االنتخاب؟
إذا دعا بري إلى جلسة انتخاب من دون تأمين
نصاب الثلثين لغياب اتفاق بين الكتل الرئيسة على
اسم المرشح الذي ستعمل إليصاله ،سيتحوّل البرلمان
إلى هيئة ناخبة يتعذر عليها القيام بأي أمر آخر بما
فيه التشريع .لكن بري سبق أن أعلن أنه سيدعو إلى
جلسة تشريعية من أجل إقرار الموازنة وما ّ
تبقى من
قوانين يلحّ عليها صندوق النقد الدولي ،بحيث يترك
الدعوة إلى جلسة انتخاب الرئيس إلى ما بعد الجلسة
التشريعية .ال يريد ب ّري أن «يزركني أحد» في ما
ّ
خص الدعوة إلى جلسة النتخاب الرئيس ،مص ّرا ً على
إنجاز القوانين المطلوبة على رغم استمرار الخالفات
بين الكتل النيابية .وهو دعا إلى جلسة للجان النيابية
المشتركة الثالثاء من أجل دراسة مشروع قانون
الكابيتال كونترول.
إذا تقدّمت أولوية التشريع على أولوية انتخاب
الرئيس فهل تكون فسحة الوقت التي سيستغرقها
إقرار القوانين ،فرصة لتظهير االستحقاق الرئاسي؟
يصعب في هذه الحال أن يعود إلحاح تأليف حكومة
إلى الواجهة قبل  31تشرين األول .لكن فسحة الوقت
هذه ستزيد احتقان الموقف المسيحي الرافض تولي
حكومة تصريف األعمال صالحيات الرئاسة وسيجدها
البعض مبررا ً لمواقف متطرفة وتقسيمية بعد انتهاء
الوالية.

الـجـمـعـة  ٢٦آب 2022

عون باشر نقل ملفاته إلى منزله في الرابية:
ماذا لو سحب "التيار" وزراءه من الحكومة؟
غــــادة حـــالوي
كل الصيغ الدستورية ال تفيض
اىل تخريجة تبقي رئيس الجمهورية
ميشــال عون يف القرص الجمهوري
بعد انتهــاء مدة واليتــه يف الواحد
والثالثني من ترشين االول .عون ذاته
صار يود املغادرة اليوم قبل بكرا .بدأ
توضيب أغراضــه وعائلته وتم نقل
بعض امللفات واالغراض الخاصة من
القرص الجمهوري اىل منزله يف الرابية.
لكن هــذا ال يعني ان يــرىض التيار
الوطني الحر بقاء الوضع الحكومي
عــى حالــه .وسيســتمر ورئيس
الجمهورية بالضغط حتى تشــكيل
حكومة جديــدة او تعويم الحكومة
الحالية بتحويلها اىل حكومة سياسية
لتمكينها من سد الفراغ الرئايس واال
سيكون صعبا ً عىل رئيس الحكومة
املكلف ان يكمل بالحكومة القائمة.
احتمال ان ال يبقى القديم عىل قدمه
ويستمر وارد يف اي لحظة يتخذ التيار
قراره بســحب الوزراء املحسوبني
عليه من الحكومة .يكفي ان يسحب
الوزراء املسيحيني حتى يقلب االمور
رأسا ً عىل عقب.
لكــن االمل بتعويــم الحكومة
الحالية ال يزال موجــودا ً ويكمن يف
ارصار «حزب الله» عىل وجود حكومة
قبيل انتهاء عهد عون .يرفض «حزب
الله» تعطيــل الحكومة كما يرفض
اي فراغ محتمل يف ســدة الرئاسة.
املعالجات الحكوميــة املقفلة تهدد
بعواقب وخيمة مــع تدهور الوضع
املعييش وتفاقم االزمة االقتصادية.
بلد ال كهرباء فيــه وال ماء ،غارق يف
التعطيل كيف له ان يستمر عىل قيد
الحياة؟ اســوأ ما يكون ان تجالس
النائب كما الوزير وتجده يشكو من
االزمة ويحذر من تفاقمها.
خلف الكواليس لم يوقف «حزب
الله» مساعيه ولو انه يشكو ضمنا ً
ان طريف الخــاف املعنيني ال يركنان
لنصائحــه .باملقابل هــو لم يعتد
الضغط عىل حلفائــه ليمارس مثل
هذا االسلوب اليوم .يف نهاية العهد لن
يقبل «حزب الله» كرس حليفه رئيس
الجمهورية .عىل العكس هو يسعى
لختام عهده ولو بانجاز ليشــكل له
رافعة معنوية.
وبديهي ان «حزب الله» لن يقدم
مصلحــة ميقاتي عىل حليفه رئيس

خفــايـــا
ّ
ترتقــب مصــادر متابعة
موقف رئيس تيار «املردة» سليمان
فرنجية لجهــة إمكانية بقائه يف
«الخط» إذا ّ
تخل «حزب الله» عن
ترشــيحه لرئاســة الجمهورية
ملصلحــة رئيس «التيــار الوطني
الحر» جربان باســيل ،وما إذا كان
سيك ّرر ما فعله بنفسه مع ترشيح
العماد ميشــال عون خصوصا ً أن
أصواتا ً من داخل تياره كانت دعته
ّ
بتمســكه بهذا
إىل إعــادة النظر
الخط.

عون في الرابية

سيستمر الضغط حتى
تشكيل حكومة جديدة أو
تعويم الحكومة الحالية
بتحويلها إلى حكومة
سياسية لتمكينها من سد
الفراغ الرئاسي وإال لن يهنأ
ميقاتي بحكومته
التيار الوطنــي الحر .لـ»حزب الله»
اتصاالته بعيدا ً عن االضواء يف مسعى
لحل معضلــة الحكومة وان كان اي
من الطرفني ال يبدي استعداده لتقديم
تنازالت او الرتاجع
وكما عىل مســتوى الحكومة
كذلــك عــى امســتوى رئاســة
الجمهورية .وامللفان متصالن  .النقلة
النوعية االوىل عىل مســتوى رئاسة
الجمهورية حققهــا رئيس الحزب
االشــراكي وليد جنبالط باجتماعه
مــع وفد «حــزب اللــه» .تمنى اال
يكون االتجاه نحو رئيس جمهورية
اســتفزازي وان يكون مدرجا ً عىل
ســجل املعنيني باالنتخابات انطالقا ً
من الكتلة النيابية التي يمثلها حزبه
يف الربملان.
عدا ذلــك هناك معركة مكتومة
القيد تجرى خلف الكواليس وداخل
االروقة املغلقــة  .قائد الجيش ليس
مرشــحا ً لكن اشــاراته عىل خط
الرئاسة بلغت املعنيني باالمر ،ورئيس
تيار املــردة ســليمان فرنجية يود
التحرك بشكل منفتح اكثر للرتويج

لرتشيح نفســه لكن االصطفافات
السياســية تصعب حراكه وتقيده
والغالبيــة العدديــة يف الربملان غري
متوافرة لغاية اليوم .جربان باســيل
ال امكانية لرتشيحه ،اما املرشحون
ممن يطلقون عىل انفسهم توصيف
املســتقلني فهم كثر ايضاً ،ميزاتهم
بحسبهم انهم عىل تقاطع يف العالقة
بني جميع االفرقــاء ومقربون من
بكركي وال يكنــون العداء لـ»حزب
الله».
وكما يف الحكومة كذلك يف امللف
الرئايس .ال مرشــح لـ»حزب الله»
رئاسياً .هو يدعم مرشحا ً وال يسميه
وسيكون حكما ً من بني االصدقاء او
الحلفاء ،اما يف ما يتصل باملواصفات
فهي التي يمكن اختصارها بصفتني
اساســيتني االوىل :اال يكون رئيسا ً
معاديا ً للمقاومة والثانية قدرته عىل
وضع تصور لحل االزمة الحالية.
قبل انقضاء املهلة الدستورية
التي تبــدأ يف االول من ايلول يصعب
تحديد البوصلة النهائية يف رئاســة
الجمهورية .يبدأ كشف االوراق فور
تحديد املوعد االول لجلسة االنتخاب.
بحسب «حزب الله» فان املعطيات
الداخلية ســتتقدم عىل ما عداها يف
هذا االستحقاق بالنظر اىل انشغال
الدول الكربى يف اســتحقاقات اكثر
اهميــة من متابعة شــؤون لبنان
وهمومه .حتى الســاعة لم يوضع
لبنان عىل قائمة االهتمام الدويل .قد
نكون امام اكثر من مرشح رئايس،
وليس بعيدا ً تكرار تجربة سليمان
فرنجية الجد الذي فاز بفارق صوت

قالت أوساط سياسية «إذا
كانت عقــدة تأليــف الحكومة
الجديــدة متوقفــة عــى تغيري
الوزيرين أمني سالم وعصام رشف
الديــن فهي ال تســتأهل كل هذه
ّ
وتوقعت
املماطلة وهذا التعطيل».
أن يتنــازل الرئيــس املكلف عن
تســمية من يح ّل مح ّلهما بعدما
تنازل عن تغيري وزير الطاقة مثالً.
لوحظ أن رئيــس الحزب
«التقدمي اإلشــراكي» غاب عن
إطالق مواقف جديدة بعد الضجة
التي أثريت حول اتّصاله بـ»حزب
اللــه» ويف الوقت نفســه لم يتم
اإلعالن عن ّ
تلقيه أجوبة من الحزب
حول األسئلة التي وجّ هها إليه.
واحد يف رئاسة الجمهورية.
عىل مســافة ايام فاصلة تبدو املقاربة
للملف الرئايس كيدية اكثر مما هي واقعية
ورضورية بفعــل االزمــة الراهنة .يكفي
للداللة تفكري بعض الكتل النيابية يف امكانية
التعطيل اكثر من الســعي لتسهيل عملية
االنتخاب .الخوف الحقيقي يكمن يف الربملان
الحايل وتموضعات الكتل النيابية التي ال تثق
بخيارات بعضها .كيف لهــؤالء ان يؤمنوا
مجتمعني غالبية تلتقي عىل انتخاب رئيس
للبالد؟ يشبه الوضع الراهن يف لبنان «الزيز»
الذي يسقط عىل ضهره ويحرك رجليه ظنا
منــه انه يطري بينما هو عاجــز يف مكانه.
توصيف الحــد النواب الذي كغريه من عامة
الشعب ال يملك جوابا ً عن افق االزمة وال سبل
معالجتها بينما «نتحرك جميعاً» من دون ان
نخطو اىل االمام.

تقدّمت بطلب أسبوعين إضافيين لتقديم مستندات

وزارة اإلتصاالت تبحث عن المماطلة ...أمام «"الشورى"»
خــاص " -نـــداء الــوطــن"
تنتهي خالل أيــام املهلة التي حددها مجلس
شورى الدولة أمام املستدعى ضدّها ،وهي وزارة
االتصاالت ،يف املراجعــة املقدّمة من املحامي بيار
حرب إلبطال املرســوم  9458والقرار  155لكونه
«مخالفا ً بمنطوقه ومندرجاته ألحكام الدســتور
اللبناني ولقانون النقد والتسليف ،ورضب مفهوم
السيادة الوطنية عىل علتها عرض الحائط» ،وذلك
لـ»إبراز امللف اإلداري املتعلق باملراجعة (رفع تعرفة
االتصاالت) وبيان بالرزم والعروض الخاصة بذوي
الدخل املحدود املشار إليها يف القرار املطعون فيه،
رشكتي الخلوي وامللفات اإلدارية العائدة
وأنظمة
ّ
لك ّل منهما ،والتقارير والدراسات العلمية والفنيّة
التي اســتند إليها مجلس الــوزراء التخاذ القرار
املطعون فيه ،وجميع األنظمة والقرارات املتعلقة
بإدارة وتشغيل رشكتي الخلوي».
وكان «الشورى» ر ّد طلب وقف تنفيذ املرسوم

 9458الذي ينص عىل «اطــاق خدمات وتعديل
تعرفة ورسوم بعض الخدمات الهاتفية واالنرتنت
وخدمات الخطوط التأجريية والشبكة االفرتاضية،
وخدمــات نقــل معلومات عرب شــبكة االلياف
البرصية والشــبكة النحاسية والالسلكية لالفراد
واملؤسسات التجارية واالعمال والرشكات» ،وذلك
عمالً باملــادة  77التي تقول إنــه «ال يجوز وقف
التنفيذ اذا كانت املراجعة ترمي إىل إبطال مرسوم
تنظيمي».
لكنه أمهل الدولة اللبنانية ،يف قرار إعدادي صدر
يف  28تمــوز املايض 15 ،يوماً ،لكي تقدّم االثباتات
والدراســات التي تربر خلفيات القــرار رقم 155
الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 2022/5/20
والقايض بـ»تخفيض» التعرفة والرسوم الخاصة
باالتصاالت بنسبة  66.67%بعد تسعريها بالدوالر
عىل أساس سعر صريفة ،والذي صدر عىل أساسه
املرســوم رقم  9458تاريخ  2022/6/24إلنفاذ
القرار متضمنا ً زيادة ملحوظــة يف تعرفة تخابر

خدمات االتصاالت عىل عكس قرار مجلس الوزراء
الذي قىض بتخفيض التعرفة.
ولكن ،يبدو ّ
أن املســتدعى ضدها ،أي وزارة
االتصــاالت تقدّمت منــذ يومني بطلــب تمديد
املهلة ألســبوعني إضافيني ،يف خطوة غري مربرة،
خصوصــا ً و ّ
أن الوثائق واملســتندات املطلوبة ،ال
تحتــاج إىل الكثري من املجهود لرتتيبها وتجميعها
ويفرتض ّ
أن الدراســات التي استندت إليها لرفع
ألن انعــدام وجودها يعني ّ
التعرفة موجودةّ ،
أن
القرار اتخذ بشــكل اعتباطي وعشوائي .وهذا ما
يقود إىل االستنتاج ّ
أن الوزارة تسعى لرشاء الوقت
واملماطلة.
فــإن ّ
ّ
توقف قضاة القضاء اإلداري
يف املقابل،
وبينهم مجلس شورى الدولة ،ألسباب لوجستية
(حصل اجتماع أمــس مع وزير العدل لبحث هذه
األزمة) ،من شــأنه أن يؤجّ ل اتخاذ القرار يف طلب
تمديد املهلة ،ال بل يف املراجعة خصوصا ً و ّ
أن طلب
تمديد املهلة غري مقنع.

محـــــليـــــات
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رئيس الرابطة المارونية خليل كرم نق ً
ال عن الرئيس عون:
ال يمكن تسليم حكومة ميقاتي صالحياته الرئاسية
الرس ،جاهر به امس يف العلن،
ما كان يُنقل عنه يف ّ
إذ حسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موقفه
الرافض لتسلم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي صالحياته
الرئاسية بعد انتهاء واليته ،مؤكدا ً «ان حكومة ترصيف
االعمال لن تكون قادرة عىل ممارسة مسؤولياتها عىل
نحو كامل يف حال تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية
الي ســبب كان» .وقال« :ال يبدو طبيعيا ً ان الفراغ عىل
مستوى السلطة التنفيذية غري املكتملة املواصفات وغري
الحائزة عىل ثقة مجلس النواب يمكنه ان يمأل فراغا ً عىل
مستوى رئاسة الجمهورية».
مواقف عون نقلها عنه رئيــس الرابطة املارونية
الســفري خليل كرم الــذي اوضح بعــد زيارته قرص
بعبدا امس انــه تداول مع رئيــس الجمهورية يف عدد
مــن مواضيع الســاعة« ،ال ســيما تلك التــي تتعلق
باالستحقاقات الدســتورية املقبلة» ،وقال« :نقلت اىل
عون مستقب ً
ال كرم
فخامته القلق الذي يســاور جميع اللبنانيني وال سيما
ان يمأل فراغا عىل مستوى رئاسة الدولة».
اعضاء الرابطة املارونية حيــال ما يجري من تطورات
تتزامن مع االوضاع االقتصاديــة التي تزداد ترديا ً يوما ً
اضاف كرم»:مــن هنا ،يرى فخامــة الرئيس ان
تشكيل الحكومة الجديدة يجب ان يبقى من األولويات،
بعد يوم .وشــعرت ان هذه الهموم نفسها هي الشغل
وهو ســيواصل العمل من اجل تحقيق ذلك مستندا ً اىل
الشاغل لفخامته مع اقرتاب نهاية واليته الدستورية يف
الدستور وحفاظا ً عىل الرشاكة الوطنية
 31ترشين االول املقبل .من هنا ،ر ّكز
وعىل التوازن بني السلطات.
فخامة الرئيس عىل رضورة تشــكيل
واعلن كرم انه تطــرق مع عون
حكومة جديدة يف ارسع وقت ممكن،
نقل كرم عن عون أن
اىل موضوع تمكــن اللبنانيني يف دنيا
وعدم جواز االســتمرار يف تعطيل هذا
االســتحقاق خصوصــا ً ان املصلحة رسالته األخيرة إلى القضاة االنتشار الراغبني يف استعادة جنسيتهم،
الوطنيــة العليا تقتيض بــأن يكون في  16آب الجاري هدفت من الحصول عليها وفقا ً للقانون الذي
اقره مجلس النواب قبل ســنوات ،وانه
االنتظام يف املؤسســات الدســتورية
لتحمل
إلى دعوتهم
ّ
فهم منــه «ان ثمة مراســيم صدرت
مؤمّ نــاً ،والرشاكــة الوطنية مصانة
مسؤولياتهم وعدم
واخرى لم تصدر بعد ،تعيد اىل مجموعة
ســواء من حيث تشــكيل الحكومة
الجديدة ،او مــن حيث انتخاب رئيس الخضوع لحمالت الترهيب مــن املنترشين جنســيتهم .لذلك ،قد
يكون من املناسب اصدار هذه املراسيم
جديد للجمهوريــة ،الن فخامته يرى
والترغيب
ً
واحقاقا للحق» .وتمنى
تطبيقا ً للقانون
أن حكومة ترصيف االعمال لن تكون
كرم عىل عــون «لو يصار اىل تمديد مهلة تنفيذ القانون
قادرة عىل ممارسة مسؤولياتها عىل نحو كامل يف حال
الذي صــدر العام  ،2015فرتة زمنيــة اضافية لتمكني
تع ّذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية الي سبب كان الن
املهتمني من اعداد اوراقهم الثبوتية واملستندات املطلوبة
الرئيس عون ،وخالفا ً ملا يشاع ،يلتزم نصوص الدستور يف
بعدما تعذر ذلك خالل العامني املاضيني بسبب االجراءات
ما خص موعد انتهاء واليته ،لكنه يف الوقت نفسه ال يرى
التي اعتمــدت للوقاية من وباء كورونــا ،واالقفال يف
ان الفراغ عىل مســتوى السلطة التنفيذية غري املكتملة
املؤسســات واالدارات الرســمية خالل االشهر املاضية
املواصفات وغري الحائزة عىل ثقة مجلس النواب ،يمكنه

نتيجة االرضابات والضائقة االقتصادية» .ولفت اىل ان
الحديث تناول مسألة النزوح السوري «التي تشهد املزيد
من التعقيد بعد العراقيل التي تواجــه الدولة اللبنانية
العــادة النازحني اىل بالدهم» ،وانــه فهم من عون «ان
موقف لبنــان واحد يف هذا الصــدد وهو رضورة عودة
النازحني السوريني اىل بالدهم وتلقي املساعدات الدولية
فيها ،الن لبنان لم يعد قادرا ً عىل تحمل املزيد من االعباء
املادية واالجتماعيــة والرتبوية والصحية ،اضافة اىل ما
يسببه بعض النازحني من حوادث امنية رفعت منسوب
الجريمة يف لبنان».
ونقل كرم عن رئيس الجمهورية ان رسالته االخرية
اىل القضــاة يف  16آب الجاري« ،هدفــت اىل دعوتهم اىل
تحمل مســؤولياتهم وعدم الخضوع لحمالت الرتهيب
والرتغيــب ،وامليض قدما ً يف احقــاق الحق خصوصا ً يف
املواضيع املالية العالقة ،او يف جريمة تفجري مرفأ بريوت
وذلك ملحاسبة كل مسؤول عما جرى».
وملس كرم لدى عون «كل االســتعداد للعمل يف ما
تبقى من واليته ،ملعالجة ما امكن من املســائل املهمة
العالقة ،عىل ان يلقى التعاون املطلوب من الســلطتني
التنفيذية والترشيعية ،الن توافر االرادة والتصميم لدى
فخامته مهم لكنه ال يكفي من دون وجود االرادة نفسها
لدى املسؤولني اآلخرين».

ميقاتي ير ّد :مواقف تكشف ما يتم التخطيط له
ردا عىل مــا نقله رئيــس الرابطة
املارونية الســفري خليل كرم عن رئيس
الجمهورية ،صدر عــن املكتب االعالمي
لرئيس الحكومة نجيــب ميقاتي البيان
اآلتي:
يعترب دولة رئيــس الحكومة نجيب
ميقاتي أن املواقــف الجاهزة التي تليت
اليوم من منرب القرص الجمهوري كشفت،
بما ال يقبل الشك ،االســباب الحقيقية
لتعطيل عملية تشــكيل الحكومة ،وما
يتم التخطيط له من قبل بعض املحيطني
بفخامة رئيس الجمهورية.

ميقاتي

إن دولة الرئيس ،يستغرب استخدام
منرب الرئاســة ،املفرتض أن يكون فوق
االعتبــارات الطائفية ،الطــاق مواقف
تؤجج االوضاع بدل أن تشكل كلمة سواء
لجمع اللبنانيني.
ويف كل االحــوال ،يتابع دولته ،أن ما
قيل لن يكون باي شــكل من االشــكال
مع ّ
طال ملواصلة مسعاه لتشكيل الحكومة
الجديدة ،وهو ينتظر مجددا ً ان يستكمل
مع فخامة رئيس الجمهورية مناقشــة
التشــكيلة التي قدمهــا يف  29حزيران
الفائت.

...والقصر الجمهوري يستغرب إستغراب ميقاتي
تعقيبا ً عىل بيان الرئيــس ميقاتي صدر عن
مكتــب اإلعالم يف رئاســة الجمهوريــة انه «مع
استغرابنا ملا ورد يف تعليق رئيس الحكومة ،نسأله
عن أي كالم ورد يف الترصيح يستوجب «استغرابه»،
ع ّلنا نشــرك معه يف رفضه .أما القول باستخدام
منرب الرئاسة «املفرتض أن يكون فوق االعتبارات
الطائفية» ،فهو قول «مستغرب» أيضا ً ألن رئاسة
الجمهورية مــا كانت يوما ً لطــرف لبناني دون
اآلخر بل دافعت عن حقــوق جميع اللبنانيني من
دون استثناء ،يف وقت كانت ردود الفعل الطائفية
واملذهبية تصدر من مواقع رســمية أخرى .ولعل
مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون يف
مسألة تشكيل الحكومة تعكس هذا التوجه الداعي
دائما ً إىل تحقيق الرشاكة الوطنية واملحافظة عىل
امليثاقية».

