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ابتداء من  1أيلول ...بري "العب رئاسي أساسي" في التأليف
ً

ميقاتي إلى بعبدا ...بمعيّة "حزب الله"!
من يســمع كالم رئيس الجمهورية أمس عن زهرة العمر
التي أفناها يف النضال واالستبسال يف اإلصالح ومكافحة اإلرهاب
والفساد وتكريس ســيادة الدولة وتحقيق األمن واالستقرار
والرفاه للبنانيني غصبا ً عن الطبقة الحاكمة الفاسدة يف البلد،
ال يخيّل إليه أنه هو نفسه العماد ميشال عون الذي بدأ مسريته
"النضالية" يف قرص بعبدا عام  1989بإرضام النار يف هشــيم
الدولة بعدما حرق األخرض واليابس يف معارك "إلغاء وتحرير"
عبثية أنهكت اللبنانيني ورشذمت املســيحيني تحت شــعار
محاربة االحتالل الســوري فانتهت إىل إيقاع املنطقة الرشقية

والدولة بجيشها وشــعبها ومؤسساتها وخزينتها تحت إمرة
ووصاية نظام األسد عىل مدى أكثر من عقدين من الزمن ،ليعود
بعدها إىل قرص بعبدا تحت جنح التسوية التي أبرمها مع نظام
األســد وجناح التفاهم الذي ّ
وقعه مع "حزب الله" ،فانتهت
مســرته "النضالية" بالرتبّع عىل كريس الرئاسة األوىل حاكما ً
باســم محور املمانعة عىل رأس هرم الســلطة ضاربا ً بسيف
املنظومة الفاسدة نفسها التي يشهر اليوم "سيف محاربتها"!
ّ
وألن هامش املناورة أمام العهد يضيق ويتسع بحسب
ما يضيق ويتســع صدر راعي املنظومة الحاكمة ،يبدو ّ
أن

"حــزب الله" قرر أن يضع حدًا لحالــة "الدلع" الحكومي
بني قرص بعبدا والرساي الكبري ،كما وصفها النائب محمد
رعد ،معبدا ً بذلك الطريق أمام عقد لقاء رابع "حاسم" بني
رئيس الجمهورية والرئيس املكلف ،حسبما توقعت مصادر
مواكبة للمستجدات الحكومية ،مؤكد ًة ّ
أن "الرئيس نجيب
ميقاتي سيزور الرئيس عون هذا األٍسبوع لوضع اللمسات
التوافقية األخرية عىل عمليــة التأليف بمعيّة الجهود التي
تبذلها قيادة "حزب الله" لدفــع الجانبني إىل تدوير الزوايا
وتشكيل حكومة جديدة تستبق الفراغ الرئايس"١٣ .

العراق يحترق" ...إيران مرّت من هنا"!

14 +

مــــدارات ١٠
بكين تفرض سيطرتها
في بحر الصين الجنوبي

إقــتـصـــاد ١١
النواب أمام إمتحان
"الكابيتال كونترول"...
واإلخفاق "ال جراحة
وال ترياق"

من مظاهر احتجاجات مناصري الصدر
في جنوب البصرة أمس (أ ف ب)

الترقيع بالكهرباء "جريمة" بحق اإلقتصاد
العـــالـــم 14

العنف "العشوائي" ّ
يلف
شوارع أميركا 6 :قتلى
في هيوستن وديترويت
وجريح في واشنطن

الريــاضــية 15
إختتام بطولة لبنان
في الكرة الطائرة
الشاطئية

خـــالـــد أبـــو شـــقـــرا
سيدفع لبنان مقابل ساعة أو ساعتني
من الكهرباء  1مليار دوالر للعراق يف غضون
سنتني .هذا "الكحل" الذي ّ
فضلته املنظومة
البائســة عن "العمى" الكيل ،يتعارض مع
أبسط املفاهيم االقتصادية .فاإلنتاج الفعيل
املؤمّ ن من صفقة الســواب مــع العراق ال
يتجاوز  300ميغاواط يف أحســن األحوال،
وينخفــض أحيانا ً كثــرة إىل أقل من 200

ميغاواط ،مقابل طاقــة إنتاجية قصوى يف
املعامل الحرارية قد تصل إىل  1500ميغاواط.
وإذا اعتربنا أن للطاقة اإلنتاجية كلفة ثابتة،
فإنه ك ّلما زادت الطاقة اإلنتاجية ق ّلت تكلفة
املنتج ،إذ تقســم التكاليف الثابتة عىل عدد
أكرب من الوحــدات املنتجة .وهــذا ينطبق
حرفيا ً عىل الكهرباء ،حيث يظهر أن إيقافها
نهائيا ً يف الوقت الحــايل ،واالحتفاظ باملليار
دوالر ،أو حتــى توظيف املبلغ يف غري حقول،
أكثر إفادة بما ال يقاس لإلقتصاد.
١٣

لبنان إلى بطولة العالم لكرة السلة
١٥ +
للمرة الرابعة في تاريخه

إسرائيل تكشف اإلطار الزمني لإلتفاقية
من "اليوم صفر" إلى "التنفيذ"

"عقبة" المس ّودة النوو ّية
عند "عتبة" الوكالة الذر ّية
رغم ارتفاع منسوب التفاؤل يف اليومني
املاضيــن ،يســلك امللف النووي مســاره
التفاويض عىل وقع العقبات املتعلقة بمواقع
إيرانية "مجهولــة" للوكالة الدولية للطاقة
الذريّة ،وبينما تدرس طهران الر ّد األمريكي
عىل مقرتحــات تقدمّ ت بهــا "الجمهورية
اإلسالمية" تعقيبا ً عىل مســودة "نهائية"

عرضهــا االتحــاد األوروبي بهــدف انجاز
مباحثات غري مبارشة بني الطرفني ،شــدد
الرئيس اإليراني إبراهيــم رئييس أمس عىل
أن إحياء االتفاق مع القوى الكربى بشــأن
برنامج بالده النووي يبقى "بال جدوى" ما
لم تغلق الوكالــة الدولية قضية املواقع غري
املعلن عنها.
١٣

عرقجي خالل المباراة مع منتخب الهند في نيو دلهي أمس (أ ف ب)

ّ
تشن هجومًا الستعادة "خيرسون" اإلستراتيجية
كييف

"مجموعة السبع" قلقة من مخاطر "زابوريجيا"
ّ
يرتقب العالم وصول فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية إىل محطة زابوريجيا
فيما
النووية يف أوكرانيا ،وســط مخاوف من حصول حادث نووي كبري يهدّد القارة األوروبية
بأكملهــا ،رأى وزير الخارجيــة األوكراني دميرتو كوليبا أمــس ،أن املهمة التي تبدأها
"الطاقة الذريّة" يف زابوريجيا هي "األصعب يف تاريخ" الوكالة بســبب املعارك التي تدور
عىل مقربة من املوقع وبسبب النشاط القتايل الذي تقوم به روسيا عىل األرض١٣ .

2

محـــــليـــــات
العـــدد  - 920السنــــة الـرابـعـة

الـثـلـثـاء  ٣٠آب 2022

تحرّك أميركي «"رئاسي" خالل أسابيع...
و»"رسائل"» من خالل دعم الجيش

خفــايـــا
الحظــت مصادر متابعة
ردود فعل ســلبية تجاه رواية
«حزب الله» لدور وحداته األوىل
يف مرحلــة التأســيس يف العام
 1982لجهة نسبة بطوالت غري
مؤكد أنّهم قاموا بها خصوصا ً يف
معارك خلدة باإلضافة إىل تعمّ د
صور من مخيم جنتا الذي
نرش
ٍ
كان ّ
أسسه اإلمام موىس الصدر
وحركــة أمل قبــل أن يؤول إىل
الحزب بعد انقالب السيد حسني
املوسوي عىل حركة أمل.
ّ
تتوقع جهات سياسية أن
تنتهــي الحركــة الجارية عىل
مســتوى دار الفتــوى إىل خلق
إطار جامع للنوّاب السنة يحمل
توجهات الــدار يف مــا يتعلق
بتشــكيل الحكومة وانتخابات
رئاســة الجمهورية وتســمية
الرئيس الجديد.

للمساعدات األميركية دالئل كبرى

أالن ســــركـــيـــس
ينقــل م ّ
طلعــون عىل السياســة
األمريكية تأكيدهم أنه عىل رغم اإلهتمام
األمريكي بالحرب الروســية  -األوكرانية
والرصاع الكبري مع الصني ،إال ّ
أن متابعة
اإلدارة األمريكية لقضايا الرشق األوسط
مستم ّرة ،فواشنطن هي العاصمة التي
تحكم العالم ،وكل قضية لديها من يهتم
بها ،وبالتايل فإن عدم إحتالل أي قضية
األولوية يف مرحلة معينــة ال يعني أنها
منسية.
بلغت ذروة اإلهتمام األمريكي بامللف
اللبناني يف بداية أيلول  2004عندما أصدر
مجلس األمــن القرار  ،1559ومن ث ّم زاد
منســوب اإلهتمام بعد اغتيال الرئيس
الشــهيد رفيق الحريري ومــا تبعه من
أحداث ،حيث وقف األمريكي يف ذلك الزمن
داعما ً حكومة الرئيس فؤاد الســنيورة
بوجه محاولة «حزب الله» اإلطاحة بها،

وهي كناية عن ذخائر وآليات نقل الجنود
ومن خلفه املحور السوري  -اإليراني.
ً
إضافــة إىل الهبــة املالية التــي طالبت
واليوم يعــود الحديث عــن الدور
قيادة الجيش بتحويلها ملساعدة عنارص
االمريكي بشكل كبري مع قرب استحقاق
الجيش ،كل تلك األمور لها دالالت واضحة
إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ،ألن لهذا
ّ
وهي أن الفــوىض ممنوعــة يف لبنان،
شــقا ً خارجيا ً كبرياً ،وتُعترب
اإلستحقاق
ويرتافــق هذا األمر مــع رعاية أمريكية
واشنطن الناخب األول يف الرئاسة ،وهي
للمفاوضــات بــن لبنان
وإن كانــت ال تســتطيع
وإرسائيــل حــول الحدود
اإلتيان برئيس لوحدها ،إال
البحريــة والتــي تحرص
أنها تمنع وصول أي رئيس
ترفض واشنطن
واشنطن عىل نجاحها.
للجمهورية غــر راضية
ولو كانت واشــنطن
عنه.
إنتخاب رئيس يغطي
ويف الســياق ،فــإن سياسات «"حزب الله"» تريد الفــوىض ملا عمدت إىل
املــؤرشات تدل عــى ّ
تقديم مساعدات دورية إىل
أن
مثل الرئيس عون
الجيش اللبناني ،ولذلك فإن
اإلهتمــام األمريكــي ال
أمريكا أرادت توجيه رسالة واضحة من
يقترص عىل املناصب السياسية واإلدارية
خالل هذه املساعدات بأن دعمها الجيش
واملالية يف الدولة ،بل إن واشــنطن تعمل
اللبنانــي مســتم ّر ،واألهــم أن الفراغ
من ضمن اســراتيجية واضحة هدفها
والفوىض واألزمات ممنوعة يف بلد األرز.
الحفاظ عىل أمن لبنان وإستقراره.
وبرز يف األيــام املاضية ّ
وينعكس هــذا األمــر إيجابا ً عىل
تدفق بعض
اإلستحقاقات املقبلة وعىل رأسها إنتخاب
املساعدات األمريكية إىل الجيش اللبناني

رئيس جديد للجمهورية ،وتدل املعلومات
عىل أن واشــنطن ال تريد الفراغ الرئايس
وهي مع إعادة إنتظام عمل املؤسســات
وتضغط يف هذا اإلتجاه ،لذلك ســيكون
لها كلمة حاســمة يف األســابيع املقبلة
من اإلستحقاق الرئايس قبل الوصول إىل
الفراغ.
وترفض واشــنطن إنتخاب رئيس
يغطي سياسات «حزب الله» مثل الرئيس
الحايل ميشــال عون ،لذلك فإن حظوظ
مرشحي «الحزب» للرئاسة تتدنّى بشكل
كبري ،فالبلد ال يحتمل رئيسا ً يشبه عون
لست سنوات جديدة.
تُحاذر واشــنطن حاليــا ً الدخول
باألسماء املرشحة للرئاسة ،لكنها تطرح
مواصفــات معينة باتــت معروفة لدى
الجميع ،لذلــك فإن محاولة «حزب الله»
اإلســتفراد بالقرار الرئــايس لن توصل
إىل مكان .ويراهن من يتابع السياســة
اللبنانيــة والــرق  -أوســطية عىل

بعد انتفــاء قدرة «حزب
الله» عىل حســم مســألة دعم
جــران باســيل أو ســليمان
فرنجية كمرشح وحيد لرئاسة
الجمهورية بــدأت عملية تداول
أســماء بديلة يمكــن أن تكون
قابلة لنوع مــن التفاهم تحت
الطاولــة مع الحــزب وتحمل
صفات قريبة من املجتمع املدني
يمكن أن تحصل من خاللها عىل
أصوات بعض النواب التغيرييني.

توقيع اإلتفــاق النووي اإليراني والنجاح
بمفاوضات ترســيم الحــدود بني لبنان
وإرسائيل ألن ذلك يربّد األجواء.
لن تقف واشــنطن متفرجة لحظة
حلــول موعــد اإلســتحقاق الرئايس،
وستضغط من أجل الوصول إىل رئيس ال
يكون صورة مكررة عن عون ،لذلك فإن
من يريد معرفة بورصة الرئاســة عليه
مراقبة التحرك االمريكي.

الهبة اإليرانية ال تزال قائمة والحكومة توارب
باســتقدام الفيول االيراني مجانا ً لسد احتياجات
غــــادة حـــالوي
معامل الكهرباء يف لبنان ،لــم يتم التعاطي معها
بجدية .حاذرت الحكومــة وال تزال يف اعالن قبول
أوقفت وزارة الطاقة تقنني الكهرباء يف لبنان.
هذه الهبة .وحده وزير الطاقــة وليد فياض اعلن
ال جدول وال مواعيد الن اإلنقطاع صار  24ســاعة
عن اســتعداده لزيارة طهران لكنه لم ينل تفويضا ً
عىل  .24صار موضوع الكهربــاء يف لبنان مدعاة
رسميا ً من الحكومة ورئيسها .ينقل مصدر وزاري
للســخرية والهزل .منذ نهاية الحرب اللبنانية قبل
ان رئيس حكومــة ترصيف االعمال نجيب ميقاتي
ما يزيد عىل ثالثني عاما ً والتيار الكهربائي لم يعد اىل
ابلغ الوزراء ان ال هبة ايرانية وانه حني فاتح سفري
طبيعته يف لبنان وبقي التقنني يزداد بدل ان تضيق
ايران يف لبنان بحقيقة االمر لم يتحدث السفري عن
ساعاته .وتحول ملف الكهرباء اىل ملف شائك دونه
هبة بل طالب بزيارة وفد تقني لبحث آلية املســألة
تبادل االتهامات بالهدر والصفقات .كل ذلك لم يعد
مع املســؤولني يف طهران .وهو ما فرسه عىل غري
يعني املواطن .ج ّل ما يعنيه عودة التيار الكهربائي
ما قدمه نرصالله اي ان ايران غري مستعدة لتقديم
والذي صار من رابع املســتحيالت.
الهبة حسب املصدر الوزاري.
الغريــب يف ملف الكهربــاء هروب
ومنذ اعالن نرصاللــه حتى اليوم
املســؤولني من زيادة التعرفة عىل
ال يــزال املوضــوع عرضــة للتأويل
فاتورة الكهرباء ومقاربة املوضوع
إمتناع لبنان عن
والتحليــات املختلفة مــن دون نفي
من ناحية شــعبوية أكثر مما هي
إرسال وفد إلى
رســمي او تأكيــد مــا رشّ ع بــاب
واقعية .وزير الكهرباء يرفض زيادة
طهران لبحث
التخمينــات .مصــادر مواكبة إلعالن
التعرفة مــا لم يتمكن مــن اعادة
األمني العــام والخطــوات التي تلت،
ســاعات التغذية ولو ألربع ساعات الموضوع مباشرة
يومياً .صار الناس اكثر قابلية لزيادة فسره المعنيون بأنه جزمــت بوجود مســعى ايراني جدي
ّ
ملســاعدة لبنان من خالل تقديم هبة
التعرفــة مقابل بدل اشــراك املولد
ٍ
ّي
د
ج
غير
تعاط
وهو ما ســبق وأكده السفري االيراني
وتحكــم اصحاب املولــدات بالعباد
خالل زياراتــه املتكررة لرئيــس الحكومة نجيب
حتى بات امرهم عصيا ً عىل احــزاب االمر الواقع
ميقاتي طالبا ً من الحكومة ارسال وفد تقني لبحث
يف املناطق .الحلول غري معدومــة لكن النوايا غري
تفاصيل الهبة مع املعنيني يف طهران .وبينما ترفض
متوافرة طاملا املقاربــات تجري بعيدا ً عن مصلحة
الحكومة ارســال مثل هذا الوفد تراه ايران خطوة
املواطن .وهذا ما تظهره الوقائع والتي كان آخرها
رضورية خاصة وان لبنان تعاطى عىل النحو ذاته
التعاطي الرســمي مع الهبــة االيرانية التي تنكر
يوم زار وفد رسمي مكلف العراق للبحث بموضوع
الحكومة جدّيتها بينما يؤكدها «حزب الله» وايران.
الكهرباء كما زار وفد مماثل كالً من االردن ومرص
منذ فرتة ليســت بعيدة ،اعلن امني عام «حزب
فلماذا ال يرسي املبدأ ذاته عىل ايران؟
الله» السيد حســن نرص الله مبادرة تعهّ د خاللها

ميقاتي مستقب ً
ال السفير اإليراني مجتبي أماني

امتناع لبنان عن ارســال وفد اىل طهران لبحث
ٍ
تعاط غري
املوضوع مبارشة فرسه املعنيــون بأنه
جدي اذ ال يمكن االكتفاء ببحث املسألة مع السفارة
االيرانية التي ليست الجهة الوحيدة املولجة الحديث
عــن تفاصيل يلزمهــا متخصصــون ،ولصاحب
املصلحة ان يتابع مصلحته فاذا كان لبنان يف احوج
ما يكون للمســاعدة فكيف ال يستكمل البحث ولو
من باب االستفسار من املعنيني وادخال الخطوة يف
بازار ســيايس .تعترب ايران ان الكرة يف ملعب لبنان
بينما هي جاهزة لتقديــم الهبة بعد ان يتم اخراج
البحث من دائرة املزايدات اىل حيز املتابعة.
يؤكد العاملون ان السيد نرصالله لم يكن ليعلن
عن مثــل هذه الخطوة لو لم يكــن واثقا ً من عزم
ايران عىل تقديم الهبة لكن اآللية التفصيلية تحتاج
اىل خطوات تنفيذية يتم االتفاق عليها مســبقا ً الن

استقدام الفيول مختلف عن استقدام املازوت الذي
سبق واستقدم اىل لبنان عن طريق الرب وخارج اطار
التنسيق مع الدولة ،املقصود هنا مساعدات نفطية
لسد احتياجات املعامل ورشطه االطالع عىل حاجة
لبنان واالتفاق عىل آلية التسليم .وطاملا ال مراسالت
رســمية فالحكومة لم تتعا َ
ط مــع الهبة بجدية
خشية تعرض رئيس الحكومة لعقوبات امريكية .يف
حساباته اذا كان السفرية االمريكية اعلنت بنفسها
عن مسعى مل ّد لبنان بالكهرباء من االردن عن طريق
مرص وسوريا ولم ِ
تف بوعدها لوجود فيتو امريكي
فكيف بالحري اذا قبل هبة ايرانية؟
لكن الحكومة العاجزة عن سد حاجة املعامل
من الفيول ،حتــى صار لبنان غارقــا ً يف العتمة،
عاجزة ايضــا عن املبــادرة تجاه ايران خشــية
العقوبات االمريكية .وهنا مكمن القطبة املخفية.

محـــــليـــــات
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عصابات التهريب غيّرت التكتيك للهروب من مالحقة المخابرات

بـ 8000دوالر وبال هويات وبزوارق صغيرة
ومركب كبير

خــاص – "« -نــداء الــوطــن»"
ظن كثــرون انه مع حادثــة «مركب املوت»،
فإن كل من يغامر بالهروب مــن لبنان عرب البحر
بطريقة غري رشعية سيعيد النظر يف قراره ،وسيف ّكر
كثريا ً قبل االقدام عىل خطوة انتحارية كهذه ،وايضا ً
سريعوي تجار املوت الذين لهم باع طويل يف استغالل
مصائب النــاس ليزدادوا ثراء فــوق ثرائهم ،حتى
لو كانت النتيجة ازهاق املزيد من االرواح ال ســيما
االطفال والنساء والشباب.
مجموعة الـ 113التي أوقفها الجيش وهم يحضرون للهجرة غير الشرعية
ويف هذا االطار ،اوضح مصــدر معني لـ»نداء
يلفتوا النظر ويُق ّلونهم إىل الزورق الكبري الذي ينطلق
الهجرة غري الرشعية من مختلف املناطق اللبنانية
الوطن» ان «الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني ال
الحقا ً يف رحلته ،وتبني ايضا ً انه يف بعض االحيان ال
(صيدا ،صــور ،برج حمــود ،الــخ ،)...وهم من
ســيما مديرية املخابرات تتواصل وتميط اللثام عن
ينطلق الزورق الكبري من لبنان انما من سوريا».
الجنسيات اللبنانية ،الســورية والفلسطينية ومن
عمليات تهريب بأعداد كبرية ،تم ّكنت من افشــال
مختلف األعمار ومن الرجال والنساء واألطفال ،اىل
الكثري منها يف اآلونة االخرية ،بعدما عمدت العصابات
منطقة الشــمال ،ويدفع كل شخص مبلغ ثمانية
صمت غربي
التي تدير عمليات تهريب االشــخاص اىل تكتيكات
آالف دوالر امريكــي ،وبعد وصولهــم ودفع املبلغ
وأبدى مصدر وزاري معني استغرابه لـ»الصمت
جديدة من شأنها االستمرار يف عمليات التهريب من
املطلوب يتم اســكانهم يف املنطقة ويف غرف يوضع
الغربي وتحديــدا ً االوروبي عــن عمليات التهريب
دون الوقوع يف قبضة الجيش».
يف كل منها عدد من االشــخاص بما ال تتسع لعدد
والهجرة غري الرشعيــة ،فبينما كانت هذه القضية
وكشــف املصدر عن «افشــال الجيش احدى
كهذا ،ويبقون يف هذه الغرف لفرتة،
هي الشغل الشاغل للســفراء واملوفدين الغربيني،
اخطر محــاوالت تهريــب البرش
بحيث تتوىل عصابة التهريب تأمني
ترسب
الذين مارسوا ضغوطات كبرية عىل لبنان ملنع ّ
والتي تشكل مغامرة غري محسوبة
املهاجرين غــر الرشعيني اىل اوروبــا ،فان صمتا ً
الحاجيات الرضورية جدا ً لهم من
النتائج ملن ارتىض ان يقامر بحياته.
ووفقــا ً للمعطيات التــي ّ
توفرت هل يتم تسهيل وصول املأكل ،وتبني وفــق التحقيقات ان
مطبقا ً يسود هذه الجهات منذ الربيع املايض».
هؤالء المهاجرين ال
هناك مجموعة كبــرة بقيت مدة
وسأل املصدر «هل لهذا الصمت عالقة بالحرب
مــن قبل التحقيق حــول الهروب
 27يوما ً يف إحدى الشقق ،بإنتظار
االوكرانية؟ وهل يتم تسهيل وصول هؤالء املهاجرين
عرب البحر بطريقــة غري رشعية،
سيما الشباب منهم
تأمــن الرحلة التي ســتنقلهم اىل
ال ســيما الشــباب منهم لنقلهم الحقا ً اىل اوكرانيا
وبناء عىل معطيات امنية ومراقبة
لنقلهم الحقًا إلى
الخارج ،واول ما تعمد اليه عصابة
للقتال هناك؟ واذا كان الجواب بالنفي ،ملاذا يتم منذ
حثيثة من قبــل مديرية املخابرات
اشــهر غض الطرف عن الهجرة غري الرشعية بدءا ً
يف الجيش ،اوقفت قوة من الجيش أوكرانيا للقتال هناك؟ التهريب هو سحب الهواتف الخلوية
والبطاقات الثبوتيــة من املهاجرين غري الرشعيني،
من قوات اليونيفيل البحرية وصوال ً اىل الســواحل
 113شخصا ً من جنسيات مختلفة ،كانوا يستعدون
بحيث ينقطع أي تواصل بينهم وبني خارج اقامتهم
االوروبية؟ وملاذا لم تعد هذه القضية الشغل الشاغل
ملغادرة البــاد بطريقة غري رشعيــة وعرب قوارب
يف الشــقة املكتظة» .ولفت املصدر اىل انه يتم نقل
للدبلوماسيني واملوفدين؟».
تنقلهم عــر البحر ،كما تم توقيف مجموعة اخرى
املهاجرين غري الرشعيني عىل دفعــات ،اذ تبني ان
وحذر املصــدر «العائالت اللبنانية ال ســيما
قوامها  17شخصا ً من جنسيات مختلفة ينتظرون
الزورق الكبري الذي يريد مغادرة املياه اإلقليمية يبقى
الشباب منهم من االســتمرار يف هذه املغامرة ،الن
موعد نقلهم عرب البحــر اىل الخارج لتبلغ الحصيلة
يف عرض البحر وال يقرتب من الشاطئ ،ويتم توزيع
الخشــية كبرية من ان تكون عمليــة هروبهم من
 130مهاجرا ً غري رشعي».
األشــخاص الذين يريدون الهجــرة اىل مجموعات
الواقع املــزري يف لبنان هي بمثابة انتقال اىل جحيم
وأشــار املصــدر اىل ان «ابــرز املعطيات التي
صغرية عىل طول الشــاطئ اللبناني ،ومن ثم تأتي
آخر ،من خالل ارغامهم عىل االنتقال اىل دولة تشهد
توافرت من التحقيقات كشفت عن الوقائع املرتبطة
مراكب صغرية تنقل أربعة أو خمسة أشخاص كي ال
رصاعات او حرب واوكرانيا مثال عىل هذا الخطر».
بعمليات التهريب ،اذ يأتي األشخاص الذين يريدون

ترايسي شمعون تترشح لرئاسة الجمهورية:
هذا ما سأعمل عليه
أعلنت رئيسة مؤسسة داني شمعون
الســفرية تراييس شــمعون ترشــحها
لالنتخابات الرئاســية ،يف مؤتمر صحايف
عقدته يف فندق «لو غربيال» ،عرضت فيه
«رؤية جديدة للجمهورية».
وذ ّكــرت بأنها تقدمت باســتقالتها
من منصبها كســفرية للبنان لدى اململكة
األردنية الهاشمية بعد انفجار مرفأ بريوت
يف  4آب  ،2020رافضة أن تكون شــاهدة
زور ،مشــرة اىل انها ستكون «إن وفقني
الله -رئيسة لجميع اللبنانيني».
وقالت« :ملاذا أترشــح؟ ألن لدي رؤية
جديدة للجمهورية ،رؤية قادرة أن تعطي
حلوال ً للمشــاكل االقتصادية واالجتماعية
والسياسية التي يرزح تحت عبئها الوطن».
وتحدثت عن رؤيتها وما تتضمنه الفتة اىل
انها «تحتاج خطوات عدة ،وذلك بالتعاون
الكامل مع الســلطة التنفيذيــة املقبلة»،
ومن ابرز ما فيها «تحســن عالقة لبنان
بالدول العربية ،وخصوصا ً الخليجية منها.
فلبنان ال يمكــن أن يحكم من أحد ،أو ضد
أحد .يحكم لبنان اللبنانيون عرب مؤسساته
الدستورية ،من خالل مجلس نواب ينتخب
بديموقراطية بواســطة قانون انتخابي
عــادل ،ومن خالل دعــم الجيش والقوى
األمنية كونها الضمانة الوحيدة لالستقرار
وأمن الوطن ،أيضا ً من خالل قضاء مستقل
نزيه يضمن للناس املحاكمــات العادلة،
ويضمن للقضــاة اســتقالليتهم ،بعدم
التدخل يف عملهم ،لتفادي املحســوبيات
والضغوطات السياسية والطائفية».
وتابعت« :اليوم يشــهد لبنان تخبطا ً

