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عناد باسيل "لن يطول":
ال مفر ّ من "التأليف الشرعي"!
انتهى لقاء بعبدا الخامــس كما بدأ ،وخرج
ّ
"بخفي حنني" ليعود إىل
الرئيس املكلف كما دخل
الرساي بوجه عبوس ونظرات متجهمة ووجهات
نظر متباعدة مع رئيس الجمهورية ،بعدما ّ
تبي
عىل مدى نصف ســاعة من املباحثات استمرار
نزعة التعطيل طاغية عىل األجواء العونية ،فخاب
أمل الرئيس نجيب ميقاتي بإمكانية إعادة تدوير
زوايا التعديل الوزاري مع الرئيس ميشــال عون.
وكشــف مصدر مطلع عىل مجريــات اللقاء أنّه
اقترص عىل "اســتعراض نتائج االتصاالت التي
جرت منذ اللقاء الرابع مع مختلف القوى املعنية
بامللف الحكوميّ ،
لكن طيف جربان باســيل بدا
حارضا ً بقوة يف خلفية إرصار الرئيس ميشــال
عون عىل رشوطه السابقة فلم يُبد أي مرونة حيال
ّ
تمسك الرئيس ميقاتي بتمثيل عكار يف التشكيلة
الوزاريــة وتحديدا ً "الكتلة النيابية الشــمالية"
التي سمّ ته لرتؤس الحكومة ،ومطالبته برضورة
اختيار وزير درزي بديل عن الوزير عصام رشف
الدين ال يســتفز "الحزب التقدمي االشرتاكي"
بغية رفع الحاصل النيابي يف عملية نيل التشكيلة
الجديدة الثقة الربملانية".
ويف ضوء ذلك ،بقيت الطروحات الرئاســية
املتقابلــة عىل حالهــا "بانتظار ما ســتحمله
االتصاالت خالل األيام املقبلة لتذليل العقبات أمام
إعادة تعويم الحكومــة الحالية بعد إجراء بعض
التعديالت الوزارية عــى تركيبتها" ،وفق ما نقل
املصدر ،مؤكدا ً ّ
أن "حزب الله" مصمم عىل التأليف
و"عناد باســيل لن يطول" ألنه يف نهاية املطاف
سيدرك ّ
أن قرار "التأليف جدّي وال مفر أمامه من
املوافقة عىل تحويل حكومة ترصيف األعمال إىل
حكومة رشعية كاملة الصالحيات لتمكينها من
إدارة البالد يف مرحلة الشغور الرئايس"١٣ .

برّي متحدثًا خالل مهرجان صور في ذكرى تغييب اإلمام موسى الصدر أمس

حاصباني لـ"نداء الوطن" :الحكومة تقدّم مشاريع قوانين منقوصة

بـــاتــريــســـيــا جــــالد

رحيل ميخائيل
غورباتشيف "قاهر"
الحرب الباردة

مع سقوط مرشوع "الكابيتال كونرتول" يف
اللجان النيابية املشرتكة ،تُطرح أسئلة حول تأثري
هذا األمر عىل توقيــع مجلس إدارة صندوق النقد
الدويل عىل اإلتفاق الذي حصل عىل مستوى فريق
العمل يف نيسان املايض مع اللجنة اللبنانية املخولة
التفــاوض معه ،وما اذا كان ســيؤدي اىل فرملة

التوقيع عليه بســبب عدم إقرار مرشوع قانون
"الكابيتال كونرتول".
فالحكومة أرصّ ت ومعهــا بعض املؤيدين ال
سيما النائب جربان باســيل الذي فاجأ زمالءه يف
مجلس النواب يف مطالبتــه بتمرير هذا املرشوع
"كيف ما كان" ،بحجــة أنه رضورة ال بد منها يف
األزمــات املالية ولو جاء متأخــرا ً خصوصا ً وأنه
مطلب من صندوق النقد الدويل.
١٣

طهران تطالب واشنطن بـ"ضمانات أقوى"

الريــاضــية 15
"فالشينغ ميدوز":
خروج مفاجئ
لرادوكانو وريباكينا

الجنرال اشتاق إلى الرابية...
فهل اشتاقت الرابية إليه؟

ّ
"يدك" العهد وتياره ...وهوكشتاين إلى لبنان وإسرائيل األسبوع المقبل
بري

عدم تمرير "الكابيتال كونترول"
ال يفرمل صندوق النقد
العـــالـــم 14

 ٥٠٠٠ليرة

٨+

تأرجح "نووي" بين التفاؤل
األوروبي والتصعيد اإليراني
رغم التفاؤل األوروبي ،ال يزال امللف النووي يراوح مكانه
بعــد تصعيد طهران ض ّد الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية التي
كشــفت يف بيان أمس عن أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم
باســتخدام ثاني مجموعة من ثالث مجموعات ألجهزة الطرد
املركزي املتطورة (آي آر  )6 -التي ر ّكبتها يف محطة التخصيب
تحت األرض يف "نطنز".
وقالــت الوكالة يف تقريــر رسي إىل الــدول األعضاء ،إن
املجموعة الثانية من أجهزة الطرد املركزي تستطيع تخصيب
اليورانيوم بنســبة تصل إىل  5%من درجة النقاء االنشطارية
بينما لم تتم تغذية املجموعة الثالثة بمواد نووية بعد١٣ .

السنتراالت تتهاوى ...ال إتصاالت وال إنترنت!

لبنان :عتمة دامسة وعزلة شاملة
خـــالـــد أبــــو شــــقـــــرا
أبى قطاع االتصاالت أن تسبقه الكهرباء يف إذالل اللبنانيني واإلمعان
يف تعطيل ما تبقى من أعمال يعتاشــون منها ،فقــرر اللحاق بها .لم
تنفع زيادة فاتورة القطاع  5أضعاف (مرشــحة للزيادة مع كل ارتفاع
يف سعر صريفة) يف تأمني الحد األدنى من الخدمة .فتدهورت االتصاالت
وأصبحت أكثر عرضة لالنقطاع ،تباطأ االنرتنت ،واســتمرت األعطال يف
أبراج االرســال .ولم تكتمل هذه "السيبة" مثلثة األزمات إال مع إرضاب
موظفــي رشكتي الخلوي ،ولحاق موظفي "أوجــرو" بهم .فتق ّ
طعت
أوصال الوطن جزئيــاً ،وتعطلت االعمال .وتُرك البلــد بكافة قطاعاته
العامة والخاصة عىل "كف عفريت" مع توقف ســنرتايل "راس بريوت"
و"الجديدة" ،والحبل عىل الجرار باتجاه انعزال لبنان عن العالم١٣ .

مساعدات عسكرية أميركية إضافية لتمكين األوكرانيين من "اإلنتصار"

الوكالة الذرية في "زابوريجيا" :نريد وجودًا دائمًا
بعد أن شــ ّكلت مح ّ
طة زابوريجيــا النووية أخطر
حلقة يف سلسلة الحرب الروسية عىل أوكرانيا ،وتهديدها
أمــن القارة األوروبية ،تأهبت الوكالــة الدولية للطاقة
الذريّة ووصلت بعثتها أمس إىل مدينة زابوريجيا يف جنوب
أوكرانيا التي تبعد نحو عرشيــن كيلومرتا عن املحطة
النووية التي تحمل االســم نفسه ،حيث تأمل يف "وجود
دائم" لتجنّب وقوع حادث نــووي .ودخل موكب يضم
نحو عرشين سيارة يحمل نصفها شعار "األمم املتحدة"
وسيارة إســعاف ،إىل املدينة .وأعلن املدير العام للوكالة
رافاييل غرويس املوجود يف املكان أن البعثة ستدخل اليوم
إىل املحطة التي تحت ّلها روسيا.

ّ
"نتحض للعمل الحقيقي
وقال يف فيديو نرشه مكتبه
الذي يبدأ الخميس" .وأضاف" :سنســعى إىل وجود دائم
تجر
للوكالة ابتدا ًء من هذه اللحظة" ،يف إشارة إىل ح ّل لم ِ
اإلشارة إليه سابقاً ،وخصوصا ً من قبل الروس.
وغــادرت البعثــة املؤلفة من  14شــخصا ً كييف
صباح أمس ،بعدما كان قد استقبلها الرئيس األوكراني
فولوديمري زيلينسكي يف العاصمة األوكرانية.
وأشار غرويس إىل انه ّ
تلقى ضمانات أمنية من قبل
السلطات الروسية واألوكرانية .وأضاف "هذه العمليات
ّ
معقدة ج ّداً ،نحن ذاهبون إىل منطقة حرب ،ذاهبون إىل
أرض محت ّلة".
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الراعي في الفاتيكان...
الهم الرئاسي من باب قضية لبنان
ّ
بيزونغو ،بييــرو بارولــن وجوزيبي
أالن ســـركــيــس
بريتيللو ،وتط ّرق إىل تطبيق «الدســتور
الرســويل الجديــد» وبعــض النواحي
يحمل البطريرك املاروني الكاردينال
التنظيمية واملواضيع املتع ّلقة باالجتماع
مار بشــارة بطرس الراعي هموم لبنان
الذي يُعقد اآلن.
وأزماته إىل كل دول العالم فكيف الحال إذا
إذاً ،يُشــارك الراعــي شــخصيا ً يف
زار الفاتيكان؟ األحد املايض غابت عظة
ّ
املوســع الحايل ،وعىل رغم أن
اإلجتماع
البطريرك الذي كان ال يزال يتابع مهماته
ّ
مخصص ملواضيع كنســية
هــذا اللقاء
اليومية من مقــر البطريركية الصيفي
وتنظيمية ،إال أن الراعي ال يفوّت فرصة
يف الديمان .ســبب ذلك أنه حزم حقائبه
إال ويطــرح القضيــة
وتوجــه إىل الفاتيكان
اللبنانيــة ،وهــو لهذا
حيث يجتمع نحو 218
ّ
حــر معه
الغــرض،
كارديناال ً ومن ضمنهم
يستغل ّ الراعي لقاءاته
تقريــرا ً عــن الوضــع
الراعي لطرح شــؤون
رعاياهم وكنائســهم مع البابا للمطالبة بتحرّك اللبنانــي عموما ً ووضع
وشــجونها ،ويُعتــر الفاتيكان من أجل انتشال الكنيســة خصوصــاً،
ً
إضافة إىل عرض لألفكار
مجلــس الكرادلــة من
لبنان من أزمته
التــي يعتربها البطريرك
أعىل السلطات الكنسية
مدخالً لحل األزمة اللبنانية وعىل رأسها
والذي يجتمع بشكل دوري .ما غاب عن
الحياد واملؤتمر الدويل الخاص بلبنان.
عظته تلك سيحمله معه إىل حيث يتمتع
ويســتغ ّل الراعي لقاءاته مع البابا
لبنان بموقع خــاص ورعاية خاصة يف
واملســؤولني يف الفاتيكان وعىل رأسهم
قلب عاصمة الكثلكــة يف العالم ويف قلب
بارولني ،للمطالبة بتح ّرك الفاتيكان من
البابا الذي تخلف عن زيارة كانت مقررة
أجل انتشال لبنان من أزمته ،وهنا يراهن
إىل لبنان من دون أن يغيب لبنان عنه.
الراعي عىل دبلوماسية الكريس الرسويل
وســبق اإلجتماع الذي يُعقد حالياً،
القادرة عىل التح ّرك يف العواصم الفاعلة
إجتماع ملجلــس الكرادلــة عُ قد يف 21
وعىل رأسها واشــنطن وباريس من أجل
حزيــران املايض عرب اإلنرتنت ،وشــارك
ً
تأمــن دعم دويل يرعى الح ّل الســيايس
إضافة إىل البابا فرنســيس كل من
فيه
ويؤمّ ن حياد لبنان الناشط.
الكرادلة :أوســكار رودريغيز مارادياغا،
وتأتي طلبات الراعــي من الكريس
رينهارد ماركس ،شــون باتريك أومايل،
الرســويل من أجل املســاعدة عىل عدم
أوزفالد غراســياس ،فريدولني أمبونغو

خفــايـــا
تأكيــد الرئيس بري أن ال
خالف سيقع بني «أمل» و»حزب
اللــه» يأتــي بعد جــوالت من
املواجهات عىل صفحات التواصل
اإلجتماعي وبعد ترسيب روايات
حــول معــارك  1982يف خلدة
وغريها ،تهــدف إىل التقليل من
دور حركة «أمل» مع التذكري بأن
اإلنشقاقات عن الحركة بدأت يف
تلك املرحلة.
يــردّد أن رئيــس تيار
«املردة» سليمان فرنجية ال يزال
ينتظــر أن يقنع «حــزب الله»
رئيــس «التيار الوطنــي الحر»
جربان باسيل بتأييده مع رشوط
ّ
مخففة ال تثقــل عهده وتجعل
ً
باسيل حاكما يف الظل.

الراعي سيطلع البابا على أوضاع لبنان

وقوع الفراغ الرئــايس وانتخاب رئيس
جديد للجمهورية مــن بوابة معرفته أن
هذا امللف مرتبط بسياسات الدول ،لذلك
يحرص الراعي عىل أن ال تشــ ّكل بعض
الدول النافذة يف لبنان عائقا ً أمام انتخاب
الرئيــس الجديد ،وذلك مــن أجل فرض
رشوطها عىل اإلستحقاق املصريي.
وعىل رغــم أن هذه الزيارة لســيّد
بكركي إىل الفاتيكان ليســت خاصة بل
إنها تأتــي من ضمــن إجتماع مجلس
الكرادلة ،إال أن الراعــي يعرف جيدا ً أن
كلمة لبنان مسموعة يف املحافل الدولية،
فكيف الحال بالنسبة إىل الفاتيكان؟ لذلك
فإن الراعي سيســتغل املناسبة للتأكيد
عىل دعــم الكيان اللبنانــي الذي يواجه

خطر الــزوال وتحريره من كل التدخالت
الخارجيــة والتأكيد عىل مرجعية الدولة
وحدهــا وتطبيــق القــرارات الدولية
الخاصــة بلبنــان وعدم عــرض لبنان
كورقة مقايضة عىل طاولة املفاوضات
األمريكية  -اإليرانية.
يعلم الراعي جيــدا ً أن اله ّم اللبناني
ال يغيب عن بال قداســة البابا والكريس
الرســويل ،لكن يعرف أيضــا ً أن العالم
مشــغول بأزماته وأن األزمــة اللبنانية
تحتــاج إىل إرادة داخليــة لحلها مثلما
تحتاج إىل دعم دويل ،لذلك فهو مطمنئ إىل
دعم الفاتيكان من جهة ،وإىل أن هذا البلد
لن يكون مصريه الــزوال مثلما يحاول
البعض فعله.

يقال إن مرشحا ً مغمورا ً
يصــدق «خربيات» ترشــيحه
ويحاول أن يطرح نفسه مرشحا ً
توافقيا ً بني باسيل وفرنجية عىل
أســاس أن عالقة جيدة تربطه
بالطرفــن ويعترب نفســه أنه
يشكل تقاطعا ً بينهما.
علــم أن املــريف مروان
خريالدين جنَّد مجموعة محامني
بموازنة مفتوحة لتدعيم الطعن
الذي قدمه بنيابة فراس حمدان،
فيما رفض وزير سابق االنضمام
اىل املجموعة.

ّ
يحققه
الملف الحكومي :العهد يريد فرض ما لم
في ّ
ست سنوات!
وغري مكتملة الصالحيات ،مكان رئيس جمهورية
كــلــيــر شـــكـــر
مكتمل الصالحيات».
ّ
ّ
ّ
متوقعاً ،لم تنطلق مح ّركات التأليف،
كما كان
بــأن التهويل بهذه
لكن العارفــن يجزمون
الخيارات الخارجة عن نصوص الدســتور ليست
عىل نحو جديّ  ،إال قبل أسابيع معدودة من انقضاء
ســوى من باب ممارســة الضغط عــى رئيس
عهد الرئيس ميشــال عون ،بعدما ارتفع منسوب
املؤرشات التي تد ّل عىل ّ
الحكومة املك ّلف ،وليست لتجد طريقها إىل التنفيذ
أن الشغور يزحف نحو قرص
العتبارات كثرية تجعل من حكومة ترصيف األعمال
بعبدا ،وقد ال يخرج منه يف املدى املنظور.
هي الخيار الوحيد املتاح يف حــال ّ
تأخرت عقارب
قبل ذلــك ،كان الفريقان ،أي الفريق الرئايس،
الرئاسة الجديدة ويف حال لم يتفق ميقاتي والفريق
وفريق رئيــس الحكومة املك ّلــف نجيب ميقاتي
العوني عىل صيغة مشرتكة تعيد تعويم الحكومة.
يمارسان لعبة التشاطر عىل بعضهما البعض ،من
منــذ لحظة تكليفه ،حســم ميقاتي خياراته
خالل ســجال إعالمي ال يليق أبدا ً بتحدّيات املرحلة
الحكوميــة ،بصيغة واحدة وهــي ترقيع حكومة
الحافلة باألزمات واالنهيــارات املتتالية .وها هما
ترصيــف األعمــال وتنقيحها من خالل اســمني
يجلســان من جديد يف محاولة لإلتفاق عىل صيغة
تحول دون اندالع معركة قانونية حول دســتورية
أو ثالثــة عىل أبعــد تقدير .وهذا مــا يعني إعادة
حكومة ترصيف األعمــال ومدى قابليتها وقدرتها
إخضاعها لثقة مجلس النواب حتى لو اقترص األمر
عىل استالم صالحيات رئاسة الجمهورية بعد وقوع
عىل تبديل اسم واحد .وهو لغاية لقائه أمس رئيس
الشغور.
الجمهورية ،ال يزال عند رأيه :إعادة
صحيــح ّ
أن الفريــق العوني
تعويــم حكومة ترصيــف األعمال
مع بعض التعديــات املوضوعية،
بقيادة رئيس «التيار الوطني الح ّر»
يتم وضع الشروط
ّ
جربان باســيل يهدّد جهارا ً برفضه
اســتنادا ً إىل النتائج التــي أفرزتها
التســليم بواقع انتقال صالحيات والمطالب تباعًا لتصير االنتخابات النيابيــة .ولهذا اقرتح
رئاسة الجمهورية بعد انتهاء والية غير قابلة للترجمة أو
ميقاتي يف اللقاء األخري الذي جمعه
برئيس الجمهورية ،أن يتوىل الفريق
الرئيس ميشــال عون إىل حكومة
التحقيق بدءًا بوزارة
منقوصــة الدســم الدســتوري ،الداخلية ومرورًا بوزارة العوني تسمية وزيرين ،درزي بعد
من خــال التأكيــد ّ
التشاور مع رئيس «الحزب التقدمي
أن بقاء رئيس
الطاقة والتوزير
االشرتاكي» وليد جنبالط ،ومسيحي
الجمهورية يف القرص بعد 31ترشين
السياسي وصو ً
ال إلى
بعد التشاور مع نواب عكار السنّة
األول هو «خيار أول ولســنا معه،
الذين يطالبون بتمثيلهم وزاريا ً لكي
ورأينا أن الرئيس يجــب أن يغادر
«قبع» رياض سالمة
يمنحوا الحكومة الثقة.
القرص مع انتهــاء واليته رغم أن
لكن الخالف وقع بفعل إرصار الفريق املقابل،
هناك جــوا ً متزايدا ً بأن الرئيــس يجب أن يبقى يف
أي الفريق الرئايس عىل توســيع الحكومة لتصري
حال بقاء هذه الحكومة .الخيار الثاني هو ســحب
ثالثينية بعد ض ّم ســتة وجوه تكــون من الطقم
التكليف من رئيس الحكومــة .والخيار الثالث هو
السيايس يف محاولة لتكريس فيتو مع ّ
طل يف التوازن
أن يتــم التفكري بتأليف حكومة أخــرى» ...إذا ً ك ّل
الحكومي الجديد .لكن رفض ميقاتي ترك الكرة يف
الخيــارات متاحة أمام هذا الفريــق ،و»رح نعمل
ملعب الرئاسة.
مشــكل كبري بالبلــد»« ،لن نقبل بأيّ شــكل من
يف األيام األخرية ،ارتفع منسوب مطالبة «حزب
األشــكال أن تأخذ حكومة ترصيــف أعمال ،ليس
الله» بتوسيع وترية املشــاورات الحكومية .اذ أ َّكد
لديها أساســا ً صالحية أن تجتمع أو تتخذ قرارات

اإلجتماع انتهى إلى ال اتفاق

رئيس كتلــة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد َّ
أن
«بلدا ً من دون حكومة ال يمكن أن يستق ّر وضعه»،
معتربا ً أن «الدّلع الذي نعايشــه يف طريقة تشكيل
الحكومة ال مح ّل له اآلن» ،فيما اعترب رئيس املجلس
التنفيذي هاشــم صفي الدين ّ
أن «حزب الله سبّاق
يف التعاون ويعمل عىل تذليل العقبات» ،مشــرا ً اىل
أن «األطراف السياسية تُظهر جدية يف الوصول إىل
حكومة ونحن نعتقد أنه يجب أن تذلل العقبات وأن
تطغى سياسة التنازالت من أجل الوطن ومصلحة
كل الناس».
تبي ّ
وقد ّ
أن رجحان كفة الشــغور يف الرئاسة
األوىل ،أعاد تفعيل قنوات املشــاورات السياســية،
ولقطــع الطريق أمام مزيد من الشــلل قد يصيب
حكومــة ترصيف األعمال اذا مــا اعتكف عدد من
وزرائها وتعاطى معها الفريق العوني عىل أنّها غري
دستورية خصوصا ً إذا غرقت املفاوضات الرئاسية
يف مســتنقع التعقيدات املحلية واالقليمية .ولهذا
لكي يت ّم االتفاق
كان ال ب ّد من تقريب وجهات النظر ّ
عىل حكومة جديدة تتوىل إدارة مرحلة الفراغ.
ّ
لكن اللقاء بني عون وميقاتي غلب عليه الطابع
التشاوري ،عىل ما يقول املواكبون ،إذ استبق رئيس
الحكومة املك ّلف الجلوس قبالة رئيس الجمهورية،

ليشري مازحا ً أمام الصحافيني املعتمدين يف القرص،
إىل ّ
أن «الرئيــس نبيه بري يف الجنوب ،ما فينا نطلع
املراســيم» .وكان يفــرض أن يخصص االجتماع
الســتطالع موقف رئيس الجمهورية من العرض
الذي سبق وتقدّم به ميقاتي يف الجولة السابقة ،ما
يعني أنه لم يحمل يف جعبته أي طرح جديد.
ّإل ّ
أن مشــاورات اللقاء املسائي ،أعادت امللف
الحكومــي إىل مربّع البداية ،كمــا يقول املواكبون
ّ
ّ
وكأن الفريق العوني يسعى إىل تحقيق ما
حيث بدا
ّ
الست من العهد ،اذ
عجز عن تحقيقه يف الســنوات
يت ّم وضع الرشوط واملطالب تباعاً ،لتصري غري قابلة
للرتجمة أو التحقيــق ،بدءا ً بوزارة الداخلية ،مرورا ً
بوزارة الطاقة ،والتوزير السيايس وصوال ً إىل «قبع»
رياض سالمة.
ولهذا ،يقول هــؤالء ّ
إن االجتماع انتهى إىل «ال
اتفاق» بشكل يرفع من شــكوك رئيس الحكومة
املكلف إزاء رغبة الفريق العوني يف التأليف ،ذلك ّ
ألن
قيام حكومة جديدة يعني نزع حجّ ة التصعيد من يد
باسيل الذي يصوّب عىل ميقاتي ،لكنه يف الحقيقة
يقصد الثنائي الشيعي ،ليس من باب الدفع باتجاه
التأليف وإنما لتحصيل مكاســب يف امللف الرئايس.
وهنا الع ّلة األساسية.