قصر بعبدا

٣

أسـعـد بـشـارة

باسيل يقصي فرنجية
نجح النائب جبران باسيل في تأكيد
حضوره كابن مدلل لـ»حزب الله»،
وقد انتج هذا النجاح إقصاء رئيس تيار
«المردة» سليمان فرنجية عن السباق
الرئاسي ،بعدما لعب االبن المدلل بكل
طاقته على وتر الدالل ،فجمّ د «حزب الله»
ترشيح فرنجية الى حين وربما الى االبد،
وتعطلت بالتالي خطة الثنائي نبيه بري
ونجيب ميقاتي إليصاله الى قصر بعبدا
بطريقة سلسة تشبه إعادة التجديد للرئيس
نبيه بري بـ  65صوتاً.
كان فرنجية محظوظا ً في العام ،2016
فاللقمة وصلت الى الفم ،لكنه لم يتجاوز
«حزب الله» ،فلم يشارك في جلسة نيابية
كان يفترض أن تنتخبه رئيساً ،وهكذا
انتخب العماد ميشال عون رئيساً ،وحصل
فرنجية على شيك مؤجل لست سنوات،
ليتبين اليوم أن الرصيد ما زال محجوزا ً
لالكثر تمثيالً ولألكثر فائدة للحزب ،وليس
لألكثر وفاء وانضباطاً.
كان فرنجية قد حاز قبل العام 2016
على شبه إجماع عربي ودولي ،ولم يكن
اتصال الرئيس الفرنسي به االشارة الدولية
الوحيدة التي اعطيت النتخابه ،بل حاز
على موافقة وغطاء اميركي وروسي وعلى
مباركة سعودية .تروي شخصية لبنانية
أنه طلب منها المجيء الى سفارة غربية
في باريس ،واالتصال بخط آمن الى بيروت
لتبليغ وجود موافقة على انتخاب فرنجية.
ويروى ايضا ً ان السعوديين باركوا مسعى
الرئيس سعد الحريري وغطوه ،وكاد
فرنجية أن يصبح فخامة الرئيس ،لكنه
امتنع واصطف خلف «حزب الله» ،فوصل
العماد عون الى القصر ،هو والصهر،
وخطتهما ان ال يخرج االثنان منه ،بل ان
يبقيا معاً ،على طريقة التسلم والتسليم.
كمَ َن الصهر لفرنجية طوال السنوات
الست الماضية وانتظره على الكوع .كان
إفطار السيد حسن نصرالله بداية البوح
الرئاسي ،فبعده انطلق فرنجية ليقوم
بجولة اتصاالت باعتباره المرشح الطبيعي
الذي ضحّ ى بست سنوات رئاسية ،كي
تصل هذه اللحظة ،التي بدأ فيها باسيل
إجهاض رئاسة فرنجية ،وذلك على الرغم
من تبادل الكالم المعسول بين الرجلين
كنتيجة لإلفطار.
فرمل باسيل توجّ ه «حزب الله» إلعالن
تأييد فرنجية رئيساً ،فطارت المواعيد
المستعجلة لدى رئيس مجلس النواب
لتحديد جلسة سريعة النتخاب الرئيس،
وبات بري يربط بين تحديد الجلسة
واالصالحات ،وهي بدعة دستورية ال
يبررها اال إحراج كبير بين حليفين ،بين
وعد صادق لفرنجية لن يتحقق ،والتزام
صادق بباسيل ،باعتباره صاحب التمثيل
األكبر ،وباعتباره االكثر قدرة على لعب دور
كاسحة األلغام امام الحزب.
بات باسيل بعد إقصاء فرنجية في موقع
المطمئن الى أنه يملك كلمة من «حزب الله»
بعدم دعم اي ترشيح من دون أن ينال
رضاه ،وهذا بحد ذاته فيتو قابل لالستعمال
الى ما شاء الله .يحاول باسيل اليوم ان
يغازل رئيس «الحزب التقدمي االشتراكي»
وليد جنبالط ،وان يطوق بري وميقاتي،
وأن يفرض تشكيل حكومة له فيها الثلث
المقرر ،واال فإن الفوضى الدستورية التي
ستحدث ستكون عامالً مانعا ً الستمرار
حكومة تصريف األعمال.
عاد باسيل الى لغة الرئيس االكثر تمثيالً
لدى المسيحيين ،ومنها انطلق ليقضي
على فرص فرنجية ،واليها يعود ،مرة عبر
استدراج غطاء من بكركي العتمادها قاعدة
ومعادلة ثابتة ،ومرة عبر ترجمة المعادلة
الى تصنيف اي مرشح وفق معادلة
حصرية هي اآلتية :إما يكون االكثر تمثيالً
وإما يرشحه االكثر تمثيالً.
وفق هذه القاعدة يرمي باسيل في
السوق اسم ندى بستاني على سبيل
االختبار أو التسلية ،لكنه يبقى متمسكا ً
بسالحه األقوى ،فهو االبن المدلل لـ»حزب
الله» ،الذي ال يخشى المنافسة.
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لجنة المال ُتنهي الموازنة و»"القوات"» ترفضها بال أرقام واضحة وإصالحات

جه العتماد سعر  10أو  12ألفًا للدوالر الجمركي
تو ّ
أكـــرم حـــمـــدان
أنهت لجنــة املال أمس مناقشــة
مرشوع قانون موازنة العام  ،2022عىل
أن يُع ّد رئيســها النائب إبراهيم كنعان
تقريرا ً يتضمّ ــن املواد التي تمت املوافقة
عليها وتلك التــي ت ّم تعليقها ،واإليرادات
بموجب سيناريوات وزارة املال .
وعلمت «نداء الوطــن» أن النقاش
توقف أمــام الــدوران يف حلقة مفرغة
وعىل قاعدة اإلختيار بني السيّئ واألسوأ
واألقل وجعــا ً عىل الناس ،ال ســيما أن
هذه املوازنة هي ملــدة ال تتجاوز األربعة
أشهر ،واملطلوب أن يتم التحضري ملوازنة
حقيقية ترتافق مع خطة إصالحية للعام
 2023وليس فقط إحتساب أرقام وإعداد
«"نحن بين السيّئ واألسوأ"»
موازنة دفرتية.
ّ
ألفاً ،أو إلبقــاء التعرفة عىل ما هي عليه
وتوقعــت مصادر يف اللجنة أن يُنجز
مــن دون تعديل عىل الـــ ،1500ونحن
التقرير خــال مهلة أســبوع ،وبالتايل
نجنح نحو أقــل يشء ممكن يف املرحلة
بتنا عىل مســافة غري بعيدة من الجلسة
الحالية ،آخذين يف االعتبار حاجة الدولة
النيابية العامة إلقــرار املوازنة ،كما أن
أيضا ً لإليرادات ،علما ً أن ال نظم إصالحية
النقاشــات صوّبت نحو إمكانية أن يتم
ورقابيــة قادرة عىل حمايــة املواطن يف
إعتماد رقــم بني  10و 12ألفــا ً للدوالر
ّ
الجمركي وليس كما كان مقرتحا ً سابقا ً
البــت مرتوك للهيئة
هذه املرحلة ،وأمر
العامة».
عــى أســاس  20ألفاً،
وأشار كنعان إىل أنه
علما ً أن هــذا األمر هو
«ســنأخذ يف اإلعتبار ما
من مسؤولية وصالحية
الحكومة وليس اللجنة أو تراجعت النفقات من
ســيقدّمه وزيــر املال يف
اليومني املقبلني ،لنضمّ ن
املجلس النيابي.
 47ألف مليار كما
وبعد الجلســة قال قدّمتها الحكومة في هذا املستند ضمن التقرير
الذي سنعدّه ،لنكون أمام
كنعــان« :أنهينــا اليوم
مشروع الموازنة إلى
ايرادات ونفقات جديدة،
مناقشة مرشوع موازنة
العــام  ،2022والتقرير  37ألف مليار واإليرادات كما طلبنا ،وقد تراجعت
الذي سأعدّه سيتضمّ ن ستنخفض من  28ألف النفقات من  47ألف مليار
املــواد املوافــق عليها مليار إلى  25ألف مليار كمــا قدّمتها الحكومة يف
مــروع املوازنة ،إىل 37
وتلك التي تــ ّم تعليقها،
ألف مليار ،أي بانخفاض  10آالف مليار،
واإليرادات بموجب ســيناريوات وزارة
ما يخلق حــدا ً أدنى من التوازن ،علما ً أن
املــال ،فالحكومة كانت بانيــة الدوالر
اإليرادات ستنخفض بدورها ،ألن وزارة
الجمركــي والــدوالر الرضيبي عىل 20
املال بنتها عــى دوالر جمركي يبلغ 20
ألفاً ،وهو ما لم نــر به ،ألن الحكومة
ألف لرية ،وستنخفض من  28ألف مليار
لم تخرج بهذا القرار ،وال سند قانونيا ً له
إىل  25ألف مليار».
وال مرشوع قانون يتع ّلق به أحيل إلينا يف
وقال« :بكل رصاحة ،نحن بني السيئ
املجلس النيابي».
واألسوأ ،والســيئ هو إرسال موازنة إىل
أضاف« :قدّم وزير املال إقرتاحا ً قال
فيــه إنه ّ
املجلــس النيابي لتقــرر الهيئة العامة
حض ســيناريوين ،األول عىل
املناسب يف شأنها ،واألسوأ هو ترك البالد
أســاس  12ألفاً ،والثاني عىل أساس 14

حاصباني وأيوب والحاج في مجلس النواب

عىل أســاس القاعــدة اإلثنتي عرشية،
مع ما يعنيه ذلك مــن تجميد للخدمات
واإليرادات وعــدم القدرة عــى تقديم
التحسينات اإلجتماعية للمواطن».
وتابع كنعــان« :ســأقوم بإعداد
تقرير لجنة املــال حول مرشوع موازنة
 ،2022عىل أن يتضمــن كل املالحظات
والتحفظات ،منــي ومن الزمالء النواب،
عىل أمــل أن يكون الوضــع الذي نحن
فيه عربة للمرحلــة املقبلة ،وأن يوضع
مرشوع موازنــة العام  2023بشــكل
أفضــل ،وفق رؤيــة إقتصادية واضحة
وإصالحات تصحيحية ال بعملية تجميع
أرقــام وتدفيع الناس ثمن السياســات
الحكومية السابقة».

عبدالله

وأكد عضو «اللقــاء الديموقراطي»
النائب بــال عبدالله لـ»نــداء الوطن»
أن «املطلوب تحمل املســؤولية من قبل
الجميع وعدم التهــرب والتلهي بجنس
املالئكة واملشــاركة يف اتخــاذ القرارات
الالزمة لتأمني الحــد األدنى من التوازن
بني النفقات والواردات لكي تســتطيع
مالية الدولة تأمني املطلوب عىل األصعدة
الصحية والرتبوية والوظيفية».

خواجة

ودعــا عضــو كتلــة «التنميــة

والتحرير» النائــب محمد خواجة ،عرب
الوزراء السابق النائب غسان حاصباني
«نداء الوطــن» ،إىل «التفتيش يف األماكن
يف مؤتمــر صحايف عقده باســم تكتل
املظلمة لتأمني مصادر تمويل وإيرادات
«الجمهوريــة القويــة» يف حضــور
للخزينة من مثل األمالك البحرية وضبط
النائبني غــادة أيــوب ورازي الحاج،
الجمارك والتهــرب الرضيبي والتفتيش
«رفــض «القوات اللبنانية» الســر يف
عن نسب أرباح بعض الرشكات الكربى
موازنة خالية مــن الوضوح يف األرقام
من مثل رشكات النفط ،إىل جانب اعتماد
واإلصالحات».
الرضيبــة التصاعديــة كحل أســايس
وقال« :مــا زلنا حتى اللحظة أمام
وجذري».وقال« :نحن يف
ســيناريوات وأرقــام
ظروف إســتثنائية ولكن
مختلفة وأســعار دوالر
البلد بحاجــة إىل موازنة
متعــددة وعائــدات
النقاش توقف أمام
لكي تنتظــم إدارة الدولة
شــكلية عىل الورق كي
الدوران في حلقة
واملطلــوب أن نكــون
نغطي نظريا ً مصاريف
مرتقبة ،كذلك ،ال يوجد
واقعيني بالنسبة لألرقام مفرغة وعلى قاعدة
ولكن يجــب أن ال نقبل
أي فكــرة عــن كيفية
اإلختيار بين السيّئ
موازنة الـ 2023إال ضمن
تغطية أي عجز مرتقب
خطة إصالحيــة ،فنحن واألسوأ واألقل وجعًا
يف املوازنة».
على الناس
بني املطرقة والســندان
وأضاف« :نشــهد
وعلينا الذهــاب نحو الخيــارات األقل
جدال ً وأرقاما ً تأتي من الحكومة ترتبط
وجعا ً للناس وخصوصا ً الرشائح الفقرية
بســعر الرصف وبالدوالر الجمركي أو
ويجب أن تفتش الحكومة بكل وزاراتها
بدوالر يعتمد يف أجزاء من الســنة ،كما
عن مصادر لتأمني الواردات واإلستفادة
نرى عدم وضوح يف املقاربة التي تحدد
من التجربة التي قام بها نواب وأعضاء
ما املطلوب مــن هذه املوازنة ان تحقق
لجنة األشغال بخصوص املرافق واملطار
وقد مىض  8أشــهر عىل بدء الســنة،
واإلقرتاحات التــي أق ّرها مجلس النواب
وقدمنــا تحفظاتنــا ومالحظاتنا عىل
بهذا الشأن».
املوازنة خطيا ً لتضمينها يف تقرير لجنة
املــال واملوازنة ونتمنّــى أن يتم تعديل
جذري يف مقاربة املوازنة من قبل هذه
حاصباني
الحكومة أو أي حكومة الحقة».
بدوره ،أعلــن نائب رئيس مجلس

مســـاحة حـــرّة

خطوة بقاء رئيس الجمهورية في القصر وتداعياتها على الوزراء
مــجــيــد مــطــر

(*)

لقد حســمت الدولة الحديثة مســألة خضوع
الحاكــم واملحكوم للقانــون ،أي الخضوع ملوجبات
األنظمة األساسية التي تنظم املجتمع ،وتحكم عمل
مؤسسات الدولة ،وتحديدا ً الدستور باعتباره القانون
األسايس واملصدر األسمى للترشيع.
فكل عمل ال يتوافق مع احكام الدســتور يعترب
الغياً ،وال يلــزم الدولة واملجتمــع يف يشء ،حتى يف
الظروف الطارئة والتي تتعلق بمســألة استمرارية
الدولــة ،ال يمكن معهــا تجاوز احكام الدســتور
الواضحة ،حيث ال اجتهاد يف معرض النص.
وقد ن ّ
ظــم الدســتور اللبناني موقع رئاســة
الجهمورية انتخاباً ،أهليــة ،مدة والية ،وصالحيات
كرشيك يف السلطة اإلجرائية.
فقد نصت املادة  49من الدستور عىل أن رئاسة
رئيس الجمهورية تدوم ملدة ســت سنوات ،وال تجوز
إعادة انتخابه اال بعد ست سنوات النتهاء واليته.
اذا ،هنا النص رصيح ،املدة ست سنوات تحسب
من يوم انتخابــه ،حيث يكون انتهاء الوالية يف اليوم
نفسه بعد ميض ست ســنوات .فالرئيس الحايل قد
انتخــب يف  31ترشين األول  2016وســوف تنتهي
واليته يف  31ترشيــن األول  2022من دون زيادة او
نقصان .كذلك يف ما يتعلق بعدم انتخابه اال بعد مرور
ست ســنوات عىل انتهاء واليته ،فهذا يشري اىل انه ال
يمكن ،ال ملجلس النــواب وال لرئيس الجهمورية ،وال

ألي ســلطة يف لبنان ان تمدد واليته او تعيد انتخابه
اال بموجب تعديل دستوري يجيز ذلك .وبما أن الواقع
الســيايس معروف للجميع ،لناحيــة ان كثريين من
القوى السياســية يعارضون بقاء الرئيس عون يف
سدة الحكم ،فضالً عن عدم وجود حكومة فاعلة ،فال
امكانية للحديث عن تعديل دستوري ،من الناحيتني
الدستورية والسياسية.
وبعد استعراض هذا الواقع الدستوري ،ويف حال
صحّ ت التوقعات ،واتخــذ الرئيس عون القرار بعدم
مغادرة القرص الرئايس ،مــا هي تداعيات ومفاعيل
ذلك من الناحية الدســتورية والسياســية ،وما هو
موقف املؤسسات الدســتورية األخرى ،وما هو دور
الوزراء يف التصدي لذلك الواقع املستجد؟
اســتنادا اىل ما تقــدم ،بعد انتهاء مدة الســت
ســنوات يصبح الرئيس بال صالحيات ،وغري مخول
االشرتاك يف اصدار املراسيم ،ويصبح وجوده يف القرص
وجودا ً معدوما ً مــن أي مفعــول قانوني ،ولحظة
انتهاء مدة الســت ســنوات ،يصبح ملزما ً بمغادرة
القرص الرئايس ،ويف حال لم يقم بذلك يصبح يف موقع
اغتصاب الســلطة وكل ترصف يقوم به يعترب بحكم
الالغــي ،ومعدوم االثر ،وال يرتــب عىل مخالفته أي
مسؤولية ،ال بل العكس من ذلك تصبح مخالفته امرا ً
واجباً ،واال تعرض من نفذه ،للمســاءلة واملحاسبة.
فرئيس الجمهورية حكمه يف هذا حكم املوظف الذي
تنتهي خدمته لبلوغه الســن القانونية بحيث يفقد
صالحيــة اتخاذ القــرار اإلداري او أي ترصف آخر.

فمدة الست سنوات تنطبق عليها مفاعيل بلوغ السن
القانونية للموظف.
معلوم أن الدســتور اللبناني يخلو من أي نص
يحدد مركز رئاســة الجمهورية ،فالبقاء يف القرص
ال يخلق واقعا ً دســتوريا ً البتة ،فمــكان الحكم هنا
ال عالقة له بمدة الحكــم وطريقة الحكم ،فالقرص
الجمهوري هو مجرد مكان إقامة .فقد اقام الرئيس
الهراوي يف مقر رئــايس يف الرملة البيضاء .فالرئيس
يحكــم بموجب الدســتور ال بموجب املــكان الذي
يســكنه ،ســواء كان مقرا ً صيفيا ً ام شتوياً ،فعىل
ســبيل املثال ال الحرص يمكن لرئيس املجلس النيابي
او اللجان النيابية ممارسة صالحياتهم خارج بريوت
كــون املادة  26من الدســتور جاء فيهــا« :بريوت
هي مركــز الحكومة ومجلس النــواب» .اما الهيئة
العامة ،فهي ملزمة ان تعقد جلســاتها يف بريوت ما
خال الظروف واألســباب القاهرة ( .)1وعليه يصبح
التســاؤل هنا ذا داللة مهمة :كيف سيتعامل الوزراء
يف حال بقاء الرئيس يف القرص الجمهوري؟
وهل هذا الواقــع يلزم الــوزراء يف يشء ،وهل
يتحملون املســؤولية الدســتورية يف حــال رفضوا
التعاون معه ،ام يتحملون املســؤولية امام مجلس
النــواب والحكومة وقبل كل يشء امام الشــعب يف
حال تعاونوا معه؟ فالوزراء يتحملون تجاه مجلس
النواب تبعة سياسة الحكومة ،ويتحملون فرديا ً تبعة
افعالهم الشخصية.
فهــل يصبح وزيــر املاليــة ملزمــا ً باعطاء

التوجيهات الالزمة لوزارة املالية باالمتناع عن رصف
االعتمادات املتعلقة بالرئيس لعدم مغادرته القرص،
كونه يف حالة اشغال مقر عام تعود ملكيته للدولة من
دون وجه حق ،فال الــزام بالنفقة عليه من الخزينة
العامة .كذلك بالنســبة لوزير االتصاالت فهل يصبح
ملزما بقطع خطــوط الهاتف وكل ما يقع تحت بند
االتصاالت .وقس عىل ذلك لباقي الوزراء.

خالصة

ممــا ال شــك فيه ان عــدم مغــادرة رئيس
الجمهورية القــر الجمهوري ،قفزة يف املجهول،
من شأنها خلق املزيد من عدم االستقرار ،واالنقسام
بني الشــعب ،وهي لن تفيــد يف يشء ،وال تلزم أي
مؤسسة دستورية أخرى يف التعاون معه ،فبمجرد
خلو سدة الرئاسة تنتقل صالحيات الرئيس وكالة
ملجلس الوزراء .هذا النص الدستوري الذي يحكمنا
يف حال عــدم توفر البديل .ومع هــذه الخطوة اذا
وقعت ،يصبح الجميع ملزم بالدفاع عن الدســتور
من الخرق الفاضح واالعتداء عليه.
اللهم انّا ال نسألك رد القضاء ،بل نسألك اللطف
فيه...
(*) كاتب لبناني
( )1عصــام نعمة إســماعيل ،النظام الســيايس
والدســتور اللبناني ،املؤسســة الحديثة للكتاب ،لبنان
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ّ
ّ
«المحقة"» يفتح شهيّة القطاعات األخرى
البت في مطالب القضاة "

ة بين اإلعتكاف واإلنتفاض :إفتحوا الجوارير
«السلطة القضائي »
إىل مكاتبهم بعد إرضاب اســتم ّر أشهراً،
طـــونــي كــرم
ما ارت ّد سلبا ً عىل املواطنني كما املحامني
الذين وجدوا أنفســهم أمام صعوبة يف
أثار إعتكاف القضاة املفتوح وغياب
ّ
البت يف ملفاتهم
إفهام مو ّكليهم صعوبة
النيابات العامة عن السمع حفيظة روّاد
منــذ  2019جــ ّراء إنــدالع اإلنتفاضة
قصور العــدل التّواقني إىل انتفاضة تعيد
ّ
الشــعبية واإلقفال العام جراء جائحة
وتحقق
إنتظام عمل الســلطة القضائية
كورونا وصوال ً إىل إرضاب املحامني الذي
إستقالليتها .يف حني تســتفحل القوى
اســتم ّر ملا يزيد عن  6أشــهر وإرضاب
السياسية يف إمالءاتها املعرقلة لسلطتها
املوظفني املتكرر وصوال ً اليوم إىل اعتكاف
التي يعوّل عليها لتش ّكل خشبة خالص،
القضاة ،وفــق ما أوضحــت املحامية
تزجّ املرتكبني املجرمني الفاســدين وراء
ستيفاني صوايا لـ»نداء الوطن».
القضبــان وتنصف أصحــاب الحقوق
ومع تشــديد صوايا عىل أن تعطيل
واملودعني.
القضاء ضاعــف التحديات التي يم ّر بها
ومع التشــديد عىل أحقيّة املطالب
املحامون ،لفتــت إىل أن الرصخة كبرية
املعيشــيّة التي يرفعها القضاة إال أنها ال
اليوم ،والرضر األكرب يرت ّد عىل املواطنني
تق ّل شــأنا ً عن التحديات املعيشيّة التي
الذين يجدون أنفســهم أمام مؤسسات
تم ّر بها القطاعات العسكرية والتعليمية
عاجزة ومقفلة أمامهم من أجل اللجوء
والطبيّة ،ما يفتح الباب أمام القطاعات
إليها لتحصيل حقوقهم ،مشــرة إىل أن
األخــرى واملوظفــن يف القطــاع العام
امتناع قضاة النيابــة العامة عن قبول
للتصعيد وشــ ّل املرافق العامة من أجل
الشــكاوى ما خال تلك التي تض ّم جرائم
تحســن ظروفهم وإن كان عرب اقتطاع
قتل ،دفــع أحد املواطنــن اىل مخاطبة
ســلفات من احتياط املوازنة تحوّل إىل
النائــب العــام قائــاً:
صناديــق خاصة أســوة
«بقتلــوا وبرجــع بقدم
بالقضاة الذين يعوّلون عىل
شكوى لطالب بحقي؟».
إىل
تحويل  35مليــار لرية
مجاراة القضاة
وإذ أكدت وجوب أن
صنــدوق التعاضد الخاص
للسياسيين طوال
تصبّ املواقف اإلحتجاجية
بهــم مــن أجل تحســن
الحقبة السابقة
املحقــة يف خدمــة البلد
ظروفهم والعودة إىل العمل
وفق ما أعلــن وزير العدل واإلستجابة ألوامرهم عوض استنزاف ما ّ
تبقى
من مؤسسات ورضبها،
هنري خوري بعــد لقائه
واتّصاالتهم أوصلتا
دعت املعنيني إىل تســيري
رؤساء الهيئات القضائية
القضاة إلى الوضع
أعمــال املواطنــن بما
أمس.
المزري
يتالءم والرسالة السامية
وعــى الرغــم من أن
للعدالة.
اعتكاف القضــاة يرتافق
ولم تخ ُل قصور العدل من املواطنني
والعطلة القضائية التي تســتمر إىل 15
املؤمنني بأن اإلنصاف ال يمكن أن يتحقق
أيلــولّ ،إل أن القضاة املناوبني والنيابات
ّإل من خالل القضاة الرشفاء ،رغم إقفال
العامة غابوا عن الســمع وتعطلت مع
األبواب أمامهم جــ ّراء إرضاب القضاة،
هذا الغياب القدرة عىل تقديم الشكاوى
لتؤكد رئيسة قلم جنايات بريوت نسيمة
واإلستجابة لتلك املقدمة لدى قوى األمن
ريحانــي لـ «نــداء الوطــن» ،حضور
الداخيل ،رغم عودة املساعدين القضائيني

هل يستأنف المساعدون القضائيون إضرابهم بعد القضاة؟

املوظفني مــن أجل اســتكمال امللفات
واملعامالت املطلوبة منهــم ،تحديدا ً تلك
املرتبطة باملوقوفني ،مشــرة إىل تعاون
ّ
بــت القضايا
القضاة واســتجابتهم يف
امللحّ ة التي ترفع أمامهم يف هذه الظروف
الصعبة.
ويف موازاة ذلك ،شهدت أروقة قرص
العدل يف بريوت رفع العديد من الشعارات
التي اعتــرت ّ
أن اعتــكاف القضاة عن
مالحقة ملفات الفســاد أوصــل البلد
والقضــاء إىل الوضع الحــايل ،مطالبني
بفتح الجوارير التي تض ّم ملفات الفساد،
واإلنتفاض بوجه التدخالت السياســية
يف القضاء .وعن تلك الرســائل ،أوضحت
املناضلة نوال معويش لـ «نداء الوطن»،
تفهّ م الظروف املعيشــية غــر املقبولة
التي دفعت القضاة إىل اإلرضاب ،مؤكدة
يف الوقــت ذاتــه أن مجــاراة القضاة
للسياســيني طــوال الحقبة الســابقة
واإلســتجابة ألوامرهــم واتصاالتهم،
ّ
الحساســة يف الجوارير،
ووضع امللفات

بعيدا ً عن اإلستمرار يف التعطيل املمنهج
بعيدا ً عن املحافظة عىل شــموخ رأسهم
للمؤسسات بما يضمن تأمني الحماية
أوصلت القضــاة إىل الوضع املزري الذي
للسياسيني املرتكبني وعدم فتح ملفات
يعانونه كما البلد والشعب أيضاً.
الفساد التي قد تؤدي بهم إىل السجون.
وإذ إعتربت ان املطلب األســايس
ويف الختــام ،أوضحت
اليــوم ،يكمــن بقيــام
أن الشعارات التي ُرفعت يف
إنتفاضــة قضائية وعدم
قرص العدل تهدف إىل إيصال
الرجوع عــن اإلعتكاف إىل
مطالبة بتسيير
رســالة تأييــد إىل القضاة
تســيري األمور اإلعتيادية،
أ ّ
كــدت املعــويش عتبهــا أعمال المواطنين ومطالبهــم ،إىل جانــب
الكبري عىل القضاة لوضع بما يتالءم والرسالة التمني عليهم باإلستعاضة
عن اإلعتــكاف بانتفاضة
إعتكافهم من أجل تحسني السامية للعدالة
قضائية وصوال ً إىل محاكمة
ظروفهم املادية بعيدا ً عن
الفاسدين واملجرمني واستعادة دور لبنان
اإلنتفاض دفاعا ً عن املبادئ األساسية
األســايس كبلد للحريــة والعدالة .ومع
لســلطتهم الهادفة إىل بناء املؤسسات
تأكيدها أن عدوى الشــجاعة كما الجبن
الضامنة للجميــع .إذ طالبت بوجوب
يمكن أن تطال جميع القضاة ،ناشــدت
إجبار رئيــس الجمهورية عىل التوقيع
القضاة إتخاذ املواقف الشجاعة ووضع
عىل التشكيالت القضائية التي قدمها
امللفات العالقة عــى الطريق الصحيح
رئيــس مجلس القضــاء األعىل والتي
وتســيري املحاكمات تحديدا ً وأن القضاء
نالــت توقيــع وزير العــدل ورئيس
يشــكل األمل الوحيد إلعادة النهوض يف
الحكومة ،دعت يف السياق وزير املالية
لبنان وفق معويش.
أيضا ً إىل توقيع التشكيالت القضائية،

رؤساء الهيئات القضائية عند وزير العدل واإلضراب مستمر

الخوري :ننتظر مرسوم سلفة
الـ  35مليار ليرة

مشاعر الحزن والفرح تختلط في نفوس الطرابلسيين

الغ ّواصة تعثر على مركب الموت
طــرابــلــس  -مـايــز عـبــيــد

رؤساء الهيئات القضائية عند وزير العدل

إرضاب القضــاة املعلــن
مطلع االســبوع الفائت ،حرض
عىل طاولــة وزارة العدل امس
يف اجتماع عقــده وزير العدل يف
حكومة ترصيف األعمال القايض
هنــري الخــوري مع رؤســاء
الهيئــات القضائية وهم :رئيس
مجلس القضــاء األعىل القايض
ســهيل عبود ،النائب العام املايل
القــايض عيل إبراهيــم ،رئيس
مجلس شــورى الدولة القايض
فادي اليــاس ورئيــس ديوان
املحاسبة القايض محمد بدران.
واوضــح الخــوري بعــد
اإلجتماع الذي دام قرابة الساعتني
انــه «بعد التحرك الــذي قام به
القضــاة واملتعلــق بأوضاعهم
املاديــة والظروف اإلســتثنائية
التي تمر بها البــاد ،والجمعية
العمومية للقضــاة التي عقدت
األسبوع الفائت وتحدث خاللها

القايض الرئيس ســهيل عبود،
كان ال بد من عقد اجتماع اليوم
مع رؤســاء الهيئات القضائية
العدلية واملالية واإلدارية».
واضاف« :لقد ناقشــنا كل
هذه األوضاع وانعكاســاتها عىل
القضاء بشــكل عــام ،آملني أن
تسري األمور يف اإلتجاه الصحيح،
بعد إجراء كل اإلتصاالت الالزمة
بهذا الخصوص ،كمــا نأمل أن
تعود األمور اىل طبيعتها يف قصور
العدل بشكل فعال جدا ً خصوصا ً
أننا عــى أبواب ســنة قضائية
جديدة».
وتابــع« :نحــن بانتظــار
مرسوم السلفة التي تم تحويلها
والبالغــة  35مليــار لــرة من
احتياطي املوازنــة ،وعىل ضوء
تحصيل هــذا املبلغ من الخزينة
وإيداعه يف عهدة صندوق تعاضد
القضاة ،نأمل أن تتحسن األمور

ويتمكن القضــاء من العودة اىل
عمله املعتاد».
وعــن ترقــب لحلحلــة يف
موضــوع اإلرضاب عــى ضوء
املســتجدات التي أشــار اليها،
أجاب الخوري« :أتابــع القيام
باإلتصاالت الالزمة ،املهم أن يتم
تطبيق مرســوم الســلفة الذي
أرشنا اليه واملأخوذ من احتياطي
املوازنة».
وعن املــدة الزمنية املقدرة
لســلوك هذه الســلفة مسارها
نحو صندوق تعاضــد القضاة
قال الخــوري« :نحن نقوم بكل
ما يلــزم لتعجيل هــذا اإلجراء،
فحقوق القضاء مقدسة بالنسبة
اىل الجميع  ،وأنــا عىل يقني تام
بأن ال أحد من املســؤولني يتنكر
لحقوق القضاة ،كما أنه ال يمكن
إيقاف عمــل العدليات ،آملني أن
تسري األمور بطريقة سليمة».

