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بينما يواصل املسؤولون اإلرشاف من فوق عىل "هرهرة"
مؤسسات الدولة وقطاعاتها الحيوية ،ويكتفون بالتنظري يف
ســبل إدارة التفليسة واالقتتال عىل قيادة دفة االنهيار ،بلغت
جهود "حارة حريك" منعطفا ً حاســما ً باتجاه ترسيم حدود
صالحيات التأليف بني بعبــدا والرساي ،فنجحت يف "تضييق
هوامش الخالف إىل حدودها الدنيا وحرصها بمسألة تسمية
الوزيرين البديلني عن أمني ســام وعصــام رشف الدين"،
حسبما أكدت مصادر مواكبة لالتصاالت الحكومية ،مشري ًة إىل

ّ
أن قيادة "حزب الله" ألقت بثقلها لرتجيح كفة التأليف "ألنها
معنية بتحصني جبهة الحزب الداخلية وتأمني اســتمرارية
الســلطة واالســتقرار عىل أرضية الحكم عىل أبواب جملة
استحقاقات مفصلية ،داخلية وخارجية ،من شأنها أن ترسم
الخطوط العريضة لخارطة املرحلة املقبلة يف لبنان واملنطقة".
وعىل رأس االســتحقاقات الداخلية ،يتصدر االستحقاق
الرئايس املشــهد فارضا ً إيقاعه عىل االستحقاق الحكومي،
تســليما ً بقضاء الشــغور وقدره املحتوم يف ســدة الرئاسة

صندوق النقد لمجلس النواب:
قانونكم لـ"السرية المصرفية" قاصر
يمثل تعديل قانون الرسية املرصفية الذي تم إقراره يف  26تموز كما ع ّلق عليه
القسم القانوني يف صندوق النقد الدويل إصالحا ً جوهريا ً لنظام الرسية املرصفية يف
لبنان ،مما يجعله أقرب إىل املعايري الدولية واملمارسات العاملية الجيدة .إال انه اعترب يف
التقرير الصادر أن األهم من ذلك الحسابات املرقمة التي تم إلغاؤها وتوسيع الوصول
إىل املعلومات املرصفية ،ولكن ال يزال هناك عدد قليل من أوجه القصور الرئيسية:
الوصــول إىل املعلومات املرصفية من قبل هيئــة الرقابة املرصفية والبنك املركزي
اللبناني واملؤسسة الوطنية لضمان الودائع ،والوصول ألداء الوظائف اإلدارية ،وآلية
الوصول إىل إنفاذ القانون واملسؤولية الجنائية لخرق الرسية املالية.
١٣

األوىل ،بما يحت ّم تاليا ً إعادة تشكيل الحكومة القائمة لتكون
كاملــة الصالحيات وقادرة خالل فرتة الفــراغ الرئايس عىل
اتخــاذ القرارات باألصالة عن نفســها وبالوكالة عن رئيس
الجمهوريــة ،إزاء مجمل امللفات والتحديــات الداهمة ،ويف
طليعتها اتفاقية الرتســيم الحدودي البحــري مع إ ٍرسائيل،
ّ
التيقن من ّ
أن "مهلة أيلول" سقطت والتوقيع
خصوصا ً يف ظل
عىل هذه االتفاقية بات شــبه مستحيل يف ما تبقى من والية
العهد العوني.
١٣

طهران :ندرس الموقف األميركي وسنرد سريعًا

ماكرون يأمل في إحياء االتفاق النووي
خالل أيام قليلة
فيما ترتقــب األرسة الدولية آخر تطورات
امللف النووي العالق بني مطرقة مطالب الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،وسندان املوقف األمريكي
من الرد اإليراني عىل املقرتحات األوروبيةّ ،
عب
الرئيس الفرنــي إيمانويل ماكرون ،عن أمله
يف التوصل إىل اتفاق قريب بشأن إحياء االتفاق

النووي اإليرانــي .ويف كلمة خــال االجتماع
الســنوي الدوري مع ســفراء بــاده املنعقد
يف قرص اإلليزيه ،بشــأن الخطــوط العريضة
للدبلوماســية الفرنســية أمس ،قال" :آمل يف
إتمام إحياء خطة العمل الشــاملة املشرتكة يف
غضون األيام القليلة املقبلة".
١٣

"البعثة الذر ّية" تعاين زابوريجيا:
سالمة المحطة ان ُتهكت مرات عدّة
يف مهمة محفوفة باملخاطر تحت أنظار العالم الذي حبس أنفاســه خوفا ً من
وقوع كارثة نووية يف أوروبا ،وصل مفتشــو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس
إىل محطــة زابوريجيا النووية عىل وقع تقاذف اإلتهامات بني روســيا وأوكرانيا،
وأعلن املدير العام للوكالة الدولية رافاييل غرويس ّ
أن "الســامة املادية" للمحطة
التي تسيطر عليها القوات الروسية يف جنوب أوكرانيا "انتُهكت مرات عدة" نتيجة
تع ّرضها لقصــف متك ّرر .ويف أعقاب ّ
تفقده املنشــأة النووية وعودته إىل األرايض
أن "هذا األمر ال يمكن أن يستم ّر" ،الفتا ً
الخاضعة لسيطرة كييف ،شدّد غرويس عىل ّ
أن "فريق خرباء الوكالة سيبقى يف املنشــأة أياما ً عدة" ،وأوضح ّ
إىل ّ
أن "مجموعة
املحطة.
يف
الوضع"
تقييم
ملواصلة
اإلثنني
أو
األحد
حتى
هناك
ستكون
١٣

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتحدث إلى الصحافيين بعد زيارة محطة زابوريجيا أمس (أ ف ب)
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ولـــيـــد شـــقــيــر

بري أجهض الهرطقات
فماذا عن الفراغ؟
قطع رئيس البرلمان نبيه بري شعرة معاوية
مع العهد الرئاسي في آخر أيامه ،على الرغم من
الجهود التي كان يبذلها من أجل تسهيل تأليف
الحكومة الجديدة من خالل عالقته مع الرئيس
المكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي لحثه على
تسريع التأليف.
خرج بري من فضيلة الصمت التي مارسها
خالل األشهر القليلة الماضية حول موضوع
الحكومة وغادر موقع المراعاة لرئيس
الجمهورية ،بعدما أتحف الرئيس ميشال عون
الوسط السياسي بالمطالب في شأن الحكومة
لتأخير توقيعه على مرسوم تعويم الحكومة
المستقيلة ،كي تتولى إدارة الفراغ الرئاسي.
وكي يستعيض عن فقدان دوره الوسيط بفعل
حملته على مقاربة البعض لألزمة الراهنة «بأسوأ
وأخطر عقلية عرفتها الحياة السياسية اللبنانية
في كل حقباتها كيدا ً ونكدا ً وحقدا ً ونبشا ً للقبور
وانفصاال ً عن الواقع» ،قاصدا ً بذلك التهويل الذي
يقوده رجال الفريق الرئاسي بقيادة رئيس
«التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ،ضد
الوسط السياسي وميقاتي ،قطع الطريق على
مقولة عدم شرعية تسلم حكومة تصريف األعمال
صالحيات الرئاسة إذا لم ينتخب الرئيس البديل،
بأن ذ ّكر بأن تفسير الدستور ينحصر بالمجلس
النيابي .حَ س ُم األمر على هذا الشكل يفترض أن
أكثرية البرلمان ستكون ضد اعتبار تولي حكومة
تصريف األعمال أمرا ً غير شرعي ،يحول دون
ما رآه بري «العبث بالدستور أو التمرد عليه أو
البحث عن اجتهادات غب الطلب» ،المتهم بها
محيط القصر الرئاسي.
قد يقول قائل إن بري انتظر ست سنوات
مارس خاللها أسلوب المراعاة لموقع الرئاسة
األولى ،وخصوصا ً لحليفه «حزب الله» الذي ترك
للفريق العوني أن يستأثر بالكثير من األمور
ألسباب تتعلق بحاجته إلى تغطية خياراته
اإلقليمية ،وأنه القى بفارغ الصبر اقتراب مغادرة
عون قصر بعبدا ،بعدما كانت نصيحته للحزب
في العام  ، 2016بأنه لن يختار عون ألن انتخابه
يعني انتخاب رئيسين للجمهورية ،هو وباسيل،
ولم يأخذ بها .وهو أبلغ عون بهذا الموقف حين
شرح له في حينها األسباب التي تدفعه إلى
عدم انتخابه قبل الجلسة النيابية التي جرى
فيها االنتخاب .هذا مع أن بري عقد طوال هذه
السنوات الصفقات والتسويات مع العهد العوني،
وتقاسم في محطات عدة معه المغانم والمكاسب
من خالل الحكومات المتعاقبة ،على رغم النفور
وغياب الكيمياء بينه وبين عون ومعه باسيل.
لكن بري قال كالمه حيال العهد الرئاسي في
مناسبة جماهيرية وأمام حشد شعبي غير مسبوق
لجمهور حركة «أمل» في الجنوب ،في ظل الحملة
عليه من قبل خصومه ومن قبل «التيار الوطني
الحر» وبعد أن تناولته الحمالت التي أعقبت
االنتخابات النيابية على أن األزمة االقتصادية
المالية أضعفت شعبيته انتخابياً ،قياسا ً إلى
األرقام التي حصدها مرشحو «حزب الله».
البارز في ما قاله بري عن ترسيم الحدود
البحرية مع إسرائيل إضافة إلى تشدده في
لوم الوسيط األميركي ألنه لم ِ
يأت بالجواب
على العرض اللبناني األخير ،أنه رد بطريقة
مباشرة على دعوة الرئيس عون قبل أيام إلى
سؤال الرئيسين بري وميقاتي عن أسباب عدم
إنجاز ملف الترسيم وإشارته إلى أن هناك
من ال يريد إنهاءه قبل انتهاء واليته .إذ أشار
رئيس البرلمان إلى «اإلستعراضات وتوزيع
الشهادات بالدفاع عن الحقوق السيادية للبنان،
وعلى مين؟ علينا ؟ نحنا عم نوزع شهادات».
كالم بري جاء قبل ساعتين من إعالن البيت
األبيض (وليس الخارجية األميركية) أن متابعة
واشنطن مفاوضات الترسيم أولوية وأن
التوصل إلى اتفاق ،وسط معطيات بأن الجانب
األميركي يمارس ضغطا ً فعليا ً على المسؤولين
اإلسرائيليين كي يقبلوا بالعرض اللبناني األخير.
موقف بري هذا من العهد ورجاله يعني أن
باستطاعته تمرير الشهرين الباقيين منه في ظل
الجفاء الذي ينجم عن كالمه ،فهل يعني هذا أنه
يميل إلى إمكان انتخاب الرئيس البديل وتفادي
الفراغ؟ هذا ما ستكشفه األسابيع المقبلة ،استناد
إلى التزامه باألمس «التقيد باحترام المهل
المحددة إلنتخاب رئيس للجمهورية».

الـجـمـعـة  ٢أيلول 2022

أطلقت ّ
صفارة اإلنذار ووضعت الجهات الدولية في قفص اإلتهام

«"الخارجية"» تطالب مف ّوضية الالجئين باللوائح
تحت طائلة اإلجراءات القانونية
خفــايـــا
تقول مصــادر متابعة
إنه إذا لم تنجــح دار الفتوى
بتجميع النواب الســنّة فهذا
األمر سيسمح لـ»حزب الله»
بقضم املزيد من املواقع السنية
مع مــا يحكى عن وجود تأثري
له يف انتخابات قيادة الجماعة
اإلسالمية.
أعــاد ناشــطون عىل
وســائل التواصل اإلجتماعي
نرش كتابات تظهر مسؤولية
ما للنظام يف إيــران يف إخفاء
اإلمام موىس الصــدر نتيجة
خالفات يف التوجهات مع قيادة
الثورة اإلسالمية.
نازحون سوريون ينتظرون العودة؟

األزمة قبــل انفجارهــا عىل نطاق
غـــادة حـــالوي
واسع.
أوىل الخطــوات محاولة لبنان
بالخطــوات ا ّلتي تنوي الجهات
التفاهم مع مفوضية النازحني عىل
الرســمية املعنية اتّخاذها ّ
فإن ملف
دعم مســار إعادة دمج النازحني يف
النازحني السوريني وضع عىل سكة
مجتمعاتهم األصليــة وإيجاد آلية
الضغط باتجاه املجتمع الدويل بعدما
تعاون بينها وبني لبنان وسوريا.
فاق وجود النازحــن يف لبنان قدرة
خالل نقاشــات اللجنة النيابية
البلــد املضيف عىل تحمّ ــل أعبائه.
حرض موضوع عمل املنظمات التي
بالرشح الــذي قدّمه وزير الخارجية
تعنــى بالنازحني وانتقــد عدد من
عبد الله بو حبيب للنواب يف جلســة
النــواب الجمعيــات
الشــؤون الخارجية
واملنظمــات العاملة
ومــا كشــف عنه
عىل ملــف النازحني
النواب فــإن لبنان
والتي ال ّ
تنســق مع
يعتزم اتخاذ إجراءات من حق لبنان معرفة
قانونيــة بحــق األعداد الحقيقية التي الدولــة وتفتح عىل
حسابها وترصف لها
املنظمــات الدولية تقول وزارة الداخلية إنها
ميزانيــات من خارج
والهيئــات املعنيــة
بلغت المليوني نازح
الدولة أيضاً .وكيف ّ
أن
بملف النازحني لوقف
تف ّردهــا بالتعاطي بينما تقدم مساعدات من ّ
ظمات دولية تب ّلغت
من قبل الدولة املموّلة
دون التنســيق مع
لنحو  850ألفًا
حســم مبالــغ من
الدولــة وحثّها عىل
ّ
املخصصة ملساعدة لبنان
ميزانيتها
تقديم لوائــح باألرقــام الحقيقية
من أجل دعم النازحني الســوريني
للنازحــن بينمــا تتضــارب أرقام
فيــه .وأن منظمــات أممية كانت
املؤسسات مع الجهات املعنيّة.
تشــري كوتا من الطحني املدعوم
لع ّلهــا من امل ّرات النــادرة التي
من الدولة بواسطة قرض من البنك
يتّفق فيها النواب داخل لجنة نيابية
الدويل يسدّده املواطن اللبناني لتوزيع
عىل املوقف مــن قضية ما ويتفقون
الخبز عىل النازحني السوريني ،وعىل
عــى خطــورة املشــكلة وأهمية
مستوى التعليم أقدمت املن ّ
ظمات عىل
اإلرساع يف وضــع الحلــول الالزمة.
تقديم دعم لعدد من املدارس الخاصة
فخــال اجتماعها أمــس فضحت
مقابل استقبال تالمذة من النازحني
لجنة الشــؤون الخارجية واملغرتبني
السوريني يف عداد التالمذة اللبنانيني
برئاسة النائب فادي عالمة املستور
وســدّدت املبلغ املتوجــب بالدوالر
يف ملف النازحني الســوريني وهالها
تعاطي املجتمع الــدويل واملن ّ
األمريكي بينما املواطن اللبناني بات
ظمات
عاجزا ً عــن تعليم أوالده يف مثل هذه
املعنيّة بشــؤونهم وال سيما تعاطي
املدارس ،وعىل املستوى اإلستشفائي
املفوضية الســامية لألمــم املتحدة
يحظى النازح الســوري باألفضلية
لشؤون النازحني مع الدولة اللبنانية
عىل املريض اللبنانــي ألن املنظمات
إزاء ملف النازحني .حرض الجلســة
الداعمة ستســدّد الفاتورة املتوجبة
وزير الخارجية واملغرتبني يف حكومة
بالدوالر.
ترصيف األعمــال عبد الله بو حبيب
شــواهد كثرية عرضها النواب
الذي صــارح النــواب بحقيقة ما
يجري وكيــف أن املن ّ
عــن واقــع النازحني فشــكا أحد
ظمات الدولية
الحارضين أن النازح الســوري الذي
وبدل التنســيق مع الجهات املعنية
يتم توقيفه عىل خلفية جرائم رسقة
بملف النازحــن يف الحكومة تتف ّرد
تسارع املن ّ
ظمات الدولية اىل إخراجه
بالقرارات بينما ترفض تسليم الداتا
بعد دفع الكفالــة املتوجبة ،وهو ما
املتع ّلقة بوضعية النازحني واألرقام
دفع عصابات رسقة الســيارات من
الحقيقيــة للموجودين عىل األرايض
اللبنانيني اىل اإلســتعانة بسوريني
اللبنانية.
بحجة إمكانية إخراجهم يف حال ت ّم
التقــى مجلــس النــواب مع
توقيفهم عىل خلفية جريمة رسقة.
الحكومــة عىل فداحــة األزمة التي
معنــي بملف
مصدر رســمي
ّ
تتحوّل اىل قنبلــة موقوتة يمكن أن
النازحني قال إن التعاطي عىل طريقة
تنفجــر يف أي وقت .باتــت الفئات
دفن الــرأس يف الرمال والتعامي عن
األكثر ضعفا ً يف لبنان ونتيجة التدهور
حقيقة األزمة لــم يعد يفيد لبنان ال
اإلقتصادي فئات مهمّ شــة ينافسها
ســيما يف ظ ّل غياب خارطة طريق.
النازح الســوري عىل لقمة عيشها
بــو حبيــب رشح للنــواب حقيقة
وتتقاسم معه الخدمات املحدودة أو
موقف املن ّ
ظمــات الدولية من لبنان.
ما تبقى منها يف لبنان ما يستوجب
تح ّركا ً رســميا ً من الحكومة ّ
خالل زيارته اىل بروكسل للمشاركة
لتلقف

تعتقد أوساط سياسية
بأن الرئيس بري قطع الطريق
عىل أي محاولة الحقة لتمرير
ترشيح رئيس «التيار الوطني
الحر» جربان باسيل يف خطوة
تخدم التوجه أكثر نحو تزكية
ترشيح ســليمان فرنجية من
جانب قوى  8آذار.