سياســيا ً واقتصاديا ً يف آن واحد ،وطريق
الحل يبدأ بالسياســة ليصــب يف خدمة
االقتصاد .هنا ال بد من التأكيد والتشــديد
عىل أنه ال يمكن للبنان أن يستمر من دون
التمسك بسيادته واســتقالله ،ومن دون
استحداث اســراتيجية دفاعية واضحة
املعالم ،وهذه ليست شعارات ،بل رضورة.
وكما أن لبنــان ال يمكنــه أن يحكم من
فريق واحد ،فال يمكن أيضا ً أن يمسك قرار
الســلم والحرب فيه إال يف إطار املؤسسات
الرسمية ،مدركة أن هذا املوضوع ال يعالج
إال بعقالنية ،وليس بالتحدي واالستقواء،
وخصوصا ً بالرهانات الخارجية».
وقالــت« :يطرح يف السياســة أيضا ً
موضوع النازحني الســوريني الذي يمتلك
تأثريه الضخــم يف اقتصادنــا ،ففي ظل
التدهور املايل الذي يعانيه لبنان اليوم ،أصبح
موضوع النازحني الســوريني يشكل عبئا ً
عىل كاهــل اللبنانيني ،وال بد من إيجاد حل
يضمن عودتهم اآلمنة إىل بلدهم ،ضمن مهل
زمنية مقبولة ،وذلك سيكون من أولوياتي.
أمــا يف موضوع الالجئني الفلســطينيني
املتواجدين عىل األرايض اللبنانية ،فإن إيجاد
حلول إنسانية مســتدامة تضمن حقهم
بالعــودة أصبح رضوريــاً .فوضعهم لم
يعالج منذ عقود ،وقد ترك ذلك أثرا ً ســلبيا ً
فيهم ويف سالمة الوطن ،كذلك معالجة ملف
املخيمات الفلســطينية التي تبقى أرضا ً
لبنانية ال يجوز أن ينترش فيها املســلحون
وأن تحتاج األجهزة األمنيــة إذنا ً من أحد
للدخول إليها».
وأكــدت شــمعون ان «األولوية يف
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طوني فرنسيس

الحكومة لتشريع الفراغ!
في تفسير عودة الحديث إلى استيالد الحكومة
وجعلها كاملة األوصاف والمواصفات عشية اقتراب
موعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،أن عدم
حصول االنتخاب في موعده مُرجّ ح ،وبالتالي فإن
وجود مثل هذه الحكومة سيكون ضروريا ً لتعبئة
الفراغ والقيام بمهام رئيس الجمهورية حتى تتوافر
إمكانية تعيين البديل.
وفي التبريرات التفصيلية أن وجود حكومة من
هذا النوع سيكون كفيالً بحصر مهام المرحلة
بالسعي لفرض المرشح المالئم ،والتفرغ إلنجاح
وصوله بدال ً من التلهي في مجادالت دستورية حول
شرعية حكومة مستقيلة ورئيس مُك ّلف ،وقدرتهما
على القيام بمهام الرئيس المغيّب.
ومن التبريرات أيضا ً وأيضا ً أن الجدال سيقود
الى طرح أفكار من نوع بقاء رئيس الجمهورية
في منصبه وهو أمر غير مستحبّ دولياً ،وإن كانت
عوامل فرضه داخليا ً متوفرة ،وبالتالي فإن التسليم
لحكومة كاملة العدّة والعتاد ،بعد إدخال اإلضافات
وإجراء الصيانة الالزمة عليها ،سيمنع المجتمع
الدولي من حشر أنفه احتراما ً للسيادة اللبنانية
ولدستورها وتفسيراته التي يضطلع بها «سيّد
نفسه» غبّ الطلب!
الحتمي
بالفراغ
الحكومة
تشكيل
لكن لماذا يُربط
ّ
في الرئاسة؟ ذلك هو الس ّر العظيم الذي يجب
الغوص فيه وكشف فحواه.
حتى السبت الماضي كانت حرب البيانات مستعرة
بين بعبدا والسراي ،وإذ بالغيوم تنقشع ويعود
الحديث الهادئ عن استيالد حكومة العهد األخيرة.
قيل إن هذه إرادة «حزب الله» بعد أن اتّكل اللبنانيون
على ربهم في تقطيع أيامهم ،وقيل إن مساعي
الرئيس نبيه بري نجحت أو تقدمت على طريق
النجاح ،والهدف ملء الفراغ «األكيد» بانتظار تذليل
العقبات أمام المرشح الرئاسي الموعود ولو طال
الزمن عهدا ً وليس بضع سنوات.
لم يقترن ك ّل هذا المسار ،ال في لحظة اإلشتباك
وال في لحظة الهدوء ،بكلمة عن تدبير سيتّخذ
في الكهرباء والماء والدواء والودائع والبر والبحر
ومزارع شبعا .بدت تلك العناوين بعيدة كالعادة
عن اهتمام مدبّري الشأن العام ،ولم يبق في البالد
إال مدير واحد يرعى شؤون صعود الدوالر وهبوط
العملة الوطنية ،بانتظار الشخص الذي سيعيّن
لرعاية اإلنهيار الكبير والمتسبّبين به.

دريان يُطلع البخاري على مضمون
بيان "«المجلس الشرعي"»

"سأكون رئيسة لجميع اللبنانيين"

املرحلــة املقبلة تبدأ منــذ اللحظة األوىل
بتأليــف الحكومــة الســتعادة الثقة
بمســتقبل لبنان االقتصــادي ،من قبل
جميع اللبنانيني ،وجميع الدول التي ترغب
يف مســاعدة لبنان كي يتخطــى أزماته
املتعددة .من هنا سأسعى إىل بناء اقتصاد
إنتاجي بزراعته وصناعته وخدماته من
خالل اقتصاد املعرفــة ،وكل ذلك يتطلب
تعافيــا ً يف املالية العامة ،وهي تبدأ بوقف
الهدر والفســاد قبل زيادة أي رضيبة أو
رسوم غري محقة»...
وختمــت شــمعون« :إن منحنــي
املجلــس النيابي الكريم ثقته ،ســأكون
أول امــرأة عربية تصل إىل هــذا املنصب،
وســيكون لبنان ،كما عهدناه وكما نريده
أن يكون ،رائدا ً وســباقا ً يف تعزيز حضور
املرأة يف الحياة السياســية ،بفضل خربتها
وكفاءتها وإرادتها ،وهذا ما سأعمل عليه،
كما سأسعى إىل اســتعادة ثقة أبنائه به،
وخصوصا ً شــبابه ،فال تعود الهجرة حلم
الكثريين منهم ،بل يجدون يف ربوع وطنهم
مســاحات لتحقيق أحالمهم ،ليعودوا إىل
أحضان عائالتهم».

زار الســفري الســعودي وليد البخاري امس دار الفتوى حيث عرض مع مفتي
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان آلخر التطورات عىل الساحة اللبنانية وأوضاع
املنطقة.
وأثنى دريان عىل دور اململكة بقيادة خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن
عبد العزيز وويل عهده األمري محمد بن ســلمان يف «احتضان ورعاية الشؤون العربية
واإلسالمية وعنايتها الخاصة بالشأن اللبناني ،وحرصها عىل جميع اللبنانيني لتعزيز
امن وســامة واســتقرار لبنان» ،وابلغ اىل البخاري مضمون بيان املجلس الرشعي
اإلســامي األعىل ،وبخاصة الفقرة املتعلقة بمناشدة خادم الحرمني الرشيفني امللك
ســلمان بن عبد العزيز وويل عهده األمري محمد بن ســلمان ودول مجلس التعاون
الخليجي« ،عدم التخيل عن لبنان وتركه يف محنته فلبنان عربي الهوية واالنتماء ولن
يكون إال مع إخوانه العرب ،وان أي تهديد للســفارة الســعودية أو أي سفارة عربية
أخرى هو تهديد لألمن الوطني والسلم يف لبنان».
بدوره ،أكد البخاري حرص بالده «عىل كل املقامات واملواقع الدينية اإلســامية
واملســيحية فهي املؤتمنة عىل وحدة لبنان وعروبته وعيشه ا ُملشرتك ،واململكة تدعم
تعزيز الوحدة والتقارب يف ما بني اللبنانيني ،وهي ترفض مُحاوالت اســتغالل اإلسالم
كغِ طاء ألغراض سياســيَّة تُؤجِّ ج الكراهيَّة و التط ّرف واإلرهاب» .وقال« :ستبقى دار
الفتوى موقعا ً مؤتمنا ً عىل الدور الريادي للمسلمني واللبنانيني جميعاً».
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أسـعـد بـشـارة

التيار وحكومة
ربع الساعة األخير
يسير االستحقاق الرئاسي نحو الفراغ
المؤكد ،ولن يعرف المدى الذي سيبلغه
طالما أن رئيس مجلس النواب نبيه
بري يمسك بورقة تحديد موعد الجلسة
الرئاسية .هذه الجلسة مرتبطة بحسابات
«حزب الله» وحلفائه ،الذين يتصارعون
على نيل لقب مرشح الحزب ،أسوة بما
حصل مع العماد ميشال عون الذي
اصبح رئيسا ً فور تبنيه من امين عام
«حزب الله» ،وقبل انتخابه رئيسا ً في
مجلس النواب بسنتين.
واذا كان رئيس تيار المردة ،اي
المرشح الطبيعي لـ»حزب الله»،
قد دخل ترشيحه في غيبوبة نتيجة
الصعوبة في التوفيق بينه وبين الحليف
اآلخر جبران باسيل ،فإن االخير ال يبدو
أنه فقد األمل بالوصول الى بعبدا في
هذه الدورة بالتحديد ،وهو يتصرف وفق
قناعة انه يمتلك اكثر اوراق القوة التي
تؤهله إلجبار الجميع على القبول به
رئيساً ،وبالتالي يتصرف وفق خارطة
الطريق هذه ،من دون األخذ باالعتبار أنه
موضوع على الئحة العقوبات األميركية،
وأنه على عداء يصل الى حدود الكراهية
مع معظم القوى السياسية ،وأن صورته
لدى الرأي العام رمادية ال بل سوداء،
ومن الصعوبة ترميمها.
الواضح اذا ً أن آخر معارك العماد
ميشال عون ستهدف الى تأمين توريث
صهره ،مهما كلف هذا التوريث من أعباء
لم تعد تقاس بما تم دفعه طوال السنوات
الست الماضية وما قبلها .تقول مصادر
مطلعة على أجواء «التيار الوطني الحر»،
إن ال مفر من الوصول الى االقتناع بأن
محاولة تهريب اي صيغة حكومية لن
تمر ،وبناء على ذلك ال تستبعد المصادر
والدة حكومة ربع الساعة االخير ،بشروط
تتناسب مع التوازن وبما يؤمن االنتقال
الى مرحلة االنتخابات الرئاسية من دون
تسجيل مفاجآت ،باعتبار ان الحكومة
اذا ولدت وفقا ً لهذه الشروط ،ستتسلم
صالحيات رئيس الجمهورية ،بانتظار
انتخاب الرئيس ،ولن يكون هناك اي
انقسام دستوري.
خالفا ً لذلك تقول المصادر ،إن أي
محاولة لتكريس حكومة تصريف
االعمال كأمر واقع لن تكون مقبولة،
وليتحمل من يخطط لهذا االمر تبعات
االنقسام الدستوري ،واذا كانت لهذا
الفريق اجتهاداته الدستورية ،فللفريق
الرافض تسليم الصالحيات الى حكومة
تصريف االعمال اجتهاداته ،فمن
سيفصل في كل هذه االجتهادات؟
تصف المصادر عالقة «التيار»
بـ»حزب الله» في هذه المرحلة بالجيدة
والواضحة ،فالحزب لن يفرض اي
مرشح رئاسي على باسيل ،وهو طلب
من فرنجية أن يتفاهم مع باسيل قبل
أن يتخذ موقفا ً من ترشيحه ،وما ينطبق
على فرنجية ينطبق على أي مرشح آخر،
فالحزب ال يريد االصطدام مع «التيار»
باعتباره القوة التمثيلية االكبر مسيحياً،
وال مصلحة له بفرض مرشح رئاسي اال
اذا رشحه «التيار» ،وهذا مبدأ ثابت لن
يتغير.
انطالقا ً من هذا االرتياح العوني
لموقف «حزب الله» ،ترجح المصادر
تسارع االتصاالت لتشكيل الحكومة،
وتشير الى أن مصلحة الرئيس المكلف
نجيب ميقاتي تكمن في عدم استقبال
الفراغ بحكومة تصريف االعمال ،بل
بحكومة غير مستقيلة ،وهو بالتالي
يعرف أن الطريق الى التشكيل يمر عبر
انتاج حكومة متوازنة ،كما يعرف ،أن
استمراره كرئيس للحكومة في مرحلة
ما بعد انتخاب الرئيس الجديد ،لن يكون
مضموناً ،في حال استمرت محاوالت
االحتيال على الدستور واستفراد التوازن
في تشكيل الحكومة.

الـثـلـثـاء  ٣٠آب 2022

قال إنه يسعى إلى تشكيل حكومة قبل مغادرته قصر بعبدا

عون :وصلت ...حاولت ...فشلت
أفرد رئيس الجمهورية ميشال عون
حيزا ً واســعا ً امس للحديث عن الحمالت
التي تشــن عليه ،خالل لقائه وفد نقابة
العاملني يف االعالم املرئي واملسموع برئاسة
رندىل جبور منسقة اللجنة املركزية لإلعالم
سابقا ً يف التيار الوطني الحر والتي انتخبت
رئيسة لهذه النقابة يف  25آذار املايض .عون
تحدث عن الواقع املرير الذي يمر به لبنان
حاليا ً ال سيما عىل املستوى اإلعالمي ،وركز
عىل مســؤولية اإلعالم يف املقابل يف تظهري
الصــورة الحقيقية من دون ممارســة
االغتيال الســيايس لعدد من الشخصيات
كما يسعى اىل ذلك البعض «وهذا ما دفعني
قبل يومني اىل القيام برد عىل كالم ال ارغب
عادة بالــرد عليه» .ودعا عون وســائل
االعالم اىل «ان تحمل الحقيقة ،الن الحقيقة
تربّي الشــعب وتقيم له البنيان الثابت»،
قائال« :نرى يوميا ً محاكمة النيات ،بحيث
انه فيما اســعى اىل تأليــف حكومة قبل
موعد مغادرتي قرص بعبدا ،يتمســكون
هم بأقاويلهم ومزاعمهم بأني ال ارغب يف
تأليف حكومة» ،منبها ً من «تأثري الرشاوى
واالضاليل عىل الــرأي العام يف البالد فيما
الحقيقة غائبة كلياً».
واعترب عون «ان الفساد كان له الدور
األكرب يف ما وصل اليه لبنــان راهنا ً فيما
لم يتحدث عنــه احد» ،وذ ّكر بالكلمة التي
القاهــا خالل االفطار الــذي أقامه خالل
شــهر رمضان يف العام  2019والتي ركز
فيها عىل الفســاد واالنهيار الذي يشهده
لبنان .وقال« :رغم مــا قوبلت به الكلمة
من تصفيق من قبل الحضور ،فانه ومنذ
ذلك الحني لم يعد احد يتحدث عن الفساد
والرسقات ،رغم تكرار مطالبتنا بالتدقيق
الجنائي وامليض بمكافحة الفساد».
واضاف عون« :لقــد انهار اقتصادنا
كما انهارت اللرية اللبنانية يف ظل ما نشهده
من رسقات ويف ظل واقع اإلدارة الســيئ،
فضالً عن وضــع القضاء حيث تمت عىل
سبيل املثال ال الحرص إحالة حاكم مرصف
لبنان اىل القضــاء ،فاين أصبحت الدعوى
القضائية بحقه؟ هل لحقت بالتحقيق يف
تفجري مرفأ بريوت؟ ان هــذا الواقع غري
مقبول ولطاملا فضحــت أعمالهم جميعا ً
من دون تســميتهم ،الن كلمة الحق يجب
ان تبقى هي السائدة دوماً» .وشدد عون
عىل»ان مــا يبني الدولة هو العلم والرتبية
والفضائل االجتماعية ،مؤكدا ً أهمية بقاء
االنسان يف ارضه إلعادة بناء الوطن».

حوار

وعن ملف ترســيم الحدود البحرية
ووجود رغبة لدى البعض يف لبنان يف عدم
انجاز امللف اال بعد انتهاء واليته ،اكد رئيس
الجمهورية هذا االمــر ،داعيا اىل مراجعة
رئييس مجلــي النواب والــوزراء يف هذا
املجال «كونهما يملكان املعطيات الالزمة
حول كل ما يحصل يف هــذا امللف» .ورأى
«ان من يحارب الفســاد ويعمل من اجل
اتخاذ اجــراءات جدية حول التحقيق املايل
الجنائي ،لن يكــون محبوباً ،وبالتايل «انا

«نبّهت مرارًا إلى وجود أخطاء في إدارة النقد»

وكانت العراقيل كثرية ومتنوعة والتأخري
اش ّكل مصدر اذية ملعرقيل التدقيق الجنائي،
يف تأمــن املعلومــات والوثائق عىل مدى
النني اطالب باســتعادة اموال مرسوقة
اكثر من سنتني وثالثة اشهر وتم تذليلها،
من املواطنني» .وتحدث عن الحمالت التي
ومن شــأن هذا التدقيق ان يكشف الكثري
تســتهدفه ،مشــرا ً اىل انه ،ومنذ عاد اىل
من املعطيات حول الرسقات التي حصلت،
لبنان ،تقدم بالكثري من مشاريع القوانني
وهوية املسؤولني عنها» .وذ ّكر عون بأنه
التي فاقت الـــ« 220لم يبرص منها النور
نبه مرارا اىل وجــود اخطاء يف ادارة النقد،
سوى نحو  50قانونا ً فقط ،فيما الباقي ال
ومنها مثالً دعم اللرية ما دفع اللبنانيني اىل
يزال ينتظر ومنها عىل سبيل املثال قانون
العيش بمستوى اعىل من الدخل الوطني،
ضمان الشيخوخة ،وقانون انشاء محكمة
معتمدين عىل االقتصاد الريعي ،ما انعكس
ملحاكمــة مرتكبي الجرائــم املالية بحق
ســلبا ً عىل الرغبة يف العمل لدى املزارعني
الدولة وغريها».
والصناعيــن وغريهم ،وهو مــا ادى اىل
وعن ابــرز ما تحقــق يف عهده قال
توقيف االنتــاج ،فازداد
عون« :اول ما قمت به
الديــن واختــل ميزان
لدى تســلمي مهامي
املدفوعات ،يف ظل غياب
كرئيــس ،كان العمــل
هل لحقت الدعوى
اي توجيه صالح للرأي
عىل استصدار مراسيم
العام .واوضح انه التقى
القضائية بحق حاكم
لتحقيــق اســتخراج
عىل مدار السنوات التي
النفط والغاز ،وهو امر مصرف لبنان بالتحقيق
تلت التحرك الشــعبي،
تــم ايقافه منــذ العام
في تفجير المرفأ؟
صناعيــن وتجــارا ً
 ،2013ولكــن ارصاري
ومرصفيني وغريهــم ،ولفتهم اىل اهمية
عليــه ادى اىل ان يبرص النــور وهو يعود
تغيري ما يحصل ورضورة اجراء التعديالت
بالفائدة عىل لبنان الذي يحتاج هذه املوارد
الالزمة ومنها مخطط سياحي عىل سبيل
الطبيعية التي يملكها .وتمت خالل الوالية
املثال ،اال انه لم يلق آذانا ً صاغية.
الرئاسية ،عمليات تحرير الجرود اللبنانية
من االرهابيــن ،والقضاء عــى الخاليا
تفجير المرفا وملف النازحين
النائمة التي كانت تخطط للقيام بعمليات
اما عــن قضية توقيــف املدير العام
ارهابية ،وبدأت مسرية استتباب االمن التي
للجمارك بــدري ضاهر ،فقال انه اول من
ال تزال قائمة ،والحملة ملكافحة املخدرات،
تم توقيفه ،وانه قام بانجازات واصالحات
كما تم وضع اسس االنتظام املايل بعد اقرار
عديدة خالل الفرتة التي توىل فيها مهامه،
املوازنة الول مــرة منذ  12عاما ً وما تخلل
معتربا ً انــه لم يقم بأمــر خاطئ ،وعىل
هذه االعوام من رصف لالموال بطريقة غري
التحقيق ان يأخذ مجراه العطاء كل ذي حق
قانونية وغري رشعيــة .وعملنا ايضا ً عىل
حقه ورفع الغبن عن املظلومني ،بالتوازي
تعزيز وضع السفارات اللبنانية يف الخارج،
مع كشف املسؤولني عن تفجري املرفأ من
واقرينا قانونا ً انتخابيا ً جديدا ً اعطى عدالة
خالل إزالة أســباب تعطيل التحقيق الذي
افضل للجميع ،ناهيك عــن التدقيق املايل
يجريه املحقق العديل.
الجنائي ،وعن ملف ترسيم الحدود البحرية
وعن الهبة النفطية االيرانية اىل لبنان
الذي بات يف مراحل متقدمة».
واسباب عدم بتّها ،اعترب عون ان املسألة
ال تزال قيد البحث نظــرا ً اىل تعدد املواقف
الوضعان المالي واإلقتصادي
يف شــأنها علما ً ان هنــاك مصالح كثرية
ولفــت عــون اىل ان الــراع «كان
تعرقل الوصول اىل تفاهم حول املوضوع،
كبريا ً بينه وبني عدد من املســؤولني اىل ان
كاشفا ً ان استفدام الغاز والنفط من مرص
تم اقرار مســألة التحقيق املايل الجنائي،

واالردن عرب ســوريا ال يــزال غري منجز
بسبب العرقلة يف املعامالت املطلوبة بعدما
تم توقيع االتفاقات .واشار اىل ان الحروب
التي تحصل لم تعد تقترص عىل السالح ،بل
تستعمل االقتصاد للنيل من الدول.
وعن ملف النازحني الســوريني ،قال
عون انه تعرض لحمالت من قبل الكثريين
يف لبنان بســبب معارضتــه فتح الحدود
العداد كبرية مــن النازحني يف الفرتة االوىل
للحرب يف سوريا« ،وتم اتهامي بالعنرصية
مع انني كنت عىل ثقة بأن لبنان ال يمكنه
تحمل الكثافة السكانية التي ستطرأ جراء
هذا النزوح .وبالفعــل ،ادى العدد الكبري
من النازحني اىل تردي التقديمات للبنانيني
وتحسني ظروف معيشة النازحني ،وكان
ال بد من اإلضــاءة عىل هــذا الواقع الن
لبنــان لم يعد قادرا ً عــى تحمل تداعيات
هذا امللف» .وكشف عون «ان ما حصل يف
مؤتمر بروكسل حول قضية النازحني اثار
املخاوف الجدية كونه شجع عىل دمجهم
يف املجتمعات التي تســتقبلهم ،عىل الرغم
من تردي االحوال املعيشــية واالقتصادية
واملالية وازدياد نســبة الجرائم بســبب
النزوح اىل لبنان» .واضاف« :وضعنا دراسة
قانونية حــول ما تنص عليــه القوانني
املحلية واإلقليميــة والدولية يف ما خص
التعاطي مع النازحني وسنتقدم بشكاوى
يف املحافل الدولية للحصول عىل حقوقنا،
خصوصا ً وان ســوريا راغبة يف استعادة
النازحني وال تعارض هذا االمر ،واستقبلت
بالفعل قسما ً منهم .وهذا االمر يثري الريبة
حول االهداف الدولية من تشجيع النازحني
عىل البقاء يف لبنان» .وعن التحرك يف امللف
الحكومي وموقف الــدول الخارجية منه،
قال عــون ان الخارج يتحدث ايجابا ً حول
تشكيل الحكومة ،وال شك ان هناك عقبات
ال تزال تعرتض عملية التأليف ،انما املسار
لم يتوقف واملشاورات ال تزال قائمة ،منبها
اىل «الســلوك املزدوج» يف التعاطي مع هذا
امللــف .وختم قائال « :لطاملــا ناديت بان
يكون اللبنانيون ابعادا ً لبنانية يف الخارج
وليس ابعادا ً خارجية يف الداخل».