إنتظر الرأي العــام الطرابلــي أخبارا ً من
غوّاصة البحث بعد رحلة أوىل يوم اإلثنني املايض لم
تتم ّكن خاللها من النزول إىل املاء بســبب األمواج،
وبعد أن كان الجيش قد أعلن يف اليوم األول لإلنزال
عن العثور عىل قطعتي ثياب.
هذه األخبار لم تطل ،ويف اليوم الثاني لإلنزال
الناجح الذي قامــت به غوّاصة البحث عن مركب
املوت الطرابليس ،أعلنــت قيادة الجيش  -مديرية
التوجيــه ،أمــس الخميس ،يف بيــان أن «طاقم
الغوّاصة عثــر عىل املركب الغــارق قبالة مدينة
طرابلس ،وذلــك عىل عمق  495مرتا ً ومســافة
 130مرتا ً من موقع الغرق الــذي حدّدته القوات
البحرية».
وانترش الخرب بشــكل واســع عىل وســائل
التواصل اإلجتماعي يف طرابلس ،واختلطت مشاعر

الغواصة لحظة إنزالها إلى البحر (موقع الجيش اللبناني)

األلم والفرح معاً ،واســتعاد الناس اليوم املشؤوم
الذي غرق فيه املركب قبل نحو  4أشهر ولحظات
الحزن التي خيّمت عىل طرابلس ومناطق الشمال
يف تلك اللحظة.
وبهذه الخطوة تكون الغوّاصة قد ّ
حققت أحد
أهم أهدافها بالوصول إىل مركب املوت وتصويره،
لتبــدأ مرحلة البحــث عن بقايا أشــاء أو جثث
للضحايا ،ثم مرحلة انتشال املركب من قعر البحر
إىل سطح املاء ،تمهيدا ً الستكمال مراحل التحقيق
التي تجريها قيادة الجيش يف هذه املأساة وإصدار
النتائج التي ينتظرها األهايل وتنتظرها طرابلس.
تجدر اإلشــارة إىل أن نتائج عمــل الغوّاصة
ســتدحض أي تشــكيك حصل بدورها وإمكانية
تحقيقها النتائج.
ويالحظ من خالل الصور التي و ّزعتها قيادة
الجيش للمركب أنه غارق بوضعه املستقيم وكأنه
عائم يف شكل طبيعي من دون أن ينقلب.

٦

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩١٧السنــــة الـرابـعـة
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الطلب كبير جدًا والعرض محدود

بيع التين والصبّار ...مهنة الشباب العاطلين عن العمل

لم يكن يخطر ببال أحمد ،طالــب العلوم ،أن يبيع
النبطيـــــة ـ رمــــال جـــــوني
التني صيفاً ،فهو كان يعشق الرتحال ،ويميض أيّامه عىل
البحر" ،غري أن الظروف تتطلب أن أكون قرب والدي ،أقله
عند رصيف الكوثرية ـ الرشقية ،يجلس أحمد خلف
أسدد فاتورة االشرتاك واملياه والباقي أجمعه للجامعة".
طاولة وضــع عليها التني والصبّار ،فقــد تحوّل هذان
تحوّل بيع التني والصبار مهنة العاطلني عن العمل،
النّوعان مصــدر رزقه هذه األيام ،بعدما عجز عن إيجاد
فالشــباب يبحثون عــن فرص جديــدة لتوفري مردود
فرصة عمل له ،فقرر بيعهما وقد ارتفع الطلب عليهما
وهذا ما يؤكده مــوىس وقد بدأ ببيع محصوله من التني
هذه األيام ،إضافة اىل أنها تجارة مربحة.
العسالني عند تقاطع النبطية املدينة الصناعية ،يفتخر
قبل ســنوات خلت ،كان بيع التني محصورا ً بأبناء
بحجم أكوازها الكبرية" ،فلكل صنف ســعر والعسالني
حاصبيا الذين يبيعون نتاجهــم يف قرى النبطيةّ ،إل أن
أغىل من البقراتي ألنه نادر هذه األيام".
األزمة اليوم فرضت نفسها عىل الشباب ،فقرروا العمل،
صحيح أن التني ثمرة صيفية غري
ولو بالتني.
مكلفة ،غري أن الكيلو تجاوز الـ 50ألف
عىل طول طرقات النبطية وقراها
لرية لبنانية ،ويختلف السعر بني التني
تنترش بســطات التني والصبار وهي
عائدة بمعظمها للشباب ،ممّ ن قرروا لم يكن يخطر ببال طالب "البقراتي" والتني "العســاني" الذي
خوض تجربة التجارة يف زمن األزمة .العلوم أحمد أن يبيع التين عادة ما يدخل يف صناعة املربيات ،ويعد
من أساسيات املونة الشتوية ،وارتفع
يحمل أحمد كتابــه ،فهو يؤمن
صيفًا فهو كان يعشق
الطلب عىل هذا النوع من التني ،ليكون
أن الثقافة جــزء ال يتجزأ من تطوير
البلد ،غري أنه يدرك أنها ال تطعم خبزاً ،الترحال ويمضي أ ّيامه على بديالً عن الحلويات والشوكوال ،وهو ما
كان يعتمده األجداد "تحالية الشتاء".
فـ"التني والكتاب ال يلتقيان" ،يقول
البحر
اختــار موىس التني دون ســواه
"ولكنني أقرأ يف انتظــار زبون عابر
ألنه عملة نادرة عىل حد قوله ،فالطلب كبري جدا ً يف حني
تعجبه أكواز التني والصبار التي أعرضها".
العرض محدود ،ألن املســاحات املزروعة منه تراجعت
بابتســامة يقابلك وهو يردّد "تني بلدي وصبار وال
كثرياً ،وينطلق الشــباب من أن هذه الثمار غري مكلفة
أطيب" ،يحاول أحمد أن يربمج يومه الطويل الذي يخرتقه
تحتاج فقط قطافا ً "عالنّدى" أي باكراً ،وتتطلب ساعة
بني الحني واآلخر زبــون يريد تينا ً وآخر صباراً ،يؤكد أن
الطلب عليهما كبري جدا ً فهما صحيان ،أضف ّ
عمل تقريباً ،ثم يت ّم حملها اىل البسطة لعرضها.
أن كثرا ً ال
خلف بســطة التــن والصبّار ،قصص مأســوية
يملكون أشجار تني أو صبّار ،وبالتايل يشرتونهما".

رئيس لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني يلتقي فصائل منظمة التحرير

لجنة وزارية ومشروع إلستبدال
بطاقة الهوية الزرقاء
صيــــدا ـ محمـــد دهشـــة
تميض «لجنة الحوار اللبناني – الفلســطيني»
برئاسة الدكتور باسل الحسن قدما ً يف تخفيف معاناة
الالجئني الفلســطينيني يف لبنان ،مقتنعا ً ان استقرار
املخيمات وتوفري الحيــاة الكريمة البنائها عنرصان
اساســيان لحفظ لبنان وأمنه واستقراره ومسرية
الســلم االهيل فيه ،مع تزايد املخــاوف من انفجار
اجتماعي وشيك عىل وقع ارتفاع نسبة الفقر املدقع
جراء تراجع خدمات «االونــروا» من جهة وانعكاس
االزمة اللبنانيــة من جهة أخــرى .وأبلغت مصادر
فلسطينية لـ»نداء الوطن» ان اللجنة بارشاف الحسن
بدأت سلسلة لقاءات مع القوى الوطنية واالسالمية
لرشح رؤيتها املستقبلية ملهامها والتي سرتتكز عىل
مســارين ،االول :متابعة ومعالجة القضايا املتعلقة
بحياة الالجئني الفلســطينيني ببعديها االنســاني
واالجتماعي ،والثاني :السعي لتحصيل الحقوق املدنية
واالنسانية ويف مقدّمها حق العمل والتملك .وأوضحت
ان الحســن ابلغ القوى الفلسطينية القيام بخطوات
يف ســبيل تنفيذ هذه الرؤية ومنها تشكيل لجنة من
الوزارات اللبنانية املعنية بالشأن الفلسطيني وخاصة
الخدماتية منها مثل الصحة ،الرتبية والتعليم ،العمل
والشؤون االجتماعية ،اســتكماال ً للدور اللبناني يف
دعم القضية الفلسطينية وشعبها «االونروا» كونها
املســؤولة االوىل عن رعاية الالجئني مع العجز املايل
املرتاكم ،ومنهــا العمل عىل مــروع تغيري بطاقة
الهوية لالجئني الفلسطينيني الزرقاء والكبرية بأخرى
بيومرتية وقد اصبح يف مرحلة متقدمة من االنجاز.
وقد زار الحسن مخيم مار الياس يف بريوت يرافقة
العميد رحال والتقى يف مقر التعبئة والتنظيم لحركة
فتح بقيادة فصائل منظمة التحرير الفلســطينية يف
لبنان برئاســة امني الرس فتحي ابو العردات ،مؤكدا ً
ان هذه الرؤية تحتــاج إىل إعادة هيكلة لجنة الحوار،

وتوظيف القدرات املتوفرة لديهــا وفق االصول ،بما
يضمن تنفيذها مســتقبالً وإنجاز املهام امللقاة عىل
عاتقها ،ولفت إىل أن لجنة الحوار ســتعتمد بشــكل
كبري عــى فريق العمل املكون مــن مندوبني عن 13
وزارة لبنانيــة ،ويف املرحلة املقبلة ســيكون هدفها
تنفيذ ما تم التوافق عليه بني مختلف القوى واألحزاب
اللبنانية والــذي تضمنته الرؤيــة اللبنانية املوحدة
للتعامل مع الوجود الفلســطيني يف لبنان ،مشريا ً اىل
سلسلة املشاريع التي رعتها وسعت لها لجنة الحوار
وأبرزها معالجة مشــكلة العقــار  39يف مخيم نهر
البارد ،ومرشوع الكهرومائية والذي سيفيده بالتغذية
الكهربائية ما ال يقل عىل  8ساعات اسو ًة بجواره.
منذ ســنوات ،انجزت الدولة اللبنانية خطوات يف
االتجاه الفلســطيني من دون ان تصل اىل خواتيمها
النهائية يف اقرار ترشيعــات رضورية تمنح الالجئ
حقوقه املدنية واالجتماعية واالنســانية الســباب
مختلفة ،اطالق «لجنة الحوار اللبناني  -الفلسطيني»
لـ»رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلســطيني
يف لبنان» 20( ،تموز ،)2017ترجمة لوثيقة سياسية
أعدتها «مجموعة العمل اللبنانية حول قضايا الالجئني
الفلســطينيني يف لبنان» ،وتضم ممثلني عن مختلف
الكتل النيابية يف مجلس النواب اللبناني بالتنســيق
والتعاون مــع «اللجنة» حول القضايــا التي تتعلق
بالالجئني الفلسطينيني يف لبنان .وعقدت «مجموعة
العمل» أكثر من  50اجتماعا ً منتظما ً شــهدت حوارا ً
معمقــا ً ورصيحا ً حــول الجوانب املعقــدة من هذا
امللف ،من أجل التوصل إىل صوغ نص شــامل بهدف
تزويد الدولة اللبنانية ومؤسساتها بتوجيهات وطنية
ثابتة ومستمرة حيال الالجئني وقضيتهم ،وانطلقت
من الحرص عــى معالجة املشــكالت التي يعانيها
الفلســطينيون كدولة مضيفة عىل الصعد املعيشية
واالجتماعيــة والخدماتية ،ولجهــة عالقاتهم مع
مؤسسات الدولة.

الحسن خالل لقائه قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية

بانتظار الزبائن

بالعرشات ،فهناك من يعمل ّ
ليوفر قسط جامعته ومنهم
من يعمل ليؤمن الدواء والطعــام لعائلته .لم يكن أمام
محمد خيار آخر غري بيعهمــا لتوفري متطلبات حياته
وجامعته ،ففرص العمل باتت محدودة يف لبنان والهجرة
ليست ّ
ميسة ،هذا ناهيك عن أن الراتب يف الغربة استق ّر
عىل الـ 500دوالر إن وجد ،فـ"الغربة لم تعد تطعم خبزا ً

كالســابق" .لم تكن مهنة بيع التني والصبار مرغوبة
سابقا ً عند جيل اليوم ،الذي كان يهتم "بالربستيج" أكثر،
غري أن اشتداد األزمة وحاجة الشبان ملورد رزق دفعاهم
اليها ،وتحوّل محمد وعيل وموىس وعرشات غريهم بائعي
تني جوالني ،يعرضون بضاعتهــم عىل املا ّرة ويفرحون
ببيع كل صندوق.

فوج إطفاء بيروت يبرّد األهراءات...
واألهالي" :وقعتوهم بس نحنا صامدين"
إحتل حريق أهــراءات مرفأ
بريوت واجهــة االهتمام واالحداث
امس ،وقد بــدأ فوج إطفاء بريوت
عمليــة التربيد ،بعــد تهديد أهايل
ضحايا وشــهداء انفجــار مرفأ
بريوت بالتصعيــد وباقفال البوابة
رقــم  9يف املرفأ اذا لــم يبارشوا
باالطفــاء .تهديدهــم هــذا أتى
خالل وقفــة تضامنيــة نفذوها
امــام البوابة بعنــوان «وقعتوهم
بس نحنا صامدين» ،شــارك فيها
عدد من املتضامنني معهم رافعني
صور الشــهداء والالفتات املطالبة
باالرساع يف االطفاء من اجل حماية
القســم الجنوبي مــن األهراءات
واملنددة بترصف السلطة؟

الزاهد

وقالت ريمــا الزاهد يف كلمة
باســم االهايل« :منذ عامني ونحن
نتلقى وعودا ً كاذبة ،عامان ونحاول
قدر االمكان تصديقهم ،بتوقيفهم

فوج إطفاء بيروت بدأ إخماد الحريق في أهراءات المرفأ (فضل عيتاني)

للتحقيــق وحتى يف مســاهمتهم
بانهيار األهراءات ،ونحن نعرتض
سلميّا ً فقط ،ونقول لهم ال تدفعونا
لكي نقــوم بالخطــوات التي ال
نريدها ،وسننتظرهم حتى الساعة
 12واذا لــم يبــارشوا باالطفــاء
سنصعّ د ونغلق البوابة الرقم .»9

خلف

وبعــد املبــارشة بإطفاء

الحريق وجه النائب ملحم خلف
«ألف تحية إكبــار ألبطال فوج
اطفاء بريوت املســتنفرين ،منذ
الصباح ،إلخماد نريان األهراءات
الشــمالية» .وقال« :هذا الفوج
الذي قدم الشــهداء يف فاجعة 4
آب يعود اليوم ،نســا ًء ورجاالً،
اىل الصفــوف األماميــة ،بكل
شجاعة وإقدام ،لرفع األخطار
عن الناس».

وزير التربية من الجنوب :السنة الدراسية مطلع تشرين
أعلن وزيــر الرتبية والتعليــم العايل يف حكومة
ترصيف األعمال الدكتور عباس الحلبي خالل جولته
الجنوبية أمس ،تصميمه عىل اســتئناف الدروس،
مشــرا ً اىل أن افتتاح السنة الدراسية سيكون مطلع
ترشين األول املقبل «وهذا التاريخ كان بالتفاهم مع
أركان العائلة الرتبوية لنضمن بداية عام هادئة تتيح
ألوالدنا والتالميذ التســجيل يف املدرسة الرسمية وأن
يتابعوا دروسهم كاملعتاد حتى ال نتأخر كثرياً».
وعن إفادات الطالب التي يحتجزها بعض إدارات
املدارس بحجة عدم ســداد األقساط ،أجاب« :آمل ّأل
أسمع هذه املالحظة ألن املدارس لن تكون راضية عن
هذا املوضوع ،وأقولها بكل رصاحة ال يحق للمدرسة
أبدا ً أن تصادر حق التلميذ بسبب ماديّ  .هذا املوضوع
يح ّل بإعطــاء التلميذ إفادته والتفــاوض مع أهله
لسداد القسط».
ويف ما يتعلق بحقوق األســاتذة املتعاقدين ،قال
الحلبي« :األســاتذة املتعاقدون هم جــزء ال يتج ّزأ
ويش ّكلون الغالبية يف قطاع املعلمني ،لذلك نحن نويل
هذا املوضوع أهمية كربى .حصــل بعض البلبلة يف
أوضاعهم ووعدناهم ببدل النقل الذي لم تفرج عنه
الخزينة حتى اآلن».

وعن إرصار بعض املدارس الخاصة عىل استيفاء
األقساط بالدوالر جدّد التأكيد أنه «يف حال عدم التزام
هذه املدارس استيفاء أقساطها باللرية اللبنانية لدينا
اليوم الوســائل املتاحة بالقانون  515سنستخدمها
بالتأكيد بكل بنوده ،وإن لم ِ
تكف ك ّلها وشــعرت بأن
هذه اإلجراءات ليست زاجرة بما فيه الكفاية سنلجأ
إىل ترشيع جديد يخوّلنا كوزارة تربية اتّخاذ املزيد من
اإلجراءات الفاعلة».
وكان الحلبي قد ّ
تفقد املنطقة الرتبوية يف رساي
صيدا ،واملدرســة العمانية ومدرســة صور الثانية
الرسمية املختلطة و»مؤسسات اإلمام الصدر».

تحـــت المجـــهر

nidaalwatan.com
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ٌ
أحزاب إليها بشكل أو بآخر وأصرّت عليها
أساءت

وزارة العمل بقرة حلوب أو مغارة علي بابا؟

أهال بكم في وزارة العمل .أهال بكم في «بيت العمال» في لبنان .لن نسأل طبعًا عن أحوال عمال لبنان فالجميع يعرف «البئر وغطاه» لكننا سنسأل
عن تلك الوزارة التي أنشئت في  26كانون األول العام  1943باسم مصلحة الشؤون اإلجتماعية وألحقت بوزارة اإلقتصاد الوطني وأعطيت
صالحيات اإلهتمام بأمور العمل والعمال .وفي العام  1951أنشئت وزارة الشؤون اإلجتماعية وأنيط بها كل القضايا التي تتعلق بالعمل والشؤون
اإلجتماعية .وشيئًا فشيئًا إستقلّت وأصبحت تعرف بوزارة العمل بعدما كانت تعرف بوزارة العمل والشؤون اإلجتماعية .وأ ّول وزير للعمل كان
الرئيس سليم الحص في حكومة الرئيس رشيد كرامي في عهد الرئيس أمين الجميل .وابتدأت الحكاية.
نــــوال نـــصـــر
يف كل مرة يتوجــه فيها اللبنانيون اىل
وزارتهم ،وزارة العمل ،يسمعون من يقول
لهم :ذاهبــون اىل مغارة عيل بابا؟ فهل هو
مجرد صيت أم هي حقيقية واقعية ناصعة
كما الشمس؟ عرشون وزيرا ً (بينهم وزيرة
واحــدة) مروا منذ إنشــاء وزارة العمل يف
لبنان .الوزير الحايل هو مصطفى بريم الذي
جاء يف العارش مــن أيلول العام  .2021هو
من «كوادر» حزب الله .يدين للحزب بوالء
مطلق .ال يهم .هكذا اعتدنا أن تكون طبائع
وأهواء وزرائنا غري أن الســؤال الذي يلحّ
دائماً :ملاذا تتمســك بعض األحزاب بوزارة
العمل وتحرص عىل تكريسها من حصتها؟
نسرتجع أسماء وزراء العمل السابقني
فنجــد أن أحــزاب « القومي الســوري
اإلجتماعــي» و»البعث» و»حــزبُ الله»
كان لها حصة األســد .عاصم قانصو كان
يف الزمن السوري عىل ســبيل املثال وزيرا ً
للعمل بعد أســعد حردان وعــي قانصو
وعبدالله األمني وأتى بعــده طراد حماده
ومحمد فنيش .بطرس حرب وســجعان
القزي ورشبل نحاس وكميل أبو ســليمان
أتــوا بعدما تفلــت لبنان مــن القبضة
الســورية .فماذا يقول عاصم قانصو عن
تجربته (واألحوال) يف وزارة العمل؟ يجيب
«قلبــت الطاولة .الوضع كان ســيئا ً جدا ً
ُ
وأشبه بمغارة عيل بابا» .هل نفهم من ذلك
أن «الصيت» الذي يــازم الوزارة صحيح؟
وهل من سبقوه ،من نفس النهج والتبعية،
كانوا سيئني؟ ال يرغب قانصو يف الكالم عىل
من سبقوه  -ولحقوه -كي ال يخلق عداوات
جديدة وينرصف اىل الكالم عن «نجاحاته»:
«تمكنت من إجــراء إصالحات أهمها أنني
وضعت قانون الشــيخوخة .أيام حكومة
عمر كرامي».
مضت ســبعة عرش عامــا ً منذ كان
عاصــم قانصو وزيــرا ً للعمــل (بني 26
نيسان  2004و 19نيســان  )2005فاين
املنيس؟ يجيب
ذاك القانون الراقــد الراكد
ّ
«لو ُ
طبّق لــكان من أهم إنجازاتنا يف وزارة
العمــل لكن هناك عقلية معينة تســود ال
تريده» ويســتطرد «كل األحزاب التي أتت
عىل الوزارة متمثلة بوزير من قِ بلها أساءت
بشــكل أو بآخر واستفادت من مغارة عيل
بابا» .كيف؟ يجيــب« :هناك مداخيل غري
منظورة يف وزارة العمل».