يف مؤتمــر متع ّلق بالنازحني ســأل
وزير خارجية لبنان الجهات الدولية
املعنية عن التصور الذي تقدّمه لح ّل
أزمة النازحني وعمّ ــا إذا كانت هذه
الجهات تملك تصوّرا ً واضحا ً لألزمة
الســورية أم أن امللف سيبقى رهينة
االنتظار ريثما يتأتّى الحل السيايس
وهو بعيد املدى حاليا ً النشغال العالم
بقضايا أخرى أكثر أهمية من وجهة
البناء عليه لوضع تصوّر شــامل لحل
نظره مــن شــأنها أن ترهق الدول
أزمة النازحني بالتعاون مع املفوضية
املانحة وتزيد من أعبائها.
والهيئات الدولية والتنسيق مع الدولة
تقارير عديــدة تحدثت عن آلية
املصدر أي سوريا.
ّ
تخصص
رصف املســاعدات التــي
وزيــر الخارجيــة عبــد الله بو
للنازحني الســوريني املتواجدين عىل
حبيب الذي ثمّ ن املوقــف الذي خرج
األرايض اللبنانيــة وتطرح أســئلة
به النواب وإحاطتهم بصعوبات ملف
مرشوعة حول كيفية رصف مثل هذه
النازحني وما يعرتيــه تحدث لـ»نداء
املساعدات ،وتكشف أن نسبة  30يف
الوطن» عن سلســلة خطوات ستقوم
املئة من هذه املبالــغ يتم اقتطاعها
بها الحكومة عىل ســبيل معالجة هذا
لصالح التكاليف التشــغيلية .بعض
امللف أوالها الطلب من الهيئات املعنية
الجمعيات يهمّ ه إبقاء وضع النازحني
لوائح بأعداد النازحني املتواجدين عىل
عىل حاله كي يبقى مستفيدا ً نتيجة
األرايض اللبنانية «ففي الشهر املايض
العقود الوهميــة التي يتقاىض بدال ً
افيد عن دخول  150ألف نازح األرايض
عنها مبالغ طائلــة .تقرير منظمة
اللبنانية بينما غادرها  155نازحاً.
الغذاء العاملي ينتقد غياب الشفافية
مؤخرا ً تب ّلغ لبنان من اليونيسف
يف مقاربة ملــف النازحني ،ويتحدث
أن الدول املانحة قــ ّررت اقتطاع ثلث
ّ
ّ
املخصصة لالجئني
عن أن األمــوال
املخصص للبنــان ( 250مليون
املبلغ
األوكرانيــن تذهــب اىل الدولة التي
دوالر) لصالح دعم النازحني السوريني.
ّ
ّ
املحل
لتضــخ يف االقتصاد
تأويهــم
ترفض املؤسســات منــح الحكومة
بينما يحوّل النازح الســوري أمواله
اللوائح باألعداد الحقيقية بحجة وقف
إىل سوريا بغالبيتها.
العمل باتفاقية تبادل املعلومات وكي
ثان يشرتط رضورة عيش
ال يتم إبالغ النظام السوري باألسماء
تقرير ٍ
النازح الســوري بكرامة بعد عودته
وكأنه يف غفلة عن الوافدين والخارجني
اىل بالده وكأن منطق
من أراضيه.
العيش بكرامة متوافر
يجزم بــو حبيب
يف املخيّمات التي تأويه
بأنه لن تكــون هناك
تبلّغ لبنان من
يف لبنان.
عودة قرسية للنازحني
اليونيسف أن الدول
من وجهــة نظر
لكــن من حــق لبنان
األعــداد
الســلطات املعنية يف المانحة قرّرت إقتطاع معرفــة
الحقيقيــة التي تقول
المخصص
لبنان فقد تحوّل ملف ثلث المبلغ
ّ
النازحني اىل عبء كبري
وزارة الداخليــة إنها
للبنان لصالح دعم
يهدّد بالخــروج عن
بلغت املليونــي نازح
النازحين السوريين
السيطرة يف أية لحظة
بينما تقدم مساعدات
خاصة أن اللبنانــي فقد قدرته عىل
لنحــو  850ألف نازح .كاشــفا ً عن
رشاء مستلزماته مقابل النازح الذي
خطــوات عدة ســيتم العمــل عليها
ّ
تحسنت أوضاعه الرتفاع سعر رصف
وتتضمّ ــن اتخاذ إجــراءات قانونية
بحق من ّ
الدوالر مقابل اللرية اللبنانية.
ظمات وهيئات معنية ترفض
يف مؤتمــر بروكســل طالبت
التعاون مع الجهات الرســمية املعنية
الخارجيــة اللبنانية مــن الجهات
بامللف.
الدوليــة بتقديم املســاعدة للنازح
وتنوي الحكومة اللبنانية ان تبعث
الســوري عىل أرض بلده خاصة أن
برســالة اىل األمني العام لألمم املتحدة
لهذه املنظمــات مكاتب معتمدة لها
أنطونيــو غوترييش لــرح حقيقة
يف ســوريا ورضورة تقاسم األعباء
الوضــع املتعلــق باســتمرار تواجد
والبحث عن حلــول منطقية حماية
النازحني يف لبنــان والطلب من الدول
ملصلحة لبنــان ومصالح املنظمات
األوروبية املانحة خارطة طريق لوجود
والدول التي تدعمها.
النازحــن يف لبنان والفــرة الزمنية
أخــذت الحكومــة جرعة دعم
املتبقية الســتضافتهم يف الوقت الذي
إضافية مــن خالل موقــف نواب
بات لبنان عاجزا ً عن ســ ّد احتياجات
اللجنــة النيابية ما ســيم ّكنها من
شعبه األساسية.
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مرشحون عونيون ...غير جبران باسيل؟
به إىل استخدام ك ّل األسلحة ،واستثمار ك ّل األوراق قبل
كــلــيــر شــكــر
رفع يديه استسالما ً لتفاهم سيايس مع حلفائه يعبّد
طريق أحد املوارنة ،إىل بعبدا .وهذه اللحظة لم تد ُن بعد.
فلندع س ّلم املواصفات التي أدرجها رئيس «التيار
وفق بعــض املواكبني ،ال تــزال مروحة خيارات
الوطني الح ّر» جربان باســيل جانباً ،ألنّه بـ»التقريش
ّ
جربان باسيل ،تبدأ تدرجا ً باآلتي:
الســيايس» الفعيل ملواقف الرجل ،هذا الس ّلم ال يساوي
 املستوى األول ،الرهان عىل الوقت وعىل التطوراتشــيئا ً طاملا أنّه ال مرشــح إىل اآلن عىل طاولة جربان
االقليمية ليكون ترشيحه جديّا ً وليصري موضع تفاوض
باسيل ّإل جربان باسيل!
رسمي .وبهذا املعنى يحرص عىل حرص معايري الرئاسة
الوزير الســابق قال يف مقابلته األخرية «بالنسبة
بالتمثيل الشعبي ليرتك لنفسه خطا ً للرجعة.
إلينــا ،أهم املواصفات هي التمثيــل .يف الطبقة األوىل،
 املستوى الثاني ،ابعاد خصومه وك ّل من يش ّكلهناك أشخاص لديهم صفاتهم التمثيلية التي ال يمكن
عليه خطرا ً يف حال انتخابه رئيساً ،لجهة تعريته شعبيا ً
نزعها عنهم .يف الطبقة الثانية ،هناك إمكانية لتجيري
وتشــ ّ
ظي تكتله النيابي وهو احتمال جديّ اذا ما بلغ
التمثيل لدعم شــخص ما ،وبالطبــع هو تجيري قابل
قرص بعبدا رئيس قادر عىل ش ّد العصب
لإللغاء وليس دائمــاً .الطبقة الثالثة
املسيحي.
التي نرفضها هــي أن يأتي أحد ما ال
يمتلك تمثيالً بشخصه وال يحمل تمثيالً
 املســتوى الثالث ،التفاهم معمجيا ً له من أصحاب التمثيل .الطبقة هل يفتح باسيل الباب حلفائــه ،وتحديدا ً «حــزب الله» عىل
ّ
مرشــح للرئاســة يريحه ويضمن
األوىل هي الوضع املثايل .الطبقة الثانية
أمام ترشيحات من
مستقبله.
غري مســتحبة ،ولكن نقبــل بها ألن
ّ
الصف العوني؟
ّ
لكن باسيل لن يبلغ هذا املستوى
الوضع حرج وخشية الفراغ .الطبقة
أن فرص انتخابه ،باتت صفراً ،و ّ
إال اذا اقتنع ّ
أن االسم
الثالثة مرفوضة تماماً ،ولن نقبل أن يُفرض علينا أحد».
الذي سيخلف الرئيس ميشــال عون ،لن يقيض عليه،
يكاد املتابعون لالستحقاق الرئايس يجمعون عىل
باملعنى السيايس.
ّ
أن باسيل ال يزال يترصّف عىل قاعدة أنّه املرشح الوحيد،
يف الواقع ،أطلق رئيس مجلــس النواب نبيه بري
ّ
ّ
ولو أن حظوظه معدومة يف هذه اللحظة ،لكن الظروف
قد تســعفه وتقلب املعادلة ،ولهذا هو ليس مســتعدا ً
أمس صفارة االنطالق نحو قرص بعبدا ،ليقطع الطريق
بالدرجة األوىل عىل باسيل بعدما ّملح إىل طموحه الرئايس
الستقدام أي اســم آخر غري اسمه لطرحه عىل طاولة
حني قــال «ما ليس مرشوعــا ً أو طبيعيا ً عىل اإلطالق
املفاوضات .يتفنّن الرجل ويبدع يف ابتكار التوصيفات
وليس مسموحا ً أيضا ً العبث بالدستور أو التمرد عليه
واملعايري والطرقات املؤدية إىل القرص ،لكنه بالنتيجة لم
أو البحــث عن اجتهادات غب الطلــب تتواءم مع هذا
يدخل بالجدّ.
الطرف أو ذاك تلبي مطامح أو مطامع هذا أو ذاك من
ويف اعتقاد ُكثر ّ
أن هذه السياســة تن ّم عن قناعة
املرشحني «الطبيعيني» .وأشار يف معرض «استبعاده»
دفينة بأنّه ال يزال قادرا ً عىل «املراوغة السياسية» ،تدفع

ال مرشح إلى اآلن ...إل ّ جبران

الوطني الحر»ّ إىل االقرتاع «للشــخصية
رئيس «التيار
ّ
التي تجمع وال تطرح وال تقسم وللشخصية التي توحد
وال تفرق .وللشــخصية التي بقدر ما تحتاج اىل حيثية
مسيحية هي أيضا ً تحتاج اىل حيثية إسالمية وقبل هذه
وتلك الحيثية الوطنية».
ولكن هل يفتح باسيل الباب أمام ترشيحات من
ّ
الصف العوني؟
يكتسب السؤال مرشوعيته من كالم األخري حول
«تجيري التمثيل» بمعنى أن يتوىل «التيار» تأمني التغطية
امليثاقية أو التمثيلية الشعبية للمرشح ،وهو املستوى
الثاني من الخيارات التي تحدث عنها باسيل .وقد يكون
ّ
الصف العوني ،أَوىل من الغريب خصوصا ً
القريب ،من
وأنّه يف صفوف العونيني ،و»تكتل لبنان القوي» أكثر من
شخصية مارونية ،بعضهم طامح ،وبعضهم ال ينقصه
ّ
أي يشء ليكون طامحا ً
ومرشحاً.
هنا يرتدد ّ
أن الســفري فريد الياس الخازن (كان
عضوا ً يف «تكتل اإلصالح والتغيري») قصد بريوت حديثا ً
من باب اجراء جولة مشاورات واتصاالت عىس أن تكون

هذه الدورة من نصيب «الفئة» الثانية من املوارنة.
واألرجح ّ
أن النائب ابراهيم كنعان هو من األسماء
املتداولة يف بعض األوساط ،ليكون ّ
مرشح االحتياط يف
حال أق ّر باسيل ،بعجزه عن تحقيق الحلم .للنائب املتني
شبكة عالقاته وخربته الربملانية الطويلة وحيثيته ،التي
تسمح له بالقفز إىل الحلبة الرئاسية بدفع من «تكتله».
النائب آالن عون ال يق ّل شــأنا ً ولديه املواصفات ذاتها،
مع أنّه لم يُرصد يف أي جلســة يقدّم نفســه كمرشح
ّ
الصف الثاني .ولكــن طاملا ّ
أن الكرة يف ملعب «التكتل»
فيصري ك ّل موارنة الكتلة ،مشاريع مرشحني.
ّ
لكن لباسيل وفق املتابعني ،ســ ّلة مواصفات قد
تجعل عىل سبيل املثال ال الحرص ،النائب فريد البستاني
ّ
مفضالً لديه فيما لو ُ
ّ
مرشحا ً
طلب منه وضع اسم عىل
طاولة التفاوض الجدي ،انطالقا ً من واقع ّ
أن البستاني
ال يشــ ّكل خطرا ً مســتقبليا ً عىل النائب البرتوني ،ال
بحيثيته وال بشخصيته ،وليس من رواد نادي الطامحني
إىل بناء زعامات شعبية ...ومن هنا تبدأ حكاية بروفيل
الرئيس املقبل.

هل هناك أغلى من األرز ليوقظ ضمائر المسؤولين؟

أرز تنورين ...نار الثالثة أيام والصالحيات المهترئة في دولة األصنام!
أالن ســـركــيـــس
عاشت بلدة تنورين واملناطق املجاورة
ســاعات عصيبة جداً ،تخ ّللها م ّد وجزر مع
نريان أرادت أن تمحو تاريخ شعب بكامله.
من يراقب أهايل تنورين يكتشــف أن
النــاس يف وا ٍد والدولــة يف وا ٍد آخر ،رئيس
جمهورية مشــغول بتوزيع أوسمة يف آخر
أيام عهده ،وزراء يستعرضون عىل الحدود
ويرمــون حجارة يف مشــهد مضحك مبكٍ ،
رئيس حكومــة مك ّلف يُكمل مناكفاته مع
رئيس الجمهورية وصهــره ،وزراء البيئة
والزراعة واألشــغال خارج دائرة الســمع
وكأن تنورين يف دولة ثانية ،كل هذا يحصل
وشــباب تنورين من كل العائالت عىل خ ّ
ط
النار يواجهون الخطر.
وربما اسرتجع شباب تنورين ما قاله
الرئيس ســليمان فرنجيــة للرئيس كميل
شمعون يف العام  1973عند حصول الصدام
بني الجيش والفدائيني الفلسطينيني« :إتكلوا
عىل أنفسكم ما عاد عنا دولة».
وبالفعل ما حصل يف الساعات املاضية

ذ ّكر بتلك املقولة ،فالرواية بدأت ليل الثلثاء
عندما شــبّ حريق عىل أطراف محمية أرز
تنورين فشــاهد الذين يقطنــون املنطقة
الجبلية شــهب النــران تتصاعــد فهبّوا
مرسعني إىل تلك املنطقة و» ُ
ط ِرح» الصوت،
وتجنّد الشباب طوال الليل إلطفاء الحريق،
ونظــرا َ إىل التضاريس الصعبة والوعورة لم
يتمكن عدد كبري منهم من الوصول ،لكن من
وصل قام بالواجب وأكثر.
وصباح اليوم التايل إنطفأ الحريق لكن
املشكلة أنه يحتاج إىل تربيد ألن الجمر تحت
الرماد ويف أي لحظة تهــب الرياح ويتجدّد
الحريق ،لذلك ســارعت فاعليات املنطقة
وعىل رأســها رئيس لجنة البيئــة النيابية
النائب غياث يزبك الذي رافق الشــباب منذ
اللحظات االوىل لنشوب الحريق ورئيس لجنة
محميــة أرز تنورين املهنــدس بهاء حرب
إىل اإلتصال بالدفــاع املدني وقيادة الجيش
إلرسال طوافات عســكرية ألن املنطقة ال
تصلها اآلليات ،فما كانت النتيجة؟
طوال نهار األربعاء تواصلت اإلتصاالت،
لكن ما حصل هــو تضارب يف الصالحيات،

رسالة شباب تنورين« :نحمي األرزات برموش عيوننا»

فــاألرز مهدّد بالحريــق وكل جهاز ينتظر
اآلخر ،الدفاع املدني يقول إنه ســيطر عىل
ّ
لتدخل طوافات الجيش،
الحريق وال داعــي
والجيش يؤ ّكد أنه جاهــز للتدخل وينتظر
طلب الدفاع املدني ،يف حني شكا الجميع من
أن املديــر العام للدفاع املدني العميد ريمون
خ ّ
طار أقفــل هاتفه وغاب عن الســمع،

...و ُترفع لك القبّعات

المناضل ميشال عيد حرب

انترشت صورة مؤثّرة جدا ً للمناضل ميشال عيد حرب (أبو عمر) ،وهو يشارك
باطفاء الحريق برجل واحدة من داخل محمية أرز تنورين.
واجتاحت هذه الصورة مواقع التواصل االجتماعي ،فأبو عمر معروف جدا ً يف
املنطقة وكان من طالئع الشــباب الذين قاتلوا دفاعا ً عن الوجود يف الحرب ،ويُعترب
من الكوادر املؤسسة لـ»القوات اللبنانية» وشغل منصب مسؤولها يف تنورين طوال
فرتة الحرب وتع ّرض لالضطهاد يف فرتة السلم لكنه أكمل نضاله مشاركا ً يف تأسيس
رابطة «سيدة إيليج» لتكريم شهداء «املقاومة اللبنانية».
وفقد أبو عمر رجله اليرسى نتيجة انفجار لغم أرىض قرب األرز ،وهذا األمر لم
يه ّد من عزيمته وكان أول الواصلني ليل الثلثاء إلطفاء الحريق ولعب دورا ً محوريا ً
يف العملية ألنه يعرف طبيعة األرض جيدا ً ووعورة تضاريســها وقد أرشد الشباب
اىل الطرق وهو لم يغادر الغابة منذ  3أيام ،وبالتايل فانه وجّ ه رســالة كربى ألهايل
ّ
بــأن اإلرادة وحبّ األرز والوطن ال يمكن أن يوقفها انفجار
تنورين والعالم بأرسه
لغم من هنا أو حريق من هناك.