"سيدة الجبل" :إنتقال سريع من الدولة الفاشلة إلى الالدولة
إعترب «لقاء ســيدة الجبل» يف بيان بعد اجتماعه
الدوري إلكرتونيا ً «أن األزمة الوطنية التي يم ّر بها لبنان
هي األخطر عىل اإلطالق» ،الفتا ً اىل «أننا ننتقل برسعة
من مرحلة الدولة الفاشلة إىل مرحلة الالدولة» ،مالحظا ً
أن املسؤولني «ال يفعلون شيئا ً عمليا ً من أجل التوصل
إىل حلول ،ال بــل إنهم مســتم ّرون يف رصاعاتهم عىل
السلطة والنفوذ كأن لبنان بألف خري ،فيما يقبع البلد
تحت اإلحتالل اإليراني املتح ّكم بكل مفاصل الدولة عرب
«حزب الله».
وأضاف البيــان« :مع اقرتاب نهايــة هذا العهد
املشؤوم وبدء مهلة الشــهرين النتخاب رئيس جديد،
نراهــم يتقاتلون عــى الحصص والغنائــم واملواقع
واأللقاب والكــرايس ،حتى صاروا أشــبه بالضواري

التي تقتات عــى الجثث .هؤالء الذيــن يُفرتض أنهم
مسؤولون ال يهمّ هم أن الناس يُلقون أنفسهم يف البحر،
ويخاطرون بحياتهم وحيــاة أفراد عائالتهم هربا ً من
«جمهورية جهنّم» التي وعدنا بها العهد وحقق وعده،
بإرشاف وحماية من مرشد أعىل للجمهورية».
ورأى «اللقــاء» أنه «حيال هــذا الوضع الكارثي
واملصريي يف تاريخ لبنان ،لم يعُ د يكفي تحميل املسؤولني
املسؤولية ،ويف طليعتهم رئيس الجمهورية ،وهم الذين
كان دأبهم ،وال يزال ،تعطيل تشــكيل حكومة جديدة،
ومن ثم انتخاب رئيس جديد ،حتى ح ّل الفراغ والتعطيل
مح ّل حكم املؤسســات والقانون ،وسادت «الفيتوات»
الطائفية فوق الدســتور وضــدّه .إن هؤالء املتهربني
من مسؤولياتهم ،وال سيّما رئيس الجمهورية ورئيس

الحكومة يهرعون إىل املرجعيــات الروحيّة ،لكن دعم
هذه املرجعيّات ال يفيدهم ،وال اإلجتهادات الدستورية
والسياسية «غبّ الطلب» ،وهنا نُدين الصمت الرسمي
أمام الترصيح املستنكر للسفري اإليراني من دار الفتوى
ٍ
مفت للجمهورية اللبنانية».
وتجاهله وجود
وختم البيان« :أيها اللبنانيون إن املسؤولني الذين
يدّعون تمثيلكم باســم طوائفكم هم آخر من ّ
يحق له
التحدث باسمكم ألنهم تســبّبوا بتفقريكم وإذاللكم.
ومرة أخــرى نؤ ّكد أننــا لم نعد نســتطيع التعايش
واملســاكنة مع جماعة تضع مصالح دولة أخرى فوق
أي مصلحة وطنيــة .إن هذا الوضع يعني وقوع لبنان
تحت احتالل موصوف ،وكل احتالل يستدعي املقاومة
والرفض بكل أشكال التعبري عنه».
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لم يتقدّم أحد بأي ّ عرض ...وعقيص وضاهر يتّفقان مجددًا

ماذا بعدما "طارت" مناقصة تلزيم تقديم الخدمات
في كهرباء زحلة؟
زحلـــة ـ لوســـي بارسخيـــان
«طــارت» مناقصــة التلزيــم التي
أطلقتها مؤسســة كهرباء لبنان لتقديم
الخدمات الكهربائيــة ضمن حدود نطاق
إمتيــاز زحلة الســابق .فاملهلة القصوى
التي حدّدتها املؤسســة بـ  26آب لتقديم
الطلبــات إنتهت مــن دون أن يتقدم أحد
بعرض ،وال حتــى اإلدارة الحالية لرشكة
كهرباء زحلة املتمثلة بأسعد نكد .وبالتايل
عادت النقاشــات اىل نقطة الصفر ،حول
ما يمكن أن يؤول إليه مستقبل الكهرباء
يف مدينة زحلة و 16بلدة بقاعية تســتفيد
من نطاق خدمــة الرشكة .وكل ذلك بظل
مرحلة إستثنائية تم ّر عىل الرشكة الواقعة
تحت تأثــر تداعيات اإلرتفــاع الجنوني
لسعر الدوالر ،فقدان التغذية بشكل شبه
كامل من مؤسســة كهرباء لبنان ،وعدم
اإلستقرار بتوفري مادة املازوت .وقد باتت
لرتاجع كميــات هذا املازوت يف الســوق
اللبنانيــة إنعكاســات دراماتيكية عىل
ســاعات التغذية اآلخذة بالرتاجع يوميا ً
يف نطاق التغذية ،مــا يفقد الرشكة يوميا ً
الغطاء الشــعبي الذي لطاملــا تمتّعت به
للمطالبة بالتمديد لخدماتها يف الســنوات
املاضية .إال أ ّن «طريان» املناقصة لم يكن
مفاجئاً ،فقد أعقب مرحلة من جدل أثارته
مؤسســة كهرباء لبنان من خالل اإلعالن
عنها قبل أيام من دخــول قانون الرشاء
العام حيز التنفيــذ ،وبعد اعرتاضات عىل
ّ
مفصل
دفرت رشوطها ،الــذي وصف بأنه
عىل قياس إدارتها الحالية ،حتى من حيث
تحديــد عدد املو ّلدات التــي يجب توفرها
لتأمني التغذيــة ،وهو ما دفــع برئيس
هيئة الرشاء العــام إلصدار توصية بإلغاء
املناقصة ،مع ّلالً السبب كما جاء يف التوصية
بـ»الحرص عىل تأمني الشفافية واملنافسة
وتكافؤ الفرص ،وعىل نجاح هذه املناقصة
العاملية» .إال أن مؤسسة كهرباء لبنان لم
تعلق عىل التوصية ،ومضــت بفتح باب

تسجيل العروض حتى آخر مهلة حدّدتها
يف  26آب ،وكانت النتيجة عدم تقدّم حتّى
اإلدارة الحالية للرشكة بعروضها.
وفقا ً ملطلعني ،فــإن عرض الرشكة
كان حارضاً ،إال أن املعنيــن فيها تريّثوا
حتــى اللحظات األخــرة ،ترقبا ً لعروض
أخرى مقدمة ،خصوصــا ً ان ال مناقصة
من دون تقديم ثالثــة عروض عىل األق ّل،
فيما تقول املصــادر ان ال دفرت الرشوط،
وال الجدل الذي أثارتــه املناقصة بظروف
إطالقها ودفــر رشوطها أمنا الج ّو املالئم
لتقدّم املستثمرين يف هذا املجال.
ولكن الســؤال الذي بــات عىل كل
لسان زحيل وبقاعي حالياً ،ماذا بعد إلغاء
املناقصة؟ وأيّ مستقبل ينتظر املستفيدين
من نطــاق رشكة كهربــاء زحلة؟ فرغم
كل املالحظــات التي يبديهــا البقاعيون
عىل فاتــورة الكهرباء املرتفعة وعىل تزايد
ســاعات التقنني ،فإن أحدا ً ال يرغب يف أن
يضع مستقبل الكهرباء يف زحلة ونطاقها
بأيدي دولة فشــلت بإدارة ملف الكهرباء
منذ زمن بعيــد .فهل يصيب زحلة ونطاق
رشكتها ما أصاب األرايض اللبنانية عموما ً
من عتمة شاملة ،خصوصا ً أن عقد الرشكة
ينتهي يف نهاية العام الجاري؟ للمرة األوىل
منــذ تواجههما بملف الكهربــاء ،يتفق
النائبان جورج عقيص وميشــال ضاهر
عىل رأي واحد حول املرحلة املســتقبلية.
فريى عقيــص يف دردشــة مــع «نداء
الوطن» أنه «إلتزاما ً بالقانون الســاري،
هنــاك إلزاميــة للدعوة من أجــل إقامة
مناقصة ثانية ،وهذه املناقصة ســتكون
خاضعة حتما ً لقانون الرشاء العام وتحت
إرشافها .وبالتايل ستجري بموجب القواعد
الجديــدة املنصوص عنهــا بهيئة الرشاء
العام ،والتي تضمن الشــفافية والعاملية
والتنافســية ،وهذا ما يطمنئ أكثر ،وهذا
برأينا من مصلحة زحلة والزحليني الذين
سيستفيدون من األمر» .ويتابع عقيص
«إذا حصلت هــذه املناقصة ضمن مهلة
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جورج عقيص

ميشال ضاهر

األشــهر األربعة املتبقية من عقد اإلدارة
الحاليــة كان به ،وإذا لــم تحصل فنحن
مضطرون إلصدار قانــون تمديد إلبقاء
الوضع عىل ما هو عليــه ،بانتظار تهيئة
األجواء املناسبة لوضع دفرت رشوط جديد
ملناقصة جديدة .وسنطلب سواء بالقانون
أو من هيئة الــراء العام أن يكون هناك
كمية من اإلنتــاج بالطاقة البديلة بمعدل
ال يقل عن  25ميغاواط وبرتكيب العدادات
الذكيــة بالكامل ،ونريــد net metering
ملصلحة الناس» .وبالتايل ال يخىش عقيص
عىل مســتقبل الكهربــاء يف نطاق امتياز
زحلة الســابق ،الذي يطالب كما ضاهر
أيضا ً بتوسيعه ،ليشمل قرى بقاعية أخرى
موجودة يف القضاء وال تستفيد حاليا ً من
خدمة رشكة كهربــاء زحلة ،وإنما يعترب
أن القلق الحقيقي هو من «طريان» سعر
املازوت عامليا ً وفقدانه وتهريبه األمر الذي
ينعكس مبــارشة عىل فاتــورة املواطن.
ويتوافق عقيــص مع ضاهر عىل رضورة
تقديم إقرتاح قانون من أجل التمديد لعقد
اإلدارة القائمــة حاليا ً ملــدة كافية ،حتى
تجري املناقصة وتنتقل املهمة ملن سرتسو
عليه مستقبالً .أما إذا لم تحصل املناقصة
خالل فرتة األشهر األربعة املتبقية ،فيعترب
ضاهــر أن اإلدارة الحالية ملزمة بمتابعة
تسيري املرفق العام.
ويف اتصال مع «نــداء الوطن» يؤكد
ضاهر أن أحدا ً لــم يتقدم للمناقصة ،ألن
دفرت الرشوط لم يكن قابالً للتطبيق ،إال من
قبل الرشكــة الحالية» .ويرصّ عىل أهمية

أن تضع املناقصة املستقبلية دفرت رشوط
آخر ،يأخــذ يف اإلعتبــار أهمية تخفيض
الفاتورة عــى املواطنــن ،متوافقا ً مع
عقيص أيضا ً عىل كون املشكلة الحقيقية
هي يف ارتفاع كلفة اإلنتاج باملازوت .إال أنّه
خالفا ً لحماس ضاهر فإن عقيص ّ
يفضل
الرتيث ببت مســألة اإلعتماد عىل الفيول
أويل يف توليد الكهرباء ،ويفضل صدور رأي
مشــرك عن وزيري الطاقة والبيئة حول
التأثريات البيئية والصحية التي يمكن أن
يتســبب بها ،خصوصا ً أن البعض يربط
سعره الرخيص بأرضاره البيئية .وموقف
عقيص مقرون بحملة إفرتاضية شــنّت
عىل اقرتاح ضاهر باستخدام معامل تنتج
الكهرباء بواســطة الـ ،heavy fuelوقد
استخدمت الحملة صورا ً عن التلوث الناتج
عن معمل الذوق ،فــرأى ضاهر أن تلوث
الــذوق ناتج عن قدم املعمــل وليس عن
استخدام مادة الفيول .ولكن ماذا إذا أبدت
اإلدارة الحالية عدم رغبتها بمتابعة مهمتها
يف الوقت املســتقطع بــن انتهاء عقدها
وإعداد املناقصة الجديدة وانتقال املهمات؟
تؤكد املصادر املتابعــة أن الرشكة ملزمة
بإدارة هذا املرفــق ،كونه يتعلق بمصلحة
عامة ،وإذا كانــت النيابات العامة تتحرك
عند إطفاء مولدات األحياء يف بريوت ،فإنه
ال يمكن أن يســمح بحرمان عرشات آالف
املكلفني من الكهربــاء ،وإال فإن البلديات
ملزمة بالتدخــل لوضع يدها عىل املولدات
وتأمني سبل تشــغيلها بأي وسيلة ،ريثما
يرسو العقد عىل مشغل جديد.

بسـام أبو زيـد

ملكة على دولة
ال رئيس على مزرعة
أكثر من عارض اتفاق الطائف وهاجمه
كان العماد ميشال عون وأنصاره ،فلم
يتركوا مناسبة او تصريحا ً او موقفا ً إال
وكرروا أن هذا االتفاق انتزع صالحيات
رئيس الجمهورية وحوله إلى ما يشبه
«الملكة اليزابيت» في إشارة إلى ملكة
بريطانيا التي تتربع على العرش ولكنها
ال تحكم.
ولكن بموجب طائف «الملكة اليزابيت»
تولى العماد ميشال عون رئاسة
الجمهورية ووصفه أنصاره بالرئيس
القوي «فكيف لرئيس أن يكون قويا ً
وهو يتربع على كرسي الرئاسة من دون
أن يحكم؟ وكيف يقبل من هاجم اتفاق
الطائف على خلفية انتزاع صالحيات
رئيس الجمهورية ان يصل إلى الرئاسة
بموجب هذا االتفاق؟ وكيف يقبل ان يبقى
في الرئاسة مدة ست سنوات من دون أي
محاولة الستعادة الصالحيات كاملة او
مجتزأة؟
مع اقتراب عهد الرئيس العماد ميشال
عون من نهايته ،عاد البعض ليعزو الفشل
الذي مني به إلى اتفاق الطائف وانتزاع
صالحيات رئاسة الجمهورية ،ولكن هذا
البعض يريد ،ال بل يقاتل من أجل تكرار
تجربة العماد عون في رئاسة الجمهورية
مع رئيس التيار الوطني الحر النائب
جبران باسيل ووفق اتفاق الطائف الذي
حول رئيس الجمهورية إلى ما يشبه ملكة
بريطانيا.
إذا كانت رئاسة الجمهورية من دون
صالحيات فلماذا يريدها البعض ،وإذا كان
انتفاء الصالحيات وصفة للفشل فلماذا
يتمسك البعض بهذا المنصب؟
بالطائف او من دونه وبصالحيات
كاملة او مجتزأة يعتمد النجاح في رئاسة
الجمهورية على االنطالق أوال من مصلحة
البالد والعباد ،ال من مصلحة السيطرة
على مرافق الدولة ومواردها وتفعيل
المحاصصة والزبائنية ،كما يعتمد على
أن يكون الرئيس حاجة لكل األطراف
تلجأ إليه لحسم الخالفات ال لتسعيرها،
وفخر لرئيس أن يكون كملكة على دولة
مثل بريطانيا من أي يكون رئيسا على
مزرعة.

دعوة إلى استنفار وطني لمواجهة خطر حرائق محتملة

هل حريق خربة بسري في قضاء جزين مفتعل؟

مؤسسة فؤاد شهاب:
النتخاب رئيس جمهورية جديد
والتقيد بالدستور

يهــدد خطر الحرائــق يف فصل الصيــف االحراج
واملحميات الطبيعية يف لبنان ،مع ارتفاع درجات الحرارة
تحديدا ً يف آب اللهاب ،ويزيد من خطورتها إفتعال بعضها
بهدف الحصول عىل الحطب والفحم للتزود بها والتدفئة
يف فصل الشتاء ،ومن بينها األحراج يف منطقة جزين التي
تشتهر بأشجار الصنوبر والسنديان املعمرة واملثمرة.
حريق «خربة برسي» يف قضاء جزين سلط الضوء
عــى هواجس ابنائهــا ومخاوفهم مــن القضاء عىل
مســاحات واسعة من االحراج وخاصة تلك التي تشكل
وحدة متكاملة ومرتابطة من دون ان يكون فيها طرق
لعبور سيارات االطفاء الخمادها رسيعا ً وهو ما حصل،
ما استدعى تدخل طوافات الجيش وفرق الدفاع املدني
من جزين وصيــدا وصور واقليم الخروب والشــوف،
ورغم ذلك استمر الحريق ثالثة ايام متتالية وقىض عىل
 500دونم ،ما يعترب خســارة جســيمة .ويؤكد رئيس
مركز «الدفاع املدنــي» يف جزين مارون املقنزح لـ»نداء
الوطن» ان فرق االطفاء «واجهت صعوبة بالغة يف اخماد
الحريق ومحارصته بسبب اشتداد الرياح والحرارة من
جهة ووعــورة املنطقة وكثافة الغطــاء الحرجي من
جهة اخرى ،اضافة اىل صعوبة الوصول اىل قلب الحرج
لعدم وجود طرق داخلية ،فجرت االســتعانة بطوافات
الجيش ،وبقينا نقوم بتربيد الحريق حتى مســاء امس
ملنع اشتعاله مجدداً» ،موضحا ً «ان تحديد سببه وما اذا
كان مفتعالً او ال ،يعود اىل القوى االمنية وارسال خبري
بالحرائق من املديرية العامة للدفاع املدني للكشف عىل
املكان».

بمناســبة بــدء مهلــة انتخــاب رئيس
الجمهورية أصدرت مؤسسة فؤاد شهاب بيانا ً
أبدت فيه أنه:
 - 1يؤســفها ازاء االنهيــار والتفكك والتحلل
الذي يصيب لبنان :مــن املصارف اىل املدارس
اىل املستشــفيات اىل قطاعات الخدمات العامة
عىل رأســها الكهرباء ومؤخراً ...اىل القضاء!!
ان ترى الجهــد منصبا ً عىل كيفية ادارة الفراغ
الرئايس  -اجتهادات من هنا وهناك ،تحليالت
من هنا وهنــاك  -بدال ً من االرصار عىل تطبيق
«الكتاب» كما كان يسمي الرئيس فؤاد شهاب
الدســتور وانتخاب رئيــس جمهورية ضمن
املهلة الدســتورية ودون اللجــوء اىل تعطيل
االنتخاب بتعطيل النصاب.
 - 2يؤســفها عند تعداد الصفــات التي عىل
الرئيس ان يتمتع بها أن ال يؤتى عىل ذكر صفة
كان يتمتع بها الرئيس فؤاد شــهاب أال وهي
التجرد -الرتفع  -طريقة العيش واضعا ً امامه
«الكتاب» واملصلحة الوطنية فقط ،فال ابن وال
صهر وال حزب وال مراعاة مصالح خارجية وال
جاه وال مال...
 - 3تتمنّى وترصّ مؤسســة فؤاد شهاب عىل
النواب الكرام الرجوع اىل ضمائرهم وواجباتهم
وانتخاب رئيــس جمهورية فور بــدء املهلة
الدســتورية لتمكينه حاال ً من تحضري واقرار
وتنفيذ خطــة اعادة تكوين الدولــة والتعايف
والنهوض االقتصادي.

صيـــدا ـ محمـــد دهشـــة

غري ان مختار البلدة شــفيق عيــد رجح لـ»نداء
الوطن» ان يكون الحريق مفتعالً ،ســائالً «هل سينزل
من الســماء لوحده ،لقد جرى عىل االرض ومن املعيب
ان ندعي ضد مجهول ،فقــد التهم نحو  500دونم من
االحراج ما يشــكل خسارة جســيمة ،واملطلوب وضع
أجهزة رصد وانذار للحرائق وكشف الفاعلني ومعاقبتهم
ملنع تكراره» ،مســتدركا ً «ان بعض املسؤولني حرقوا
الوطن ...وال أدري اذا كانوا ســيبالون بحرائق االحراج
وفقدان اشجار الصنوبر املعمرة».
الحريــق الذي أتى عىل مســاحات واســعة من
األشجار ،اندلع بمحاذاة الطريق ا ُملعبّدة يف خربة برسي،
قبل أن يتمدد بفعــل رسعة الريــاح اىل أحراج بكيفا
ومزرعة الضهر ،وسارع وزير البيئة يف حكومة ترصيف
األعمال نارص ياسني ،اىل تفقد املنطقة ملتابعة عمليات
اإلطفاء ،يرافقه رئيس اتحاد بلديات قضاء جزين خليل
حرفوش ورئيس جمعية الحركة البيئية اللبنانية فضل
الله حسونة .ووصف ياسني مشــهد النريان املشتعلة
وارتفاع ســحب الدخان باملؤســف ،وقال« :كل شجرة
تحرتق هي خسارة ،فكيف باالحراج؟ لكن املؤسف أكثر
أن غالبية الحرائق هي من صنع اإلنســان ،إما نتيجة
االهمال او التعمد» ،وقال« :نحن ومنذ أشهر نعمل عىل
الوقاية والحد من حرائق الغابات ،وشــكلنا مجموعة
تضم الدفاع املدنــي وبلديات وبيئيني ومتطوعني لرصد
ومتابعة حرائق الغابــات يف منطقة االقليم ومن خالل
حمالت توعية ،ولكن لم نســتطع القيام بكل األعمال
لهذه املنطقة بالتحديد ،وغدرنا هذا الحريق ،ويجب أن
تكون هناك مجموعات محليــة ترصد وتراقب وتعمل
وقاية وتوعيــة ...هذا الحريق هو درس ألهمية الوقاية

إمكانيات محدودة

والرصد ،ولدى الدفاع املدني معاناة من ناحية السيارات
املعطلة ،وصعوبة تأمني الفيول واملياه».
وفيما حيا حرفوش عنــارص الدفاع املدني ،أكدت
الحركة البيئية اللبنانيــة ان لبنان يتجه اىل عرشة أيام
صعبة ،ترتفع فيها نسبة اشــتعال الحرائق يف أماكن
مختلفة من لبنان .وتدور املعلومات حول افتعال العديد
منها لذلك تجدد الحركة الدعوة اىل اوســع اســتنفار
وطني يف جميع البلدات والبلديات واتحاداتها وســائر
فرق االطفاء والدفاع املدني والجمعيات البيئية وتشديد
التعاون مع وزارتي البيئة والزراعة والجيش اللبناني يف
االيام املقبلة ،ملواكبة موجة الحر واحتمال اندالع الحرائق
ووضع لوائح تحدد مصــادر املياه القريبة والصهاريج
وإمكانية التحريك الرسيــع وتأمني التجهيزات الالزمة
للتدخل واستنهاض املتطوعني لحماية املوارد الطبيعية.
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األمن العام يحتفل بعيده الـ  77ووزير الداخلية لن يسمح ألحد بالتعرّض له

إبراهيم :للتعالي عن المصالح الشخصية
والعمل معًا النتشاللبنان من أزماته
أقيم يف مقر املديرية العامة
لألمــن العــام يف املتحف امس
احتفال ملناســبة العيــد الـ 77
لألمن العــام يف حضــور وزير
الداخليــة يف حكومــة ترصيف
األعمال بســام مولوي واملدير
العام لالمن العــام اللواء عباس
ابراهيم وحشد من ضباط األمن
العام يف املحافظات كافة.
بــدأ االحتفال الــذي حمل
عنــوان « 77عامــا ً تضحيــة
وخدمة» ،بوضع إكليل من الزهر
يف ســاحة العلم يف مقر املديرية،
ثم بالنشيد الوطني ونشيد األمن
العام.

مولوي

ولفت مولوي يف كلمته اىل «ان
األمن العام هــو أول جهاز أمني
يقابله القادم اىل هذا الوطن ،من
املرافئ إىل املطــار ،لذلك يعكس
وجه كل منكم من رتباء وضباط
وعنارص وجه لبنان» ،وان دوره
يعترب «أساســيا ً رغــم الظروف
الصعبة» ،واشــار اىل ان «وزارة
الداخلية واللواء ابراهيم ورئاسة
الحكومــة «يعملون عىل انصاف
هــذا الجهــاز عىل غــرار بقية
األجهزة األمنية وأجهزة الدولة».
وأكد «عــى وطنية عنارص
ورتبــاء وضباط األمــن العام،
عىل والء هذه املؤسســة للدولة
والوطن وهدفهــا الحفاظ عىل
كيانه وبنائــه» وحرصها «عىل
الثوابت الوطنية العربية اللبنانية
املوجودة يف كل مؤسســة أمنية
كما األمن العام».
وتطرق مولوي يف كلمته اىل
مســألة الســجون ،كاشفا ً «ان
التفتيشــات الدقيقــة باألبنية
منــذ األمس أوجــدت كمية من
املمنوعات ،ونعني بها كمية من
األجهزة الخليوية والســكاكني

اللواء ابراهيم ملقيًا كلمته

املصنعة محليا» .ودعا السجناء
اىل «الرتوي ألننا يف وزارة الداخلية
ال ننــى قضاياهم وحقوقهم»،
وناشــد اإلعــام «بــأن يبرص
باملواضيــع مــن الجوانب كافة
وعدم الجزم دائما بأن املسؤولية
تقع عىل عاتق الداخلية وحدها،
بــل يجــب مناشــدة القضاء
بــاإلرساع يف املحاكمات» .وقال:
«ســنقوم خالل هذا األســبوع
بدراسة واضحة للسجون وعدد
الســجناء ومحاولة ايجاد حلول
واضحة ومنها التقدم باقرتاحات
اىل املجلــس النيابــي الذي من
املمكــن ان يكون الحــل األمثل
لطلب املعالجة».
وشدد مولوي عىل دور االمن
العام «يف بناء األمن الســيايس»،
وقال« :األمــن العام جهاز عزيز
عىل قلبي ،وجهاز مهم وعزيز عىل
وزارة الداخليــة ،معكم كعنارص
ورتباء وضباط وعىل رأس الهرم
املدير العام لألمن العــام اللواء
عبــاس ابراهيم ،ولن اســمح
كوزير للداخليــة بالتطاول عىل
مؤسســة األمن العام والتعرض
لها ،وســأحميها كمــا حميتها
سابقا ً وسأبقى اىل جانبكم قيادة
وضباطا ً وعنارص وســأحميها
بالقانون وتطبيقــه من موقع

مولوي وابراهيم يقطعان قالب الحلوى (رمزي الحاج)

خلفيتي املهنيــة القانونية أيضا ً
رافضا ً التعدي عىل هذه املؤسسة
الوطنية الكبرية العريقة».

إبراهيم

من جهته ،نبه اللواء إبراهيم
اىل ان لبنــان يمــ ّر «بواحدة من
اصعــب واقــى ازماتــه عرب
تاريخه ،يف ظل اضطرابات تجتاح
العالم واملنطقة ،وتغيريات جيو-
سياسية يعتقد كثر من سالكي
دروبها ،انها محطة من محطات
الســام واالزدهار والبناء ،فيما
نحــن نــرى ان كل مــا يجري
من حولنا يشــكل دعــوة الينا
لخوض هذه التحديات ومواجهة
انعكاساتها السلبية علينا ،كيف
ال؟ ونحن اصحاب االرض املحتلة
والثروات الدفينة التي يُمنع عنا
حتى اآلن ،استكشافها والتنقيب
عنهــا واســتخراجها بفعــل
الغطرسة االرسائيلية .لكن حقنا
لن يضيع واالحتالل لن يستمر بل
سيزول ليس ليشء ،اال ألن لبنان
اقوى مما يعتقده كثر .فاالرض
ارضنا واملياه مياهنا والســماء
ســماؤنا .وألن اللبنانيــن هم
اصحاب الحق ،فهم االقوى .وقد
قيل باالمس «ما ضاع ّ
حق وراء َُه
مُطالب» ،واليو َم نقو ُل« :ما ضاع

ّ
حــق وراءه مُطالب وقوة تحميه
وتستعيده».
ودعا ابراهيم اىل التعايل «عن
كل املصالح الشخصية والضيقة
من اجل لبنــان» ،ودعا الجميع
«اىل التكاتــف والتعاضد من اجل
تعزيز الوحــدة الوطنية لتكون
الدرع الواقية والســد املنيع عن
لبنان وشــعبه يف وجه االعاصري
التي تجتاح املنطقــة والعالم»،
والعمــل معا ً «كل مــن موقعه
وحجــم قدراته ومســؤولياته،
لننتشل لبنان من ازماته وننهض
به ليعود بلــدا ً يُفتخر باالنتماء
اليــه ،وليتمكن اوالدُنــا الذين
غــادروه قرساً ،مــن العودة اىل
ارض آبائهم واجدادهم لئال تكون
هجرتهم دائمة».
وختــم »:ها نحــ ُن نحتف ُل
ُ
ُضــاف إىل
اليوم بعــا ٍم جديد ي
لألمن العام
عمر املديرية العامة
ِ
ِ
التي بقيت وســتبقى عىل عه ِد
اللبنانيني بها وبشعارها «خدمة
وتضحية» .كلنا ذاهبون والوطن
بــاق .التاريخ ســيحكم علينا
جميعاً ،فال تجعلوا هذه االحكام
اال بما يليق برجال يحملون هوية
وطن».
وأقيــم يف الختــام حفــل
كوكتيل.

عون ّ
يوقع مرسوم توزيع
عائدات الصندوق البلدي
ّ
وقع رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون أمس املرســوم الرقم
 9930تاريــخ  29آب  ،2022القايض بتوزيــع عائدات الصندوق البلدي
املســتقل عن العام  2020والتي بلغت  725مليار لــرة لبنانية مو ّزعة
كاآلتي:
ّ
تخصص التّحاد
 أوالً 12% :مــن قيمة العائدات املعــدّة للتوزيع،البلديات والتي يبلغ مجموعها  87مليار لرية لبنانية ،تو ّزع وفقا ً للتايل:
أ -60%بحيث يبلــغ مجموعها  52مليارا ً و 200مليون لرية لبنانية
توزع عىل أساس عدد السكان املسجلني يف نطاق بلديات االتحاد.
ب 40% -بحيث يبلغ مجموعها  34مليارا ً و 800مليون لرية لبنانية
تو ّزع عىل جميع االتحادات بصورة نسبية عىل أساس عدد البلديات التي
يتألف منها ك ّل اتحاد لكل قضاء ،وتخصص ملشــاريع التنمية ونفقات
الدروس يف هذه االتحادات.
 ثانياً 88% :من قيمة العائدات املعدّة للتوزيع تخصص للبلديات،والتي يبلغ مجموعها  638مليار لرية لبنانية.