من اهتمام وزارة العمل

إلى اإلتحاد العمالي ووزارة العمل في آن

بقرة أيضًا

تظاهرة نقابية ( أ.ف.ب)

نســأل وزيرا ســابقاً .نســأل وزيرا
آخر .نســأل ثالثا ً ورابعاً ...وزراء العمل ال
يرغبــون ،بغالبيتهم ،يف الحديث عن عهود
الوزارة كــي ال «تطرطش» بعض الحروف
زمالءهم .ثمــة بروتوكول عند البعض بأن
«ال يتعاطوا يف شــؤون من يستلمون رأس
الوزارة بعد أن يغادروا» .تكتيك .لكن ،نرصّ
عىل معرفة أكثر من دون تسميات .فلنبدأ.
«وزارة العمل هي أشــبه ببقــرة حلوب
مصطفى بيرم
عاصم قانصو
يتزاحمون حولها» .أكثر من وزير ســابق
وواحد فيها ليــس دائما إثنان ،فاملعامالت
التقى عند هذا الوصف .لكن ،كيف تد ّر هذه
التي تحصل فيها رهن الكوميسيونات التي
الوزارة بالذات ّ
املن والعسل وراحة الحلقوم
قد تزيد وقد تنقص بحســب السمارسة،
عىل الوزير ومن وراءه؟ يجيب مرجع سابق
بدءا ً من الحاجب عند املدخــل ،إنتقاال ً اىل
عليم «بالبرئ وغطاه»« :تبدأ املخالفات من
املدير ،وصــوال ً اىل من هو
معامالت الفئــة األوىل ثم
أعىل من املدير .لذلك حرص
تنتقل اىل رشكات الخدمات
املخالفات يف وزارة العمل
التي تطلــب إجازات لعمال
أجانب ووظائف محظورة عاصم قانصو :هناك
بدا دائما ً صعباً.
محلياً .فهنــاك من يدفع مداخيل غير منظورة
هنــاك وزراء قالــوا
إنهم جربوا تقليص نسبة
لتمريــر معامالتــه مــن
في وزارة العمل
املخالفــات لكنهم بالكاد
وبحســب
«زمان وجاي».
واألحزاب تفاوض عليها
نجحوا بذلك بنســبة 40
مناعة الوزير وأخالقياته.
اىل  50يف املئة .نعود لنسأل عاصم قانصو
والتجاوزات ال يقرتفها عادة من هم يف سدة
عن تجربته؟ فهل لــه أن يحدد بدقة نوع
الوزارة بل تنسحب اىل رؤساء املصالح ومن
املخالفــات يف وزارة العمل؟ يجيب بدوره
يعملون يف «مكتب الوزير».
بما أجــاب آخرون «مش حلــوة الوزراء
خصوصيــة وزارة العمــل ،دون كل
يحكوا ض ّد بعضهم» .نلحّ عليه بتحديد ما
الوزارات األخرى ،أن الصفقات التي تحصل
يراه مخالفات متمادية؟ يجيب «إجازات
فيها ليست كبرية (كما تلك يف وزارة الطاقة
ُ
أتيت
عمــل األجانب واحدة منهــا .ويوم
مثال) وغــر محصــورة ،ومجموع واحد

وزيــرا ً كانــوا يعطــون كل مكتب ثالث
إجازات يف األسبوع  .وأنا رفعتها اىل خمس
إجازات .وكان عدد املكاتب خمسني .ولم
ِ
أعط ترخيصا ً ألي مكتب جديد .ويستطرد:
هناك رشكات مثل ســوكلني كانت تعمل
عىل جلب عمال ذكور أكثر من العدد املحدد
لها ،يف حــن أن القانون يلزمها بالتعاون
مع نسبة من اللبنانيني .لذا كانت الرشكة
«تربطــل» مقابــل موافقات مســبقة.
وســوكلني مثل مــن أمثلــة .كان هناك
موظفون يقبضون ورشكات تدفع .وهكذا
كانت تميش األمور ،كما كانت وزارة العمل
تضطر اىل إعطاء موافقات لعمال أجانب
ألن اللبناني كان «مهفهف» .هناك عقلية
ّ
تتغي اليوم».
تكونت لدى اللبناني
يوم كان عاصــم قانصو وزيرا ً للعمل
كان هناك  50مكتب استخدام .ويوم استلم
سجعان القزي الوزارة بني  15شباط 2014
و 18كانــون األول  2016كان عدد مكاتب
إستقدام الخدم  .637لكن ،ملاذا نشعر وكأن
عمــل وزارة العمل يقترص عــى «العمال
األجانب»؟ ملاذا ال يشعر العامل اللبناني أن
له وزارة يلجأ إليها حني يضطر؟

طاقات ورشاوى

ال يخفــي أحــد وجــود طاقات يف
الــوزارة «وهذا ما قــد يفاجئ البعض»
لكن ،نريــد أن نعرف أكثر عــن وزارة
يفرتض أنها «ســاعد» العامل ورئته يف
الضمان اإلجتماعي ولدى أرباب العمل؟

املسيحيون يف الوزارة يشكلون نسبة تقل
عن  22يف املئة .ووزارة العمل ال يمكن أن
تصحح العلل التي فيها إال من خالل ضبط
املخالفات وهي تحتــاج لذلك اىل أمرين:
جهــاز تفتيش قوي لكــن غري موجود.
وجهاز أمني قــادر عىل قمع املخالفات.
يف كل حال ،تكلم ذات يوم رئيس تفتيش
مركزي سابق فقال :هناك شبهة بأن 90
يف املئة من موظفي التفتيش يتقاضون
رشــوة .فما رأيكم؟ األمر اآلخر الالفت
هــو أن ال أحد من املعنيــن إهتم فعليا
بضبط الرشــاوى إعتقادا من هؤالء أنها
ليست أساســية لتكافح «فال صفقات
كبرية وال عقود ضخمــة فيها بل مجرد
خدم وبالتايل ال «يحرز» إستنفار أحد من
أجل لجم الرشاوى فيها .أم ٌر آخر يتحدث
عنه من تابعوا امللف :وزارة العمل ليست
الطاقة وال امليكانيــك وال مطار بريوت
وبالتايل من يرتيش يف األوىل تبقى أرباحه
محدودة أما من يفعل ذلك يف البقية فيقد
يُصبح صاحب طائرات خاصة».
أم ٌر آخر أيضــا منع منذ زمن ضبط
الرشــاوى واملخالفات يف الــوزارة وهو
«أنه مستحيل مكافحة الفساد إذا لم يت ّم
تحسني وضع املوظفني املعييش .ووضع
هؤالء كان غالبا ً معدوما ً يف وزارات لبنان»
لكن ،الســؤال هنا :هل املعدوم هو من
يقبض أم هو املســؤول؟ يبدو أن األمور
أخذت مجرى فحواه :نحمي «املعرت» الذي
يرتيش بقروش وعــره نحمي «الكبري»
الذي يرسق وال يشبع.
حني نتكلم عــن وزارة العمل تلفتنا
إنجازات .إفتتاح دائرة للوزارة يف جونيه
ثم يف عكار عىل أيام سجعان القزي كان
إنجازاً .هل علينا أن نبحث عن اإلنجازات
أم أن نــيء عىل «القبائــح»؟ عاصم
قانصو يحكــي ويرسد عــن إنجازاته
وبينها أنه أعطى ترخيصا ً إلنشاء نقابة
عمال كازينو لبنان «وهو ما أشــاد به
البطريرك مارنرصاللــه صفري» عىل ما
قال .لكن ،مقابــل نقابة عمال الكازينو
كم وكم نقابــة ُرخص لها تتبع حركات
وتيــارات يف املقلب اآلخــر؟ يجيب «أنا
كنــت من املطالبني بإنشــاء نقابة ولو
لثالثة عمال .ولم أكن طائفيا أبداً .منحت
الرتاخيص لكل من طلبها».
لن ندخل مع معاليــه يف جدال بات
محســوما ً لدى الجميع وأضاع بوصلة
الحركة النقابية .مــع التأكيد أنه ليس
وحــده املســؤول عــن والدة النقابات
واإلتحادات كما الفطر.
ننهي؟ ملــف وزارة العمل ال ينتهي
عند هذا الح ّد وللبحث صلة.
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ألبومان مرتقبان لجاهدة وهبة
مع أحالم مستغانمي وساري وعيّاد خليفة
ّ
صوتها ال ُيختص ُر بأوتار صوتية وأدا ٍء غنائي ّ حي ّ ومس َّ
يشكل بنيانًا
جل ،بل
مرصوصًا في خالصته ،وفي تجربتها بلفيفها وفي تراكمها .انسيابيًا
ّ
محطا ٍ
ت عدّة ،مسدو ًال على كتف األغاني
يتجلّى صوتها أيضًا في
ّ
والقوالب الغنائيةُ ،مس ّ
ى بشغ ٍ
المتلقي
ف فنّي ٍّ كما ٍء َش ُروب ُيص ِّي ُر
ج ً
َشري َب ُه .صوت الفنانة جاهدة وهبه يوائم بين الطربي ّ المقامي ّ

َّ
المشرقي ّ العربي ّ األصيل في
شقيْه الخفيف والثقيل أو الشعبي ّ
والنخبوي ،والحداثي ّ المعاصر المش َّرع على التجريب وحرّية البحث
والتحليق والحفر واالستقاء والتلحين ومتفرّقا ٍ
ت على أنوال مختلفة،
ً
خلفية
والغربي ّ في تن ّوعه والعديد من ألوانه (األغنية الفرنسية والجاز
على سبيل المثال ،وسواهما) ،والصوفيّ ،والديني ّ والدنيويّ ،وغيرها.

هــــــالــــــة نــــــهــــــرا
ِ
وبإمكانــات
حنجرتهــا بطاقاتهــا
املزاوَجة بني املدوَّن أو املحفوظ والراســخ
من جهة ،وبني الترصُّف والتأليف الفوريّ
واندماج يف
اآلنــي املتأتّي عــن انســجا ٍم
ّ
ٍ
الحالة املوســيقية من جهةٍ أخرى ،تُع ِّرجُ
عىل االرتجــال وصــوال ً إىل التلحني الذي
ثبّتَتْ ُه وأطلقتْهُ .يصعب الفصل بني صوتها
واملشمول الزاخر فيه .من حق أيّ شخص
َ
أن يحــبّ جَ
ــرس صوتِها أي القماشــة
الصوتيــة ( )Timbreأو أن ال يحبّه ،ومن
ّ
حق الذين يحبّونه كثــرا ً يف العالم العربي
ً
والعالم أن ّ
أغنية لديها عىل أُخرى أو
يفضلوا
نمطا ً أو لونا ً غنائيا ً عىل آخر ،فهذه مسألة
نســبي جدا ً يف
وميول فنية وهذا أم ٌر
أذواق
ٍ
ٌّ
ٍ
ّ
ّ
ومثقف.
اق
ر
و
كبري
جاهدة
جمهور
ي.
التلق
َ
ٍ
ّ
املحصلة ،موضوعيا ً ال يمكن عدم احرتام
يف
هــذا الصوت برصانته وعمقــه ،وقدراته
الكبرية وجرأته ،ومدى تم ُّرسه والثقافات
وشجي ودافئ
التي يعكسها .صوتها جمي ٌل
ٌّ
ُبتهــ ٌل ومغ ِّر ٌد وصادح
ودافق ،ومطوا ٌع وم ِ
وقويّ وحنون يف آن .هذا الصوت فري ٌد وذو
ّ
وحساس ،والم ٌع
شخصية ،وجا ٌّد ومجتهد
وأنيق ،ومتبحّ ٌر ووثريٌ َ
وف ْخمٌ ،يناجي القلب
ّ
ويشف يف أوج صالبته.
واملسامع،
قالت جاهدة لـ"نــداء الوطن" إنها
خالل "فرتة" كورونا وأزمة لبنان املستم ّرة
حتى يومنا هذا ســجّ ْ
لت ألبومَني ،أحدهما
يســتكمل عم َلها ومرشوعها مع الروائية
واألديبة والكاتبة الجزائرية املعروفة أحالم
مســتغانمي ،وقد صدر منه ثالثة أعمال

جاهدة في أغنية "يا اشتياقي إليك"

لغاية اآلن ،وســوف يصدر كامالً الحقاً،
علما ً بأنها تُصدر األغاني تباعا ً عرب إطالق
واحدة كل فرتة ،فيما األلبوم الثاني بدأت
بإطالق بعض القِ َ
طع منه وقد سجَّ لتْ ُه مع
األخوين ساري وعيّاد خليفة يف فرنسا قبل
األزمة وقبل جائحــة كورونا ،وقد أصبح
جاهزا ً إلصداره كامالً وســيكون بعنوان
"ملح وظالل".
تعتــر جاهدة ّ
تمض
أن أغنيتهــا "ال ِ
األملانــي الكبري غونرت
إىل الغابة" (نــص
ّ
غــراس  Gunter Grassالحائز جائزة نوبل
لآلداب ،من ألحانها ،وترجمة الشاعرة أمل
الجبوري ،وتوزيع كلود شــلهوب) ش ّكلت
منعطفا ً يف حياتها ،وجذبت الناس وهي حيّة
يف عملها ومطلوبة من قِ بَل الجمهور ،وبذلك
َ
أطلقتْها" .حتّى
تعدّها من أهم األغاني التي
الكبري غسان تويني رحمه الله تحد َ
ّث عنها،

مع لطفي بوشناق في الرياض  -السعودية

في غانت البلجيكية مع أوركسترا بروكسل للجاز

والشــاعر الكبري أنيس الحــاج كتب عنها
معتربا ً أنها من أهم األعمال التي صدرت يف
األعوام األخرية" ،كما تقول لنا جاهدة.
من جهةٍ أخرى ،تعترب املغنية اللبنانية
أن أغنية "أَن ْ ِجبْني" ( )2007وهي قصيدة
طويلة (من كلمات مســتغانمي ،وألحان
جاهــدة ،وتوزيع مايك مــايس) من أهم
أعمالها عىل مستوى النضج يف األلحان حيث
ُ
األغنية بزخرفةٍ
بمقامات وتدث ّ ِ
ٍ
رت
استعانت
لحنية ولونية مختلفة جداً ،وقد أحبّ املؤ ّلف
املوسيقي الكبري عبدالله املرصي أن يو ّزعها
لألوركسرتا ِّ
السمفونية ،علما ً بأنها قدّمتْها
سابقا ً يف حفالت يف بريوت وسواها .تجدر
اإلشارة إىل أنها صدرت يف األساس مع بيانو
وتشي ّلو (.)Cello
ً
قائلة" :كذلك أعترب
وأردفت جاهــدة
ّ
ُ
طلبــت من الله" (مــن كلمات
أن "ما

أحالم مستغانمي وألحاني) التي صدرت
العام املايض هامّ ة جدا ً يف مســرتي وقد
ُر ِّشــحت لجوائز عدّة .تلحــن املزامري
ً
والقِ َ
تجربة قيّمة
طع الصوفية شــ ّكلت
َ
َ
مختلفني .أعترب
ومنــاخ
س
بنف
ب
ر
تُقــا
ٍ
َ
ٍ
ُ
َاع يف هذا املضمار،
ب
ال
رحبة
رصت
قد
أنّني
ِ
ُ
نبشــت نصوصاً ،ال لرابعة
ال سيما أنني
ّ
والحلج وابن الفارض وإبن عربي والكبار
املعروفني فحســب ،بل أيضا ً لصوفيني ال
يتمتعون بشهرة وقدّمتُهم غالبا ً بالصوت
العاري من أيّ آلة موســيقية وأُقدّمهم
يف الحفــات بالصوت العــاري حتى من
أيّ تقنية بــا ميكروفونــات .أعترب ّ
أن
العمل عىل هذه النصوص الصوفية ش ّكل
مح ّ
ط ًة هامّ ــة يف حياتــي .واألبرز أنني
ُ
رصت طويلة الباع يف العمل عىل القصيدة
ُ
أصبحت
كيفما كان قالبهــا .بالفصحى

قادر ًة عىل تفكيك مغاليق القصيدة بمعزل
عن تركيبتها وقالبهــا ،وقد تمظهر ذلك
ٍ
قراءات كثيفة
يف الرتاكم مع العمر بعــد
للشــعر وبعد دخويل أمزجــة القصيدة.
معالجة القصائد موسيقيا ً باأللحان ها ٌّم
ُ
اســتطعت أن أُق ّرب القصيدة
يف حياتي.
بالفصحى إىل الناس".
بــن عامَــي  2007و 2019بــرزت
ٌ
ألبومات عدّة لها .نذكر هنا ألبوم "كتبتني"
( ،)2007علما ً ّ
بأن كلمات األغنية ألحالم
مســتغانمي وهي من ألحــان جاهدة:
باألثواب التي تنتظ ُر مواعيدَها/
"كتبتَني
ِ
باملواعي ِد التي تنتظ ُر عُ ّشاقها /بالعُ ّشاق
ِ
باملطارات
الذين أضاعــوا حقائبَ الصرب/
ْ
نســيت أبجديّة بوّاباتها /بالبو ِ
ّابات
التي
جميعُ
بشــوق
(/)...
إليك/
ها
تفيض
التي
ِ
األرصفةِ لخطانا /برشاسةِ ُ
َــــــل
القب
ِ
ّ
تفض اشتباكاتنا."...
التي
كمــا أطلقت "نســيان .كــوم" (أو
"نســيان  ،Com"، 2009بصوت جاهدة
ألحالم مستغانمي) ،وألبوما ً دينيا ً بعنوان
"يدايَ ضارعتان" ("يدايَ ضارعتان إليك يا
يسوع" ترنيمة ،2011 ،من كلمات وألحان
األب مارون أبي نــادر ،توزيع األب فادي
الثالثي
طوق) .ث ّم يف العــام  2012األلبوم
ّ
ً
إضافة إىل "نسيان"
الذي يض ّم "كتبتني"،
وجديدها املتمظهر يف "شذرات يف الوجد"،
وألبوم آخر أُطلق مع مج ّلة "دبي الثقافية"
(مختارات لجاهــدة وهبة) .بعد ذلك كان
ألبوم "مزامــر" ( ،2013ترتيل وتجويد
من مزامــر داوود ،من ألحانها ومن إنتاج
"سات  )"7ث ّم ألبوم "شهد" (.)2014

يف عامَ ْي  2015و 2016تُرجمت أعما ٌل إلديت بياف إىل العربية وتهيّأت جاهدة
إلطالقهــا يف ألبوم لم يبرص النور بعد بســبب مشــاكل يف الحقوق كما أخربتنا
ٍ
بكلمات عربية
املطربة اللبنانية ،بينها " "Non.. Rien de rienالتي غنّتها وهبة
("ال ..وال يش ،ال ،ما ِبنْدَم َع يش") بمرافقةٍ آليّةٍ عىل البيانو ّ
نفذها ميشال فاضل
الــذي ّ
ومبتكر ألغاني بياف ،وكان ذلك بالتعاون مع
توزيع جدي ٍد
تول أيضا ً مهام
ٍ
ٍ
شعراء عرب وفرانكوفونيني .ثم تواىل ألبومَ ا "تُ ْرجُ مان األشواق" ( )2018و"أرض
الغجــر" ( ،)2019علما ً
ّ
بــأن األلبومات املذكورة أعاله قد ســبقتها وتقدّمتها
َ
ٌ
ٌ
أغان للعمالقة.
مع
العرشينات
من
لطقاطيق
وإعادات
تسجيالت عدّة
ٍ
يُحسب لجاهدة اندفاعها الجيل ّ ومثابرتها وهي طويلة َ
النفس واألناة ،وإرصارها
عىل التقدّم والتطوّر املستم ّرين وتوسيع آفاق التجربة يف املسار .كما تُ َ
رفع لها القبّعة
عىل سباحتها عكس التيار والسائد والرائج واملنمذَج واملن َّمط راهنا ً عموما ً يف السوق
الفنية العربية ،وعىل نقش أثرها يف ِس ِج ّل األغنية العربية املعارصة.

في االستديو مع الموسيقي ميشال فاضل

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

خطوات كبرية تتخذها يف
املدى املنظور ،لكن بعض
الرتيّث من شأنه أن يع ّزز
قدراتك وثقة اآلخرين بك.

حاول أن تشعر الحبيب
ببعض الطمأنينة ،فهو أقرب
ّ
تستخف
الناس إليك ،وال
بقدراته عىل مساعدتك.

اتصاالتك ناجحة جدا ً وتتخذ
بعدا ً جديداً ،ما يشعرك بالقوة
وتنطلق بمرشوع خارج البالد.

األمور تسري عىل خري ما يرام
بشأن قرار مصريي تتخذه
والرشيك قريباً ،وتكون نتائجه
إيجابية أكثر من املتوقع.

يحمل إليك هذا اليوم انطالقة
جيدة نحو آفاق واسعة
ونجاحات مهنية قد تساعدك
عىل تطوير قدراتك.

أحداث سعيدة يف طريقها إليك
تظهر مالمحها يف غضون أيام
ألنك عملت جاهدا ً للوصول.

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

تتوضح الصورة أمامك
بفضل مساعدة الزمالء
الذين يكرتثون ألمرك بعيدا ً
عن أي غايات.

مزاج الرشيك يف أحسن حاالته،
فحاول أن تطرح معه كل
املوضوعات التي تشغل بالك،
فتجد الردود املناسبة.

حاول عدم االستماع اىل
اإلشاعات املغرضة عن الرشيك،
وخصوصا ً أن بعضهم يحاول
الفصل بينكما.

عليك أن تبذل مزيدا ً من الجهد
والوقت يف العمل ،ألن ذلك يكون
يف مصلحتك يف األيام املقبلة.

حاول أن تتشارك مع الرشيك
يف اتخاذ القرارات الحاسمة
وخصوصا ً أن بعضها مصريي
يف تحديد العالقة.

عليك ان تحافظ عىل
برسية تامة ابتداء
مشاريعك ّ
من اليوم ،حتى تتجنّب
االعرتاض واالحتجاج.

٩
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ابنة نجيب محفوظ تنشر يومياته
تستعد هدى (أم كلثوم) كريمة
الكاتــب نجيب محفــوظ ،إلطالق
كتابهــا األول بعنــوان "أبي نجيب
محفــوظ" ،الذي يضــم مذكرات
الكاتب الكبــر التي تنرش ألول مرة
بخط يده ،حيث تــدرس هدى عددا ً
من العقــود املقدمة من بعض دور
النرش ،لالستقرار عىل الدار املناسبة

مـــــتـــــحـــــف

لنرش العمل األول لهــا عن والدها
صاحب نوبل الكبري.
وأشــارت هــدى اىل أنها تتحدث
يف الكتاب عن ذكرياتهــا مع والدها
وعالقتــه بأرستــه ،ودور أمهــا يف
حياتــه ،بعــد أن حــاول كثــرون
تهميش هذا الــدور ،عن قصد أو من
ً
قائلــة" :حدثت مفاجأة
دون قصد،

لم نكــن نتوقعها أبــداً ،لكنني أؤمن
بالقدر ،فأثناء ترتيــب غرفة مكتب
والدي الخاص وفرز مقتنياته وكتبه
وأوراقه ،عثرت عىل مذكراته الوحيدة
التي كتبهــا بخط يــده ،التي تُنرش
حرصيــا ً وألول مــرة يف كتابي عن
والدي ،وتكشــف عــن جوانب كثرية
مهمة وخفية يف شخصيته".

ُرمم أواني أثرية ّ
هشمها انفجار المرفأ
 British Museumي ّ
َ
عادت ثماني قطع زجاجية أثرية تهشــمت بفعل
انفجار مرفأ بريوت إىل سابق عهدها بعد عملية ترميم
دقيقة أجريت لها يف متحف " "British Museumيف لندن
حيث ســتُع َرض .وقال مدير املتحف الربيطاني الشهري
هارتويغ فيرش إنه" :بعد عامــن من انفجار بريوت،
يسعدنا أن نعرض هذه األوعية الزجاجية القديمة التي
تعود الحقا ً إىل لبنان قبل نهاية السنة الجارية".
وكانت هــذه القطع معروضة داخل خزانة يف
املتحف األثــري التابع للجامعة األمريكية يف بريوت
لدى حصول االنفجار يف املرفأ الواقع عىل بعد نحو
ثالثة كيلومرتات .وأدى عصف االنفجار إىل سقوط

الخزانة .ومن األوانــي الزجاجية الـ 74التي كانت
فيها ،بقيت اثنتان فقط سليمتني .وتم ّكن الخرباء
من ترميــم  26قطعة من بينهــا القطع الثماني
املعروضة عىل أمل أن يتمكنوا قريبا ً من أن يرمموا
عىل األقل نصف القطع الست واألربعني املتبقية.
وبدأ التعاون عىل هــذا املرشوع بني "British
 "Museumوالجامعــة "األمريكية يف بريوت" عام
 .2021واتســم العمل بصعوبة ودقة كبريتني ،إذ
استلزم فرز كل قطع الزجاج الصغرية ملعرفة ما إذا
كانت تعود إىل األواني املهشمة أو إىل واجهة الخزانة
التي كانت معروضــة فيها .كما تمت عملية الفرز

يدويا ً وبالعني املج ّردة ،قــارن خاللها الخرباء بني
قطع الحطام الزجاجي والشــكل األصيل لألواني.
وبعــد هذه املرحلــة ،بدأت إعــادة تكوين األواني
بواسطة مادة الصقة ،مع العلم أن الصعوبة األكرب
كانت يف ترميم الطبق الكبري والدورق البيزنطي.
واتفق القيّمون عــى رضورة إعادة األواني إىل
شــكلها األصيل ،لكنهم قرروا عدم إزالة التشققات
والعيــوب يف القطع املرممة ،لكي تكون شــاهدة
عىل مأساة " 4آب" .وســيوضح املعرض املراحل
التي م ّرت بها القطع ،من تدمريها حتى وضعها يف
خزائن العرض( .أ ف ب)

أعمال فنية غربية تستقطب اآلالف في متحف بطهران
يســتقطب متحف الفن املعارص يف طهران منذ أكثر من شهرين ،آالف
الزوار الذين يتفقدون أعمــاال ً مرموقة لفنانني غربيني معارصين ،بعضها
يُع َرض للمرة األوىل ،ويش ّكل جزءا ً يسريا ً من تشكيلة قيّمة تعود لعقود خلت.
وتعد مجموعة األعمال الفنية املعارصة املقتناة من املتحف ،األبرز عامليا ً
خارج أوروبا والواليات املتحدة ،وتقدّر قيمة بعضها بماليني الدوالرات.
واعتبارا ً من أواخر حزيــران الفائت ،يقيم املتحف معرضا ً لـ"الفن
الحدنوي واملفاهمي" يضم  132عمالً ألســماء مثل الفرنيس مارسيل
دوشــان ،واألمريكيني سول لويت ودونالد جاد ،والثنائي كريستو وجان
كلود ،بعدما أقفل املتحف أبوابه لفــرات طويلة خالل األعوام املاضية
بســبب تداعيات جائحــة "كوفيد  ."19 -املعرض الذي يســتمر حتى

منتصف أيلول املقبل يحتوي أيضا ً عىل  38تحفة فنية تعرض للمرة األوىل
وزاره حتى اليوم حواىل  20ألف شخص.
وافتتح املتحف يف العام  1977خالل عهد الشاه محمد رضا بهلوي،
واســتوحي تصميمه الخارجي من أبراج الهواء الصحراوية التي عرفت
بها مناطق من البــاد يف حقبات ماضية ،وكانت تهدف اىل تدوير الهواء
البارد يف األماكن ذات الحرارة املرتفعة.
وينسب الفضل األكرب يف إرث املتحف ألرملة الشاه فرح ديبا التي ك ّلفت
يف ذلك الحني ،خرباء بزيارة مزادات يف دول غربية واقتناء أعمال مميّزة .وبقي
جزء كبري من األعمال األجنبية يف مخازن املتحف يف أعقاب الثورة اإلسالمية،
وخصوصا ً أن العديد منها كان يعترب مخالفا ً للتعاليم الدينية( .أ ف ب)

بورتريه فريدا كالو للمرّة األولى في األرجنتين منذ 1998
يُعرض رســم بورتريه ذاتي شهري للفنانة املكســيكية فريدا كالو ّ
حقق العام
املايض أعىل سعر للوحة أمريكية التينية يف تاريخ املزادات ،ألول مرة منذ ربع قرن يف
ّ
مؤسس املوقع.
متحف يف بوينوس آيرس بعدما استحوذ عليه
الرســم الذي يحمل عنوان "دييغو إي يو" (دييغو وأنا) أنجزته فريدا كالو سنة
 ،1949ويف ترشين الثاني املايض بيع مقابــل  34,9مليون دوالر يف مزاد يف نيويورك،
لصالح "مجموعة إدواردو ف .كونستانتيني" ،رجل األعمال وهاوي الجمع األرجنتيني
مؤســس متحف فنون أمريكا الالتينية (مالبا) يف بوينوس آيرس .وستكون اللوحة
نقطة الجذب الرئيسية يف معرض "تررس أوخو" (العني الثالثة) الذي سيعرض خالله