محـــــليـــــات
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طوني فرنسيس

ر ّ
د على كل ما طال «"الحركة»" من انتقادات ومن أنها تتّجه نحو األفول

بري في ذكرى الصدر :أمل باقية وتتمدّد
لسنا هواة حرب ولكن إن ُفرضت علينا سنكون أشدّاء

صـــور  -رمـــال جـــونــــي
قالهــا الرئيس نبيه بري بحــزم «حركة أمل
باقية بل وتتمدد» ،وكأنه اُريد من خالل مهرجان
تغييب االمام موىس الصــدر ورفيقيه يف الذكرى
الـ ،44التأكيد عــى ان حركة امل اصبحت اقوى
ممــا كانت ،بل واكثر ال احد يمكــن ان ينهيها يف
رد واضح عىل كل ما طال حركة امل ســابقا ً من
انتقادات وتحليالت من انها تتجه نحو االفول ،من
هنا جاء عنــوان املهرجان «كموج البحر» للتأكيد
عىل ان ما اسسه االمام املغيب السيد الصدر حارض
وبقوة «ولن يهزمه خطاب من هنا او كالم واهن
من هناك» عىل حد ما قال الرئيس نبيه بري خالل
كلمته التي جاءت مفصلية رسمت خريطة طريق
لكل امللفات الحساسة والشائكة والعالقة يف آن اذ
قال «كظمنا الغيظ كثريا ً وتجاوزنا كل االساءات
ولكن اليوم ومن وحي القســم نقــول للقايص
والداني وخاصة ألولئك الذين تلتبس عليهم ما هي
حركة امل ســيخطئون التقدير وفك شيفرتها»،
بري في ذكرى اإلمام الصدر في صور
والتي اعتربها مراقبون انها ستؤســس ملرحلة ما
تحولت اىل مناسبة ســنوية يخط عربها الرئيس
بعد ايلــول حيث يدخل البلد يف املهل الدســتورية
بري الخطوط العريضة ملســتقبل الوطن ولتحديد
النتخــاب رئيس للجمهوريــة ،ويقف عند جواب
االولويات وان كانت اولويات هذا الخطاب تمحورت
هوكشــتاين املنتظر حول ترسيم الحدود البحرية
حول ثالثة عناوين رئيسية اساسية .اوال ً انتخاب
وما ســيحمله من رد من العــدو االرسائييل عىل
رئيــس للجمهورية ضمــن رشوط ومواصفات
كتاب الدولة اللبنانية والــذي طال  ،وهو ما دفع
محددة ان يكون جامعا ً ال مفرقاً،
الرئيس بري للقول «ع اساس رايح
وحدويا ً وطنيا ً ال احادياً ،ان يعترب
اسبوعني رصلو شهر وينو لهلق».
ارسائيــل العــدو املطلــق للبنان
واختار بري املناســبة للتأكيد
عــى ان العالقة بــن حركة امل الجموع الغفيرة التي
وغريها من رشوط من شــأنها ان
غصت بها ساحة القسم تحدد شخصية رئيس الجمهورية
و»حزب الله» قويــة جدا ً وان كل
ّ
من «يراهن عىل خالف بني الحركة في مدينة صور جاءت املقبل ،جازما «كسيادين سنقرتع
للشــخصية املؤمنة بوحدة لبنان
والحزب مــا حدا يخيــط بهيدي
لتجدد البيعة لخط
وعروبته سنقرتع للشخصية التي
املســلة هؤالء اشــداء عىل االعداء
إمام المحرومين السيد تجمع وال تطرح وال تقســم ،للتي
رحماء بينهم».
الجموع الغفــرة التي غصت موسى الصدر وأن حركة تجمــع وال تفــرق ،وال تحتاج اىل
حيثية مسيحية ومسلمة ،مؤمنة
بها ساحة القسم يف مدينة صور،
أمل ما زالت هنا
بالثوابت القوميــة والوطنية ال ان
والتي جاءت لتجــدد البيعة لخط
تكون هي التحدي لالرادة اللبنانية».
امام املحرومني الســيد موىس الصــدر الذي كان
ثانيا ً ترســيم الحدود البحريــة التي اكد «ان
املدافــع االول عن فقراء لبنان ورجــاً عابرا ً لكل
لبنــان لن يتنازل عن حــدوده البحرية والنفطية
الطوائف ،انمــا جاءت لتقــول ان حركة امل ما
قيد انملة ،وانه ســيدافع عنها حتى الرمق االخري
زالت هنا ،واكثر عىل حد ما علق احدهم ،وان غاب
ولو كلفه ذلــك حربا» وإن اكد بري «اننا لســنا
الهتاف للصدر وحرض فقــط للنبيه ،فإن الذكرى

٣

هواة حرب ولكن ان فرضت علينا ســنكون اشداء
داخلها».
واضاف« ،الكرة اآلن يف ملعب االطراف الراعية
للتفاوض اي امريكا ونحن هنا لســنا هواة حرب
ولكــن اذا ما هددت ســيادتنا وارضنــا وبحرنا
سنكون يف املوقع املدافع عن الحدود وثرواتنا».
ثالثاً ،امللف ااالقتصــادي واملعييش الذي اودى
بحياة البلد ،والذي قال عنه بري «حرام حرام» من
دون ان يغفل ملف الكهربــاء وهنا غمز من قناة
النائب جربان باسيل يف اكثر من نقطة ووجه اليه
الكثري من االنتقادات حني قال «جماعة ما خلونا»
متســاءال ً «هل يوجد بلد يف العالــم تغذيته صفر
كهربــاء ،اين اصبحت الهيئــة الناظمة للكهرباء
وملاذا لم تدخل حيز التنفيــذ رغم انها من ضمن
رشوط البنــك الدويل التي رأى بري ان غيابها حرم
لبنان من الغاز املرصي والكهرباء االردنية وغريها
من الحلول ،داعيا وزير الطاقة ولو كان يف حكومة
ترصيف اعمــال ان يجد حلوال ً ولو اضطره للبحث
رشقا ً او غرباً.
ولم يغفل بري الواقع االقتصادي املآســوي
والذي يحتــاج اىل اعالن حال طوارئ النه كما قال
ان «لبنان ليس بخري ابداً ،بكل رصاحة وشفافية»
الفتا ً اىل «أوضاعنا الداخلية سياســيا ً واقتصاديا ً
ومعيشــيا ً وكل ما يتصل بحياة اللبناني والدولة
كلها عناوين لم يعد جائزا عىل االطالق ألي طرف
يف اي خندق كان مقاربتها عىل النحو القائم.
كان واضحا ان الرئيس نبيه بري اراد وضع
النقاط عىل حروف االزمات يف لبنان ،تمهيدا ً اليجاد
مخارج لها ،لم يرتك نقطة او فاصلة سياسية او
اقتصادية اال وفصلها ،يف رغبة منه لوضع خريطة
طريق ملرحلة ما بعد ايلول ،حيــث يدخل البلد يف
املهلة الدســتورية النتخاب رئيــس للجمهورية،
مهلة قد تدخل البلد يف الفراغ ،من هنا شدد الرئيس
بري عىل اهمية تشــكيل حكومة قادرة عىل ادارة
البلد يف مرحلة حساســة ودقيقــة يمر بها لبنان
الذي قال واكد انه يمر بأسوأ مرحلة يف تاريخه.
بري الــذي حاول خالل مهرجان احياء ذكرى
االمام املغيب الســيد موىس الصدر ورفيقه الـ44
ان يقول كلمة الفصل يف كل امللفات الخالفية التي
اودت بالبلد اىل الهاوية ،وحولته اىل بلد «منهوب ال
مفلس» يرسم دســتور لبنان املقبل مؤكدا ً سعيه
الدؤوب ومد اليد لتشكيل الحكومة.

كاريكاتور الحدود
ماذا يعني مشهد وزيرين في حكومة مستقيلة
وهما يمارسان لعبة «التحجير»على الحدود
الجنوبية؟
فلنتصور بوتين وهو يقف على الدنيبر راميا ً
أوكرانيا بالحصى ،أو زيلنسكي متصدّيا ً له
في الجهة المقابلة بـ»نقيفة» بعيدة المدى .أو
لنتصور ماكرون وقد استعاد العداء التاريخي
بين ألمانيا وفرنسا يمتشق س ّلة بحص يغطي
فيها أنحاء األلزاس فتر ّد عليه ميركل بدبشةٍ من
الوزن الثقيل؟
فيلم الوزيرين ال يعني في ظروفنا شيئا ً في ما
يخص المعركة المفتوحة مع «العدو الصهيوني
الغاصب» .هو تكرار ألفعال سيّاح ومستشرقين
من هواة الصورة المجانية ،يذهبون الى نقاط
توتر يلتقطون أو تُلتقط لهم مشاهد للنشر،
ثم يقفلون عائدين إلى مكاتبهم المكيّفة ضد
اإلمبريالية.
صو ُر رمي الحصى قد تستبطن أيضا ً استعادة
لرمي الجمرات على الشياطين ،وليست تأثيرات
من هذا النوع بعيدة عن أن تكون في أساس
حماسة المستقيلين م َ
ُصرف ّي األعمال ،خصوصا ً
أنهما من أنصار مكافحة الشيطان األكبر فكيف
مع الشيطان األصغر .وهذه المكافحة قد تكون
في اعتقادهما مفيدة في تثبيت الوالء ،هذا الوالء
الذي جعلهما في منصبيهما ،وبقاؤهما في
المنصبين يقتضي صورة وحجارة على الحدود.
لكن الكاريكاتور ليس الحقيقة كاملة .هو
ترميز لها ،وربما ألن البلد أصبح مع النخبة
ً
مساحة كاريكاتورية شاسعة ،يمكنه
المتس ّلطة
تحمّ ل مشهد إضافي ،إال أنه ال يُلغي جدية الواقع
الذي نعيشه .فاألهم واألجدى ليس في رمي
الجمرات في وجه الشيطان ،وإنما في كهربة
البلد ،وليس في صورة تثير السخرية وإنما في
ح ّل األزمات االجتماعية واإلقتصادية ،وعندها ال
داعي للبحص وال لطبخه ،فقوة البلد االقتصادية
واالجتماعية كفيلة بجعل العدو يرتجف من
دون عضالت وزيرين قد يثيران غيرة زمالئهما
فيذهب الجميع في مهمة حدودية ويتركون
وزاراتهم للعتمة والفراغ.
أراد الوزيران ببساطة أن يسجّ ال رغبتهما
في مواصلة النضال الوزاري ،وربّ عملهما
سيلبّي ،على األرجح ،هذه الرغبة ،ولو كنت أدري
ألهديتهما جزءا ً من الشريط الحدودي الشائك
قصصته وجئت به الى قبو منزلنا يوم التحرير
في عام  .2000لقد كان ذلك الفعل انتصارا ً
يستحق مقابله ثالثة وزراء.

 23مشاركًا في السباق الرئاسي واإلحتضان النيابي مفقود!

المبادرات الرئاسية تسقط في صناديق اإلقتراع ...أي رئيس نريد؟
غريه ،خالفــا ً ملطالبة رئيس حزب «القــوات اللبنانية»
طــونــي كـــرم
برئيس يشكل تحديا ً لنهج الفساد القائم
سمري جعجع
ٍ
وهيمنة «حزب الله» عىل مفاصــل القرار .وعىل الرغم
تبدّدت املساعي الهادفة إىل إستباق الفراغ يف الرئاسة
من أن مواصفات «جعجع» الرئاســيّة تتالقى ومطالب
األوىل وإجــراء إنتخابات مبكرة مــع الدخول يف املهلة
الثوار التغيرييني ،يجهد تكتل «نواب الـ  ،»13إىل مقاربة
الدســتورية الفاصلة عن مغادرة الرئيس ميشال عون
اإلســتحقاق الرئايس عرب إطالق مبادرة تشكل مساحة
قرص بعبدا ،وسط إنكباب بعض الكتل النيابية عىل تمييع
قادر عىل
مرشح
إختيار
عىل
السياســية
القوى
لتالقي
اإلستحقاق ورسم مالمح الرئيس القادر عىل التوفيق بني
ٍ
ٍ
التواصل بني جميــع القوى السياســيّة ،وذلك خالفا ً
تناقضات القوى السياسيّة ووالءاتهم.
ملطالبهم «الثورية» الهادفة إىل تحقيق التغيري الفعيل يف
مالمح ،ال ب ّد من أن تسلك طريقها إىل ساحة النجمة
النهج السيايس القائم.
إثر نضــوج اإلتصاالت بني دول القرار
وإىل جانب الكتــل النيابية ،تدخل
الهادفة إىل ضمان مصالحها يف لبنان،
املراجع الدينية يف صلب هذا اإلستحقاق
مع إســتبعاد وصول رؤســاء الكتل
ّ
النيابية الكربى ،األكثــر تمثيالً ،بعد إلى حين
تمكن أمين عام الوطنــي ،ومــع إســتبعاد «القوات
اللبنانيــة» تكرار تجربتها الســابقة
اإلنتكاســة التي آل إليها عهد الرئيس
«حزب الله» من التوفيق
مــع «التيار الوطني الحــر» واإلتفاق
عون «القــوي» ،وتحــوّل األقطاب بين مرشحي قوى  8آذار
مرشــح يف بكركي ،يسعى مفتي
عىل
املسيحيني بطبيعة الحال ممرا ً لتأمني
ٍ
الغطاء واإلحتضان الشعبي ألحد ابناء على تأييد الوزير السابق الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان
سليمان فرنجية يجري
إىل جمع النــواب الســنة بما يضمن
الطائفة املارونية .ويف السياق ،يرتوّى
رئيس «التيــار الوطني الحر» جربان التداول بأسماء كثيرة من فاعليتهم يف إختيار الرئيس املقبل بعد
هيمنة «حــزب الله» عىل قرار الطائفة
باسيل عن حسم ترشحه أو يف الكشف
هذا الخط
الشيعيّة ونوابها.
عن مرشــحه الرئايس ومعه «حزب
ّ
مرشح
يف
تتجسد
أن
د
ب
ال
املبادرات
هذه
جميع
أن
إال
ّة
ي
الشعب
«التيار»
قاعدة
الله» ،وسط إســتبعاده معاداة
ٍ
يشــكل إنتخابه إمتدادا ً لداعميه .ومــع اإلقرار بغنى
والسري يف إحتضان رئيس «تيار املردة» سليمان فرنجيّة،
اللغة العربية وإتســاع مفرداتها ،فإن جميع املبادرات
الحائر أيضا ً يف أمره بعد النتائج التي آلت إليها اإلنتخابات
ّ
مرشــح يحظى بدعم
يف
تتجســد
أن
د
ب
ال
واملواصفات
النيابية ومحاولة رئيس الحزب «التقدمي اإلشــراكي»
ٍ
القوى السياسيّة املمثلة يف الربملان .ومع إستبعاد إتفاق
ملرشح
وليد جنبالط اإلنفتاح عىل «الحزب» ،والتســويق
ٍ
القــوى املوالية إليران مع القوى الهادفة إىل إســتعادة
وسطي كالوزير الســابق ناجي البستاني كما تردد ،أو

العدّ العكسي بدأ ...والفراغ سيّد الموقف!

الدولة قرارها ،أي «حزب الله» و»القوات اللبنانية» عىل
مرشــح واحد ،فإن جميع املبادرات ستجد نفسها أمام
موال لسياسة
مرشح مدعوم من القوى السيادية وآخر
ٍ
ٍ
إيران التوسعيّة يف املنطقة ،ما يسقط ورقة «التني» عن
املرشحني الرماديني ،مسرتئيس السفارات ومصالحها يف
لبنان.
وعىل الرغم مــن عدم وجود آليــة واضحة ومهل
محددة للرتشــح لرئاســة الجمهوريــة ،يجد بعض
«املوارنة» الذين يتعاطون الشأن العام أنفسهم مرشحني
طبيعيني لهذا اإلســتحقاق ،يف حني ســجّ ل خالل األيام
الســابقة ،إعالن األمني العام الســابق للمجلس األعىل

للخصخصة زياد حايك ،وسفرية لبنان يف األردن سابقا ً
تراييس شمعون ترشحهما لرئاسة الجمهورية ،لينضما
بطبيعة الحال إىل املرشــحني الجديني غري املعلنني حتى
الساعة ســمري جعجع وجربان باسيل .وإىل حني تمكن
أمني عام «حزب الله» من التوفيق بني مرشــحي قوى
 8آذار عىل تأييد الوزير الســابق سليمان فرنجية ،جرى
التداول يف اســم النائب الســابق إميــل رحمة ورئيس
الرابطــة املارونية خليــل كرم والوزير الســابق وديع
الخازن والســفري جورج خوري كمرشــحني مقربني
من النائب جربان باســيل يشكل وصولهم إمتدادا ً للعهد
الحايل يف بعبدا .وال يمكن إستبعاد الوزير السابق ناجي
البستاني من خيارات قوى « 8آذار» التي تشكل تقاطعا ً
مع مساعي رئيس «اإلشرتاكي» الهادف إىل املشاركة يف
صناعة الرئيس و»لبننة اإلستحقاق» ،بعد توارد أسماء
العديد من املرشحني املقربني من الفرنسيني ،ومن بينهم
سمري عساف ،سليم إده ،ناصيف حتي ،كما زياد بارود
ونعمة افرام الذي ينشــط عىل أكثر من جبهة من أجل
تعبيد طريقه اىل بعبدا .وال يغيب عن الســباق أســماء
دميانوس قطار وجهاد أزعــور ،وبيار الضاهر ،وكميل
أبو سليمان ومي ريحاني للتوافق حولهم ،يف حني ينضم
ميشــال معوض وســامي الجميل إىل الئحة املرشحني
الطبيعيني مع إســتبعاد رئيس «القوات اللبنانية» حتى
الساعة إطالق برنامجه ورؤيته السيادية للرئيس القادر
عــى مواجهة الفراغ وعزل لبنان عــن الخارج ،قبل أن
فراغ رئايس
تنقيض املهلة الدســتورية ويدخل لبنان يف ٍ
يعيد الحسابات وتموضعات القوى السياسية حول اسم
العماد جوزاف عون.
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ال تحتاج إلى إذن مسبق أو من أي شخص لالضطالع بالمهام الموكلة إليها

مجلس األمن يُمدّد لـ»اليونيفيل» سنة ويُدين مضايقة
أفرادها وترهيبهم
صادق مجلــس األمن الدويل امس
عىل تمديــد مهمة القــوات الدولية
العاملة يف جنــوب لبنان»اليونيفيل»
ملدة سنة.
فقــد اورد موقــع «اليونيفيل»
االلكرتوني مساء امس انه «بناء عىل
طلب مــن الحكومــة اللبنانية ،مدد
مجلس األمــن الدويل اليــوم (امس)
والية «اليونيفيل» لسنة أخرى بعد أن
تبنى القرار .)2022( 2650
ويعيد القــرار الجديد التأكيد عىل
واليــة «اليونيفيل» بموجــب القرار
 )2006( 1701والقرارات الالحقة».
أضــاف« :يف العام املــايض ،ويف
القــرار  ،)2021( 2591طلب مجلس
األمن من «اليونيفيــل» اتخاذ «تدابري
موقتــة وخاصة» ملســاعدة القوات
املســلحة اللبنانية يف الغذاء والوقود
واألدوية والدعم اللوجســتي .وقد تم
تمديد هذا الدعم ملدة ستة أشهر أخرى
يف القرار .»2650
يف القــرار  ،2650يطلب مجلس
األمن من القوات املســلحة اللبنانية
واألمــن العام لألمم املتحــدة تحديد
معايري محــددة وجداول زمنية للنرش
الفعّ ــال والدائــم للقوات املســلحة
اللبنانيــة يف جنوب لبنــان ويف املياه
اإلقليمية للبالد .كما يشــجع املجلس
بقوة الحكومــة اللبنانية عىل اإلرساع
بنــر فــوج نموذجي مــن القوات
املسلحة اللبنانية يف منطقة العمليات.
وهذا يدعم هدفا ً طويــل األمد للبعثة
يتمثــل يف تســليم جميــع مهامها

ومسؤولياتها إىل الســلطات اللبنانية
ّ
ويحث مجلس األمن
يف نهاية املطاف.
يف القرار األطراف عىل ترسيع الجهود
لتحديد الخط األزرق بشــكل واضح
وامليض قدما ً يف ح ّل النقاط الخالفية.
الخط األزرق ،وهو خط االنســحاب
بني لبنــان وإرسائيل ،ال يزال من دون
عالمات عىل نصــف طوله .ويمكن أن
يؤدي هذا إىل توترات عند حدوث حاالت
عبور ،والتي قد تكون غري مقصودة.
ويكرر املجلــس أن «اليونيفيل»
ال تحتــاج إىل إذن مســبق أو إذن من
أي شــخص لالضطالع باملهام املوكلة
إليها ،وأنه يُسمح لها بإجراء عملياتها
بشكل مســتقل .ويدعو األطراف إىل
ضمان حريــة حركــة «اليونيفيل»،
بما يف ذلك الســماح بتسيري الدوريات
املعلنــة وغــر املعلن عنهــا .ويدين
املجلــس مضايقــة وترهيــب أفراد
«اليونيفيل» ،وكذلك استخدام حمالت
التضليل اإلعالمي ض ّد حفظة السالم.
كمــا يطلب من البعثــة اتخاذ تدابري
لرصد املعلومات املضللة ومكافحتها.
كما أعرب املجلــس يف القرار عن
قلقه إزاء بعــض التطورات عىل طول
الخــط األزرق .ويشــر إىل الرتكيب
األخــر للحاويات التــي تقيّد وصول
حفظة الســام إىل أجزاء من الخط أو
قدرتهم عىل رؤيتــه .كما يدين وجود
أسلحة غري مرصّ ح بها تسيطر عليها
جماعات مســلحة يف منطقة عمليات
«اليونيفيل».
وذ ّ
كر بأن «اليونيفيل» تأسســت

«اليونيفيل» في الناقورة

«يف عام  ،1978وت ّم توسيع واليتها يف
القــرار  )2006( 1701بعد حرب عام
 2006بــن إرسائيل و»حــزب الله».
يتم تجديد واليتها عىل أســاس سنوي
بناء عىل طلب حكومــة لبنان .البعثة
مكلفة بمراقبة وقف األعمال العدائية
بني لبنان وإرسائيل ودعم الســلطات
اللبنانيــة يف الحفاظ عــى املنطقة
الواقعة جنوب نهــر الليطاني خالية
من العنارص املســلحة أو األســلحة

أو األصول األخرى غــر املرصّ ح بها.
عالوة عىل ذلــك ،تســاعد الحكومة
اللبنانية (بنا ًء عــى طلبها) يف تأمني
الحدود ونقاط الدخــول األخرى ملنع
الدخول غري املرصّ ح به لألســلحة أو
املواد ذات الصلة .تضــم «اليونيفيل»
حاليا ً أكثــر من  10,000جندي حفظ
سالم عسكري من  48دولة مساهمة
بقــوات ،باإلضافــة إىل حــواىل 800
موظف مدني».

ّ
سيتم بال تعديل
أعلن أمام نقابة المحررين أن التجديد لـ»اليونيفيل»

الزارو :قمنا بما علينا في قضية باخرة النيترات
أوضح رئيس بعثة «اليونيفيل» وقائدها العام اللواء أرولدو الزارو أن
دور «اليونيفيل» هو «مساعدة الطرفني ،لبنان وإرسائيل ،يف الحفاظ عىل
وقف األعمال العدائية ،واملســؤولية األساسية تقع عىل عاتق الطرفني»،
شــارحا ً ان مهمتها «هــي تهيئة الظروف من أجل العملية السياســية
والدبلوماســية لتحقيق النتيجة النهائية املنشودة ،أال وهي الوقف الدائم
إلطالق النار والسالم املســتدام ،اليونيفيل هي األداة ،ولكنها ليست الحل
الذي يخضع يف نهاية األمر إلرادة الطرفني».
مواقف الزارو جــاءت يف خالل حوار بينه وأعضــاء مجلس نقابة
املحررين موضحا ً ردا ً عىل سؤال «أن الخط األزرق هو خط انسحاب وليس
خط الحدود ،هناك نقاط متفق عليها وأخرى موضوع خالف .وكل نقطة
متفق عليها يجري تثبيتها بربميل أزرق ،بدأنا هذا العمل منذ العام ،2007
ولغاية اليوم جرى تثبيت  272نقطة بشــكل واضح لنســتطيع تحديد
الخروقات».
وأوضح الزارو أن «ال عالقة لليونيفيل بالرتســيم البحري ألن القرار
األممي الرقم  1701لم يأت عىل ذكر ذلك ،أما الخط األزرق ،فهو خط ب ّري».
وأشار إىل أن «هذه املرحلة هي أكثر املراحل استقرارا ً التي تعيشها املنطقة
منذ العــام  ،»2006مؤكدا ً «أن اليونيفيل تقوم بمهماتها ،لكن الح ّل ليس
بيدها ،خصوصا ً أنها ال تتعاطى السياسة وال الدبلوماسية ،ال سيما أنها
تعمل تحت الفصل السادس».
وك ّرر الزارو القول« :يف رأينا الحل ممكن ولكن ليس بيدنا ،ووجودنا
هو للحوار والحفاظ عىل االستقرار» ،مضيفاً« :إن اليونيفيل أداة للعمل،
ومن الرضوري أن يكون لديهــا عالقات لدى الطرفني ،ووجودها يعكس
التزام املجتمع الدويل بالحفاظ عىل االســتقرار» .وأعرب عن اعتقاده ان
التجديد لليونيفيل سيتم من دون أي تعديل.
وأكد ر ّدا ً عىل سؤال «نحن بحاجة لدعم املواطنني يف منطقة عملياتنا
لنتمكن من القيام بمهماتنا ،ويهمّ نا كســب ثقتهم .ونحن ّ
ننســق مع
الجيش اللبناني يف هذا املجال ،وال نكتفي بذلك بل نســعى لتمتني العالقة
مع الناس .فاملهمة صعبة ،إذ تربز أحيانا ً مشكالت تكون ناتجة من عدم
معرفتنا بعاداتهم».
وعن دور البحرية التابعة لليونيفيل يف رصد باخرة النيرتات أو معرفة
أي معلومــة عنها بعد انفجار مرفأ بريوت ،قــال« :نحن قمنا بما علينا.
وأخربنا السلطات اللبنانية املعنية بما نعرفه ونمتلكه من معلومات .وهذا
هو دورنا .وأن القضاء اللبناني سألنا عن املوضوع وأجبنا بما نعرف».

ميقاتي ين ّوه ويشكر

وســارع رئيــس الحكومــة نجيب
ميقاتي اىل التنويه بقــرار مجلس االمن
وقال« :انها خطوة مشكورة ومن شأنها
تعزيز االســتقرار الذي ينعــم به جنوب
لبنان بفضــل التعاون الوثيق بني الجيش
و»اليونيفيل» .ونحن من جهتنا نشدد عىل
اتخاذ كل االجراءات التي من شــأنها دعم
مهمة «اليونيفيــل» مجددين التزام لبنان
الرشعية الدولية وقرارات االمم املتحدة».

توتّر أمام معمل دير عمار
بين الجيش ومحتجين
والنتيجة ال كهرباء

وفد المحررين في الناقورة

وأشار اىل أن اليونيفيل تســاعد الجيش اللبناني لوجستياً« ،ونقوم
وإيّاه بدوريات مشرتكة .والتنسيق قائم باستمرار بني الطرفني بعد إدخال
تعديالت حول هذا األمر يف العامني  2017و.»2021
وكانت القيادة العامة لـ»اليونيفيل» اســتضافت ،يف مق ّرها العام يف
الناقورة ،مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف
القصيفي يف يوم طويل ،تضمّ ن لقاء مع الزارو ونائبه جاك كريستوفيديس
والناطق الرســمي باسم البعثة اندريا تيننتي ،إضافة إىل الفريق اإلعالمي
لليونيفيل.
ّ
مفصلة عن مهمة
وتخللت الزيارة جولة عىل الخط األزرق ورشوحات
هذه القوات.
وثمّ ن القصيفي دور اليونيفيل واعترب أنها «تســعى إلنجاز عملها،
وسط التضاريس الدولية واإلقليمية واملحلية التي ّ
تلف منطقة عملياتها.
وإذا كان صحيحا ً أنها ال تملك ســلطة رادعة لوقف االعتداء املتواصل عىل
لبنان من الكيان الغاصب ،بما يرتكب من انتهاكات جوا ً بحرا ً وبراً ،ال تلقى
صدى نظرا ً لوظيفتها غري الردعية ،فإن وجودها يبقى رضوريا ً ألنه يوثق
بالصوت والصورة والحرب ،ما تلتقطه العني من خروقات يومية» .وشدّد
عىل أن» اليونيفيل» ،باتت جزءا ً ال يتجزأ من النســيج اللبناني والجنوبي،
ال لألدوار اإلنمائية واإلنســانية التي تضطلع بهــا يف منطقة عملياتها،
وللمصاهرات التي تمت بني ضباط وعنارص من أفرادها وفتيات لبنانيات
فحسب ،بل للدم الذكي الذي قدمته وخصب أرض الجنوب بعدما سقط لها
شهداء عىل يد اإلرهابني :اإلرسائييل والتكفريي».