بينما املطلوب إرسال تعزيزات ألن العنارص
األدنى؟ ماذا عن التحقيق يف ســبب الحريق
املوجودة أُنهكت وعديدها غري كاف.
وهل سيصل إىل نتيجة خصوصا ً ان الحريق
إندلع يف الليل وإمكانيــة ان يكون مفتعالً
وما إن ح ّل الليــل حتى تجدّد الحريق،
فسارع شــبان تنورين ويف ظروف قاسية
كبرية جداً؟
جدا ً لحمايــة األرزات ،وعند فجر الخميس
ويف املحصلة ،فإن وزارة الطاقة رصفت
علت رصخات النائب يزبك ورئيس املحمية
أكثــر من  150مليون دوالر عىل ســدّي بلعا
ّ
وفاعليات تنورين والجــوار ،ومفادها أننا
«منشفان» وال تستطيع
واملسيلحة وكالهما
نريــد طوافــات الجيش،
مروحية الجيش تعبئة ليرت
فالعمليــة كانــت تحتاج
واحد من امليــاه منهما ،يف
قبل يوم لعــدد من طلعات
حني أن إنشــاء بــرك مياه
وزارة الطاقة صرفت
الطوافــات كانــت كفيلة
صغرية وشــق طرق ترابية
أكثر من  150مليون
بإطفاء الجمر وإراحة أهل
زراعية ربما ال يحتاج إىل أكثر
املنطقة.
من  50ألــف دوالر لحماية
دوالر على سدّي بلعا
قطوع
ر
مــ
أن
وبعد
أهم معلم سياحي وبيئي يف
ّ
والمسيلحة وكالهما
الحريق عىل خري بعد تدخل
تنورين ولبنان ،وسط غياب
ّ
«منشفان» وال تستطيع
الطوافات ورميها  4براميل
الدولة عن حمايــة الثروة
مياه فقط بســبب األحوال مروحية الجيش تعبئة الخرضاء يف كل لبنان.
الجوية ،هنــاك مجموعة
وجّ ه شــباب تنورين،
ليتر واحد منهما
أســئلة يطرحها املعنيون
مقيمني ومغرتبني ،ممن أتوا
وأهايل املنطقة وهي :أين كل املسؤولني من
لقضاء عطلة الصيف ،رسالة قاسية لجميع
حريق بهذا الحجم؟ هل هناك أغىل من األرز
الفاسدين وأصحاب الكرايس مفادها «إننا
ليوقظ ضمائرهــم؟ أين رئيس الجمهورية
نحمي األرزات برموش عيوننا» ولن نسمح
ورئيس حكومــة ترصيف األعمال والوزراء
لدولة فاشلة وفاسدة بأن تقتل ذاكرتنا ورمز
ّ
املعنيون؟ هــل يُعقل أن يصــل التضارب
للتدخل ،يف حني أن
ع َلمنا وال ننتظــر الدولة
ما حصل يف تنورين ّ
بالصالحيات إىل ح ّد القضاء عىل أكرب محمية
يدق جرس اإلنذار يف كل
أرز يف لبنان؟ أيــن وزراء البيئة املتعاقبون
لبنان خصوصا ً وأن موسم الحرائق إنطلق
من تأمني بنى تحتية لحماية املحمية بالح ّد
والدولة «مهرتئة».
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٢٣السنــــة الـرابـعـة

أسـعـد بـشـارة

برّي على العهد
حتى آخر العهد
لم يكن استقبال الوافد الجديد الى
جنة السلطة استقباال ً يليق بفرد من
العائلة ،فالريبة من هذا الوافد ،جعلت
رئيس مجلس النواب وأحد أركان تركيبة
الحكم والوصاية منذ العام  1990والى
العام  2005يشعر بأن منافسا ً قد حط
رحاله ،لكن هذه المرة برعاية أبوية من
«حزب الله» ،وبدأت المنافسة الحقيقية
بعد تفاهم مار مخايل ،حين أطلق
الوافد الجديد معركة اسماها حقوق
المسيحيين ،ويعني بها حقه في الحصة
المسيحية في الدولة واالدارة والحكومة
والنفوذ والمناقصات وكل الطاقات.
حقق الوافد الى المنظومة نجاحا ً
ملموسا ً حين وظف قدرة «حزب الله»
إلعادة رسم التوازنات والحصص،
فعطل تشكيل الحكومات من أجل توزير
صهره ونيل الوزارات التي كان يريدها
واهمها وزارتا الطاقة واالتصاالت ،وقد
شهدتا «اكفأ إداء» في استعادة حقوق
المسيحيين ،وشعر بري أن عون قادم
النتزاع كل المكتسبات القديمة التي
أعطاها الطائف ألمراء حرب المسلمين،
في حين كان امراء حرب المسيحيين في
فرنسا واليرزة ،وكانت بداية مواجهة تحت
سقف «حزب الله» ،وفي البيت الواحد بين
بري ممثالً لتحالف التسعينات ،وعون
الذي أعطى «حزب الله» الغطاء والقرار
منتظرا ً رد الجميل ،واستعادة «الرزق
السائب» .وكانت سنوات طويلة منذ العام
 2008والى اليوم ،اي منذ دخول عون
في أول حكومة سميت حكومة الوفاق
الوطني ،سنوات شهدت مآثر في توأمة
الصراع مع الصفقات ،فكان اتفاق حين
اقتضت المحاصصة ،وكان رفع لشعارات
الحقوق ،حين تعذر التفاهم على التقاسم،
لكن في مسار التوأمة هذا بين بري
وعون ،لم يحضر الود يوماً ،على الرغم
من االبتسامات الموسمية التي كانت
تظهر على الوجوه في اللقاءات اليتيمة.
ها هو بري بعدما قبل على مضض
انتخاب العماد ميشال عون رئيساً،
وبعدما توعد عهده بالفشل والتعطيل،
ينفذ وعده وعهده .في خطابه باالمس
في ذكرى تغييب االمام موسى الصدر،
افتتاح لمرحلة ما بعد العماد ميشال
عون ،أو لمرحلة ما بعد أسطورة
«الرئيس القوي» ،التي لم يؤمن بأنها
ناتجة عن قوة حقيقية .في  13تشرين
األول  1990وجه بري نداء شهيرا ً ألهل
الشرقية ،طالبهم فيه بأن ال يحزنوا،
ألن العماد ميشال عون لم يكن يهتم اال
لحلمه بأن يصبح رئيسا ً للجمهورية.
ربما سيستكمل بري هذا النداء بنداء
آخر بعد  31تشرين االول  ،2022حين
سيضطر عون الى مغادرة القصر
بفعل رغبة «حزب الله» بأن يدار الفراغ
بحكومة ال تفتح الباب أمام المزيد من
المفاجآت ،في مرحلة تنتظر نتائج
المفاوضات الجارية في المنطقة
وترجماتها في لبنان.
المواجهة االخيرة بين عون وبري
سيكون محورها المرحلة االنتقالية
التي ستعقب العهد ،وتحديدا ً في
تفسير الدستور ،وتحديد مسرى
انتقال صالحيات الرئيس المغادر،
وصراع اللحظات لتشكيل الحكومة قبل
 31تشرين األول المقبل ،ولكل هذه
المحطات تأثيرها على الوضع العام،
مع ما يمكن ان يستجد من تطورات
اقليمية.
يريد عون ان يضمن انتقال صهره الى
مرحلة ما بعد انتهاء العهد ،ويريد بري
أن يقضي على ست سنوات برئيسين،
أرغم على قبولها والتعامل معها ،وقد
حان اآلن موعد الخروج من التحفظ الى
االلتزام بعهد مواجهة هذا العهد حتى
آخره ،مع التأكد بأن التوريث بات أقرب
الى المستحيل.

الـجـمـعـة  ٢أيلول 2022

ّ
تدخال لسحب المعتدين
عقيص وإسطفان وزغيب يستنكرون ونائبا «حزب الله»

ال يدفعون ويعتدون على منشآت لشركة
كهرباء زحلة
زحلـــة ـ لوســـي بارسخيــــان
توترت األجواء عىل ابــواب تجمع مولدات الكهرباء
التابعة لرشكة كهرباء زحلة يف منطقة كســاره مســاء
االربعاء ،عىل خلفية إعرتاض مجموعة من اهايل عشرية
أبو جبل يف حي العمرية ببلدة سعدنايل عىل قطع الكهرباء
عن منازلهم ،بعد امتناع جزء كبري من هؤالء عن تسديد
فواتريهم للرشكة منذ أشهر .فتوجهوا اىل محطة اإلنتاج،
ومألوا املكان رصاخا ً وشتائم ،ليتطور االمر الحقا ً رشقا ً
بالحجــارة وإطالقا ً للنريان ،ما اســتدعى تدخل القوى
األمنية والجيــش اللبناني ،قبــل أن يفض اإلعرتاض يف
ساعات متقدمة من الليل ،إثر تدخل للفاعليات كما ذكر،
كان أبرزها لنائبي «حــزب الله» رامي أبو حمدان وينال
محيط شركة كهرباء زحلة
الصلح ،إستعاد عىل اثره الحي التغذية ،بعد تعهد مكتوب
من مخاتــره لرشكة كهرباء زحلة بتســديد املتوجبات
اداء الرشكة ،أفضل من الوقوع يف املجهول .وقد اجتمعت
وبتســهيل الجباية وعمــل الجباة ،وإعالن ّ
تمســكهم
األراء عىل رضورة الحفاظ عىل النموذج املتوفر يف رشكة
بالرشكة وبخدماتها ،علمــا ً أن الرشكة كما جاء يف بيان
كهرباء زحلة ،وخصوصا بعدما طــارت املناقصة التي
صادر عنها «ستتخذ كل االجراءات القانونية الالزمة بحق
كان يعول عليها لتأمني الشــفافية يف األرقام وتخفيض
املخ ّربني الذين تع ّرضوا لعمّ الها ومنشآتها».
الفواتري ،يف وقت يتوقع ان يســتغرق إعداد دفرت رشوط
وكان أهايل الحي قد عقدوا سابقا ً وفقا ً للمعلومات
ملناقصة جديــدة وقتا يتجاوز آخر مهلــة إلنتهاء والية
أكثــر من إجتماع مع مســؤويل رشكــة كهرباء زحلة،
اإلدارة الحالية يف نهاية العام ،وهو ما يشكل ذريعة إلبقاء
للمطالبــة بتخفيض فواتري الكهربــاء التي يقولون ان
الحال عىل ما هي عليه بحجة اإلستمرار بتسيري املرفق.
كثريين لم يعــودوا قادرين عىل تحمــل أعبائها .وكان
وقد أكد النائــب جورج عقيــص يف تعليق له عىل
يفرتض ان يعقد إجتماع آخر لحمل الرشكة عىل الرتاجع
اإلشــكاالت التي وقعت يف محيط منشآت رشكة كهرباء
عــن قرارها بقطع الكهرباء عنهــم ،صباح األربعاء ،إال
زحلة عىل أهميــة الحفاظ عىل نمــوذج رشكة كهرباء
انه لم يعقــد ،وهو ما دفع اىل الحركــة اإلعرتاضية ليالً
زحلــة .وجاء يف بيان صادر عنه «أنــه عىل رغم تفهمنا
خصوصا بعدما فصلــت بيوتهم عن
لوجــع املواطن واالحــوال املزرية التي
شبكة الرشكة منذ اكثر من  48ساعة.
يعاني منهــا ،والغــاء الفاحش الذي
إال أن مصــادر يف الرشكــة تقول
يواجهه يف كل احتياجاتــه اليومية ،اال
ان قطــع الكهرباء عــن الحي ،جاء كان الفتًا ّ
فض اإلشكاالت اننا نستنكر اشد االستنكار قيام بعض
إستجابة لطلب باســم القاطنني فيه في محيط شركة كهرباء املواطنني باالمتنــاع عن دفع فواتريهم
للتوقف عن تغذية أهلــه من مولدات
ملصلحة كهرباء زحلــة وارصارهم مع
الرشكة ،واإلكتفــاء بتأمني ما توفره زحلة على يد نائبي «حزب
ذلك عــى الحصول عــى الخدمة دون
مؤسســة كهرباء لبنان ،ليكتشفوا ان الله» ينال الصلح ورامي أبو مقابل ،والتطاول االمنــي عىل معامل
تغذية املؤسســة للمنطقة تكاد تكون
حمدان
رشكــة كهرباء زحلة بهــدف الضغط
معدومة.
عليها دون مسوغ مرشوع».
ولفتت املصادر اىل أن استمرار تغذية االحياء من دون
وأهاب عقيص باالجهــزة االمنية «العمل عىل قمع
تسديد الفواتري سيتســبب بحالة فوىض وعجز شبيهة
اي تهديــد امني تتعرض له اي من املنشــآت العامة او
يما يجري يف مؤسســة كهرباء لبنان ،ومن هنا كان عىل
الخاصــة يف قضاء زحلة» ،مشــددا عىل أنــه «ال طابع
الرشكة اللجوء اىل الحل املوجع ،خصوصا أنها ال يمكن ان
طائفيا ً لألحداث التي وقعت يف كسارة ليالً بل هي توترات
تحمّ ل القرى التي تدفع فواتريها بانتظام مسؤولية من
افتعلها خارجون عن القانون» وطالب «بمحاســبتهم
يمتنعون عن الدفع.
ايا يكن انتماؤهم الطائفــي» ،مؤكدا ً «اننا لن نخضع ال
رصخة اهايل عشــرة أبو جبل يف املقابل لم تجد لها
البتزازهــم وال لبلطجتهم املتمادية» .ووعد بـ»املحافظة
تعاطفا ً يف باقي املجتمعات البقاعية التي تشكو معاناة
عىل نموذج كهرباء زحلة الذي شــ ّكل طويالً قصة نجاح
مشابهة يف تسديد قيمة فواتريها .وبالنسبة لهؤالء فإن
مع محاوالت جادة لتخفيض الفاتورة قدر االمكان ،علما
الحفاظ عىل خدمات رشكة كهرباء زحلة يف ظل الظروف
ان اطالق العنان للغرائز لن يؤدي اال اىل العتمة الشــاملة
التي تمر بها البالد ،ووســط العجز التام الذي تعاني منه
التي سيدفع ثمنها اهلنا واقتصادنا من دون ان تستفيد
الدولة ومؤسســاتها ،يبقى عىل رغم كل املالحظات عىل
االقلية املحدثة للشغب بيشء».

كما صدر تعليق مشابه عن النائب الياس إسطفان
الذي ،مع إعرتافه بالثقل الذي يتسبب به اإلنقطاع املتكرر
للكهربــاء ،وغالء الفواتري ،إال أنه اعتــر أن ذلك ال يربر
اعمال العنف والتهجم عىل عمال كهرباء زحلة ،ودعا اىل
اإلقتصاص من الفاعلني منعا لتكرار الحادثة.
وعلــق رئيس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل أســعد
زغيــب عىل التوترات ،معتربا ً «أن عشــرة أبو جبل التي
افتعلت املشكل هي أيضا من اللبنانيني بهذا القضاء الذي
يحب النظام ويحرتم القانــون ،ولذلك من حق هؤالء أن
ال تتخىل عنهم الدولة وتؤمــن لهم الكهرباء ،إنما تغذية
رشكة كهرباء زحلة هي خدمة خاصة ،وبمقابل الخدمة
التي تقدمها هناك بدل يجب أن يدفعه املواطنون ،وإذا لم
يكونوا قادرين عىل الحصــول عىل هذه الخدمة يمكنهم
التخيل عنها لتأمني مولــدات خاصة أو إيجاد أي مصدر
بديل ،أمــا أن يتهجموا عىل عمال الرشكة ومنشــآتها
فهذا عمل مدان ،وهو ليس من شــيم ابناء املنطقة التي
تتميز بتنوعها ،وهو يعطي صورة غري جيدة عن جماعة
يفرتض اننا نعيش معها كجريان .ونتمنى عليهم اعتبار
أنفسهم تحت سلطة القانون والنظام بهذا القضاء .وهذا
ال يعني أننا ال نستشــعر حاجتهــم وفقرهم وإنما هذه
الحاجة وعدم القدرة عىل تسديد الفواتري موجودة يف كل
البلــدات ولدى كل الطوائف ،وهذا ال يعني أنه يمكنهم أن
يحصلوا عىل كهربتهم من دون بدل».
وكان الفتا ً أن تفض اإلشكاالت بمحيط رشكة كهرباء
زحلة عىل يــد نائبي «حزب الله» ينال الصلح ورامي أبو
حمدان .ويف دردشــة مع «نداء الوطن» إثر خروجه من
لقاء مع رئيس بلدية زحلة اســعد زغيب قال أبو حمدان
إن تدخله جاء من منطلق «الحرص عىل املنشــآت التي
تؤدي خدمة عامة ،ومنعا لتســلل الفتنة من خالل هذا
امللف اىل املجتمع البقاعي» .ولم يكن ذلك لتشــجيع أي
طرف عىل إستخدام القوة للتهرب مما اعتربه مسؤولية
يف تسديد متوجبات اإلســتفادة من الخدمة الكهربائية،
متحدثا ً عن لقاءات سيعقدها مع ابناء العشرية ملزيد من
التنسيق يف هذا اإلطار.