غـــــــــيـــــــــاب

إدواردو مجموعته الخاصة ،إىل جانب أعمال للكوبي ويفريدو الم واملكسيكيَني ميغيل
كوفاروبياس وروزا روالندا ،والربازييل فيسنتي دو ريغو مونتريو.
لوح صلب ،الرؤية املميزة التي تتجىل عرب بورتريهات كالو
وتُظهر اللوحة الزيتية عىل ٍ
الذاتية .ويظهر عىل جبينها وجه زوجها الرسام دييغو ريفريا ،فوق عيون كالو السوداء
التي تنساب منها دموع قليلة .وكان ريفريا يف ذلك الوقت قد تق ّرب من ممثلة مكسيكية
شهرية ،ما ش ّكل مصدر انزعاج ّ
عبت عنه كالو يف اللوحة .ويقدّم املعرض أكثر من 240
عمالً ،لم يتم عرض الكثري منهــا يف األماكن العامة منذ ما يقرب من ثالثني عاماً .وهذه
حالة "دييغو إي يو" التي تُعرض للمرة األوىل أمام العامة منذ ( .1998أ ف ب)

وفاة مص ّور حرب فيتنام تيم بيج

تويف مصوّر حرب فيتنام الشــهري تيم بيج عن عمر
 78عامــا ً إثر رصاع مع مرض الرسطان ،بعد مســرة
مهنية حافلــة .ورغم كثرة األحداث التي غطاها املصور
الصحــايف اإلنكليزي خالل أكثر مــن نصف قرن ،بقيت
سلســلة الصور املؤملة التي أنتجتها عدسته خالل حرب
فيتنام أشــهر أعماله .وبكامــرا " "Leicaاملع ّلقة عىل
كتفه والسيجارة بني شفتيه ،جاب تيم يف ستينات القرن
العرشين شــبه جزيرة الهند الصينيــة جامعا ً لقطات
ساهمت قي توثيق حرب وتأريخ مرحلة .وانطلق يف مهنة

التصوير الصحايف يف مرحلة احتدام حرب فيتنام ،وتحوّل
رمزا ً لجيل من املصورين الشجعان وغري التقليديني.
واســتُلهمت منه الشخصية التي أداها دنيس هوبر
يف الفيلم السينمائي الشهري "ّ ."Apocalypse now
لكن
تجربة فيتنــام أثّرت عىل حياته الخاصة بقدر ما طبعت
حياته املهنية ،إذ لزمه أكثر من عقد للتعايف من الجروح
التي ســببتها له الحرب ،وبعد ذلك جاهر بمعاناته من
ضغوط ما بعد الصدمة.
ويف مطلــع التســعينات ،انتقل تيم بيــج املحبّب

وصاحب الشخصية الجذابة إىل كمبوديا وتعاون مع عدد
من وســائل اإلعالم من بينها وكالة "."France Presse
ونشــط بعد ذلك يف العمل لحفظ الســام وك ّرم ذكرى
صحافيني لقوا حتفهم يف ســاحات الحرب ،وسعى مدى
ســنوات إىل كشف مالبسات اختفاء صديقيه شون فلني
ودانا ستون اللذين يُعتقد أن الخمري الحمر قتلوهما .ويف
العام  1997شــارك يف إعداد كتاب بعنوان ""Requiem
عن  135مصورا ً صحافيا ً ُقتِلوا خالل حرب الهند الصينية
ثم حرب فيتنام( .أ ف ب)

سيلفستر ستالون ينفصل عن زوجته
تقدّمت جينيفر فالفني بطلب الطالق من زوجها النجم
األمريكي سيلفســر ســتالون بعد  25عاما ً من زواجهما
متهمة إيــاه بإخفاء األصــول الزوجيّة .وبحســب وثائق
املحكمة ،تزعم فالفني أن زوجها "تورط يف االستنفاذ املتعمد
لألصول الزوجية ،مما كان له تأثري اقتصادي سلبي يف ملكية
الزوجية" .وتابعــت الوثائق" :عالوة عىل ذلك ،يجب أن يُمنع

الزوج من بيع أو تحويــل أو التنازل عن أو رهن أو تبديد أي
أصول أثناء سري الدعوى".
وقالت فالفني" :يؤسفني أن أعلن أنّه بعد زواج دام
 25عاما ً أنني تقدّمت بطلب طالق من زوجي سيلفسرت
ســتالون .ويف حني أننا لن نكــون متزوجني بعد اآلن،
ســأعتز دائما ً بعالقتنا التي استمرت أكثر من  30عاما ً

وأعلم أننا ملتزمان تجــاه بناتنا الجميالت صوفيا (25
عاماً) وسيستني ( 24عاماً) وســكارليت ( 20عاماً).
أطلب منكم أن تمنحوا عائلتنا الخصوصية فيما نميض
قدما ً بشــكل ودي" .من جهته ،قال ستالون" :أنا أحب
عائلتــي ،ونحن نتعامل بشــكل ودي وخاص مع هذه
القضايا الشخصية".
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تنضم إلى المعركة المناخية مجددًا
الواليات المتحدة
ّ
ّ
وقع الرئيس األميركي جو بايدن على مجموعة جارفة من
المبادرات المرتبطة بالتغير المناخي لتحويلها إلى قانون رسمي
هذا األسبوع ،فجدّد بذلك زخم التحركات المناخية األميركية على
الساحة العالمية .يحمل هذا التشريع اسم "قانون خفض التضخم"،
وهو يخصص حوالى  370مليار دوالر لمعالجة التغير المناخي :إنه
أكبر استثمار في المبادرات المناخية في تاريخ البلد .قد يسمح هذا
التمويل الهائل للواليات المتحدة بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة

وتسهيل استرجاعها دورها القيادي في المعركة العالمية ضد
التغير المناخي :إنه الدور الذي تخلّت عنه إدارة دونالد ترامب حين
انسحبت من اتفاق باريس وتراجعت عن القوانين المناخية .قبل
اإلعالن المفاجئ عن التوصل إلى اتفاق حول مشروع القانون
الجديد من جانب الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ،في أواخر
شهر تموز ،بدت فرص التزام الواليات المتحدة بواجباتها المناخية
الدولية ضئيلة.

بدعم قطاع أشــباه املوصالت يف الواليات
ريـــــتـــــشـــــارد نـــــيـــــويـــــل
املتحدة عرب االستثمار يف مجاالت التصميم
والتصنيع واألبحــاث ،تزامنا ً مع تقوية
سالسل اإلمدادات ذات الصلة .ينص هذا
القانون أيضا ً عىل امتناع الرشكات التي
تستفيد من الربنامج من توسيع إنتاجها
يف الصــن و"بلــدان مقلقــة" أخرى.
بدأ الوضع يتغــر يف املرحلة الالحقة.
باختصار ،تتزامــن الطموحات املناخية
بفضل "قانون خفض التضخم" ،ستتمكن
األمريكية املتجددة مع تصميم سياســة
الواليات املتحدة مــن تخفيض انبعاثاتها،
صناعية أمريكية أكثــر دعما ً للصناعة
وســتثبت يف الوقت نفســه قدرتها عىل
املحلية ومبادرات تطوير املجتمع وأكثر
االضطالع بدور دويل رائد يف امللف املناخي.
عدائية تجاه املنافســة الدولية ،ال سيما
لكن ال يؤثر القانون الجديد عىل املشــهد
مع الصني .لم تتّضح بعــد طبيعة الرد
املناخــي يف الواليات املتحدة فحســب ،بل
الصينــي ،مع أن املســؤولني الصينيني
إنه يفرض تدابري مكثفــة لدعم الصناعة
سارعوا إىل إلغاء مجموعة العمل املناخية
األمريكية املحلية ،بما يف ذلك إنتاج معدات
املشرتكة بني الواليات املتحدة والصني بعد
الطاقة النظيفة ،مثل الطاقة الشمســية،
زيارة رئيســة مجلس النواب األمريكي،
وطاقة الريــاح ،والبطاريــات ،واملعادن
نانيس بيلويس ،إىل تايوان.
املطلوبــة لتصنيعها ،تمهيــدا ً ملضاهاة
قد توحــي الظــروف القائمة بأن
العمليــات التجارية مع الصني وتســهيل
الطموحــات املناخيــة تتعــارض مع
الوصــول إىل املواد الخام األساســية .لهذا
املصالح التجاريــة الدولية ،لكن ال داعي
ِ
تكتف الواليات املتحدة بتحوّل
الســبب ،لم
َ
لحصول ذلك .قد يؤدي ربط تلك الظروف
مختلفني يف
واحد بل أحدثــت تعدي َلــن
ً
رصاحــة واســراتيجيا ً بجوانــب من
موقفها الدويل ،فجــدّدت دورها القيادي
السياسة التجارية إىل تعزيز قدرة الدول
يف ملف املناخ ،وطرحت سياســة صناعية
عىل تحقيق طموحاتها وتنفيذ سياسات
تهدف إىل خوض املنافسة مع الصني وتعزيز
مناخيــة فاعلة بطريقــة تتماىش مع
أمن الطاقــة يف الواليات املتحدة .قد تكون
املنافســة التجارية الدولية .قد ال يشمل
الحسابات االقتصادية والسياسية إلضافة
"قانون خفــض التضخم" بنودا ً تجارية
بنو ٍد تدعم النمو االقتصادي املحيل واضحة،
رصيحة ،مثل آليات تعديل حدود الكربون
ّ
لكن قد ينعكس هذا القرار عىل السياســة
الرئيس األميركي جو بايدن يوقع قانون خطته لالستثمار في المناخ والصحة مع السيناتور جو مانشين (إلى اليسار) | واشنطن 16 ،آب 2022
(فرض رســوم عىل الواردات للتعويض
الخارجية أيضاً ،فيعيق جوانب من التعاون
عــن انبعاثاتها) أو اتفاقيــات مناخية
تحت األرض بدل الغــاف الجوي .حتى
عىل املستوى البيئي طبعاً ،لكن لن تتّضح
بشكل أســايس عن تخفيض االنبعاثات
ٍ
عىل الســاحة العاملية ،بدءا ً من املفاوضات
دولية وقائمــة عىل قطاعات محددة ،إال
جميــع آثاره عىل الســاحة الدولية قبل
يف قطــاع الكهرباء بنســبة ترتاوح بني
أنها تموّل جهود تخفيــض االنبعاثات
املناخية وصوال ً إىل التجارة الدولية.
ً
أنه يعكس جزءا ً كبريا ً من املصالح املهمة.
مــرور بعض الوقت .عمليــاً ،قد تطرح
مقارنــة بمســتويات العام
 70و75%
يف قطاعَ ي الزراعة والصناعة ،ال ســيما
لنفكر مثالً ببدء نقاشــات "منتدى
التدابــر الجارفة التي تهــدف إىل دعم
 .2005باختصار ،سيكون هذا الترشيع
تلك التي تنتجهــا مصانع الفوالذ واملواد
نحو تغيير مستوى اإلنبعاثات
املناخ" يف مجموعة الســبع حديثاً ،حيث
الصناعــة األمريكية تعقيــدات جديدة
كفيالً بتقريب الواليات املتحدة من تنفيذ
الكيماوية واإلســمنت ،وتقدّم إعفاءات
يطرح "قانون خفــض التضخم"
تغيا ً
وغري متوقعة عــى األرجح .لنفكر مثالً
التزامها الدويل :يعكس هذا الوضع ّ
تشــ ّكل الدول التي توافق عىل مستوى
رضيبية وحوافز مبارشة للمســتهلكني
خليطا ً من اســتثمارات كربى وجديدة
ّ
معي مــن األداء البيئــي تحالفا ً يفيد
برضورة أن تُجمَ ع السيارات الكهربائية
جذريا ً عن الظروف التي كانت قائمة منذ
قد ترتاوح بني حســومات عىل السيارات
يف مصــادر الطاقة النظيفــة ،وحوافز
األعضاء تجاريــاً .يف املقابــل ،تخضع
التي تنطبــق عليها اإلعفاءات الرضيبية
بضعة أسابيع.
الكهربائية ،وتقديم حزم تمويلية جديدة
رضيبيــة ،وبرامــج إقــراض ،وآليات
البلــدان خــارج التحالف
(تصل قيمتها إىل  7500دوالر
يُعتــر "قانون خفــض التضخم"
لتحســن كفــاءة
سياســــية أخــرى
لرســوم تجاريــة أو قيود
بموجــب القانــون) داخل
انتصــارا ً لــإدارة األمريكيــة يف مجال
الطاقــة ،وتحديــث
لتخفيـــض انبعاثات
أخرى .يعكس هذا النوع من
أمريكا الشــمالية ،وأن تتكل
السياســة الداخلية ،لكنه يصبّ أيضا ً يف
شــبكات الكهرباء،
يرسع
الكربون .كذلكّ ،
االسرتاتيجيات زيادة أهمية
بشدة عىل املعادن األساسية
مصلحة الدبلوماسيني األمريكيني الذين
وتركيب ألواح شمسية
هذا الترشيع استعمال
املنــاخ تزامنا ً مــع تطوير
املوجودة يف أمريكا الشمالية
يســعون إىل تحسني ســمعة الواليات
يف املنازل.
الكهربــاء واملركبات
"قانون خفض
النظيفة عرب تشجيع "قانون خفض التضخم" انتصار
ترتيبــات تجاريــة خاصة
أو بلدان تقيم معها الواليات
املتحدة عىل الساحة الدولية .أثار جمود
تهدف هذه البنود
بالفوالذ واألملنيوم ومنتجات
املتحدة اتفاقيــات تجارية
اإلدارة الســابقة يف امللف املناخي استياء
األ ُ َس والــركات لإلدارة األميركية في السياسة وســواها إىل تغيــر
التضخم" قد
ُ
َ
ُخفض اإلنبعاثات كثيفة الكربون بني الواليات
املركبات
ع
ن
م
ت
كذلك،
عادلة.
تدوم
أن
احتمال
وزاد
الدوليــن،
الحلفاء
مســتوى االنبعاثات
عىل انتقــاء خيارات
ي ّ
يصب أيضًا
الداخلية لكنه
ّ
ً
املتحــدة ،واالتحاد األوروبي،
رصاحة من استعمال
املؤهلة
األرضار املناخيــة لفــرة طويلة .لكن
يف الواليــات املتحدة.
الطاقــة النظيفة بدل
عنارص أو معادن أساســية بنسبة  40%تقريبًا
في مصلحة الدبلوماسيين
وجهات أخــرى ،ما يعكس
قد يعطي تمرير هــذا الربنامج املناخي
تكشــف تحليــات
املصادر التي تُســبب
بحلول العام
الجارف يف الواليات املتحدة أثرا ً معاكسا ً
"التزاما ً مشرتكا ً باستعمال
مصدرها الصني أو روســيا
تلوثا ً حرارياً .تُشجّ ع األميركيين الساعين لتحسين فِ ــ َرق بحثيــة رائدة
هــذه املبــادرة أيضا ً
السياســة التجارية ملواجهة
بعد العام .2024
اليوم ،فيُشــجّ ع بلدانا ً أخرى عىل اتخاذ
أن "قانــون خفض
2030
سمعة أميركا دوليًا
التضخم" قد ي ّ
تهديدات التغري املناخي" .ال
عىل صعيد آخر ،لن تكون
خطــوات مماثلــة ،ويدعــم التقنيات
ُخفض
عىل احتجاز الكربون:
تزال هذه الجهود يف بدايتها ،لكنها تؤكد
هذه البنود عابرة .يســمح قانون "خلق
املتاحة بكلفة معقولة لكل من يسعى إىل
االنبعاثات بنســبة  40%تقريبا ً بحلول
إنها العملية املســتعملة لجمع انبعاثات
ً
ّ
توســع التبادالت املشــركة التي تربط
حوافز مفيدة إلنتاج أشــباه املوصالت"،
تخفيض االنبعاثات.
مقارنة باملستويات املسجلة
العام ،2030
ثاني أكسيد الكربون من محطات توليد
الذي ّ
سيكون هذا القانون الجديد إيجابيا ً
ّ
املناخ بالتجارة عمداً.
وقع عليه بايدن يف األسبوع املايض،
يف العام  .2005إنه تراجع كبري وقد ينجم
وضخها
الطاقة ومصادر صناعية أخرى

خــــطــــوة مــــهــــمــــة مــــن رحــــلــــة شــــاقــــة
رغم رسيــان مفعول "قانــون خفض التضخــم" بالكامل،
ســيتابع املجتمع الدويل مراقبة الجهود األمريكية الرامية إىل تنفيذ
االلتزام األمريكي بتخفيض غازات الدفيئة ،بدءا ً من االسرتاتيجيات
الالزمة لسد الفجوة يف العرشة باملئة املتبقية من الرتاجع املطلوب يف
املساهمة املحددة وطنياً ،وصوال ً إىل قدرة "قانون خفض التضخم"
عىل تحقيق النتائج املتوقعة .للتمسك بهذا الهدف يف املرحلة املقبلة،
تفكر اإلدارة األمريكية بمجموعة واســعة من الخيارات ،بدءا ً من
تنظيم قطاع الطاقة والسيارات وانبعاثات امليثان بموجب "قانون
َ
مجال الحراجة والزراعة
الهواء النظيف" ،وصوال ً إىل االســتثمار يف
اللذين يُخفضان االنبعاثات ويمتصــان الكربون .كذلك ،أصبحت
السياسات عىل مستوى الواليات مطروحة للتفاوض.

لو كانــت كل والية بلدا ً بحد ذاته ،كانــت كاليفورنيا لتحتل
املرتبة الخامسة ونيويورك املرتبة العارشة من بني أكرب اقتصادات
العالم .قامت هاتان الواليتان وســواهما باســتثمارات مكثفة
يف املبــادرات املناخية رغم تعثر الحكومــة الفيدرالية يف املايض،
وســتتلقى هذه املناطق دعمــا ً ماليا ً إضافيــا ً لتنفيذ املبادرات
بموجب القانون الجديد.
تكثر الخطوات املطلوبة يف املرحلة املقبلة ،لكن يُفرتض أن يُعترب
تحويل "قانون خفض التضخم" إىل ترشيع أمريكي رســمي خربا ً
إيجابيا ً للدول األخرى امللتزمة باملبادرات املناخية .ال تكتفي الواليات
املتحدة ،ثاني أكرب مُســبّبة لالنبعاثات يف العالم ،بتخصيص موارد
طويلة األمــد للمرحلة االنتقالية نحو الطاقــة النظيفة ،بل يبقى

هذا البلد أيضا ً أكــر اقتصاد يف العالم وهو رائد يف مجال االبتكارات
والقطاع املايل
ال مفــر من حصد منافع مناخية حقيقيــة تتجاوز الحدود
األمريكية بفضل تحسني األداء وتخفيض التكاليف وطرح خيارات
جديدة بعد تطوير كميات كبرية من التقنيات منخفضة الكربون،
وإثبات فعاليتها ،واســتعمالها عىل نطاق واســع ،واستخالص
الدروس مــن هذه العملية .قــد يؤدي ربط املبــادرات املناخية
بالتجارة إىل ظهور تعقيدات جديدة ،لكن يتطلب أي تقدّم حقيقي
اتخاذ خطــوات جريئة عند الحاجة ،بما يشــبه "قانون خفض
التضخم" ،تزامنا ً مع متابعــة الجهود لتحقيق املصالح املتداخلة
واملتضاربة أحياناً.

اقــــتصــــاد
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"فرملة اإلنهيار مسؤولية وطنية ونمو اإلقتصاد أولوية الرئيس الجديد"

بو خاطر لـ"نداء الوطن" :الوقت يداهمنا واألولوية لصندوق
النقد وتفادي الفراغ
يضع خريف أيلول البالد على مفترق طرق ،إما سلوك
الطريق الصحيح لمرحلة نهوض مقبلة وإما دخول مرحلة
أكثر سوداوية وفوضى سياسية واقتصادية ونقدية
مع ارتفاع لسعر صرف الدوالر ومشارفة إحتياطي مصرف
لبنان على النفاد .هذا الواقع المرير استدعى القطاع
الخاص لدق ّ ناقوس الخطر مع تسليط الضوء على
المواضيع المل ّ
حة قبل أن يحين موعد اإلنتخابات الرئاسية
وإجراء جولة جديدة من النقاش مع صندوق النقد.
باتريسيــــا جـــــالد

عدم التوقيع مع صندوق النقد على اتفاقية واإلستمرار في التعطيل والفراغ كارثة

نيكوال بو خاطر

اوالً ،أن تكون نســبة الدين العام اىل
الناتج املحيل مقبولة يف املستقبل وان تصل
وعــن التداعيات الســلبية لعدم إقرار
إىل مســتويات تــراوح  80%و 100%
القوانني الرضورية قبل شهر ترشين األول،
مقارنة مع  180يف املئة قبل األزمة.
قال" :يف حال لم تنجز الترشيعات األساسية
باللرية
ثانيــاً ،يجب أن يكــون النقد
ودخلنا يف مرحلة فراغ رئايس لن نتمكن من
اللبنانية املتداول يف السوق متوازيا ً
النقد
مع
الســر يف خطة التعايف .يف تلك الحالة يبقى
بالدوالر املتداول تفاديا ً للتضخم.
املستفيد األكرب من األزمة التي نتخبّط فيها
حول
واملحاســبة
ثالثــاً ،املســاءلة
الدولة اللبنانية وذلك عىل حســاب الشعب
اللبناني والرشكات الخاصة الرشعية .علما ً
العمليات النقديــة واملالية التي حصلت يف
السنوات السابقة.
أن قيمة الدين اللبناني الذي اقرتضته الدولة
ّ
بهدف
املايل
القطاع
هيكلة
رابعاً ،إعادة
من مرصف لبنــان ،تدنت اليوم من 180%
.
الودائع
من
جزء
لحماية
تحقيق النمو
قبل األزمة اىل أقل من  50%من الناتج املحيل
ً
ً
ً
يف
الرتاتبية
سياسة
اعتماد
،
ا
خامســ
حاليا" .الفتــا اىل أن "التضخم يأكل القدرة
توزيع املسؤوليات.
الرشائيــة واملجتمــع
قانون
تطبيق
سادساً،
ينهشــه الفقر املدقع
القطاعني
بــن
الرشاكة
املتزايد".
وإحراز
والخــاص
العام
غير
الشركات
ب
ر
ته
ويف مــا يتعلــق
ّ
املدفوعات،
ميزان
يف
فائض
باإلقتصاد غري الرشعي
الشرعية من تسديد
تحقيق نمو وخلق شبكة
ً ومدى تأثريه عىل النمو،
أمان إجتماعــي وإيجاد الضرائب عمومًا يسبّب خلال
قال بوخاطــر "تتهرب
آلية إلعــادة األموال لكبار في ميزان إعادة النهوض الرشكات غري الرشعية
املودعني تدريجياً".
من تســديد الرضائب
ً
الدوالر
رصف
ســعر
توحيد
ســابعاً،
عموما بمــا فيها الرضيبة عــى القيمة
ً
باعتباره بندا ً
نهوض.
عملية
ألي
ا
أساسي
املضافة والرسوم الجمركية واملالية والبلدية
ّ
ل
التوص
"إمكانيــة
عىل
ّد
وشــد
ومتوجبات الضمان اإلجتماعي ،األمر الذي
ً
بالتوازي
األهــداف،
هذه
كل
إىل دمج
يسبب خلال يف ميزان إعادة النهوض".
مع عدم بيع اصــول الدولة" .الفتا ً اىل
أن "إدارات مؤسســات الدولة تش ّكل
عبء القطاع العام
هنا
خســارة للمواطنني حاليــاً ،من
ّ
وبالنســبة اىل العبء الذي يشــكله
لكل
رضورة توفــر البيئــة املالئمة
القطاع العام عىل مالية الدولة ،قال بوخاطر
واملودعني
املواطنني والرشكات من جهة
"ال يمكن ألي بلد يف العالم أن يطلق العنان
عن
األعباء
من جهة أخرى لتخفيــف
القتصاد صحيح اذا كان حجم القطاع العام
املســألة
"تلك
كاهلهــم" .معتربا ً أن
ّ
يشكل نسبة  35%أو  40%من عدد العمالة
جوهرجي"
"ميــزان
الدقيقة تتطلب
يف البالد كما هــو الوضع عليه يف لبنان ،اذ
خطة
أعدت
اإلقتصاديــة
والهيئــات
أن النســبة املفروضة ترتاوح عادة بني 10
تلك
كل
باإلعتبار
تأخذ
خاصــة
نهوض
و  15%من إجمايل املســتخدمني يف البالد.
ً
".
ا
آنف
املذكورة
األهداف
مع اإلشــارة اىل أن الكفاءات املتواجدة يف

تداعيات عدم إقرار القوانين

ّ
املتوقع ان يستكمل صندوق النقد
من
الدويل يف شــهر ايلول جولة النقاشات مع
لبنــان لالطالع عىل التقدّم الــذي أحرزه يف
امللفات املطلوبة قبــل توقيع مجلس إدارة
الصندوق عىل الصيغة النهائية لإلتفاق.
ويف هذا الســياق ،حــ ّذر رئيس تجمّ ع
ســيدات ورجال األعمال اللبنانيني RDCL
نيقــوال بوخاطر خالل حديثــه مع "نداء
الوطن" مــن أن "الوقت يداهم الســلطة
الترشيعية التي عليها إقرار القوانني امللحة
الرضورية لوقــف اإلنهيار الحاصل وإعادة
الهيكلة املطلوبة بهدف تحقيق النمو وليس
تصفية الخســائر ،قبل الوصول اىل نهاية
شــهر ترشين األول حيــث يصبح املجلس
النيابي دســتوريا ً هيئة ناخبــة حرصاً"،
معربا ً عن خشية القطاع الخاص من "عدم
ّ
التوصــل رسيعا ً إىل انتخــاب رئيس للبالد
وبالتايل إمكانية الترشيع بعد ذلك التاريخ،
وكل التعقيــدات التي قد تزيــد حالة البالد
صعوبة".