الشمــــال  -مــــايز عبيــــد
توتّرت األوضاع وســاد غضبٌ عارم مســاء أمس أمام معمل دير
عمار الحراري ،بني عنارص الجيش اللبناني وبني املحتجّ ني الذين حاولوا
اقتحام املعمل ومنعتهم عنارصه املتواجــدة بالقرب منه ،فعمد هؤالء
املحتجون إىل إرضام النار وقطع الطريق لبعض الوقت.
وكان شبا ٌن من املنية ودير عمار وطرابلس ومناطق شمالية أخرى
تداعــوا إىل اعتصام بعد ظهــر أمس أمام معمل دير عمــار للكهرباء،
احتجاجا ً عىل اإلنقطاع املتواصل للتيار الكهربائي عن مناطقهم .ووصف
املحتجون ما يجــري يف الكهرباء بأنه جريمة حقيقية بحق الناس التي
تعيش ألكثر من أسبوع من دون وال ســاعة كهرباء ،وبالتايل من دون
مياه وبدون أبسط مقومات الحياة اليومية للمواطن.
واعترب املحتجون أن نواب املنطقة متقاعسون عن تأدية واجباتهم
يف الوقوف إىل جانب النــاس ويف الدفاع عن قضاياهم والوقوف معهم يف
همومهم اليومية ،إذ قال أحد املحتجني أمــام املعمل «أين أنتم يا نواب
املنطقة؟ هل أنتم تعيشون مثلنا بال كهرباء وبال ماء؟».
وتفاوض الجيش مع املحتجني من أجل دخول شــخصني فقط إىل
حرم املعمل للتأكد من خلوه من مادة الفيول .تجدر اإلشارة إىل أن معمل
دير عمار يغذي مناطــق يف طرابلس وعكار واملنيــة والضنية وغريها
بالكهرباء ،وكانت مناطق الجوار ال سيما املنية ودير عمار تنعم بساعات
تفوق الـ 16يف السابق ألنها مناطق تقع يف جوار املعمل.

محـــــليـــــات
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ّ
تتمكن من تحقيق أهداف أساسية أتت ألجلها
رحلت ولم

غواصة جاءت لكشف اللغز فتح ّول عملها إلى لغز

طرابلــــس  -مـــايز عبيـــد
غادرت الغواصــة مرفأ طرابلس
ولم تتم ّكن من تحقيق أهداف أساسية
قيل إنها أتت ألجلها ،كانتشال الجثث
واملركب الغارق ،إضافــة إىل تصوير
املركب بشــكل يوضح الطريقة التي
أدَّت إىل غرقه ويحســم بالتايل الكثري
من الجدل حول املوضوع.
غادرت الغواصــة مرفأ طرابلس
تاركــة وراءها الكثري مــن عالمات
اإلستفهام ،لتتحول بحد ذاتها إىل مادة
لإلشتباك ،وأسهمت يف تأجيج مشاعر
األهــايل بعد أربعة أشــهر عىل كارثة
تخيّل لهــم أنهم قد ينســون بعض
مصاعبها .تبعات وصــول الغواصة
وعملها أليام ومن ثم مغادرتها لبنان
بطريقة ملتبسة ،تتفاعل بشكل واسع
يف طرابلــس ،األمر الــذي أعاد قضية
مركب املوت إىل نقطــة الصفر ،وعاد
الحديث مجددا ً عن األسباب الحقيقية
التي أدت بهذا املركب إىل الغرق.
إثر مغــادرة الغواصــة عقدت
لجنة املتابعة لقضية انتشــال جثث
مركب املوت مؤتمرا ً صحافيا ً يف نقابة
املحامــن يف طرابلس ،وهــي اللجنة
التي كلفتها النقابة ملتابعة امللف ،غري
أن الالفت يف أمرها وما أثار استغراب
اإلعالم «أن ما أعلنــه البيان الصادر
عن النقابة أتــى عكس ما تم بثه عن
املؤتمر عــر «الفايســبوك اليف»».
ففي املؤتمر أشــار املحامي املتحدث
إىل «أن الزورق أغرقه شــخص ما أو
يب فيه ،وعىل
جهة ما ولم يغــ َرق لعَ ٍ
القضاء تحديد املســؤول وكنا نتمنى

الغواصة ...واللغز

ظالل حول المهمة

الغواصــة لم تكن عىل قــدر اآلمال».
أن يتم انتشــاله لنحدد املســؤولية.
النائب اللواء أرشف ريفي قال يف بيان
وثمة وجــود اختالف كبــر بني ما
حول عمــل الغواصة« :لقــد أُنجزت
أعلنه قبطان الغواصــة وبني ما أدىل
املهمة يف جزئها األول
به العقيد هيثم ضناوي
حيث تم تحديد مكان
(قائد سالح البحرية يف
املركب ،أما انتشــال
الجيــش اللبناني) من
ترصيحــات بخصوص صبلوح :أعتقد أن ريفي املركب الذي غرز عميقا ً
يف قعر البحر ،فيحتاج
تع ّرض املركب إىل كرس قام بما عليه لكنه لم
اىل معــدات أكثر قدرة
وصــدم ،وأن هناك من
هــ ّرب الغواصــة وأن يكن يتوقع هذه النتيجة ممــا ّ
وفرنــا .نطالب
الدولــة وأجهزتهــا
هناك مســؤولية وعىل
باستكمال املهمة ،حيث كان يفرتض
القضاء تحديد املســؤولني وتحميلهم
أن تبدأ بها باألســاس ومنذ اللحظة
مســؤولياتهم .لكــن النقابة عادت
األوىل للكارثة .وألهايل الشهداء أقول:
واســتدركت يف بيانهــا واعتربت أن
«نعيــش أملكم وســنبقى اىل جانبكم
الجيــش كان من البدايــة إىل جانب
حتى إســتكمال هــذه املهمة وجالء
األهــايل ولكن النتائــج األخرية لعمل

الحقيقة ،ومع األســف واإلعتذار ألن
ما أردناه لم يتحقق اال جزئياً ،بسبب
ضعف إمكانياتنا».
املحامي محمــد صبلوح الوكيل
عن ضحايا املركب اعتــر أن «هناك
عالمات استفهام كبرية يف مسار عمل
الغواصة من األصل.
فكيف تغادر لبنــان من دون أن
تســتكمل مهامها املنصوص عنها يف
العقد ،وعلمنــا أنها غادرت إىل ميامي
من دون أن تســ ّلم تقريرها ومن دون
أن يتم اإلستماع إىل قائد الغواصة قبل
ســفره ،كما كنا طلبنــا من الجهات
املختصة».
ويــرى صبلــوح أن ريفي أراد
بالفعل أن يســاعد األهــايل وأن تصل

ّ
تتبخر أسرع من البرق
أسوأ خدمة وأغلى فاتورة و»الجيغابايت»

أه ً
ال بكم في "جمهورية حرامية اإلنترنت"
...مغارة علي بابا
النبطيـــة ـ رمـــال جونـــي
أهــاً بكــم يف «جمهوريــة حراميــة
اإلنرتنت» ،رشكات ترسق املواطنني باملليارات،
ّ
تتبخــر لتحقيق أرباح من جيبة
«جيغابايت»
املواطن ،وبأكثر خدمة يشرتك بها اإلنرتنت.
«معقول من أســبوع رشّجــت  5جيغا
طــاروا؟»« ،ما عــم بيهدي اإلنرتنــت»« ،عم
يرسقولنا الـــ« ،»4Gعم بكفوك الـ»4G؟ هذه
بعض تعليقات الناس الذين يشكون من ّ
تبخر
الـ 4Gوتكبّدهم أمواال ً طائلة شهرياً.
باملقلوب ،تســر خطة تطوير شــبكات
اإلتصاالت ،ارتفع الســعر أضعافا ً مضاعفة،
وساءت الخدمة أضعافا ً مضاعفة ،فأهالً بكم
يف جمهورية رسقة اإلنرتنت و»عاملكشوف».
مَن ِمن املواطنني ال يشــكو فقدان باقات
اإلنرتنت برسعــة خيالية ،تجــاوزت رسعة
ّ
يتبخر «كالسحر»
الربق ،فاإلنرتنت هذه األيام
وأسعاره تختلف من متجر اىل آخر ،والحبل عىل
الجرار ،فاألســعار مفتوحة عىل االرتفاع طاملا
سعر منصة صريفة غري ثابت.
أهال بكم يف مغارة اتصاالت عيل بابا ،حيث
غال وال يدوم ،فالوزارة رفعت التعرفة
اإلنرتنت ٍ
لتحســن جودة الخدمة ،ولكن مع األســف
تحوّلت خدمة االنرتنت نحو األسوأ ،و»بتطري»
برسعة.
اعتادت نجــوان عىل االشــراك بخدمة
الـ 20جيغا ،وكانت تدوم معها طيلة الشــهر،
املســتغرب بحســبها أن الـ 20جيغا باتت ال
تكفي سوى  10أيام فقط  ،وأكثر من ذلك بدأت
نجوان اعتماد نظام التقنني يف الخدمة ،ألنه عىل
ح ّد قولها «عم يرسقونا ونحن مبســوطني»،
وتضيــف «باتت فاتورتي الشــهرية تتخطى

الـ 900ألف لرية انرتنت فقــط يف وقت كانت
ســابقا ً ال تتجاوز الـ 70ألف لرية ،ما يعني أن
راتبي بات ال يكفي إنرتنت» .
«عاملكشوف» يتعرض املواطنون للرسقة،
الكل يشكو من رداءة الخدمة« ،وكأن االنرتنت
بيشــتغل لحالو ،وبيطري كمــان» يعلق فادي
محتارا ً يف أمره هل يوقــف خدمة االنرتنت ام
يبقي عليها ،فهو يحتاج اىل اإلنرتنت يف العمل،
يعمل يف مجــال التســويق  onlineومنذ رفع
التعرفة واالنرتنت يف هاتفه ال يدوم ســوى 11
يومــا ً لخدمة الـ 20جيغا ،قــرر أخريا ً خفض
الباقة اىل  5جيغا لتوفري فاتورته وتبلغ كلفتها
اليــوم  250ألف لرية وهــي تختلف بني محل
وآخــر ،فمثال الـ 20جيغا تبــاع يف العديد من
املحال بـ 450ألف لــرة يف حني وضعت وزارة
االتصاالت تسعريتها بـ 13دوالراً ،هذه الكلفة
الباهظة باالشرتاك بخدمة الـ 4Gبدأت تقصم
ظهر الناس ،حتى «فشة خلقهم االفرتاضية»
باتت باهظة الثمن يف لبنان ،والتقنني أمر واقع.
ّ
تخل يوســف عن الكثري من مشــاركته
االفرتاضية وقنّــن التواصل مع رفاقه وحرص
اســتهالكه اإلنرتنت فقط بأمــور محدودة،
اعتكف عن حضور الفيديــوات والظهور live
وقد اعتاد األمرين سابقا ً ألنه «ما بقى قادرين
نحمل فواتري إنرتنت فــوق الخيال» ،ويضيف
«حرامية االنرتنت يحققون أرباحا ً خيالية من
الناس ،فأقل مواطن يضطــر لدفع  600ألف
لرية شــهريا ً فقط لإلنرتنت ،هذا إن لم ِ
نضف
اليها االشرتاك الشهري ،ما يعني أننا وصلنا اىل
مرحلة تقنني االنرتنت والخدمة سيئة».
تبخــر االنرتنت كما ّ
ال عجب إن ّ
تبخرت
أموال املودعني يف املصارف ،وال عجب أيضا ً إن
تحول لبنان أغىل تعرفة انرتنت يف العالم ،ك ّل

الغواصة إىل األهداف التي أتت ألجلها،
وقد أُبلغ مؤخرا ً مــن فريق الغواصة
أنهــا بحاجة إىل تقنيــات أكرب إلتمام
العمل ...وأعتقد أن ريفي قام بما عليه
لكنه لم يكن يتوقع هذه النتيجة».
ويأســف صبلــوح أن تتحــول
الغواصة إىل مأســاة إضافية لألهايل،
ويكشف أنه وللمرحلة املقبلة «تقدمت
بإجراءات خاصة لــدى األمم املتحدة
وطالبــت بالضغــط عــى الحكومة
اللبنانية لكي تقدّم تحقيقا ً شــفافاً،
وقريبا ً ســتتبلغ الحكومة سؤاال ً عن
مجريات األمور وأنا أُع ّد ملفا ً ُ
أبلغ فيه
األمم املتحدة أن الشــفافية منعدمة
تمامــا ً يف قضيــة املركب ،وســألجأ
ملقاضاة كل مسؤول يف أوروبا».

مجلس التنفيذيين اللبنانيين
يسأل مولوي :ماذا فعلتم
دد السفارة السعودية؟
مع مه ِّ

علي هاشم مه ِّ
دد السفارة السعودية
إرسال بال إرسال وبكلفة عالية

ذلك يحصل يف بلد االنهيار ،بلد الكل فاتح فيه
«ع حســابو» يف ظل غياب الرقابة واملساءلة
واملحاســبة واألنكى زمــن إرضاب موظفي
الرشكتني للمطالبة باحتساب رواتبهم وفق
منصــة صريفــة .ال يرتدد الدكتــور محمد
بالقول إن «قوننة رسقة الناس باتت القانون
الوحيــد املطبق يف لبنــان ،النه يرشع رسقة
الفقراء بالقانون ،ولعل رسقة  4Gمن هواتف
املواطنني خري مثــال» .وأكثر يقول «مليارات
الدوالر تحققها الرشكتان شهريا ً من مواطن
يســعى لتأمني فرص عمل عرب اإلنرتنت ،وإذ
به يتحول فريسة .مع األسف تخطت فواتري
االنرتنت قــدرة الناس ففــي كل دول العالم
اإلنرتنت مفتوح ورخيص إال يف لبنان أســوأ
خدمة وأغىل فاتورة».
وكأنه كتب عــى املواطن أن يدفع رضيبة
سياســات الدولة الخاطئة والتــي أوصلته اىل
جهنم ،وجاء سوء خدمة الـ 4Gورسقتها ليؤكد
املؤكــد أننا يف مغارة عيل بابــا حيث هناك من
حقق أرباحا ً فــوق الخيال وهناك من يتعرض
للرسقة ،وكل الحق عىل شــبكات اإلرسال ،يا
للعجب!!

أصدر مجلس التنفيذيني اللبنانيني بيانا ً حول مجريات تهديد السفارة
السعودية يف بريوت سأل فيه وزير الداخلية عما ت ّم فعله تجاه هذا األمر .وقد
جاء فيه:
تابعنا كما تابع كل اللبنانيني والعرب مجريات تهديد السفارة السعودية
يف بريوت من قبل فار ومطلوب من بالده.
كما تابعنا باســتغراب كبري صمت الحكومة اللبنانية بكافة أجهزتها
عن هذا التهديد ،هذه الحكومة التــي تتغنى دائما ً بأفضل العالقات العربية
والخليجية والتي التزمت باملبادرة الكويتية كأساس الستعادة العافية لهذه
العالقات .كما تابعنا باستغراب شديد تمنيات وزير الداخلية والبلديات بسام
مولوي التي ال تعرب عن كالم شــخص يف موقع املسؤولية ،بل تمنيات ملراقب
لألحداث .وعليه ويف ضوء ترصيح الســفري السعودي األستاذ وليد البخاري
من وزارة الداخلية واملذكرة السعودية املقدمة لوزارة الخارجية اللبنانية ،ويف
ضوء غياب وضوح يف املوقف الرسمي ،ومن باب حرص مجلسنا عىل أفضل
العالقات اللبنانية العربية والخليجية تحديدا ً نود أن نسأل معايل وزير الداخلية
اللبناني:
 كيف دخل مهدد السفارة السعودية األرايض اللبنانية؟ هل هو الجئ؟ ام سائح؟ ام متسلل؟ هل تمت مالحقته بجرم تهديد السفارة وطاقمها؟ هل تمت مالحقته بجرم تحقري الدولة اللبنانية وأجهزتها؟ هل سيقوم لبنان بتسليم املهدد لسلطات بالده؟عىل أمل من أن نجد أجوبة ألسئلتنا من معايل الوزير ونعفي أنفسنا من
أزمة جديدة ،لبنان بغنى عنها .وأخريا ً وليس آخرا ً نتوجه إىل كافة املسؤولني
اللبنانيني الذين يتغنون دائما ً بحســن العالقات مع دول الخليج من رؤساء
ووزراء ونواب وأحزاب وهيئات اقتصادية وشــعبية ،بالقول بأن تحســن
العالقات اللبنانية الخليجية يحتاج إىل الكثري من العمل والقليل من الشعر.
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إنقطاع اإلتصاالت واإلنترنت يجعل الهواتف آالت حاسبة وكاميرات

إضراب موظفي "أوجيرو" والخليوي :نريد حقوقنا كاملة

صــيــدا  -مــحــمــد دهــشـــة
أزمــة جديدة أضيفــت اىل معاناة
الصيداويــن والجنوبيــن ،يف خضــم
اســتفحال الضائقة االقتصادية ودلت
عىل االنحــدار نحو املزيد مــن االنهيار
الكبري وتفكك الدولة وتراجع خدماتها،
بعدما اســتفاق ابناء املدينة ومنطقتها
عىل انقطاع تــام يف خدمات االتصاالت
واالنرتنت مــن "اوجــرو" ورشكتي
الخليــوي معــا ،عىل خلفيــة ارضاب
املوظفني والعاملني فيها الذين يطالبون
بتصحيــح رواتبهم بما يتناســب مع
الغالء املعييش.
وكان الفتا ً بعد ساعات قليلة عىل بدء
االرضاب ،انقطــاع االتصاالت الهاتفية
واالنرتنــت عــى غري عادة ،ملمارســة
مزيد من الضغــط عىل وزير االتصاالت
جوني القرم واملســؤولني املعنيني من
اجل االرساع بتلبية املطالب ،اذ حرضت
هواجس تكرار االحتجاجات الشــعبية
كما جــرى يف انتفاضة  17ترشين االول
 ،2019وقــد اندلعت بعــد قرار فرض
رسوم عىل خدمة "الواتساب".
يف مبنى "اوجريو" حرض املوظفون
والعاملــون ،لكنهــم لم يدخلــوا اىل
مكاتبهــم ،واقفلوا البوابة الرئيســية
بالجنازيــر الحديدية ،وعلقــوا الفتة
كتب عليهــا "ارضاب مفتــوح حتى
تحقيق املطالب" ،واحتشــدوا يف الباحة
الخارجية ،جلس بعضهم عىل الكرايس
تحت يفء االشجار ،وآخرون بقوا واقفني
يتبادلون اطــراف الحديث عن ســوء
االوضاع املعيشية وتدني الرواتب ووعود
الدولــة التي تبخرت ولــم يطبق منها

إقفال المبنى بالجنازير

إضراب موظفي «"أوجيرو"» في صيدا

يشء ،الجميــع عىل اعصابهم ينتظرون
تطورا ً ينصفهم.
مصدر مســؤول رشح لـــ "نداء
الوطن" املطالب بتصحيح الرواتب أسوة
بباقي موظفي مؤسسات الدولة والتي
لم تعــد تكفي ثمنا ً الجــرة االنتقال اىل
مركز العمل ،دفع غالء املعيشة الذي أقر
بدءا ً من االول من نيســان املايض ،وبدل
نقل عبــارة عن  95الف لــرة لبنانية،
واملساعدة االجتماعية الشهرية ،ناهيك
عن بدل الحضــور اليومــي والذي لم
يقر لهــم ،اضافة  600الــف لرية عىل
الحد االدنى لالجور وســواها ،مستغربا ً
ان تشــمل القرارات موظفي الوزارات
دون املؤسســات العامة" ،مؤكدا ً "اننا
لسنا هواة ارضاب ولكننا نريد حقوقنا
والعيش بكرامة ومساواتنا باآلخرين".
ورفــض املصدر وصــف االرضاب

يتطلب من اتصــاالت وانرتنت ملواكبة
تغطيته.
واالرضاب الذي قطع أوصال املناطق
وحوّلهــا جــزرا ً معزولة عــن بعضها
البعض وصامتة لســاعات عديدة قبل
عودة االنرتنت ،اثار ضجة يف االوســاط
السياســية والشــعبية والتجارية ،اذ
توقفــت غالبية املعامــات يف مختلف
ادارات الدولة ومؤسســاتها ،وصوال ً اىل
املصارف وسوق الصريفة حيث توقفت
عمليات الــرف وغاب الرصافون غري
الرشعيني عن شــارع ريــاض الصلح
الرئييس ما احدث فوىض وارباكا ً معاً.
وعــاد املواطنــون اىل اســتخدام
االتصاالت الخليويــة التي حلت مكانها
اتصاالت "الواتســاب" ،وتذكروا االيام
الخوايل مع الهواتف العادية ورســائل
الـــ "اس ام اس" ،قبل ان تحفل مواقع

إضراب تام شمل كل المناطق وقد
تأثرت سنتراالت صيدا والجنوب
والدامور والمزرعة والنهر والحمرا
وبيت الدين والنبطية وسواها
بمثابــة عقاب للمواطنــن ،وقال "انه
ارضاب تــام شــمل كل املناطــق وقد
تأثــرت ســنرتاالت صيــدا والجنوب،
الدامور ،املزرعة ،النهــر ،الحمرا ،بيت
الدين ،النبطية وسواها ،ما دفع القوى
السياســية الصيداويــة والجنوبية اىل
اجراء االتصاالت ملعالجة االمر ،ســيما
وان توقيتــه تزامن مع تنظيم مهرجان
إحياء ذكرى تغييب اإلمام القائد السيد
موىس الصــدر ورفيقيــه يف صور وما

التواصل االجتماعي مجددا ً بالتعليقات
الســاخرة عىل هذين االنقطاع والضياع
اللذين شــعروا بهما وغياب التحركات
االحتجاجية بسبب فقدان آلية التنسيق
التي كانت تتم عربها.
وقالت عبــر اليمن ،وهي موظفة
يف محل لبيع الثيــاب يف صيدا" :اليوم
ارتاحت والدتي من القلق عيل واالتصال
بي عدة مرات لالطمئنــان ،لقد تحول
هاتفها مج ّرد آلة حاســبة فقط ومن
دون اســتخدام" ،بينما قــال محمد
عزام "لقــد فقــدت اداة التواصل مع
العالم ولكنني لســت حزيناً ،اذ ارتاح
رأيس من سماع رنني اشعارات االخبار
العاجلة ومنها اســتمرار ارتفاع سعر
الدوالر والغالء وسواهما ،ولكن ال يمكن
االســتغناء عن النت طويال ً الننا نشعر
بضياع حقيقي".

ّ
الترشح بانتظار إنضاج الملف
مع تأجيل النقاش في تفاصيل

صفي الدين :إلنتخاب رئيس ضمن المهلة

أكــد رئيس املجلس التنفيــذي يف «حزب الله»
السيد هاشم صفي الدين «أننا سنصل إىل تحصيل
حقوق لبنان يف النفط والغاز من خالل املســارات
املتاحة بني أيدينــا وأحدها القدرة والقوة املوجودة
بني ايدينا وباعتمادنا عىل معادلة الجيش والشعب
واملقاومــة» ،واعتــر ّ
«أن االرسائيــي واالمريكي
يراوغان وال يمكــن أن نثق بكالمهما ونحن ننتظر
الوقائع» ،وأن «الكيــان الصهيوني يف حالة ارباك
كبرية ونحن سنبني موقفنا يف قضية النفط والغاز
بنا ًء عىل املوقف االرسائييل الرســمي ولن نعلق عىل
اإلعالم العربي».
ويف حديث اذاعــي أوضح صفــي الدين «أن
الرتســيم ال يعني التنقيب ،واملصلحــة أن يكون
الرتســيم والتنقيب معــا ً ألن الهــدف واملهم هو
التنقيــب» ،مبديــا ً اعتقــاده بـــ»أن األمريكي
واإلرسائييل سيعمدان عند انتهاء الرتسيم إىل إدخال
لبنان يف دهليــز التنقيب» ،ودعا «إىل رضورة وجود
آليات للحفاظ عىل ثروة لبنان من النفط والغاز كي
ال تضيع».