ينشط في هذه الحرفة في منزله
وتعاونه ابنته وزوجته

يتمسك بصناعة
المقداد
ّ
كراسي القش :حمتني
من الفقر

أبو جمال المقداد

الشمـــال  -مــــايز عبيـــد

جولة وزارية في الجنوب...
وصو ً
ال إلى الناقورة
األرجح ّ
أن القــايض محمد املرتىض،
هو مــن الق ّلة النادرة من الــوزراء ،الذين
اســتمتعوا بوجودهــم يف وزارة الثقافة.
األغلبية الساحقة ممن عيّنوا يف تلك الوزارة،
تعاملوا معها عىل أنّها جائزة ترضية ،تنفع
لتمضية بعــض الوقت وعقــد اللقاءات
وممارســة السياسة عىل هامشــها .أمّ ا
شؤونها وشجونها ،فال تشغل بالهم.
املرتىض يتحدث عن متعتــه يف إدارة
ّ
تجســد بنظره ،الواقع
هذه الــوزارة التي
اللبناني ،بتنوّعه الثقايف والحضاريّ  .تراه يف
حركة دائمة ،يف التفاتات غري تقليدية .كأن
ّ
يعي الطالب جوي بيــار حداد ( 14عاماً)
مستشارا ً معاونا ً له لشؤون تحسني عالقة
جيل الشــباب باللغة العربية .دقائق قليلة
معه تكفي للتأكد من أنه صاحب شخصية
مميزة .يداوم يف الوزارة كأي مستشار ويف
يده كتيّب يطالع صفحاته يف أوقات الفراغ.
هو فعال ً كما وصفــه املرتىض «معجزة يف
اللغة العربية ،شــخصيته تتسم بالرزانة
وقوة الحضور والرصانة ،أما وعيه فكأنه
كهل حكيم ،وطموحاتــه النهوض بأبناء
وطنه».
ّ
يتنقــل يف مكتبــه من املبنى
أو كأن
املســتأجر يف الحمرا (لكونــه كان يك ّلف
الخزينــة العامــة حواىل نصــف مليون
دوالر ســنوياً) إىل مبنى االونيسكو لينثر
عىل جدرانه لوحات تشــكيليني لبنانيني،

وليســتق ّر أخريا ً يف الصنائــع يف «قرص»
الرتاثي بعد إعادة ترميمه.
املكتبة الوطنية
ّ
لكن شــغفه الثقايف ال يحجب الجانب
السيايس عن ســلوكه وأدائه اليومي وهو
اآلتي من عالم القانون ،ســواء من خالل
نقاشاته املتشــعّ بة يف مجلس الوزراء أو
من خالل املواقف التي يوثقها عرب منصة
تويرت ...وأحدثها ارتبط بمســألة الكاتب
ســلمان رشــدي مع أنّه أوضح حينها ّ
أن
موقفه «ليس دعوة للقتل .وإنما إرصار عىل
بث الوعي ،وللدفاع عن قدسية حرية التعبري
ض ّد من يدنسونها بالشتيمةِ والضغينةِ ».
وقبل أســابيع معدودة مــن انقضاء
عهد الرئيس ميشال عون ،وتاليش احتمال
تأليــف حكومة جديدة ،وتســ ّلم حكومة
ترصيــف األعمــال صالحيات رئاســة
الجمهورية ،يرشّ ع وزيــر الثقافة نافذته
«للهوا الجنوبي» .وبعد ســاعات قليلة من
زيارة قــام بها للجنــوب ،أعلن أمس عن
تنظيم الــوزارة زيارة إىل الجنوب ملجموعة
من الوزراء ،تحت عنــوان «كلنا للجنوب»
بهدف تســليط الضوء عــى روعة وغنى
هذا الجزء الغايل مــن وطننا العزيز لبنان،
وإشعار اهله ال سيما القاطنني فيه بأنهم
يف صلب اهتمامات الحكومة اللبنانية ،وذلك
بعد التنســيق مع رئيس حكومة ترصيف
األعمال نجيب ميقاتي ووزير الســياحة
وليد نصار .تشمل الجولة ّ
كل من الناقورة،

الوزير المرتضى

رميش ،العديسة ،وادي الحجري ،مليتا وجبل
صايف .وســتتخللها زراعة أشجار يف وادي
الحجري من قبل الوزراء املشــاركني يف هذا
النشاط.
يف السياسة ،ال يمكن فصل هذه الجولة
عن التطورات املتسارعة التي يشهدها ملف
ترسيم الحدود ،واستطرادا ً الجدل الحاصل
حول منطقة رأس الناقورة التي تشــ ّكل
انطالقا ً للخ ّ
ط  29الحدوديّ  .لكن املرتىض
يرصّ عىل الطابــع الثقــايف للجولة التي
يفرتض أن تضم مجموعة ال بأس بها من
الوزراء من مختلف التوجهات السياسية،
حيث حرص عىل نــزع أي بصمة حزبية
عن الزيــارة يف ك ّل املحطات التي تتضمنها
ليرتكها يف اإلطار االجتماعي الداعم ألبناء
املنطقة.

قالئــل هم ،وبعدد أصابع اليد الواحــدة أولئك الذين ال يزالون
ّ
يتمســكون بحرفة صناعة كرايس القش يف ع ّكار والشــمال .أبو
جمال املقداد من املحمرة  -عكار هو أحد هؤالء وينشــط يف هذه
الحرفة يف منزله ،تعاونه ابنته وزوجته.
ال كهربــاء ،وال آالت ،وال ماكينــات وال أي يشء آخر تحتاجه
هذه الصناعة القرويّة ،فك ّل ما يلزم لهذه الحرفة الرتاثية القديمة،
القش الذي يت ّم جمعه من األرايض املجاورة ،باإلضافة إىل املاء الذي
ّ
ينقع فيه القش لكي يصبح غضا ً طريا ً وقابالً
واللف والجدل.
للطي
ّ
ويحوك أبو جمال كراســيه من ألفها إىل يائها ،عىل قاعدة الخشب
التي يأتي بها من املنرشة .وتســتغرق معه صناعة الكريس الواحد
ً
طويل بشكل مستمر ،من دون
بضع ســاعات يف حال انكبّ عليه
انقطاع.
يقول املقداد لـ»نداء الوطن»« :هذه حرفتي ومهنتي من أكثر
من أربعني عاما ً وهي التي تمنع عنــي الحاجة والعوز ،وتجعلني
ســيد نفيس ال أحتاج إىل أحد من الناس ،وهي التي نعتاش منها يف
كل األوقات».
أضــاف« :كان الكريس يباع بعرشة آالف ثم بدأت أســعاره
باإلرتفاع إىل أن وصل ســعر الكريس اآلن لحدود املئتي ألف لرية.
طبعا ً هذه الزيادة بسبب اإلرتفاع الحاصل يف سعر الخشب الذي
نعوزه من املنرشة لنجدل عليه القــش ،علما ً أن الكريس الواحد
ليــس فيه مربح بأكثر من  10آالف لرية .مــا زال لهذه الكرايس
زبائنها ،ألنها تبقــى أفضل من كرايس البالســتيك وأكثر أمانا ً
وراحة».
ويؤكد املقداد ّ
تمسكه بحرفة األجداد وتراثهم بالقول« :لن أقلع
عنها ما حييت وقد ع ّلمتها ألوالدي ولغريهم ،وال أبخل بتعليمها ملن
أراد ،املهم أن تبقى هذه الحرفة قائمة وال تموت» .ويختم «الدولة ال
تقدم ألصحاب الحرف القديمة شيئاً .هي فقط تفرض عىل الناس
الرضائب والرســوم والزيادات ،حتى رغيف الخبز بتنا غري قادرين
عىل تأمينه».
ّ
التمسك بالحرف الرتاثية والتقليدية لم يعد باألمر
يشار إىل أن
السهل يف هذه الظروف الصعبة ،ومن ال يزال يتمسك بها فهو يبذل
الكثري من الجهــد والوقت واملال ،لكي يســتطيع الصمود يف هذا
الوقت الصعب.

تحـــت المجـــهر

nidaalwatan.com
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مآسي الناس في عيون الخضرجي والصندقجي واللحام وتاجر البالة

لبنانيون يشترون أرجل الدجاج و»"الجالميق" »والخبز المحروق

مضخمة وليس ّ
ّ
نقًا أو مبالغة في الشكوى ،بل أبعد من هذا كله ،هو الواقع بتفاصيله الصغيرة الموجعة
ليس تنظيرًا وال أرقامًا علمية
ّ
التحمل .في الفرن ،عند اللحام والخضرجي ،على صندوق
يعيشه اللبنانيون كل ّ لحظة ويحفر في أعصابهم وصبرهم وقدرتهم على
السوبرماركت ،أمام محطة البنزين ،في السرفيس وفي وفي وفي ...يعيشون «أجحم» يومية وهي جمع لكلمة جحيم أشد حرًا وعذابًا من
الجحيم نفسه .صور ال تزال خفية على المسؤولين وعلى لبنانيين آخرين يروي لنا قتامة ألوانها من يتعاملون مع تفاصيلها اليومية.
زيـــزي إســطــفــان
روايات مؤملة ونماذج ملواطنني لبنانيني
منّا وحولنــا ،تبدّلت أحوالهم وما عاد ينفع
معها ســؤال «وينية الدولة» وال تحذيرات
بالوصــول إىل «الجحيــم والهاوية» .هم يف
عمــق الهاوية يتخبطــون يف كل تفاصيل
حياتهم اليومية وليس من يشــهد عذابهم
بالعني املج ّردة .يســمعون عنهم لكنهم ال
يرونهم ،وربما يعــدون لهم العيص لكنهم
ال يأكلونها بدال ً منهم .وحدهم يعيشــون
مآســيهم اليومية وشــهودهم عليها من
يتعاملون معهم يف تفاصيلها.
ّ
يف
الصندوق
عىل
جمال ســيدة تعمل
ولى عهد التفويل
أحد األفران الكــرى وتتعامل كل يوم مع
قبل أن يشرتي ،يسألون عن الزعرت والجبنة
عرشات الزبائن بعضهم عابرون وبعضهم
واللحمة ويشرتون األقل سعراً .الجبنة عندي
زبائن دائمون تعرف عاداتهم ومشرتياتهم
من أفضل النوعيات لذا هي أغىل ســعرا ً من
ومشــاكلهم الصحية .تقول «تريز لم تكن
سواي .دخل أحد اآلباء ليشرتي أربع مناقيش
تشــري إال ربطة الخبز األســمر ،مصابة
جبنة ذهل حني طلبــت منه  240000لرية
بالسكري ونســيت عىل م ّر السنوات طعم
وارتبك وحني رشحت له أن النوعية تختلف
الخبز األبيض .حني رفع الدعم عن أصناف
عن األفران املجاورة كان
الخبز لــم تعــد تطلب
جوابه «الوالد بدن ياكلو
الخبز األســمر الذي بلغ
جبنة شو فرقانه معهم
سعر ربطته  27000لرية أب ساءت أحوالهّ :
أنظف
النوعية ،املهــم ياكلوا...
وعــادت تشــري ربطة
الخبــز األبيــض الكبرية األحذية جيدًا من الداخل مــش رح يموتــوا من
ّ
ّ
بمعقم
وأرشها
املدعومة« .مــا بقى من والخارج
الجبنة الرخيصة» ولم أر
وجهه منذ ذلك اليوم.
العمر أكثــر مما مىض،
وأتركها في الشمس
هيام سيدة بقاعية
نموت من السكري أحسن وأضعها في علب ليفرح
صاحبــة متجــر لبيع
ما نموت مــن الجرصة
بها األوالد
األلبســة املســتعملة يف
والفقر» .ومثل تريز كثر
منطقة متنية ،ظنتهــا بداية مغامرة :فتح
ما عادوا يطلبون الكعــك وال أصابع التمر
محل لبيع األلبسة املســتعملة يف منطقة
أو املخبوزات البسيطة وهي أصناف كانت
أهلها لم يعتادوا يوما ً هذا النوع من التجارة
توازي الخبز مبيعاً.»...
واالستهالك وشوارعها تعجّ باملحال الراقية.
لكنها غامرت نظرا ً لوجود الكثري من العمال
وداعًا للمنقوشة
والعامالت األجانــب يف املنطقة القريبة من
ويــروي لنا خرض وهــو صاحب أحد
منطقة صناعية ،وأطلقــت عىل متجرها
األفران يف منطقة البحصاص الطرابلســية
اســم  Outletلتخفي واقعه« .لم أتوقع أن
ويقسم بأوالده أن زبونا ً ربّ عائلة سأله عن
أرى ســيدات املنطقة يدخلن املحل ،أمهات
الخبز البائت ،اليابس ،عن األرغفة املحروقة
مع أطفالهن ،طالبات جامعيات ،ونســاء
التي ال تصلح للبيــع ،األرغفة القذرة التي
مــن كل األعمار جنبا ً إىل جنب مع العامالت
تظهر فيها حرشات وأرجل رصاصري« ،عند
األجنبيات ...كلهن يطلبن األسعار املنخفضة
الوالد كلو بيميش ،ما فيني اشرتي ربطتني
ولسان حالهن «وين كنا ووين رصنا» .بتن
باليوم »...صــارت الحرشات أرحم بالناس
يرضني ،ليس بموديالت السنوات املنرصمة
من املســؤولني الذين قطعوا عنهم الرزق
كما هي يف اآلوتلت ،بل بمالبس مســتعملة
والخبز...
يستوردها تجار عىل شكل باالت من أمريكا
سالم صاحبة فرن للمناقيش «زبوناتها
ويوزعونها عىل السوق».
عىل قدها» كما تقول ،كثر منهم لم تعد ترى
باالت بات لها أربابها ،أشخاص كانوا
وجوههم منذ ارتفع ســعر املنقوشة رغم
يف السابق يدخلون املحالت الشعبية يف برج
أنهم جريانها يف الحي تعرفهم ويعرفونها.
حمود والنبعة وبربور والنويري ،لكن حتى
«الناس أوقفوا تناول املناقيش بعد أن كانت
الشعبي لم يعد يف متناول يدهم .يروي جان
أكلة الجميــع ،وناس ما عــادوا يأتون إىل
وهو رجل خمســيني وأب لثالثة أوالد كيف
الفرن مطلقاً .اليوم الكل يســأل عن السعر

عودة البالة

الزبائن غابوا

خضار كنا نرميها

يذهب كل أســبوعني إىل مدينة طرابلس إىل
ضفاف نهــر أبو عيل تحديــداً ،هناك أكرب
تجمع للبالة واملالبس واألحذية املستعملة.
القطعــة كانت بألف صــارت بعرشة آالف
واألحذية يمكــن أن يرتاوح ســعرها بني
 30و 300000ألــف ...ال يخجل جان من «
البقبشة» يف تالل امللبوسات واألحذية ليجد
ما يناســب أوالده .يعرف مقاســاتهم وال
يصطحبهم معه مطلقاً« .ال أريد ألوالدي أن
يعيشوا الذل ويشــهدوا عىل ما وصلت إليه
يقولها بحرقة ...آخذ املالبس إىل البيت رساً،
أغسلها ،أعقمها ،أكويها وأضعها يف أكياس
مرتبــة .وأنظف األحذية جيــدا ً من الداخل
ّ
والخارجّ ،
بمعقم وأتركها يف الشمس،
أرشها
وأضعها يف علب ليفرح بهــا األوالد ...أيام
حولتنا إىل شحادين».

ال يصدق ما تراه عيناه .بلغة عربية شــبه
ســليمة يتأســف «حرام لبنان ،بنغالدش
أحسن هأل ،ناس ّ
معت مسكني هون ،ما يف
مصاري للبنزين» نســتدرجه بأسئلتنا عن
الزبائن وكيف يدفعون؟ «نســوان بفتشوا
بالجزدان ســاعة بعدين بيعطوني  200أو
 300ألف فراطة وبــدن بنزين .رجال كانوا
يفولوا الســيارات هلق بعبوا تنكة بس أو
عرشة ليرت.»...
أحداث كثرية يرويها عبدالرحمن بلغته
ّ
املكسة عن أشخاص تدمع أعينهم
اللبنانية
ويخفضون رؤوسهم حني يطلبون  5ليرتات
من البنزين أو عىل قدر ما يملكون من مبلغ
يف جيوبهم.
إحدى الشــابات وصلــت إىل املحطة،
أرادت تنكــة بنزين وعنــد الدفع تفاجأت
بالسعر ،ارتبكت خافت وبكت ،فهي ال تملك
املبلغّ ،
تدخل صاحب املحطة هدّأها ووعدته
بالقدوم الحقا ً لتسديد ما عليها...
هادي الــذي يعمل عــى الصندوق يف
نحو األرخص
سوبرماركت معروف بأســعاره التوفريية
وتكثــر القصص أليمــة محزنة .عند
لم يعد يتفاجأ بما يراه رغم أن املشــاهد ال
أحد محــات بيع الدجــاج املعروفة زبائن
تزال تؤثر به وترتكه محبطا ً تعيســاً« .أكثر
يطلبون الرقــاب واألرجــل و»القوانص»
من أن تحىص أعــداد املرات التي يقوم فيها
وهــي مقتطعات كانت تخصص ســابقا ً
الزبائن بإخراج األغراض من األكياس وردّها
إلطعام الكالب والقطط ،يطهوها أصحابها
بعد أن تطلع الفاتورة .يتوقعون دفع مبلغ
ويقدمونهــا لحيواناتهــم األليفــة اليوم
معني فيتفاجأون بحصيلة أعىل ،فيرتكون يف
صاروا يقدمونها لعائالتهم .صورة قاسية
أكياسهم الرضوري فقط ويرجعون الباقي.
جارحة لكنها حقيقة يرويها
وأحيانــا يحــددون يل األمر
غســان لنا من موقعه خلف
منذ البداية قائلني حني تصل
الفاتــورة إىل عتبــة مئتي أو تريز المريضة التي الرباد« .إحدى األمهات تطلب
القوانــص وأوراك الدجاج وال
ثالثمئة ألف أعلمنا بذلك ،ولو
استبدلت الخبز
ّ
يشء ســواها وتخــره أنها
تبقت كدسة أغراض أمامهم.
يرتكونها جانبا ً ويأخذون عىل األسمر باألبيض ألنه تطحنها عىل ماكنــة الفرم
«قد ما معهم».
األرخص«" :نموت من بعد أن تسلقها وتضيف إليها
عىل
يســألن
ســيدات
الثوم والقليل مــن البهارت
السكري أحسن ما
الصندوق عن سعر كل غرض
والكعك املطحون وتحولها إىل
ُ
ليجعــن أحيانــا ً معظم ما نموت من الجرصة قطع ناغتز تقليها وتطعمها
والفقر"»
للعائلة .تفضلها عىل الناغتز
اشــرينه من أغراض ويعدن
املجلد الــذي ال تعرف مكوناته وســعرها
الكرة مع أصناف أق ّل ســعراً« .رصنا نشهد
أوفر» .مثل هذه السيدة كثريات من األمهات
بيع األجبان «بالنصف وقية» أو  100غرام
رصن يتفنّن َن يف تحويــل غرامات اللحم أو
وكذلك اللحوم وأصنــاف املرتديال وهو أمر
الدجاج إىل طبخة متكاملــة .يقول أرشف
ما شــهدناها ســابقاً» .قصص هادي ال
تنتهي عن أشخاص ّ
وهو عامل مــري يف ملحمة «رصنا نرى
يتلفتون حولهم بخجل
مناظر ما كنا نراها يف لبنان .ربما ســابقا ً
ليتأكدوا أن أحــدا ً ال يراهــم وهم يعدون
يف مرص لكن يف لبنان أبداً ...ناس يشــرون
الفراطــة يف جيوبهم حتــى املعدنية منها
«الجالميق» وتخلط الدهنة أكثر من اللحمة
لتجميع املبلغ .وعن سيدات محرجات يجدن
يف ما يشرتونه ،وبعضهم يأخذ العظام فقط
يف صفعــة عىل كتف الولد أو «حلشــة» يف
بعد أن كان يرميها .وليــس عظم املوزات
شــعره الحل األمثل تجاه إرصاره عىل رشاء
الغني بل جوانح العظم الرقيقة التي تغطيها
الشوكوال يف السوبرماركت أو البيبيس...
نثرات لحم».
الخرضجي يف الســوبر ماركت يشهد
نعــم هذا هو واقع الكثــر الكثري من
عىل مآس يومية كما يقول «إحدى السيدات
اللبنانيني ،لم يكونوا فقراء معوزين ،وليسوا
من زبائن الســوبر ماركت تشرتي  3حبات
الجئني أو مرشدين هم مواطنون مستورون
بطاطــا وبصلتني وحبتني مــن البندورة.
رمى بهم املسؤولون يف لهيب الجحيم وأداروا
وتغيب أليام ثم تعود لتشرتي الكمية ذاتها.
وجوهم عنهم حتى ال يســمعوا عويلهم أو
زوجها ينال راتبا ً أســبوعيا ً فتستقطع كل
يروهم يذوون ويتالشــون يف نار جحيهم
أســبوع املبلغ الذي يمكنهــا من رشاء ما
اليومي.
تحتاجه لطبختني ...واحــدة أخرى أجمع

بنغالدش أحسن

عند نربيش املحطــة يرى عبدالرحمن
العجائب.هو العامل البنغالديش الذي أمىض
يف لبنان أكثر من خمسة عرش عاما ً متنقالً
بني محطات البنزيــن يف مناطق مختلفة

يدقق بالفاتورة

لها الخضار املهرتئة وأضعها جانباً .تحصل
عليها مجانــاً ،تقص املهرتئ منها توضبها
وتأخذها إىل املنزل .لم تكن كذلك يف السابق،
معظم زبائننا من املنطقة كانوا ميســوري
األحــوال ،صــار الكثريون منهــم فقراء
ومحتاجني».
عىل باب أحد محــال الخضار الرفيعة
املستوى ركن مستحدث مخصص للبضائع
التي صارت درجة ثالثــة ورابعة .لم يكن
موجــودا ً ســابقا ً يف املحل الــذي تقصده
الطبقة امليســورة ،لكنه بات حاجة بعد أن
رأى صاحب املحل أن بضاعة الدرجة األوىل
صارت مقترصة عىل صنف معني من الزبائن
وغاب الباقون».مذ وضعنا هذا الركن خارجا ً
عــاد الزبائن ورصنا نــرى وجوها ً جديدة،
يفتشون وسط الصناديق يختارون الخضار
الذابلة وحبات الفاكهــة الصغرية الحجم
يدفعون ويخرجون قانعني ببضاعة ما كانوا
ليلتفتوا إليها سابقاً».
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قاسم إسطنبولي :نطمح إلى الالمركزية الثقافية
وكسر الجدار الوهمي بين المناطق
عادت الروح مجددًا إلى سينما "أمبير" في طرابلس التي أنشئت في منتصف الثالثينات من القرن الماضي ،المطلة على
ساحة التل ّ والنابضة بالتاريخ والثقافة ،حيث افتتحت أبوابها يوم السبت الفائت ( 28آب) ،بحلة جديدة من الداخل والخارج،
بعد نفض الغبار عن قاعاتها الفسيحة ،وطالء واجهتها بألوان الحياة ،لتحتضن مهرجان "طرابلس الدولي" بنسخته األولى
والذي تختتم فعالياته اليوم ،على أن تبقى أبواب السينما مشرّعة أمام النشاطات الثقافية المقبلة" .نداء الوطن"
التقت مسؤول المبادرة مؤسس "المسرح الوطني اللبناني" الممثل والمخرج قاسم اسطنبولي في هذا الحديث.
ســــيــــلــــفــــانــــا أبــــي رمــــيــــا
أخبرنا عن مشوارك الثقافي الطويل.
تخ ّرجت مــن كلية الفنون الجميلة يف الجامعة اللبنانية العام ،2009
ّ
أسســت "املرسح الوطني اللبناني" يف مدينة صــور ،كما قمت بإعادة
تأهيــل وافتتاح عدد من دور العرض املقفلة يف لبنان الجنوبيّ .
أسســت
فرقة "مرسح إسطنبويل" العام  2008وساهمت بتأسيس "جمعية تريو
للفنون" العام  .2014حصدت جائزة أفضل عمل يف مهرجان "الجامعات
يف لبنان" العام  ،2009وجائزة أفضل ممثل يف مهرجان "عشيّات طقوس"
يف األردن العام  ،2013وتعترب مرسحيتي "تجربة الجدار" أول عمل عربي
يشارك يف املسابقة الرسمية ملهرجان "أملاغرو" يف اسبانيا عام .2011
حصلت عىل جائزة أفضل شخصية مرسحية عربية يف "مهرجان رشم
الشيخ الدويل للمرسح" يف مرص العام  ،2020وجائزة اإلنجاز بني الثقافات
يف فيينا عن مرشوع شبكة الثقافة والفنون العربية العام .2021
ومن املهرجانات التي أسســتها :مهرجان "لبنان املرسحي الدويل"،
مهرجان "لبنان الســينمائي الدويل لألفالم القصرية" ،مهرجان "شوف
لبنان بالسينما الجوالة" ،مهرجان "لبنان املرسحي للحكواتي" ،مهرجان
"لبنان ملونودراما املرأة" ،مهرجان "صور املوســيقي الدويل" ،مهرجان
"لبنان للرقص املعارص" ،مهرجان "أيام فلســطني الثقافية" ،مهرجان
"تريو الفني الــدويل" ،مهرجان "صور الســينمائي لألفالم القصرية"،
مهرجان "املرسح امللحمي يف النبطية" ومهرجان "أيام صور الثقافية".
كيف ولدت فكرة ترميم وإعادة إحياء سينما "أمبير"؟
الفكرة ليست وليدة اليوم ،بل تكملة ملرشوع بدأته منذ سنوات يتمثل
باعادة إحياء دور الســينما املتوقفة يف جنوب لبنان من "سينما الحمرا"
و"سينما ســتارز" و"ســينما ريفويل" التي تحوّلت إىل املرسح الوطني
اللبناني ،واصبحت منصة ثقافية حرة ومستقلة ومجانية أمام الجميع.
يف املقابل ،اخرتنا "امبري" كونها من دور الســينما املتبقية يف طرابلس
ويمكن االســتحصال عىل عقد إيجار خاص بها ،وهي ثاني أقدم سينما يف
التل اذ تأسست يف منتصف ثالثينات القرن املايض ومن املهم الحفاظ عىل هذا
االرث الثقايف ،كما تحمل يف موقعها جزءا ً من تاريخ املدينة وذاكرتها ،وتخدم
فكرة مرشوع إنشاء مرسح وطني لبناني يف طرابلس عاصمة الثقافة والفن.

عرس وكرنفال في التل ّ

ّ
تغص بالحضور ليلة اإلفتتاح
الصالة

ما الهدف األساسي من هذا المشروع؟
الهدف األسايس تأسيس حركة مرسحية ومهرجان دويل يف طرابلس
يصل الشــمال بالجنوب ،كونه تكملة لحلمنا الذي بدأ يف صور منذ أربعة
أعوام .وبفضل جهود الشــباب املتطوّعني ،نطمح اىل تحقيق الالمركزية
الثقافية وربط املنصــات ببعضها وكرس الجــدار الوهمي بني املناطق
اللبنانيــة عرب الفنون .اليوم نحن ســعداء جدا ً كوننــا نعيش الحلم يف
ّ
وتأسس فيها أول معهد فنون
طرابلس التي تحتوي عىل نحو  35صالة،
للتمثيل ،ومنها انطلقت فرق فنية كثرية.

الصالة مجاناً .كذلك ستكون هناك عروض سينمائية أسبوعية ومعارض
وفنون تشكيلية وأمسيات موسيقية ومكتبة عامة .مع االشارة ،اىل ّ
أن
املهرجان الذي تختتم فعالياته اليوم ،نظم بالتعاون مع مؤسسة "دون"
الهولنديــة ،وتخللته عروض مرسحية من الجزائر وتونس واملكســيك
والعراق وسلطنة عمان وإيطاليا وإسبانيا ولبنان ،وتوزيع جوائز ضمن
فئات مختلفة.

كيف كان االفتتاح يوم السبت؟
كان اإلقبال كثيفا ً بشكل مفاجئ وامتألت الصالة التي تتسع لنحو
 800شــخص بالكامل تقريبا ً من جمهور حرض مــن الجنوب والبقاع
وبريوت فكان الحدث بمثابة عرس ثقايف يصعب وصف لحظاته الفريدة.
هل تقتصر الفعاليات على المسرح فحسب؟
طبعا ً ال .سيكون هناك ورش تدريبية يف الرسم والتصوير ،وسنعمل
عىل تنظيــم كثري من املهرجانات .كما يمكن ألي فنان اســتخدام هذه

هل تتكل على فريقك لمساعدتك في كل هذه النشاطات؟
يمثل فريق "تــرو" التنوع بحد ذاته ،ويض ّم شــبابا ً من مختلف
املناطق والخلفيات ،جمعهم حب التطوّ ع فقرروا العمل بشــغف ومن
دون كلل لرتميم الثغرة الثقافية واملرسحية املوجودة ،وبات يف حوزتهم
اليوم خربة يثنى عليها بعد تأهيلهم  4دور سينما.
ماذا عن مشاريعك المستقبلية؟
ننظم مهرجان "الحكواتي" يف ســينما "أمبــر" يف ترشين الثاني
املقبل ،حيث سيجول من خالله حكواتيون عرب ولبنانيون عىل عدد من
مقاهي طرابلس لرسد الحكايات.