القوانين المطلوبة وشروط صندوق
النقد

بالنسبة اىل القوانني املطلوب إقرارها
من صنــدوق النقد الدويل ،قــال بوخاطر
إنها عديدة أبرزها "قانــون اعادة هيكلة
املصارف ،الكابيتال كونرتول ،وإقرار موازنة
الدولة وقانون رفــع الرسية املرصفية".
ورأى أنه "علينا ترشيع هذه القوانني قبل
التوجه اىل صندوق النقد وتحسني رشوط
التفاوض معه ليصبح هدف إعادة هيكلة
القطاع املايل هو إعــادة البناء والنهوض
وليس التصفية .وعــدد الرشوط املطلوب
تحقيقها بالتعاون مع صندوق النقد اليوم
والتي يراها محقة وهي:

القطاع العام تتناقــص ،من هنا رضورة
إعادة هيكلــة القطاع العــام للمحافظة
عىل الكفاءات املوجودة يف اإلدارات العامة
وخفــض أعــداد العاملني فيــه واعتماد
الحوكمة السليمة".

تداعيات الفراغ

تبقى الخشية من حصول فراغ رئايس،
وعدم انتخاب رئيس جمهورية جديد ّ
يوقع
عىل املراسيم ،وعدم تشكيل حكومة فاعلة
تصدّق عىل مشاريع قوانني املجلس النيابي
وتطبقها وتتخذ تدابــر إصالحية تنموية،
ألن من شــأن ذلك استمرار مسلسل انهيار
اللرية تزامنا ً مع تهاوي االحتياطي اإللزامي
وانعدام القدرة الرشائية وارتفاع سعر رصف
الدوالر يف السوق السوداء الذي ال سقف له.
والخســارة اليومية عند طلوع كل شمس
مقدرة بــن  20و  25مليــون دوالر يوميا ً
من احتياطي مرصف لبنــان أي من أموال
املودعني".
واعترب أن "إعادة الهيكلة الشاملة لكل
املشكالت أساسية ورضورية وتتطلب فريق
عمل يحظى بثقة كل اللبنانيني" ،مشــرا ً
اىل أن "عدم التوقيع مع صندوق النقد عىل
اتفاقية تعاون واإلستمرار يف دوامة التعطيل
والفراغ كارثة ،وســيعيش القطاع الخاص
الرشعي نتيجة لذلــك ظروفا ً أصعب بكثري
من تلك التي نتخبّط فيها اليوم" .

مواصفات الرئيس اإلقتصادية

وعــدّد بوخاطر مواصفــات رئيس
الجمهورية املقبل للتمكن من الخروج من
األزمة اإلقتصادية كالتايل:
رئيس يســتطيع أن ّ
ٌ
يبث الطمأنينة
ويحاور ويجمع مختلف مكوّنات الشــعب
اللبناني ،حول أولويّة العمل لوقف االنهيار
االقتصادي واالجتماعــي الحاصل وطرح

خطة واضحة العادة الثّقــة ،وخلق النموّ،
وجلب املســتثمرين ،كما والعمل عىل وضع
االقتصاد كأولوية يف السياســة الخارجية،
للخــروج مــن األزمــة املاليــة والنقدية
واالقتصادية واالجتماعية.
 ان يكــون عىل تواصــل واقتناع تامبأهميــة الربنامج مع صندوق النقد الدويل،
ّ
الخاص ،والرشاكة بني
ومؤمنا ً بدور القطاع
القطاعني العام والخاص ،يتمتّع بســمعةٍ
جيّد ٍة وباملصداقيــة والنزاهة ولديه خربة
يف تشــكيل وقيادة فريق عمــل مُكوّن من
االختصاصيني املتفوّقــن يف كافة املجاالت
وتقديمهم للمجتمع مسبقا ً وإطالعهم عىل
برنامجه إلعادة بناء الثقة.
 ملتــزم بتقليص حجــم القطاعالعام ،يسعى لتثبيت استقاللية القضاء
عن السلطة السياســية ،يعمل لتحقيق
الالمركزيّــة اإلدارية واملالية املوســعة،
والعمــل عىل تطبيــق إتفــاق الطائف
والخروج مــن الطائفية السياســية،
ملتزم بعدم التوظيف السيايس ،وأهمية
الجدارة يف التوظيــف ،ومحاربة الحدود
ٌ
رئيس قاد ٌر عىل التواصل مع
الســائبة،
املجتمع الدويل ،ويمتلك خرب ًة يف هذا املجال
تم ّكنه من بناء جسور تواصل متينة مع
ّ
وباألخص مــع دول العالم
دول الجوار
العربي وتحقيق السيادة عىل كل األرايض
اللبنانية.
كما يجب أن يكون قادرا ً عىل التواصل
مع الجميع من أجل إعــادة الرونق الثقايف
والحضاري للبنان عىل املســتوى العاملي،
وحرية اإلعــام ،كما وجعل البلــد مركزا ً
ً
حلبة
لحوار الثقافــات عوضا ً عن أن يكون
للرصاعــات والحــروب .وهــذه الصفات
املذكورة كما ختم بو خاطر يجب أن "تنطبق
ليس عىل الرئيس فحســب بل عىل كل من
يعمل يف الشأن العام!".

هيئة الشراء العام تطالب بنشر إعالناتها على المنصة
أعلن رئيس هيئة الرشاء العام جان العلية أنه
بعد مراجعة أعداد الجريدة الرسمية الصادرة ما
بعد تاريــخ  29تموز  - 2022تاريخ نفاذ قانون
الرشاء العامّ ،
تبي أن بعض الجهات الشــارية
الخاضعة ألحكام هذا القانــون ،ما زالت تنرش
اعالنات عن صفقاتها يف الجريدة الرســمية من
دون نرشها عىل املنصة االلكرتونية املركزية لدى
هيئة الرشاء العام ،خالفــا ً ألحكام الفقرة األوىل
من املادة  12من قانــون الرشاء العام ،ولتعميم

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 0.9964
هرفينا األوكرانية
$ 0.0272

دولــة رئيس مجلس الــوزراء الرقم 2022/22
تاريخ .2022/8/16
وقال العلية" :إن هيئة الــراء العام تذكر
كل الجهات الشــارية املحددة يف الفقرة ( )3من
املــادة ( )2ويف الفقرة ( )6من املــادة ( )3من
قانون الرشاء العــام ،رضورة التقيد باملوجبات
امللقاة عليها يف هذا القانــون ،ومراجعة املوقع
االلكرتونــي للهيئــة باســتمرار ppa.gov.lb
وايداعهــا االعالنات ودفاتر الــروط الخاصة

االسترليني
$ 1.1825
الين الياباني
$ 0.0073

بيـتـكـوين
$ 21570
الذهب
$ 1770

بالصفقات التي تجريهــا عرب الربيد االلكرتوني
 ،contact@ppa.gov.lbقبــل ان تضطــر إىل
استخدام الصالحيات املناطة بها بموجب قانون
الرشاء العــام لفرض تطبيــق أحكامه .وتذكر
الهيئة أيضا ً الجهات الشــارية بمضمون الفقرة
( )35من املــادة ( ،)2من أن النرش يكون الزاميا ً
عىل املنصة االلكرتونية املركزية لدى هيئة الرشاء
العام واملوقع االلكرتوني للجهة الشارية ان وجد،
وأن هذا التاريخ هو الذي يُعتمد يف احتساب املهل

CMC crypto
$ 512
الفـضـة
$ 19.11

املنصــوص عليها يف قانون الــراء العام ،كما
تذكر أيضا ً بمضمون الفقرة ( )36من املادة ()2
مــن هذا القانون بأنه ،خالفــا ً ألي نص آخر ،ال
يعتد بأي تبليغ اال الــذي يت ّم الزاميا ً عرب املنصة
االلكرتونية املركزية لدى هيئــة الرشاء العام".
مشــددا ً عىل ان اإلعالنات عن الصفقات التي لم
تنرش عىل املنصة االلكرتونية املركزية لدى هيئة
الــراء العام تعترب غري حاصلــة وفقا ً ألحكام
قانون الرشاء العام وال أثر قانونيا ً لها".

الروبل
$ 0.0166

اليوان الصيني
$ 0.1460

الليرة التركية
$ 0.0550

بــرنــت
$ 99.83

خام WTI
$ 93.10

طن القمح
$ 327

12

إقتـــصـــــاد
العـــدد  - ٩١٧السنــــة الـرابـعـة

مؤسسة الكهرباء تعلن نفاد الغاز أويل
وتستبعد وصول شحنات قريبة

لبنان يغرق في العتمة الشاملة
بعد نفاد خزين معمل دير عمار من مادة الغاز أويل ،ومع
عدم توريد أي شــحنة غاز جديدة لشــهر آب الحايل ،وجدولة
دفعات آخرى أليلول القادم بحســب اتفاق التبادل املوقع مع
العراق ،فان البلد ســيقع اليوم يف العتمة الشــاملة .مؤسسة
كهرباء لبنان التي «نعت» يف بيان نفاد خزينها من مادة الغاز
أويل ،أكــدت أنها قرعت جرس االنذار يف  3آب الحايل من خالل
إصدارها بيانا ً وإرسالها كتابا ً إىل األمانة العامة ملجلس الوزراء
ووزارة املالية بواســطة معايل وزير الطاقة واملياه حمل الرقم
.2726
وبحسب بيان املؤسســة فانه «ملا كان ما تبقى من طاقة
كهربائية منتجة ،يتــم توليدها فقط مــن معمل الزهراني،
وهو املعمل الوحيد املتبقي عىل الشــبكة ،وذلــك جراء نفاد
خزيــن معمل دير عمار من مادة الغاز أويل ،وحيث أنه لم يتم
توريــد بموجب اتفاقية التبادل املربمــة ما بني كل من جانب
الجمهوريــة العراقية والجمهورية اللبنانية ،أي شــحنة غاز
أويل مخصصة لشهر آب  2022لصالح مؤسسة كهرباء لبنان
بواسطة جانب وزارة الطاقة واملياه  -املديرية العامة للنفط.
كما وأن املؤسســة لم تتبلغ بعد ما إذا كان ســيتم توريد
شــحنة غاز أويل لصالحها خالل شهر أيلول  ،2022مع العلم
أن إنتاج الطاقة الكهربائية من معامل مؤسسة كهرباء لبنان
كان يعتمد يف الفرتة األخرية فقط عىل تلك االتفاقية .وحيث أنه
ال يزال لغاية تاريخه ،لم يتبــن املوعد الفعيل لوصول الطاقة
الكهربائية مــن اململكة األردنية الهاشــمية ،واملوعد الفعيل
للبدء باســتجرار الغاز الطبيعي من جمهورية مرص العربية،
وذلك بانتظار أن يتم تأمــن التمويل الالزم لهذين املرشوعني
من قبــل الجهات املعنية .وحيث أن خزين معمل الزهراني من
مادة الغاز أويل قد وصل ألقىص حدوده الدنيا وقد شارف عىل
النفاد .وإزاء هذا الوضع الحساس والدقيق والخارج عن إرادة
ومســؤولية مؤسســة كهرباء لبنان بالكامل ،تفيد مؤسسة
كهرباء لبنان بأنه ســوف يتم وضع معمــل الزهراني قرسيا
خارج الخدمة بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 2022/08/26
جراء نفاد خزينه من مادة «الغاز أويل» ،ما سيؤدي إىل توقف
إنتاج الطاقة عىل كافة األرايض اللبنانية ،عىل أن يعاد تشــغيل
معامل اإلنتاج فور تزويد املؤسسة باملحروقات يف أقرب فرصة
ممكنة».

الدوالر ينخفض و"صيرفة" تستقرّ
إنخفض ســعر رصف الدوالر يف السوق السوداء أمس بقيمة نحو 800
لرية لبنانية اىل  33350لرية لبنانية للرشاء ونحو  33400لرية لبنانية للرشاء.
ّ
منصة «صريفة» بلغ حجم التداول عليها ليوم أمس 26
وعىل صعيد
مليــون دوالر أمريكي ،بمعدل  27200لرية لبنانية للــدوالر الواحد وفقا ً
ألسعار رصف العمليات التي ن ُ ّفذت من قبل املصارف ومؤسسات الرصافة
عىل املنصة.

الــجــمــعــة  ٢٦آب 2022

المصارف تخالف القانون بإصدارها شيكات
مشطوبة "سلفًا" وتمعن في التهرّب من اإليفاء
عـــادل ج .كريـــــم

(*)

طالعتنا جمعية املصارف بإجراءات تعسفية
جديدة منــذ أوائل العــام  2022وربما قبل ذلك
بأنها أعطت تعليمات للمصارف ملزيد من إحكام
الســيطرة أيضا ً عىل حركة الســيولة باللريات
اللبنانيــة ،خاصة لدى تحويلها من عملة الدوالر
األمريكي وفقا ً لســعر الرصف املرصيف بمبلغ/
 / 8000ل.ل .لتبقيهــا بعيدة عن متناول أيادي
املودعني أصحاب الحق املطلق بتحريك ودائعهم،
بحيث لجأت املصــارف تعديا ً ومصادر ًة لحقوق
حاميل دفاتر الشــيكات بأنهــا تعمدت اصدار
أوراقها مشطوبة سلفا ً  ،)crossed check(sوقد
خلقت هذه اإلجراءات مزيدا ً من إضعاف القدرة
الرشائيــة والتداولية عند املواطن بســبب تمنع
املوردين والجهات املعنية بقبول هذه الشــيكات
املشطوبة والتداول بها ،وقد سببت هذه التدابري
غري القانونية بتدني قدرة املواطن اي (املودع) عىل
تلبية احتياجاته الحياتية منها تسديد (أقساط
املدارس ،اإلستشفاء ،تصليح وصيانة السيارات
وغريها من رشاء األدوات املنزلية الخ ،)...إضافة
إىل خلق تعقيدات بالتعاطي اليومي بني املواطنني
نظرا ً لشــح السيولة بني ايديهم ،وال شك أن هذه
اإلجراءات التعســفية الظاملة بكاملها مخالفة
لفتح عقود الحســابات الجارية لدى املصارف
وقانون التجارة وقانون النقد والتســليف ،وإن
هذه املخالفات املتعلقة بإصدار دفاتر شــيكات
اوراقها مســطرة اي مشــطوبة ســلفا ً حني
تســليمها للمودع كانت من االسباب الرئيسية
لوجود املشاكل اإلجتماعية املتفاقمة.

مخالفات المصارف

لذلك نعــرض املخالفــات القانونية التي
ترتكبها املصارف وال من حسيب وال رقيب عليها
أو من يردع ترصفاتها:
أوالً ،ال يحق للمرصف حــن اصدار دفاتر
الشيكات بتسطريها سلفا ً بذكر عبارة «crossed
 »checkشــيكات مشــطوبة ألن ذلــك يعترب
مصادرة لحقوق املودع املحصــورة به .باعتبار
أن املــادة  433من قانون التجــارة منحته دون
غريه صالحية القيام بشطب الشيك وفقا ً للنص
التايل« :للســاحب أو لحامل الشيك أن يشطبه،
ويتم الشطب بوضع خطني متوازيني عىل ظهر
الشيك ويكون الشطب عاما ً او خاصا ً « .وباملقابل
ّ
نص قانون التجارة عىل أنه «ال يجوز للمسحوب
عليه ،أي البنك ان يدفع شيكا ً مشطوباً» ،الن هذا
يعني أن املرصف يقوم مقــام املودع ويترصف
نيابة عنه دون توكيل .ما يمثل مصادرة لحقوق
املودع ،وخرقا ً لقانون التجارة من أجل أن يتمكن
املرصف بإلزام املستفيد بإيداع الشيك املشطوب يف

حسابه ،مع إمكانية حجز مبلغ الشيك املشطوب
لفرتة من الزمن ،إضافة إىل عدم تســديده نقدا ً
أو بالتدريج كما هو حاصل حاليا ً لدى ســحب
املودعني اموالهم.
ثانياً :وباعتبار ان الشــيك هــو أداة إيفاء
مبارشة استنادا ً اىل نص الفقرة الرابعة من املادة
 - 434قانون التجارة -والتي أكدت عىل مسؤولية
املسحوب عليه (البنك) عن الرضر حني أوجبت ما
ييل« :إن املســحوب عليه أو الصرييف الذي يخالف
األحكام السابقة يكون مسؤوال ً عن الرضر بقدر
قيمة الشيك».
ثالثاً :وبما أن حق شــطب الشيك سلفا ً من
قبل املرصف يعترب لغوا ً باعتبار أن الشــيك هو
أداة إيفاء فوري ،وأن الســاحب دون غريه يملك
الحق لتسطري الشــيك بصورة خاصة أو عامة،
لذا فان اصدار دفرت الشيكات مشطوبا ً سلفا ً من
قبل البنك يعتــر مخالفة قانونية وفقا ً ملا نصت
عليه املادة  425من قانــون التجارة التي تقول:
«إن الشــيك قابل لإليفاء لدى اإلطالع وكل رشط
مخالف يعد لغواً .والشيك الذي يقدم لإليفاء قبل
اليوم املعــن كتاريخ لالصدار هو قابل لاليفاء يف
يوم العرض».
وإن ما ينطبق عىل الشــيك الصادر يف لبنان
القابل لإليفاء يف مهلة ثمانية أيام ســندا ً لنص
املادة  426من قانــون التجارة أيضا ً ينطبق عىل
الشــيك الذي يصدر يف خارج لبنان ،ويكون قابالً
لإليفاء فيه فيجب عرضه يف مهلة عرشين يوماً،
إذا كان محل إصداره يف بالد متاخمة للبنان أو يف
ســوريا أو يف أوروبا أو يف بالد واقعة عىل شاطئ
البحر املتوسط .وتكون املهلة سبعني يوما ً إذا كان
الشيك صادرا ً عن اي بلد آخر.
وبما أن املــادة  428من قانون التجارة
تلزم املســحوب عليه (البنك) أن يدفع حتى
بعد إنتهاء مهلة العــرض ،لذلك ،فإن كافة
تلك اإلجــراءات املتخذة مــن قبل جمعية
املصارف ومن يطبقها مــن قبل املصارف
بشــأن سياســة إصدار دفاتر الشــيكات
املشطوبة ســلفا ً حني تسليمها إىل املودعني

تعترب مخالفة قانونية ،ولغوا ً وممارســة ال
مربر لها لألسباب التالية:
 إن املصــارف تكون قد طبقــت إجراءات«»hair cutمن تلقاء ذاتها بنســبة حواىل 73%
واقتطعت قرصيا ً من كل مبلــغ مودع بالدوالر
االمريكي لدى تحويله إىل لريات لبنانية.
 التمادي بخنق التــداول باللرية اللبنانيةعرب منع ســحبها من املصارف نقدا ً إضافة اىل
تذويب الوديعة بسعر الرصف املرصيف ،قد أدت إىل
كارثة إجتماعية وترشيد التالمذة من مدارسهم
والجامعيني مــن جامعاتهم وإنعدام القدرة عىل
االستشــفاء وتدني تلبية إحتياجــات املواطن
الحياتية ،نظــرا ً لرفض املؤسســات الخاصة
والتجار والجامعات التداول بالشيكات املشطوبة.
 طالت هذه االجراءات حســابات االدخارالتي تــ ّم حجزها لدى املصــارف ،رغم ان املادة
 169مــن قانــون النقد والتســليف أكدت بأن
حســابات االدخار هي بمثابة سند دين للمودع
مما يوجب عىل املصارف أن تعيدها «غب الطلب»
أو باالستحقاق ،ويف حال رفضت املصارف دفعها
فورا ً تعترب مخالفة قانونية وبمثابة استيالء عىل
أموال املودعني.
 راكمــت املصارف املخالفــات بامتناعهاعن ايداع الشيك املســحوب عىل مصارف اخرى
واكتفت بإيداع الشيكات املسحوبة عىل املرصف
ذاته .وهذا يعني ان حامل الشــيك محظر عليه
ايداع الشيك يف حسابه كما ال يمكنه سحبه نقدا ً
من املرصف املسحوب عليه ألنه مس ّ
طر.
وعليه ،ال بد من فك القيود وازالة العوائق عىل
التداول بالشيكات بأن تتوقف املصارف عن إصدار
دفاتر شيكات أوراقها مشــطوبة سلفا ً واعادة
التعامل بالشــيكات العادية (غري املشــطوبة)
وفقا ً للقوانني املرعية اإلجراء ،مع وضع ضوابط
تنظيمية تراعي أصول التعامل املرصيف بموجبها
ودراســة حركة حســابات املودعني التاريخية،
توخيا ً للشــفافية للتحقق من تطبيق القوانني
الناظمة للتداول بالشيكات.
(*) خبري محاسبة مجاز ومرصيف إستشاري

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
تبليغ مجهول مقام
محكمــة الدرجــة االوىل يف جبل لبنان
بعبدا الغرفة الرابعة برئاســة القايض
لبيب ســلهب تدعو املدعى عليهما اييل
كميــل مرعب واندره ابــي خليل لتبلغ
اوراق الدعوى  2021/10086املقدمة
من املدعي جان رزق شــحادي والرامية
اىل الزامكمــا مع املدعى عليــه الثالث
بالتكافل والتضامن بتســجيل القسم 7
بلوك  Aمن العقــار  / 937بليبل عىل
اسم املدعي وبصحة العرض وااليداع رقم
 2021/8962للرصيد املتبقي من ثمن
القسم املذكور.
يجب حضوركما اىل قلــم هذه املحكمة
لتبلغ االوراق خــال مهلة عرشون يوما
من تاريخ النرش وإال فــكل تبليغ لكما
يف قلم املحكمــة ولصقا عىل باب ردهتها
يعترب صحيحا.
رئيس القلم جمانة املرصي عويدات
إعالن
تعلن كهربــاء لبنان بــأن مهلة تقديم
العروض لتأهيل خزان ســعة 20000
م 3ملــادة الفيول أويــل يف معمل الذوق
الحراري ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 1994/تاريخ  ،2021/5/11قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2022/9/30
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني يف االشــراك باســتدراج

العــروض املذكور أعــاه الحصول عىل
نســخة من دفرت الــروط من مصلحة
الديوان – امانة الرس – يف الغرفة املسبقة
الصنع رقــم  38املســتحدثة يف الجهة
الغربية من املبنى املركزي ملؤسسة كهرباء
لبنان ضمن حرمــه ،مبنى كهرباء لبنان
– طريــق النهر وذلك لقــاء مبلغ قدره
/100.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال ســارية املفعول
ومن املمكــن 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 كهربــاء 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 بأن مهلــة تقديم
العروض لتأهيــل نظــام الحماية من
الحريق ( )Sergiعىل محوالت القدرة لزوم
محطة التحويل الرئيســية كسارة 220
ك.ف ،.موضوع اســتدراج العروض رقم
ث4د 3487/تاريــخ  ،2021/6/3قد

مددت لغاية يوم الجمعة 2022/9/30
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني يف االشــراك باســتدراج
العروض املذكور أعاله الحصول عىل نسخة
من دفرت الــروط من مصلحة الديوان –
امانة الرس – يف الغرفة املســبقة الصنع
رقم  38املســتحدثة يف الجهة الغربية من
املبنى املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن
حرمه ،مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /300.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي ســبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
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 كهربــاء 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 لتجهيز مجموعــات 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 الرسمي الساعة  11.00قبل الظهر.
يمكن للراغبني يف االشــراك باســتدراج
العــروض املذكور أعــاه الحصول عىل
نســخة من دفرت الــروط من مصلحة
الديوان – امانة الرس – يف الغرفة املسبقة
الصنع رقــم  38املســتحدثة يف الجهة
الغربية من املبنى املركزي ملؤسسة كهرباء
لبنان ضمن حرمــه ،مبنى كهرباء لبنان
– طريــق النهر وذلك لقــاء مبلغ قدره
/400.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال ســارية املفعول
ومن املمكــن 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 كهربــاء 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 بأن مهلــة تقديم
العروض لتشغيل وصيانة معميل دير عمار
والزهراني ملدة خمس ســنوات ،موضوع
اســتدراج العروض رقــم ث4د1617/
تاريخ  ،2021/4/21قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2022/9/30عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة  11.00قبل الظهر.
يمكن للراغبني يف االشــراك باســتدراج
العروض املذكور أعاله الحصول عىل نسخة
مــن دفرت الرشوط من مصلحــة الديوان
– امانة الرس – يف الغرفة املســبقة الصنع
رقم  38املســتحدثة يف الجهة الغربية من
املبنى املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن
حرمه ،مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /1.500.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي ســبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
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 كهربــاء لبنان ضمن
حرمه.
بريوت يف 2022/8/23
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 444

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩١٧السنــــة الـرابـعـة

بعبدا والسراي" :تطييف" التأليف!

فغداة اللقاء الرئايس العقيم الرابع ،باغت رئيس الجمهورية ميشــال
عون الرئيس املكلف بمواقف تأنيبية عىل لسان رئيس الرابطة املارونية خليل
كرم ،شدد فيها عىل «عدم جواز االستمرار يف تعطيل» االستحقاق الحكومي
يف إشــارة مبطنة إىل مســؤولية ميقاتي يف التعطيل ،مع التأكيد يف املقابل
عــى ّ
أن حكومة ترصيف األعمال القائمة «لن تكون قادرة عىل ممارســة
مســؤولياتها يف حال تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية» ،و ّ
أن عون لو
كان «يلتزم نصوص الدستور يف ما خص موعد انتهاء واليته ،لكنه يف الوقت
نفسه ال يرى طبيعيا ً ان الفراغ عىل مستوى السلطة التنفيذية غري املكتملة
املواصفات وغري الحائزة عىل ثقة مجلس النواب ،يمكنه أن يمأل فراغا ً عىل
مستوى رئاسة الدولة».
وعىل الفور ،اســتنفر الرئيس املكلف يف مواجهة ما وصفها «املواقف
الجاهزة التي تليت من منرب القرص الجمهوري» والتي رأى أنها «كشــفت
بما ال يقبل الشك األسباب الحقيقية لتعطيل عملية تشكيل الحكومة ،وما
يتم التخطيــط له من قبل بعض املحيطني بفخامــة رئيس الجمهورية»،
حسبما جاء يف بيان مكتبه اإلعالمي ،مســتغربا ً يف هذا السياق «استخدام
منرب الرئاســة املفرتض أن يكون فوق االعتبارات الطائفية ،إلطالق مواقف
تؤجج األوضاع».
ورسعان ما رد قرص بعبدا عىل ر ّد الرساي ،مستغربا ً اتهام ميقاتي عون
بتسخري منرب الرئاسة األوىل واســتخدامه من منطلق «اعتبارات طائفية»،
ليعيد هذه التهمة إىل مطلقها با ِإلشارة إىل ّ
أن «ردود الفعل الطائفية واملذهبية
تصدر من مواقع رسمية أخرى» ،مقابل التشديد عىل ّ
أن «رئاسة الجمهورية
ما كانت يوما ً لطرف لبناني دون اآلخر ( )...ومواقف الرئيس عون يف مسألة
تشــكيل الحكومة تعكس هذا التوجه الداعي دائمــا ً إىل تحقيق الرشاكة
الوطنية واملحافظة عىل امليثاقية».
ومســاءً ،ع ّلقت مصادر حكومية عىل السجال الرئايس املتجدد بالقول
مبي من عنوانه» ،وأوضحت ّ
لـ»نداء الوطن»« :املكتوب ّ
أن «بصمات جربان
باسيل دامغة يف محاولة اســتثارة النعرات الطائفية يف عملية التأليف من
خالل البيان املكتوب الذي تاله السفري كرم» ،ونقلت يف هذا السياق معلومات
بأن «باســيل شــخصيا ً كان من ّ
تفيد ّ
حض زيارة كرم إىل بعبدا وطلب من
املستشــار الرئايس سليم جريصاتي إعداد صياغة مضامني البيان بالشكل
الذي صدر فيه ،خصوصا ً وأنه تضمن العبارات نفسها التي دأب جريصاتي
عىل استخدامها يف اآلونة األخرية يف ترصيحاته اإلعالمية من قبيل عدم جواز
مراكمة الفراغ عىل الفراغ».
أن املصادر شددت عىل ّ
غري ّ
أن «الرئيس املكلف لن يمنح باسيل مبتغاه
يف تأجيج الخالف الرئايس ،بل ســيواصل جهوده وسعيه إىل تقريب وجهات
النظر مع رئيس الجمهورية ومحاولة الدفع قدما ً باتجاه التوصل إىل تفاهم
مشرتك بينهما حول صيغة تشكيلة حكومية توافقية جديدة يف أقرب وقت
ممكن» ،معترب ًة ّ
أن ذلك كان جليا ً يف ر ّد ميقاتي أمس والذي «حرص عىل أن
يحرصه بمسألة اإلضاءة عىل محاذير إطالق مواقف تؤجج الرصاع الطائفي
يف عملية التأليف من عىل منرب رئاســة الجمهوريــة وما يخطط له بعض
املحيطني بالرئيس عون يف سبيل تحقيق هذا الهدف».