ورأى صفي الدين «أن هناك مشــكالً بنيويا ً يف
فهم طبيعة هذا البلد واألدوار والوظائف امللقاة عىل
املسؤولني» ،وأضاف« :إن البعض تعوَّد عىل طريقة
معينــة بأن يعتمد عىل الخــارج» ،مؤكدا ً «أن هذه
الطريقة انتهت» ،واعترب «أن هناك أناســا ً يف هذا
البلد تعودوا عىل «الشــحادة» ،وهي ثقافة يجب أن
تنتهي».
حكومياً ،أكــد صفي الديــن أن «حزب الله»
ســبّاق يف التعــاون ويعمل عىل تذليــل العقبات،
مشــرا ً اىل أن االطراف السياســية تُظهر جدية يف
الوصــول إىل حكومة «ونحن نعتقــد أنه يجب أن
تذلل العقبات وأن تطغى سياسة التنازالت من أجل
الوطن ومصلحة كل الناس» ،وأضاف« :العالج ليس
باستنكاف الحكومة إنما هو بالقرارات التي تعالج
الوضع املعييش لبداية االنقاذ».
رئاســياً ،دعا صفي الدين إىل أن يعمل الجميع
عىل «انتخاب رئيس جمهورية ضمن املهلة املقررة
وهذا مــا نعمل عليه ونحن نتواصــل مع الجهات
املعنية واملؤثــرة يف هذا امللــف ،والرئيس يجب أن

يحظى باألكثرية النيابية يف مجلس النواب» ،ورأى
أن «التهويل بالفراغ الرئايس يهدف إىل تحميل جهة
معينة املســؤولية عن ذلك» ،وكــرر أن حزب الله
«ال يرشــح أحدا ً إىل رئاسة الجمهورية ،نحن ندعم
واملرشــحون هم من يعملون» ،واستدرك بالقول:
«نحن مع أن نؤجل النقاش يف تفاصيل الرتشح إىل
رئاســة الجمهورية بانتظار إنضاج امللف ونحن ال
نحب االستهالك ،وقناعتنا أن امللف بحاجة إىل روية
وإيجاد مخارج تناســب وضع بلدنا» ،وأعرب عن
اعتقاده أن «األصل هو أن تسري األمور بشكل سلس
ومــا فهمناه وما أعلنه رئيــس الجمهورية أنه لن
يبقى دقيقة بعد انتهاء املهلة الدستورية» ،و»ندعو
إىل أن تجري األمور بشــكل ســلس يف ملف رئاسة
الجمهورية ويكفي البلد املزيد من اإلرباكات».
ورفض صفــي الدين التعليق عــى األحداث
العراقية« ،لكن ندعو دائما ً بالخري لهذا البلد العزيز
ونتمنى لشــعبه دائمــا ً أن يكون ملتئمــا ً بكافة
انتماءاته السياسية والطائفيةّ ،
ألن الشعب العراقي
بأمس الحاجة إىل أعىل مستوى من الوحدة والتكافل

واالبتعاد عن كل ما يثري األزمات» ،وقال« :ال نحبذ
عبارات مثل عرقنة لبنــان ولبننة العراق» ،واعترب
«أن العراق ولبنــان بلدان متشــابهان بالتعرض
لحمالت ،لكن الحديث عن أنهما ســاحتا نزاع بني
إيران وأمريكا غري دقيق».

لقاء يجمع الراعي مع بطاركة وكرادلة في بطريركية السريان في روما

الراعي مع البطاركة والكرادلة في مقرّ بطريركية السريان الكاثوليك

ذكرت بطريركيّــة الرسيان الكاثوليــك يف صفحتها عىل
فايسبوك أن لقاء عقد يف مقرها يف كامبو مارسيو يف روما جمع
بطاركة وكرادلة وشــارك فيه بطريــرك الرسيان األرثوذكس
اغناطيوس أفرام الثاني ،والبطريرك املاروني الكاردينال بشارة
بطرس الراعي ،وبطريرك األقباط الكاثوليك إبراهيم اســحق،
وبطريرك األرمن الكاثوليك رافائيل بيدروس الحادي والعرشون
ميناســيان ،ورئيس مجمــع الكنائس الرشقيّــة الكاردينال
ليوناردو ساندري ،ورئيس أساقفة فيينا الكاردينال كريستوف
شونبورن ،وعدد من األساقفة والكهنة.
خالل اللقاء ،رحّ ب البطريرك يونان بالبطاركة والكرادلة

ّ
خاصــة إىل الهموم
الذيــن لبّوا دعوتــه ،وتط ّرقــوا بصورة
والهواجس املشرتكة وســط التحدّيات الكثرية التي تجابهها
الكنيســة والبشارة يف أماكن شتّى ،ال ســيّما األوضاع العامّ ة
يف منطقة الرشق األوســط وتداعياتها عىل الحضور املسيحي
فيها.
كما تبادلوا اآلراء يف الدور الها ّم الذي تضطلع به الكنائس
يف الرشق للوقوف إىل جانب أبنائهــا يف محنتهم يف هذه األيّام
العصيبة ،وما تبذله من أجل تقديم ك ّل ما يمكن ملســاندتهم
بحســب اإلمكانيات املتاحة ،كي يتابعوا شــهادتهم للســيد
املسيح رغم الصعوبات.

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٢٢السنــــة الـرابـعـة
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جعجع :تغييب اإلمام الصدر هدفه تغييب
الشيعية اللبنانية الكيانية
غ ّرد رئيس حزب «القوات اللبنانية» ســمري جعجع عرب حسابه
عىل «تويــر» ،كاتباً« :أحد أهداف تغييب اإلمــام موىس الصدر هو
تغييب الشــيعية اللبنانية الكيانية التي تشــاركت مع الجماعات
األخرى بتأسيس امليثاقية اللبنانية .ويف هذه الذكرى األليمة لتغييبه
الـ 44نفتقــد إىل دوره يف إعادة االعتبار للجمهورية اللبنانية والدولة
اللبنانية ومعنى لبنان».

أهالي ضحايا انفجار المرفأ في بيت «"األحرار"»
زار وفد من أهــايل ضحايا انفجار مرفأ بريوت امس
البيت املركزي لحــزب الوطنيني االحرار يف الســوديكو
واجتمعوا اىل رئيس الحزب النائب كميل دوري شمعون.
ورشحت املحامية سيســيل روكز شقيقة الضحية
جوزف روكز للنائب شــمعون سبب ارصارهم للحفاظ
عىل ما ّ
تبقى من االهراءات وذلــك من اجل اقامة نُصب
تذكاري .فأيّد شمعون فكرة اقامة نُصب كهذا «احرتاما ً
لذكرى ضحايا اكــر جريمة يف عرصنا الحديث رشط ان
يكون ضمن مرشوع مكتمل العادة تأهيل املرفأ بطريقة
حديثة وفعّ الة».

صيادو مرفأ ببنين  -العبدة :لتعزيل المرفأ
وتطويل السنسول الحجري

صيادو مرفأ ببنين

وشدد عىل «أن املطلوب اليوم اإلرساع
بتعزيــل هذا املرفأ من األتربة والرواســب
التي قد تســد مدخله األمامي أمام حركة
املراكــب من جهــة ،وصيانة السنســول
الحجري وتطويله وتقويته ورصفه ،األمر
الذي يحجب مياه البحر (النو) ويمنعها من
التقدم باتجاه مرىس املراكب من جهة ثانية،
وبالتايل ســيحمي مصــدر رزق ألكثر من
 1200عائلــة ،وما يزيد عن الـ  200مركب
موجودة يف هذا امليناء».
ويــرح الصيــادون أوضاعهم وما
آلت إليه أحوالهم املعيشــية من صعوبات
نتيجة عــدم اهتمام املعنيني بهــذا املرفأ

وعدم تحمّ لهم مســؤولياتهم تجاه مئات
العائالت التي تستفيد منه .ويرى الصيادون
أنهم مرتوكون ملصريهم« ،فكل مناشــدات
البحّ ارة هنا للدولة واملعنيني عمرها عرشات
الســنوات والنتيجة هي هي ،املرفأ يتآكل
يوما ً بعد يوم وال من يح ّرك ساكنًا».
تجدر اإلشارة إىل أن مرفأ عكار الثاني
يف قرية العريضة الحدودية يعاني هو اآلخر
من مشكلة الرواسب والحجارة التي توشك
أن تس ّد مجراه وقد رفع األهايل والصيادون
الصــوت برضورة تعزيله قبــل أن تتوقف
األعمال فيه بشكل نهائي وحرمان الناس
هناك من مصدر رزقهم الوحيد املتبقي.

توقيف محتال ينتحل صفة ضابط ومرافق لشخصية مهمة

من هي التي دفعت  320ألف دوالر مقابل جنسية إماراتية؟
يف إطار املتابعة اإلســتعالمية التي
تقوم بها شعبة املعلومات يف قوى األمن
ّ
لتقص الجرائم وكشــف هوية
الدّاخيل
مرتكبيها وتوقيفهم ،توافرت معلومات
لهذه الشــعبة عن قيام مجهول بتنفيذ
العديد من عمليات النصــب واإلحتيال،
آخرها طالت مواطنة دفعت له مبلغ 320
ألف دوالر أمريكي مقابل االستحصال لها
وألفراد عائلتها عىل الجنسية اإلماراتية،
بعدما أوهمها أنــه ضابط أمني ومرافق
إحدى الشخصيات املهمة يف البالد ،وعىل
عالقة وطيدة بالعائلة الحاكمة يف الدولة
ّ
توصلت
املذكــورة .ونتيجة املتابعــة،
القطعات املختصة يف شعبة املعلومات إىل
تحديد هويته ،ويدعى :م .د( .مواليد عام
 ،1993لبناني) وهو من أصحاب السوابق
بقضايا خطف وتجارة أســلحة وابتزاز

مســـاحة حـــرّة

أه ً
ال بكم في بالد الجرائم
المباحة للجميع مجانًا
الـمـحـامـي فـؤاد األسـمــر
القضاء سلطة دستورية من بني
السلطات الدستورية الثالث يف الدولة
اللبنانية.
ّ
تتول املحاكــم املختلفة
فبينما
ّ
البــت بالنزاعــات
اإلختصاصــات
والدعاوى املعروضــة عليها والحكم
ّ
تتــول النيابات العامة،
بموضوعها،
ّ
تقص الجرائم
بمعاونة القوى األمنية
ّ
وتعقب الفاعلني وإحالتهم عىل قضاة
التحقيــق واملحاكم توصــا ً إلصدار
ّ
بحق املجرمــن والتعويض
األحكام
عىل املترضرين.
من البديهي القــول ،إن غالبية
ّ
واملعقــدة ،توجب
الجرائــم املهمّ ة
مسارعة القوى األمنية ،تحت إرشاف
ورقابــة النيابة العامــة ،للمبارشة
بالتحقيق ومســح موقــع الجريمة
وضبط األدلة واســتقصاء املعلومات
واســتماع الشهود وســوى ذلك من
إجــراءات تؤدي إىل كشــف الجرائم
وتحديد هوية الفاعلني واملشــركني،
وإن اإلهمال أو التأخر عن إتمام هذه
اإلجراءات يؤدي عامة اىل ضياع معالم
الجريمة وفرار املجرمني من العقاب
وباملقابل ضياع حقوق الضحايا.
والواقــع أن القضــاء الجزائي،

املرضب منذ أمد بعيد جدا ً عن مالحقة
كبار املجرمني الذيــن رسقوا خزينة
الدولــة ودمّ روا البــاد ،أرضب اليوم
تماما ً عن العمل ،وذلك أســوة بباقي
املحاكم .إذ يرفض قضاة النيابة العامة
إحالة أي شكوى عىل التحقيق ،مهما
كان نوعها أو طبيعتها أو خطورتها،
وحتى يرفضون اإلجابة عىل أي اتصال
من القوى األمنية بخصوص الجرائم
املشهودة والتحقيقات الجارية.
فيا أيهــا اللبنانيــون واألجانب
والنازحــون والالجئــون ،املقيمون
والطارئون ،أهــا ً بكم يف بالد األرض
املستباحة ،أهال ً بكم يف بالد العصابات،
عصابات السلطة وعصابات الشارع،
أهال ً بكم يف وطــن الجريمة املتف ّلتة،
اقتلــوا وارسقــوا وانهبــوا وه ّربوا
واظلموا وعربدوا ما شــئتم فالدولة
غائبة والقضاة مرضبــون والقوى
األمنية عاجــزة ولن يســألكم أحد
أو حتــى يعاتبكم عــن أي جرم قد
ترتكبونه.
كل يشء مبــاح يف دولة الحاكم
فيها «مــا خصو» واملســؤول عديم
املسؤولية واملؤتمن «حرامي» ،فممّ ن
الخوف واالتكال فقط عىل «الزند»؟!
واألخطر ماذا ينتظرنا بعد يف هذه
العصفورية؟

«"الخارجية"» مع حل ّ سلمي
للخالف العراقي الداخلي

الشــمــال  -مــايــز عــبــيـــد
يستمر السنســول الصخري يف مرفأ
ببنني  -العبــدة بالتــآكل والتصدّع بفعل
األمواج ،وقد باتت تحت ّل األتربة مســاحة
واســعة من مياه املرفأ ويتحول عمقه من
ميلء باملياه إىل مــيء باألتربة ،حتى بات
املرفأ مهددا ً بإقفال مدخله .ولهذا الســبب
يبدي الصيادون اســتياءهم من مماطلة
املعنيني يف اإلستجابة ملطالبهم ،ويطالبون
املعنيني يف وزارة األشــغال العامة والنقل
والهيئة العليــا لإلغاثة ،باإلرساع يف إصالح
وضع املرفأ قبل أن تحــ ّل الكارثة ويتوقف
الجميع عن العمــل األمر الذي يهدد مصري
مئات العائالت يف ببنني وجوارها.
وقال مختار ببنني محمد البســتاني
لـ»نداء الوطــن» إنه ومنــذ أكثر من 15
ســنة وهذا املرفأ مــن دون صيانة ويأتي
املسؤولون إىل هنا ويتفقدون األوضاع من
دون أي نتيجة».
وأضاف« :لقد وعدني وزير األشــغال
العامة السابق يوســف فنيانوس يف حلقة
«صــار الوقــت» يف  2019بأنه ســيعالج
املوضوع وبقيت الوعود من دون نتيجة».
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ورسقة واحتيال وانتحال صفة وســبق
أن أوقفته الشــعبة يف العام  2019بجرم
خطــف ،وأخيل ســبيله بتاريخ -9-29
 ،2021بحسب ما أفادت املديريّة العامّ ة
لقوى األمن الدّاخيل ـ شــعبة العالقات
العامّ ة يف بيان.
وقد أعطيت األوامر للعمل عىل تحديد
مكان تواجد املدعــو «م .د ».وتوقيفه.
وبتاریــخ  ،2022-8-20وبعــد عملية
رصــد ومراقبة ،قامت إحــدى دوريات
الشعبة باســتدراجه اىل محلة الحازمية
ّ
ونفذت كمينا محكما ً أسفر عن توقيفه.
وبتفتيشــه ،ضبط بحوزتــه العديد من
البطاقات التي يســتخدمها يف عمليّاته
االحتياليــة .وبالتحقيق معه اعرتف بما
نســب إليه .فأجري املقتىض القانوني
بحقــه ،وأودع مــع املضبوطات املرجع

املختص بناء عىل إشارة القضاء.
وقد أغفــل البيان هويــة املحتال
الكاملــة كما أغفل هوية الســيدة التي
ارتضت أن تدفــع  320ألف دوالر مقابل
الحصول عىل الجنســية ولم يقل ما إذا
كانت عىل علم بأن العملية ال تشــوبها
عيوب وليس مشكوكا ً بأمرها.

أعلنت وزارة الخارجية واملغرتبني يف بيان امس انها تتابع «باهتمام بالغ تطور األوضاع
يف العراق الشــقيق ،وتعرب عن ارتياحها للخطوات املتخــذة لضبط النفس وعدم التصعيد
واالحتكام اىل لغة العقل واملؤسسات واعتماد الحوار وسيلة لتسوية النزاعات».
وشــددت الوزارة «عىل أهمية حل الخالفات الداخلية بالطرق الســلمية ،بما يحقق
تطلعات الشــعب العراقي يف الرخاء واالستقرار واالزدهار» .كذلك ذ ّكرت «باملوقف اللبناني
الثابت الداعم لوحدة وسيادة واستقالل وأمن العراق».

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
خالصة حكم
صادر عن محكمــة الجنايات يف بريوت
غ  -2 -بالصورة الغيابية.
لقــد حكمت هــذه املحكمــة بتاريخ
 2022/7/4عىل املتهم عباس عيل حبيب
جعفر سجل /15دار الواسعة
جنسيته لبناني محل إقامته دار الواسعة.
والدته فاطمة عمره  1988أوقف غيابيا ً
بتاريخ 2021/1/5
بالعقوبة التالية أشــغال شــاقة مؤبّدة
وخمسني مليون لرية غرامة.
وفقا ً للمواد  125مخــدرات من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وقررت اســقاطه من الحقــوق املدنية
وعينت له قيمــا ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
يف 2022/7/6
الرئيس
محكمة جنايات بريوت
التكليف 447
خالصة حكم
صادر عن محكمــة الجنايات يف بريوت
غ  -2 -بالصورة الغيابية.
لقــد حكمت هــذه املحكمــة بتاريخ
 2022/7/4عــى املتهم حســن عيل
حبيب جعفر سجل /15دار الواسعة
جنسيته لبناني محل إقامته دار الواسعة.
والدته فاطمة عمره  1985أوقف غيابيا ً
بتاريخ 2021/1/5
بالعقوبة التالية أشــغال شــاقة مؤبّدة
وخمسني مليون لرية غرامة.
وفقا ً للمواد  125مخــدرات من قانون

العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وقررت اســقاطه من الحقــوق املدنية
وعينت له قيمــا ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
يف 2022/7/6
الرئيس
محكمة جنايات بريوت
التكليف 447
خالصة حكم
صادر عن محكمــة الجنايات يف بريوت
غ  -2 -بالصورة الغيابية.
لقــد حكمت هــذه املحكمــة بتاريخ
 2022/7/6عىل املتهم شــادي محمد
نور هاشم سجل /63الغبريي
جنســيته لبناني محل إقامته املعمورة
قرب الصيدلية ملك فادي هاشم.
والدتــه انغــام عمــره  1979أوقف
اداريا ً بتاريــخ  2019/7/22وجاهيا ً
يف  2019/7/26وأخــي ســبيله يف
2019/12/10
بالعقوبة التالية أربع ســنوات أشــغال
شاقة مؤقتة.
وفقا ً للمواد  507من قانون العقوبات.
ٍ
مناف للحشمة.
الرتكابه جناية فعل
وقررت اســقاطه من الحقــوق املدنية
وعينت له قيمــا ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
يف 2022/7/14
الرئيس
عنه القايض مالّك
محكمة جنايات بريوت
التكليف 447
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ينتقل إليها ليل اإلثنين في الحادي والثالثين من تشرين األول

الجنرال اشتاق إلى الرابية ...فهل اشتاقت الرابية إلى الجنرال؟
الى محبي الحسابات واألرقام :ستون يومًا بعد وتنتهي والية «فخامتو» ،والى محبي التغيير :إقترب ،والى الشامتين:
«هانت» ،والى محبي الجنرال« :عون راجع» الى الرابية .ستون يومًا و»يرجع» العماد ميشال عون من قصر بعبدا الى فيال الرابيه.
ستة أعوام  2200 -يوم  -أمور كثيرة تبدلت .وأمور كثيرة ستتبدل .ميشال عون ،ليل الحادي والثالثين من تشرين األول
 ،2022س ُيصبح رئيسًا سابقًا لجمهورية ما عاد فيها إال اإلسم!
نـــوال نـــصـــر
بلدة الرابيــة املتنية ســتعود مق ّر
العماد .أصــل اإلســم «املرتفع» ،وهي
املرتفعة عن سطح البحر  193مرتا ً فقط،
وتبعد عــن بريوت  14كيلومــراً ،وعن
بعبدا  18كيلومرتاً .هي بلدة نموذجية يف
التنظيم املدني ،إستقبلت قبل  17عاماً،
يف الســابع من أيار  ،2005ميشال عون
املنفي بعبــارات من نوعbien venue“ :
 ”dans votre Libanو»أهــا وســهال
بعودة الوطــن اىل الوطــن» فما حالها
اليــوم؟ الرابية يف  2022مــا عادت كما
كانت يف  2005وشوارعها أصبحت كئيبة
وكثري من فللها مهجور وشبابها غادروا
ومش «راجعني».
وراء الحاجز في آخر الطريق فيال الجنرال (رمزي الحاج)
زمان ،قبل  17عاماً ،عاد ميشــال
«زفت» وما عداها ،مواد تعبيد الطرقات
مالك .وهناك فيال أيضا قريبة جدا ً وعىل
عون اىل ربوع الوطن ،ليســكن يف الرابية
أســعارها ،مثل كل يشء ،نــار .يومها
مدخلها ثالثة أحرف .SHS :ويومها كانت
ال يف حــارة حريــك حيث وُلــد وحيث
ُ
ســيجت «فيال عــون» يف الرابية  -كما
أصداء زمامــر «تراتاتا» تصدح عاليا ً يف
جــذوره ،ويومها ســكن الفيــا التي
ارجاء تلك الشوارع الراقية .اليوم ندرت
عُ رفت  -بشــادر أخرض كبري وكامريات
اشــراها ألكســندر بــوري ،يف بدايات
تلك الزمامري كثرياً.
مراقبة و ُركز يف محيطها رشيط شــائك،
الحرب اللبنانية ،من جــورج هزلداين،
مثــل تلك األرشطــة التــي تفصل بني
وســكنها فرتة طويلة صهر بوري جاك
الفيال القديمة مهجورة
املتظاهرين اليوم ،أصحاب
صحنــاوي ،وقدمهــا اىل
تم ّر األيــام رسيعة .مثــل البارحة
الحقوق ،وبــن املتصدين
ميشــال عون .الفيال اليوم
مهجورةُ .
غادر ميشال عون قرص بعبدا اىل فرنسا.
لهم ،وجُ لبت كنبات جديدة
وشيّدت اىل جانبها
الفيال القديمة
ومثل البارحة عــاد .ومثل البارحة غادر
بلــون «بيــج» للصالون
عىل بعــد أمتار ،فيال جديدة
مهجورة والفيال
الرابيــة اىل القرص الجمهوري رئيســاً.
وأجهزة كهربائية مطبخية
قيل أنه متنــازع عليها قبل
الجديدة تنتظر
و»غمضوا عني فتحوا عــن» ويعود اىل
وأرسة وتجهيزات
جديــدة
أن ينتفض مكتــب اإلعالم
ّ
الرابية ،لكن الرابيــة ولبنان تغريا كثرياً.
مكتب صغــر ،بالكاد كان
يف القرص الرئــايس يف العام
وصول الجنرال
حتى عديد عنارص بلديــة الرابية يومها
 2021معلنا ً «أن فخامته بدأ وحاجز يمنع التصوير يتسع لزوار ال يزيد عددهم
وكان  17عنرصا ً تغري .وعد هؤالء لم يعد
عن أصابع اليــد الواحدة،
بناء منزلــه يف العام 2014
يكفي ملنع حتى هجمات عنارص الحرس
أما إذا زاد عددهم فكان اإلجتماع يُنقل،
وانتهى من ذلك يف منتصف العام »2016
العونــي القديم من الوصــول اىل منزل
بحســب «عونيني» قدامى ،اىل الصالون.
أي قبل انتخابه رئيسا ً «واألرض اشرتاها
حاكم مرصف لبنان رياض سالمه.
«فيال عون» (وعمرها اإلنشــائي اصبح
بحسب األصول».
«الرابية تُرحّ ب بكم» .هكذا تستقبل
اليوم  37عاما) كانت بالكاد تبعد مسافة
 250مرتا ً عن فيال الياس امل ّر ،وقريبة جدا ً
البلدة من زمان وزمان زوارهاWelcome :
حيطان التعاسة
 .to Rabiehالشــوارع مرقمــة .املباني
من فيال ســكنها الدكتور حبيب شارل
ميشــال عون راجــع .والتيار الذي
نزل يف أغنيته « َع األرض والســيادة هيي
حدودو هدم حيطان التعاســة وخافو
منو وخافو منو ومن وجودو» سيعود اىل
الرابية والتعاسة أطنان والحدود مرشعة
والوجود عليه ألف عالمة استفهام.
يومها ،قبل  17عامــا ،كانت أحياء
الرابيــة ،وتحديــدا ً الشــارع  17حيث
انتقل ،تســتع ّد الستقباله قبل أشهر من
وصوله .تزفيت وتأهيــل وأعمال تلزيم
شــملت شــوارع محيطة مثل  12و14
و .16يومها كان هناك بحبوحة و»زفت»
الطرقات كثريا ً أما اليوم ،فالحياة وحدها

أهال بكم

الرابية الجميلة

الفيال الجديدة كما القديمة في الشارع 17

مرقمة .والطقس كئيب والرطوبة عالية.
نعرب يف جادة شكري حنا شماس ونبدأ يف
ع ّد أرقام الشوارع :واحد ،إثنان ،ثالثة...
الشــارع  ...16 ،15 ،14نتابع فنصل اىل
الشارع رقم  .17هنا فيال عون السابقة.
حاجز وحديد فاصل وشارع مقابل تماما
تظلل أغصان األشــجار معامله وتخفي
األغصــان الكثيفة حتى رقم الشــارع.
ننظر أكثر ،ندقق أكثر ،فنقرأ عبارة تذيل
آرمة رقم الشــارع :فيال الدكتور شارل
مالك .هما جاران اآلن .عنرص أمني وآخر
مدني عند الحاجز والتعليمات واضحة:
التصويــر ممنــوع .الدخــول ممنوع.
واألســئلة ممنوعة .نلتزم ونعود أدراجنا
ونحن نســرق بعض النظــرات صوب
الفيال القديمة التي سكنها الجنرال قبل
انتقاله اىل بعبدا .ثمة صورتان قديمتان
كبريتان ما زالتا شبه معلقتني عىل الرغم
من آثار عوامل الوقت والطقس عليهما.
فيال عون (الصحناوي -بوري) مهجورة.
لم يســكنها أحد بعد الجنــرال .وجاك
الصحناوي ،بحســب احد موظفي بلدية
الرابية ،يســكن حاليــا يف فيال أخرى يف
الشارع رقم  1يف الرابية ويستطرد« :الله
نعم عىل هؤالء باملــال الوفري ...والفيال
املهجورة إذا كانت تســاوي اليوم مليون
دوالر فسيصبح ثمنها بعد سنة مليوني
دوالر« ...مش أحــى ما يحط مرصياتو
المغادرة...حتمًا
بالبنك ويطريوا».
الجنرال سيغادر حتماً ،ليل الحادي
رفــاق الجنــرال كانــوا كثرييــن
والثالثني مــن ترشين األول ،قرص بعبدا.
أيام زمــان .وكثري من هــؤالء ما زالوا
هذا ما نقل عنه .وهو قال علناً :أشــتاق
يحبونه لكنهــم ال يحبون أن يقال عنهم
اىل الرابية.
«باســيليني» لذلك ابتعدوا كي ال يوسموا
بسام خرض آغا يتذكر يوم كان يزور
أنهم يعيشــون يف جلبابه.
الجنرال يف الرابية ويختلف
أحدهم يتحدث عن شــقة
الحقا معه« :كانت الفيال
كان يسكنها ميشال عون ال شعارات وال زمامير صغــرة نوعا ً مــا ويوم
زمن أول بروزه يف مؤسسة
يكون اإلجتمــاع كبريا ً كنا
الجيــش ،يف الرابية أيضاً ،وال صوَ ر وال ناس وال ننتقل اىل نــادٍ يف الرابية أو
جنــب محطــة البنزين ،استعدادات وال من نجتمــع يف أوتيل رويال».
إختلف اليــوم خرض آغا
«كانت عاديــة جدا ً وأقل» .يفرحون أو يحزنون
نســأله :قبــل  17عامــا ً
مع الجنرال لكنه لم ينس
إســتقبلته بلدية الرابيه بالطبل والزمر
تلك «الخربية» التي ســمعها منه مراراً:
ونرشت األعالم اللبنانيــة وأعالم التيار
«بــأن جدته ،التي عاشــت مئة وثالث
ّ
ووفرت الحــرس ملحيط الفيــا فماذا
سنوات ،كانت تغني له« :يا بو امليش يا
عنها اليوم؟ يجيــب« :ال يزيد عديد كل
بو امليش قدي بدك تعيش» .اليوم خرض
العاملني يف البلدية ،مــن رئيس البلدية
آغا إنتقل اىل ضفة بعيدة جدا ً عن ضفة
عصام الشماس حتى أصغر عنرص ،عن
التيار الوطني الحر أللف سبب وسبب.
عرشيــن ،واألجور ال تزيــد عن مليوني
هو كان يــزوره منــذ كان يف باريس،
لرية ،ويتناوب الحــراس عىل العمل .وال
حيث سكن الجنرال طويالً وكان يرتدي
أعتقد أن بقــدرة البلديــة اليوم توفري
القميــص والبنطال بال ربطة عنق .وقد
حماية إستثائية ألحد».
يعود اليوم ،بعد عودتــه اىل الرابية ،اىل
عاداته .وقــد يعود اىل لقاء بعض رفاقه
نســر يف الرابية .فلل كثرية غطاها
القدامــى الذين ما زالوا عىل قيد الحياة.
ورق الشــجر وهجرها أهلها .ثمة فيال
واييل ،شقيق جان عبيد ،كان رفيقه منذ
يقــف أمامها ثالثة شــباب ،كبريهم يف
مدة طويلة .وقد يعودان.
الواحدة والعرشين ،نسألهم عن الرابية
ستون يوما ً وتتبدل أمور كثرية.
و»الجنرال» وتراتاتا وطموحهم وأملهم
بلبنــان الغــد؟ تصل مركبــة ثانية ثم
ثالثة ...الشــباب جميعا ً أتــوا ليمضوا
عطلة صيفية ثم يســافرون إبتدا ًء من
اليوم اىل دول لفظهم لبنــان إليها .هذا
يعــود اىل كاليفورنيــا وذاك اىل باريس
وثالــث اىل بريطانيا ورابــع اىل برلني...
حتى ميشال عون نفسه ،صديقهم الذي
اســمه عىل اســم الجنرال ،سيغادر اىل
دبي .ينادونه مبتســمني« :ت ّع يا عون».
ينادونه ليتحدث فيبتســم مــردداً« :انا
عون الدامور مش عــون حارة حريك».
يقول هؤالء الشــباب« :ال يهمنا أحداً .ال
تعنينا السياسة .و»قرفنا» من وعود كل
السياســيني .إنهم مثل من يعرب طريق
الفــوروم دو بريوت باتجاه الدوره ،يرى
«ســحبة» ويعرف أن يف آخرها ستكون
زحمة ســر ،لكنه يأمــل يف كل مرة أن
تكون الطــرق مفتوحــة ويف كل مرة
يعود ويقــع يف الفخ» .يتكلم الشــباب
بنربة عالية وبلهجة الواثق أن البالد «ما
عادت لهم حتى إشــعار آخر» .نحاول
أن نقنعهــم بالعكس فتطلق ســيارة
أخرى وصلت للتــوّ زمورها ليصعدوا يف
سياراتهم ويغادروا معا ً اىل مكان جميل
ينهون فيــه إجازتهــم يف لبنان .هؤالء
يستحقون األفضل.