لبنان يو ّدع جورج الراسي في مأتم مهيب
عىل وقع الدمــوع والورود واملفرقعات ،اســتقبلت بلدة املنصف
واألهايل املفجوعون جثمان فقيدهم الفنان جورج الرايس الذي خطفه
املوت قبل  3أيام نتيجة حادث مأسوي عىل طريق عام املصنع ،وع ّلقت
صوره عىل مداخل البلدة وصوال ً إىل كنيســة القديســن سارجيوس
وباخوس ،حيث أقيمت مراسم التشــييع أمس بحضور عائلة الفقيد
وأقاربه ومحبّيه وعــدد كبري من الفنانني أبرزهم وائل جســار ،مايا
دياب ،ورد الخال ،ســرين عبد النور ،عــايص الحالني ،راغب عالمة،
نجــوى كرم ،ماغي بو غصن ،جييس عبدو ،كارين رزق الله ،هبة نور،
كلوديا مرشليان ،هشام حداد ،طوني عيىس ،زياد برجي ،وغريهم...
وكان موكب جثمان الراحــل انطلق يف الثانية عرشة والنصف من
مستشفى البوار الحكومي مرورا ً بمنزل أهله يف مستيتا (جبيل) وصوال ً
اىل باحة الكنيسة التي صدحت بأغانيه وتصفيق الحشود التي ّ
رقصت

جثمانه عىل األكتاف ّ
وزفت "عريســها" إىل مثواه األبديّ  .ورغم صخب
املكان واملوســيقى املرتفعة املمزوجة بالحزن ،بقي صوت بكاء إخوته
وك ّل من عرفه األكثر سماعا ً يف مشهد تُدمى له القلوب.
وتصدّر غياب جويل حاتم طليقته عــن يوم وداعه حديث املتابعني،
وأشارت املعلومات اىل أنها تعاني وعكة صحية أجربتها عىل عدم الحضور.
الفني
وبعد الصالة عىل جثمانه ،تناوب رفاق جورج من الوســط
ّ
وخارجه عىل حمل نعشه من الكنيسة إىل مدافن العائلة املجاورة ،عىل
وقع التصفيق والزغاريد الحزينة ،يف مســرة تقدّمها األهل واألقارب،
حيث تــ ّم دفنه بحضور كاهن الرعيّة .وكان قــد صدر تقرير ال ّ
طبيب
ّ
بأن "جثة الرايس سليمة ّ
عي الذي أفاد ّ
وأن هناك كسورا ً يف القفص
الش ّ
الصدريّ وال ّرأس ،وذلك نتيجة الرضوض القويّة إثر اصطدام ســيّارته
الوسطي عىل ال ّ
طريق بني الحدود اللبنانيّة والسوريّة".
بالحاجز
ّ

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

فرص كبرية للكسب املادي
وملشاريع جديدة ،والتتخلص
من أعباء جاثمة عىل كتفيك.

قد تحصل عىل عائدات غري متوقعة،
وتزداد حماستك وتدفعك إىل الرتكيز
عىل مرشوع واعد ج ّدا ً خارج البالد.

تهتم بعالقة عاطفية جديدة
تستوجب دراسة متأنية ،وتتوقع
بعض األخبار الجيدة.

مرشوع مه ّم تحدد عىل أثره آفاق
املرحلة املقبلة يف العمل ،وتحقيق
مستقبل أفضل.

ال تستهن بأفكار الرشيك
ملساعدتك يف حل قضية طارئة،
بل خذها باالعتبار وكما يجب.

العالقة بالرشيك عىل أفضل ما
يرام ،ال تفسح يف املجال أمام
املغرضني واملنافقني لتعكريها.

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

حذار الخداع وتس ّلح بالصرب
وتحاش املتم ّلقني ،وحاول أن
تسامح وتنىس ألن املستقبل
كفيل بإنصافك.

ال ترفض الحوار أو التفاوض،
وخفف من مواقفك الحازمة
وافسح يف املجال للحوار مع الرشيك
بغية معرفة حقيقة موقفه.

الشفافية مطلوبة هذا اليوم،
حاول أن تنافس بهدوء لئال
تخرس كل يشء يف لحظة ترسع،
عندها لن ينفع الندم.

تشتد عزيمتك ويزداد رونقك
وتقوم بدور املحب عىل أكمل
وجه وتط ّل عىل الرشيك
بنفسية جديدة.

تتع ّزز عالقة شخصية وتتاح
لك الفرصة للمصالحة ولرتتيب
العالقات املهنية وغريها من األمور.

تتوصل والرشيك إىل الكثري
من النقاط املشرتكة بينكما،
وتتمكنان من التخلص
من التناقضات الكثرية.

٩

nidaalwatan.com
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مــــتــــحــــف

دمرتها الحرب في متحف الموصل
عرض إفتراضي لمعالم ّ
عىل ضفاف نهــر دجلة ،يقدّم متحف "بيت تراث
املوصل" تجربة العرض االفرتايض منذ افتتاحه بمبادرة
ذاتية يف حزيران املنرصم ،وهو عبارة عن منزل موصيل
بعمــارة تقليدية أنيقة .آالف الصــور لجامع النوري
الذي دُمّ ر بعدما زرعه عنارص تنظيم الدولة االسالمية
باملتفجرات ،وكنيسة الطاهرة داخل الزوايا املتعرجة
ألزقــة املدينة القديمة ،وغريها مــن معالم محافظة
نينوى ومركزها مدينة املوصل ،دمجها مهندســون
ليعيدوا رســم مالمحها ومنحها حياة ثانية ،مقدّمني
للزوار فرصة القيام برحلة يف الذاكرة.
وبعد خمس ســنوات من نهايــة الحرب ض ّد

تنظيم الدولة اإلسالمية ،ال تزال املدينة القديمة اليوم
بصدد إعادة اإلعمــار ،واملواقع األثرية التي تعود إىل
مئات الســنني ال تزال تحت الرتميم ،ضمن مرشوع
"إعادة إحياء روح املوصل" الــذي أطلقته منظمة
األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة ""UNESCO
بتمويل من دولة اإلمارات واالتحاد األوروبي.
وخالل الشــهر األول من تأسيس هذا املتحف،
تجاوز عدد الزوار األربعة آالف شخص.
هنا ،وعرب ارتداء نظارات الـ" ،"VRيمكن للزوّار
أن يجولوا عرب هذا املتحف االفرتايض يف خمسة مواقع
أثرية .وبتعاون مع رشكة "قاف الب" ،رشكة محلية

مختصة بريادة األعمال يديرها شــباب من املوصل،
أُعيد رسم مالمح املدينة ونقلها إىل الواقع االفرتايض.
هذا املرشوع الذي تط ّلب ســنتني كاملتني من
العمل املتواصل يف محاولــة إلحياء صورة املوصل
واجهته صعوبــات عدة منها نقــص الصور عن
املواقع األثرية ،حيث أن التصوير كان قليالً قبل عام
 .2014ويض ّم املتحــف أيضاً ،أكثر من  100قطعة
أثرية كانت تتزيّن بها البيــوت املوصلية التقليدية
وبعض األعمال الفنيــة التي تعكس تاريخ املدينة،
جمعها القيّمون عىل مدى ثالثة أشــهر ،وتربّعت
ببعضها عائالت من املوصل( .أ ف ب)

فــي الصــاالت

 The Invitationيتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
تصدّر فيلم الرعب " "The invitationشباك التذاكر يف أمريكا الشمالية بعد انطالق
عروضه يف نهاية األســبوع ،رغم اإليرادات الضعيفة التي ّ
حققها والتي بلغت ســبعة
ماليني دوالر ،وهي بالتايل األســوأ يف  15شــهرا ً لفيلم يتبوّأ املركز األول يف الرتتيب .وما
يشــفع برشكة " "Sonyالتي أنتجت هذا الفيلم الروائــي الطويل أن تكلفته لم تتجاوز
العرشة ماليني دوالر .ويؤدّي توماس دوهرتي وناتايل إيمانويل الدورين الرئيسني يف هذا
ظ إطالقا ً باستحسان ّ
الفيلم املستوحى من "دراكوال" ،والذي لم يح َ
النقاد.
وح ّل فيلم الحركة " "Bullet trainيف املركز الثاني بإيرادات بلغت  5,6ماليني دوالر يف
عطلة األسبوع .ويؤدي براد بيت يف الفيلم دور أحد القتلة السبعة الذين يحاولون تصفية

بعضهــم بعضا ً يف قطار فائق الرسعة بني طوكيو وكيوتو .وجاء ثالثا ً فيلم " "Beastمن
إنتاج رشكة " "Universalوإخراج االيســلندي بالتاسار كورماكور ،محققا ً  4,9ماليني
دوالر يف نهاية األسبوع ،متقدما ً عىل " "Top Gun:Maverickالذي حصد  4,7ماليني دوالر
يف أســبوعه الرابع عرش .وبلغ إجمايل إيرادات الفيلم الذي يؤدّي توم كروز بطولته 691
مليون دوالر يف أمريكا الشمالية و 720مليون دوالر يف بقية أنحاء العالم.
أما فيلم الرسوم املتحركة " ،"Dragon Ball Super:Super Heroوهو الفيلم الحادي
والعرشون يف السلســلة اليابانية الشــهرية ،فهبط من الصدارة التي كانت له األسبوع
الفائت إىل املرتبة الخامسة ،إذ لم تتخ َّ
ط عائداته هذا األسبوع  4,6ماليني دوالر( .أ ف ب)

جـــــــــــائـــــــــــزة

"أنغوليم" لـ  Le Sixieme enfantو The Caftan Blue
حصد "الولد السادس" ( ،)Le Sixième enfantوهو الفيلم األوّل
للمخــرج الفرنيس ليوبولد لوغران ،العــدد األكرب من جوائز مهرجان
الفيلم الفرنكوفوني يف أنغوليم (وسط فرنسا الغربي) فيما برز كذلك
فيلم "أزرق القفطان"( )The Caftan Blueللمغربية مريم التوزاني.
وحاز "الولد السادس" الذي يغوص يف رغبة األمومة العميقة أربع
جوائز من بينها واحدة ألفضل ســيناريو وأخرى ألفضل ممثلة نالتها
بالتساوي ســاره جريودو وجوديت شيمال .الفيلم املقتبَس عن رواية
آلالن جاســبار فاز أيضا ً بجائزة "فالوا" للموســيقى (أعطيت للوي
سكالفيس) وبجائزة الجمهور.
أما الفيلم الثاني األكثر فــوزا ً من بني األعمال العرشة التي كانت
مدرجة يف املســابقة (ومنها ســبعة من إخراج نســاء) ،فهو "أزرق
القفطان" الذي نال جائزة "فالوا" لإلخراج ،إضافة إىل تلك املخصصة
ألفضل ممثل وكانت من نصيب الفلسطيني صالح بكري .وأدّى بكري

يف الفيلم شــخصية حليم الذي أخفى طويالً خالل حياته مع زوجته
رس مثليته الجنسيةّ ،
لكن توظيف مساعد لحليم يف
مينة (لُبنى أزبال) ّ
متجره لخياطة القفطان التقليدي أدّى إىل تغيري هذا الواقع.
وفازت الكندية جنفياف ألبري بجائزة "فالوا" للطالب الفرنكوفونيني
عن فيلمهــا الروائي األول "نويمي تقول نعم" ( )Noémie dit ouiالذي
يتناول ظاهرة بغاء املراهقــات يف كندا ،وحصلت املمثلة كييل ديبو عىل
تنويه خاص .ومُنحت جائزة "رينيه اللو" ألفضل فيلم رسوم متحركة
قصري لـ"دموع السني" ( )Les Larmes de la Seineالذي ّ
تول إخراجه
ثمانية طالب ويتناول املجزرة التــي تع ّرض لها متظاهرون جزائريون
ليلة  17ترشين األول  1961عىل أيدي الرشطة يف باريس.
وأقبل الجمهور بكثافة عىل الدورة الخامسة عرشة للمهرجان ،إذ
بلغ عدد الحارضين  52ألفا ً بحسب األرقام الرسمية ،أي أكثر بنحو 15
ألفا ً باملقارنة مع العام ( .2021أ ف ب)

تايلور سويفت وباد باني نجما

باد باني

تايلور سويفت

ألهب مغني الراب البورتوريكي باد باني والنجمة األمريكية تايلور
ســويفت الحفلة الســنوية لجوائز " "MTVلألغنيات املصوّرة التي
أقيمت بالقرب من نيويورك ،والتي تميزت هذا العام بعروض موسيقية
وغنائية عىل املرسح ،وهي ما يســتقطب عاد ًة االهتمام بهذا الحدث
أكثر من الجوائز التي تُمنح ألفضل األغنيات املصوّرة خالل السنة.
ّإل أن باني لم ّ
يغن عىل خشــبة املرسح يف مركز "برودنشل سنرت" يف
نيويورك ،حيث وزعت الجوائز حضوريا ً بعد نســختني ع ّ
طلتهما جائحة
"كوفيد "-19عامي  2020و .2021وببدلة ساتان وردية ونظارات شمسية
بيضاء ،أط ّل املغنّي البالغ  28عاما ً (واسمه األصيل بينيتو أنطونيو مارتينيز
أوكاســيو) عرب الفيديو ،فوجّ ه الشكر إىل نيويورك وأدّى أغنيته "Tití Me
 "Preguntóالتي باتت خالل األشهر األخرية عىل كل شفة ولسان.
أما ســويفت ( 32عاماً) فلفتت األنظار بإطاللتها عىل السجادة

الحمراء بفســتانها املصنوع جزئيا ً من الكريستال ،وتس ّلمت جائزة
أفضل أغنية مصوّرة خالل السنة عن فيلمها القصري ""All Too Well
الذي تبلغ مدته عرش دقائق .وأفــادت من الفرصة لإلعالن عن طرح
ألبومها الجديد يف  21ترشين األول املقبل.
وتب ّلغ نجم البوب هاري ستايلز ِمن بُعد أيضا ً بواسطة الفيديو حصوله
عىل جائزة أفضل ألبوم لهذه السنة عن " ،"Harry's Houseقبل أن يعود إىل
حفلته الغنائية يف مركز " "Madison Square Gardenالشهري يف مانهاتن.
كذلك برزت عىل املرسح مغنية الهيب هوب النيويوركية نيكي ميناج التي
حصلت عىل جائزة مايكل جاكسون لألعمال الطليعية ،قبل أن تنال فرقة
" "Red Hot Chilli Peppersجائزة عن مجمل مسريتها الطويلة .وقدّمت
الفرقة ،التي برزت يف تسعينات القرن العرشين ،تحية موسيقية إىل عازف
الدرامز الراحل يف فرقة " "Foo Fightersتايلور هوكينز( .أ ف ب)

بريتني سبيرز تستنكر وصاية عائلتها
حملت نجمة البوب بريتني ســبريز يف رســالة صوتية طويلة عرب شــبكات التواصل
ّ
وتولها
االجتماعي عىل الوصاية التي ُفرضت عليها مدى  13عاما ً بسبب مشاكلها النفسية
بصورة أساسية والدها جيمي سبريز ،املولج األسايس بالوصاية التي تق ّرر فرضها عىل ابنته
عام  2008وأُلغيت بقرار من السلطات القضائية يف لوس أنجليس يف  12ترشين الثاني .2021
تدل النجمة البالغة حاليا ً  40عاما ً سوى بتعليقات مقتضبة عىل هذه الوصاية منذ
ولم ِ
رفعها عنها ،ووصفتها بأنها كانت "تعســفية" .وتزوجت مجددا ً بعد رفع الوصاية عنها،
وأعلنت وزوجها سام أصغري ( 28عاماً) يف الربيع أنها تعرضت إلجهاض تلقائي.
َ
أســفت سبريز بصوت حزين
ويف رســالة صوتية مدّتها  22دقيقة نُرشت عىل "يوتيوب"،
وأحيانا ً ّ
أجش لكونها أمضت  13عاما ً من حياتها تحت سيطرة والدها ،بموافقة والدتها التي كانت

شاهدة عىل ما يحصل وشــقيقها وأصدقائها .وقالت يف الرشيط الصوتي" :ما الذي فعلتُه بحق
ً
متهمة أيضا ً عائلتها واملقربني منها بقتلها "بكل ما للكلمة من معنى".
الجحيم ألستحق هذا"،
واعتربت أن والدها عاقبها خالل األعوام الثالثة عرش التي دامت فيها وصايته عليها،
بمنعها من رؤية أي شخص أو قول أي يشء .وروت أنها كانت تُجرب عىل العمل والجوالت،
ومُنعت من قيادة ســيارتها الخاصة ،مؤكد ًة أن هاتفها كان يخضع للتنصت .وأضافت:
"لقد جعلوني أشعر بأنني ال يشء ،وقبلت بذلك".
وكانــت املغنية التي حققــت نجومية مع أغنيات ضاربة كثــرة بينها "Baby One
 "More Timeمق ّلة جدا ً يف إطالالتها العلنية خالل مرحلة الوصاية ،ولم ِ
تعط أي مقابالت
صحافية منذ سنوات ،ونادرا ً ما تظهر يف مناسبات عامة( .أ ف ب)
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بكين تفرض سيطرتها في بحر الصين الجنوبي
منذ فترة الثمانينات ،سعت بحرية جيش التحرير الشعبي إلى فرض
سيطرتها في بحر الصين الجنوبي .لم تُحقق الصين هذا الهدف حتى
اآلن ،لكنها تقترب من تحقيقه أكثر مما تعترف به واشنطن .ال مفر
من التساؤل عن قدرة الجيش األميركي على التمسك بتف ّوقه في

المنطقة في ظل إصرار الصين على بناء جزيرة اصطناعية وتوسيع
قدراتها العسكرية هناك ،فض ً
ال عن إطالق برنامج ضخم لتحديث
قواتها الجوية والبحرية .عمليًا ،قد تضطر الواليات المتحدة للتنازل عن
بحر الصين الجنوبي في المراحل األولى من أي صراع مع الصين.

غـــــريـــــغـــــوري بـــــولـــــيـــــنـــــغ

ال تريد الصــن أن تخوض معركة
مع البحرية األمريكية .حتى لو انترصت
الصني ،ستكون التكاليف التي تتكبدها
أكــر من املنافــع التــي تحصدها .ما
تريــده بكني هو إقناع بقية دول آســيا
بانتهاء املنافســة عىل التفوّق اإلقليمي.
ال يتعلق أكرب تهديد عىل القوة العسكرية
األمريكيــة يف بحــر الصــن الجنوبي
بتحضريات الصني للحرب ،بل بمكائدها
يف زمن السلم .من خالل استعمال خفر
السواحل الصيني وامليليشيات البحرية
(إنها قوى شبه عسكرية تُموّلها الدولة
وتسيطر عليها وتنشط انطالقا ً من سفن
الصيد) ملنع الدول املجاورة من الوصول
إىل مياههــا الخاصة ،بدأت الصني تُج ّرد
الواليات املتحدة مــن أهميتها كضامنة
لألمن اإلقليمي.
ترتكــز اســراتيجية "الحضــور
األمريكــي األمامي" (أي نــر القوات
جنود صينيون في دورية عسكرية في جزر سبراتلي | بحر الصين الجنوبي ،شباط 2016
األمريكية يف الخارج طوال الوقت لطمأنة
الواليات املتحدة أن تخترص املراحل وتبلغ
بحر الصــن الجنوبي لفعل ما ال تريده،
الحلفاء وردع األعداء) عىل التســهيالت
أعىل درجات التصعيد ،ما يعني االقرتاب
فتوافق عــى أي صفقة تعرضها بكني.
التي يقدمها الرشكاء .تشري هذه املقاربة
من خوض الحرب مع الصني .وإذا شعر
كذلك ،من املتوقع أن ينتهي التحالف بني
إىل ســنغافورة والفلبــن يف بحر الصني
الطرفــان برضورة إثبــات قوتهما بدل
الواليات املتحدة والفلبني ،فقد استنتجت
الجنوبي .لكن يتساءل هذان البلدان اليوم
منع التصعيد ،يســهل أن يخرج الوضع
مانيال أن ذلك التحالف لم يمنحها منافع
عن املنافع التي تقدّمها الواليات املتحدة
عن السيطرة .وبغض النظر عن طريقة
كربى بل إنــه أثار اســتياء بكني بكل
مقابل تســهيل وصولها إىل املنطقة .قد
انتهاء هذا الرصاع ،ســتكون خسائر كل
بســاطة .يف الوقت نفســه ،سترتاجع
تملك البحرية األمريكية حرية اإلبحار يف
طرف أكرب من مكاسبه.
قدرة الواليات املتحدة عىل فرض نفوذها
بحر الصني الجنوبي،
باإلضافــــــة إىل
يف بحر الصــن الجنوبي تدريجا ً مقابل
لكن تعجز دول جنوب
توســع القوة الصينية .وقد ّ
ّ
احتمال انــدالع رصاع
ترسخ دول
رشق آســيا عن بلوغ
عســكري لــن ينترص
أخرى مطالبها البحرية املفرطة بطرق
مياهها الخاصة بسبب
فيه أحــد ،ثمة خياران
عدائية ،ما يــؤدي إىل إضعاف "اتفاقية
مضايقــات القــوات
الصينيــة املتواصلة يف إذا شمل الصراع الفليبين قد محتمالن آخران .تسعى
األمم املتحدة لقانــون البحار" .قد تبدأ
زمــن الســلم .يف ظل تضطر واشنطن للرد بموجب بكني إىل تحقيق الخيار
هذه املمارســات مع جهــات تخريبية
تصاعــد الضغــوط معاهدة الدفاع المشترك بين األول ويبدو أن املنطقة
مثل روســيا وإيران ،لكنها ســتنترش
تتجه إليــه فعالً .وفق
عىل نطاق واســع يف نهايــة املطاف،
الصينيــة ،قــد يبدو
تكثيف الدعم للواليات الواليات المتحدة والفليبين هذا السيناريو ،سيتابع
بعدما تدرك الــدول التي تلتزم بالقواعد
وإال قد تترسخ السيطرة
أسلوب اإلكراه الصيني
أن مطالــب جريانهــا املفرطة تيسء
املتحدة رهانا ً ســيئاً،
يف زمن الســلم زيادة
إليها .وعندما تتأكد الصني من الرتاجع
ما يعنــي أنه يصبّ يف
الصينية في بحر الصين
املخاطر املطروحة عىل
األمريكي الحتمي ،ستبدأ بتحدّي قواعد
مصلحة واشنطن من
الجنوبي في أسرع وقت
الدول املجــاورة التي
ومؤسســات أخرى ،ال ســيما يف آسيا.
دون أن يفيد رشكاءها.
ً
تطلق نشاطات عادية يف مياهها الخاصة.
نتيجــة لذلك ،ال مفر من نشــوء نظام
نظرا ً إىل عدد الســفن التي تنرشها
يف هــذه الحالة ،يســتحيل جــذب أي
إقليمي وعاملي أقل اســتقراراً ،فيطرح
الصــن يف مياه الــدول املجــاورة لها
استثمارات خارجية يف عمليات التنقيب
تهديدات متزايدة عىل مصالح األمريكيني
ومســتوى العدائية التــي تتبناها تلك
عن النفــط والغاز ونشــاطات تجارية
وما تبقى من حلفائهم.
بتشجيع من الحكومة الصينية،
السفن
ٍ
أخرى .كذلك ،قد يخرس الصيادون ســبل
لكن يســتطيع خيار بديــل وأكثر
ال مفر مــن تكبّد خســائر برشية عند
عيشهم ألن امليليشــيات ووحدات خفر
إيجابيــة أن يضمن املصالــح األمريكية
احتدام الوضع .إذا شمل الرصاع الفليبني،
السواحل الصينية تُصعّ ب عليهم الحياة،
بكلفة مقبولــة عرب دفع الصني إىل إقرار
قد تضطر واشنطن للرد بموجب معاهدة
أو ألن ممارســات الصيد الجائر وتدمري
تســوية قد يتقبّلهــا جريانها واملجتمع
الدفاع املشــرك بني الواليــات املتحدة
ِ
الشعاب املرجانية تقيض عىل مخزونهم.
الدويل .يقول املسؤولون األمريكيون منذ
والفليبني ،وإال قد ترتســخ الســيطرة
التســعينات إن أي اتفــاق بني أصحاب
يف نهاية املطاف ،قد تضطر معظم
الصينية يف بحر الصني الجنوبي يف أرسع
املصالح يجــب أن يتماىش مع "اتفاقية
الجهات األخرى التي تطالب بحصتها يف
وقت .لكن قد يفرض التدخل املس ّلح عىل

سفن حربية أميركية في بحر الصين الجنوبي | ٢٠١٨

تكاليف دبلوماســية واقتصادية ويقوي
األمم املتحدة لقانــون البحار" ،ما يعني
القدرات العسكرية يف جنوب رشق آسيا
رضورة أن تعرتف الصني بجميع حريات
للمشاركة يف كبح العدوان الصيني .منذ
البحار :حرية الحركة التجارية ،وتسهيل
العام  ،2016ال تُ َ
حاسب بكني عىل أفعالها
وصول القــوات البحرية األجنبية ،وحق
وال تجد أســبابا ً وجيهة إلقرار اتفاق مع
الدول الســاحلية بتلقي املــوارد .يجب
اآلخرين .لكن قد يتغــر هذا الوضع إذا
التوصل إىل أي اتفــاق مماثل بني الصني
بدأت مجموعة مؤثرة من الدول تتعامل
واألطراف التي تحمــل مطالب معينة يف
مع الصني كما تفعل مع
بحر الصني الجنوبي من
العبني سيئني آخرين مثل
دون اســتعمال القوة أو
روسيا .سيتّضح حينها
اإلكراه .لحســن الحظ،
أن سياسات بكني يف بحر
تقــدّم اتفاقيــة األمــم
الصــن الجنوبي تُضعِ ف
املتحدة فرصا ً كثرية لعقد
تسوية مناسبة رشط أن ال يمكن اللجوء إلى أي أهدافها الكربى ،ورسعان
تتعامل جميــع األطراف حلول عسكرية في بحر ما تدرك الصــن أنها قد
الصين الجنوبي لكن قد تصبح قــوة عاملية رائدة
معها بجدّية.
أو قوة تخريبية إقليمية،
يُفــرض أال تهتــم
الواليات املتحدة بتفاصيل تؤدي القوة األميركية لكنهــا ال تســتطيع أن
الصلبة دورًا ال غنى
الرتتيبات املتفــق عليها
تضطلع بالدو َرين معاً.
ال يمكــن اللجوء إىل
بــن الصــن وجريانها .عنه في أي استراتيجية
أي حلول عسكرية يف بحر
بــل يجــب أن تهــدف
ناجحة
الصني الجنوبــي ،لكن
السياســة األمريكية إىل
قد تؤدي القوة األمريكيــة الصلبة دورا ً
اســرضاء الصني إلقناعها بالتوصل إىل
ال غنى عنه يف أي اســراتيجية ناجحة.
تســوية ،ثم تبدأ بدعم حلفاء واشنطن
تتطلــب أي حملــة متعــددة األطراف
ورشكائهــا يف جميع قراراتهــم طاملا
لتغيري حســابات بكني عــر الضغوط
تكون خياراتهم قانونية وســلمية .لكن
الدبلوماســية واالقتصادية والقانونية
تتطلــب هذه املقاربة جهــودا ً تمتد عىل
سنوات عدة ،وستتابع القوة العسكرية
سنوات لفرض تكاليف معينة عىل الصني
ّ
توســعها خالل هــذه الفرتة
الصينية
وعرض الحوافــز عليها .ال تســتطيع
وتُكثّــف الضغوط عىل جريانها .ال يمكن
الواليات املتحدة أن تُحقــق هذا الهدف
منح تلك الدول الوقت واملساحة الالزمَ ني
وحدها ،بل يجــب أن ينضم تحالف من
لتطبيق اسرتاتيجية طويلة األمد إال عرب
الرشكاء اآلســيويني واألوروبيني إىل هذه
الدعم العسكري األمريكي.
الجهود .يُفرتض أن يفرض هذا التحالف

يجب أن يتابع األمريكيون ورشكاؤهــم األمنيون اآلخرون تقديم
املســاعدات الالزمة لبناء القدرات يف املنطقةّ .
لكن أهم دور يستطيع
ً
نيابة عن الفلبني ،ما
الجيــش األمريكي االضطالع به هو الردع املبارش
يعني إبقاء القوات األمريكية عىل مسافة قريبة بما يكفي لتهديد الصني
بالرد يف حال استعملت القوة ضد مانيال .يف ظل تنامي القوة الصينية،
ال مفر من أن تخترب هذه الظروف قــوة التحالف األمريكي الفلبيني.
ومن دون تسهيل الوصول إىل الفلبني لتحريك األصول األمريكية ،ستجد
الواليات املتحــدة صعوبة متزايدة يف الرد عىل االســتفزازات بطريقة
جديرة بالثقة .إذا قررت الصني مثالً أن تستعمل القوة إلزالة السفينة
الحربية الفلبينية "ســيريا مادري" التي حوّلتها مانيال إىل مركز ثابت
يف منطقة "توماس شــول الثاني" ،يف جزر ســراتيل ،لن تكون القوة
األمريكية املتمركــزة يف أوكيناوا وغوام مؤثرة .تحتاج الواليات املتحدة
إىل قوة صغرية لكن فاعلة من الوحدات الجوية والصاروخية يف الفلبني،

ويجب أن تقع عىل مســافة قريبة بما يكفي لتهديد السفن الصينية
الســطحية والرد عىل االستفزازات البســيطة قبل تفاقمها .أطلقت
مانيال وواشنطن حديثا ً جهودا ً طال انتظارها لتحديث تحالفهما ،لكن
يبقى الوقت ضيقاً.
لم يخرس األمريكيــون ورشكاؤهم بحر الصني الجنوبي بعد ،فقد
امتنعت أي حكومة أخرى عن دعم التفسري الصيني للقانون البحري،
ولم يقبل أي بلد آخر بمطالب بكــن اإلقليمية .كذلك ،تبقى الواليات
املتحدة الرشيكة األمنية املفضلة لدى معظــم دول املنطقة ،وال يزال
التحالــف األمريكي الفلبيني ســاري املفعول وهو يحظى بشــعبية
واسعة .يف الوقت نفسه ،ال يزال املسار الذي يضمن املصالح األمريكية
الوطنية بكلفة مقبولة قائماً .ربما تراجع نطاقه وزاد التشــكيك به
ً
مقارنة بقوته منذ بضع ســنوات ،لكن يُفرتض أن يُشجّ ع هذا الوضع
جميع األفرقاء عىل اتخاذ خطوات عاجلة بدل االستسالم.