اإلتصاالت الخلوية :رفع التعرفة وتدهور...

يثبت قطاع اإلتصاالت يف لبنان املثل القائل «املال ال يشــري كل يشء».
ومن دون االبتعاد بالزمن كثرياً ،فــان خدمات اإلتصاالت قبل األزمة كانت
االسوأ عىل الصعيد العاملي «عىل الرغم من تحقيق القطاع عائدات تفوق 1.7
مليار دوالر سنوياً» ،يقول املصدر ،األمر الذي يؤكد أن املشكلة تكمن أوال ً يف
العقلية التي يدار بها هذا القطاع .حيث يرتكز الهم عىل كمية اإليرادات وليس
نوعية الخدمات .ولعل ر ّد أحد مسؤويل الرشكتني نيابة عن وزير االتصاالت
عىل ســؤال نائب يف لجنة االعــام واالتصاالت النيابية ،عن ســبب حرص
صالحية الخط بشهر واحد ،كافية للتدليل عىل هذه العقلية ،حيث أجاب أن
«زيادة مدة صالحية الخط إىل  6أشهر ّ
تخسنا  40يف املئة من اإليرادات» .فهل
تحول عمل الرشكات إىل تحصيل الرضائب بدال ً من تحسني الخدمات وتحفيز
املواطنني عىل استعمال الخلوي وخدماته؟!
الحجة لسوء الخدمة كانت عدم القدرة عىل توفري مادة املازوت والصيانة
لتشــغيل املحطات ورشاء قطع الغيار ،ومن املفرتض أن تكون االســباب
املعرقلة قد انتفت مع زيادة التعرفة ،إال أن هذا ما لم يحصل .والداللة بقاء
عطل يف إحدى الرشكتني أكثر من  8ســاعات ،ما حرم مشرتكيها من خدمة
 4Gبشــكل كامل ،وتقطع خدمة  GSM CALLوتكبيد املشــركني أكالفا ً
كبرية .وغياب مركز االتصاالت  ... CALL CENTERوهل ّم ج ّراً .فـ»خدمة
التوظيفات الزبائنية والسياسية بنحو  100مليون دوالر يف السنوات العرش
االخــرة ال تنتج قطاع اتصاالت ناجحا ً ومتطوراً» ،برأي املصدر ،و»ال يجوز
إرهاق املواطن باملزيد من االكالف من أجل تأمني الرواتب للموظفني بالدوالر،
وإال يرضبون ويشلون املرفقني الحيويني».
لكي تكون الزيادة مربرة يجب أن تكون عىل االنتاجية أوالً ،وأن ترتافق
مع املســاءلة ثانياً ،واالمران غري محققني .فتقرير ديوان املحاســبة الذي
تحدث عن رصف ،كي ال نقول هدراً ،ك ّلف قطاع االتصاالت يف  10ســنوات
مبلغ  6مليارات دوالر غري مربر ،لم يستدع أي محاسبة أو مالحقة جدية»،
بحسب املصدر« ،أو أقله مساءلة املوظفني املوقعني عىل البيانات والجداول
واملعامالت .وهو األمر الذي إن دل عىل يشء ،فعىل تقصري فاضح ،ونية برتك
املؤسسات تُرسق عىل حساب املواطن والخزينة».

ل لبنان عن بطولة العالم
مباراة واحدة تفص ُ

ولم يكن الفوز ســهالً عىل أصحاب األرض الذين غاب عنهم سريجيو
درويش الذي أصيب بكرس يف قدمه اليمنى قبل اللقاء ،فقد تقدّم الفيليبينيون
حتى الدقيقة  ،16مستفيدين من تألق زميلهم الخطري جوردان كالركسون
العب فريق يوتا جاز الذي يشــارك يف الدوري األمريكي للمحرتفني ،إذ سجل
 27نقطة و 6ريباوندز و 7تمريرات حاسمة وش ّكل عبئا ً وقلقا ً دائمَني تحت
الســلة اللبنانية ،قبل أن يتمكن اللبنانيون من تخطي ضيوفهم للمرة األوىل
( )37-38بفضل ســلة زائد رمية لوائل عرقجي أفضل العب يف بطولة آسيا
األخرية ونجم األمســية الرياضية من دون منــازع ( 24نقطة) ،ويواصلوا
تفوّقهم الصعب اىل حني إنتهاء املباراة بفارق أربع نقاط.

واشنطن سلّمت "الر ّد النووي" إلى أوروبا...

وقالت القيادة األمريكية الوسطى «سنتكوم» إنه «يف الساعات املاضية
ور ّدا ً عىل الهجمات الصاروخية التي اســتهدفت أمس األول محيط قاعدة
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«كونوكو» األمريكية و»غرين فيلدج» يف شمال رشق سوريا اغارت مروحيات
امريكية عىل مواقع تابعة مليليشيات مدعومة من طهران».
وأشارت القيادة إىل أن القوات األمريكية استخدمت مروحيات هجومية
من طراز  AH-64أباتيش وطائرات لشن هجماته عىل األرض من طراز AC-
 130ومدفعية ثقيلة من طراز  .M777واضافت« :قىض أربعة مقاتلني اعداء
ودمرت سبع راجمات صواريخ».
ورصدت القــوات األمريكية مجموعة مهاجمــن مجهزين بقاذفات
صواريخ تقرتب من مواقعهم واستهدفتهم قبل أن يتمكنوا من إطالق النار،
بحسب مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته.
وح ّذر القائد الجديــد للقوات األمريكية يف املنطقة الجنرال إريك كوريال
بالقول إننا «ســنرد بالشكل املناســب عىل أي هجوم يتعرض له جنودنا»،
مضيفــاً« :لن تهاجمنا أي جماعــة وتفلت من العقاب .ســنتخذ جميع
اإلجراءات الالزمة للدفاع عن قواتنا».
وكانت الواليات املتحدة أعلنت الثلثاء انها قصفت قواعد تابعة مليليشيات
موالية إليران يف رشق البالد .واســتهدف القصف تســعة مخابئ تستخدم
لتخزين الذخرية.
ويف سياق التطورات العسكرية امليدانية ،التي تشهدها األرايض السورية،
ذكرت وكالة األنباء السورية «ســانا» أمس ،أن الدفاعات الجوية السورية
تصدت ألهداف «معادية» يف سماء محيط مدينة مصياف التابعة ملحافظة
حماة ،وسط غربي البالد.
وبحســب الوكالة ،فإن «أصوات انفجارات ُ
سمعت يف محيط مصياف،
بينما يجري التأكد مــن مصدرها» .يف حني أكد املرصد الســوري لحقوق
اإلنسان أن «االنفجارات العنيفة التي دوت يف ريف حماة الغربي ناجمة عن
غارات إرسائيلية جديدة عىل مركز البحوث العلمية» ،مشــرا ً إىل ّ
أن الغارات
«استهدفت مواقع ملليشــيات إيرانية» يف املنطقة ،وسط معلومات إعالمية
متناقلة أفادت ّ
بأن الغارات اإلرسائيلية مساء أمس استهدفت كذلك شحنة
أسلحة لـ»حزب الله» يف طرطوس.
وعىل الجبهة النووية ،قال البيــت األبيض ،أمس ،إن «الواليات املتحدة
ستوافق عىل االتفاق النووي مع إيران ،إذا كان يصب يف صالح األمن القومي
األمريكي».
وأوضــح البيت األبيض ،أن الواليات املتحدة ســلمت االتحاد األوروبي
ردها ،يوم األربعاء ،فيما شدد عىل عدم مناقشة مضمون الرد بشكل علني.
وبحســب املصدر ،فــإن الواليات املتحدة «تحرض مــع حلفائها عدة
سيناريوات» ،سواء يف حال إبرام االتفاق ،أو إذا أخفقت املساعي الحالية.
ومن الجانب اإليراني ،أعلن وزير الخارجية اإليراني حســن أمري عبد
اللهيان« ،أننا لن نترسع يف توقيع اتفاق ما دامت حقوق الشــعب اإليراني
غري مضمونة».
ولفت إىل «أننا لسنا مستعدين لرتك بعض االتهامات التي ال أساس لها
من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية» ،مؤكدا ً ّ
أن إيران جادة «للغاية بشأن
القضايا املتبقية املتعلقة بالضمانات يف االتفاق النووي».
ّ
«يتعي عىل الطرف االمريكي أن يكون جادا ً لكي نســتطيع
وأضاف أنه
الوصول اىل املرحلة النهائية للمفاوضات».
وتابع عبد اللهيان« :يف حال توصلنا اىل النتائج يف دراساتنا الفنية ،عند
ذلك سننتقل اىل الخطوة التالية واملتمثلة يف عقد اجتماع بني وزراء خارجية
(الدول االطراف) لتبادل وجهات النظر».
يف وقت ســابق ،أ ّكد مسؤول السياســة الخارجية يف االتحاد األوروبي
جوزيب بوريــلّ ،
أن «االتفاق النووي يف تقدم والــرد األمريكي عىل املقرتح
اإليراني معقول» ،مشــرا ً إىل ّ
أن «نجاح االتفاق النووي سيعني وجود مزيد
من البرتول يف األسواق».

كييف تعتزم إنشاء محكمة دولية...

وحدّد املدّعون األوكرانيون نحو  600مشتبه بهم يف العدوان حتى اآلن،
من بينهم مسؤولون عســكريون بارزون وسياسيون ومروجون للحمالت
الدعائية.
ّ
ستوقع الوثيقة قبل نهاية
وأشار ســمرينوف إىل أن «العديد من الدول
العــام ،واملفاوضات جارية مع العديد من الــركاء األوروبيني الذين أبدوا
استعدادهم الستضافة املحكمة .وقال« :نريد أن يتم االعرتاف بقرارات هذه
املحكمة» ،موضحا ً أنه «يدرك تماماً» أن املحكمة تحتاج إىل رشعية قوية.
وعىل صعيد العمليات العســكرية ،قالت روسيا أمس ،إنها قتلت «أكثر
من  200جندي أوكراني» يف قصف استهدف األربعاء محطة للسكة الحديد
يف وسط أوكرانيا ،فيما تحدثت كييف من جهتها عن مقتل  25شخصا ً عىل
األقل».
وأوضحت وزارة الدفاع الروســية يف بيان أن صاروخ إسكندر «أصاب
بشكل مبارش قطارا ً عسكريا ً يف محطة تشابلني يف منطقة دنيربوبرتوفسك،
ما أســفر عن مقتل أكثر من  200جندي من احتياطي القوات املســلحة
األوكرانية» باإلضافة إىل تدمري معدات عسكرية.
وأضافــت أن هذا القطار كان «يف طريقــه إىل مناطق القتال» يف رشق
أوكرانيا حيث تدور معارك بني قوات كييف وقوات موسكو.
ونفذت الرضبة التي أدانتها بشدة دول عدة ،يف العيد الوطني ألوكرانيا
الذي يصادف أيضا ً نهاية ستة أشهر منذ الغزو الرويس عىل أوكرانيا.
وأفادت السلطات األوكرانية أن  25شخصاً ،بينهم طفالن ،قتلوا األربعاء
يف قصف اســتهدف محطة للســكة الحديد ومنازل يف قرية تشابلني التي
يبلغ عدد سكانها قرابة ثالثة آالف شخص ،حسبما أعلنت الخميس الهيئة
ّ
املشغلة للقطارات األوكرانية.
ويف وقت تشهد العالقات بني موسكو والدول الغربية أزمة غري مسبوقة
منــذ نهاية الحرب البــاردةّ ،
وقع الرئيس الــرويس فالديمري بوتني أمس،
مرســوما ً يقيض بض ّم  137ألف جندي إضايف إىل القوات املسلحة ،ليتجاوز
بذلك عديد الجيش الرويس املليونني .ولم يذكر مرســوم بوتني كيف سيتم
تحقيــق الرفع من عدد الجنود ،ولكنه أصدر تعليمات للحكومة بتخصيص
امليزانية املطلوبة لذلك.
ويف تطورات محطة «زابوريجيا النووية» ،أبلغت أوكرانيا الوكالة الدولية
للطاقة الذرية بأن آخر خط منتظم يوفر الكهرباء للمحطة ،التي تســيطر
عليها روسيا عاد للعمل مجددا ً بعد انقطاعه يف وقت سابق من يوم أمس.
من جهتها ،أدانت الواليات املتحدة أي مسعى رويس لتحويل الطاقة من
أوكرانيا ،وشدّد املتحدث باسم الخارجية األمريكية فيدانت باتل للصحافيني
عىل أن «الكهرباء التي تنتجها املحطة ملــك ألوكرانيا ،وأي محاولة لفصل
املنشأة عن شبكة الكهرباء األوكرانية وتحويلها إىل مناطق محتلة ،أمر غري
مقبول».

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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أفقيا:

وتوسع.
 – 1إسهاب
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 - 2موسيقار ومطرب لبناني
راحل.
 - 3سنة باألجنبية  -وحدة
لقياس المقاومة الكهربائية.
 - 4وشى  -مشى خلف  -عائلة.
 - 5من الطيور  -ثمر ال َّنخل قبل
أن ينضج.
 - 6ف ّزعه وأرهبه  -مخفق في
اإلمتحان.
 - 7أداة نصب  -الينها ساهلها
الَطفها.
 - 8يقترب  -للتفسير.
 - 9أحصى وحسب  -الجميل
من ال َّنظم وال َّنثر.

 – 1شاعر وأديب لبناني راحل.
 - 2نائب لبناني.
 - 3تدقيق وبحث باهتمام  -للتذمر
 من أعضا ءالجسم. - 4ثرى  -تعبيد تسهيل.
 - 5إصبع بين اإلبهام والوسطى -
ضمير منفصل.
 - 6كان ذا جمال وبهاء أكثر من
نبي.
غيره ّ -
 - 7ضرب بقبضة يده  -صادق.
 - 8األرق.
 - 9أغنية للفنانة فايزة أحمد.
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منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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العـــدد  - ٩١٧الســـنة الـرابـعـة

«"رؤية جديدة مبنيّة على الندّية وتوازن المصالح"

أخبار سريعة

ماكرون في الجزائر لـ»"طيّ"» صفحات الماضي

تبون مجتمعًا مع ماكرون (أ ف ب)

وصــل الرئيــس الفرنيس
إيمانويــل ماكــرون أمــس إىل
الجزائر يف زيارة رسمية تستغرق
طي صفحة
ثالثة أيام ،وتهدف إىل ّ
الخالفــات التي ال تــزال مثقلة
بأعبــاء املايض ،تمهيــدا ً لعودة
الــدفء للعالقــات الثنائية بني
البلدين.
ويف مطار هــواري بومدين،
اســتقبل الرئيس الجزائري عبد
املجيــد تبون نظــره الفرنيس
والوفد املرافق الــذي يضم أكثر
من  90شــخصاً ،بينهم وزيرة
الخارجية كاترين كولونا ووزير
االقتصاد برونو لومار والداخلية
جريار درامــان ،واملؤرخ بنيامني
ســتورا ،والباحث جيــل كيبل،
وعميد مسجد باريس ذو األصول

الجزائرية شــمس الدين حفيز،
إضافــة اىل نائبــن يف الربملان
الفرنيس من أصول جزائرية ،هما
فضيلة خطابي ،رئيســة لجنة
الصداقة يف الربملان ،ورشيد تمال،
رئيس لجنــة الصداقة يف مجلس
الشيوخ.
وبعد جلســة نقاش موجزة
بني الرئيســن يف قاعة الرشف
يف مطــار العاصمة ،زار ماكرون
برفقة وزير الخارجية الجزائري
رمطان العمامرة مقام الشــهيد
الذي يخ ّلد ذكرى حرب االستقالل
عن فرنسا ( )1962-1954حيث
وضع إكليالً مــن الزهر ووقف
دقيقة صمت ،ث ّم توجّ ه إىل القرص
الرئــايس ملحادثــات مع نظريه
الجزائري تلتها مأدبة عشاء.

من الجانــب الجزائري ،تم
الرتحيــب بالزيــارة باعتبارها
تندرج ضمن «رؤية جديدة مبنية
عــى الندية وتــوازن املصالح»،
بحســب وكالة األنباء الجزائرية
الرسمية.
وتعترب الجزائــر أن زيارة
ماكــرون يف مســتهل واليته
الرئاسية الثانية تأتي «لألهمية
التــي توليها باريــس لتعزيز
عالقاتها مــع الجزائر كرشيك
اسرتاتيجي له وزنه واعتباره،
ولتقديرها للدور املحوري الذي
تؤديــه الجزائــر يف املنطقة»
فضال ً عــن «العــودة القوية
للدبلوماســية الجزائرية عىل
الساحة الدولية».
ومنــذ انــدالع الحــرب يف

تبون مستقب ً
ال ماكرون في مطار هواري بومدين

أوكرانيــا ،باتــت الجزائر ،وهي
من بني أكــر  10منتجني للغاز
يف العالم ،تشــ ّكل مصدرا ً مهمّ ا ً
لألوروبيني الســاعني إىل تقليل
اعتمادهــم عىل الغــاز الرويس،
ورغم تأكيد الرئاسة الفرنسية أن
الغاز الجزائــري «ليس موضوع
الزيــارة» وأنه «لــن يتم اإلعالن
عن عقود كــرى أو مفاوضات

هامــة» ،إال أن وفــد ماكرون
يشــمل املديرة التنفيذية لرشكة
«إنجي» العمالقة للطاقة كاترين
ماكغريغور.
وهذه الزيارة هــي الثانية
ملاكرون إىل الجزائــر منذ تو ّليه
الرئاســة ،وتعود زيارته األوىل إىل
كانون األول  2017يف بداية واليته
األوىل.

حملوا عبوات فارغة وهتفوا بشعارات مندّدة بالمسؤولين

شح مياه الشرب في إيران
المئات يحتجون على ّ
تظاهر مئــات اإليرانيني الثلثــاء واألربعاء يف
غرب إيران ،احتجاجا ً عىل نقص مياه الرشب وعجز
املســؤولني عن إيجاد ح ّل للمشكلة ،حسبما أفادت
وسائل إعالم رسمية أمس.
وذكرت «وكالة الجمهورية اإلســامية لألنباء»
(ارنا) أن «عدة مئات من األشخاص» تجمّ عوا مساء
األربعاء يف مدينة همدان عىل بعد  300كيلومرت غرب
طهران .وأشــارت إىل أن التظاهــرات جرت «لليلة
الثانية عىل التوايل» أمام «مق ّر حاكم املنطقة وحول
رضيح ابن سينا اعرتاضا ً عىل انقطاع شبكة املياه».
ولفتــت إىل أن املتظاهريــن كانــوا يحملون
عبوات مياه فارغة ويهتفون بشــعارات مناهضة
للمســؤولني ،ويطالبون بالتح ّرك الفوري من أجل
توفري مياه الرشب للمدينة.

مــن جهتها ،نــرت صحيفة «همشــهري»
الصادرة عن بلديــة طهران مقطــع فيديو يظهر
تجمعا ً ليليا ً يدعو خالله العرشات ،من بينهم نساء،
املواطنــن إىل إظهار شــجاعتهم واالنضمام إليهم،
ويف الفيديــو أيضا ً حديث عن أن بعض أحياء همدان
«تشــهد انقطاعا ً يف املياه منذ ثمانية أيام ومطالبة
املتظاهرين باســتقالة حاكم املنطقة واملســؤولني
غري األكفاء» .ويف منتصف تموز ،أوقفت الســلطات
يف شــمال غرب البالد متظاهريــن يندّدون بجفاف
بحرية أورمية ،وهي واحدة من أكرب البحريات املالحة
يف العالم .وتعاني إيران منذ ســنوات من فيضانات
بســبب الســيول ،باإلضافة إىل الجفاف ،ما أدى إىل
مقتل  96شخصا ً خالل أسبوع تقريبا ً بعدما غمرت
فيضانات مناطق عدّة يف البالد.

مباحثات إماراتية  -يونانية لتعزيز التعاون والشراكة اإلستراتيجية
يف إطــار التعاون بني البلدين،
أجــرى رئيــس دولة اإلمــارات،
الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان،
أمــس ،مباحثــات مــع رئيس
الــوزراء اليونانــي ،كريياكوس
ميتســوتاكيس ،بشــأن العمــل
املشرتك بينهما انطالقا ً من الرشاكة
االسرتاتيجية التي تجمعهما.
وبحســب وكالــة أنبــاء
اإلمارات «وام» ،فقد بحث بن زايد
وميتســوتاكيس مجمل القضايا
والتطورات اإلقليمية والدولية محل
االهتمام املشرتك.
وخــال جلســة املباحثات
الرســمية التي عقدهــا الجانبان

يف مقر رئاســة الحكومة يف أثينا،
أعرب رئيس الــوزراء اليوناني عن
ثقته بأن تشكل الزيارة دفعا ً قويّا ً
لعالقات التعاون املثمر بني البلدين
يف مختلــف املجــاالت والبناء عىل
رشاكتهما االسرتاتيجية.
واستعرض الطرفان ،مختلف
أوجه التعاون بني الدولتني والفرص
الواعــدة املتاحة لتطويرها خاصة
يف املجاالت الحيوية واالستثمارية
والتنموية والبيئية إىل جانب الطاقة
املتجددة واألمــن الغذائي .وبحثا
استكشــاف مزيد من الوســائل
لرفع مســتوى التبادل التجاري،
وأهميــة دور القطــاع الخاص

يف تطويــر العالقــات االقتصادية
الثنائية بني البلدين .كما أ ّكدا عىل
أهمية دعم جميع الجهود الرامية
إىل التوصل إىل ح ّل سيايس وسلمي
لألزمة اليمنية استنادا ً إىل املبادرة
الخليجيــة ومخرجــات الحوار
الوطني الشــامل وقرارات مجلس
األمــن ذات الصلــة ،وأعربا عن
إدانة البلدين للجماعات اإلرهابية
وجميــع أنشــطتها وهجماتها
اإلرهابية .وشــدّدا يف ختام اللقاء،
عىل ما يجمعهما من قيم إنسانية
مشرتكة ،تسهم يف تعزيز التعايش
والتسامح والتعاون بني الشعوب يف
مختلف الظروف.
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بن زايد وميتسوتاكيس خالل اجتماعهما أمس (وام)

مفاوضات جديدة
بين أرمينيا وأذربيجان
يلتقي كل من رئيس وزراء
أرمينيا نيكول باشينيان والرئيس
االذربيجاني إلهام علييف في
 31آب الحالي في بروكسل ،من
أجل بدء مفاوضات سالم جديدة
بإشراف اإلتحاد األوروبي ،على
ما أفاد مكتب إعالم الحكومة
األرمينية «فرانس برس».
وقد تحادث كل من باشينيان
وعلييف في بروكسل في نيسان
وأيار الفائتين بوساطة من رئيس
المجلس األوروبي شارل ميشال،
ووساطة روسية.
ويأتي إعالن االجتماع تزامنا ً
مع أعمال عنف خالل األسابيع
الفائتة تهدّد بإشعال فتيل األزمة
من جديد ،بالرغم من تواجد
عسكري روسي لمراقبة وقف
إطالق النار الساري المفعول.
ومطلع آب الجاري ،أعلنت
أذربيجان سيطرتها على عدد من
المواقع ودمرت أهدافا ً أرمينية في
ناغورني قره باغ خالل تصعيد
ُقتل فيه ثالثة أشخاص ،ما ع ّزز
المخاوف من عودة الحرب.

تايوان :ميزانية عسكرية
«غير مسبوقة»
أعلنت تايوان أمس ،أنها تعتزم
زيادة ميزانيتها العسكرية التي
ستصل إلى مستوى «غير مسبوق»
وسط أجواء التوتّر مع الصين،
التي ّ
نفذت هذا الشهر مناورات
عسكرية ضخمة قبالة سواحل
الجزيرة.
واقترحت تايبيه ،ميزانية عسكرية
جديدة بقيمة  415,1مليار دوالر
تايواني ( 13,7مليار يورو) للعام
المقبل بزيادة قدرها  13%مقارنة
مع العام الماضي.
وص ّرح متحدث نقالً عن رئيس
الوزراء سو تسينغ تشانغ« :من
أجل حماية األمن القومي ستصل
الميزانية اإلجمالية للدفاع العام
المقبل إلى  586,3مليار دوالر
تايواني وهو رقم قياسي».
وأشارت الهيئة المكلفة
بالميزانيات في بيان ،إلى أنه سيتم
تخصيص مبلغ شراء طائرات
مقاتلة .وينبغي أن يوافق البرلمان
على هذا «المبلغ القياسي».