Life
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مسرحية جديدة لفرقة "فحم"

بين مدينة أورفليس وأزمات لبنان:
ماضي ...حاضر و"برنص"

ض مميّز ٍ لممثّلين
بعد انطالق المشهد األ ّول ،تشعر أنّك أمام عر ٍ
محترفين .بين ّ
النص المتماسك ،والرسائل التراجيدية التي تسلك طريقها
ّ
والحس الفكاهي ،وبين األداء المسرحي الذي
بسالسة بين الكوميديا
أتقن كل ّ ممثّل تجسيده ألكثر من شخصية مختلفة ،سرعان ما تجد
نفسك ُ
كمشاهد مندمجًا كليًّا في أجواء المسرحية ،حتى تكاد تنسى

ّ
أن معظم الذين يقفون أمامك على هذه الخشبة ،هم أطفال
ومراهقون .مسرحية "ماضي ،حاضر وبرنص" لفرقة "فحم" ،التي
ُعرضت مساء األحد الماضي على مسرح الكلية الشرقية في زحلة،
هي مستوحاة من أجواء كتاب "النبي" لجبران خليل جبران ،ومن ّ
نص
"البرنص" للكاتب والمخرج المسرحي طوني الصلماني.
يف النظافة ح ّد "الرسسبة" ،إال أنّها ترصّ
عــى البقاء يف املدينة رغــم كل الظروف
الصعبة ،ما يعكس بال ش ّك مبدأ التشبّث
يف أرض لبنان .وكانــت الفتة عبارة "إذا
ّ
بينضف؟".
ف ّلينا ،مني

ريــــــتــــــا ابــــــراهــــــيــــــم فـــــــريــــــد
قبل دقائق من بدء املرسحية ،قلق
وتوتّر يف الكواليس .املمثّلون اليافعون
يواجهون خوفهم الربيء باالنشغال يف
التحضري .ينهمكون يف اســتعداداتهم
ّ
ويتنقلون برسعة بني الفوىض الجميلة
يف ثيابهم وأغراضهم وعدّتهم .يشعرون
أنهم أمام مسؤولية كبرية .فتمريناتهم
األسبوعية التي امتدّت اىل ستة أشهر،
ســيقطفون ثمارها بعد قليل يف هذه
املرسحيــة .يشــت ّد خــوف البعض.
فيقرتب منهــم زمالؤهــم ويعملون
عىل تشــجيعهم وإضحاكهم ومدّهم
بالقوة .يغمرونهم بمحبة كبرية وطاقة
إيجابية هائلة ،قد تكون أجمل ما جمع
بني هؤالء املمثلني الشباب.
يف الخارج ،صالــة ممتلئة بحضور
من مختلــف األعمار .مــن الرائع كرس
مفهــوم املركزية يف املــرح وإحيائه
يف البقاع بعــروض دائمة من شــأنها
إعــادة تعزيز األنشــطة الثقافية .وهذا
بالضبط ما تقــوم به فرقة "فحم" رغم
كل الصعوبــات املاديــة والحياتية التي
نواجهها اليوم يف لبنان.

جسر عبور بين أورفليس
ولبنان اليوم

تبدأ املرسحية بمشــهد إيحائي
تفاعيل ،مع موســيقى ت ّم اختيارها

يجمعهم شغف الفنّ والمسرح

أعضاء فرقة "فحم"

بعناية لتتناســب مع املشهد .تفاعل
قوي من الجمهور يرتافق مع تصفيق
حا ّد عند دخول كل مشرتك .ثم ينطلق
العرض الذي تدور أحداثه بني حقبتني
زمنيتني مختلفتني .البداية مع الحقبة
املعــارصة ،التي تســ ّلط الضوء عىل
املشــاكل اليوميــة ألرسة مؤ ّلفة من
أب وأمّ ،مطعّ مة بحــوارات تقليدية
فكاهية ،وعبــارات مضحكة مبكية
من التي اعتدنا ســماعها يف حياتنا
اليومية .وبعد قليل ،نكتشف بأسلوب
مضحــك ّ
أن هــذه األرسة أنجبت 21

طفالً ،لكل منهم مشــاكله الخاصة،
والجامع بينهم هــو "الربنص" الذي
ّ
يتوسط املرسح.
تنتقل األحــداث اىل الحقبة القديمة
حني يطلب الوالد من أحــد أبنائه املولع
بالقراءة أن يناوله كتاب "النبي" لجربان
خليل جربانُ .
وهنا نعود بالزمن سنوات
عدة اىل الوراء ،نحو مدينة "أورفليس".
والالفت يف القصة ،هو جرس العبور
بني املايض والحــارض الذي أتقن الكتّاب
واملخرجــون الثالثة للفرقة تصويره كي
يش ّكل إسقاطا ً عىل أزمات لبنان الحالية

التي نعيشها .شخصية املصطفى كانت
حارضة أيضــاً ،ومقاطع من النصوص
األساســية لجــران ،مــع مقطوعات
موسيقية ولوحات راقصة.
وبحســب املرسحية ،هنــاك أرسة
شديدة البخل تعيش يف أورفليس ،اكتشفت
الحقا ً ّ
أن ك ّل األموال التي صمّ دتها فقدت
ّ
تظن أنّها ســعيدة
قيمتها .وأرسة أخرى
دوماً ،حتى أيقن أفرادها من خالل األزمة
أهميــة أن ّ
يعب اإلنســان برصاحة عن
حزنه وقلقه ،تمهيدا ً للمصالحة مع ذاته.
هوس
وصــوال ً اىل أرسة أخرى تعاني من
ٍ

ومن الجديــر ذكــره ّ
أن املرسحية
تتضمّ ن عددا ً كبريا ً من املواقف الكوميدية
التي ّ
جســدها املمثلون بأسلوب عفوي
خال من أي جهد ،من دون الحاجة
بحت ٍ
اىل اإلبتذال أو التفوّه بالعبارات السوقية.
هم شــبان وشــابات وأطفــال من
مختلف الطوائف واملذاهــب واإلنتماءات،
ّ
للفن واملرسح،
يجمع بينهم شــغف كبري
وللتعبري عن أنفسهم بأرقى الطرق .هؤالء
الذين يســتقبلون الحياة بك ّل هذا األمل،
يعتنقون فكر الحرية والتف ّلت من القيود
الباليــة والحواجز بينهــم وبني اآلخرين،
ترجموا ذلك يف كيمياء واضحة بني بعضهم
بعيدا ً عن أي حواجز أو أحكام مسبقة ،ويف
تط ّلعاتهم اىل وطنهم ،ويف إيمانهم العميق
ّ
بأن الثقافة هي عنرص أسايس للتغيري.
إال ّ
أن هؤالء الشــبان والشــابات
لــم يدركوا ربّما ،أنّهــم التحموا بالفعل
يف أجــواء املحبة الطاهــرة النقية التي
تحــدّث عنها جربان خليــل جربان عىل
ّ
وجســدوها بأصدق
لســان "النبي"،
وأجمل أسلوب ،من خالل الروح الجميلة
والطاقة اإليجابية التي تجمع بينهم.

لقطات من التمرينات

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

تجد نفسك مرهقا ً نظرا ً إىل
كثرة األعباء وتزامنها .قد
تشكو من وعكة صحية.

تسمح لك الظروف بتلطيف
األجواء والوقوف اىل جانب
األحباء ،فال تتأخر.

تناقش تفاصيل عقد وقد تحصد
ربحا ً أو تقديرا ً لجهودك السابقة.

تتمتع برسعة بديهة وقدرة
هائلة عىل استيعاب األمور
وح ّل املشاكل.

تترسع بتوظيف أموالك
ال
ّ
بل سارع اىل تسديد الديون
أو املستحقات.

ال تنجرف وراء األفكار
السوداء وابحث عن السالم.
ال تجازف وال تهدد استقرارك.

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

تكون متفائالً رغم الرتاجع
املعنوي من حولك .هناك قبول
واسع تجاهك وهذا يخفف
من قلقك و توترك.

تكتّم وحافظ عىل أرسارك
وال ّ
تعب عن كل افكارك أمام
بعض الوصوليني.

تبد ُو مرتاحا ً وقادرا ً
عىل تجاوز العقبات النفسيّة
وغريها من الهموم.

ّ
ّ
وخصص الوقت
دقق يف التفاصيل
الكايف للتأكد من كل املعطيات.

إنها فرتة مُرهقة تتطلب
جهودا ً إضافية وتنظيما ً جيدا ً
لألولويات واألعمال.

تجنّب التوتر حتى ولو شعرت
بالتحديّات وناقش األمور
بهدوء وموضوعيّة.
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SERIES

OUR RATING

 ...Kleoمغامرة في عالم التجسس

جـــــــــــاد حـــــــــداد
تعرض شــبكة "نتفلكس" املسلســل األملاني
 Kleoالذي يجمع بني التشــويق واالنتقام عن قاتلة
متسلسلة ســابقة ،ويتّســم العمل بمشاهد عنف
كثــرة ومؤثرات برصية قوية .تــؤدي املمثلة جيال
هاس دور "كليو ســروب" ،عميلة غري مسجّ لة يف
جهاز أمن الدولة الرسي ،وتقيض مهمتها األساسية
باالنتقال من برلني الرشقية إىل الغربية للتخلص من
أعداء الدولة.
تبدأ األحــداث يف العام  ،1987فتشــق "كليو"
طريقها عرب مجاري برلني وتقدم هدية لجرذ تسمّ يه
"الرفيق لينني" .ثم تصــل إىل ملهى لييل وهي تضع
ســكينا ً تحت ثوبها وتتبادل النظرات مع الشخص
الذي تســتهدفه عىل حلبة الرقص .يثبت هذا املشهد
الحيوي واملريع منذ البداية مــدى براعة "كليو" يف
إتمام مهامها ،فهي تتخ ّلص من كل شخص تُحدّده
الدولة بأكثر الطرق وحشية.
بالعــودة إىل ديارها يف برلــن الرشقية ،تقيم

"كليــو" عالقة رسية لكن ودّية مــع أحد مد ّربيها،
"أندي" ،ثم تخربه يف أحد املشــاهد بأنها حامل منه.
لقد أنهت واجباتهــا يف "الرشكة" ،وكان يُفرتض أن
تكون العملية التي ّ
نفذتها يف امللهى اللييل األخرية يف
مسريتها .لكن بما أن املسلسل يدخل يف خانة قصص
التشــويق واالنتقام ،ال مف ّر من إيجاد ســبب يربّر
االنتقام ،لذا من الطبيعي أن تتطور األحداث بطريقة
ّ
للتوقعات.
معاكسة
تتعدّد الخيانات والخســائر التي تنفي احتمال
أن تتحول قصة "كليو" يف نهاية املطاف إىل كوميديا
سوداء .يشــمل العمل لحظات فكاهية نادرة ،لكنه
يبقى قاتما ً وعنيفا ً ألقىص حد ،وتبدو األحداث التي
تؤجّ ج رغبة "كليو" يف االنتقام قاتمة للغاية.
رسعان ما يسقط جدار برلني ،لكن تكون "كليو"
قد ارتكبت خطأ ً فادحا ً بحلــول تلك املرحلة .يحاول
"سفني" التودّد إليها خالل مهمتها األخرية ،ثم ّ
يتبي
رسي من املنطقــة الغربية ،وهو يتمتع
أنه رشطي ّ
بنظرة ثاقبة لدرجة أنه يلمح الســكني تحت ثوبها.
"ســفني" هو رجل أخرق ويشعر دوما ً بأنه دخيل يف
مكان عمله ألنه يعجز عن كسب احرتام زمالئه وغالبا ً
ما يُك َّلف باملعامالت املكتبية ،لكنه يُر ّكز هذه املرة عىل
ّ
تعقب شــبح هذه املرأة .تغ ّ
طي قصته النصف اآلخر
َ
مختلفني
من املسلسل .قد يبدو "ســفني" و"كليو"
عىل جميع املســتويات ،لكنهما يكتشفان يف مرحلة
معينة أنهما متشابهان أكثر ممّ ا يظنان.
تتطــوّر األحداث بإيقاع مناســب ،وتشــ ّكل
االضطرابات السياســية يف أواخر الثمانينات وبداية
التســعينات خلفية جاذبة للمطاردات الالحقة .يف
الوقت نفسه ،تقدّم الشخصيات الثانوية أدا ًء ممتعاً،
ال سيما "ثيلو" ،مستوطن مهووس بالتكنولوجيا يف
املنطقة الغربية يعود ويصبح صديق "كليو" املرتدد.
يتّخذ الوالء املتبادل بني الشــخصيات طابعا ً معقدا ً
ومثريا ً لالهتمام.

كان غياب الجوانب املميزة يف هذا العمل ليتّضح
حتما ً لوال مكان األحداث وتوقيتها .يبدأ املسلســل
أصالً بعبارة ملتبسة" :إنها قصة حقيقية .لم تقع
أي من هذه األحداث عىل أرض الواقع" .ســتكون
معظــم أدوات العمل مألوفة بالنســبة إىل محبي
قصص التشــويق ،بدءا ً من الحقيبــة الغامضة
داخل خزانة رسية وصوال ً إىل الوعد بتنفيذ "املهمة
األخــرة" .عىل صعيــد آخر ،تكثر ُ
الصــدَف التي
تُســتعمَ ل بكل وضوح لتحريــك الحبكة وتطوير
األحداث .يف أحد املشــاهد ،يقع امللف املناسب من
كومة أوراق هائلة ثم تخرج الصورة املناســبة من

ذلك امللف ،فتنفتح الحقيبة كلها فجأ ًة .يفتقر هذا
املشهد إىل الواقعية.
يف مطلق األحوال ،يبقى التفاعل بني "كليو" ،املرأة
املكســورة والضائعة التي تتوق إىل معرفة ما حصل
لها وأسباب التآمر ضدها ،و"سفني" ،الرجل املتخبّط
منحى
والعنيد الذي يشعر بالرسور ألن حياته اتّخذت
ً
مثرياً ،خيارا ً ذكياً .حتى أن املشاهدين قد يتمنّون أن
تتجاوز هاتان الشــخصيتان مصالحهما املتضاربة
يف الحلقــات األوىل لتكثيف التعاون بينهما ومواجهة
األرشار الحقيقيني .قد ال تكون هذه الحبكة مميزة،
لكنها تطلق مغامرة سينمائية ترفيهية ومنمّ قة.

 Queen of the Southمحور نزاع قضائي في المكسيك
أطلقــت "ملكة املحيــط الهــادئ" ،وهو لقب
مكســيكية مســجونة بتهمة االتجــار باملخدرات،
مســارا ً إداريا ًَ ضد "نتفليكس" بتهمة االســتخدام
غري القانوني لصورتها يف مسلســل "Queen of the
."South
وتطلب ســاندرا افيال بلرتان التي أمضت حواىل
ثماني ســنوات يف الســجن ،الحصول عىل  40%من
اإلتاوات املدفوعة للمنصة التي تعرض هذا املسلســل
املتمحور حول قصة تاجرة مخدرات .ويستهدف هذا
املسار أيضا ً قناة " "Telemundoالتلفزيونية التي تبث
باإلسبانية يف الواليات املتحدة ،وهي املنتجة للعمل.
ولجأت ســاندرا إىل املعهد املكســيكي للملكية
الفكرية ،يف خطوة تفيض إىل إطالق مسار قضائي ،يف
وقت ترفض "نتفليكس" اإلدالء بأي تعليق .وأُوقفت
أفيال يف  28أيلول  2007داخل مطعم يف مكسيكو مع
زوجها الكولومبي خوان دييغو إســبينوزا رامرييز،
امللقب بـ"النمــر" .وكان الرجل متهما ً بالتواصل مع

"كارتل ســينالوا" بزعامة إل تشابو غوسمان الذي
يميض حاليا ً عقوبة بالسجن مدى الحياة يف الواليات
املتحدة.
وإثر ترحيلها إىل الواليات املتحدة ســنة ،2012
حُ كم عليها بالســجن ست ســنوات بتهمة تشكيل
ّ
لكــن القضاء األمريكــي أبطل هذه
عصابة أرشار.
العقوبة بعد عام .وبعد إعادتها إىل املكســيك ســنة
 ،2013حُ كم عليها يف أيلول  2014بالســجن خمس
سنوات بتهمة تبييض األموال .وأطلق قاض رساحها
يف شباط  .2015وأكد محاميها أن موكلته بُ ّرئت يف كل
االلتماسات واملسارات الجنائية التي طاولتها.
واملسلسل مستوحى من رواية للكاتب اإلسباني
أرتورو برييز ريفريتي بعنوان ""La Reina Del Sur
(ملكة الجنوب) سنة  .2002وفاز املوسم الثاني من
املسلسل سنة  2020بجائزة " "Amy Awardsعن فئة
أفضل مسلسل بلغة غري اإلنكليزية.
(أ ف ب)

AGENDA
مهرجان "آخر إ ّيام الصيفية"

Maarad Music Festival

املكان :نبع حريش -ميفوق
الزمان 2 :و  3أيلول
لالستعالم76614257 :

املكان :مجمّ ع رشيد كرامي الدويل -طرابلس
الزمان 3 :أيلول  4 -بعد الظهر
لالستعالم06600426 :

مهرجان "بيروت للصورة  -تحية إلى
شيرين أبوعاقلة"
املكان :املكتبة الوطنية  -الصنايع
الزمان :من اليوم حتى  13أيلول
لالستعالم71233374 :

Le Marché Aux Puces
املكان :ساحة مار ساسني  -بيت مري
الزمان :من اليوم حتى  4أيلول
لالستعالم03591979 :

١١

nidaalwatan.com
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مـــــهـــــرجـــــان

"البندقية السينمائي" ينطلق في دورته الـ 79
توافد النجوم وعشاق الســينما إىل جزيرة ليدو
اإليطاليــة للمشــاركة يف انطالق الدورة التاســعة
والســبعني ملهرجــان البندقية ،أقــدم املهرجانات
السينمائية العاملية ومنصة اإلطالق نحو األوسكار.
ومن بــن النجوم ضيفة الرشف املمثلة الفرنســية
كاترين دونوف ( 78عامــاً) التي يمنحها املهرجان
أسدا ً ذهبيا ً فخريا ً عن مجمل مسريتها.
وافتُتحت املســابقة بالعرض الرســمي لفيلم
" "White Noiseللمخــرج النيويوركي نواه بومباك
واملقتبس من أحد أبرز روايات الكاتب دون ديلي ّلو.
ويؤدي دو َري البطولة يف الفيلم آدم درايفر وغريتا
غريويغ .ويأتي اختياره ليكون فيلم االفتتاح كبادرة
تقدير جديدة ملنصة البث التدفقي "نتفليكس" التي
تو ّلت إنتاجه ،والحارضة يف املهرجان من خالل ما ال
يقل عن أربعة أفالم ومسلسل.
ويتنافس هذه الســنة عىل نيل جائزة األســد
الذهبي يف  10أيلول الحايل  23فيلماً ،بينها ثمانية من
إخراج نساء .وترتأس املمثلة األمريكية جوليان مور

لجنة التحكيم بعد  20عاما ً عىل نيلها جائزة التمثيل
يف املهرجان عن دورها يف "."Far From Heaven
ومن أبرز أعضاء اللجنة ،املخرجة الفرنسية من
أصل لبناني أودري ديوان التي فازت باألسد الذهبي
العام املنــرم ،واإليرانية ليىل حاتمي التي مثلت يف
فيلم " "The Separationألصغر فرهادي.
وتحــر األســرالية كايت بالنشــيت اليوم
الخميس خالل عرض فيلــم " "Tárلتود فيلد الذي
تؤدي فيه دور قائدة فرقة موســيقية بارعة .ومن
أبرز املشاركني أيضا ً املمثلة اإلسبانية بينيلوبي كروث
التي تؤدي دور البطولــة يف فيلمني ضمن املهرجان
بعد عام من فوزها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها
يف فيلم " "Madres Paralelasلبيدرو أملودوفار.
وتتّجه األنظار إىل املمثلة الكوبية آنّا دي أرماس
التي برزت العام املنرصم يف شخصية "فتاة جيمس
بوند" ،وتؤدي يف فيلم " "Blondeاملشارك يف املهرجان
دور مارلني مونرو بعد  60عاما ً عىل رحيلها.
(أ ف ب)

Astronomy

صاروخ  NASAالعمالق نحو القمر السبت
أعلنت وكالــة الفضاء األمريكية
أنها ستحاول مجددا ً إطالق صاروخها
العمالق الجديد نحو القمر الســبت
 3أيلول املقبل ،بعد فشــل املحاولة
األوىل االثنني الفائت ( 29آب) بسبب
مشــكلة فنية .وتبدأ نافذة اإلطالق
يف الســاعة  14,17بالتوقيت املحيل
( 18,17ت غ) ،وتستمر ساعتني.
وحذر مسؤول يف هيئة األرصاد
الجويــة مــن أن احتمال تســجيل
ظــروف مناخية غــر املواتية ،مثل
هطول األمطار أو العواصف الرعدية،
ال تزال عالية يف الوقت الحايل وتقرب
مــن  .60%مع ذلك ،أبــدى تفاؤله
بشأن إمكانية إنجاز عملية اإلطالق
بنجاح.
وتشــتبه فرق «ناسا» يف وجود
مشــكلة تتعلق بجهاز استشــعار
شــابَت عمله ثغرات محتملة .لذلك
تخطط لجمع بيانات كافية يف مكان
آخر ،باستخدام أدوات أخرى ،لضمان
تربيد املحرك بشــكل صحيح .وثمة
أيضا ً خطط لبدء تربيد املحرك يف وقت
مبكر من العد التنازيل.
ترسب عند
كما لوحظت مشكلة ّ
ملء خزانات الوقــود االثنني ،ورغم

التغلب عليها ،ستجري فرق «ناسا»
عمليات تدقيق بحلول يوم الســبت.
كذلك ،سيُنظم اجتماع جديد الخميس
لتقويم الوضع.
وتتمثــل مهمــة «أرتيميس »1
يف إطــاق كبســولة «أوريون» غري
املأهولة يف املدار حول القمر ،للتحقق
مــن أن املركبة آمنة لــرواد الفضاء
املســتقبليني ،بمن فيهم أول امرأة
وأول شخص من ذوي البرشة امللوّنة
يمشيان عىل سطح القمر.
وبعد هذه املهمة األوىل ،ستنقل

«أرتيميــس  »2رواد فضــاء إىل
القمر يف عــام  ،2024من دون أن
تهبط عىل ســطحه .وأول هبوط
ملهمة مأهولة ســيحصل لطاقم
«أرتيميــس  »3يف عام  2025عىل
أقرب تقدير .وتســعى «ناسا» إىل
إطالق مهمة واحدة سنويا ً بعدها.
والهــدف من ذلك ترســيخ وجود
برشي دائم عىل القمر ،مع إنشاء
محطــة فضائية يف مــدار حوله،
وقاعدة عىل سطحه.
(أ ف ب)

صورة تكشف الشكل الحلزوني لمجرّة Phantom
إلتقــط التلســكوب الفضائي
«جيمس ويب» تفاصيل جديدة ملج ّرة
تُعرف باســم «فانتوم» بدا شــكلها
حلزونيا ً يف الصور املذهلة التي نرشتها
وكالتا الفضاء األوروبية واألمريكية.
وســاهم منذ إطالقــه إىل الفضاء يف
أواخر عــام  2021ودخوله الخدمة

عمليــا ً يف تموز الفائت ،يف توفري ثروة
من البيانات غري املســبوقة للعلماء،
من خالل صور للمشــري ولعدد من
ُ
السدم وغريها من املجرات البعيدة.
وتتيح الصــورة الجديدة رؤية
تفاصيل مجــ ّرة «إم  »74املســمّ اة
«فانتــوم» ،تظهــر فيهــا دوامة

تتوســطها دائرة زرقاء ،وقد وفرتها
أداة « »MIRIالتــي تدرس األشــعة
تحت الحمراء املتوسطة ،وهي ثمرة
تعاون بني األوروبيــن واألمريكيني.
وتظهر خيوطــا ً دقيقة مــن الغاز
والغبــار يف األذرع اللولبيــة املضيئة
التي تمتد من وسط هذه الصورة .مع
العلم أن التلسكوب الفضائي الشهري
«هابل» الذي أطلق عام  1990وما زال
يف الخدمة سبق أن رصد هذه املج ّرة.
ويتمركز «جيمــس ويب» الذي
بلغت تكلفته عــرة مليارات دوالر
عىل بعد نحو  1,5مليــون كيلومرت
عن كوكــب األرض .وأعلن باحثون
األسبوع الفائت أنه رصد للمرة األوىل
وجود ثاني أكسيد الكربون يف الغالف
الجوي لكوكــب خارجي ،أي كوكب
خارج املجموعة الشمسية التي تضم
األرض( .أ ف ب)

محبّو األميرة ديانا يحيون
الذكرى الـ 25لوفاتها
يف لنــدن كما يف باريس،
تقاطر محبــو "الليدي دي"
إلحياء ذكرى مرور  25عاما ً
عــى وفاتها التــي أحدثت
اضطرابات عميقة يف العائلة
امللكية الربيطانية ،يف غياب أي
مراسم تذكارية رسمية من
ولديها وليــام وهاري اللذين
يســجالن فتورا ً يف عالقتهما
أخرياً .ورغم غياب أي مراسم
رسمية للمناسبة ،توافد بضع
عرشات من محبيها إىل أمام
قرص كنســينغتون يف لندن
لتوجيه تحيــة إىل روح أمرية
ويلز ،واضعني األعالم والصور
عىل سياج القرص .ويف باريس
أيضاً ،تجمّ ــع محبو األمرية
الراحلة قــرب مدخل النفق
الذي شهد الحادث املميت.
قبل خمس ســنوات ،يف
الذكرى العرشيــن لوفاتها،
شارك وليام وهاري يف مراسم
تذكارية عامــة وتحدثا عن
والدتهما .ثم قرر الشقيقان
رصف النظــر عن املراســم
التذكارية العامة عىل أن يحيي
كل منهما الحدث عىل انفراد.