على رغم المتابعة األمنية ...الهجرة عبر البحر مستمرة شما ً
ال

تعطل المركب وعاد إلى الشاطئ وفر ّ الركاب
ّ
الشمـــال ـ مايــز عبيــــد
ال تــزال الهجرة غــر الرشعية
باملراكب عرب البحر من مناطق الشمال
وعكار حديث الســاعة ،وتكاد ال تمر
ليلة إال وينطلق مركب أو عدة مراكب
من عــكار ومناطق شــمالية أخرى،
قاصدا ً اليونان وسواحل أوروبا ،هربا ً
من األوضاع املعيشية الصعبة يف لبنان.
ويف جديــد األمر ،عند الســاعات
االوىل من صباح أمس ،تع ّرض مركب
كان يقــل أكثر من  100شــخص يف
رحلة هجرة غري رشعية ،إىل اإلنقالب
عىل شاطئ الشيخ زناد يف عكار وهرب
من كان بداخله عرب البحر ،ثم األرايض
املجاورة ولم يكتب لرحلتهم النجاح.
ويف التفاصيــل ،فإن املركب الذي
كان عىل متنه مهاجــرون لبنانيون
وسوريون وفلسطينيون ،غادر حواىل
الساعة الرابعة صباحا ً من العريضة،

وبعدما ســار لبعض الوقت يف البحر،
اعرتضه ط ّراد تابع للبحرية اللبنانية،
ّ
فغي مســاره ولكنه تعــ ّرض لعطل،
فجنح ســائقه باتجاه الشــيخ زناد
حيث أنزل من كانوا عىل متنه يف أرض
قبالة مطار القليعات ،وغادر كل راكب
من حيث أتى .وفيمــا الحقت دورية
من فرع املعلومــات الركاب واوقفت
بعضهم ،عمل الجيــش اللبناني عىل
ســحب املركب يف عرض البحر وكان
عىل متنه مؤونة املــازوت التي كانت
ستؤمن وصوله إىل حيث كانت وجهته.
ويف معلومــات خاصــة ،فــإن
امله ّربني عرب البحــر يعتمدون مؤخرا ً
عىل املراكب الســورية الجاهزة ،التي
يتم اســتقدامها من الداخل السوري،
ألنهــا أرخــص وأرسع وال يمكــن
توقيفها بسهولة ،إذ لم يعد من السهل
تصنيع مركــب أو رشائه يف املنطقة،
ويجري الجيش اللبناني عملية تضييق

كبرية عىل امله ّربني ،وسط تشديد أمني
كبري يف تتبع هذه الظاهرة التي تنترش
بشكل واسع ،سيما وأن الرحالت هذه
باتت تحصل بشكل يومي تقريباً.
وفيما يتع ّذر عىل شــبان كثريين
تأمني جوازات ســفر أو فيزا للعمل يف
الخــارج ،وتصعب الحيــاة يف الداخل
كل يوم مع انعدام وســائلها الكريمة

يف هذا البلد ،ويف غياب الكهرباء واملاء
واإلستشــفاء وفرص العمل وارتفاع
األسعار وازدياد نسب البطالة بشكل
واسع ،فإن الهجرة غري الرشعية عرب
ّ
املتبقي
البحر باتت امللجأ شبه الوحيد
أمام الشــبان والعائالت الشــمالية
الباحثة عن واقع أفضل تنشده يف بالد
أوروبا.

محـــــليـــــات
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ّ
"شغالة"
"الحرامية" يسرحون ويمرحون ...السرقات

أخبار سريعة

هل بات علينا النوم قرب سياراتنا وممتلكاتنا؟

الفتا ً اىل انه خرس  25الف دوالر جراء رسقة
النبطيــــة ـ رمـــال جونــــي
ســيارته ويف داخلها  15الف دوالر ،بحسبه
«رصنا ببلد فلتــان والحرامية صاروا أقوى
ال عجب ان استيقظت ووجدت سيارتك
من االمن هذه االيام ،فال احد يقوى عليهم».
مرسوقة ،وال استغراب إن اختفت دراجتك
عادة ما يستغل الحرامية الذين تكاثروا
النارية ،أو حتــى ان رسق االبن اهله ألجل
بشــكل كبري هذه االيام الثغــرات األمنية،
جرعة مخدرات ،فهذا ما آلت اليه حال معظم
واملتمثلة بكامريات املراقبة ،غياب دوريات
القرى الجنوبية اليوم ،التي دخلت اىل قانون
الرشطة ،اضافة اىل العنــر االهم غياب
«الحرامية» الذين يســتولون عىل سيارات
الكهرباء ،ووفــق مصادر امنية فإن معظم
النــاس ويختفي اثرها .مــن كفررمان اىل
الحرامية هم من املدمنــن عىل املخدرات،
تــول والدوير وحــاروف والنبطية وغريها
الذين تتمحور رسقاتهم حــول الدراجات
الرسقــات «بالجملة واملفــرق» وقد باتت
النارية واملال والتلفزيونات وغريها ،وتلفت
تزعزع استقرار قرى النبطية ،حولت حياة
املصــادر اىل ان ملف التعاطــي ال يحظى
الناس جحيماً ،فســياراتهم باتت يف مرمى
باهتمام هذه االيام ،وهو ما وســع بيكار
«الحراميــة» الذين يرسحــون ويمرحون،
الرسقات وتوابعها ،والتي باتت ظاهرة تؤرق
وســط عجز واضح عن لجم هذه الظاهرة
حياة الناس ،اذ تحولــت يومياتهم « فيلم
التي ربما انتجتها االزمــة ،وبدأت تتفاقم
اكشن» ،فالرسقات تتم بالجملة ويف توقيت
يوما ً بعد آخر ،لم يســلم منها حتى اسالك
واحــد ومنظم ،االمر الذي يدفع للتســاؤل
الحديد التي تزنّر حقول االلغام.
«من يحمي الحرامية ،ومن
ينفــذ
بالجملــة
يؤمن الحماية للناس؟».
«الحراميــة» جريمتهــم،
نفــد صرب عــي هذه
يرسقون السيارة ،يفككونها،
ّ
ة جريمتهم االيام ،فقد بات يعيش رعب
ينفذ «الحرامي »
يبيعونها للكــر بالفريش
الرسقات ،خرس ســيارته
دوالر ،فيمــا املواطن يأكل
فيسرقون السيارة
قبل شــهر تقريباً ،واليوم
الرضب وال مــن يعوض له ويفككونها ويبيعونها
جــاره يف نفس املبنى خرس
خســارته ،فهل بتنــا أمام
للكسر بالفريش دوالر
ســيارته ،وقبله شاب آخر،
قانون الحرامية الجديد؟
لــم يســتوعب رامي فيما المواطن يأكل الضرب كل االستغاثات التي اطلقها
لم تنفع ،بقيــت الرسقات
بعــد ان ســيارته رسقت
«شغالة» و»ع املكشوف» كما يقول ،سائالً
من امام منزلــه يف كفررمان ،ما زال تحت
«من يحمي رزقنا مــن الحرامية ،هل بات
وقع الصدمة ،سيما وان رؤية «الحرامية»
علينا النوم قرب السيارات وقرب ممتلكاتنا
تطورت ،وباتت تســتهدف الســيارات اىل
هذه االيام؟».
جانــب الدراجــات الناريــة وغريها من
احــد ال ينكر خطــورة الرسقات التي
الرسقات .ليست املرة االوىل التي تحصل فيها
تشــهدها القــرى كافة ،وقــد باتت تهدد
رسقة سيارات يف هذه البلدة ،حيث سجلت
األمن املجتمعي ،خاصــة وأن الرسقات لم
رسقة اكثر من  5سيارات يف غضون شهر.
تعد تقترص عىل جرة غاز وقسطل واسالك
عيل احد اصحاب السيارات املرسوقة ،يؤكد
كهربائية ،بل تجاوزتهــا كثريا والتصويب
ان الرسقات «شــغالة» وعىل عني الجميع،
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كل شيء معرّض للسرقة

عىل السيارات التي عادة ما يجري فكفكتها
وبيع قطعهــا بالفريــش دوالر ،وهو أمر
بالغ الخطورة عىل ما تقول مصادر امنية،
خاصــة وان الحرامية باتوا ال يخشــون
التوقيف« ،رســمالها يومني وبيطلع بسند
كفالة» ،عازين االمر «اىل اكتظاظ السجون
التي لم تعد تتســع ألي حرامي هذه االيام،
وهذا عامل اضايف للتفلت الحاصل».
دخلت أزمــة «الحراميــة» عىل خط
االزمــات ،ومعها دخل الناس يف ازمة خوف
عــى امالكهم ،فالرسقات عــادة ما تكون
«اهلية بمحلية» ،وتقسم اىل قسمني :االول
«رسقة املدمنني» والتي عادة ما يلجأون لها
لتأمني بــدل ثمن املخدرات ،فاملدمن يرسق
أهله ،وهذا ما ســجل يف احدى القرى حيث
اقدم شــاب مدمن عىل رسقة امه ،ورسقة
جهاز التلفاز مــن املنزل ،فاملخدرات عادت
لتنترش بكثافــة يف املنطقــة ،وتحديدا ً يف
صفوف الشــباب ،وهو امــر اكثر خطورة
اليوم ،خاصة يف ظل الرتاخي يف هذا امللف.

والقســم الثاني وهو أخطر يتمحور
حول رسقة السيارات ،ففي بلدة تول رسقت
سيارتان ودراجة نارية يف ليلة واحدة ،وسط
ذهول االهايل مما يحصل ،وبحســب محمد
«بتنا امام مفرتق خطري ،الرسقات تتزايد،
واالمــن مفقود» ،واكثر يقــول «الحرامية
محرتفون ،معظمهم مدعوم ،وهذا ما يربر
عــدم القاء القبض عــى اي عصابة حتى
اآلن» ،الفتا ً اىل ان « الناس مرعوبة».
تطورت جمهوريــة الحرامية ،تحولت
اخطــر جمهورية اليــوم ،الحكــم فيها
للخارحــن عن القانون واملســؤولية تقع
عىل البلديات واالحزاب والقوى االمنية ،بل
عىل غياب الدولة وقد غــاب اثرها الفاعل
عن االرض بفعل التدهــور املعييش ،وعليه
غاب القانون ،رسح الحرامية ،فالســجون
ال تتسع لهم ،والقبض عليهم بات ال يكلف
ســوى اســبوعي حجز ويخرجون بسند
اقامة ،أما املواطن فهــو الخارس الوحيد،
فهل دحلنا زمن الفوىض؟

مســـاحة حـــرّة

قراءة جيو  -سياسية حول إشكاليّة مزارع شبعا
(*)
حدود عىل الوادي وليس حــدودًا عىل القمم! وليس رسا ً ان
د .نــبــيــل خــلــيــفــه
واضع هذه الحدود الجديدة للبنان يف منطقة مزارع شــبعا
هو اللواء جميل الســيد املدير العام لألمن العام آنذاك .ومع
ال يزال الجدل قائما ً بني لبنان وإرسائيل حول ترســيم
ذلك فهي ليست الحدود املعتمدة للبنان يف مؤسسات األمم
حدود لبنان الجنوبيّة بحرا ً وبراً .ذلك ان ارسائيل تعترب بلدة
املتحدة ألن ســوريا ارسلت اىل األمم املتحدة خريطة موقعة
املط ّلة وليــس رأس الناقورة هي نقطة الح ّد الفاصل الربيّ
تجعل مزارع شبعا داخل سوريا ولم يعرتض لبنان عىل ذلك.
بني البلديــن ...وبلدة املط ّلة تقع يف الطرف الجنوبي الغربي
ومع ان املسؤولني السوريني يرصّحون شفهيا ً بأن املزارع
ملزارع شــبعا وهي مدخل رضوري إلرســاء فكرة ترسيم
هي لبنانية إال ّ انهم يمتنعون عن التوقيع عىل اعرتاف خطي
الحــدود الجنوبية .لكن الكالم عىل هــذه املزارع يصطدم
لألمم املتحدة حول هذا املوضوع.
بواقعة كونها لبنانية أم ســورية وبانسحاب ارسائيل من
 - 3ان الوضعية القانونية الدولية ملزارع شــبعا تطرح عىل
لبنان وبقائها يف مزارع شبعا .وهذا يعني:
الفكر السيايس الســؤال املحوري :من ّ
يرسم وكيف ترسم
أ -أن ارسائيل لم تنسحب من كافة األرايض اللبنانية.
حدود الدول؟ والجــواب الذي يقدّمه العالم
ب -ان بقاءها عىل جزء من األرض اللبنانية
ميشال فوشيه هو :عامالن يحدّدان عملية
يرشعن استمرار املقاومة ضد هذا الوجود.
ترسيم حدود الدول هما:
ج -ان مــزارع شــبعا تقــع قانونا ً تحت
مندرجات القرار  242بحسب األمم املتحدة ،ليس سراًً ان واضع هذه • الحــق أو القانون العام املعتمد لرتســيم
الحدود الجديدة للبنان الحدود.
أم القرار  425كما يرى لبنان.
• القوّة التي تستخدمها إحدى الجهات
 - 1عندمــا أعلن الجنرال غورو دولة لبنان
الكبــر العام  1920جعلها من املتوســط في منطقة مزارع شبعا لفرض رأيهــا ووجهة نظرهــا يف طبيعة
غربا ً حتى قمم السلســلة الرشقية شماالً .هو اللواء جميل السيد الحدود ومســارها عىل خريطــة األمم .ان
لبنان يعتمد دائما ً وابدا ً مبدأ القانون والحق
وبالفعل كانت الحدود عىل خط القمم من
المدير العام لألمن
وليس القوّة.
جبل الشــيخ ،جبل قرص عنرت بعلو 2814
العام آنذاك
 4ان اقرتاح اللواء جميل السيد بجعلمرتا ً اىل جبل النشبه املقبلة بعلو  2224مرتاً.
الحدود الدولية بني لبنان وسوريا يف منطقة املثلث عىل خط
اىل جبل الصريه بعلو 1650مرتاً .وجاء خط الرتســيم بوليه
وادي العسل اي يف املنتصف بني خط النشبه املقبلة – الصريه
 نيوكمب ليؤكد نقطة تالقي الحدود اللبنانية – السورية –من جهة وجبل الروس والســماق من جهة ثانية .لكن هذا
الفلسطينية يف املثلث وليس عىل نهر الحاصباني .ان توكيدنا
التعديل الذي شاءه اللواء جميل السيد حالً مقبوال ً ومناسبا ً
عىل علو هذه الجبال هو تأكيد عىل انها تمثل القمم التي هي
لكل من لبنان وســوريا هو بحاجــة اىل اتفاقية بني لبنان
الحد الفاصل بني دولتني تفصل بينهما سلسلة جبليّة .وهي
وسوريا .مما يعني:
تنقض الحدود التي فرضها السوريون من بعد ألنها ليست
• ان تقــدم الحكومة اللبنانية مــروع قانون للمجلس
عىل خط القمم.
النيابي حول تعديل الحدود يف املثلث.
 - 2يف العام  2001صدرت خريطة للبنان مع تعديل للحدود
• ان تتخذ السلطات السورية قرارا ً باملوافقة عىل التعديل.
عند املثلث اللبناني – الســوري االرسائيــي وفيه ت ّم نقل
• تؤلف الحكومتان لجنة فنيّة مشرتكة لتعيني هذا الخط.
الحدود من خط جبل الروس – جبل الســماق اىل خط جديد
• يتم ابالغ محرض اللجنة اىل الجامعة العربية واألمم املتحدة.
هو وادي العســل من غرب شبعا حتى نهر الدان عىل حدود
• كما يتم ابالغ مجلس األمن نظــرا ً لوجود قوات دولية يف
ارسائيل .وهي الخريطة التي ال تزال معتمدة حتى اليوم من
السلطات اللبنانية :السياسية والعسكرية .وقد كنا شخصيا ً
املنطقة.
 5ان مزارع شبعا هي اشكالية جغرافية ّمعقدة يرى علماء
شــهودا ً عىل وضعها وإن لم نكن موافقني عىل طبيعتها:

الجيو-اسرتاتيجيات ان ح ّلها يمكن ان يتم بأربعة:
• ح ّل لبنانــي بالكامل اي جعل املــزارع بكافة مكوناتها
وأجزائها كيانا ً لبنانيا ً رصفاً.
• ح ّل ســوري بالكامل اي جعل املــزارع بكافة مكوناتها
وأجزائها كيانا ً سوريا ً رصفاً.
• ح ّل وســطي يأخذ باالعتبار مصالح لبنان وســوريا يف
املزارع.
•
ح ّل تسووي يعود اىل ما تريده وتطالب به األمم
املتحدة وهو توقيع اتفاق بني لبنان وســوريا حول ترسيم
الحدود يف املزارع بني البلدين .ومن ثم رشعنة هذا الرتسيم
بموافقة األمم املتحدة.
 6ما هي العوامل واملربرات التي تجعل من منطقة مزارعشبعا منطقة ذات أهمية اسرتاتيجية استثنائيّة؟
• أوّل هذه املربرات موقع املزارع إذ هي ترشف عىل ســهول
الحولــة ومرتفعاتها حيث بنت ارسائيل أحد أه ّم مراصدها
عىل قمــة الزلقا .وهــو املرصد الذي مداه بني املتوســط
والخليج.
• ثاني هذه املــررات ولع ّله أهمّ ها وأغناهــا هو ثرواتها
املائية :نبع املغارة ونبع الجوز .وهي عىل خط املياه الجوفية
الرئيسية بجبل الشــيخ وخزان املياه الضخم ومنه تتفجّ ر
ينابيع تغذي األنهر الثالثة :بانياس والدان والوزاني .والتي
تش ّكل الرافد األسايس لنهر األردن.
• ثالث هذه املربرات وقوعها بــن دول ثالث مما يع ّرضها
للتجاذبات االقليميّة بشكل دائم.
• أخريا ً كونها منطقة ســياحية صيفا ً شتاءً .ففي الصيف
هــي منطقة املنتزهات والفواكه ويف الشــتاء هي منطقة
التزلج.
** **
باختصار كيل وحسما ً للجدل حول طبيعة مزارع شبعا
يمكن القول ،بل التأكيد يف ضوء املعطيات العلميّة والتاريخيّة
ان مزارع شــبعا كانت وتبقى ذات هويّة لبنانية حتى وإن
انتقلت بفعل عوامل تاريخيّة ليصبح انتماؤها سورياً.
وتعيني طبيعة مزارع شبعا يت ّم بالسعي لوضع فاصل
بني الهوية واالنتماء.
 ...اي العودة اىل قاموس فقه اللغة العربيّة!
(*) باحث يف الفكر الجيو سيايس

لقاء نيابي «انتخابي»
عند مخزومي عشية
االستحقاق الرئاسي
عشية بداية االستحقاق الدستوري
النتخاب رئيس للجمهورية ،أولم
النائب فؤاد مخزومي في دارته،
لنواب كتلة حزب «الكتائب» نديم
الجميل والياس حنكش وسليم
الصايغ ،ولزمالئه في كتلة «تجدد»
النيابية النواب ميشال معوض
وأديب عبد المسيح وأشرف ريفي
اضافة الى النواب نعمت فرام
وغسان سكاف وجميل عبود.
وتداول المجتمعون في قضية
االستحقاق الرئاسي «على أنه
استحقاق مفصلي ،تكمن أهميته
في رسم مستقبل لبنان للسنوات
الست المقبلة» ،وأكدوا «أهمية
تحديد مواصفات مرشح الرئاسة،
إذ من الضروري إيصال رئيس
جمهورية إنقاذي سيادي وإصالحي
بعيد من المنظومة الحاكمة ،فمن
األهمية بمكان وصول رئيس
إنقاذي ال رئيسا ً يشكل امتدادا ً
للنهج الحالي ،أو مجرد رئيس
يدير األزمة ويشهد على انهيار
البلد ومؤسساته» .وأجمع النواب
على «أهمية التوصل إلى مقاربة
جامعة ومشتركة ،تتوافق عليها
مختلف القوى السيادية لخوض هذا
االستحقاق من دون السماح لقوى
المنظومة بفرض رئيس من غير
القوى السيادية».