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
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تسوده الضبابية ويفسح المجال أمام اإلستنسابية في استعادة الحقوق

النواب أمام إمتحان «"الكابيتال كونترول"» ...واإلخفاق
«"ال جراحة وال ترياق"»
أقل ما يقال بنسخة مشروع قانون «الكابيتال كونترو »
ل
المعروضة اليوم للنقاش في الجلسة النيابية المشتركة
للجان ،إنها ناقصة وغير متكاملة ،حتى مع التعديالت
التي أدخلت عليها .وإذا وضعنا جانبًا الشكوك بإصرار
البعض على تفريغ القوانين من مضمونها ،فإن استكمال
دراسة المشروع من قبل النواب يجب أن ُيسفر عن
سدّ الثغرات الموجودة .وإال ،فإن «طوفان» االستنسابية،
والتفسيرات المختلفة للمواد الموجودة في مشروع
القانون ُ
ستغرق مركب االقتصاد .ولن تقتصر األضرار كما
ّ
يظن البعض على الخسائر الهامشية والمؤقتة التي
ستلحق ببعض المواطنين والقطاعات.
خــالــد أبــو شــقــرا

ّ
المفخخة إلى الهيئة العامة للتصويت
النواب أمام مسؤولية تاريخية بعدم تمرير مسودة «"الكابيتال كونترول"»

القطاعات اإلنتاجية تنفذ بريشها

القراءة بني ســطور املطروح تحت مســمّ ى:
«ملخــص نقاشــات الخــراء واملتخصصني حول
مرشوع القانون الوارد باملرســوم رقم  :9014وضع
ضوابط إســتثنائية ومؤقتة عىل التحاويل املرصفية
والســحوبات النقدية» ،تظهــر أن «القانون ما زال
يســوده الكثري مــن الضبابية واإللتبــاس» ،برأي
رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق املكلفني ()ALDIC
املحامي كريــم ضاهر .و»هو األمر الذي ســيخلق
الكثري من املشاكل التطبيقية يف ما بعد» .وعىل الرغم
من أن املواد األربع عرشة التــي يتضمّ نها القانون،
تحتاج إىل تعديالت إما جوهرية وإما شــكلية ،فإن
أكثر ما يه ّم املواطنني العاديني من هذا القانون هي
نقاط ثالث ،تتلخص بـ:
 املبالغ التي يتيح القانون سحبها من الودائع. انعكاس القانون عــى التحويالت الخارجيةومقدار تأثريه عىل القطاعات اإلنتاجية.
 عدالــة «اللجنــة» املوكلة متابعــة القانونوالحرص عىل تطبيقه ،ومقدار الشــفافية والنزاهة
الذي تتمتّع به.

ال يخدم المودعين

تظهر املســودة املراد مناقشــتها أن القانون
فصــل بني الودائع الجديدة التــي تعود ملا بعد 17
ترشين األول  ،2019وتلــك القديمة التي تعود إىل
ما قبل هذا التاريــخ .و»كأن به يعرتف بأن الفئة
الثانية غري قابلة لالسرتداد» ،برأي ضاهر .و»هذا
ما يطعن بحــق امللكية الفردية وبمبدأ املســاواة

املكرســن بموجب مقدمة الدســتور ،واملادتني
ً
الســابعة والخامسة عرشة منه .كما يخلق نظريا
عىل عكس املودعني األفراد« ،نفذت» حسابات
ّ
ويخفض عىل األرجح قيمة األموال
عملة جديــدة،
األعمال بـ»ريشــها» ،من «خرم» هــذا القانون.
ّ
ً
ً
ً
عىل
ا
ومرفوض
ا
جســيم
ا
رضر
ب
ت
«القديمة» ،وير
فباإلضافــة إىل الحرية املطلقة يف الترصّ ف باألموال
الجديدة املوضوعة بالحسابات ســحبا ً أو تحويالً
املودعني .ولهذا التحديد عدّة دالالت ونتائج منها:
إضفاء الرشعية القانونية للمصارف لالســتمرار
يف الداخل والخارج ،فقد أعطيت هذه الحســابات
يف حجز أموال النــاس ،واالقتطاع منها عىل هوى
ميزة دعم مبهمة .حيث يقوم املصدر بإعادة الجزء
مصالحها .وإبراء ذمّ تها بالنســبة لجمع القضايا
املتعلق بمبلغ التحويل االستثنائي واملمول بالعملة
ً
ً
واملراجعات املرفوعة ضدها.
األجنبية مضافا اليه مبلغا يف املئة من قيمة التحويل
ً
ا
وفق
القديمة
إذاً ،ستعاد األموال
املعني يف
اإلســتثنائي إىل املــرف
ّ
أما
حقيقية،
غــر
ألســعار رصف
لبنان .وهذا ما يمثل بحسب ضاهر
«ميزة عــن بقية املودعــن ونوعا ً
بالنسبة إىل الكمية املسموح سحبها
فقد قال القانون ...« :تســمح هذه
من أنــواع الدعــم .إذا إن عائدات
يخلق القانون نظريًا
ً
ســتجمّ
د إىل حني من
ويخفض هــذه األموال
ّ
القيود للفرد بأن يسحب شهريا من عملة جديدة
عن
حســابه املرصيف مبلغا ً ال يزيد
ثم تتحوّل إىل أمــوال طازجة» .أما
قيمة
األرجح
على
بالعملة
 1000دوالر أمريكــي ،إما
عن املجادلــة بــرورة مثل هذا
ّ
األموال
ب
ت
وير
ة
»
«القديم
أو
الوطنية
األجنبيــة أو بالعملــة
اإلجراء لدعــم القطاع املنتج فيقول
تكمن
يزيــد»
بالعملتــن» .ويف «ال
ضررًا جسيمًا ومرفوضًا ضاهر :صحيح أن مثل هذا اإلجراء
ّ
العبارة
فهــذه
«النصبة» الكبرية.
يحفز التصدير ويســمح باستعمال
على المودعين
عملية
«أكرب
ضاهر
تمثل بحســب
األمــوال املحجــوزة لــراء املواد
ّ
االستنسابية
للمصارف
تتيح
املودعني،
احتيال عىل
يشــجّ
ع عىل إنشاء
األولية وخالفه ،إال أنه يف املقابل
السحوبات
مبالغ
تربط
قد
حيث
الودائع.
يف إعادة
رشكات قد تكون وهمية لتحويل األموال إىل الخارج
ً
قيمة
حســب
بشطور
،
ا
شــهري
بها
املســموح
واســتعادتها بالدوالر بعد  5ســنوات .أو استرياد
الوديعة ،كما تفعــل حالياً .كأن تقول مثال ً إن من
سلع بهذه األموال ومن ثم إعادة تصديرها .أو حتى
ٍ
تتجاوز
يحق له باملبلغ كامــا ً هم املودعون الذين
تحويل األموال من حسابات مشكوك بـ»نظافتها»،
ّ
للمودعني
يحق
حســاباتهم املليون دوالر ،فيما ال
بمعنى أن تكون األموال متأتية من عمليات فســاد
بأكثر
دوالر
ألف
الذين تق ّل حســاباتهم عن 100
أو تبييض أموال وخالفه .وهذه الشكوك تتعزز أكثر
من  100دوالر شهرياً( ،طبعا ً
غري
رصف
سعر
عىل
يف ظــل ضعف الرقابة ووجود «اللجنة» املشــكوك
حقيقي)».
بشفافيتها والثقة بها.

مساعدة إجتماعية
بـ 35مليار ليرة للسلك القضائي

الدوالر ينخفض و»»"صيرفة»"» ثابتة
سجّ ل ســعر رصف الدوالر يف السوق
الســوداء أمس ،إنخفاضا ً اىل  32050لرية
لبنانيــة للــراء و  32100لــرة لبنانية
ّ
منصة
لبيع الــدوالر الواحد .وعــى صعيد
«صريفــة» بلغ حجم التــداول عليها ليوم
أمــس  16,000,000دوالر أمريكي بمعدل
 27200لرية لبنانية للــدوالر الواحد وفقا ً
ألسعار رصف العمليات التي نُفذت من قبل
املصارف ومؤسسات الرصافة عىل املنصة.
وذ ّكر مرصف لبنــان أنه عىل املصارف
ومؤسسات الرصافة اإلســتمرار بتسجيل
كافــة عمليات البيع والــراء عىل منصة
« »Sayrafaوفقا ً للتعاميــم الصادرة بهذا
الخصوص.

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0001
هرفينا األوكرانية
$ 0.0271

تمديد العمل بالتعميم161

من جهته أصدر مرصف لبنان تعميما ً
وســيطا ً للمصارف يتضمن قرارا ً وسيطا ً
رقم  13470عدّل بموجبه القرار األســايس
رقــم  13384الصادر بتاريــخ  16كانون
األول  2021املتعلق بإجراءات إســتثنائية
للسحوبات النقدية ،ممددا ً العمل به شهرا ً
إضافيا ً اىل  30أيلول املقبــل .ويتيح تمديد
التعميم  161بإجراء ســحوبات حسابات
الدوالر األمريكي وفق ســعر رصف بقيمة
 8000لــرة لبنانية (اســتنادا ً اىل التعميم
 )151وتحــوّل بعدها اىل دوالر وفق ســعر
«صريفــة» املعمول به يوم إجــراء عملية
السحب .كما يمكن استنادا ً اىل التعميم 161

االسترليني
$ 1.1713
الين الياباني
$ 0.0072

اللجنة

هذه اللجنة ستش ّكل بحسب نص املادة الثالثة
من مرشوع القانون من وزير املالية وحاكم مرصف
وقاض من الدرجة 18
لبنان وخبريين اقتصاديــن
ٍ
وما فوق يختارهم رئيــس مجلس الوزراء ،ويمكن
أن تســتعني بمن تراه مناسبا ً من أهل اإلختصاص.
«فكيف يمكن إيالء املكونات نفســها التي أوصلتنا
إىل الخراب مســؤولية لجنة قراراتها ال تقبل الطعن
أو املراجعة القضائية؟» ،يسأل ضاهر .ليجيب« :إنه
بهدف تأمــن حياديّتها وفعاليّتها والثقة بها ،يجب
أن تكون اللجنة مــن أخصائيني يف االقتصاد والنقد
وممثلني عن القطاعات اإلقتصادية ،وأن تضم رجال
قانون و/أو قضــاة متقاعدين أم يف الخدمة .وليس
من رضورة لوجود رئيس مجلس الوزراء ،أو وزراء،
بل االكتفــاء باملديرين العامني وكبــار املوظفني.
أما لجهــة الصالحيات فإن منح «اللجنة» ســلطة
استنسابية واسعة أمر غري مريح عىل ضوء التجارب
املاضية واألصول الواجبــة .ولع ّله من املجدي برأيه
«التفكــر يف إناطة املهمة العمالنيــة لجهة درس
امللفــات واقرتاح الحلــول والتوصيــات إىل اللجنة
اإلستشــارية امللحوظة يف املــادة  35وما يليها من
قانون النقد والتسليف وهي تضم أعضاء يختارون
بالنظــر إىل خرباتهم يف الحقول املرصفية والتجارية
والصناعيــة والزراعية ،وعضوا ً يتم اختياره من بني
أساتذة اإلقتصاد الجامعيني».
إمتحان جديد يواجه نواب األمة ،فإمّ ا ينجحون
يف إقرار قانون عرصي متكامل بعيد عن اإلستنسابية
يخدم اإلقتصــاد ،وإمّ ا يضيفون إىل ســ ّلة القوانني
القائمة قانونا ً إشكاليا ً جديدا ً يرضّ أكثر ممّ ا يفيد.

ترصيف ما يعــادل  500دوالر كاش باللرية
اللبنانية وفق ســعر «صريفة» يف املصارف
لتس ّلم بالدوالر النقدي اىل العميل.

بيـتـكـوين
$ 20343
الذهب
$ 1752

CMC crypto
$ 476
الفـضـة
$ 18.63

ّ
وقع وزير املال يف حكومة ترصيف األعمال يوســف الخليل أمس ثالثة
مشاريع مراسيم وأحالها اىل مجلس الوزراء كي تأخذ مجراها القانوني:
 األول يقــي بنقل إعتماد من احتياطــي املوازنة العامة اىل موازنةوزارة العــدل  -اإلدارة املركزية لعام  2022عىل أســاس القاعدة االثنتي
عرشية ،بقيمة خمســة وثالثني مليار لرية لبنانية لصالح السلك القضائي
كمساعدات اجتماعية مختلفة من صندوق للقضاة.
 الثاني بإعطاء عقود الوكالة للمحامني معاوني رئيس هيئة القضايايف وزارة العدل بصيغتها النهائية.
 الثالث بنقــل اعتماد من احتياطي املوازنــة العامة لعام  2022اىلموازنة رئاسة مجلس الوزراء ،نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية
كبدل أتعاب ملتعاقدين ســابقني مع برنامج االمم املتحدة اإلنمائي ،وأرفق
مرشوع املرسوم هذا بكتاب يشري فيه اىل أن عىل اإلدارة أن تتعهد بإسقاط
قيمة االعتماد املنقول بموجب مرشوع املرســوم من التنســيب العائد له
وامللحوظ يف مرشوع موازنتها للعام  2022وذلك فور صدور قانون املوازنة
لعام .2022

الروبل
$ 0.0164
بــرنــت
$ 103.70

اليوان الصيني
$ 0.1447

الليرة التركية
$ 0.0545

خام WTI
$ 95.77

طن القمح
$ 332.5
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إقـــــتــــصــــاد
العـــدد  - ٩٢٠السنــــة الـرابـعـة

الـــثـــلـــثـــاء  ٣٠آب 2022

ّ
يخفض الدعم على البنزين
"المركزي"
وفق "صيرفة" إلى 40%
ارتفع سعر صفيحتي البنزين  95و 98أوكتان 5000
لرية لبنانية ،بينما انخفض سعر املازوت  4000لرية والغاز
 11000لرية لبنانية.
وباتت االسعار عىل الشكل التايل:
البنزين  95أوكتان 589000 :ل.ل.
البنزين  98أوكتان 602000 :ل.ل.
املازوت 705000 :ل.ل.
الغاز 319000 :ل.ل.
وذ ّكــر عضو نقابــة أصحاب محطــات املحروقات
جورج الرباكس ،أن "مرصف لبنان ال يزال يطبق سياسة
رفع الدعم غري املبارش عن اســتريادالبنزين بتأمينه جزءا ً
من هــذه الفاتورة وفقا ً لمنصة صريفــة ،عىل ان تؤمن
الرشكات املســتوردة الجزء املتبقي من اسواق الرصافة
الحرة ،وكانت املعادلة حتى اآلن  55%صريفة و 45%غري
مدعوم ،ولكن "املركزي" خفض يف جدول تركيباســعار
املحروقات الصادر أمس نسبة صريفة من  55اىل  40باملئة
وارتفعت بذلك نســبة غري املدعوم اىل  60يف املئة" ،الفتا ً إىل
أنه "من الواضح ان التوجه لدى مرصف لبنان هو التوقف
نهائيا ً عن تأمني الدوالر من خــال منصة صريفة ليصل
اىل معادلة صفر صريفة و 100%سوق حرة غري مدعوم،

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ مقرتحات اولية.
تدعــو وزارة املالية – مديريــة املالية
العامة – مديرية الواردات (مالية لبنان
الجنوبــي محافظة الجنــوب) – دائرة
االلتزام الرضيبي ،الواردة أســماؤهم يف
الجدول أدنــاه ،املجهويل مركز العمل أو
محل اإلقامة حاليا ً للحضور شخصيا ً أو
من ينوب عنهم قانونا خالل مهلة ثالثني
يومــا ً من تاريــخ  30/08/2022اىل
مركز الدائرة الكائن يف رساي صيدا لتبلغ
النتيجة االولية للتدقيق.
ويف حــال عدم الحضــور يعترب التبليغ
حاصــا بصــورة صحيحــة بتاريخ
 29/9/2022عمال بأحكام املادة  28من
القانون رقم  44تاريخ 2008/11/11
وتعديالته (قانون اإلجراءات الرضيبة).
الرقم
املكلف
الرضيبي
16988
مصطفى احمد السبع
2994112
 MTMش.م.م.
106800
محمد حسن االخرض
1098005
محمد حسني قانصوه
2951717
زهية احمد رنو
 Go green clean energyش.م.م3133808 .
الرشكة اللبنانية للطاقة الشمسية ش.م.م2461756 .
الوسام الذهبي (وسام عيل محمد احمودة) 3059439
175117
حسن عبدو عبود
1511852
عبدو عاطف حسني
2942737
عيل احمد مغنية

تبدأ مهلة ابــداء املالحظات عىل النتيجة
االوليــة للتدقيق املحــددة بثالثني يوما ً
اعتبارا ً من اليوم التــايل لتاريخ التبليغ
أي يف  30/09/2022وتنتهــي يف
 2022/10/30ضمناً.
للمراجعــة :العنوان :صيــدا – الرساي
الحكومي :مالية لبنان الجنوبي – دائرة
االلتزام الرضيبي – الطابق الثاني
الهاتف– 07/724086 :
فاكس07/721859 :
رئيس دائرة اإللتزام الرضيبي
د .سهري األوسطة
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
يف محافظة لبنان الجنوبي
سمري أحمد حسني
التكليف 438
اعالن
من امانة السجل العقاري يف بريوت
طلب املحامي فايز سليم غنطوس ملوكله
الياس جورج كنعان سند تمليك بدل عن
ضائع للقسم رقم  /10/من العقار رقم
 /605/منطقة الصيفي.
للمعرتض مراجعة االمانة خالل  15يوماً.
امني السجل العقاري يف بريوت
جويس عقل

ويبقى تحديد توقيت وتفاصيل التنفيذ لديه".
واوضح انه يف جدول أمس لم يتغري سعر رصف الدوالر
وفقا ً ملنصة صريفة وثبّت عىل  27200لرية ،أما سعر رصف
الدوالر املعتمد يف الجدول الســترياد املازوت والغاز و60%
من البنزين واملحتسب وفقا ً السعار االسواق الحرة املوازية
واملتوجب عىل الرشكات املستوردة واملحطات تأمينه نقدا ً
فرتاجع  1000لرية من  33400اىل  32400لرية".
وأضاف الرباكــس" :وعليه ،ارتفعت صفيحة البنزين

أخبار سريعة
موظفو "أوجيرو" يبدأون
اليوم إضرابهم العام

 95اوكتان  5000لرية نتيجة املعادلة بني شــبه ثبات أو
تراجع بسيط جدا ً لسعر الكيلوليرت املستورد مقابل ثبات
ســعر الدوالر يف صريفة وتراجعه يف الســوق املوازية ،اما
صفيحة املازوت فانخفضت  4000لرية لتصبح 705000
لرية نتيجة ارتفــاع ثمن الكيلوليرت املســتورد  26دوالرا ً
مقابل تراجع ســعر رصف الدوالر وفقا ً للســوق املوازية
 1000لرية ،اما قارورة الغاز فانخفض ســعرها 11000
لرية لتصبح  319000لرية".

عبود :مليون و 800ألف
عدد المغتربين والسياح
أكد رئيس نقابــة أصحاب مكاتب
الســياحة والســفر جان عبــود أن
"النشــاط الذي شهده ويشهده املوسم
الســياحي منذ  15حزيران املايض فاق
التوقعات".
وكشف يف بيان أن "كل األرقام حول
العدد الكبري للوافديــن إىل لبنان والذي
جــرى الحديث عنها يف بداية املوســم
أصبحــت حقائق مثبتــة" ،متوقعا ً أن
"يصل عــدد املغرتبني والســيّاح الذي
قدموا إىل لبنان مــن منتصف حزيران
املايض حتى منتصف ايلــول املقبل إىل
مليون و 800ألف شخص".
وأوضــح عبــود باالرقــام هذه
التطــورات اإليجابيــة ،فقــال" :كان
يصــل اىل لبنان بدءا ً من  15حزيران 90
طائرة يوميا ً بمعدل  180راكبا ً للطائرة
الواحدة ،حيث بلغ القدوم اليومي حواىل
 16500راكــب .ومع ارتفــاع الطلب
عىل الســفر إىل لبنان وتحديــدا ً منذ 3
تموز ،وضعت رشكات الطريان رحالت
إضافية ،مما رفع عدد الرحالت القادمة

إىل مطار بريوت إىل  110رحالت يومياً،
علما ً أن هذا األمر ال يزال مستمرا ً حتى
اآلن ،ومــن املتوقع أن يســتمر حتى
منتصــف أيلول املقبــل بنفس الوترية
التي شــهدناها يف النصــف الثاني من
حزيران".
وأضاف" :إذا إحتسبنا عدد الركاب
يف الـ 110رحالت ،يتبني أن عدد الركاب
الوافديــن إرتفع إىل  19ألــف راكب يف
اليوم ،أي مــا يقارب مليون و 300ألف
راكب خالل  60يومــاً .وإذا أضفنا عدد
الوافدين خالل حزيــران وأيلول املقبل،
يصل عدد املغرتبني والســيّاح القادمني
إىل لبنان إىل مليون و 800ألف شخص".
وأكد عبود أن "الســواد األعظم من
الوافديــن هم مــن اللبنانيني املغرتبني
والذين يعملون يف الخارج ،فيما السياح
يشكلون نسبة  25يف املئة منهم".
وإذ لفت إىل أن "نســبة كبرية من
السياح هم من العرب من العراق واألردن
ومرص" ،كشــف عن معطيات ُمبَرشة
تتعلق بإرتفاع نسبة السياح األوروبيني

جان عبود

التي بلغت  28يف املئة من مجمل السياح
القادمــن إىل لبنان" ،معتــرا ً أن "هذا
الواقع يؤرش إىل ّ
تغي يف نمط الســياحة
يف لبنان ،األمر الذي يســتهوي السياح
األوروبيني والذين يفضلون الســياحة
البيئية والتي تتضمن ركوب الدراجات،
التنزه يف الطبيعة ،والطريان الرشاعي".
ورأى عبود أن "االتجاه السياحي يف
العالم قد ّ
تغي ،ونجح لبنان يف مالقاته
واجتذاب الســياح أكثر من السابق وال
سيما من الدول األوروبية".

لجنة األشغال توصي بحماية
األهراءات ورفع القمح
درسـ ـ ت لجنة االشــغال
العامة والعمــل والطاقة واملياه
موضــوع حمايــة أهــراءات
القمح بعدما ســقط القســم
الشمايل من الصوامع ،وأصدرنا
توصية ا ىل الحكومــة بحماية
وبقــاء ا لصوامــع الجنوبية،
النه عمليــا ً كل املؤرشات الفنية
تؤكد امك ا ن ية صمودها ،فليس
فيهــا اي شــوائب ظاهرة اال
عنــد املفاصل بني االساســات
والصوامع التــي تحمل القمح،
وهذه ســيقام بشــأنها "ليزر
ســكان" بالتعاون مع نقابات
املهندسني وخطيب وعلمي.
وقال النائب س ج ي ع ع ط ي ة
الذي تــرأس جلســة اللجنة يف
حضور وزير االقتصاد والتجارة
يف حكومة ترصيف االعمال امني
ســام والنــواب ،ان الحكومة

كلفت "خطيب وعلم ي " ون ح ن
كلفنا نقابات امل ه ن د س ني بلجنة
تقنية تجمــع الثالثة ســوياً،
ليصــدروا توصية يف ارسع وقت
ممكــن عما اذا كانــت الركائز
االساســية غري متصدعة .وان
كانت متصدعة سنقوم بعمل ي ة
دعم بأقل كلفــة ممكنة لتبقى
الشــاهد الصامــد عــى هذه
الجريمة النكــراء التي حصلت
بإهمال من مســؤويل الدولة".
وناشد باســم اللجنة الحكومة
واملســؤولني ووزارتــي البيئة
واالقتصاد التدخل لرفع القمح
بأرسع وقــت ممكــن .هناك
توصية بحماية هذه األهراءات،
واملخطط التوجيهــي يجب ان
يلحظ املــكان واملوقع لتدعيمه
بأقــل كلفــة ممكنــة ليكون
الشاهد الصامت عىل الجريمة.

وأوضح عطيــة ان اللجنة
الفنية تشكلت من  3مكاتب ،من
نقابتي مهنديس الشمال وبريوت
ومــن "خطيب وعلمــي" ومن
لجنة نيابية فرعيــة للمتابعة
يرأسها النائب فؤاد مخزومي مع
بعض النواب ملتابعة تنفيذ رفع
القمح بأرسع وقت ممكن ،الن
الهواء هناك تسمم وبشكل مؤذ،
وهناك امــراض صحية كبرية.
نناشــد هيئــة ادارة الكوارث
وجميع املســؤولني والجيش،
اليوم قبل الغد ،هناك خطر من
التلوث املائي ومن تلوث الهواء.
أهايل بــروت واملنطقة يعانون
كل يــوم مــن حاالت تســمم
جديدة .املوضــوع ليس للبحث
ســيكون هناك ادعاء قضائي
وادعاء قانوني .هذا االهمال غري
مقبول".

عقد المجلس التنفيذي لنقابة
موظفي هيئة "أوجيرو" وعمالها
إجتماعا ً طارئا ً في مقر النقابة
في بئر حسن أمس للبحث في
بند وحيد" :الوضع المعيشي
المتأزم" .وأعلن باإلجماع بدء
اإلضراب العام في كل القطاعات
وتوقف كل أعمال الصيانة
والتشغيل من دون استثناء في
كل مراكز الهيئة على األراضي
اللبنانية بدءا ً من اليوم إلى حين
تصحيح األجور لجميع العاملين
في القطاع (مستخدمين،
مياومين ،متعاقدين وملحقين)
بما يتناسب مع الوضع المعيشي
القائم .وأبقى المجلس جلساته
مفتوحة لمواكبة التطوّرات التي
نطلعكم عليها في حينها".

عاملو وموزعو الغاز
يل ّوحون بالتصعيد
استهجن رئيس نقابة العاملين
والموزعين في قطاع الغاز
ومستلزماته فريد زينون "عدم
صدور جدول تركيب االسعار في
السادسة صباحا ً وصدوره في
وقت متأخر مما يعوق عمل موزعي
الغاز" ،معتبرا ً أن "تأخير موعد
جدول االسعار بمعدل  4ساعات
عن موعده المعتاد يشكل ضررا ً
كبيرا ً على مصالح موزعي الغاز
الذين يعملون على توزيع القوارير
في المناطق كافة باكراً ،وهذا االمر
اصبح متعثرا ً على ايام وزير الطاقة
في حكومة تصريف االعمال وليد
فياض ،علما اننا كنا نبهنا الوزارة
مرارا ً وتكرارا ً لمعالجة هذا الخلل".
ورأى في بيان أن "تأخير صدور
جدول تركيب االسعار ليس له
اي مبرر تقني او اداري سوى انه
فوضى ادارية وعدم تنظيم ،وهذا ما
تتحمله في الدرجة االولى المديرية
العامة للنفط وبالدرجة الثانية
وزير الطاقة الذي عليه ضبط
الوضع االداري في وزارته وحث
الموظفين على اتمام عملهم بشكل
مقبول" .وختم زينون "في حال
استمرار الوزارة في صدور جدول
تركيب االسعار ،ستتخذ النقابة
خطوات تصعيدية تعلن عنها آخر
االسبوع".