وغــادر وليــام ( 40عاماً)،
لندن هذا الصيــف لالنتقال
مع زوجته كيت وأطفالهما
الثالثة إىل وندسور.
أمــا شــقيقه األصغر
هاري ( 37عامــاً) فيعيش
يف كاليفورنيــا مــع زوجته
ميغــن وطفليهمــا ،بعد أن
قرر الزوجان مغادرة العائلة
امللكيــة .ورغم املشــكالت
العائلية ،ال يــزال إرث ديانا
موجودا ً من خالل أســلوب
ترصّف األمريين الذي يتسم
بطابــع أقل رســمية وأكثر
ً
مقارنة مع ســائر
عاطفية
أفراد العائلة امللكية.
ويف العــام  ،2021التأم

شمل الشقيقني خالل حفل
إزاحة الســتار عــن تمثال
لوالدتهمــا يف لنــدن ،لكن
الربودة بدت واضحة بينهما إذ
إنهما لم يتبادال سوى القليل
من األحاديث .ويعتزم هاري
نــر كتــاب أرسار بحلول
نهاية العــام ،والذي تنتظره
الصحافــة بفــارغ الصرب
وسط تكهنات بشأن إمكان
تضمّ نه تســوية حســابات
بني الشــقيقني ومعلومات
تُكشف للمرة األوىل .ويُنتظر
مجيئه وميغــن إىل بريطانيا
يف أيلول الحايل ،لكن ال يعتزم
الشــقيقان عقــد أي لقاء
بينهما( .أ ف ب)

غـــــــــيـــــــــاب
توفيت عن  32عاما ً يف نيويورك املمثلة
وعارضة األزياء الجنوب أفريقية تشارلبي
دين التي جســدت إحدى شخصيات فيلم
" "Triangle of Sadnessالفائز بالســعفة
الذهبيــة يف مهرجان "كان" هذه الســنة.
ولم تتوافر أي معلومات عن أسباب وفاتها
املفاجئة يف أحد مستشفيات نيويورك أو عن
أي مرض ربما كانت تعانيه.
وأدت تشارلبي دين يف الفيلم دور يايا،
وهــي عارضة أزياء بارزة ومن مشــاهري
شــبكات التواصل االجتماعي ،مهووســة
بصورتها وحياتهــا املهنية ،تُدعى إىل رحلة
بحريــة فاخرة مــع الرجل الــذي ترتبط
بعالقة عاطفيــة به ،وهــو أيضا ً عارض
أزياء .وحصل مخرج الفيلم السويدي روبن
أوستلوند عىل الســعفة الذهبية يف الدورة
الخامسة والســبعني لـ"كان السينمائي"
يف أياراملنرصم ،وهــي الجائزة الثانية له يف
املهرجان بعد فوزه بها عن ""The Square

قبل خمس سنوات.
تشــارلبي التي ولدت يف  5شباط عام
 1990يف كيب تاون يف جنوب أفريقيا ،بدأت
عرض األزياء يف سن السادسة ،ويف العرشين
أط ّلت عرب الشاشة الكبرية من خالل فيلمني
جنوب أفريقيني همــا " "Spudعام 2010
و" "Spud 2عام  ،2013إىل جانب مجموعة
مــن املمثلــن أبرزهم جون كليــز .كذلك
شــاركت عام  2017يف فيلم رعب أمريكي
بعنــوان " ،"Don't sleepويف العام 2018
مثّلت يف "( ."Interview with Godأ ف ب)

١٢

اقــــتصــــاد

العـــدد  - 922السنــــة الـرابـعـة

الـخـمـيـس  ١أيلول 2022

المعالجات تبدأ مع انطالق موسم القطاف ...بعد فوات األوان

جاذبية الدولة المهترئة « ُتسقط» تفاح لبنان
و ُتنزل المزارعين إلى جهنّم
دأب وزراء الزراعة على اإلستعارة من «مدرّبي الحياة»  ،life coachesأسلوبهم في
معالجة عجز مرضاهم عن التخطيط للمستقبل .فالوزراء يعملون على هدى القول
المأثور «البكاء على رأس الميت» ،حيث ال يجوز استباق األحداث ،واختيار الوقت المناسب
لكل فعل .وهذا «أصل البلى» في إدارة البلد عامة ،ومسك ملف الزراعة خاصة.
خالـــد أبــــو شقــــرا
بــدأ قطاف موســم التفــاح ،ولم
وجد وزارة الزراعة أســواقا ً لترصيف
تُ ِ
اإلنتاج بعد ،وال ح ّركت وزارة األشــغال
العامة والنقل ساكنا ً لتخفيض «الخوّة»
املفروضة عىل املرور باألرايض السورية
إىل العراق ،وبقية الــدول العربية .فعلِق
املزارعــون بني «فكي كماشــة» التجار
الذين يشرتطون رشاء املحصول بأسعار
أقل من الكلفة ،أو تلف املوســم نتيجة
العجــز عن تحمّ ل فواتــر التربيد ،التي
وصلت إىل  4دوالرات للصندوق الواحد.

ّ
تحكم التجار

ّ
املتوقع أن يرتفــع حجم إنتاج
من
التّفاح هــذا العام إىل ما بني  8و 9ماليني
صنــدوق ،أو ما يعــادل  200ألف طن،
إذا اعتربنا أن ســعة الصنــدوق الواحد
تبلغ يف املتوســط  25كيلوغراماً .وإن لم
يُرص رسيعا ً إىل إيجاد الطريقة املناســبة
لترصيف ثلثي هذه الكمية يف األســواق
الخارجيةّ ،
فإن مزارعــي التفاح الذين
ينتــرون يف عكار بأقايص الشــمال،
مرورا ً بجرود جبيل وكــروان ،وأعايل
الشوف وعرسال ،وصوال ً حتى الجنوب،
ســيصابون بخســائر فادحة .فـ»مع
العجــز عن تصديــر اإلنتاج عــر آلية
واضحة ترعاها الدولة باتفاقيات ملزمة
مع الدول املصدّر إليها ،يصبح من السهل
عىل التجار التح ّكــم باملزارعني ،وبالتايل
باألسعار» ،يقول رئيس بلدية العاقورة،
التــي يعتمد أهلهــا بكثــرة عىل هذه
الشجرة يف معيشــتهم ،العميد املتقاعد
أسد الهاشم« :املشكلة أن املعالجات من
قبــل املعنيني ،وال ســيما وزارة الزراعة
ال تبدأ إال مع بدء موســم القطاف .هذا
التأخري املرتافق مــع عجز املزارعني عن
تحمّ ل كلفة تربيد منتجاتهم يف الربادات
املخصصة ،يعني «ه ّر املوسم تحت إمّ و»،
وإفالس عدد كبري منهم».

مع بدء موسم التصدير ،لم ِ
تؤت ثمارها.
تصريف المنتجات بأقل ّ الممكن
فمع هذه الدولــة «ال تندهي ما يف حدا،
لغاية الســاعة يــرف املزارعون
ال تندهي» ،عىل حــ ّد وصفه« .امللحقون
إنتاجهم بطريقتني:
اإلقتصاديون ال يبذلون الجهود املطلوبة،
 األوىل ،عرب البيع باألسواق املحليةوهم يتحجّ جون بعدم نيل مستحقاتهم
بأسعار زهيدة جداً ،حيث ال يتجاوز سعر
من الدولــة .ووزير الزراعــة غري قادر
البيع بالجملة  5آالف لرية للكيلو الواحد.
عىل تغيري املعادلة ،أمــا اللجنة الرباعية
 الثانية ،عرب البيع بشــكل فرديالتي شــ ّكلت ملتابعة امللفات العالقة فلم
لتجار التصدير بســعر حــدّه األقىص
تصل إىل أي نتيجة إيجابية» .وعليه «فإن
 3دوالرات ،أي حــواىل  100ألــف لــرة
كل األبواب لترصيــف اإلنتاج وتعويض
للصندوق.
«يف الحالتــن الســعر ظالــم جدا ً
األكالف الباهظــة مــا زالــت مقفلة؛
واملزارعون مرتوكون لتقبيع «أشــواك»
بالنسبة إىل املزارع ،وال يغطي حتى كلفة
فشل الدولة بأيديهم».
اإلنتاج» ،يؤكد الهاشــم .و»املؤسف أن
وبحسب الدكاش
التجار يبيعــون الكيلو
هناك  3أسباب رئيسية
الواحد بـــ  25ألف لرية
حالــت دون ترصيف
يف الداخــل .فيما تجار
الخارج الذين يصدّرون كل األبواب لتصريف اإلنتاج اإلنتاج برسعة وفعالية
القســم األكرب إىل مرص وتعويض األكالف الباهظة إىل العديد من أســواق
الترصيف األساســية،
يحســبون حســاب
ما زالت مقفلة
وهي:
تراجــع الجنيه املرصي
 فــرض الدولــةأمام الــدوالر إىل حواىل
الســورية رســم ترانزيت بقيمة 1400
 24جنيها ً يف الســوق السوداء ،وارتفاع
دوالر عىل الشــاحنات اللبنانية املحمّ لة
أكالف النقل بشكل كبري» .فمن املحتمل
التي تم ّر عربها إىل الدول العربية .وفشل
أن ال يقدروا عىل بيع الصندوق بســعر 8
وزير األشــغال العامة والنقــل بإقناع
دوالرات ،كما كان معتمدا ً يف الســنوات
الجانب الســوري برفع هذا الرسم عنها
الســابقة .فالـ 8دوالرات تعادل يف مرص
كما وعد قبل أشهر طويلة.
اليوم  192جنيهاً ،بعدما كانت يف السنوات
 وصول تكلفة الشحن ب ّرا ً إىل العراقاملاضية  96جنيهاً .وبحسب هاشم «إن
عرب ســوريا إىل  5000دوالر أمريكي .إذ
تخفيض الســعر محليا ً من قبل التجار
إنــه باإلضافة إىل رســم الرتانزيت الذي
يسمح بترصيف نحو  3ماليني صندوق،
يحتســب برضب وزن الشاحنة املحمّ لة
فيما رفع األســعار للتصدير يساعد عىل
باملســافة املقطوعة ،فإن العراق يمنع
ترصيف الكميــات املتبقية واملقدّرة هذه
دخول الشــاحنات اللبنانية إىل أراضيه
السنة بني  4و 5ماليني صندوق .وبالتايل
ويشرتط نقل البضاعة إىل شاحنة أخرى
توازن الســعر يجنّــب املزارعني كارثة
عىل الحــدود الســورية العراقية .األمر
محتّمة».
الذي يضيف أكالفا ً كبرية جداً ،ويضعف
قدرة املنتجات اللبنانية عىل املنافســة يف
غياب العمل الرسمي الفعّال
األسواق العراقية.
ك ّل الجهود ا ّلتــي بذلها عضو تكتل
 عدم القدرة عــى تصدير التفاح«الجمهوريــة القوية» النائب شــوقي
إىل األردن قبــل ترشين األول ،بحســب
الدكاش منذ أشــهر طويلة لعدم حرش
الروزنامة الزراعية املعتمدة بني البلدين.
املزارعني ،وهــو منهم ،يف عنق الزجاجة

لجنة اإلقتصاد تبحث مع المصرفيين
كيفية إعادة الودائع
بحثت لجنة االقتصــاد والصناعة والتجارة
والتخطيط يف جلســتها األســبوعية برئاسة
النائب ميشــال ضاهــر ،وحضــور جمعية
املصارف ورؤساء أغلبية مجالس إدارات البنوك
بـ»كيفية وضع خطة إلعــادة أموال املودعني
خالل  7ســنوات للودائع حتى سقف  100ألف
دوالر .أما الودائع التي تتجاوز هذا الحد فيمكن
تقســيطها لفرتة تمتد بني  15و 25سنة حسب
قيمة الوديعة» .وبحسب ما صدر عن اللجنة أن

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$1
هرفينا األوكرانية
$ 0.0272

«هذه اآللية تتوافق تماما ً مع الخطة التي كانت
أعدتهــا الهيئات االقتصاديــة كخريطة طريق
للخروج من األزمة ووقف االنهيار» .مضيفة أنه
«يف ما خص خطة الحكومــة النهائية فما زلنا
بانتظار صدورهــا ليبنى عىل اليشء مقتضاه».
كما تطرق النقاش إىل «رضورة اســتمرار عمل
املصارف وإعــادة هيكلتها ،إذ اعترب املجتمعون
أنه ال يمكن النهوض باالقتصاد من دون نظام
مرصيف».

االسترليني
$ 1.1608
الين الياباني
$ 0.0072

بيـتـكـوين
$ 30365
الذهب
$ 1715

من المتوقع أن يرتفع حجم إنتاج التفاح هذا العام إلى ما بين  8و 9ماليين صندوق

هذه املشكلة التي كانت تحل قبل سنوات
بوضع البضائــع يف الــرّادات ،لم تعد
ممكنة اليوم نظرا ً للعجز عن تحمّ ل كلفة
التربيد .وبالتايل فإن املطلوب تعديل هذه
الروزنامة ،والســماح بدخول البضائع
ابتداء من نهاية آب.
أمام كل هذا اإلهمال لم يعد هناك من
منفذ لترصيف البضائع إال عرب تصديرها
إىل مــر بشــكل فــردي والرضوخ
للضغوطات الناتجة عن تحكم التجار.

الحلول ممكنة

يف الوقت الــذي ال تكتفي فيه الدول
املنتجة للتفاح املنافــس ،كرتكيا مثالً،
بفتح األســواق أمــام منتجاتها وبناء
العالقــات التجاريــة ،إنمــا أيضا ً دعم
األكالف التصديريــة ،نــرى تعطيل كل
املبــادرات يف لبنان .برنامج «اكســبوت
بالس» الذي كان يعطــي  100ألف لرية
عن كل طن مصــدر ،يف «موت رسيري»،
فهنــاك مبالغ لم تدفــع للمزارعني عن
السنوات املاضية ،واحتساب الـ 100ألف
لرية عىل ســعر الرصف الحايل ال تشكل
أكثر مــن  3دوالرات بعدما كانت قيمتها
 70دوالرا ً يف املــايض .أمــا عــى صعيد
تعزيز العالقات وفتح األسواق ،فزيارات
املســؤولني إىل الخارج «تيتي تيتي مثل
ما رحتي متل ما جيتــي» ،وهذا ما برز
بشــكل فاضح بعدم العمل بشكل جدي

عىل رفع الرســوم الجمركية املفروضة
عىل البضائع اللبنانية بنسبة  40يف املئة
من قبــل الهند .ذلك مــع العلم أن الهند
سوق واعدة وكبرية ،لترصيف املنتجات
الزراعية وغري الزراعية .وبحسب الدكاش
«كان يكفي الحكومــة أن تدعم أكالف
املازوت للربّادات من أجل حماية املزارعني
وتمكينهم من االحتفاظ بـ 100ألف طن
من التفاح املنتج ،بدال ً من اضطرارهم إىل
عرض كل الكمية املقدرة بـ 200ألف طن
يف وقت واحد وحرق األسعار».
مشــكلتا التربيد وأسواق الترصيف
اللتان انفجرتا مع بدء موســم التفاح،
ستشــ ّ
ظيان بقية املنتجات من بطاطا
ومــوز وحمضيات يف الفــرة القادمة.
فاملنتجــات الزراعية تعاني املشــاكل
نفسها حتى لو اختلفت كميتها املنتجة
أو درجــة االعتمــاد عليها يف معيشــة
املزارعــن .وبــرأي الــدكاش «إن هذه
املشــاكل يمكن ح ّلها لو كان هناك دولة
تســأل وتهتمّ ،ويكفي تأمني التربيد من
خالل دعم املــازوت أو حتى دعم تركيب
أنظمة الطاقة الشمســية ،والعمل عىل
فتح أســواق جديدة يف أفريقيا ،وايجاد
خطوط النقل الصحيحة وغري املكلفة...
حتى تنتفــي املشــاكل أو أقله تصبح
محمولة من قبل املزارعني .أما اليوم ويف
ظل كل هذه الظروف فإن املســتقبل ال
ينبئ إال باألسوأ.

دوالر السوق يحافظ على ارتفاعه
و»صيرفة» مستقرّة
تــراوح ســعر رصف
الدوالر يف الســوق املوازية
بني  32100لــرة للرشاء،
و 32200لــرة للمبيــع،
فيما اســتق ّر السعر عىل
منصة صريفة عند 27200
لرية ،حيث بلغ التداول عىل
املنصة وفــق بيان ملرصف
لبنان  35مليون دوالر.

CMC crypto
$ 476
الفـضـة
$ 18.024

الروبل
$ 0.0166

اليوان الصيني
$ 0.1450

الليرة التركية
$ 0.0549

بــرنــت
$ 101.2

خام WTI
$ 94.28

طن القمح
$ 329.5

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٢٢السنــــة الـرابـعـة

عناد باسيل "لن يطول" :ال مفرّ من "التأليف...

وكان عون قد جدد أمس أمام ميقاتي «تمسكه بتسمية وزيري االقتصاد
واملهجرين باعتبارهما من حصته أو تسمية وزير مسيحي مع إضافة ستة
وزراء دولة إىل تشــكيلة الـ 24الحالية» ،األمر الــذي دفع الرئيس املكلف إىل
إعادة تأكيد موقفه الرافض لتوسعة الحكومة «ألنّها ستفتح شهية االستيزار
والحصــص وتزيد عقد التأليف ،فخلص اللقاء إىل تأكيد اســتمرار التباعد يف
املواقف الرئاسية وعدم االتفاق عىل موعد اللقاء السادس بانتظار حصول أي
اخرتاق جديد يتيح إنضاج الطبخة الحكومية».
وتزامناً ،قرر رئيــس الجمهورية أن يفتح جبهة نزاع جديدة يف آخر أيام
عهده ،من خالل ر ّد قانــون الرسية املرصفية اىل مجلس النواب إلعادة النظر
به ،وســارعت دوائر بعبدا إىل تعميم أجواء إعالمية عرب مصادرها بغية تربير
الخطــوة العونية ،فعللت رد القانون بأنه ينــدرج ضمن محاولة «تحصينه
وتطويره ليكون مطابقا ً أكثر مع املعايري الدولية واملمارسات املالية الجديدة»،
وأضافت« :الرئيس عون يرى أنه من ضمن التعايف املايل يجب ان يعطى الحق
للجنة الرقابة عىل املصارف ومرصف لبنان والضمان االجتماعي بطلب رفع
الرسيــة املرصفية ،كذلك يجب أن ال يكون رفع الرسية ألســباب جرمية أو
جزائية أو للتهرب الرضيبي فقط ،بل أيضا ً الســباب إدارية مع التشديد عىل
اعتماد الرجعية يف الخضوع للقانون للذين عملوا يف القطاع العام».
ويف املقابل ،برز أمس كالم عايل السقف لرئيس املجلس النيابي نبيه بري
د ّك فيــه جبهة العهد وتياره بحضور ممثل عــن كل من رئييس الجمهورية
و»التيــار الوطني الحر» إضافة إىل نائب رئيــس املجلس الياس بو صعب يف
مهرجان «حركة أمل» ملناسبة ذكرى تغييب اإلمام موىس الصدر ورفيقيه يف
مدينة صور.
فمن ملف الكهرباء حيث باتت «التغذية مــن التيار صفراً» صوّب بري
ســهامه باملبارش عىل فريق «ما خ ّلونا» ،مذكرا ً بمسؤولية «التيار الوطني»
من دون أن يسميه عن تعطيل تشــكيل الهيئة الناظمة للكهرباء واستنزاف
«أكثر من ثلث مالية الدولة والدين العام» ،ولفت االنتباه إىل ّ
أن عدم تشــكيل
الهيئة كان السبب الرئيس يف حرمان اللبنانيني من استجرار «الغاز من مرص
والكهرباء من األردن ...والنفط «من هون ومن هون» ،علما ً ّ
أن الهيئة الناظمة
هي «رشط من رشوط البنك الدويل ورشط من رشوط الغرب».
ويف إشــارة واضحة إىل باسيل ،شــدد بري عىل وجوب عدم «االستسالم
ومضن إلســقاط البلد
لبعــض اإلرادات الخبيثة التي تعمــل بجهد حثيث
ٍ
ومؤسساته يف دوامة الفراغ» ،وسأل يف ما يتصل بمطالبة رئيس الجمهورية
بإضافة  6وزراء دولة سياسيني إىل التشــكيلة الحكومية« :هول شو هنّي؟
خلينا نرجع لحكومة الرئيس تمام سالم بـ 24وزيراً ،حينها خالل سنتني صار
كل وزير رئيسا ً للجمهورية وبدن يرجعونا لهيديك األيام مش مكفينا اليل نحنا
فيه؟».
ومع بدايــة اليــوم األول للمهلة الدســتورية النتخــاب رئيس جديد
للجمهورية ،شدد رئيس املجلس عىل أنه «ليس مرشوعا ً عىل اإلطالق أن يعمد
البعض اىل تصوير األمر لدى اللبنانيني بأن نهاية الفرتة الدستورية ألي سلطة
هي نهاية للبنان» ،رافضا ً يف مقابل ما يرتدد عن سيناريوات وفتاوى دستورية
يف نهاية والية العهد العوني «العبث بالدســتور أو التم ّرد عليه أو البحث عن
اجتهادات غب الطلب تتواءم مع هذا الطرف أو ذاك وتلبي مطامح أو مطامع
هذا أو ذاك» ،وأضاف« :ن ّذكر من يحاول أن يتشــاطر ويتذاكى بإعادة عجلة
الزمن إىل الوراء إىل ما قبــل الطائف بأن لبنان جمهورية ديمقراطية برملانية
واملجلس النيابي هو املؤسســة األم التي تمثل الشعب وهو الوحيد املناط به
تفسري الدستور وما تضمنه من أحكام لناحية مبدأ تداول السلطة ،ومسؤولية
املجلس ورئيســه أيضا ً فرض التقيد باحرتام املهــل املحددة إلنتخاب رئيس
للجمهورية والعمل إلنجاز هذا اإلستحقاق».
أما يف مســتجدات ملف ترسيم الحدود ،فاسرتعى االنتباه مسا ًء ما نقله
موقع «أكســيوس» اإلخباري األمريكي عن مسؤول يف البيت األبيض لناحية
تأكيده ّ
أن املبعوث األمريكي لشــؤون الطاقة آموس هوكتشاين يعتزم زيارة
لبنان وإرسائيل األسبوع املقبل ،وذلك بالتزامن مع تشديد البيت األبيض أمس
عىل ّ
أن «ح ّل النزاع الحدودي بني لبنان وإرسائيل أولوية إلدارة الرئيس االمريكي
جو بايدن» ،مضيفاً« :التوصل التفاق ترسيم الحدود ممكن ،ونحاول تضييق
الخالف بني إرسائيل ولبنان».