اليابان :قائد الشرطة
ُيقدّم استقالته
أعلن قائد الشرطة الوطنية في
اليابان إيتارو ناكامورا أمس،
أنه قدّم استقالته بعد اعترافه
بالفشل في حماية رئيس الوزراء
السابق شينزو آبي الذي اغتيل
في  8تموز خالل تجمع انتخابي
في منطقة نارا.
وفي مؤتمر صحافي عرض
بالتفصيل «العيوب التي شابت
حماية آبي» ،قال ناكامورا:
«قررنا إعادة تنظيم فريقنا
والبدء من جديد في ما يتعلق
بمهماتنا األمنية ولهذا السبب
قدمت استقالتي».
أضاف« :بينما كنّا ّ
ندقق في
الحادث ،ق ّررنا البدء من جديد
وإصالح نظامنا األمني».
وكان ال ُمتّهم تيتسويا ياماغامي
قد أوقف فور تنفيذ جريمته،
ويرجّ ح أنه استهدف آبي ألنه
كان يعتقد أنه مرتبط بـ»كنيسة
التوحيد» ،وهي حركة دينية
تُعرف أيضا باسم «طائفة
مون».
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بايرن وبرشلونة وإنتر معًا وبنزيمة أفضل العب
أسفرت قرعة دور املجموعات ملسابقة
دوري أبطــال أوروبا يف كرة القدم عن وقوع
بايرن ميونيخ األملاني يف مواجهة برشــلونة
اإلسباني ،يف اسطنبول التي ستكون مرسح
املباراة النهائية يف  10حزيران .2023
وســتكون املجموعة ،وهــي الثالثة
نارية بوجود إنرت ميــان اإليطايل أيضاً.
وشاءت الصدف أن تضع الهداف البولوني
روبرت ليفاندوفسكي املنتقل هذا الصيف
اىل برشــلونة ،يف مواجهة فريقه السابق
بايرن.
وأوقعت القرعة باريس ســان جرمان
الفرنيس ضمن املجموعــة الثامنة اىل جانب
جوفنتوس اإليطــايل ،ليتواجــه بالتايل مع
جناحه الســابق األرجنتيني أنخل دي ماريا
املنضم حديثا ً اىل جوفنتوس.
أما بالنسبة لريال مدريد اإلسباني املتوّج
املوسم املايض بلقبه الرابع عرش يف املسابقة،
فيبدو عىل الورق أمام مهمة ســهلة بعدما
جاء يف املجموعة السادسة مع اليبزيغ األملاني
وشــاختار دانييتســك األوكراني والسلتيك
االسكتلندي.
وبالنسبة لوصيفه ليفربول االنكليزي،

فجاء يف املجموعة األوىل مع أجاكس الهولندي
ونابويل اإليطايل والرينجرز االسكتلندي ،بينما
وقع غريمه مانشسرت ســيتي بطل الدوري
املمتاز يف املجموعة السابعة اىل جانب إشبيلية
اإلســباني ودورتموند األملاني وكوبنهاغن
الدنماركي.
وعىل هامش سحب القرعة ،نال الفرنيس
كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد اإلســباني
جائــزة االتحاد األوروبــي "يويفا" ألفضل
العب ،ليعزز حظوظــه يف نيل الكرة الذهبية
ألفضل العــب يف العالم واملقرر منحها يف 17
ترشين األول املقبل.
كما نال االيطايل كارلو انشيلوتي مدرب
ريال مدريد جائزة افضل مدرب.
هنا املجموعات:
األوىل :أجاكس (هولندا) ،ليفربول (إنكلرتا)،
نابويل (إيطايل) ،الرينجرز (اسكتلندا)
الثانيــة :بورتو (الربتغــال) ،أتلتيكو مدريد
(إســبانيا) ،ليفركــوزن (أملانيــا) ،بروج
(بلجيكا)
الثالثة :بايرن (أملانيا) ،برشلونة (إسبانيا)،
إنرت (إيطاليا) ،بلزن (تشيكيا)
الرابعــة :فرانكفــورت (أملانيــا) ،توتنهام

يضم ميليك
جوفنتوس
ّ
وصــل املهاجــم البولونــي
أركاديوش ميليك أمس اىل تورينو
إلتمام صفقة انتقاله اىل جوفنتوس
عىل ســبيل اإلعارة من مرســيليا
الفرنيس ،مع خيــار التعاقد معه
نهائياً.
وكتب جوفنتوس يف حســابه
عــى "تويرت"" :وصــل ميليك اىل
تورينو" ،علما ً أن الالعب البولوني
ســيعود مجددا ً اىل إيطاليا ،حيث
لعب من صيف  2016حتى كانون
الثاني  2021بألوان الغريم نابويل،
قبل االنتقال إىل مرسيليا معارا ً أوال ً
ثم بشكل نهائي.
وأفادت وســائل اإلعالم اإليطالية بأن جوفنتوس ومرسيليا توصال
اىل اتفاق بشــأن حصول األول عىل ميليك ( 28عاماً) عىل سبيل اإلعارة
ملوســم واحد مقابل مليون يورو ،مع خيار التعاقد نهائيا ً معه مقابل 7
ماليني يورو.
وتألق ميليك خالل مروره األول يف الدوري اإليطايل ،عىل رغم معاناته
من إصابتني خطريتني يف الركبة وابتعاده عن نابويل نحو ستة أشهر ،إذ
سجل  38هدفا ً يف  93مباراة خاضها يف "سريي أ".
وبرز املوسم املايض يف صفوف مرسيليا بتسجيله  20هدفا ً يف جميع
املسابقات ،لكنه عانى بسبب عالقته املتوترة مع املدرب السابق للنادي،
األرجنتيني خورخي سامباويل.
وسيعوّض ميليك املهاجم اإلسباني ألفارو موراتا الذي عاد اىل فريقه
أتلتيكو مدريد بعد موسمني قضاهما معارا ً مع جوفنتوس.
(أ ف ب)

أومتيتي إلى ليتشي باإلعارة
ســينضم املدافع الفرنيس الــدويل صامويــال أومتيتي ،ضحية
االصابات املتكررة التي أثرت عىل مستواه ،إىل ليتيش اإليطايل عىل سبيل
اإلعارة ملدة عام قادما ً من برشلونة االسباني .ونرش النادي الكاتالوني
عرب موقعه الرســمي أنه توصل مع ليتــي ،الصاعد حديثا ً إىل الدرجة
األوىل هذا املوســم ،إىل "اتفاق إلعارة املدافــع حتى  30حزيران "2023
مــن دون خيار الرشاء .وكان برشــلونة يرغب برحيــل أومتيتي (28
عامــاً) قبل إقفال باب ســوق االنتقاالت الصيفيــة يف األوّل من أيلول
املقبل ،من أجل خفض الحد األقىص للرواتب ،وكي يتمكن من تســجيل
مواطن األخري الوافد الجديد املدافع جول كونديه .وتأتي صفقة إعارة
أومتيتي بعدما أعلن رئيس نادي ليتيش ســافرييو ستيكي
دامياني السبت انه يدرس عن كثب وضع الالعب ،الساعي
إلعادة إطالق مسريته بعد موسم لم تطأ خالله
قدماه املســتطيل األخرض جــراء وقوعه يف
فخ االصابات املتكررة .وحســب وسائل العام
ايطالية واسبانية ،فقد تم التوصل إىل اتفاق ينص
عىل وجه الخصــوص عىل دفع راتب الالعب من قبل
النادي الكاتالوني.
ويمتد عقد أومتيتي مع برشلونة حتّى العام
 ،2026علما ً أنه لم يشــارك مع منتخب فرنسا
منذ حزيــران  2019يف الخســارة أمام تركيا
صفر( .-2أ ف ب)
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أخبار سريعة
الشانفيل من دون أجانب

بنزيمة وأنشيلوتي بعد تسلّمهما جائزتيهما (أ ف ب)

(إنكلرتا) ،ســبورتينغ (الربتغال) ،مرسيليا
(فرنسا)
الخامسة :ميالن (إيطاليا) ،تشليس (إنكلرتا)،
سالزبورغ (النمسا) ،دينامو زغرب (كرواتيا)
السادسة :ريال (إسبانيا) ،اليبزيغ (أملانيا)،
شاختار (أوكرانيا) ،السلتيك (اسكتلندا)

السابعة :مانشسرت سيتي (إنكلرتا) ،إشبيلية
(إســبانيا) ،دورتموند (أملانيا) ،كوبنهاغن
(الدنمارك)
الثامنة :ســان جرمان (فرنسا) ،جوفنتوس
(إيطاليــا) ،بنفيــكا (الربتغــال) ،ماكابي
(إرسائيل)( .أ ف ب)

ديوكوفيتش ينسحب من "فالشينغ ميدوز"
أعلن الرصبــي نوفــاك ديوكوفيتش امس،
وقبيل قرعــة بطولة الواليــات املتحدة املفتوحة
لكرة املرضب ،أنه لن يتمكن من املشاركة يف آخر
البطوالت األربع الكربى التي تنطلق االثنني املقبل،
ألنه غري قادر عىل دخول األرايض األمريكية بسبب
عدم تلقيه اللقاح املضاد لكورونا.
وقال ديوكوفيتش" :لســوء الحظ ،لن أتمكن
هذه املرة من السفر اىل نيويورك من أجل املشاركة
يف بطولة الواليات املتحدة املفتوحة .حظا ً ســعيدا ً
لزمالئي الالعبني .ســأُبقي نفيس يف حالة بدنية
جيدة وحالة ذهنية إيجابيــة بانتظار العودة اىل
املنافسة".
وتمســك الرصبي بأمل ضئيل بــأن تجري
السلطات األمريكية تعديالً عىل اإلجراءات الصحية
التي تفرض عىل القادمني اليها أن يكونوا ملقحني
ضد فريوس كورونا ،إال أن هــذا األمر لم يحصل
ما فرض عليه الغياب عن البطولة الكربى الثانية
للموسم بسبب هذا األمر بعد أسرتاليا املفتوحة.
وسبق لديوكوفيتش نفسه أن استبعد ،غداة
تتويجــه بلقبه الحادي والعرشيــن يف البطوالت
الكربى يف ويمبلدون ،من املشــاركة يف "فالشينغ
ميدوز" يف ظل تمسكه برفض تلقي اللقاح املضاد
لفريوس كورونا.
وحسب القوانني الســارية حاليا ً يف الواليات

املتحدة ،فاستمرار رفض ديوكوفيتش ( 35عاماً)
للقاح ضد "كوفيــد "-19يعني أنه غري قادر عىل
املشــاركة يف البطولة املقررة بني  29آب الجاري
و 11أيلول املقبل.
وســبق للرصبي أن دفع ثمــن رفضه تلقي
اللقاح برتحيله يف بداية العام الحايل من أسرتاليا،
وبالتايل ُمنِــ َع من خوض أوىل البطــوالت األربع
الكربى.
وغاب ديوكوفيتش عــن دورات األلف نقطة
للماســرز يف إنديان ويلز وميامي وسينسيناتي
االمريكية ومونرتيال الكندية( .أ ف ب)

غران بري بلجيكا :فيرشتابن لتعزيز صدارته
ستكون الفرصة سانحة أمام
ســائق ريد بول الهولندي ماكس
فريشتابن لالبتعاد أكثر يف صدارة
ترتيب بطولة العالــم للفورموال
واحــد ،عندما يخــوض جائزة
بلجيكا الكــرى ،الجولة الرابعة
عرشة مــن البطولــة ،عىل حلبة
سبا-فرانكورشان التاريخية.
غادر فريشتابن ،املتوّ ج للمرة
االوىل يف مســرته العــام املايض،
حلبــات الفئة األوىل غــداة فوزه
بسباق املجر نهاية تموز املايض،
ليعود بعد العطلة الصيفية كأبرز
املرشحني ملتابعة انتصاراته ،حيث
يتقدم بفارق  80نقطة عن أقرب
مطارديه ســائق فرياري شــارل
لوكلري من موناكو ،ليطلق الفصل
الثاني من املنافســات عىل حلبة
سبا-فرانكورشان.
وعــى رغــم ان لوكلري هو
املطارد املبارش لفريشتابن ،لكنه
يقف عىل مسافة بعيدة من حامل
اللقب اذ لم يتمكــن من ترجمة
سيطرته عىل تجارب يوم السبت

ّ
يوقع على أوتوغراف إلحدى المشجعات (أ ف ب)
بيريز

حيث تألق يف  7مناســبات إىل فوز
سوى يف  3سباقات.
وقبل  9جوائز كربى عىل نهاية
البطولة العاملية ،يملك فريشتابن
بني يديه جميــع األوراق ،لدرجة
ان بامكانــه أن يســتخدم ورقة
"جوكر" خالل هذه السلسلة من
 3ســباقات متتالية يف غضون 3
اسابيع ،مع ســباقي هولندا يف 4

ايلول املقبل ،وثم إيطاليا عىل حلبة
مونزا يف  11منه.
وستشــهد ســبا املشاركة
األخرية لألملاني سيباستيان فيتيل،
بطل العالم أربع مرات ،وستكون
عطلــة نهاية أســبوع عاطفية
لالملاني الفائز  3مرات يف بلجيكا،
بعد قرار اعتزاله نهاية املوســم
الحايل( .أ ف ب)

يبدو ّ
ان إدارة نادي الشانفيل
إتخذت قرارا ً شبه نهائي بعدم
التعاقد مع العبَين أجنبيَين لموسم
كرة السلة المقبل الذي ينطلق في
األول من تشرين األول ،مكتفية
بالالعبين المحليين القادرين على
التأهل الى الدور ربع النهائي .وقد
وافق معظم أعضاء النادي على هذا
الطرح حاليا ً كون حظوظ الفريق
المتني بالمنافسة على اللقب أو
الذهبي
حتى التأهل الى المربع
ّ
للبطولة ضئيلة جداً ،في ظ ّل وجود
أندية تملك ميزانيات كبيرة وتطمح
الى التتويج بفضل وجود نخبة
من الالعبين اللبنانيين الدوليين
واألجانب في صفوفها.

النهضة جاهز

كشف مدير نادي النهضة ب ّر
الياس يونس المعربوني لصحيفتنا
ّ
ان الفريق أطلق تحضيراته منذ
نحو شهر ،وقد أصبح جاهزا ً
لخوض منافسات دوريّ الدرجة
الثانية ،مؤكدا ً ّ
األساسي
أن هدفه
ّ
يتمثّل بحجز إحدى بطاقتي التأهل
الى الدرجة األولى .أضاف :لهذه
الغاية عزز الفريق صفوفه بعدد
من الالعبين المعروفين كموفق
قرنوح من سبورتينغ ،علي كنعان
وعلي حجرات من األنصار ،رامي
القادري من النبي شيت ،أمير
ضاهر من البرج ،حامد فرحات من
ناصر ب ّر الياس ،إضافة الى علي
بيروتي الذي سبق ان لعب مع أحد
األندية التركية في الموسم الفائت،
إضافة الى السوري محمد النسر.

بطولة لبنان
في "الدوياتلون"

نظم االتحاد اللبناني للترياتلون
بطولة لبنان في "الدوياتلون"
المؤلف من ثالثة أجزاء متتالية:
ركض ،دراجات هوائية ثم
ركض .وانطلق المتبارون الذين
تخطى عددهم المئة من مختلف
الفئات العمرية ،من الواجهة
البحرية للعاصمة باتجاه مرفأ
بيروت ومن ثم العودة مجددا ً
الى نقطة األنطالق ( 5كلم)،
وبعدها مسابقة الدراجات
الهوائية لمسافة  20كلم ،ويليها
ٌ
ركض لمسافة  2.5كلم .وفي
النتائج المسجّ لة ،ح ّل علي
الزعبي (الجيش اللبناني) في
المركز األول لدى الرجال،
في حين ح ّلت ليندزي ناضر
( )PROFITأولى لدى السيّدات.

١٦
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أعلنها صراحة

حكومة ميقاتي
ال يمكنها ملء الفراغ

ألنك كرامتنا
ُقبيل يوم المنازلة النيابية الكبرى في 15
أيار رف َع "مجهول" صور ًة للسيد الرئيس
على مدخل الكلسيك ،يبدو فيها "الجنرال
المدني" في الخامسة والستين على أبعد
تقدير .نضارة .عمق .أمل .هدوء .حكمة .بعد
نظر .وقار .هيبة .تعكس الصورة أكثر من
ذلك .توّ ج المفتون بالحاكم الصورة بكلمتين
تقشعر لهما األبدان":ألنّك كرامتنا" .ألن أخت
ّ
"إن" بالرضاعة.
تاريخيا ً كان يوم اتخذت قرار اإلنتقال إلى
خلف خط العرض  ،33،98من ضبيه إلى أدما
بالتحديدّ ،
وإل كيف لي أن أشعر بفيض الكرامة
خمس مرات في األسبوع؟
كأن "ألنك كرامتنا" جملة ناقصة ،وال
تكتمل إال ّ مع إضافات على هذا النحو" ألنك
كرامتنا استحققنا الحياة في عهدك" أو
"ألنك كرامتنا ،ال نهاب غدرات الزمن وال
نحتاج إلى الخبز كي نشبع وال إلى الماء كي
نرتوي وال إلى الشمس كي ينبلج فجر األمة
اللبنانية العظيمة"" ،وألنك كرامتنا ال قيمة
للحياة الوطنية من دونك وبعدك"" ،ألنك
كرامتنا نقبّل األرض التي داستها نعالك".
قس على هذا.
ولو وعت وزارة التربية والفنون الجميلة ،أهمية
"ألنك كرامتنا" ألدرجت تلك الجوهرة في مسابقة
التربية الوطنية ،وهي تصلح عنوانا ً لموضوع
إنشاء مريع .في هذا اإلطار ،يش ّرفني أن أقدم ،في
ما يأتي ،نموذجا ً يمكن لمؤسسة العماد ميشال
عون أن تتبناه وتعممه على مدارس لبنان.
" سيدي الرئيس،
ألنك كرامتنا ،ال يهم إذا جعنا أو افتقدنا الكساء
والماء وثمن شبكة لوتو.
ألنك كرامتنا تحملنا الوقوف تحت الدوش
واإلستحمام بمياه مثلجة في كانون األول وأنت
حملت الجمر بيديك الطاهرتين.
ألنك كرامتنا فسعادتنا ،نحن شعبك
الوفي ،تعانق النجوم متى حددت لنا المنصة
موعدا ً للحصول على باسبور ولو بعد سنة
أو سنتين.
ألنك كرامتنا إستعجل مرضانا مالقاة ربهم.
ألنك كرامتنا نرفع رأسنا بأننا سبقنا أفغانستان
واليمن وبوروندي.
ألنك كرامتنا ق ّلدت األوسمة لسيدة التراث ملكة
المحشي قاطع وألطول أوف.
ألنك كرامتنا ،فيا مرحى بالمصائب ويا هال بالزالزل.
ألنك كرامتنا سنبكي دما ً وسبيرتو أبيض يوم
تغادرنا الى دوقية الرابية كما قال سليم الرسول
في اإلصحاح الخامس عشر.
ألنك كرامتنا قدّمت لنا أعز ما تملك وأكرمتنا
بجبران فم الذهب.
ألنك كرامتنا وضعت قطار الحل على السكة.
بخمسين مليارا ً يق ّلع.
ألنك كرامتنا لم ولن نتنازل عن شبر مياه عمقا ً
وال عن بونبونة غاز ولو كلفنا األمر حرب إبادة.
نُباد أعزاء أقوياء شرفاء.
ألنك كرامتنا ال ولن نقبل كمسيحيين بأن
يأخذ رئيس الحكومة ،أيا ً يكن اسمه ،وزيرا ً سنيا ً
أو درزيا ً من كيسنا .ليأخذ من كيسه .كرامتنا
ال تسمح ولو صارت أرض لبنان يبابا ً واحترق
ّ
"مسين" البلد.

يستطيع الثعبان
هـــــــــــــل أن يلدغ حتى بعد
تعــــــــــلم
أن يت ّم قطع رأسه
ملدّة نصف ساعة.

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

أقدم كائن بشري بقدرات حركيّة متط ّورة
كان "توماي" أقدم كائن برشي معروف ،يميش عىل
رجليه قبل سبعة ماليني عام ،لكنه بقي متمتعا ً بالقدرة
عىل تس ّلق األشــجار ،وفقا ً لدراسة حديثة استندت إىل
ثالث عظام تخص أحد املنتمني إىل الجنس نفسه.
بدأت القصة العام  2001يف توروس ميناال شمال
تشاد ،عندما اكتشــف فريق من البعثة الفرنسية
التشــادية األنثروبولوجية جمجمة أطلقوا عليها
اسم "ساحل انرتوبوس تشادنسيس" أو "توماي"،
وأطاحــت بـ"أوروين توغينيســيس" الجمجمة
العائدة إىل ستة ماليني عام والتي اكتُشفت يف كينيا،
لتصبح بذلك أقدم ممثل معروف عن البرشية.
وبفعل موقع الثقبة العظمى يف جمجمة "توماي"،
مع وجود عمود فقري يقع تحت الجمجمة وليس خلفها

كما هي الحال لــدى الكائنات رباعيــة األرجل ،يمكن
تصنيفه ككائــن ثنائي األقدام من الرئيســيات .وقال
عالم األنثروبولوجيا فرانك غي املشارك يف إعداد الدراسة
إ ّن "الجمجمــة تفيدنا بأن ســاحل انثروبوس جزء من
الســالة البرشية ،وأن امليش عىل القدمني كان األسلوب
املفضل يف الحركة لدى تومــاي" .ودرس العلماء عظام
الفخذ والساعد والزند عىل مدى سنوات ،وحددوا  23سمة
مورفولوجية ووظيفية ،وقارنوها بتلك الخاصة بأشباه
البرش والقردة ،واستنتجوا أنها أقرب بكثري إىل ما يمكن
أن يراه املرء يف أشباه البرش أكثر من أي كائن رئييس آخر.
ويعتزم الفريق اســتئناف أبحاثه يف تشاد الربيع
املقبل يف محاولة للوصول اىل صورة أوضح والعثور عىل
مواقع أقدم من تلك املرتبطة بـ"توماي"( .أ ف ب)

سرقة صورة شهيرة لونستون تشرشل
ُسقت صورة شهرية لونستون ترششل واستُبدلت
بنسخة عنها داخل فندق فخم يف العاصمة الكندية أوتاوا.
واحتاج األمر أشــهرا ً عدة قبل أن يــدرك موظفو فندق
" "Chateau Laurierأن صــورة ترششــل املوجودة يف
املكان تختلف عن سائر الصور املعروضة يف قاعة املصور
الشهري يوسف كارش ،وإطارها مثبّت بطريقة خاطئة.
ّ
لكن إدارة املــكان احتاجت بضعة أيام فقط لتحديد
تاريخ الرسقة مع هامش أسبوع ونصف أسبوع ،باالستناد
إىل صور عدة للعمل أرســلها نزالء سابقون .وقالت مديرة

الفندق جنفيــاف دوما إنه" :ربما أراد شــخص ما هذه
الصــورة ،إما ملجموعته الخاصة أو لبيعها" ،مشــرة إىل
أن الصورة املرسوقة ال تُقــدّر بثمن .مع ذلك ،تُقدر قيمة
الصورة التي تُظهر الزعيــم الربيطاني بعد خطابه أمام
الربملــان الكندي يف العــام  ،1941بنحــو  100ألف دوالر
أمريكي .وترجّ ح إدارة الفنــدق أن تكون الرسقة حصلت
يف الفرتة ما بني  25كانــون األول  2021و 6كانون الثاني
 2022وهي تش ّكل جزءا ً من تاريخ كارش والفندق وكذلك
تاريخ كندا وبريطانيا يف زمن الحرب( .أ ف ب)

أصغر طيّار في رحلة إنفرادية حول العالم
هبط مــاك روذرفــورد ،وهو
بلجيكي بريطاني يبلغ من العمر 17
عاماً ،يف بلغاريا بعد انطالقه يف رحلة
منفردة عىل طائرة خفيفة للغاية يف
آذار املايض ،وبات أصغر طيار يُكمل
ً
رحلة من هذا النوع حول العالم.
ويف رحلة استغرقت خمسة أشهر
ويوما ً واحداً ،اجتــاز روذرفورد أكثر
من  54ألف كيلومرت يف  221ســاعة،
مح ّلقــا ً يف أجــواء  30دولة .واضطر
أن يواجــه درجات حــرارة تصل إىل
 48درجة مئوية ،فضالً عن ســاعات
عديــدة أمضاها يف انتظــار تصاريح

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

التحليق .ويف حادثةٍ أشــبه بمغامرات
روبنسون كروزو ،أجربته رياح عنيفة
عىل الهبوط يف نهايــة تموز املنرصم

يف أتــو ،وهي جزيرة غــر مأهولة يف
أرخبيل ألوشــيان غرب أالسكا .حتى
قبل املغادرة ،تعطلت االســتعدادات

فكتوريا تاور ،الطابق السابع ،كورنيش بيار الجميّل ،األشرفية  -سجل تجاري 2054871
ص .ب  116-5011بيروت ،المتحف  -هاتف ،+9611613050 :فاكس+9611613064 :
االشتراك السنوي 30٠،٠٠٠ :ل.ل  -هاتفi.abiakl@nidaalwatan.com ،+961٣٩٨٣٣٥٤ :
مكتب طرابلس لالشتراكات واإلعالنات :طرابلس  -الجميزات  -تلفون78 860742 :

بسبب الحرب يف أوكرانيا ما أجربه عىل
تعديل مساره .فبدال ً من التحليق فوق
روســيا ،انحرف جنوبا ً عرب باكستان
والهند وكوريا الجنوبية واليابان قبل
أن يطري فــوق املحيط الهادئ ملدة 10
ساعات للوصول إىل الواليات املتحدة.
وحصــل روذرفورد الــذي تع ّلم
قيادة الطائرات الخفيفة منذ ســن
الســابعة ،عند وصوله عىل شهادة
من موســوعة "غينيس" لتحطيمه
الرقم القيايس الســابق الذي حققه
الربيطاني ترافيس لودلو يف ســن 18
عاما ً السنة الفائتة( .أ ف ب)

لإلعــالنــات:
هاتف - +9611283300 :فاكس+9611285956 :
بريد إلكترونيinfonews@media-unit.com :