رقم اليوم

205

ماليين يورو قيمة مساعدة
النروج ألوكرانيا لشراء الغاز
أعلن رئيس الوزراء النروجي يوناس غار ســتور أمس
ّ
ّ
ستخصص ملياري كورونة ( ما يعادل  205ماليني
أن بالده
يورو) ملساعدة أوكرانيا التي غزتها روسيا ،يف التزود بالغاز
مع اقرتاب الشتاء.
وقال إن "الحرب تجعل أوكرانيا بحاجة ماسة إىل دعم
خارجي .وطلبت أوكرانيــا من النروج أن تؤدي دورا ً قياديا ً
يف تأمني الوصول إىل الطاقة" .وســيتم تقديم هذه الحزمة
إىل البنــك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية الذي ســيكون
مســؤوال ً عن رشاء الغاز .وسيســاعد هذا املبلغ يف تأمني
التدفئة للمستشــفيات واملدارس يف أوكرانيا هذا الشــتاء
وضمان إمكان تحضري وجبات ساخنة ،ودعا ستور الدول
األوروبية األخرى إىل أن تحذو حذو بالده.

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٢٠السنــــة الـرابـعـة

ميقاتي إلى بعبدا ...بمعيّة "حزب الله"!

وكشفت املصادر لـ»نداء الوطن» ّ
أن جهود «حزب الله» ترتكز عىل
«استبعاد طرح توسعة الحكومة وامليض قدما ً يف إدخال تعديالت وزارية
عىل تشــكيلة حكومة ترصيف األعمال الحاليــة بغية إعادة تعويمها
لتصبــح حكومة كاملة الصالحيات الدســتورية يف مرحلة الشــغور
الرئايس» ،مشــر ًة إىل ّ
أن «كل ما يعني «حزب الله» هو تهيئة أرضية
حكومية مســتقرة إلدارة البالد يف هذه املرحلة إلدراكه ّ
أن حل معضلة
الشغور الرئايس لن يكون يسريا ً تحت وطأة تناحر حلفائه املسيحيني
حول أحقية هذا أو ذاك لتويل سدة الرئاسة األوىل ،خصوصا ً ّ
وأن عملية
التوافق بني رئييس «التيار الوطني الحر» جربان باســيل ورئيس «تيار
املردة» ســليمان فرنجية لم ترس بالشــكل املطلوب الذي كانت قيادة
«حزب الله» تعوّل عليه إثر جمعهما إىل مائدة السيد حسن نرصالله».
وإذ أكدت ّ
أن «الطرح القايض بإدخال ستة وزراء دولة سياسيني اىل
تشكيلة الـ 24القائمة أسقطه «حزب الله» من الحسابات الحكومية
ألن الرئيس نبيه بري يعارض السري به» ،لفتت املصادر إىل ّ
ّ
أن «املكسب
األساس الذي سيحصل عليه باسيل هو االحتفاظ بحقيبة الطاقة وعدم
إدخالها يف س ّلة التعديالت الوزارية ،ســيّما ّ
أن هذه الحقيبة ستشكل
نقطة محورية يف املرحلة الحكومية املقبلة الحافلة بالتطورات املتصلة
بملفات الكهرباء والنفــط والغاز» ،أما الرئيس املكلف فســيقترص
مكســبه عىل «ترؤس حكومة كاملة الصالحيات طيلة فرتة الشــغور
الرئايس مع نجاحه يف اإلبقاء عىل طرح التعديل الوزاري قائما ً وحرصه
بحقيبتني أو ثالث عىل أبعد تقدير كما كان يطالب».
وعمّ ا يحكى عن حيازة باسيل الثلث املعطل يف الحكومة الجديدة،
ترد أوســاط حكومية عرب «نــداء الوطن» عــى ّ
أن أي كالم عن ثلث
معطل يف مرحلة الشغور الرئايس هو «كالم غري دقيق ويف غري محله»،
وأوضحت أنه «إذا كان فريق باسيل الوزاري يتمتع يف الرتكيبة الحالية
بالثلث املعطل ،فإنّه يف الفراغ الرئايس لن يحتاج أي فريق إىل ثلث معطل
ّ
ألن تس ّلم مجلس الوزراء مجتمعا ً صالحيات رئيس الجمهورية سيجعل
كل وزير قادرا ً عىل التعطيل إذا تمنّع عن توقيع أي من القرارات».
أن «الرئيس بري سيكون العبا ً أساسيا ً
وتلفت األوساط االنتباه إىل ّ
يف املشهدين الرئايس والحكومي ابتداء من أول أيلول» ،موعد بدء املهلة
ً
موضحة ّ
الدســتورية النتخاب رئيس جديد للجمهورية،
أن ذلك مرده
بشــكل رئييس إىل تح ّكم بري بمســألة تحديد موعد الدعوة النتخاب
الرئيس« ،ومن هنا ّ
فإن اللعبة ســتصبح بيــده ألنه متى دعا املجلس
يتحوّل عندها إىل هيئة ناخبة ولن يكــون بمقدور النواب الترشيع أو
منح أي حكومة جديدة الثقة ،وهذا ما سيشــكل عامالً ضاغطا ً عىل
عون وميقاتي ل ٍإلرساع يف التأليف قبــل توجيه رئيس املجلس النيابي
الدعوة للبدء بدورات االنتخاب الرئايس».

الترقيع بالكهرباء "جريمة" بحق اإلقتصاد

يجادل البعض بأن لبنان لن يدفع مقابل صفقة تبادل النفط األوىل
مع العراق ،التي تستحق بعد أيام قليلة ،والثانية اآلتية «عىل الطريق»،
نقدا ً بالدوالر ،بل ســلعا ً وخدمات داخلية ،وهــذا صحيح .إال ّ
أن ما ال
يؤخذ يف االعتبار بحسب مصدر متابع هو «اإلنعكاسات السلبية لعملية
التبادل هذه .فلو ســ ّلمنا جدال ً بإمكانية قبول األطراف املحلية ،سواء
كانت إنتاجية كاملزارعني ،أو خدماتية كاملستشفيات ،بتسديد مرصف
لبنان بدالتها باللرية عىل ســعر صريفة ،فإن املبالغ لن تلبث أن تتحول
إىل الدوالر .وبالتايل ســيزيد الطلب عىل النقد الصعب ،ويؤدي إىل مزيد
من ارتفاع ســعره مقابل اللرية .هذا فضالً عن أن املبالغ املدفوعة لن
تكون مدرجة يف املوازنة ،إنما ســتنتج عن طباعة األموال ،وستسبب
بذلك خطرا ً مضاعفا ً عىل سعر الرصف».
األمور ال تقف عند هذا الحد .فتشغيل املعامل ،ولو بطاقة منخفضة
جداً ،يتطلب تسديد مستحقات الرشكات املشغلة بالدوالر النقدي .وقد
رأينا يف الســادس من تموز الفائت توقف رشكة «برايم ساوث» ،التي
تديــر أكرب معملني إلنتاج الطاقة يف دير عمــار والزهراني ،عن العمل
لعدم قبضها أموالهــا .ما دفع إىل ترسيع تحويل األموال بالدوالر ،التي
كانت قد رصدت بجلســة  20أيار من حقوق السحب الخاصة وبقيمة
 60مليــون دوالر .قبلها جرى تخصيص  200مليــون دوالر يف العام
 2021لتأمني الفيول ملعميل الذوق والجية القديمني اللذين يستهلكان
الفيول بمعدل مرتني أكثر من املعامل الحديثة .فنفدت السلفة رسيعا ً
وبقي املعمالن الجديدان يف الذوق والجيــة متوقفني لعدم توفر قطع
الغيار والصيانة .ورشكات مقدمــي الخدمات لن تلبث أن تتوقف عن
العمل بانتظار تسديد مســتحقاتها بالدوالر النقدي أيضاً .وعىل غرار
ما سبق نضيف املتعهّ دين واملوردين لقطع الغيار وكل من يتعامل مع
«الكهرباء».
أمام ما تقدم ،يصح الســؤال إن كان تشغيل معامل الكهرباء قبل
توفر كميات وازنة من النفط ،وفصل ســلطة وزارة الطاقة السياسية
عن القطاع ،وتعيني هيئة ناظمة مســتقلة ،وتخفيــض الهدر الذي
تتجاوز نسبته  50يف املئة ،وتعديل التعرفة ،أمورا ً مفيدة أم مرضة .وإذا
كان الجواب يجنح حكما ً إىل الفرضية الثانية ،فلماذا إذا االستمرار بهذا
الواقع؟ وملصلحة من؟ وهل من عالقة بني «االستقتال» عىل الخسارة،
وتســوية العالقة مع الدولة الجزائرية للدخول بصفقات نفط مبهمة
جديدة؟

"عقبة" المس ّودة النوو ّية عند "عتبة"...

وتثري قضية العثور يف مراحل سابقة عىل آثار ملواد نووية يف ثالثة
مواقع لم ترصّ ح إيران بأنها شــهدت أنشــطة كهذه ،توترا ً بينها من
جهة ،والقوى الغربية والوكالة الدولية التابعة لألمم املتحدة من جهة
أخرى.
وكررت إيران عىل مدى األشــهر املاضية ،طلبها إنهاء قضية هذه
املواقع .ويف حزيران ،أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية قرارا ً يدين
طهران لعدم تعاونها مع املدير العام للوكالة رافايل غرويس يف القضية.
وقال رئيس املنظمــة اإليرانية للطاقة الذرية ،محمد إســامي،
للصحافيني أمس إن «املفاوضات النووية جرت من أجل رفع االتهامات
وتبديد ذرائــع «األعداء» الذيــن يثريون أنباء عــن األماكن والوثائق
املزعومــة» ،مضيفا ً أنه «يجب أن ترفــع العقوبات التي فرضت تحت
هذه الذرائع».
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لكن األمريكيني ورشكاءهم يرفضون هــذا املوقف ،ويقولون إنه
ليس ممكنا ً إنهاء التحقيقات إال عندما تقــدم إيران إجابات مرضية
للوكالة.
وأثارت الخطوة انتقادات الذعة من طهــران التي تعتربها إجراء
«سياسياً» ،وقامت ردا ً عىل ذلك بوقف العمل بعدد من كامريات املراقبة
العائدة للوكالة الدولية يف بعض منشآتها.
من جهتها ،كشفت صحيفة «هآرتس» اإلرسائيلية ،أمس ،مراحل
تنفيذ االتفاق النووي مبينة أنه لن يدخل حيز التنفيذ إال بعد  4جوالت
إلرساء الثقة بني واشنطن وطهران ،مؤ ّكدة «أن مسودة االتفاق النووي
اإليراني حددت  165يوما ً كإطار زمني قبل دخول االتفاق النووي حيز
التنفيذ».
وأشارت إىل أن «املرحلة األوىل ،التي يطلق عليها «اليوم صفر» ،هي
اليوم الذي يتم فيه توقيع االتفاقية».
وقالت« :قبل يوم التوقيع من املفرتض أن يتم االنتهاء من صفقة
إلطالق رساح سجناء أمريكيني من إيران مقابل تخفيف أويل للعقوبات».
وأضافت« :يف الوقت نفســه ،ســيُطلب من إيران تجميد جميع
انتهاكاتها لالتفاقية حتى اآلن ،لكنها ســتكون قادرة عىل االحتفاظ
بمخزون اليورانيوم الذي تراكم لديها حتى اآلن».
وعن املرحلة الثانية ،تابعت« :ســيتعني عــى مجليس الكونغرس
املوافقة عىل االتفاقية بأغلبية بســيطة .أما إذا ســقطت االتفاقية يف
التصويت ،فيمكن للرئيس األمريكي استخدام حق النقض ضد القرار،
وتمريــر املعاهدة عىل الرغــم من املعارضة ،بدعم مــن ثلثي أعضاء
الكونغرس».
كذلك ،ذكــرت «هآرتس» أن املرحلة الثالثة من االتفاق ســتدخل
حيز التنفيذ بعد  60يوما ً من موافقة الكونغرس .وأردفت« :يف املرحلة
الثالثة ،بعد  60يوما ً من املوافقة عىل االتفاقية يف الكونغرس ،ســيبلغ
ممثــل وزارة الخارجية األمريكية مجلس األمــن التابع لألمم املتحدة
والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قرار العودة إىل املعاهدة».
وأوضحــت «هآرتس» أنه «بحلول املرحلــة الرابعة ،بعد  60يوما ً
أخرى ،يأتي التنفيذ الكامل للمعاهدة :سيصدر األمريكيون واإليرانيون
إعالنا ً مشرتكا ً بالتزامهم بالعملية وسرتفع الواليات املتحدة العقوبات
اإلضافية املفروضة عىل رشكات إضافية».
وختمت« :بعد  165يوما ً من يوم توقيع االتفاقية ،ستدخل املرحلة
النهائيــة أيضا ً حيز التنفيذ ،حيث ســتعود الواليات املتحدة رســميا ً
إىل االتفاقية وســرفع العقوبات القاســية املتبقية وتسمح بالتجارة
مع إيــران ،ويف املقابل ،ســتقوم إيران بإزالة فائــض البنية التحتية
للتخصيب».

"مجموعة السبع" قلقة من مخاطر "زابوريجيا"

ورصّ ح كوليبــا يف مؤتمر صحايف مشــرك مع رئيســة الوزراء
السويدية ماغدالينا أندرسون يف ستوكهولم« :نتوقع من البعثة إعالنات
واضحة بشأن وقائع انتهاك كل بروتوكوالت السالمة النووية» ،مك ّررا ً
نداء كييف بأن يغادر الجيش الرويس املوقع متّهما ً موسكو بـ»تعريض
أوكرانيا والعالم بأرسه إىل خطر حصول حادث نووي».
وأكد كوليبا أنه «ينبغي عىل روســيا أن تغادر .ويجب عىل الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ودول أخرى أن تجعلهم (الروس) يغادرون».
من جانبها ،طالبت دول مجموعة السبع أمس بضمان دخول فريق
الوكالــة الدولية للطاقة الذرية «بحرية تامــة» إىل محطة زابوريجيا،
مشــرة إىل أنها «قلقة للغاية» حيال مخاطر حصول حادث نووي يف
املحطة.
وشــدّدت املجموعة «عىل أن أي محاولة من جانب روسيا لفصل
املحطة عن شبكة الكهرباء األوكرانية ستكون غري مقبولة».
ويرأس املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غرويس
شخصيا ً الفريق املؤلف من  10أشــخاص عىل األقل ،لتفتيش املحطة
التي يحت ّلها الجيش الرويس.
وكتب غرويس عــر «تويرت»« :بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
باتت يف طريقها إىل زابوريجيا .علينــا حماية أمن أوكرانيا وأمن أكرب
محطة يف أوروبا» موضحا ً أن الفريق ســيصل إىل املوقع «يف وقت الحق
خالل األسبوع الحايل».
يف املقابل ،دعا الكرملني األرسة الدولية إىل ممارســة «ضغط عىل
الجانب األوكراني كي يتوقف عن تعريض القارة األوروبية للخطر من
خالل قصف محطــة زابوريجيا النووية واملناطق املجاورة لها ،معتربا ً
أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية «رضورية».
من جهتها ،أشــارت رشكة «إنرغوأتوم» األوكرانية للطاقة إىل أن
محطــة زابوريجيا «تعمل مع خطر انتهاك قواعد الســامة املرتبطة
باإلشعاعات والحريق».
أما عىل الصعيد العســكري وتطوراته امليدانية ،فربز إعالن كييف
بدء قوّاتها هجوما ً مضادا ً عىل القوات الروســية يف الجنوب الستعادة
السيطرة عىل مدينة خريسون ،التي تعترب منطقة أساسية بالنسبة إىل
الزراعة الروسية ،كما أنها اسرتاتيجية ملحاذاتها لشبه جزيرة القرم.
ونقلت هيئة اإلذاعة العامة األوكرانية «سوســبيلني» عن املتحدثة
باســم القيادة الجنوبية ناتاليا هومينيوك قولها« :بدأنا اليوم (أمس)
عمليات هجومية يف اتجاهات مختلفة ،بما يف ذلك منطقة خريسون».
ودأبت أوكرانيا عىل إجراء هجمات مضادة مخطط لها يف مناطقها
الجنوبية التي تحتلها روســيا منذ شــهرين .وقالــت هومينيوك إن
الرضبات األوكرانية األخرية عىل الطرق اللوجيستية الجنوبية لروسيا
«أضعفت العدو بال شــك» ،مضيفة أن أكثر من  10مستودعات ذخرية
روسية رضبت خالل األسبوع املايض .ورفضت هومينيوك إعطاء مزيد
مــن التفاصيل حول الهجوم الجديد ،وقالت إن «أي عملية عســكرية
تحتاج إىل الصمت» ،مشرية إىل أن القوات الروسية يف الجنوب «قوية إىل
حد ما» وقد تم حشدها عىل مدى فرتة طويلة.
ويف السياق العسكري ،قال املستشــار األملاني أوالف شولتس إنه
يريد أن تتوىل أملانيا «مسؤولية خاصة» يف مساعدة أوكرانيا عىل تعزيز
أنظمة املدفعية والدفاع الجوي ،متعهدا ً أن تواصل برلني دعمها «مهما
اقتىض األمر» ،داعيا ً الحلفاء إىل تنســيق «تقسيم العمل بشكل موثوق
وطويل األمد».
وأضاف «هدفنا هو التوصل إىل قوات عســكرية أوكرانية حديثة
قادرة عىل الدفاع عن البالد بشكل دائم».

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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أفقيا:

 – 1أديب ولغوي عربي صنف
كتاب “طبقات فحول الشعراء”.
 - 2رئيس لبناني راحل.
 - 3طائر حا ّد البصر  -شواهد
وبراهين .
 - 4عائلة  -للنداء  -شاي
باألجنبية.
 - 5ما يجريه المريض من
فحوصات في مختبر الطبيب.
َ - 6من يجاورونك في المسكن
 رجل باألجنبية. - 7حب  -صار رقي ًقا ناعم
الملمس  -نوتة موسيقية.
 - 8أضجره وضايقه  -أغلظ
أوتار العود.
 - 9أحد أشهر أدباء ألمانيا.

سودوكو

عموديا :

 – 1أديــب ومــؤرخ عربي من
مؤلفاته “المنتظم في تاريخ
الملوك واألمم”.
 - 2شجاع  -يطلب حضو ر
شخص.
ش َّدة
 - 3ج َذب الشيء أو ق َذفه في ِ
 خيط الب َّناء الذي ُي ْب َنى بحذائه خاصته. - 4ال يباح به  -نقل القاضي
محك ِمة الجنايات.
القض َّي َة إلى ْ
 - 5منطقة هندية.
 - 6ما بقي من آثار الديار بعد
رحيل أهلها  -أجاد في ال ِعلم.
 - 7عبرا واجتازا  -بحر  -رخو
باألجنبية.
 - 8انسجام وتوافق بين األشياء.
 - 9يص ّرح ويعلن  -حصل عليه.

تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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العـــدد  - ٩٢٠الســـنة الـرابـعـة

أنصاره اقتحموا «القصر الحكومي» والجيش أعلن حظر تج ّول

الصدر يعلن اعتزال "«العمل السياسي»"
ُلمح إلى إمكانية اغتياله
وي ّ
رسمي ،ال سيما «تويرت» حيث يتابعه أكثر من
يف خض ّم املشــهد العراقــي املقفل عىل
 800ألف مستخدم.
اجرتاح الحلول واملفتوح عىل شهية األزمات،
بدوره ،دعــا مكتب الصدر يف بيان أنصار
ســيايس محموم وش ّد حبال بني
وسط رصاع
ّ
التيار إىل عدم التدخل يف الشــؤون السياسية
قطبي النزاع« ،اإلطار التنسيقي» املوايل إليران
باســم الصدر ،معلنا ً منع الحديث يف وسائل
و»التيار الصــدري» ،زادت األمور تعقيدا ً مع
اإلعــام ومنصات التواصــل ،أو رفع األعالم
إعالن زعيمه مقتدى الصــدر أمس ،اعتزاله
والشعارات والهتافات السياسية باسم التيار
العمل السيايس ،ملمّ حا ً إىل أن حياته قد تكون
مهددة بســبب مرشوعه اإلصالحي ،مطالبا ً
الصدري.
وفور شيوع الخرب ،توافد
أنصاره بالدعــاء له «يف حال
العرشات من أنصار الصدر إىل
مات أو ُقتل».
املنطقة الخرضاء املحصنة يف
وأوضــح يف تغريدة عرب
حسابه عىل «تويرت» أنه قرر قرّر الصدر إغالق كافة العاصمة بغداد ،اقتحم املئات
منهم القــر الحكومي يف
االعتزال بشكل نهائي ،وغلق
المؤسسات الخاصة
كافة املؤسســات الخاصة بتياره باستثناء المرقد بغداد ، ،فيما عمد مسلحون
من الحشد الشعبي إىل إطالق
بتيــاره باســتثناء املرقــد
والمتحف وهيئة التراث
الرصاص الحي ،واالشــتباك
واملتحف وهيئة الرتاث.
مع املتظاهرين ،ما أدى إىل ســقوط قتيلني،
وقــال« :كنت قــررت عــدم التدخل يف
وعرشات الجرحى .كمــا اقتحم متظاهرون
الشؤون السياسية إال أنني اآلن أعلن االعتزال
من أتباع الصدر مبنى محافظة ذي قار جنوب
النهائي» .كما أشار إىل أن جميع قيادات التيار
بغداد ،وأحرقوا اإلطارات يف الشــوارع ،وسط
الصدري باتوا يف حل من واجباتهم ،قائال «الكل
إجراءات أمنية مشددة.
يف حل مني».
وأعلنــت قيادة العمليات املشــركة يف
ويف الحال ،عمد صالــح محمد العراقي،
امللقب بـ»وزير الصدر» ،إىل إغالق حسابه عىل
العراق حظرا ً للتجول يف أنحاء البالد اعتبارا ً من
عدد من مواقع التواصل االجتماعي بشــكل
الساعة السابعة مساء أمس وحتى إشعار آخر.

أنصار الصدر خالل اقتحامهم القصر الحكومي (أ ف ب)

إىل ذلك ،ع ّلق رئيس الوزراء العراقي مصطفى
الكاظمي أمس ،جلسات مجلس الوزراء «حتى
إشعار آخر» ،إثر اقتحام «القرص الجمهوري»،
مقر اجتماعات الحكومة.
ورأى الكاظمــي أن التطورات الخطرية
التي جرت يف العــراق من اقتحام املتظاهرين
للمنطقــة الخــراء ودخول مؤسســات
حكومية تؤرش إىل خطورة النتائج املرتتبة عىل
استمرار الخالفات السياسية وتراكمها.
وأكد أن اعتداء املتظاهرين عىل مؤسسات

الدولة يع ّد عمالً مدانا ً وخارجا ً عن السياقات
القانونية ،داعيا ً الســيد مقتدى الصدر ،الذي
لطاملا دعم الدولــة وأكد الحرص عىل هيبتها
واحرتام القوى األمنية ،للمســاعدة يف دعوة
املتظاهرين إىل االنســحاب من املؤسســات
الحكومية .وطالــب الجميع بضبط النفس،
داعيا ً املتظاهرين إىل االنســحاب الفوري من
املنطقة الخرضاء وااللتزام بتعليمات القوات
األمنيــة املســؤولة عن حماية املؤسســات
الرسمية وأرواح املواطنني.

ليبيا :تجدّد االشتباكات في طرابلس
والتاجوري يخسر كل ّ مقرّاته
بعد هدوء حذر ساد شوارع طرابلس الليبية يف اليومني
املاضيني ،تجددت االشتباكات فجر أمس ،بني قوات تابعة
لرئيــس «حكومة الوحدة الوطنيــة» الليبية عبد الحميد
الدبيبة ،و»الكتيبة  »777بقيادة هيثم التاجوري ،الداعمة
لحكومة فتحي باشاغا املكلفة من الربملان ،يف العاصمة.
ويف التطورات امليدانية ،هدمت قوة الردع الخاصة التابعة
لـ»الدبيبة» ،مقرات عسكرية تابعة لكتيبة «النوايص» يف
املنطقة .كما أوضح مصدر من «قوة الردع» لـ»العربية»،
أن تلك املقرات كانت تحت ســيطرتها عقب االشتباكات
األخرية.
وتابع أن عملية الهدم أتت ضمن خطة إخالء املقرات
األمنية واملعسكرات خصيصا ً يف األحياء السكنية املزدحمة

يف وسط العاصمة .وسيطرت قوات جهاز الحرس الرئايس
التي يقودها «أيــوب أبو راس» ،ليل أمس األول ،عىل عدد
من املقرات العســكرية التابعة للتاجوري يف منطقة عني
زاره ،ليخرس األخري كل معسكراته يف طرابلس.
وتخضع طرابلس لسيطرة حكومة الدبيبة ،املدعومة
من ميليشيات مسلحة عىل غرار « جهاز دعم االستقرار»
و»قوات الردع» ،وهما من أقوى امليليشيات ،إىل جانب قوة
«دعم الدســتور واالنتخابات» و كتيبة «فرسان جنزور»
التي تتمركز غرب العاصمــة وكتيبة «رحبة الدروع» يف
منطقة تاجوراء ،وتحظى حكومة باشــاغا بدعم كتيبة
 777و كتيبة «النوايص».
وكانت اندلعت ،ليل الجمعة ـ الســبت ،اشــتباكات

من آثار المعارك في طرابلس في  27آب الماضي (أ ف ب)

مســلحة وســط العاصمة طرابلس اســتُخدمت فيها
األسلحة الخفيفة واملتوسطة ،كما أسفرت عن مقتل 32
شخصا ً وعرشات الجرحى.

العنف «"العشوائي"» ّ
يلف الشوارع األميركية:
 6قتلى في هيوستن وديترويت وجريح في واشنطن
تشــهد الواليات املتحــدة األمريكية
بانتظــام عمليات إطالق نار عشــوائي،
ومع ذلك يــردّد املرشعون يف إقرار قوانني
تقيّد امتالك األســلحة ،عىل الرغم من أن
اســتطالعات الرأي تشــر إىل شعبية هذا
القرار بني األمريكيني.
يف آخر حلقــات العنف ،أعلنت رشطة
مدينة ديرتويت يف والية ميشيغان اعتقال
مسلح يُعتقد أنه أطلق النار بشكل عشوائي
عىل  4أشــخاص ،ما أســفر عن مقتل 3
منهم .وقــال رئيس الرشطة جيمس وايت
لوسائل إعالم ،إنه عثر عىل رجل وامرأتني
مقتولــن بالرصــاص يف مواقع منفصلة
حول املدينة يف الســاعات األوىل من صباح
أمس .موضحا ً أن رجالً رابعا ً رصد املشتبه
فيه وهو يحدق يف نوافذ السيارات ،وطلب
منه التوقف ،لكن املســ ّلح رد بإطالق النار
عليه .وأكد أن عمليات إطالق النار «كانت
عشوائية للغاية» ،مشــرا ً إىل أن «ضحية
كانت تنتظر داخل حافلــة ،وواحدة تمر

يف الشــارع ،إضافة إىل رجل كان يسري مع
كلبه».
وكانت الرشطة قــد حضت املواطنني
عىل املساعدة يف اإلبالغ عن املشتبه فيه بعد
تعميم صورته.

ولم يكن إطالق النار األخري هو الحادث
الوحيد الدامي بســاح نــاري يف الواليات
املتحدة ،إذ ذكرت سلطات مدينة هيوستن
يف تكساس أن  3أشخاص ُقتلوا أيضا ً عندما
أطلق رجل النار عليهم أمام منزلهم.

تظاهرة في تكساس مطالبة بتعديل قانون حيازة األسلحة (ا ف ب)

وقال قائد رشطة هيوستن تروي فينر،
يف مؤتمر صحايف« :هذا املشتبه فيه الرشير
لسوء الحظ ،ولألسف الشديد ،أرضم النار
يف منازل عديدة ،وانتظر خروج ســكانها
ليطلق النــار عليهم» ،الفتــا ً إىل أنه حتى
رجال اإلطفاء الذيــن كانوا يتعاملون مع
الحرائق اضطروا أيضا ً إىل االحتماء ،قبل أن
تصل الرشطة وتردي مطلق النار .وأوضح
أن املســلح أُبلغ بأنه ســيطرد من منزله،
مرجحا ً أن يكون ذلك الدافع ،لكن الرشطة
تحقق يف األمر.
ويف العاصمة واشــنطن ،أصيب العب
كرة قدم أمريكيــة بالرصاص لكن حالته
مســتقرة ،وفق «واشــنطن بوســت»،
وذكــرت الصحيفة نقالً عــن الرشطة أن
بريان روبنسون جونيور ،الالعب يف فريق
«واشــنطن كوماندرز» أصيب برصاصتني
خــال عملية خطف محتملــة .وأضافت
الصحيفة أنه تم نقله إىل املستشــفى ،وال
يعتقد أن إصابته تهدد حياته.