عدم تمرير "الكابيتال كونترول" ال يفرمل...

هذه الحجة يبدو أنها جاءت يف غــر مح ّلها ،اذ أ ّكد نائب رئيس مجلس
الوزراء الســابق غســان حاصباني لـ»نداء الوطن» انه «ليس صحيحا ً أنه
رشط أســايس لتوقيع مجلس إدارة صندوق النقد عىل اتفاق فريق العمل»،
بل عىل العكس سبق أن رصّحت ادارة الصندوق سابقا ً أنه يت ّم إقرار مرشوع
«الكابيتال كونــرول» عادة فور اندالع األزمات املالية لترشيع وقف املصارف
عمليات التحويل اىل الخارج ،وكي يكون عملها قانونيا ً ولفرتة محددة ،واليوم
لبنان ليس يف أش ّد الحاجة اليه بعد  3سنوات عىل بدء األزمة املالية ولكن يجب
أن يرتافق مع خطة شــاملة للتعايف» ،وأشار اىل أن «الحكومة تقدّم مشاريع
قوانني منقوصة بذريعة انها مطلوبة من صندوق النقد من دون تسلســل او
ترابط يف ما بينها ،أو بينها وبني خطة متكاملة للتعايف».
وأورد حاصباني «النقاط األساســية» التي يجب التوقف عندها «لفهم
سبب عدم موافقة الغالبية عىل مرشوع قانون الكابيتال كونرتول» ،وهي:
ٍ
تعاف وإجراء مقاربة
 الحكومة لم تتفق نهائيا ً حتى اآلن عــى خطةلحفظ حقوق املودعني .والخطة األخــرة كان قد عدل عنها رئيس حكومة
ترصيــف األعمال يف اجتماعه األخري مع لجنة املــال واملوازنة يف  30حزيران
الفائت ،ولم يقدّم بديالً لها حتى اآلن أو يرتجمها بمشاريع قوانني.
 «الكابيتــال كونرتول» يأتي عادة يف األيــام األوىل لألزمة وتتبعه خاللايام او اسابيع خطة شاملة للحلول املطروحة كما حصل يف بلدان أخرى ملنع
السحوبات.
 ال يأتي «الكابيتــال كونرتول» بعد  3ســنوات ليحمي املصارف التيحجزت األموال بمفعول رجعي ويحجــز ما تبقى من الودائع من دون طرح
خريطة طريق العادة الحقوق للمودعني يف مهلة زمنية معينة.
 قدّمت الحكومة موازنة تخلو من املواد االصالحية ولم ترتكز عىل سعرموحد للدوالر وهي غري قابلة لالقرار او التطبيق ،فأحالتها لجنة املال واملوازنة
اىل الهيئة العامة من دون اقرار.
 قانون رفع الرسية املرصفية شكيل ،علما ً ان هناك أكثر من قانون يرفعالرسية املرصفية يف حاالت كثرية مــن دون فتح الباب لالبتزاز ،ورغم ذلك لم
يوقعه رئيس الجمهورية.
 قانون «الكابيتال كونرتول» يعطي سلطة استنسابية للجنة لتتخذ قرارا ًحول من يمكنه السحب والتحويل وبأي كمية ،ويحمي املصارف من دون اي
أفق للمودعني.
 عدم إعداد قانون او مقاربة بسلة قوانني العادة هيكلة املصارف.وأضاف حاصباني« :كل هذا وما زال هناك من يحاول ان يم ّرر تهريبات
ترشيعية ويغطيها ســاعة بحجج السياسة وساعة بالحاح صندوق النقد»،
مشددا ً إنطالقا ً من هذه املعطيات عىل أن «تمرير قوانني تدمريية ال اصالحية،
بحجة انها مطلوبة من جهات خارجية امر اســتخدمته الســلطة لسنوات
عديدة وهو جزء مما اوصل البالد اىل ما وصلــت اليه» .معتربا ً أن «الكابيتال
كونرتول بال خطة تعاف يحمي املصارف عىل حساب املودعني».
وسأل« :ملاذا إرصار بعض الجهات السياسية عىل تمرير اي نص لقانون
«الكابيتال كونرتول» حتى ولو بسطر واحد؟ وملاذا إرصار البعض عىل حماية
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املصارف ضد الدعاوى وعدم االكرتاث لحقوق املودعني؟ وملاذا ارصار البعض
وفجأة ،عىل الدفاع عمّ ا تبقى من احتياطيات يف املصارف؟ هل الستخدامها يف
استمرار سياسة الدعم العشوائية واالستمرار بتغطية كلفة الفيول املهدور يف
الكهرباء وامور أخرى من اموال املودعني ،من دون تقديم أي خطة إصالحية
باملقابل؟» .الفتا ً اىل أن «باسيل حاول تمرير مرشوع القانون بأي صيغة كانت
وبغض النظر عن حقوق املودعني ،لكنه فشل يف جلسة اللجان املشرتكة».

لبنان :عتمة دامسة وعزلة شاملة

لم تطل فرتة إرضاب موظفي أوجريو حتى بدأت النتائج الكارثية بالظهور
تباعاً .فبعد يوم واحد عىل إعــان «النقابة العامة ملوظفي وعمال املواصالت
السلكية والالســلكية» االرضاب املفتوح خرجت سنرتاالت الحمراء ،وصيدا،
والنهر ،وبيت الدين ،والدامور والنبطية ،عن الخدمة بشكل كامل .فيما أعلنت
رشكتا « »IDMو» ،»Cyberiaلخدمــات اإلنرتنت ،عن توقف خدمة اإلنرتنت
لدى العديد من املشرتكني يف العاصمة بريوت ،ولحقتها بقية الرشكات املقدمة
للخدمة يف العديد من املناطق .نتائج هذه االعطال ما زالت لغاية اآلن محدودة.
إذ إن «هذه السنرتاالت صغرية تغطي ما بني  80إىل  100ألف مشرتك» ،بحسب
أحد االعضاء الســابقني يف نقابة موظفي أوجريو« ،أمــا الخطورة فتتمثل
يف توقف ســنرتايل «راس بريوت» و»الجديــدة» اللذين يمثالن «بوابتي دخول
وخروج» االنرتنت من وإىل لبنان ،فعندها تتوقف خدمات االنرتنت يف كل لبنان،
وتتعطل شــبكات الهاتف الخلوي املربوطة محطاتها بعضها بالبعض اآلخر
بواسطة خدمة أوجريو أيضاً ،وتتوقف املراســات الداخلية بني البنوك ومع
الخارج ،وتفقد املؤسســات االمنية قدرة التواصل يف ما بينها .وحتى خدمة
التخابر غري الرشعي مع شــبكات االنرتنت التابعة لها تتعطل ايضاً ،وينعزل
لبنان فعالً ال قوال ً عن العالم» .وبحسب املصدر فإن «إمكانية حدوث األعطال
مرتفعة جدا ً نتيجة الطقس الحار والحاجــة الدائمة إىل تزويد املولدات التي
تعمل  24/24باملازوت وصيانتها».
عىل عكس موظفي الخلوي الذي يتقاضون رواتبهم باللوالر أي عىل سعر
 8000لرية وبمتوســط  2000دوالر ،فان رواتب موظفي قطاع االتصاالت لم
تعدّل .فهي ما زالت باللرية وعىل سعر رصف  1500لرية تضاف اليها مساعدة
اجتماعية بمبلغ يــرواح بني  1.5مليون لرية و 3ماليني لرية ،عىل غرار بقية
موظفي القطاع العام .واملؤسف بحســب املصدر أن زيادة تعرفة االتصاالت
والتخابر الداخيل والخارجي ورسوم االنرتنت زادت مردود االتصاالت إىل 225
يف املئة تذهب مبارشة إىل املالية ،من دون أن تنعكس زيادة يف ايرادات مؤسسة
أوجريو ،وبالتايل تحسني قدرتها عىل زيادة رواتب املوظفني.
املصدر الذي أكد أنهم كموظفني ليســوا مع التعطيل ،ولو كانوا كذلك لم
يصربوا عىل هذا الوضــع منذ العام « 2019إنما اليوم ومع اإلهمال من وزارة
االتصاالت ووزيرها ،وكل املعنيني يف هذا امللف لم يعد من املمكن الســكوت.
إذ أصبح الرضوخ لهذا الواقع كمن يعدم نفســه وهذا ما لن نرضاه ألنفسنا
ولعائالتنا» .وهذا ما يثبت أن املشــكلة يف لبنان ليست «رمانة» املداخيل إنما
«قلوب مليانة» جراء فشل االدارة والتشغيل.

تأرجح "نووي" بين التفاؤل األوروبي والتصعيد...

يف املقابــل ،أكد وزير الخارجية اإليراني حســن أمــر عبداللهيان من
موسكو أمس ،أن بالده بحاجة إىل ضمانات أقوى من واشنطن إلحياء االتفاق
النــووي املربم عام  .2015مضيفا ً أن وكالة «الطاقــة الذرية» التابعة لألمم
املتحدة يجب أن تتخىل عن «تحقيقاتها ذات الدوافع السياسية بشأن أنشطة
طهران النووية» .وقال عبداللهيان يف مؤتمر صحايف مشرتك مع نظريه الرويس
ســرغي الفروف إن طهران تراجع بعناية رد واشــنطن عىل النص النهائي
الذي نقله التكتل األســبوع املايض .ورصح« :إيران تراجع بعناية النص الذي
صاغه االتحاد األوروبي ،نحتاج إىل ضمانات أقوى من الطرف اآلخر للتوصل
التفاق دائم» ،مضيفا ً أنــه «يجب عىل الوكالة إغالق تحقيقاتها ذات الدوافع
السياسية».
باملقابل ،ذكر بيان للبيت األبيض أمس أن واشنطن ال تزال تشعر بالتفاؤل
بشــأن إحياء االتفاق النــووي مع ايران ،وذلك بعد ســاعات من نفي نائب
املتحدث باسم الخارجية األمريكية فيدانت باتيل ،صحّ ة التقارير التي تحدثت
عن التوصل إىل اتفاق بشأن العودة إىل االلتزام بخطة العمل املشرتكة الشاملة،
يف األسابيع الثالثة املقبلة.
وقــال باتيل ،يف مؤتمر عرب الهاتف ،إن هذه التقارير «غري صحيحة ،ولم
ننته بعد وال يزال الوضع كما هو عليه ،حيــث تلقينا تعليقات إيرانية حول
الصيغة النهائية املقرتحــة من قبل االتحاد األوروبــي ،وقد قمنا بالرد عىل
االتحاد األوروبي ،األربعاء 24 ،آب ،واآلن حان الوقت إليران لإلجابة».
وعــى الخ ّ
ط اإلرسائييل ،أجــرى رئيس الوزراء االرسائيــي ،يائري لبيد،
محادثة هاتفية ،مع الرئيس األمريكي جو بايدن ،تناولت املفاوضات بشــأن
االتفاق النووي مع إيران.
وأشار بيان صادر عن تل أبيب إىل أن املحادثة «املطولة» تضمنت «الجهود
املختلفة لوقف تقدم إيران نحو األســلحة النووية» .كمــا ناقش الجانبان
«أنشــطة إيران اإلرهابية يف الرشق األوسط وخارجه» .ويف هذا السياق «هنأ
لبيد الرئيس بايدن عىل الرضبات األمريكية األخرية يف سوريا» ،بحسب البيان.
وخالل املكاملة ،أكد بايدن «التزامه العميق بأمن دولة إرسائيل والحفاظ
عىل قدراتها ضد أي عدو وتهديد قريب أم بعيد».

الوكالة الذرية في "زابوريجيا" :نريد وجودًا دائمًا

يف هذه األثناء ،دعت كييف موســكو إىل الكف عن قصف الطريق املؤدي
إىل املحطة .وكتب املتحدث باسم الدبلوماســية األوكرانية أوليغ نيكولينكو
عىل «فيســبوك»« :يجب أن تتوقف قوات االحتالل الروسية عن إطالق النار
عىل املمرات التي يستخدمها وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأال تتدخل يف
أنشطته يف املحطة».
واتهمت الســلطات األوكرانية روســيا بقصف مدينة مجاورة ملحطة
زابوريجيا .ولفت مسؤول إدارة نيكوبول الواقعة قبالة انريغودار عىل الضفة
الثانية لنهر دنيرب اييفغن اييفتوشــنكو إىل أن الروس الذين يسيطرون عىل
انريغودار حيث تقع املحطة ،قصفوا هذه املدينة من أجل إعطاء انطباع لبعثة
الوكالة الذرية ّ
بأن كييف كانت تقصف محيط املحطة.
ويف موسكو ،اتهمت وزارة الدفاع الروسية مرة أخرى القوات األوكرانية
أمس بـ»اســتفزازات» تهدف إىل «تعطيل عمل بعثة الوكالة الدولية» ،مؤكدة
أن قصفا ً مدفعيا ً أوكرانيا ً أصاب أمــس األول مبنى إلعادة معالجة النفايات
املشعة» .وتتبادل كييف وموسكو االتهامات منذ أسابيع بتعريض أمن املحطة
للخطر واملخاطرة بوقوع حادث نووي.
وعىل خط املســاعدات ،أعلنت واشنطن عن مساعدات عسكرية جديدة
ألوكرانيا «يف األيام املقبلة» ،حسبما أفاد البيت األبيض أمس.
وقال مسؤول اإلعالم يف مجلس األمن القومي يف البيت األبيض جون كريبي
«يهمنا التأكد من أن لدى األوكرانيني الوسائل لالنتصار يف أرض املعركة ولذلك
تعهدنا بأكثر من  13مليار دوالر من املساعدات العسكرية للقوات األوكرانية.
وسنستمر وسيكون هناك يف األيام املقبلة إعالنات بشأن مساعدات جديدة».
دبلوماسياً ،اتفق وزراء خارجية االتحاد األوروبي أمس عىل تعليق اتفاق
جرى التوصل إليه يف العام  2007مع روسيا لتسهيل إصدار تأشريات اإلقامة
القصرية بشكل متبادل.
وقــال وزير خارجية االتحاد األوروبي جوزيــب بوريل ّ
إن العالقات مع
موسكو «ال يمكن أن تبقى عىل حالها يف هذا املجال».

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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أفقيا:

 – 1ملك فرنسي حكم مع والده
لما يقارب أربعة سنين ثم حكم
منفردا أكثر من تسعة وعشرون
سنة حتى وفاته.
 - 2أديب لبناني راحل.
 - 3أداة نصب  -ماركة حليب
مجفف.
 - 4يعاضده ويــؤازره  -من
أعضاء الجسم.
 - 5كلمة لل ُّد عا ء با لهال ك
والعذاب  -نعم بالروسية.
 - 6نساعده  -ص ّر.
ُ - 7ج َثث الموتى إذا أنتنت -
فنانة مصرية.
 - 8ممثل أميركي.
 - 9أصلح البناء  -من األحجار
الكريمة.

 – 1لفظة فارسية تطلق على
السلطان والملك العزيز من الناس
وتعني «مبارك»  -إحسان.
 - 2مطربة لبنانية.
 - 3متشابهان  -من مؤلفات طه
حسين.
 - 4عملة دولة آسيوية  -بعثة.
 - 5أداة نصب  -مذهب  -منخفض
باألجنبية.
 - 6سبه وشتمه  -صوت الحمام.
 - 7مترفع عن الدنايا  -فقدان األب
أو األم قبل البلوغ.
 - 8ممثل ومخرج أميركي.
 - 9خصم شديد الخصومة  -خيّال.

سودوكو

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

3

2 4
5
5 8
4
9
6 2
7
6 3
4
3
9 8
6
6 1
2
5
4 6
7
4 6
8
حلول العدد السابق
أفقيا – 1 :ابريليفكا  -ستان لوريل  - 3 -بلع  -لسن  - 4 -او  -الف -
دم  - 5 -ننشر  -شب  - 6 -الساهور  - 7 -ابه  -اهتدى  - 8 -نيامي
  - 9رينو  -ناعم.عموديا - 1 :اسبانيا  - 2 -بتلون  -بني - 3 -راع  -شاهين  - 4 -ين -
ارل  -او  - 5 -ل ل ل ل  -سام  - 6 -يوسف شاهين  - 7 -فرن  -بهت
 - 8 -كي  -وديع  - 9 -الكمثرى.
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"العدل األميركية" تكشف وثائق سرّية
ُ
"خبّئت" في مقرّ ترامب "لعرقلة تحقيق يستهدفه"
أ ّ
كدت وزارة العــدل األمريكية يف تقرير صادر عنها
أمسّ ،
أن ملفــات تم ضبطها يف مقــر إقامة الرئيس
األمريكي السابق دونالد ترامب يف فلوريدا كانت «مخبّأة
عىل األرجح» لعرقلة التحقيق الذي يستهدفه.
ترشح الوثيقة اإلجرائية بالشــكل األكثر تفصيال ً
لغايــة اآلن الدوافع وراء تفتيش مكتــب التحقيقات
الفدرايل مقــر إقامة الرئيس الســابق يف  8آب املايض
لضبط ملفات رسية جدا ً لم يس ّلمها بعد مغادرته البيت
األبيض رغم مطالبته بذلك مرات عدة.
وتؤكد الوثيقة أنه قبل تنفيذ العملية عثرت الرشطة
الفدرالية األمريكية عىل «عــدد من اإلثباتات» تؤكد أن
«ملفات مصنفة رسية» ال تزال موجودة يف مقر إقامة
ترامب يف ماراالغو.
ولفتــت إىل أن «الحكومة حصلت عىل إثباتات أيضا ً
تفيد بوجود ملفات حكومية ربما مخبّأة ومأخوذة وأن
أعماال ً ربما حصلت لعرقلة التحقيق».
ويف الصفحة األخرية أرفقت الوزارة الوثيقة بصورة
ملفات ضبطتها الرشطة الفدرالية تحمل إشارة «رسي
للغاية».
وأشــارت إىل أنها رشحت اإلجــراءات التي أدّت إىل
املداهمة من أجل «تصحيــح الرواية غري الكاملة وغري
الدقيقة املقدّمة يف ترصيحات ترامب».
وجاء بيان الوزارة ر ّدا ً عىل مطالبة الرئيس األمريكي
السابق األســبوع املايض بأن يتم فحص امللفات التي
استولت عليها الرشطة الفدرالية يف مق ّر إقامته من قِ بل
طرف ثالث مســتقل ،يف وقت يعترب ترامب أن الحكومة

صورة غير مؤرّخة نشرتها وزارة العدل األميركية (أ ف ب)

تضطهده .وأشــارت الوثيقــة إىل أن تعيني طرف ثالث
يمكن أن يمنع وصــول املحققني إىل الوثائق ،واعتربت
أن القضــاء يجب أال يقوم بذلك «ألن الوثائق املضبوطة
ليست ملكا ً لرتامب».
وشــددت عىل أن هذا اإلجراء «ليس رضوريا ً ومن

شــأنه أن يُلحق رضرا ً كبريا ً بمصالح الحكومة ال سيما
يف مــا يتعلق باألمن القومي» .وأكــدت وزارة العدل أن
بعض الوثائــق املصادرة يف  8آب تحمل عالمة تشــر
بلغة املخابرات األمريكية إىل معلومات قدّمتها «مصادر
برشية» ومخربون وغريهم من العمالء الرسيّني.

إشادات غربية بدوره ...وبوتين معزّيًا :كان له تأثير على مسار التاريخ

رحيل غورباتشيف "قاهر" الحرب الباردة

يف الوقت الذي تســعى فيه روسيا اإلتحادية للعودة إىل
الساحة الدولية عرب بسط نفوذها عىل املناطق والدول التي
كانت خاضعــة لها يف الزمن الســوفياتي ،رحل آخر زعيم
لإلتحاد ميخائيل غورباتشيف عن عمر ناهز  91عاما ً مساء
أمس األول ،بعد معاناة من «مرض عضال».
وأثارت وفاة غورباتشيف الذي وصل إىل السلطة يف العام
 ،1985ونيله جائزة نوبل للسالم عام  1990تقديرا ً لخفضه
حدّة املواجهة بني الرشق والغرب بشكل كبري ،ودوره الحاسم
يف إنهاء الحــرب الباردة وإصالحاتــه الديمقراطية وعودة
الحريات إىل روسيا ،إشــادات كثرية أمس يف الدول الغربية،
فيما يأخذ عليه جزء من الروس مساهمته يف انهيار االتحاد
السوفياتي وخسارة روســيا وضعها كقوة عظمى واألزمة
االقتصادية الخانقة التي تلت ذلك.
يف موســكو ،بعد أن قدم بوتني «تعازيه الحا ّرة» ألرسة
الراحل فجر أمس ،أ ّكد أن غورباتشــيف كان له «تأثري كبري
عىل مسار التاريخ يف العالم».
وأضاف بوتني يف برقية تعزية نرشها الكرملني أنه «قاد
بالدنا خالل فرتة مــن التغيريات ّ
املعقدة واملؤثرة والتحديات

السياســية الكبرية الخارجية واالقتصادية واالجتماعية».
مشريا ً إىل أن غورباتشيف «أدرك جيدا ً أن اإلصالحات رضورية
وجهد القرتاح حلوله الخاصة للمشاكل الداهمة».
مــن جهتــه ،رأى الرئيــس األمريكي جــو بايدن يف
غورباتشــيف «رجل دولة ق ّل مثيلــه» فيما اعتربه الرئيس
الفرنيس إيمانويل ماكرون «رجل سالم».
وأشــادت الصني بالدور الذي لعبه آخر رئيس لالتحاد
الســوفياتي يف التقارب بني بكني وموســكو بعد قطيعة
اســتم ّرت ثالثة عقــود .وكتب رئيس الــوزراء الربيطاني
املستقيل بوريس جونســون عىل «تويرت»« :يف زمن عدوان
بوتني عىل أوكرانيا التزامه الدائم بانفتاح املجتمع السوفياتي
يبقى مثاال ً نحتذي به جميعاً».
كذلك أشــاد الرئيس األملاني فرانك فالرت شــتاينماير
بغورباتشيف شاكرا ً «مساهمته الحاسمة يف توحيد أملانيا».
وقال يف بيان إن غورباتشــيف أثبت بأفعاله أنه «رجل
دولة كبري» يمتلك «الشجاعة الكافية لالنفتاح وبناء الجسور
وإحالل الســام يف أوروبا ،مضيفا ً أن هــذا الحلم «انهار،
ح ّ
طمه هجوم روسيا الوحيش عىل أوكرانيا».
صورة من األرشيف تجمع غورباتشيف وبوتين (مواقع تواصل)

العراق :الحياة تعود إلى طبيعتها ...واألزمة السياسية مستمرّة

عادت الحياة إىل طبيعتها
أمس يف العراق عقب رفع حظر
التجوال الذي كان أعلنه الجيش
إثر اندالع مواجهات مســلحة
داميــة يف املنطقة الخرضاء يف
وسط بغداد ،بني أنصار مقتدى
الصدر مــن جهة وعنارص من
القوى األمنية والحشد الشعبي
من جهة ثانية.
وعادت األســواق واملحال
التجارية للعمل و»اســتؤنفت
امتحانــات املــدارس» ،وفقا ً
لوزارة الرتبية والتعليم.
ولكن ،ال بوادر ح ّل لألزمة
السياسية املســتمرة منذ أكثر
من عام ،وبسبب االنقسامات
الحادة بني األطراف السياسية،
لم يتــ ّم تعيني رئيــس وزراء

جديد وال تشــكيل حكومة بعد
االنتخابات .كما فشل الربملان
يف انتخاب رئيــس جمهورية
جديد لبلد يعــ ّد بني أغنى دول
العالــم يف مــوارده النفطية،
لكنه غارق يف أزمات اقتصادية
واجتماعية.
يف هذا السياق ،هدّد رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي بعد
األحداث األخرية باالستقالة يف
حال استمرار الشلل السيايس
الذي يرضب البالد.
وقــال يف خطــاب متلفز
مســاء أمــس األول« :أح ّذر
من أنّهم إذا أرادوا االســتمرار
يف إثارة الفــوىض ،والرصاع،
والخــاف ،والتناحــر ،وعدم
االســتماع لصــوت العقــل،

أخبار سريعة
خشية أممية من تجدّد
العنف في ليبيا
أعربت مساعدة األمين العام
لألمم المتّحدة للشؤون السياسية
روزماري ديكارلو خالل
جلسة لمجلس األمن الدولي،
عن خشيتها من تجدّد أعمال
العنف في ليبيا حيث «لم يت ّم
ّ
التوصل
إحراز أيّ تقدّم نحو
إلى توافق على إطار دستوري
لالنتخابات».
ورأت أن «هذا المأزق يُش ّكل
«تهديدا ً متزايدا ً لألمن في
طرابلس ومحيطها» ،التي
شهدت في األسبوع الماضي
اشتباكات مس ّلحة عنيفة خ ّلفت
 32قتيالً و 159جريحاً.
وتعليقا ً على جولة العنف
قالت« :ال يزال الوضع متوتّرا ً
ومتق ّلبا ً في العاصمة» ،مشيرة
إلى «هدوء ّ
هش يسود طرابلس
ويصعب التكهّ ن بمدى
استمراره» ،مح ّذرة من أن تكون
«األعمال االنتقامية والتوقيفات
التي أُعلن عنها سببا ً الندالع
معارك جديدة».

أميركا :أسطول
"مروحي" خارج الخدمة
أعلن الجيش األميركي أمس
أنه «أوقف تشغيل أسطول
مروحياته من طراز ايتش
 -47شينوك بعد حرائق عدة
في محركات بعضها».
وستتوقف ،نحو  400مروحية
شينوك عن العمل ،بسبب
ما تصفه شركة «هوني
ويل» التي تصنّع محركات
بـ»حلقات دائرية مشكوك في
أمرها» تُستخدم في بعض
محركات المروحيات ولم تعد
مناسبة.
وقالت المتحدثة باسم الجيش
األميركي سينثيا سميث« :حدّد
الجيش سبب تسريبات الوقود
التي أدت إلى عدد قليل من
حرائق المحركات في عدد
محدود من المروحيات ،ويضع
حاليا ً إجراءات لح ّل المشكلة».
وختمت« :على الرغم من عدم
وقوع قتلى أو إصابات ،أوقف
ّ
لتوخي
الجيش موقتا ً األسطول
الحذر حتى انتهاء اإلجراءات
التصحيحية».