ل
قائد«اليونيفي »
يزور بو صعب
عرض نائب رئيس مجلس النواب
الياس بو صعب في مكتبه في
المجلس أمس مع رئيس بعثة
«اليونيفيل» وقائدها العام اللواء
أرولدو الزارو ،آخر المستجدات
والتطوّرات اإلقليمية خاصة في
ملف ترسيم الحدود البحرية،
في حضور نائب الزارو جاك
كريستوفيدس والوفد المرافق.
وأشار بيان لمكتب بو صعب
إلى أنه تم كذلك التطرق الى
الصعوبات التي تواجهها
«اليونيفيل» على الحدود البرية
والخط األزرق .وأثنى بو صعب
على «العمل الذي تقوم به
«اليونيفيل» منذ عشرات السنين».

ّ
تحذر
سيزوبيل
من منتحلي صفة
أصدرت إدارة «سيزوبيل» بيانا ً قالت
فيه« :تكثر في هذه األيام عمليات
القرصنة وانتحال الصفة بهدف
جمع التب ّرعات والمساعدات باسم
جمعية سيزوبيل .SESOBEL
يصطحب بعض األشخاص شبابا ً
مصابين بإعاقة يدّعون أنهم من
شبيبة سيزوبيل يجمعون التب ّرعات
باسمها في المقاهي وعند أبواب
المحالت والشركات .نود لفت
االنتباه الى أن «سيزوبيل» تشدّد
على احترام أطفالها وشبيبتها
ومعاملتهم بكرامة وهذه األعمال
منافية لمبادئها .إن جمع التب ّرعات
وقبول المساعدات يتم بواسطة
اإلدارة وعلمها حيث يصار الى
إعطاء إيصال باسم الجمعية
ممهورا ً بختمها وموقعا ً عليه من
قبل اإلداريين المباشرين فيها.
نتيجة تكرار أعمال انتحال الصفة
من قبل بعض المخالفين ،ستتخذ
اإلدارة اإلجراءات القانونية الرادعة
بحقهم».

٦

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٢٣السنــــة الـرابـعـة

الـجـمـعـة  ٢أيلول 2022

العام الدراسي الجديد بين هواجس التأجيل ورسائل التطمين

مصممون على استئناف الدروس وإعادة
الحلبي:
ّ
التالمذة إلى الصفوف
صـيــدا  -مــحــمــد دهــشــة
عىل وقع املخاطر التي تهدد انطالق
العام الــدرايس الجديد بشــكل آمن
وناجح ،بســبب االزمات االقتصادية
واملعيشــية التي يرتنح تحت وطأتها
لبنــان وانعكاســاتها الســلبية عىل
القطاع الرتبوي لجهة ارضاب املعلمني
ومطالبهم بتحسني ظروفهم املعيشية
وتصحيح االجور والصعوبات املالية،
حاول وزيــر الرتبيــة والتعليم العايل
القايض عباس الحلبي بعث رســالة
اطمئنان «أننا مصممون عىل استئناف
الدروس واعادة التالمذة اىل الصفوف».
فأق ّر بأن املعلمــن الذين كابدوا
يف الســنة املاضية وقدموا التضحيات
الكثرية هــم ايضا عىل اســتعداد لها
اليوم« ،ونحن واجبنا ان نساعدهم يف
تأمني مســتلزمات هذه التضحية او
عىل األقل ان لم تكن بصورة شــاملة
تأمني الحــد األدنى ،ألن الظرف صعب
ولكن املسؤولية كبرية علينا جميعا».
وخالل رعايته املؤتمــر الرتبوي
وحفل تكريــم الطــاب األوائل عىل
صعيد محافظتي الجنوب والنبطية يف
الشهادتني املتوسطة والثانوية العامة
الرسمية بمختلف فروعها الذي اقامته
رئيســة مؤسســة الحريري للتنمية
البرشية املســتدامة بهية الحريري يف

قاعة مرسح ثانوية رفيق الحريري يف
صيدا ،لم يخف الوزير الحلبي اعتزازه
بكســب الرهان بنجاح العام الدرايس
املنرصم رغــم كل الصعوبات ،قائال:
«لقد كسبنا الرهان وقمنا بكل الجهود
التي اتاحت لنا ان ننجز عاما ً دراســيا ً
طبيعيا ً للبعــض ومتقطعــا ً أحيانا
للبعض اآلخر نتيجة ثقل الظروف».
واضــاف« :لقد كســبنا الرهان
بأننــا انجزنا العام الــدرايس وانجزنا
االمتحانات الرســمية وأعدنا االعتبار
للشهادة الرسمية ،واليوم مررت بأحد
مراكز االمتحانات يف الدورة االستثنائية
وسننجزها ان شاء الله ونكون قد قمنا
بأقل واجباتنا تجاه طالب لبنان ألن من
حقهم ان يحصلوا عىل شهادة رسمية
ونســاعدهم يف ولوج املستقبل ،ومن
حقهم أيضا ان نساعدهم يف الدخول اىل
الجامعة اللبنانية والجامعات يف لبنان
والخارج ألننا نحــرص عىل املحافظة
عىل النظــام التعليمي يف لبنان الذي ال
ســمح الله ان تعثر او فقده لبنان ال
يبقى يشء من لبنــان .كل ما بني يف
لبنان من مشاريع وغريها أساسه كان
العلم وكانت الرتبية».
وقالــت الحريــري« :تداولنا يف
البحث عمن يشــحذ هممنــا ويع ّزز
ثقتنا بأنفسنا وقدرتنا كوزارة ونواب
ومدارس وأســاتذة وطــاب ومدراء

حفل تكريم الطالب األوائل في الجنوب والنبطية

وأكاديميني ،لم نجد مــا هو أهم من
نجاحاتكم وتفوّقكم عامالً مساعداً...
بنجاحكــم وتفوّقكم زرعتــم األمل
والثّقة يف نفوســنا ...أنتم قوة وطاقة
وقدوة تحفزنا وتلزمنــا بامليض قدما ً
من أجــل تحمل املســؤولية وتحقيق
العدالة الرتبوية وامليض قدما ً يف تعزيز
وسالمة واستقرار العام الرتبوي – 22
.»23
وخالل املؤتمر الرتبوي ،أكد االمني
العام لـ»التنظيم الشــعبي النارصي»
النائب الدكتور اســامة سعد رضورة
اعداد خطة إنقاذية تضع يف أولوياتها

الصحــة ،وفرص العمــل ،فضال عن
الضمانــات االجتماعيــة والتعليم ال
ســيما مع ما يعاني منه هذا القطاع
ويهدد بانهياره عــى غرار ما يحصل
يف العديــد من القطاعــات األخرى يف
ظل األزمــات واالنهيارات الكربى عىل
مختلــف الصعد السياســية واملالية
واالقتصاديــة واالجتماعية» ،معتربا ً
«ان العمــل إلنقاذ هذا القطاع يعد من
أوىل األولويات».
وأمل النائب الدكتور عبد الرحمن
البزري ان يكــون املؤتمر بارقة امل يف
املســرة الرتبوية بجهود وزارة الرتبية

والخرييــن والرتبويني ،قائــا «نعلم
صعوبة املرحلة ومن واجبنا كمرشعني
ان نقف اىل جانب وزارة الرتبية والتعليم
العــايل يف تجــاوز املرحلــة الخطرية
خصوصــا انها معقــدة بحيث جاءت
نتيجة النهيار سيايس اقتصادي وفشل
سيايس اقتصادي كبري ونتيجة لجائحة
الكوفيد التــي عصفت بكل القطاعات
بما فيها القطــاع الرتبوي والتعليمي.
العلم واملعرفة قادران عىل بناء مختلف
عنارص القوة وبالتــايل علينا أن نعمل
عىل العلم واملعرفة ليكونا أساسا ً يف بناء
الدولة واملجتمع».

 7وزراء في حكومة تصريف األعمال جالوا في الجنوب

سياحية في الشكل ونزهة ال أكثر في المضمون

الجميع يف قاموس أهل الجنوب ،الذين
النبطيــة ـ رمـــال جـــوني
ّ
يرتقبون مثلهم مثل وزراء حكومتهم
الر ّد القاطع للح ّل املنتظر.
سبعة وزراء من حكومة الرئيس
لــم تغب هــذه اإلحداثيــات عن
نجيــب ميقاتــي زاروا الجنوب ،من
زيــارة وزراء البيئــة والســياحة
الناقورة حتى مليتــا ،يف جولة أرادوا
والطاقة ،العمل والصناعة والشــؤون
من خاللها فتح الجنوب عىل السياحة
االجتماعيــة والثقافة ،بل حرضت يف
الداخلية ،هذه الســياحة التي تحتاج
كل املحطات التي ّ
توقفوا عندها ،وإن
«دفشــة» حكومية لتنهض أكثر ،إذ
غلبت السياحة عىل ما عداها ،فالهدف
ســقطت معالم الجنــوب ك ّلها من
من الجولــة كما أكد وزيــر الثقافة
روزنامة وزير الســياحة ،ولم يدرج
أي معلم عىل خريطة إنعاش السياحة
محمد املرتــى «ثقافية ســياحية
الداخلية الجنوبية ،وربّما جاءت هذه
لالنفتاح عــى الجنــوب» ،فكثر من
الزيارة ر ّد اعتبــار للجنوب الذي بنى
وزراء الحكومة ال يعرفون شــيئا ً عن
منظومته السياحية بنفسه ،بسواعد
هذه البقعة الجغرافية ،ربما يجهلون
أبنائــه ،وإن وجــد معلــم تراثي أو
أن يف قرى الجنوب شخصيات ثقافية
ســياحي ،فهو حتما ً
محوريــة رســمت
خريطــة ســياحية
بجهد فردي ،فاملعالم
للجنــوب مثــل «بيت
األثريــة والتاريخية
كالقــاع والحصون وزير الطاقة وليد فياض الضيعة» يف خربة سلم
والــذي يحمــل قيمة
هــي يف عــداد املوت
في جولته فرح برشق
الضيعة القديمة بكل
الرسيري ولــم يكتب
لهــا يومــا ً النهوص العدو بحجارة من سجيل
تفاصيلهــا ،حتى أنه
مــن كبــوة اإلهمال وغاب عن باله أن هناك
وثق حياة األجداد بكل
املقتنيــات الرتاثيــة،
والنسيان معاً.
منازل «"عالعتمة"»
هذا املتحف الذي ّ
نفذه
مــن الناقــورة
شخص من البلدة لم يدرج عىل خارطة
اســته ّل وزراء حملة « ك ّلنا للجنوب»
الســياحة الداخلية ،ليكــون مقصدا ً
جولتهم الســياحيّة ،فلهــا رمزيّتها
لكل باحث عن حضــارة األجداد ،وقد
السياسية واالسرتاتيجية ،هي بوصلة
بات الشــعب اللبناني قريبــا ً منها،
الســياحة للتعرف عىل نقطة التمركز
فبســبب غياب الكهرباء سيلجأ كثر
املحــوري يف عملية ترســيم الحدود
يف القريب العاجل اىل «الكبكة» لحفظ
البحرية .وتــزداد أهمية هذه املنطقة
األكل ،وســيعودون اىل «النمليــة»،
اليوم مع دخولنا يف أيلول ،حيث تتّجه
وسيستعينون باللوكس إلطفاء شبح
األنظار إىل ما ســيحمله من إحداثيات
العتمة التــي تغرق بهــا القرى ليال ً
وتحــوّالت جيوسياســية يف املنطقة،
وتصبح مرتع أشــباح .هذه العتمة لم
فيما لو جاء ر ّد العدو اإلرسائييل يف غري
يطل عليها وزيــر الطاقة وليد فياض
مح ّله ،حينها فالطاولة ستنقلب عىل

حجر فياض

يف جولته ،فرح برشــق العدو بحجارة
من ســجيل ،وغاب عن باله أن هناك
منازل «عالعتمة» اليوم بسبب فاتورة
اإلشرتاك القاســية وعدم تم ّكنهم من
تركيب طاقة شمســية .وحتى وزير
الشــؤون االجتماعية هكتور حجار
ربما لــم يعرف أن نســبة كبرية من
أبناء الجنوب لم ت َ
ط ْلها بطاقات الدعم
التي ذهبــت بمعظمهــا «تمريقات
سياســية» ،كان فرحا ً بقرع جرس
الكنيســة يف رميش ،وتنــاىس قرع
الناس أجــراس الفقــر والعوز الذي
تفاقم وســط ســطوة التجار عىل ما
ّ
تبقى من مدّخراتهم.
عىل طول الحدود مع فلســطني
املحتلــة كان وزراء حملــة « ك ّلنــا
للجنــوب» يراقبون ازدهــار الزراعة
من جانب العــدو ،الذي ينعم بكهرباء
وميــاه وازدهار ،يف حــن أن معظم

...وحجر ح ّ
جار

القرى الجنوبية قاحلة بســبب فقدان
املياه ،فاملياه مقطوعة عن كل القرى،
من دون استثناء ،فيما أنهار الجنوب
تذهب نحو البحر.
وفيما كان الجنــوب يعاني أزمة
انقطــاع يف اإلنرتنــت يف ظل إرضاب
عمّ ــال «أوجريو» املفتــوح مع عمال
«ألفا» و»تاتش» ،كان وزير االتصاالت
يجري اتصاالت ربمــا افرتاضية بني
كفــركال ومليتا التــي كانت محطة
الــوزراء األخــرة ،بعدما غرســوا
أشــجارا ً باســمهم يف وادي الحجري،
أكرب محميــة يف الجنوب ،والتي كتبت
تاريخ الجنوب الحديث يف حرب تموز،
غري أن حكومات لبنان كتبت تدمري ما
ّ
تبقى من مقومــات ،لم يع ّرج الوزراء
عىل متحــف وادي الحجــر الرتاثي
فهو خارج نطــاق الجولة ،وإن كانت
سياحية ،فاملعالم الخفيفة غابت عن

البال رغم أنها جزء ال يتجزأ من هوية
الجنوب السياحية.
وإىل مليتا حكاية األرض للســماء
ح ّ
ط رحــال وزراء «كلنــا للجنوب»،
تع ّرفوا عــى قصــة مقاومة دحرت
جيش العدو ،وتع ّرفوا أيضا ً عىل قصة
شــعب ما زال يناضل ليبقى عىل قيد
الحياة ،فــا كهرباء وال مياه  ،ال دواء
وال حليب أطفال وال حتى أموال لرشاء
قرطاسية لألوالد.
ليت زيارة الــوزراء جاءت لرتفع
من مقام الجنوب الســياحي ،إال أنها
جاءت بمعظمها جولة للصورة ونزهة
ســياحية للوزراء أنفسهم الذين ربما
اســتغ ّلوها للهروب من مسؤولياتهم
اليومية ،ولكنها يف الشــكل لم تخرج
مطلقــا ً عن إطارها الســياحي ،وإن
كانت مواقع الســياحة الجنوبية لم
تدخل يف جولتهم.

محـــــليـــــات
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زيارة ثالثة بعد اإلنتخابات والقطيعة مع سعد والبزري

«"حزب الله"» في صيدا ...تعزيز التنسيق
وتوحيد المواقف

أخبار سريعة
سليم :تنسيق الجيش
و"»اليونيفيل"» ضمانة
لتفادي أي ّ إشكاالت

صـيــدا  -مــحــمــد دهــشــة
يحرص «حزب الله» عــى بناء أفضل العالقات مع
القــوى السياســية والروحية واإلجتماعيــة يف صيدا،
وعىل عودة امليــاه إىل مجاريها عقب اإلنتخابات النيابية
األخرية ،حيث قرر النائبان أســامة سعد وعبد الرحمن
البزري خوض غمارها بعيدا ً مــن التحالف مع الثنائي
الشيعي.
حرص الحزب عــى متانة العالقات يعود إىل قناعته
بأهميــة دور صيدا الوطنــي والحفاظ عــى الوحدة
اإلســامية انطالقا ً من عاصمة الجنوب التي تشــكل
الحصــن املنيع يف صــ ّد كل محــاوالت زرع الفتنة بني
أبناء الصف الواحد من جهة ،ورضورة تعزيز التنســيق
وتوحيد املواقف يف القضايا املصريية والساخنة ،وخاصة
يف ما يتعلق برتســيم الحدود البحريــة والدفاع عن حق
لبنان بثروته النفطية بالغاز والنفط ومواجهة اعتداءات
وتهديدات العدو اإلرسائيــي املتواصلة من جهة أخرى،
فضالً عن هواجس تفاقم األزمات االقتصادية واملعيشية
مع الخشية من الفراغ ،عىل أبواب االنتخابات الرئاسية،
أو املراوحة والتعثر يف تشكيل الحكومة العتيدة.
يف أوجه التحالفات مــع بعض قوى صيدا ،ترجم
«حــزب الله» قناعتــه بمراعــاة خصوصيتها وعدم
التدخل يف شــؤونها الداخلية يف كثري من املواقف رغم
أن بعضهــا كان يحاكي القضايا الوطنية ،فتالقى مع
الجميع فيها عىل خيار املقاومة ضد العدو اإلرسائييل
ودعم القضية الفلسطينية وشــعبها والتمسك بحق
العودة ورفض التوطني ،فيما لم يفســد االختالف يف
بعض القضايا اللبنانية يف الود قضية ،لذلك بعد نتائج
إنتخابات أيار  ،2022ســارع وفد برئاســة مسؤول
منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر إىل زيارة النائبني سعد
والبزري مهنئاً ،قبل أن يتبعها بزيارة ثانية لوفد قيادي
برئاسة نائب رئيس املجلس السيايس محمود قماطي
(تموز  )2022حملت رســالة أبعد من إعادة وصل ما

عمار وضاهر عند سوسان

انقطع عىل خلفيــة االنتخابــات النيابية ،وصوال ً اىل
بلورة موقف عىل ضوء التطوّرات املتسارعة يف املنطقة
ويف لبنان وترسيم الحدود وتشكيل الحكومة.
وأمس ،إستكمل الحزب الزيارتني ،بجولة ثالثة حيث
جال عضو املجلس الســيايس الشــيخ عبد املجيد عمار
يرافقه الشــيخ ضاهر عىل عدد من املراجع والفاعليات
اإلســامية فزار مفتي صيدا وأقضيتها الشــيخ سليم
سوسان ،مفتي صيدا الجعفري الشيخ محمد عسريان،
رئيس «اإلتحاد العاملي لعلماء املقاومة» الشــيخ ماهر
حمود ،رئيس مجلس أمناء» تجمع العلماء املسلمني» يف

بعد نتائج إنتخابات أيار  2022سارع وفد
برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر
إلى زيارة النائبين سعد والبزري مهنّئًا

لبنان الشيخ غازي حنينة ،األمني العام لـ»تيار الفجر»
الحاج عبــد الله الرتياقي و»مجلس علماء فلســطني»
و»الهيئة اإلسالمية الفلســطينية للرعاية» و»جمعية
املشاريع الخريية اإلسالمية».
وقدّر الشــيخ عمار للمفتي سوســان دوره ،وأكد
متانة العالقة مع جميع من زارهم ،منوها ً بدورهم «يف
ترسيخ الوحدة والثوابت الوطنية واإلسالمية والخطاب
املتقدم لص ّد كل محــاوالت زرع الفتنة بني أبناء الصف
الواحد» ،كما أكد «أحقيّة املقاومة يف تحرير ما ّ
تبقى من
األرض وصوال ً اىل كل فلسطني».
ورحّ ب املفتي سوســان بالشــيخ عمار «يف داره»،
وأوضح أنها كانت فرصــة «للتداول يف األوضاع الراهنة
يف صيدا وعىل امتداد الجنوب».
ونوّه الشــيخ حمود بدور «حــزب الله» بـ»العمل
باهتمــام وإخالص يف جمع الســاحة اإلســامية عىل
املس ّلمات الرئيسية».