الـثـلـثـاء  ٣٠آب 2022

أخبار سريعة
المواجهة حامية
بين بولسونارو ولوال
تبادل الرئيس البرازيلي اليميني
جايير بولسونارو ومنافسه
اليساري لويس إيناسيو لوال
دا سيلفا االتهامات أمس خالل
مشاركتهما في أولى المناظرات
التلفزيونية قبل االنتخابات
الرئاسية المقررة في تشرين األول.
وكانت هذه أول مواجهة علنية بين
الخصمين فيما تظهر استطالعات
الرأي أن لوال هو األوفر حظا ً للفوز.
وبادر الرئيس المنتهية واليته
جايير بولسوناو إلى القول« :إن
حكومة لوال السابقة كانت األكثر
فسادا ً في تاريخ البرازيل» .وكان
قبل دقائق من بدء المناظرة
التلفزيونية وصف الرئيس السابق
البالغ  76عاما ً بأنه «لص» في
إشارة إلى قضية فساد في شركة
بتروبراس النفطية البرازيلية
العامة.
ورد لوال بالدفاع عن أداء حكومته
( )2010 2003-على صعيد
اإلصالحات االجتماعية مؤكدا ً أن
«بولسونارو البالغ  67عاما ً يدمّ ر
البرازيل».

مقتل جندي هولندي
وجرْح إثنين في أميركا
أعلنت وزارة الدفاع الهولندية
أمس ،أن جنديا ً من القوات الخاصة
الهولندية توفي متأثرا ً بجروح
أُصيب بها مع اثنين من زمالئه
جراء إطالق نار في فندق كانوا
في داخله في مدينة إنديانابوليس
األميركية.
وأوضحت الوزارة أن الجنود الثالثة
الذين توجهوا إلى الواليات المتحدة
لتلقي تدريب ،لم يكونوا في الخدمة
عندما حصل إطالق النار في وقت
مبكر السبت .وأشارت في بيان
إلى أن «الجندي الهولندي الذي
كان في حالة حرجة في مستشفى
في مدينة إنديانابوليس األميركية،
تُوفي متأثرا ً بجروحه التي أُصيب
بها» .ولفتت إلى أن الجنديين
اآلخرين ليسا في غيبوبة وهما
قادران على الكالم.
وأفادت وسائل إعالم أميركية
محلية بأن إطالق النار قد يكون تال
شجارا ً سابقا ً ولم يكن عشوائياً.

الفيضانات تفتك
بباكستان
يواجه ماليين األشخاص في مناطق
شاسعة من باكستان فيضانات
ناجمة عن األمطار الموسمية ،هي
األسوأ خالل عقود ،وأسفرت عن
سقوط  1061ضحية ،وجرفت
أعدادا ً ال تُحصى من المنازل،
ودمرت محاصيل زراعية حيوية.
وقال رئيس الحكومة شهباز
شريف ،أمس ،إنها «غير مسبوقة
في السنوات الثالثين الماضية».
وأضاف أثناء تفقده مناطق
تعرضت ألسوأ األضرار في شمال
البالد« :هناك محيط من مياه
الفيضانات في كل مكان».
وأعلن مسؤولون أن  1061شخصا ً
لقوا حتفهم منذ حزيران عندما بدأ
هطول األمطار الموسمية ،غير أن
الحصيلة النهائية قد تكون أعلى،
بعد أن عزلت مئات القرى في
شمال البالد.
وطالت أضرار الفيضانات هذا
العام أكثر من  33مليون شخص،
حسبما ذكرت «الهيئة الوطنية
إلدارة الكوارث».

الريــــاضـــية

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٢٠السنــــة الـرابـعـة

لبنان إلى بطولة العالم لكرة السلة للمرة الرابعة في تاريخه
حجــز منتخب لبنــان لكرة
السلة مكانه بني كبار اللعبة بعدما
ّ
تأهل إىل نهائيــات بطولة العالم
التي ســتقام صيف العام املقبل
للمرة الرابعة يف تاريخه بعد أعوام
 2002يف إينديانــا بوليس و2006
يف اليابــان و 2010يف تركيــا ،إثر
فوزه الكاســح أمس عىل مضيفه
الهندي املتواضــع بنتيجة (-95
 )63يف العاصمة نيو دلهي ضمن
منافســات "النافذة الرابعة" من
التصفيــات اآلســيوية .ولم يعد
منتخــب األرز بحاجــة النتظار
مبارياته املتبقيــة يف التصفيات،
إذ كانت تكفيه خســارة املنتخب
الســعودي أمام نظريه الفيليبيني
التي أقيمت أمس أيضا ً ()84-46
ّ
ليتأهل رسميا ً إىل املونديال.
وبسط أبطال لبنان سيطرتهم
عــى أرض امللعب طــوال دقائق
املبــاراة األربعني ولم يســمحوا
ألصحــاب األرض حتــى بمج ّرد
اإلقرتاب منهم ،فأحكموا قبضتهم

عىل الصــدارة وأمطروا الســلة
الهنديــة بوابل من التســديدات
البعيــدة والقريبة ،لريتفع الفارق
تدريجيــا ً حتى بلــغ  32نقطة يف
نهاية اللقــاء .ويقينــا ً لو لعب
اللبنانيّــون بج ّديّة أكــر ،لكان
الفارق لصالحهم أكرب بكثري ممّ ا
انتهت إليه النتيجة.
وكان جوناثــان ألدريــدج
أفضل مسجل يف صفوف منتخب
لبنان برصيد  21نقطة ،وأضاف
وائــل عرقجــي ( ،)15وإيــي
شــمعون ( ،)12وعيل منصور
( ،)10وك ّل مــن كريــم زينون
وهايك كيوقجيان وعيل مزهر (7
نقاط) ،مع  4تمريرات حاسمة
لألول و 5تمريــرات للثاني و6
لألخــر .كما أحرز عــي حيدر
وكريم ع ّز الدين  6نقاط ،وجريار
حديــدان ( .)4أما مــن الجانب
الهنــدي فكان برانــاف برينس
األبرز واألخطر ،وأحرز  19نقطة
و 3ريباوندز.

إختتام بطولة لبنان
في الكرة الطائرة الشاطئية

تتويج أبطال فئة الرجال

أحرز الثنائي جان ابي شديد وشفيق صليبا لقب الرجال ،والثنائي مريفت
حمزة ومرينا شيخو لقب السيدات لبطولة لبنان يف الكرة الطائرة الشاطئية
لعام  2022التي اقيمت نهائياتها عىل شاطئ بلدية العقيبة الكرسوانية أمام
جمهور غفري من محبّي اللعبة .تقدّم الحضور رئيس اتحاد الكرة الطائرة وليد
القاصوف ونائبه غسان قزيحه واألمني العام عصام ابو جودة وعضو االتحاد
عساف مهنا ،الرئيس السابق لالتحاد ميشال أبي رميا ،رئيس بلدية العقيبة
جوزيف الدكاش ،وفاعليات رياضية وإعالمية .ففي نهائي فئة الرجال ،فاز
أبي شــديد وصليبا عىل الالعبَني إبراهيم حداد وعمر أبي كرم (-21()21-19
 )10-15()13بقيادة الحكمَني الدويل حنا الزيلع واالتحادي سعيد كربيانوس.
واحت ّل بول بو عقل وهادي شــبيب ( 16ســنة) املركز الثالــث .ويف نهائي
السيدات ،فازت حمزة وشيخو عىل الالعبتني سارة عكاري ونور حمزة (-21
 )11-21()4بقيادة الحكمني الدويل جويل القوبا واالتحادي سعيد كربيانوس.
واحتلت مريا عــدرا ولني موىس املركز الثالث .ويف ختام البطولة كانت كلمات
لك ّل من القاصوف وأبي رميا والدكاش .ثم وزعّ ت الجوائز والحوافز املالية عىل
الفائزين ،كما قدّم الدكاش ايضا ً مكافأة مالية اىل الثنائي البطل أبي شــديد
وصليبا.

أوباميانغ ضحيّة عملية سطو
وقع الغابوني بيــار -إيمرييك أوباميانغ مهاجم برشــلونة
اإلســباني ،ضحية عملية ســطو مســلح عنيفة يف منزله خالل
الساعات األوىل من فجر االثنني ،بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني.
وقال مصدر من نادي برشلونة رفض الكشف عن اسمه" :إنه
بخري اآلن ،خائف ولكن بخري" ،مؤكدا ً بذلك التقارير الصحافية.
وذكرت صحيفة "إل بايس" أن أربعة رجال عىل األقل اقتحموا
منزله يف كاســتيلديفيلس بالقرب من برشــلونة عــر الحديقة،
وهدّدوه هو وزوجته باملسدّسات والقضبان الحديدية ورضبوه.
ولفتــت الصحيفة إىل أن اللصوص ف ّروا بالســيارة بعد إجبار
الغابونــي الدويل عــى فتح الخزنــة والفرار
باملجوهرات التي كانت بداخلها.
وأكدت املتحدثة باسم الرشطة الكاتالونية
"موســوس ديســكوادرا" ،أنها تحقق يف
عملية ســطو عنيفة يف كاســتيلديفيلس،
لكنها رفضت تحديد هوية الضحية ،ملتزمة
بقواعد الخصوصية.
وقالت إن "التحقيق ال يزال مفتوحا ً
ونجمع املعلومات".
وتأتي الحادثة يف وقت يرتبط فيه
اســم أوباميانغ بالعــودة إىل الدوري
اإلنكليزي املمتاز بعد اهتمام تشليس
بالتعاقد معه( .أ ف ب)
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أخبار سريعة
"بيروت" ينتظر العبيه

ّ
بالتأهل إلى المونديال
الفرحة اللبنانية

وبعد انتهــاء مباريات هذه
النافذة ،تصدّرت نيوزيلندا الفائزة
عــى األردن ( )72-100املجموعة
الخامسة برصيد  12نقطة ،تالها
لبنــان ( 11نقطة) وتأهال معا ً اىل
العاملي  ،2023يف حني ح ّلت
العرس
ّ
الفيليبني ثالثــة واألردن رابعا ً (9

نقاط) ،والســعودية خامسة (7
نقاط) والهند يف املركز الســادس
واألخري يف الرتتيب العام ( 6نقاط).

"الفيبا" يهنّئ لبنان

وبعــد انتهاء املبــاراة ،هنّأ
اإلتحــاد الــدّويل لكرة الســلة

" "FIBAاملنتخــب اللبنانــي
باإلنجاز الــذي ّ
حققه ،وأعلن يف
منشــور عرب صفحته الرسمية
ٍ
عىل "فيســبوك"ّ ،
أن فريق األرز
ّ
بتأهله
"عاد من البــاب الكبري"،
إىل بطولة كأس العالم للم ّرة األوىل
منذ العام .2010

ال تغيير في تصنيف المحترفين والمحترفات
لم يشــهد تصنيف كل من رابطــة الالعبني
املحرتفني والالعبات املحرتفــات يف كرة املرضب
أي تغيري يُذكر ،قبل ســاعات من انطالق بطولة
الواليات املتحدة املفتوحــة ،آخر البطوالت االربع
الكربى عىل مالعب "فالشينغ ميدوز" ،والتي من
املرجح أن تكون آخر بطولة لألسطورة االمريكية
سريينا وليامس.
لدى الرجــال ،كان هناك تغيري واحد يف قائمة
العرشين االوائل ،إذ تقدم االيطايل ماتيو برييتيني
مرتبــة اىل املركز  14بــدال ً من االســباني بابلو
كارينيو بوستا.
ومع غياب االملاني ألكســندر زفرييف الثاني
عامليا ً والرصبي نوفاك ديوكوفيتش السادس ،عن
"فالشينغ ميدوز" ،ســيكون الرصاع عىل صدارة
التصنيف التي يحتلها الــرويس دانييل مدفيديف
محتدمــاً ،خصوصا ً أن االخري عليــه الدفاع عن
نقاطه بعد أن حقق اللقب املوسم املايض.
ويتخلف عنه االســباني رافايل نادال الثالث
بفارق  1255نقطة ،علما ً أن االخري يتقدم مواطنه
كارلوس ألكاراس الرابع بـ 530نقطة.
ولــدى الســيدات ،تقدمت الروســية داريا
كاســاتكينا مرتبة اىل املركز التاسع عىل حساب
االسبانية غاربينيي موغوروزا ،بعد تتويجها بلقب
دورة غرانبي الكندية نهاية االسبوع ،وهو التغيري
الوحيد يف قائمة الثالثني االوليات.

صفوان :هدفنا واضح

سيرينا خالل التمارين تحضيرًا لفالشينغ ميدوز (أ ف ب)

ومــن املتوقــع أن تُحدث فالشــينغ ميدوز
تغيريات يف الرتتيب باستثناء الصدارة التي تعتليها
بعيدا ً البولونية إيغا شــفانتيك عىل بُعد أكثر من
 4آالف نقطــة عن أقرب منافســاتها ،الوصيفة
االستونية أنيت كونتافيت والثالثة اليونانية ماريا
ساكاري.
وتأمل التونســية أنس جابر الخامســة أن
تحقــق نتائج تمكنهــا من العــودة اىل وصافة
التصنيف ،عندما باتت أول العبة عربية وأفريقية
تحتل هذا املركز يف حزيران املايض.
(أ ف ب)

يضم رينان باإلعارة
نوتنغهام
ّ
جدّد الظهري الربازيــي الدويل رينان لودي عقده
مع أتلتيكو مدريد االسباني حتى العام  ،2026لكنه
سينتقل يف املوسم الحايل اىل الدوري االنكليزي املمتاز
للعب مع نوتنغهام فوريست.
وجاء يف بيان ألتلتيكــو" :توصل أتلتيكو مدريد
ونوتنغهام فوريســت إىل اتفاق بشأن إعارة رينان
لودي حتى نهاية املوسم الحايل بعد أن مدّد عقده مع
نادينا حتى العام ."2026
وأشارت تقارير اىل أن قيمة االعارة بلغت خمسة
ماليني يورو ،باالضافة اىل خيار الرشاء يف مقابل 30
مليوناً.
ونقل عنه نوتنغهام الصاعد هذا املوسم اىل دوري
االضواء قوله" :أود أن أكتب اسمي يف تاريخ النادي.
أريد أن يبقى نوتنغهام يف الدوري اإلنكليزي املمتاز.
إنه ناد ضخم وطمــوح .هديف الرئيــي هو أيضا ً
الذهاب إىل كأس العالم ،تمثيل نوتنغهام فوريســت
مع املنتخب الربازييل وعىل الســاحة الدولية .أظهر
هذا النادي إيمانا ً تاما ً بي وأريد أن أر ّد الجميل له".
وكان لودي ( 24عاماً) وصل اىل أتلتيكو يف صيف
 2019قادما ً من أتلتيكــو بارايانينيس يف مقابل 22
مليون يورو ،وخاض مع اتلتيكو  118مباراة رسمية
حقق فيها  10تمريرات حاسمة و 6أهداف.
وتبقى أفضل لحظاته الفردية تســجيله هدفا ً
ضد أوساسونا يف املباراة ما قبل االخرية من الدوري

ُ
يطلق نادي بيروت تمارين
فريقه لكرة السلة رسميا ً يوم
اإلثنين المقبل بعد إكتمال عقد
العبيه المحليين واألجانب،
إذ يتواجد حاليا ً خمسة منهم
فقط في لبنان ،فعمر جمال
الدين ورودريك عقل في إجازة
خارج البالد ،أما علي حيدر
وجيرار حديديان وايلي شمعون
فيشاركون مع منتخب لبنان
للرجال في الهند ،فيما كارل
قزح وجيو بو سليمان يشاركان
مع منتخب لبنان تحت  18سنة،
على أن يصل أواخر األسبوع
الجاري األميركيان مايكل
ديكسون وكين هورتون .إشارة
الى ّ
أن فريق بيروت سيشارك
في بطولة األندية العربية التي
تستضيفها الكويت الشهر
المقبل.

أم َل المدير الفني لنادي بنت
جبيل الرياضي حسين صفوان
في حديث لصحيفتنا بأن يكون
فريقه في بطولة الدرجة الثانية
لكرة القدم على قدر اآلمال،
كاشفا ً ّ
أن الهدف في البداية
تثبيت أقدامه في الدوري وأن
يكون الحقا ً بين األندية الستة
األولى .أضاف :ع ّززنا صفوفنا
بعدد من الالعبين المعروفين
كبالل نصرالله ،علي عواضه،
مصطفى نور الدين من
التضامن صور ،يوسف عيسى
من العهد ،فضل مسلماني من
شباب البرج ،علي بحلص وعلي
كيكي من الصفاء .إشارة الى ّ
أن
الفريق يعتمد ملعب مدينة بنت
جبيل.

سباق ضاحية "غاغ"

االســباني يف العام  ،2021ليساهم يف قيادة أتلتيكو
اىل اللقــب ،باالضافة اىل هدف الفــوز 1-صفر عىل
مانشســر يونايتد االنكليزي يف ايــاب ثمن نهائي
دوري أبطال أوروبا املوسم املايض ،الذي وضع فريقه
يف ربع النهائي ( 1-1ذهابا ً يف مدريد)( .أ ف ب)

ن ّ
ظم تجمّ ع  GAGعبرين
البترون الرياضي المرحلة
األولى من مهرجانه الصيفي
السنوي الـ ،25فأقا َم سباقات
الضاحية إنطالقا ً من باحة
دير راهبات العائلة المقدسة
المارونيات في بلدة عبرين
بمشاركة أكثر من  75عدا ًء
وعدّاءة من مختلف األندية،
وبمواكبة من الجيش اللبناني
والصليب األحمر اللبناني ،وفاز
في مختلف الفئات واألعمار ك ّل
من جان باتيست فارس ،جيزال
لوسيان ،ريبيكا كوباليان،
شربل بزعوني ،روجيه
خنيفس ،عمر الكك ،خالد
ضناوي ،بهاء طربيه ،باتريسيا
كوباليان ،الياس خويري ،زخيا
عواد ،بسام ديب ،مجيد منذر،
زخيا زعرور ،حسين لحاف
ولور أبي حنا.
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عمـــــــــــاد موســـــــــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

مكتب اإلعالم
في ر ّ
د جديد
بُعِ ث نقيب المح ّررين ملحم كرم حيّا ً
من خالل رئيس الرابطة المارونية السفير
خليل كرم ،فقد أدّى كرم دورا ً عهدناه في
نقيبنا الراحل ،فعقب كل زيارة كان يقوم
بها على رأس مجلس نقابة المحررين،
إلى أي من الرؤساء الثالثة ،يخرج كناطق
ّ
ويلخص ما
رسمي ،باسم ك ّل منهم،
سمعه بأمانة وبراعة .هذا ما فعله السفير
كرم األسبوع الماضي بالتحديد مكررا ً
موقف السيد رئيس الجمهورية من
تشكيل الحكومة وملف النازحين ،والدور
المطلوب من القضاة و"دعوتهم الى تحمل
مسؤولياتهم وعدم الخضوع لحمالت
الترهيب والترغيب" .مجد النقيب أُعطي له.
يعيش وياخد عمرو.
لم يتأخر ر ّد مكتب الرئيس ميقاتي
على "المواقف الجاهزة التي تليت على
منبر القصر الجمهوري المفترض أن
يكون فوق االعتبارات الطائفية" .مكتب
ميقاتي ال ينام على ضيم ،ودوام الرصد
فيه كدوام سوبرماركت ّ
فضول  24على
 .24وال يق ّل مكتب اإلعالم في بعبدا عن
مكتب رئيس الحكومة نشاطا ً وحيوية.
فالر ّد حاضر لوضع النقاط على الحروف.
والر ّد على الردّ .دفاعا ً عن "الموقع المن ّزه"
عن الطائفية ،وهجوما ً على "أوالد الحرام"
ممّ ن يقوّلون الرئيس ما لم يقله .ويحمّ لونه
وزر أفعال لم يفعلها .يا لخصوبة خيال
ِ
الصحافيين ويا لضحالة النقاش السياسي!
إذا كانت زبدته "بتعطيني من حصتك
بعطيك من حصتي".
لكل مرجعية سياسية أو دينية مكتب
إعالمي ولكل وزير مكتب برئاسة زميل
ّ
وضخ
مستشار .ولك ّل حزب ماكينة إعالم
وكتيبة ببغاوات تواصل ال إجتماعي وال
أخالقي .ولكل نائب ن َ َق َر أوّل من أمس
ٌ
صوص كامل
البيضة ،وكرج خلف القرقة
ٌ
ناطق باسمه.
المواصفات،
عدا أخذ المواعيد ،والتسريب الممنهج،
فالشغل الشاغل واألساسي للمكاتب
اإلعالمية ،التكذيب والر ّد على اإلفتراءات.
وهناك مكاتب إعالمية يُشه ُد لها تفوّقها
في فبركة الكذب وتعميمه وفي تسعير
الخطابات "الميثاقية" في بلد الخواء
والعقم والعجز .أينك يا دكتور عوّاد؟
الوالد اشتاقولك.
في عهد اإلحباط المتمادي ،وبغياب
برامج المصارعة السياسية الح ّرة
والبنكراس ،صار القارئ والمشاهد
والمستمع يترقبون بلذة وبشوق" ،مكتب
اإلعالم في خبر جديد" أو "المكتب
اإلعالمي في استعراض جديد" تعويضا ً عن
كل هذا الملل.
وأفضل ما يمكن أن يفعله المكتب
اإلعالمي لرئاسة الجمهورية ،نشر محاضر
حرفية للنقاشات العميقة والمسؤولة
المتصلة بتشكيل الحكومة ،لقطع الطريق
على أوالد الحرام.
وأفضل ما يمكن أن تفعله المكاتب
اإلعالمية األخرى ،عدم إزعاجنا بردود رديئة
وشتائم مكرورة .قليل من التجدد والفرادة
يا إخوان.

هـــــــــــــل
تعــــــــــلم

يبلغ عدد كلمات
اللغة العربية
من دون تكرار
12.302.912
ما يجعلها اللغة
األثرى يف العالم.

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

ببغاء مصنوع من القرع في معرض حديقة قلعة لودفيغسبورغ  -ألمانيا (أ ف ب)

المراعي وحليب األبقار ضحايا الحرّ في فرنسا
أثّر الح ّر ســلبا ً عىل قطعان األبقــار يف جبال األلب
وانعكس عىل األجبان التقليدية الفرنســية الشهرية ،إذ
أدّى الجفاف إىل شــحّ يف األعشــاب واصفرارها ما دفع
أصحاب املوايش إىل النزول من املراعي الجبلية قبل شــهر
من املوعد املألوف .وتجاوزت الحرارة هذا الصيف الثالثني
درجة يف نقاط تعلو  1600مرت عن ســطح البحر ،ما أدّى
إىل ذوبان حقول الثلج يف سلسلة أرافيس ،فبدت الصخور
الرمادية عارية من معطفها األبيــض املألوف ،واجتاح
اليباس املروج .ونتيجة ذلك ،باتت األبقار تد ّر من الحليب
كميات أق ّل ،ونوعية أق ّل دسماً .ويف الوديان ،عانت املزارع

آثار موجــة ح ّر تاريخية ،تخ ّللتها يف منتصف آب الجاري
نوبة قصرية من األمطار ،بالكاد تكفي لتخضري املروج.
وانخفض إنتاج الحليب عموما ً بنسبة  15يف املئة عمّ ا كان
عليه العام الفائت بحسب اإلحصاءات األسبوعية .وقد بدأ
عرشات املربني يخ ّزنون أعالفا ً لفصل الشتاء لقطعانهم،
بما يتيح لهم مواصلة إنتاج أجبان الحليب الخام عىل غرار
ريبلوشون وتوم وبوفور وراكليت وإيمانتال.
ويف ظ ّل االرتفاع الكبري يف رسوم الغاز والكهرباء
بسبب األزمة يف أوكرانيا ،يخىش مربّو املاشية نقصا ً يف
التبن وتأثري املضاربة( .أ ف ب)

ُترجئ إطالق صاروخها إلى القمر
أعلنت "ناســا" إلغاء اإلطالق الــذي كان مقررا ً أمس
لصاروخها الجديد نحو القمر بســبب مشكلة فنية يف أحد
محركاته ،يف خيبة أمــل لوكالة الفضــاء األمريكية التي
ســيتعني عليها تحديد موعد جديد يف األيام املقبلة .وتاريخ
اإلطالق املحتمل املقبل سيكون الجمعة يف الثاني من أيلول،
ثم يف الخامس من الشــهر عينه ،لكن يتعــن أوال ً تقويم
املشكلة من جانب الفرق الفنية قبل تحديد املوعد الجديد.
وكان مقررا ً اإلقــاع يف الســاعة  08,33صباحا ً
( 12,33ت غ) مــن منصة اإلطــاق " "39Bيف مركز
كينيدي للفضــاء يف فلوريدا .لكن مع تقدم ســاعات
الصباح األوىل ،تأكد تدريجا ً تع ّذر إطالق صاروخ ""SLS
الربتقايل واألبيض البالغ علوّه  98مرتاً.

وكان ملء الخزانات بدأ بتأخري ســاعة تقريباً ،بسبب
ارتفاع خطر الصواعق يف منتصــف الليل .وقد تمت تعبئة
الصاروخ بأكثر مــن ثالثة ماليني ليرت مــن الهيدروجني
واألوكسجني السائل شديد الربودة.
ّ
وتبي وجود مشكلة وهي أنه تع ّذر عىل أحد املحركات
األربعــة " "RS-25تحــت الطبقة الرئيســية للصاروخ،
الوصول إىل الحــرارة املتدنية املطلوبــة ،وهو رشط الزم
لتشــغيله .ولن يتمكن من اإلقالع يف حالة هطول األمطار
أو العواصف الرعدية .لذلك جرى توقيف العد العكيس ،فيما
عملت الفرق عىل إعادة تحديد خطة عمل .وكان من املتوقع
أن يحرض العرض بني مئة ألف ومئتي ألف شخص ،بينهم
نائبة الرئيس األمريكي كاماال هاريس( .أ ف ب)

ديناصور صوروبودا ضخم في البرتغال
إستخرج علماء إحاثة برتغاليون
وإسبان يف مطلع آب الجاري يف حديقة
منزل يف وسط الربتغال عظاما ً متحجرة
لديناصور يمكــن أن يكون األكرب من
ساللة الصوروبودا أو سحليات األرجل
اكتُشف حتى اليوم يف أوروبا.
وقالت عاملــة الحفريات اليزابيتيش
ماالفايا" :هذا الديناصور واحد من أكرب
النماذج املعروفة يف أوروبا أو حتى يف كل
انحــاء العالم" .وأوضحــت أن الباحثني
عثروا بني الفقــرات واألضالع التي أمكن
جمعها والتي تعود إىل العرص الجورايس
قبل نحو  150مليون عام ،عىل بقايا ضلع

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

بطول يقرب من ثالثة أمتار .واكتُشــفت
هذه املتحجرات للمــرة األوىل عام 2017
عندما كان أحد ســكان منطقة بومبال
يحفر األرض بحفــارة لبناء ملحق عىل
ممتلكاته .ويف مطلع آب الجاري ،استخرج
فريق مــن الباحثني بقايــا الديناصور
إلجراء دراسات معمّ قة عليه .وقد تُجرى
حفريات جديدة يف األشهر املقبلة يف موقع
اكتشافها وكذلك يف املنطقة املحيطة.
والصوروبودا هي ديناصورات عاشبة
ورباعية األرجل ،يمكن التعرف عليها من
خالل عنقها وذيلها الطويلني ،ويمكن أن
يصل ارتفاع هــذا الديناصور إىل  12مرتا ً

وطولــه إىل  25مرتاً ،وهو مــن بني أكرب
الحيوانات التي عاشــت عىل وجه األرض.
ويرجّ ح أن تكون املتحجرات املكتشــفة
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بالقرب من بومبــال عائدة إىل حيوان من
فصيلة براكيوصورس التي عاشت خالل
العرص الجورايس العلوي( .أ ف ب)
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