"طالبان" تحتفل بذكرى
انسحاب التحالف الدولي

ال بوادر حل ّ والكاظمي هدّد باإلستقالة

فســأقوم بخطوتي األخالقية
والوطنية بإعالن خلوّ املنصب
يف الوقت املناسب ،حسب املادة
 81من الدســتور ،وتحميلهم
املســؤولية أمــام العراقيني،
وأمام التاريخ».
مــن جهتــه ،رأى رئيس
الجمهورية برهــم صالح أن
«إجراء انتخابات جديدة مُبكرة
وفق تفاهــم وطنــي ،يُمثل
مخرجا ً لألزمة الخانقة يف البالد
عوضا ً عن السجال السيايس أو
التصادم والتناحر».
وفيما أثنى حلفاء مقتدى
الصــدر وخصومه عىل املوقف
الصــارم الذي اتخــذه ،والذي
نجــح بنــزع فتيــل الحرب
األهليــة ،باســتثناء زعيــم

الـخـمـيـس  ١أيلول 2022

الكاظمي مخاطبًا الشعب العراقي أمس األول (وكالة األنباء العراقية)

«ائتالف دولــة القانون» املوايل
إليران ،نوري املالكي ،الذي قال
يف بيان «إن القــوة ال يمكنها
أن تفــرض واقعا ً سياســيا ً
يُكــره اآلخرين عىل امليض وفق
بوصلتها ،ومن يُشــعل الحرب

ليس هو من يوقفها أو يتحكم
بمســاراتها ،كمــا ليس هو
مــن يجني ثمارها» ،شــاكرا ً
«الحشد الشــعبي» ،و»التزامه
وانضباطــه وعــدم تعاملــه
بانفعال مع األزمات».

احتفلت حركة «طالبان» أمس
بذكرى استعادة ما سمّ تها
«الحرية» في أفغانستان مع
مرور عام على انسحاب التحالف
الدولي بقيادة الواليات المتحدة
الذي سمح لألصوليين اإلسالميين
باستعادة السلطة بعد حرب دامت
 20عاماً.
وكانت العاصمة كابول هادئة
وقلة من مقاتلي «طالبان» تجول
في شوارعها ،بينما ّ
فضل السكان
البقاء في منازلهم.
ورفعت الفتات تحتفل
باالنتصارات على بريطانيا
واالتحاد السوفياتي بعدما خسرت
حروبا ً في أفغانستان.
ولم تعترف أي دولة حتى اآلن
بنظام «طالبان» الذي أعاد إلى حد
كبير منذ توليه السلطة مجدداً،
تطبيق الشريعة اإلسالمية بشكل
صارم عبر فرض قيود متشددة
على حرية المرأة خصوصاً.

الريــــاضـــية
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"فالشينغ ميدوز" :خروج مفاجئ لرادوكانو وريباكينا
أصبحــت الربيطانية إيمــا رادوكانو
ثالث حاملة للقب تــودّع بطولة الواليات
املتحدة ،آخر البطوالت األربع الكربى يف كرة
املرضب عىل مالعب "فالشينغ ميدوز" ،من
الدور األول ،فيما عوّض اإلســباني رافايل
نادال تأخره بمجموعة أمام العب مغمور
يف ســعيه لتعزيز رقمه القيــايس بألقاب
"الغراند سالم".
وأقصيت رادوكانــو ( 19عاماً) أمام
الفرنســية املخرضمــة أليزيــه كورنيه
املصنفة  40عاملياً ،والتي تخوض بطولتها
الكربى الـ 63عىل التوايل  6-3و.6-3
أما نادال ،فتغلب عىل األسرتايل رينكي
هيجيكاتا املشــارك ببطاقــة دعوة 6-4
و 2-6و 3-6و ،3-6محققا ً فوزه الـ 65يف
نيويورك.
وعانــت رادوكانو ملواجهــة أضواء
احرازهــا بطولــة كربى ،فلــم تنجح يف
تخطــي الــدور الثاني يف ثــاث بطوالت
كربى يف  ،2022وهي باتــت ثالث حاملة
لقب للســيدات تخرج من الدور األوّل بعد
الروسية ســفيتالنا كوزنتسوفا ()2005
واألملانية أنجليك كريبر (.)2017

وللمرة األوىل يف ســبع زيارات ،ودّعت
اليابانية ناومي أوساكا ،املصنفة أوىل عامليا ً
ســابقاً ،من الدور األول ،بخسارتها أمام
وصيفة بطولة أســراليا األمريكية دانيال
كولينز  6-7و.3-6
وعــرت البولونية إيغا شــفياتيك،
األوىل عاملياً ،بسهولة اىل الدور الثاني أمام
االيطالية جاسمني باوليني  3-6و6-صفر.
وتلتقي حاملة لقب روالن غاروس التي
لم تتجاوز الدور الرابع يف فالشينغ ميدوز،
بطلة الواليات املتحــدة املفتوحة يف العام
 2017وصاحبة األرض سلون ستيفنز.
وخرجت حاملة لقب بطولة ويمبلدون
الكازاخستانية إيلينا ريباكينا ( 25عاملياً)
أمام الفرنســية كالرا بوريل املصنفة 131
بمجموعتني  4-6و ،4-6بعد أن ارتكبت 37
خطأ مبارشاً.
كما ودّعــت األمريكيــة املخرضمة
فينوس وليامس ( 42عاماً) التي شاركت
يف البطولة أول مرة يف العام  1997وأحرزت
لقبها مرتني ،أمام البلجيكية أليسون فان
أويتفانك  6-1و.7-6
ولدى الرجال ،شعر نادال ( 36عاماً)،

"ليبرتادوريس" :خسارة بالميراس

كرة رأسية بين غوميز وهنريكي (أ ف ب)

خرس باملرياس الربازييل ،حامل اللقب يف العامني املاضيني ،أمام مواطنه
أتلتيكو باراناينيس صفر -1يف ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة "كوبا
ليربتادوريس" ألندية أمريكا الجنوبية لكرة القدم ،املوازية ملســابقة دوري
أبطال أوروبا .وتقدم باراناينيس ،الذي يرشف عليه املدرب الســابق للمنتخب
الوطني لويس فيليبي سكوالري ،عىل ملعبه يف كوريتيبا يف الدقيقة  ،22بفضل
العب وسطه أليكس ســانتانا ،الذي تابع عرضية من املهاجم الشاب فيتور
روكي يف الشباك.
وبعد االســراحة ،ضغط باملرياس الذي افتقد لجهود أفضل العبيه هذا
املوســم ،نجم خط وسطه املهاجم غوستافو ســكاربا ،إلدراك التعادل أمام
مضيفه املنقوص عددياً ،بعد طرد العب وسطه املدافع هوغو مورا يف الدقيقة
 .69كما ُ
طرد سكوالري قبل نهاية اللقاء بسبب اعرتاضه املتكرر عىل قرارات
الحكم .ومُني باملرياس بخسارته األوىل خارج ملعبه يف  20مباراة يف املسابقة
القارية.
ويف نصف النهائي اآلخر ،يلتقي فيليز سارسفيلد األرجنتيني مع فالمنغو
الربازييل.
وتقام املباراة النهائية لنســخة العام  2022يف  29ترشين األوّل املقبل يف
مدينة غواياكيل االكوادورية( .أ ف ب)

رويز إلى سان جرمان
أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنيس عن تعاقده مع العب
الوسط اإلســباني فابيان رويز من نادي نابويل اإليطايل بعقد
ملدة خمس سنوات.
وبات رويز خامس صفقة هذا الصيف لســان جرمان،
وهو ســيعزز خط الوســط بعد وصول الثنائي الربتغايل
فيتينيا وريناتو سانشيز.
وأمىض رويــز ( 26عاماً) أربعة مواســم مع نابويل
وحقق معه كأس إيطاليا يف العام .2020
كما أحرز لقب كأس أوروبا مع منتخب إسبانيا
ملــا دون  21عاما ً يف العام  2019واختري أفضل العب
يف البطولة ،علما ً أنه خاض  15مباراة دولية مع املنتخب
األول .وكان رويز ،العب ريال بيتيس السابق ،ضمن
تشــكيلة إســبانيا التي وصلت إىل نصف نهائي
مسابقة كأس أوروبا الصيف املايض.
ّ
وتخل ســان جرمان عــن العديد من
العبي الوســط هــذا الصيف ،مــن بينهم
الهولنــدي جورجينيو فينالــدوم إىل روما
اإليطايل واإلســباني أندر هرييرا إىل أتلتيك
بلباو ،يف حني أن رحيل األرجنتيني لياندرو
باريديس إىل جوفنتوس اإليطايل
بات وشيكاً( .أ ف ب)
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أخبار سريعة
النخل :اإلستقالة ال تعنيني

كورنيه (إلى اليمين) مصافِ حة رادوكانو بعد المباراة (أ ف ب)

بالكثري من الخوف قبل التغلب عىل املصنف
 198عاملياً.
ورضب نادال ،الساعي لتحقيق لقبه
الكبري الـ 23يف البطوالت الكربى والثالث
هذا العام بعد أســراليا وروالن غاروس،
موعدا ً يف الــدور الثاني مع اإليطايل فابيو

فونييني .كما تأهل االســباني كارلوس
ألــكاراز ،الرابــع عاملياً ،بعد انســحاب
منافســه االرجنتيني سيباستيان باييس
عندما كان االسباني متقدما ً  5-7و5-7
و2-صفر.
(أ ف ب)

ينضم إلى تشلسي
فوفانا
ّ
أكمل تشــليس تعاقده مع قلب الدفاع الفرنيس
الشاب ويسيل فوفانا قادما ً من ليسرت سيتي ،بحسب
ما أعلن الناديان اإلنكليزيان امس.
وقال نادي تشــليس يف بيان ان فوفانا ( 21عاما ً
و 1.90م) انضم إىل صفوفه ملدة سبع سنوات.
ولم يكشــف تشــليس عن قيمة الصفقة ،لكن
تقارير محلية أشارت إىل انها ناهزت  70مليون جنيه
اسرتليني ( 81.3مليون دوالر) ،باالضافة إىل مكافآت
لالعب الذي استهل مسريته مع سانت اتيان الفرنيس.
وقال مالك تشــليس األمريكي تود بوهيل" :نحن
ســعداء لجذب أحد أبرز املواهب األوروبية إىل تشليس
ولتعزيز تلك املنطقة يف تشــكيلتنا ،هذا املوسم ولعدة
مواسم مقبلة".
وع ّزز فوفانا دفاع الفريــق األزرق مع القادمني
الجديدين السنغايل خاليدو كوليبايل من نابويل اإليطايل
واإلسباني مارك كوكوريا من برايتون اإلنكليزي.
كما انضم يف فرتة االنتقاالت الصيفية التي تغلق
اليوم ،إىل تشــكيلة املدرب األملانــي توماس توخل،
املهاجم الدويل رحيم ســرلينغ من مانشسرت سيتي
بطل الدوري.
وقال فوفانا ،العب منتخب فرنسا تحت  21سنة:
"تد ّربت مع الفريق وهــذا حلم يل .أنا متحمّ س كثريا ً
لبدء خوض املباريات من أجل الجماهري والنادي".
وخاض فوفانا  52مباراة مع ليسرت بعد قدومه

يف ترشيــن األول  2020يف مقابل صفقة مقدّرة بـ32
مليون جنيه من سانت اتيان ،وأحرز معه لقب الكأس
يف العام  2021عىل حساب تشليس بالذات.
وكان فوفانا استهل مشــواره مع سانت اتيان
بعمر الثامنة عرشة ولعب إىل جانب وليام صليبا قلب
دفاع أرسنال اإلنكليزي حالياً( .أ ف ب)

ضياع في يونايتد :كريستيانو باقٍ؟
أكد الهولنــدي إريك تن هــاغ مدرب
مانشســر يونايتد اإلنكليــزي ،أنه يعوّل
عىل نجم الفريق الربتغايل كريســتيانو هذا
املوســم ،مؤكدا ً بقاء األخــر يف صفوفه
قبل يوم واحد مــن إقفال باب االنتقاالت
الصيفية عند منتصف ليل الخميس -
الجمعة.
وقال تن هاغ لدى سؤاله عمّ ا
إذا كان رونالــدو ســيدافع
عن ألــوان الفريق خالل
املوســم الحايل" :األمر
واضح ،نحن يف حاجة إىل
العبني من نوعية عالية".
وأضــاف" :نحــن يف حاجة إىل
مهاجمــن أكثر لتغطية املشــاركة
يف جميع املباريــات واملحافظة عىل
االســتقرار ،هذا ما نتطلع اليه ،فمن
اآلن وصاعدا ً ســنخوض مباراة كل
ثالثة أيام".
وتابع" :نحتاج إىل العبني إضافيني
يف خــط الهجــوم .املهاجمون
يتعبون بطريقة أرسع ،يتعني
عليهم الركض مع قوة أكرب".
وأوضح" :بالنسبة إىل هذه

النافذة من اإلنتقاالت لقد انتهينا من إتمام
الصفقات ،سنلعب بهذه املجموعة الحالية
من اآلن وحتى كانون الثاني املقبل عىل األقل
(تاريخ فتح باب االنتقاالت الشتوية)".
وأعرب رونالدو ( 37عاماً) عن رغبته
يف اإلنتقال إىل ناد آخر للمشاركة يف دوري
أبطال أوروبا ،علما ً أن مانشسرت يونايتد
ســيخوض غمار الدوري األوروبي
(يوروبــا ليــغ) ،لكنه لم
يتلــق أي عــروض
جيــدة من أي من
أندية النخبة يف
القارة .وأشارت
اىل
تقاريــر
إمكانيــة تعاقده مع
ناديه الســابق سبورتينغ الربتغايل
أو نابويل اإليطايل أو مرسيليا الفرنيس
لكن األمور لم تصل إىل خواتيمها.
ويتصــدر رونالــدو ترتيب
الهدّافــن يف دوري األبطال
متقدما ً بفــارق  15هدفا ً
عن النجم األرجنتيني ليونيل
ميــي العب باريس ســان
جرمان الفرنيس( .أ ف ب)

أكد نائب رئيس اإلتحاد اللبناني
للكرة الطائرة أسعد النخل
لصحيفتنا ّ
أن ما يُحكى عن إستقالة
جماعية لإلتحاد في غضون
الساعات المقبلة ال يعنيه أبدا ً ال
من قريب وال من بعيد ،إذ هو
يعتبر نفسه مستقيالً منذ أن تبرأ
منه اإلتحاد في إنتخابات اللجنة
األولمبية اللبنانية في شباط العام
الماضي وصوّت لمصلحة الالئحة
الرسمي
المنافسة ،على رغم القرار
ّ
الذي كان عمّ مه على وسائل اإلعالم
بعد إجتماعه األول بترشيحه
لمنصب اللجنة األولمبية .أضاف
النخل :مقاطعتي الدائمة للجلسات
دلي ٌل قاطع على إستقالتي من
اإلتحاد ،خصوصا ً أنها قانونيا ً
تفوق الثالث م ّرات متتالية.

أجنبيّا أنترانيك قريبًا

يصل االميركيان أوميغا هاريسون
( 26عاماً 194 ،سنتم) وكيت
تشارلستون ( 27عاماً204 ،
سنتم) الى بيروت األسبوع
المقبل ،لاللتحاق بتمارين فريق
أنترانيك الذي أطلق يوم االثنين
الفائت تمارينه بقيادة المدير
الفني صباح خوري ومساعده
الياس معوض .وعزز الفريق
األرمني صفوفه هذا الموسم
بعدد من الالعبين المحليين
أمثال جيمي نخله ،أحمد عكاوي،
بيدروس كتشيجيان ،سليم عالء
الدين ومحمد المال .يُذكر ّ
أن
انترانيك الذي كان يقوده المد ّرب
جورج داغر إحت ّل الموسم الفائت
المركز السادس في الترتيب
محققا ً  11انتصارا ً مقابل تسع
هزائم.

مغادرة جرايا

غادر أمس المد ّرب التونسي طارق
جرايا لبنان عائدا ً الى بالده بعدما
الرسمي مع نادي
فسخ عقده
ّ
النجمة .وكشف أحد إداريي النادي
"النبيذيّ " ّ
أن جرايا سيحصل
على البند الجزائي بحسب العقد
َ
الطرفين في
الخطي الموقع بين
إتفاق بينهما.
حال عدم حصول
ٍ
وكانت إدارة النادي الجديدة عيّنت
المد ّرب بالل فليفل مساعدا ً لجرايا
من دون الرجوع إليه ،األمر الذي
رفضه المد ّرب التونسي ،مطالبا ً
بأحقيته في إختيار مساعد له.
يُشار الى ّ
أن الرئيس السابق
للنادي أسعد صقال هو من تعاقد
مع جرايا لموسم واحد.
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عمــــــــاد موســــــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

قادمون يا قدس
عقد مجلس الوزراء األمني اإلسرائيلي
إجتماعا ً إستثنائيا ً لمواجهة التصعيد على
الحدود الشمالية والمتمثل بدفع الحكومة
اللبنانية طالئع وحدة المنجانيق في مهمة
غاية في الدقة .وقد استدعت القيادة
الشمالية إحتياطييها مزوّدين بدروع
وشباك معدنية الستيعاب رمي الحجارة،
ووضع نظام القبة الحديدية في حال
تأهب إلسقاط أي حجر ،هذا وقد رصدت
أجهزة التنصت لدى العدو هذا الحوار على
جبهة العديسة ـ مسكاف عام:
وليد :هكتور هكتور ناولني "دُبشة" من
جعبتك .وكيف شايفني؟
هكتور :وليد وليد دبّر حالك .ذخيرتي
على آخر .وشايفك جغل يا ملعون.
وليد :هكتور انتبه لحالك ،العدو يرصد
تحركاتنا ومناوراتنا.
هكتور :ما فارقة معي الغطرسة
اإلسرائيلية .أنا جايي إستشهد يا وليد
على حدود فلسطين .أمانة أن تكمل بعدي
الطريق إنت ومصطفى وجوني والشباب،
وصرخ هكتور تلك الصرخة المزلزلة" :يا
قدس نحن قادمون".
وليد :بشرفك هكتور أنا عندي الليلة
سهرةّ .
نقزتني .يلال منزت كم حجر
ومنمشي .وخلينا نشوف مين بيرمي أبعد.
تراجع هكتور خطوة .وضع حجرا ً
مستديرا ً تحت رقبته ،برم بأرضه
برمتين وقذف الحجر .ثمانية أمتار و20
سنتيمترا ً.
حذا وليد حذوه .تراجع خطوة .غ َز َل
بأرضه كالبلبل ثم رمى الكرة بكل ما
أوتي من قوة فأصاب وزير ثقافة الثنائي
الوطني (الشيعي سابقاً) برأسه .فاعتبرته
حكومة معا ً لإلنقاذ مصاب حرب ،وستق ّلده
إم شريف ،مك ّلفة من السيّد الرئيس ،وسام
الحرب.
في هذا الوقت كان أمين عام األمم
المتحدة أنطونيو غوتيريش ،يدعو مجلس
األمن إلى جلسة مشاورات لدراسة أبعاد
تحركات القوة الضاربة في مجلس
الوزراء ،خصوصا ً بعد وصول تقارير إلى
أن هكتور ووليد ينويان الغطس في حقل
كاريش وأحدهما مزنّر بحزام ناسف.
هيكتور على األرجح.
وزير الطاقة ،مستر فوتوجينيك ،ووزير
الشؤون ،المكروه من هاغيز وبامبرز
بدَوا في الصور المتداولة على التواصل
اإلجتماعي ،وهما يرميان الحجارة ممثلين
في فيلم كوميدي ،فاإلثنان ،أي وليد كاري
وهكتور دو فونيز ،يملكان في سيماء
وجهيهما قوة تعبير ال تجدها لدى المثلث
الرحمة مارلون براندو.
أما وزير الثقافة ،دليلنا إلى الثقافة
الجهادية ،فكان في خالل رمي الحجارة،
يبث في إخوانه جوني وجورج ووليد
نصار وناصر ياسين روح المقاومة
اإلسالمية ،ويشجعهم على تنظيم رحالت
إلى معلم مليتا ويشرح لهم أهمية إدراجه
في المتاحف الرسمية ،فماذا عن متحف
الكتائب في حارة صخر المالصق ألحد
أفرع بنك بيبلوس المقفلة حيث استُشهدت
حساباتي!

هـــــــــــــل
تعــــــــــلم

يصل طول األوعية
الدموية يف جسم
اإلنسان إىل أكثر
من  100ألف
كيلومرتعند مدّها.

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

صورة تذكارية على نوافذ برج خليفة في دبي (أ ف ب)

الملكة إليزابيث تستقبل رئيس الحكومة الجديد بقصرها اإلسكتلندي
من املق ّرر أن تســتقبل امللكــة الربيطانية إليزابيث
الثانية رئيس الحكومة الجديد األســبوع املقبل يف قرص
بلمورال يف اســكتلندا حيث تقيم حاليــاً ،بدال ً من قرص
بكنغهام يف لندن .وستكون هذه املرة األوىل التي تقام فيها
مراسم استقبال رئيس الحكومة الجديد بعيدا ً عن لندن،
منذ أن التقى وينستون ترششل امللكة يف مطار هيثرو يف
 1952بعد اعتالئها العرش .كما ستستقبل امللكة البالغة
من العمر  96عاماً ،رئيس الحكومة املنتهية واليته بوريس
جونســون يف مق ّرها الواقع يف شــمال رشق اسكتلندا.
وتقليدياً ،يحرض رئيس الحكومة الجديد بعد ذلك لتطلب
منه امللكة ،رئيسة الدولة ،تشكيل حكومة.

وتُميض امللكة عطلتها الصيفية التقليدية يف اسكتلندا
حيث تبقى حتى ترشين األول املقبل .وكان من املفرتض أن
تعود إىل لندن للمشاركة يف احتفال تعيني رئيس الحكومة
الجديدّ ،إل أنّها تواجه صعوبات يف ّ
التنقل منذ ترشين األول
املايض ،ما اضط ّرها لقضاء ليلة يف املستشفى لسبب غري
محدّد.
ومنذ ذلك الحنيّ ،
خففت ظهورها العام بشكل كبري
بناء عىل نصيحة طبيــة ،بينما كانت تعاني صعوبات يف
الوقوف وامليش .واعرتفت ّ
بأن إصابتها بـ"كورونا" يف وقت
سابق من هذا العام أنهكتها ،كما شوهدت تميش بعصا ً يف
عدد من املناسبات النادرة( .أ ف ب)

"كورونا" يسبّب تراجعًا في عمر األميركيين
تراجع متوســط العمر املتوقع لألمريكيني بنحو
عام سنة  ،2021بعد أن فقد عاما ً ونصف عام يف ،2020
ال سيما بسبب جائحة "كوفيد ."-19وبلغ أمد الحياة
املتوقع العام الفائت 76,1عاما ً وهو أدنى مستوى منذ
عام  .1996وهذا االنخفاض األكرب املسجّ ل عىل مدى
عامني متتاليني منذ أعوام  1921إىل  .1923وللمقارنة،
كان متوسط العمر املتوقع لألمريكيني  77عاما ً يف عام
 ،2020يف مقابل  78,8عاما ً يف عام .2019
وتســبّبت الوفيات الناجمة عــن "كوفيد"19 -
بثالثة أرباع االنخفاض املســجل عام  ،2020ونصف
االنخفاض يف عام  .2021ويمكن أيضا ً أن يُعزى حواىل

 15%من االنخفاض املســجل يف عام  2021إىل زيادة
الوفيات املرتبطة بالحوادث واإلصابات غري املقصودة،
بما يف ذلك الجرعات الزائدة عىل وجه الخصوص.
وكان "كوفيد "-19ثالث ســبب رئييس للوفاة يف
الواليات املتحــدة يف عام  ،2021عىل غرار عام ،2020
بعد أمراض القلب واألوعية الدموية والرسطان .وبعد
الذروة األخرية يف شــتاء عام  ،2022تراجعت وفياته
بشــكل حاد يف الواليات املتحدة ،رغم أن البالد ال تزال
تســجل حواىل  400حالة وفاة يف اليوم ،ملا مجموعه
أكثر من مليون حالة منذ بداية الجائحة.
(أ ف ب)

األمطار تقتلع نبتة صبّار عمرها  200عام
تســببت أمطار غزيرة يف أريزونا األمريكية يف اقتالع
نبتة صبّار من جذعها يف أحد متنزهات الوالية الواقعة يف
جنوب غرب الواليات املتحدة.
وقالت هيئة "أريزونا ستيت باركس"" :إن األمطار
املوســمية القوية قد تــرك برسعة أثرا ً عىل املشــهد
الصحراوي .وفقدان نبتة الصبّار الضخمة والشــهرية
هذه من نوع ســاغوارو التي يبلغ عمرها نحو  200عام
يف متنزه كاتالينا بالقرب من توكسون ،هو تغيري ال يمكن
إال ّ أن يالحظه املواظبون عىل زيارته".
وانترشت صــور لنبتــة الصبّار املتعــددة الذراع
مطروحة أرضاً ،وبــدا جذعها مقتلعــاً .وأبدت الهيئة
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المدير المسؤول :جورج بربـاري
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ارتياحها إىل كون النبتة العمالقة ســقطت خارج مسار
الزيارات ،مشري ًة إىل أنها ستُبقيها عىل ما هي يف النقطة
التي سقطت فيها لكي ّ
توفر املوطن والطعام للكثري من
الكائنات أثناء تح ّللها.
ويمكن أن يصل طول نبتة الصبّار من نوع ساغوارو
إىل أكثر من عرشة أمتار ووزنها إىل أكثر من طنني نظرا ً إىل
اختزانهــا املاء .وبات هذا النوع من الصبّار الذي ينمو يف
معبا ً
املناطق املمتدة بني الواليات املتحدة واملكسيك رمزا ً ّ
عن الغرب األمريكي وخصوصا ً عن الطبيعة الصحراوية
لوالية أريزونا.
(أ ف ب)
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