األزمات تتفاقم في بعلبك الهرمل والناس ال يحت ّ
جون

الكهرباء مفقودة والخبز بالقطارة والمازوت إختفى
وعودة األفران إىل العمــل وح ّل أزمة
بـعـلـبـك  -عـيـسـى يـحـيـى
الطحني ،تجــددت األزمــة يف بعلبك
الهرمل وعادت الصفوف تنتظم أمام
لــم تنفــع خاليا األزمــات التي
األفــران املتواجدة يف املدينــة والتي
أُنشئت يف بعلبك الهرمل يف ح ّل قضايا
ال تكفــي حاجاتهــا ،يف حني تتوقف
املواطنني اليومية العالقة ،ولم يكلف
أخرى عــن العمل ك ّلما طــاب لها،
نواب املنطقة أنفســهم عناء املطالبة
وتقفل من تؤمن الخبز عند ســاعات
بأبســط األمور الحياتية للناس الذين
الظهــر مــن دون أن تكمــل إعداده
يحتاجونها ،حتى ذهــب بعضهم إىل
لعدم توفر الطحــن بعدما ّ
خفضت
املســاهمة يف حل أزمة كهرباء زحلة
نســبة املدينة منه .ويسأل الناس عن
ونيس أهله.
دور لجــان األزمات التي أنشــئت يف
تَ ُ
كب هموم الناس ومشــاكلهم
مختلف املناطق البقاعية ،أال تستحق
اليوميــة يف بعلبــك الهرمــل وتزداد
فرن
املحافظة أن يُعمل عىل إنشــاء
سوءا ً مع بداية شــهر أيلول ،ويغيب
ٍ
إضــايف يكفي النــاس حاجاتهم وال
ّ
حس املســؤولية لدى
يضطرون للوقوف يف
املعنيني يف معالجتها
طوابري الذل لساعات،
واإلهتمام بشــؤون
املواطنني وشجونهم بعد شهر على انتهاء أزمة أو ينتظــرون حتــى
يأتي الخبز من أفران
حيث تركوا ملصريهم
بعــد اإلنتخابــات الخبز وعودة األفران إلى مدينــة زحلة ويوزع
النيابيــة يعانــون العمل وحل ّ أزمة الطحين عىل الســوبرماركت
فقــدان الكهربــاء تجدّدت األزمة في بعلبك ليشــري النــاس
والدواء والخبز وحتى الهرمل وعادت الصفوف حاجاتهم؟
عىل خط الكهرباء
املياه ،فضالً عن أزمة
تنتظم أمام األفران
التــي تحــرم منها
األقســاط املدرسية
مدينة بعلبــك زياد ًة
واملازوت .وما بني ك ّل
عن باقي املناطق والغائبة منذ أسبوع
ذلك تضجّ وسائل التواصل اإلجتماعي
كما الحــال يف جميع أنحــاء لبنان،
ببيانــات النــواب واســتنكاراتهم
ومع بداية شــهر أيلــول الذي طارت
ومطالباتهم للدولــة بمعالجة األمور
فيه فواتري املولــدات حتى أصبح بدل
وكأنهــم خــارج الطبقــة الحاكمة
إشرتاك  2أمبري ونصف يوازي معاش
ومعنيون يف الوقوف اىل جانب الناس.
موظف بمعدل مليون ونصف وســط
ويف وقت تختفــي األزمات التي
قاس يعتمــده أغلب أصحاب
تقنــن ٍ
تعانيهــا مختلف املناطــق اللبنانية
ٍ
اإلشــراكات وال يتعدى أربع ساعات
تجدها ال تزال قائمة يف بعلبك الهرمل،
يومياً ،يبقى وضــع املولدات يف خطر
فبعد شــهر عىل انتهــاء أزمة الخبز

رحّ ب وزير الدفاع الوطني في حكومة
تصريف األعمال موريس سليم،
في بيان أمس ،بقرار مجلس األمن
الدولي رقم  2650القاضي بالتمديد
لوالية القوة الدولية العاملة في جنوب
لبنان «اليونيفيل» لمدة سنة ،نظرا ً
للدور المهم الذي تقوم به مع الجيش
في المحافظة على اإلستقرار في
المنطقة .وأكد «أن لبنان يلتزم تطبيق
القرار  1701بكل مندرجاته» ،مشددا ً
على «وجوب التزام إسرائيل مندرجات
هذا القرار ووقف خروقاتها الجوية
والبحرية والبرية».
وفيما دعا مجلس األمن في قراره،
األطراف الى ضمان حرية حركة
«اليونيفيل» ،أكد سليم أن التنسيق
الدائم بين» اليونيفيل» والجيش
اللبناني هو «ضمانة لتفادي أي
إشكاالت في منطقة عمليات القوة
الدولية» ،مؤكدا ً جهوزية الجيش
الدائمة للمحافظة على األمن
والطمأنينة في الجنوب والمناطق
اللبنانية كافة.

نقابة األطباء تدّعي
بموضوع إختالس أموالها
إتخذت نقابة اطباء لبنان في بيروت
بواسطة وكيلها المحامي ميشال ريشا
»صفة االدعاء الشخصي في موضوع
اختالس اموال االطباء وفي حق كل من
يظهره التحقيق فاعالً او متدخالً او
محرضا ً او شريكاً» ،وطالبت باسترداد
اموال االطباء المختلسة .وكان قاضي
التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا
اصدر مذكرة توقيف وجاهية في حق
أمين صندوق الخزينة المركزي في
وزارة المالية شهناز محمود ظاهر
والسيد وائل إلياس الخوري.
من جهته ،أكد نقيب االطباء البروفسور
يوسف بخاش «متابعة الملف حتى
النهاية» ،واعرب عن ثقته بالقضاء
«الذي سينصر االطباء ،أصحاب الحق».

قضية وفاة جورج الراسي
تسلك مسارها القضائي

اختفى المازوت

أيضا ً وتحت نار اإلنقطاع نهائيا ً يف أي
لحظة لعدم توفر املازوت ،املادة األهم
بالنسبة إىل البقاعيني والكثريين ،وبعد
التلويح بأزمــة بنزين نظرا ً لتخفيض
نســبة دعم مرصف لبنان بالدوالر إىل
حــدود  40باملئة للصفيحة ،نشــأت
أزمة مازوت يف املنطقة وفقدت املادة
مــن مختلف املحطــات إال يف ما ندر،
حيث وصل ثمــن الصفيحة إىل 900
ألف لرية لبنانية ،ما يضع الناس أمام
معضلة تأمينه عىل أبواب الشتاء ،مع

املزارعني الذين يحتاجونه بعد لشــهر
إضايف.
وبني كل تلك األزمات ،من فقدان
املــازوت والخبز والكهربــاء واملياه،
تجد البقاعيني جالســن يف منازلهم
ال يح ّركون ســاكنا ً وال يحتجّ ون عىل
األرض كســائر املناطق واملواطنني،
يثــورون من خلف الشاشــات وعىل
أرض الواقع يرضخــون ملا أوصلتهم
إليــه الطبقــة الحاكمــة واألحزاب
الفاعلة.

سلكت قضية وفاة الفنان الراحل
جورج الراسي بحادث سير جراء
اصطدام سيارته بالحاجز االسمنتي
الوسطي على اوتوستراد المصنع،
مسارها القضائي.
فقد أحال المدعي العام التمييزي
القاضي غسان عويدات على النائب
العام المالي القاضي علي إبراهيم،
اإلخبار المتع ّلق بحادث السير الذي
أودى بحياة الراسي في محلة المصنع
الحدودية ،والذي كان قد تقدم به
المحامي أشرف الموسوي بصفته
الشخصية ،وذلك على خلفية التقرير
اإلخباري الذي بثته إحدى المحطات
التلفزيونية ،والذي تحدث عن هدر
كبير للمال العام في تنفيذ هذا
المشروع .على أن يستدعي القاضي
إبراهيم َمن يراه مناسبا ً من األسماء
الواردة في اإلخبار لإلستماع الى
إفاداتهم ،تمهيدا ً التخاذ القرار القانوني
المناسب وتحديد المسؤوليات وفق
المعطيات الواردة في اإلخبار.
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مــــهــــرجــــان

"األفالم المستقلة"

ينطلق بنسخته السادسة في Station Beirut
على سجادة " "Station Beirutالحمراء ،تجمع أمس عشاق
الفن السابع ،لمواكبة انطالقة المهرجان "اللبناني لألفالم
المستقلّة" بنسخته السادسة ،والذي يمتد على مدار  3أيام
(من  1حتّى  3أيلول) ،بمشاركة حشد غفير وفاعليات من

مختلف المجاالت اللبنانية والعالمية ،حضرت لتؤكد ّ
أن رغم كل
األزمات والسواد الذي يحيط بنا ،ما زال لبنان حاضرًا على الخريطة
الثقافية العالمية ومنصة تليق بأن يعرض من خاللها المبدعون
أفالمهم في عرض أول.

من أجواء المهرجان (رمزي الحاج)

عند الســاعة الثامنة مساء أمس،
بدأ الجمهور بالتدفق اىل املكان ،وكان
الفتا ً مشاركة املخرجة االمريكية دنيتا
ويليامز التي تعود اىل بريوت بعد عام،
والتي عربت عن سعادتها للتواجد مرة
اخرى يف لبنان الذي تزوره باســتمرار
منذ  7ســنوات ،وال تشعر وفق قولها،
بأنها غريبة ابداً.
ً
بدايــة ،رحــب مديــر املهرجان
املخرج غوتييه رعد بالحضور بالعربية
قائالً" :يف ظــل كل الظروف والخوف
الذي نعيشــه والظــروف االقتصادية
الضاغطــة أرصرنــا عــى ان نميض
باملهرجان الن مســؤوليتنا تقيض بان

ننتشــل بلدنا مــن الحضيض ،ونحن
هنا لنحتفــي بالتنوع وبحرية التعبري
وبوطننا ومن املهــم من خالل االفالم
التي نعرضها ان نشعر باالمان .اردنا
ان نعطي هذا االنطباع وهذه الفسحة
مــن األمل متحولــن اىل صوت من ال
صوت لهم .نعم نتناول قضايا حساسة
ولكنها اجتماعيــة ومن صلب الواقع
وعلينا ان نتكلم عنهــا الن الفن قادر
ّ
نحسن املجتمع
عىل التغيري ،فعرب الفن
وكل منــا عــى اختالف جنســياتنا
واعراقنا يشعر باالمان يف هذا املهرجان
وله ان يعرب عن نفســه كما يشــاء.
لســنا ضد الرقابة باملطلق ولكن مما

ال شــك فيه ان ال احد يستطيع اليوم
ان يحكمنــا بديكتاتورية ،وانا فخور
بأن املهرجان يكرب عاما ً بعد عام ومعا ً
سنبني وطنا ً أجمل.
بعدهــا ،دعيت املخرجــة باميال
نصــور اللقــاء كلمة فاعتــرت ّ
أن
"هذا املهرجان الــذي اعطاها فرصة
املشاركة العام املايض اشعرها بأهمية
ً
معلنــة ّ
أن اكثر
االفالم املســتقلة"،
مــن  30فيلما ً لبنانيــا ً تعرض ضمن
املهرجان مع مشاركة مخرجني أجانب
وذلك أكرب دليل عىل أن ال أحد تخىل عن
بريوت رغم كل املشــاكل التي تتخبط
فيها وقد اختارها هــؤالء املخرجون

المخرج غوتييه رعد

المخرجة األميركية دنيتا ويليامز

لعرض افالمهم للمرة االوىل".
بدوره ،اعطي الكالم ملحمد عطية
فاعتــر ّ
ان االفالم التي شــاهدها يف
املهرجــان اكــر دليل عــى ّ
أن الفن
اهم طريقة للتعبــر وانه منذهل من
مســتوى بعض االفالم التي شاهدها
والتي وصلت اىل مستوى عاملي.
أمّ ا املمثل طالل الجردي فاعترب انه
رغم كل القرف الذي يعيشه اللبنانيون
اليوم مع املســؤولني السياســيني لم
يستطيعوا ان يرسقوا منهم الحلم داعيا ً
الحضور اىل رضورة الحلم باســتمرار
النه السبيل الوحيد للتنفس والبقاء.
وشهد االفتتاح عرض ثالثة افالم

لبنانية (مــن اصل  103أفالم من أكثر
مــن  30دولة) تعرض للمــرة األوىل،
وتميزت بفــرادة اخراجهــا وحداثة
املواضيــع التــي تعالجهــا ،وتابعها
الحــارضون بشــغف ،حيــث عالج
اســطفان خطــار من خــال فيلمه
""Conversation With An Actress
عالقتنا الغريبة ببــروت ،أمّ ا دانييال
اســطفان فبحثت من خــال فيلمها
" "The Sun Sets On Beirutعــن
حيوانها األليف بعــد تفجري املرفأ ،ما
صدم من حولها ،بينما تميز "قلقاس"
لســمري قواس بكونه فيلما ً موسيقيا ً
كوميديا ً ممتازاً.

...و"األفالم القصيرة المتوسطية" في البترون
ســـيــلــفــانـــا أبـــي رمــيـــا
حي بيوت
من بــروت اىل البرتون ،تحول أمــس ّ
املغرتبــن يف حارة القلعة اىل ســينما واقعية يف الهواء
الطلق بمقاعد ســينما حقيقية منحت املشــاركني
تجربة سينمائية فريدة ،وانطلقت من خاللها فعاليات
مهرجان "األفالم القصرية املتوسطية" (يستمر حتى
مساء األحد  4الجاري) بنســخته السادسة ،بحضور
رئيس اللجنة الوطنية لالونيســكو شــوقي ساسني
ممثالً وزير الثقافة يف حكومة ترصيف األعمال محمد
املرتىض ،وعدد كبري من املخرجــن واملمثلني أبرزهم
جورج خبــاز ،هند باز ،ماري ترييز معلوف ،وســام

من أجواء االفتتاح

صباغ ،ميشال حوراني ،جوزف ساسني وبيو شيخاني.
تخ ّ
طى عــدد الحارضين عدد الكــرايس املجهزة
فافرتشوا األدراج ومقاعد الحجر القديمة بحماسة ال
مثيل لها وشغف ثقايف وشوق ملشاهدة األفالم املشاركة.
أمّ ا االفتتاح ،فانطلق بمفاجأة اللجنة املنظمة الحضور
بعــرض فيلم قصري من خارج املنافســة عرضت من
خالله سرية عادل عســال اكرب صياد بحري معمّ ر يف
البرتون.
ومن أصــل  24فيلما ً قصــرا ً تتنافس ضمن 3
فئات "أفضل فيلم لبناني قصري"" ،أفضل فيلم أجنبي
قصري" ،وفيلم يفوز بتصويــت الجمهور ،عرضت يف
افتتاح األمــس  4أفالم قصرية وهــي ""Noir Soleil

للمخرجة الفرنسية ماري الريف ،و""At The Airport
لليوناني ميكاليــس ماتيوداكيس و" "Nightللمخرج
األردني الفلســطيني أحمد صالــح ،باإلضافة إىل "So
 "Coolللمخرجة ماريلني نعمان التي غابت عن االفتتاح
بســبب تواجدها يف فرنســا لتصوير عمل جديد ،عىل
أن تحرض الحفلة الختامية يــوم األحدً ،
آملة أن يفوز
فيلمها.
أما لجنــة التحكيم فتتألف مــن املخرج املرصي
ســامح عالء ،املخرج اليوناني ستافروس مافروالتيز
وابنة البرتون املمثلة سينتيا خليفة التي التقيناها هناك
ّ
وعبت عن مدى فخرها باملهرجان وبالصورة الجميلة
التي يرســمها عن البرتون بروحها الحلــوة وأهلها

سينتيا خليفة وسامح عالء وستافروس ماركوالكيس

املفعمني بالثقافة وحب الحياة .سينتيا التي شاركت يف
لجان تحكيم سابقة منها مهرجان "برلني للمسلسالت
التلفزيونيــة" ،قالت إن "اختيار الفائزين يســتند إىل
التقنيات واملســتوى اإلخراجي والقصة ،والجوائز يف
النهاية تذهب ملن استطاع دخول قلوبنا وتحريك يشء
ما يف داخلنا ،وهو ما أبحث عنه يف األفالم املشاركة".
من جهته ،رأى رئيس لجنة مهرجانات "البرتون
الدولية" املحامي ســايد فيّاض يف حديــث مع "نداء
الوطن" ّ
أن "البرتون بــدأت تأخذ حقها عىل الخريطة
السياحية وباتت مقصدا ً أساســيا ً للسياح الوافدين،
ومهرجان اليوم هــو امتداد لنجاحــات مهرجانات
البرتون التي نفتخر بها ،عىل أمل أن نتمكن من تحويله
إىل مهرجان عاملي يشارك فيه مخرجون من كل البلدان،
ً
خاصة بعد أن تم تكريمه من قبــل "Beirut Golden
 ."Awardsوأضاف" :عملنا بجهد كبري لخلق ســينما
واقعية يف الهواء الطلــق ،فباإلضافة إىل حجارة القلعة
التي تضفــي عىل املكان جوا ً من الرتاث العريق الدافئ،
قمنا برشاء وترميم مقاعد سينما حقيقية كانت تابعة
لســينما " "Paladiumيف طرابلس التي أقفلت أبوابها
العــام  ،1965مانحني الحارضين تجربة ســينمائية
فعلية ومميزة".
وال يقترص املهرجــان عىل عرض األفالم القصرية
فحسب ،بل تنظم عىل هامشــه ورش تدريبية لطالب
الفن السابع برئاســة الدكتور نيكوال خباز .ويذكر أن
الدخــول مجاني والدعوة مفتوحــة لكل من هم فوق
الـ 15عاماً.
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ثالثية التراث في ضهور الشوير
يف سلســلة النــدوات الرتاثية الجوَّالــة الثالثية
األَصوات التي يحييها دوريّا ً الشاعر هنري زغيب مدير
"مركز الرتاث اللبناني" يف الجامعة اللبنانية األَمريكية
مــرة رئيس كريس
" ،"LAUوالربوفســور أَنطوان
َّ
األُونســكو يف الجامعة اليســوعية ،واألُستاذ سهيل
َ
اســتضافها
منيمنة رئيس جمعية "تراثُنا بريوت"،
هذا األُسبوع "أُوتيل نيو ســنرتال" -ضهور الشوير،
بحضور جمهور كثيف مــأ َ صالة الفندق وكان الفتا ً
تفاعلُه مع موضوع الندوة.
مديــرة الفندق أ َ ِل ْكســا قيامة افتتحــت الندوة
ً
قائلةّ :
"إن فندقنا
باسمها وباسم شقيقها إ ِييل قيامة،
التاريخي الذي يبلغ هذا العام  117ســنة ليس واحة
ْ
وحسب بل يهت ُّم بالسياحة الثقافية.
سياحية ترفيهية
وما أَحوجَ نا اليوم للعودة إ ِىل جذورنا الثقافية والرتاثية،
فنعرف ويعرف أَبناؤنــا أَننا وطن متني بصالبة تراثه
وبمقاومتــه ك َّل زمن صعب ،ليظــ َّل قويا ً بحضوره
الساطع يف محيطه والعالم".
مدير الندوة هنري زغيب رأَى لبنان ثالث طبقات
كيانيــة .الطبقــة العليا :لبنان الوطــن وهو رحيب

التاريــخ والحضارة والفنــون واآلداب ال َّ
يتوقف عند
زمن أَو حقبــة بل يظل مواصالً حضــوره ا ِإلبداعي،
ولبنان الدولــة التي هي هيئة معنويــة ذات مراكز
دســتورية وقانونية تظل رهنا ً بمــن يمأل ُ وظائفها،
ولبنان الســلطة وهو مجموع السياسيني وا ِإلداريني
الذين يتو َّلون قيادة أَجهزة الدولة ،فإِذا كانوا صالحني
َ
َ
وازده َرت ،وإ ِذا كانوا فاسدين َف ُسدَت بهم
صلُحَ ت بهم
َ
وسقطت إ ِىل دولة فاشلة.
مرسة قال" :ال يكفي ْ
حفظ
الربوفســور أَنطوان
ّ
الرتاث واالحتفاظ به ،بل األَهم معرفة ْ
نقله إ ِىل األَجيال
الجديدة" ،معتربا ً أَن "تاريخ لبنان ال يُ َدوِّنه امل َؤرخون
بل يكتبه اللبنانيــون املواطنون إ ِذ يجمعون ما لديهم
من وثائــق عائلية قديمــة من كل نــوع ،لتوثيقها
وعرضها كي تكون صفحة من الزمن اللبناني الطويل،
حتى إ ِذا تعدَّدت هذه الصفحات ش َّك َلت حضورا ً للبنان
عرب حقبات الزمن" ،مشــددا ً عىل "رضورة إ ِنشــاء
متاحف بلدية يف كل بلدة حتى يكــون املتحف ذاكر ًة
ً
جامعة تلك الكنو َز الرتاثية والوثائقية" .نشاط جمعية
"تراثُنا بريوت" ع َرضه رئيسها سهيل منيمنة فرشح

أَنطوان مس َّرة وهنري زغيب وسهيل منيمنة

ما قامت بــه الجمعية حتى اليــوم ،بهمة أَعضائها
الناشطني ،وفيها أَفالم وثائقية حديثة ،وأَفالم قديمة
نادرة ،ومنشورات مطبوعة ،وجمْع تشكييل ّ للوحات
فنية عن مدينة بــروت منذ القرن املايض ،إ ِىل ما كان
للجمعيــة من عمــل مكثَّف بعد انفجــار " 4آب" يف
األَحياء البريوتية الرتاثية التي َّ
هشمها االنفجار .وبني
الوطني
أَبرز إ ِنجازات أُخرى للجمعية :تكريس "اليوم
ّ
لرتاث بريوت" يف  26ترشين الثاني من كل عام.
يف ختــام الندوة أَعلن مديرها عــن موقع تراثي

مـــــهـــــرجـــــان

منزل الشاعر ليوبولد سنغور
يتح ّول إلى متحف

حرب أوكرانيا تحضر في "البندقية السينمائي"
إنطلق مهرجــان "البندقية
الســينمائي" ،أعرق املهرجانات
الســينمائية العامليــة ،بدورتــه
التاســعة والســبعني باحتفالية
كبرية ،مع إطاللة مفاجئة للرئيس
األوكراني فولوديمــر زيلينكيس
عرب الشاشــة ،وبحضور النجمة
الفرنسية كاترين دونوف كضيفة
رشف .ويف قاعة قرص السينما عند
جزيرة ليــدو قبالة البحر ،حصلت
املمثلة الفرنسية الشهرية البالغة

 78عاما ً عىل جائزة "أســد ذهبي
رشفيــة" عن مجمل مســرتها.
وبفســتانها األحمر الطويل ،بدا
التأثر عىل دونوف التي فازت سنة

 1998يف املــكان نفســه بجائزة
أفضل ممثلة .وبعــد هذه الوقفة
التكريميــة ،طغــت الحــرب يف
أوكرانيا عىل أجــواء االفتتاح ،مع

رسالة مصورة للرئيس فولوديمري
زيلينسكي الذي دعا عالم السينما
إىل عدم نســيان الحــرب التي ال
تقترص مدتها عــى  120دقيقة،
بل هي مســتمرة منذ  189يوماً.
ويف ختام مداخلتــه ،عُ رضت عىل
الشاشة عىل خلفية سوداء ،قائمة
بأســماء ضحايا الحرب الدائرة يف
أوكرانيــا من األطفال دون ســن
الثامنة عــرة ،وبجانبها تاريخ
ميالد كل منهم ومكانه( .أ ف ب)

...و La Tomatinaيعود إلى إسبانيا
عاد مهرجان ""La Tomatina
الشهري الذي يرتاشق املشاركون فيه
بالطماطم ويجذب آالف السياح إىل
منطقة بونيول (رشق إســبانيا)،
بعد ّ
توقف لعامني بســبب جائحة
"كوفيــد ."-19ويعترب الســياح
املتواجدون واملشاركون يف املهرجان
أنه األكثر جنونا ً عىل اإلطالق.
وشارك يف املعركة نحو  15ألف
شخص اســتخدموا  130طنّا ً من
الطماطم الناضجــة ،وبعد دقائق
قليلة مــن انطالقها بــدت املدينة
وكأنها مطليــة باألحمر عىل غرار
مالبس املشاركني الذين يرتدون عاد ًة
مالبس بيضاء .وكان عدد كبري من
املشاركني يضعون نظارات شمسية

أو تلك الخاصة بالســباحة أو قناع
غطس لتجنب أن تدخل يف عيونهم
الطماطم ا ُملفرغة من الشــاحنات
أو تلــك التي يرميها املشــاركون
املوجــودون يف خلفيــة املركبات.
وقالت ماريا فاييس ،وهي املسؤولة
عن الســياحة يف هذه املنطقة التي
تضــم  9500نســمة" :كنا نرغب
بشــدة يف أن نشــارك مجــددا ً يف
الحدث املحبوب وأن نرتاشق مجددا ً
بالطماطــم ونشــعر باألدرينالني
الذي حُ رمنا من اإلحساس به خالل
العامني الفائتني".
وتبعت املعركة التي تســتمر
ســاعة واحدة حفلة تــدوم حتى
املســاء .وتجــذب ""Tomatina

محبّيها من مختلــف أنحاء العالم
لكن هذه السنة لم تُبع التذاكر كلها
التي تبلغ عاد ًة  20ألف تذكرة .ويعود
ســبب انخفاض عدد املشاركني إىل
القيود الصحية التي ال تزال سارية
يف بعض الدول.
ويعــود تاريــخ املهرجان إىل
شــجار وقع خالل حفلــة كانت

يف ضهور الشــوير هو ناحية "املنيبيع" حيث البيت
القديم الذي كان األَخوان عايص ومنصور الرحباني يف
ُ
صباهما يُمضون فيه فصل الصيف ،ويساعدان
مطلع
والدهما حنا عايص الرحباني الذي أَنشــأ َ قبالة البيت
مقهى شعبيّا ً اشتُهر باســم "قهوة املنيبيع" .وأَشار
ً
زغيــب إ ِىل رضورة الحفــاظ عىل هذا البيــت املهدَّد
بالسقوط.
وأَخريا ً كان حوار مطوَّل بني الحضور واملحارضين
الثالثة.

مُقامة سنة  1945يف املدينة وانتهى
بمعركة تراشــق بالطماطم أُخذت
من كشــك لبيع الخضــار .وتطال
املهرجان منــذ تلك الفرتة انتقادات
عدة تنــدّد بعملية هــدر الطعام
الناجمة منه ،مع العلم أن الطماطم
املســتخدمة تُــزرع خصيصا ً لهذا
املهرجان( .أ ف ب)

تُتاح للجمهور خالل أيلول الجاري زيــارة مقر إقامة أول رئيس
للســنغال ،الشــاعر وعضو أكاديمية اللغة الفرنســية وفيلســوف
«الزنوجة» ليوبولد ســيدار سنغور ( )2001-1906الكائن يف فريسون
بشمال غرب فرنســا .وباتت البلدية اعتبارا ً من  7تموز الفائت مالكة
الحديقة واملنزل وأثاثه ونحو  25مرتا ً مكعبا ً من املحفوظات املكتوبة،
عمالً برغبة الزوجة الثانية للسيايس األفريقي الراحل كوليت سنغور،
مع العلم أن معامالت انتقال اإلرث استغرقت عامني ونصف عام .وكانت
السيدة األوىل السابقة للسنغال املتحدرة من عائلة من منطقة نورماندي
الفرنسية طلبت يف وصيتها أن يكون منزل الشاعر هذا مكانا ً حيا ً متاحا ً
للجمهور .ودرج الزوجان منذ  1957عىل تمضية فصل الصيف كل سنة
يف فريسون ،قبل أن يســتقرا فيها بصورة دائمة يف مطلع الثمانينات.
وهناك تويف الشــاعر عام  ،2001وكذلك توفيت زوجته وملهمته عام
 .2019وتُن ّ
ظم يف  17و 18أيلول الحايل ،بمناســبة أيام الرتاث ،جوالت
إرشــادية للجمهور للمنزل الحجري األبيض الكثري النوافذ .وتشــمل
الجوالت زيارة حديقته الكبرية الغنية باألشجار.
وأوضحت البلدية أن يف املنزل بضعة دفاتر للشــاعر ،لكن معظم
املحفوظات التي ورثتها ال يمكن أن تعرض للجمهور بعد ،إذ أن جردة
دقيقة يجب أن تُجرى أوال ً لهذه الوثائق املحفوظة داخل مســتودع يف
بريتفيل سور أودون الواقعة بني فريسون وكاين .وتشمل هذه الوثائق
رسائل متبادلة مع رؤســاء دول آخرين ولكن قد يتبني أيضا ً أن بينها
وثائق تتعلق بالجانب الشعري( .أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

تشعر بشوق نحو الرشيك
بسبب بعده عنك وترغب يف
تمضية كل دقيقة إىل جانبه
ونسيان كل األمور األخرى.

تضطر إىل التكيف مع املستجدات
أو إىل تقديم تفسريات تربر سوء
التفاهم مع بعض األصدقاء.

تدفع طيبة قلبك الزائدة الحبيب
إىل استغاللك من دون االهتمام
بمشاعرك ،لكن رسعان ما تضع
حدا ً له.

قد يو ّلد هذا اليوم بعض
العراقيل ،إال ّ أنه يهبك إرشاقا ً
وجاذبية وقدرة عىل التخلص
من أكرب العراقيل.

يوم مناسب ملصارحة الرشيك
بشعورك تجاهه ،الحظ إىل
جانبك ،فانطلق وال ترتدد عىل
اإلطالق.

يتحدث هذا اليوم عن وحدة
ربما تقدّرها ج ّداً ،وعن فوىض
يف حياتك املهنية تهرب منها
يف منتصف العام.

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

استمع إىل ما يقوله الرشيك
قبل أن تصدر حكمك عليه
وابتعد عن العصبية الزائدة.

تشهد هذه الفرتة اجتماعات
وحفالت ومناسبات كثرية
تشارك بها حتى آخر الشهر.

تلتقي أصدقاء قدامى ويتجدد
حبّ قديم ابتدا ًء من اليوم
وتعرف مشاعر صاخبة نادرا ً
ما عشتها.

الحل الذي يريض جميع األطراف
ّ
هو دائما ً
املفضل ،وعليك أن
تسعى إليه لئال تدفع ثمن
اندفاعك الحقاً.

تشعر بارتياح عاطفي مع
الحبيب وتتع ّزز عالقتك وتعيش
معه أوقاتا ً ال تنىس.

ن ّ
ظم حياتك العاطفية فهي
األساس الحقيقي ملستقبلك
ولعدم وقوعك يف الوحدة
مجدداً.
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رئيس كوريا الجنوبية ليس معاديًا للصين
مرّ أكثر من مئة يوم على بدء والية الرئيس يون سوك يول في كوريا الجنوبية ،ومرّت ثالثون سنة على بدء العالقات
الرسمية بين الصين وكوريا الجنوبية .إنه الوقت المناسب إذًا لتقييم موقف إدارة يون من الصين .بعد الحملة
االنتخابية ،اعتبر الكثيرون خارج كوريا الجنوبية يون اليميني خيارًا مواليًا للواليات المتحدة ومعاديًا للصين.
قد يكون هذا التقييم صحيحًا عند مقارنته بخصمه اليساري لي جاي ميونغ ،لكن يجب أال يعتبره أحد ضد
الصين على جميع المستويات.
يف هــذه الحالة ،ال يشء يربر إثارة غضب
جــــــويــــــل أتــــــكــــــيــــــنـــــــســــــون
بكني ،ويمكــن اســتعمال عطلة يون
كعذر
املســتمرة (رغم تواجده يف سيول)
ٍ
لتربيــر امتناعه عن لقــاء بيلويس حني
حرضت إىل كوريا.
لكن أدى االستياء املتوقع من طريقة
عىل غرار حلفاء واشنطن اآلخرين،
التعامــل مع مســؤولة أمريكية رفيعة
قطعــت ســيول عالقاتها الرســمية
ّ
املستوى إىل تخبّط يون ودفعه إىل إجراء
وفضلت إقامــة عالقات
مع تايــوان
مكاملة هاتفية مــع بيلويس .ثم اعرتفت
دبلوماســية مع بكــن .لكنها اتخذت
هذه الخطوة يف مرحلة متأخرة نســبيا ً
ســيول علنا ً بأنها لم تتطرق إىل مسألة
تايوان خالل تلك املكاملة .انطالقا ً من ردة
(يف العــام  ،)1992وأبدت اســتعدادها
فعل وسائل اإلعالم الصينية الحكومية،
إلرضاء بكني وإزعــاج تايبيه أكثر من
ست باالســتقبال البارد
الدول األخرى .قررت كوريا الجنوبية أال
يبدو أن بكني ُ ّ
الذي ّ
تلقته بيلويس.
تمنح تايبيه تحذيرا ً كافيا ً لبيع عقاراتها
أما املعضلة األخــرة التي يواجهها
الدبلوماسية يف سيول ،ما سهّ ل وصولها
يون ،وهي األكرب عــى األرجح ،فتتعلق
إىل يد بكني .كذلك ،كانت كوريا الجنوبية
بطريقة الرد عىل مبادرة التعاون يف قطاع
من أوائل البلدان التي استأنفت أعمالها
أشــباه املوصالت ( )Chip 4بني الواليات
االعتيادية مع بكني بعد مذبحة تيانانمن
املتحــدة ،وكوريا الجنوبيــة ،واليابان،
يف العام .1989
وتايــوان .إنه عامل مهــم ألنه يؤثر بما
لكن يتعلق العائــق الحقيقي الذي
يعتربه معظم الكوريــن من األولويات
يمنع ســيول من إعطاء بكني ما تريده
الوطنية الكربى :اعتبــار البلد من أبرز
بتحالفهــا مع الواليــات املتحدة .يتفق
مصدّري التكنولوجيا املتطورة.
طرفا السياســة الكوريــة عىل رضورة
تعترب الواليات املتحدة واليابان الهدف
الحفاظ عــى هذا التحالــف .لكن بدل
الصيني املرتبط بالتفــوق التكنولوجي
اعتباره شكالً من االصطفاف العاملي مع
مسألة أمنية مُلحّ ة ،بينما تعتربها سيول
الواليات املتحدة ،تعتربه كوريا الجنوبية
تهديدا ً تجارياً .ال تريد ســيول عزلها من
بوليصة تأمني لها ضد كوريا الشمالية.
وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين (يسار) مع نظيره الصيني وانغ يي في مدينة تشينغداو | الصين ٩ ،آب ٢٠٢٢
تلك املبــادرة ،إذ من املتوقــع حينها أن
كذلك ،يُعترب الضغط الصيني عىل بيونغ
املجال ،فتضمن أال تُحقق ســيول جزءا ً
الصني تغيري موقفهــا حتى اآلن .اعترب
قدرات كوريا الشمالية .ثم أعلنت بكني أن
تتدفق اإلعانــات والتقنيات األمريكية إىل
يانغ رضوريا ً للسيطرة عىل العالقات بني
الكثريون مواقف ســيول يف هذه املسألة
سيول تتآمر مع الواليات املتحدة لتهديد
كبريا ً من املطالب التي تفرضها واشنطن.
املنافســن اليابانيني والتايوانيني .عىل
الكوريتني .لهذا الســبب ،تسعى سيول
ص عىل تجنب
الصني وأطلقت حملة من العقوبات .أما
كذلك ،تعرف بكني أن املشــاعر الكورية
صعيد آخر ،ال تريــد كوريا الجنوبية أن
إىل التوفيق بني عدم إثارة اســتياء بكني
جريئة ،لكن يبــدو أنها تُ ِ ّ
استفزاز بكني وتكتفي بتحديث املنشآت
إدارة مون جاي إن اليسارية ،فقد حاولت
تمنع اقرتاب كوريا الجنوبية من اليابان
تُعتــر جزءا ً من جهــود احتواء الصني،
وإرضاء واشنطن بما يكفي كي تحافظ
يف املرحلــة الالحقة إقنــاع بكني بكرس
بدرجة مفرطة لرتســيخ ميزان القوى،
األساسية بدل تقوية قدراتها.
فقد تتحرك بكني حينها ضد النشاطات
عىل التزامها بالدفاع عن كوريا الجنوبية.
تتعلق دراســة الحالة الثانية بزيارة
الجمود وتعهدت بعدم نرش أي بطاريات
بغض النظر عن مواقــف إدارة يون من
الكوريــة يف قطاع أشــباه املوصالت يف
تدرك بكــن هذا الواقــع أكثر من
رئيسة مجلس النواب
"ثاد" إضافية ،واالمتناع عن املشــاركة
هذا املوضوع.
الصــن .تعترب بكني
واشــنطن ،فهي تالحظ
مبادرة  Chip 4تهديدا ً
األمريكي ،نانســــي
يف إطار الدفــاع الصاروخــي اإلقليمي
بعبــارة أخرى ،يبدو
أن كوريــا الجنوبيــة
بيلــويس ،يف الفــرة
األمريكي ،وعدم إنشاء تحالف عسكري
أن الواليــات املتحــدة
تتمســك بمواقف مرنة،
عىل صعودهــا نحو
ثالثي مع واشنطن وطوكيو .كانت نتائج
تسحب سيول باتجاهها
األخرية .ش ّكلت خطة
بما يتماىش مع الظروف
الهيمنة العاملية.
هذه املقاربــة مختلطة ،فقد امتنع مون
بينمــا تدفعهــا كوريا
بيلويس بزيارة كوريا
املتبدلة .يف هذا الســياق،
تقــي الخطة
تعتبر الواليات المتحدة
الجنوبيــة بعد تايوان
جاي إن عن اتخاذ جميع الخطوات التي
تذمرت منظمــة بحثية تسحب الواليات المتحدة الشمالية يف االتجاه اآلخر،
الراهنــة بمحاولــة
َ
مصدر إزعــاج إلدارة
توقعتها بكني.
يف كوريــا الجنوبية من سيول باتجاهها بينما فيصل البلد إىل خطوط ال
الفريقني.
التوفيق بني
واليابان الهدف الصيني
الوضع حديثــا ً وذكرت تدفعها كوريا الشمالية تسمح بكني بتجاوزها،
أعلن يون خالل حملته الرئاسية أن
يــون .كانــت بكني المرتبط بالتفوق التكنولوجي تأمل سيول يف أن تؤدي
تراقب الوضع لتحديد
مون كان ضعيفــا ً أكثر من اللزوم تجاه
ما يؤدي إىل نشــوء توتر
ما ييل" :مــن بني جميع
الضغوط االسرتاتيجية
مسألة أمنية ُمل ّحة
في االتجاه اآلخر
القــادة املســتعدين
بكني يف ما يخص نظام "ثاد" ومســائل
دائم يف امللــف الكوري.
األمريكيــة إىل اقتناع
البلدان التــي تربطنا بها
أخرى ،وتعهد يف مرحلة ّ
لدعم رحلــة بيلويس
ترشــحه بنرش
يمكــن تقييــم طبيعة
الصــن بأنهــا ال
عالقات دبلوماســية ،ال
إىل تايوان أو انتقاد تهديداتها باستعمال
النظام عىل نطاق أوسع يف حال انتخابه.
مقاربة يون تجاه الصني اســتنادا ً إىل ر ّد
تســتطيع تحمّ ل كلفة إخــراج الرقائق
يعامل أي بلد كوريــا الجنوبية بازدراء
القوة .ربما ظن أعــوان يون أن الخالف
لكن بعد الفــوز يف االنتخابات ،تابع يون
إدارته عىل تلك الخطوط.
الكورية من ســوقها ،ما يســمح لها
بقدر الصــن" .تلوّ ح بكــن باملكافآت
الواضح بني رئيسة مجلس النواب والبيت
املقاربــة التقليدية التي تقيض باالمتناع
يحمل نظام "ثاد" للدفاع الصاروخي
باملشاركة يف مبادرة  .Chip 4يف غضون
والعقوبــات يف وجه كوريــا الجنوبية،
األبيض حــول صوابية هــذه الرحلة،
عن إثارة استياء بكني.
دالالت كثرية يف هذا املجال .وافقت إدارة
ذلك ،تفرتض سيول أن واشنطن تحتاج
وتتعلق هــذه املقاربة يف املقــام األول
ً
مقارنــة بموقع يون
وتراجع مكانتها
بدل اتخاذ قرار أحادي الجانب حول
بارك جيــون هاي اليمينيــة عىل نرش
إىل التعاون مع كوريا ضد الصني ،ما يعني
بالصادرات التي تســوّقها سيول طوال
نظام "ثاد" ،تحاول ســيول إقناع بكني
كرئيــس دولة ،يعنيــان أن تجاهلها لن
بطارية "ثاد" األمريكية يف العام ،2017
أنها قد تغفل عن استمرار تعاون كوريا
الوقت أو باملساعدات التي تتلقاها بيونغ
واعتربتهــا خطوة دفاعية ضد ّ
يُعترب خطوة معادية للتحالف األمريكي.
بتقبّل توســيع انتشــاره .لكن ترفض
توســع
الجنوبية مع بكني لتحديث تقنياتها.
يونــغ .ترفض الصني املســاومة يف هذا
انطالقا ً من هــذه املعطيات كلها ،من الواضح
أن مقاربة يون ال تحمل طابعا ً عدائياً ،بل ســلمياً،
تجاه الصني .تكشف استطالعات الرأي أن الكوريني
يحملون أقل املواقف إيجابية تجاه الصني يف العالم.
لكن يســتخف الرأي العام الكوري بأهمية الصني
لتأمــن الوظائف والثــروات الكورية ورضورة أن
تتجنب كوريا الجنوبية التدخل يف املنافسة الصينية
األمريكية .ال يمكن أن يكســب يــون التأييد عرب
التصدي لبكني ألنه الرئيس األقل شعبية تاريخياً.
ليس مفاجئا ً أن تر ّد بكني عىل هذه املقاربة عرب
التمســك بموقفها .دعت الصني سيول إىل تحسني
العالقات الثنائيــة ،وترتكز هذه الدعوة عىل ابتعاد
كوريا الجنوبية عــن الواليات املتحــدة .اعتربت
منظمة بحثية كورية تلك الدعوة "تجسيدا ً ملفارقة
تاريخية محورها الصني ،وانعكاســا ً ملوقف نظام
وصاية تجاه دولة تابعة له" أو "ترصفا ً قد يشوّه
العالقات الكورية الصينية القائمة منذ  30سنة".
تعني شــعبية التحالف األمريكي وسط الرأي

العام أن سيول لن تبتعد عن الواليات املتحدة .لكن
من املتوقع أن تتابع كوريا الجنوبية التخبّط لتحديد
كيفيــة إعــادة العالقات مع الصني إىل مســارها
الصحيح وتجنب إثارة استيائها.
لكن هل يعني ذلك أن الصني بدأت تفوز مقابل
خسارة الواليات املتحدة؟ لن يحصل ذلك بالرضورة.
تستعمل الواليات املتحدة أيضا ً أسلوب املراوغة مع
ّ
وتفضل أحيانا ً أال تثري اســتياءها .يف هذا
الصــن،
السياق ،قال عالِم السياسة األمريكي ،جوزيف ناي،
منذ عرش سنوات إن الصني وحدها تستطيع احتواء
الصني .يبدو أن بكني مقتنعــة بقدرتها عىل تم ّلق
كوريا الجنوبية إلنهاء تحالفها مع الواليات املتحدة،
كجز ٍء من نزعة متوســعة إىل الضغط عىل واشنطن
إلخراجها من رشق آســيا .لكن تعارض سيول هذه
األهداف تزامنا ً مع تصاعد الضغوط الصينية ،رغم
نزعتها إىل االســتفادة من اآلخريــن .يبدو أن تأثري
كوريا الجنوبيــة عىل نزعة التحالــف إىل التصدي
ّ
يتوسع اليوم عىل األرجح.
للطموحات الصينية بدأ

اقــــتصــــاد
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حل ّ مشكلة تصدير التفاح ...والنفط العراقي مقابل المنتوجات اللبنانية

شقير لـ"نداء الوطن"» :عودة التبادل مع السعودية تنتظر
اإلجراءات األمنية
بــاتــريــســيــا جــالد
يالحق ه ّم ترصيف اإلنتــاج الزراعي
املزارعني اللبنانيني وخصوصا ً موسم التفاح
الــذي ينتج منه لبنان نحــو  200ألف طن
ســنويا ً ويســتهلك منه نحو  70ألفاً .هذا
املوضوع ت ّم ايجاد الح ّل له مع إبالغ السفري
املرصي يف لبنــان يارس علوي وزير الزراعة
يف حكومة ترصيف األعمــال عباس الحاج
حسن استعداد بالده السترياد كل الكميات
التي ينوي لبنــان تصديرها مــن التفاح
اللبناني ،ومن دون سقف يتم تحديده».
وكان أمس يوما ً زراعيا ً بامتياز تكاثرت
فيه األنباء اإليجابية حــول واقع املزارعني
وترصيف إنتاجهــم .وتابعت غرفة التجارة
والزراعة والصناعة يف بريوت التي يرأســها
محمد شقري مواضيع اإلسترياد والتصدير
اىل الخــارج ،وللغايــة اجتمع شــقري مع
الوزيرالحاج حســن وتم بحــث موضوع
اســترياد وتصدير وترصيــف االنتاج من
واىل العراق ،وآلية تســهيل هــذه العمليات

محمد شقير

وفد الهيئات اإلقتصادية مجتمعًا إلى السفير السعودي

ما يســاعد يف رفع االنتاجية وقدرة املزارع
اللبناني يف ظل االزمة التي تعيشها البالد.
وأوضح شقري لـ»نداء الوطن» أن وزير
الزراعة يقوم بجهد كبــر لتفعيل التبادل
التجاري مع العــراق وعقد اجتماعات مع
املزارعني ،عــى ان يزور بغداد قريبا ً لتعزيز
اإلسترياد والتصدير وسيتم توقيع إتفاقية
النفط مقابل الزراعة والصناعة والخدمات
من دون تسديد اي مقابل بالدوالر النقدي،

ّ
سيشغل املصانع ويحرك اإلقتصاد
األمر الذي
ويدعم الزراعة.
ويف ما يتعلق بترصيف إنتاج ّ
التفاح «إن
مرص مستعدة الســترياد كل الكميات التي
ينوي لبنــان تصديرها من التفاح اللبناني،
ومن دون سقف يتم تحديده» .وبذلك يلفت
شقري اىل أنه لم يعد هناك من أجندات زراعية
تحدّد التواريخ والكميات املصدرة.
أما بالنســبة اىل عمليات اإلســترياد

تراجعت الصادرات اللبنانية
بقيمــة  1.79مليار دوالر أمريكي
إىل  2.09مليار دوالر وذلك بحسب
إحصاءات إدارة الجمارك اللبنانيّة
لألشهر الســبعة األوىل من العام
الجاري .وتص َّد َرت اإلمارات الئحة
املســتوردة من لبنان ،مع
الدول
ِ
فاتورة إســتريادٍ و َ
َص َلت إىل 373
مليــون د.أ( .أي  17.81%مــن
مجمــوع الصــادرات اللبنانيّة)،
تلتها ســوريا بقيمة مستوردات
بلغــت  315مليــون دوالر ،لتحل
سويرسا ومرص والعراق يف املراتب
الثالثة والرابعة والخامســة عىل
التوايل.

الدوالر يرتفع
إلى  34000ليرة
...و"»صيرفة"» 27400
بعد انخفاضه اىل  32ألف لرية عاود
سعر رصف الدوالر يف السوق السوداء
تحقيق إرتفاعات اذ بلغ أمس 34000
لرية لبنانيــة للــراء و 34050لرية
لبنانية لبيع الدوالر الواحد.
ّ
منصــة «صريفة»،
وعــى صعيد
بلــغ حجم التداول عليهــا ليوم أمس
 45,000,000دوالر أمريكــي بمعدل
 27400لــرة لبنانية للــدوالر الواحد
بزيادة بقيمة  200لــرة لبنانية عن
إقفال أمس األول وفقا ً ألسعار رصف
العمليات التي نُفذت من قبل املصارف
ومؤسســات الرصافة عــى املنصة.
ويذكر مرصف لبنان أن عىل املصارف
ومؤسســات الرصافــة اإلســتمرار
بتســجيل كافة عمليات البيع والرشاء
عىل منصة « »Sayrafaوفقا ً للتعاميم
الصادرة بهذا الخصوص.

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 0.9980
هرفينا األوكرانية
$ 0.0272

منصة رباعية لمكافحة
ّ
غسل األموال وتمويل اإلرهاب
الداخلية العرب) ،حاتم عيل (مدير مكتب
األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة
لدول مجلس التعاون الخليجي) ،املستشار
أحمد سعيد خليل (رئيس مجلس األمناء
 وحدة مكافحة غســل االموال وتمويلاإلرهاب يف مــر) ،اللــواء خالد فودة
(محافــظ جنوب ســيناء) ،جمال نجم
(النائــب االول ملحافظ البنــك املركزي
املرصي) ممثالً حســن عبدالله محافظ
البنــك املركزي املــري ،وأكثر من 400
مشــارك من  21دولة عربية واجنبية من
قيادات املصارف والســلطات القضائية
واألمنية ،وممثلني عن املؤسسات الدولية
واإلقليميــة املعنية بمكافحة الفســاد
ومكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب
ومكافحة املخدرات والجريمة.
واعتــر فتــوح «ان مســتجدات
مكافحة غســل األموال وتمويل اإلرهاب،
املوضوع الذي ال يزال يشكل التحدي األكرب
للمصارف والسلطات الرقابية والقضائية
واألمنية حول العالم».

أعلن أمني عام إتحاد املصارف العربية
واإلتحاد الدويل للمرصفيني العرب وسام
فتوح« ،اننا نتطلع اىل خلق منصة رباعية
متماســكة تجمع بني إتحــاد املصارف
العربية وجامعة نايــف للعلوم األمنية يف
السعودية ،ومجلس وزراء الداخلية العرب
ومجلس وزراء العدل العرب ،تعمل ملكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحة
الجرائم املالية ،وأشكال الجريمة املنظمة
والوقاية من أخطارها ،كما وتعزيز األمن
السيرباني».
كالم فتوح جاء يف خــال افتتاحه
أمس املؤتمر الدويل ملكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب يف رشم الشــيخ ،والذي
تميز بمشــاركة سعودية وخليجية الفتة
يتقدمهم عبد املجيد بــن عبدالله البنيان
(رئيس جامعــة نايف العربيــة للعلوم
األمنية يف الســعودية) ،محمــد األتربي
(رئيس مجلــس ادارة اتحــاد املصارف
العربية ،رئيس اتحــاد بنوك مرص) ،ود.
محمد كومان (االمني العام ملجلس وزراء

االسترليني
$ 1.1564
الين الياباني
$ 0.0072

بيـتـكـوين
$ 19982
الذهب
$ 1709

CMC crypto
$ 473
الفـضـة
$ 17.58

والتصديــر التي ال تزال متوقفة بني اململكة
العربية السعودية ولبنان ،أوضح شقري أنه
«كان ذلك محور اللقاء بينه وبني الســفري
السعودي لدى لبنان وليد بن عبدالله البخاري
باعتبار شقري رئيسا ً للهيئات اإلقتصادية.
وأكد وفــد الهيئات اإلقتصادية للســفري
السعودي إرصار القطاع الخاص اللبناني عىل
االســتمرار يف القيام بكل الخطوات املتاحة
لتنمية العالقات االقتصادية والتجارية بني
البلدين الشقيقني ،ال سيما أن اململكة ودول
مجلــس التعاون الخليجي تشــكل العمق
االقتصادي اإلسرتاتيجي للبنان».
وحول األسباب التي تحول دون إعادة
عجلة التبادل التجــاري بني البلدين أوضح
شقري أن «أجواء اللقاء كانت إيجابية ووعد
السفري الســعودي الهيئات خرياً» ،مؤ ّكدا ً
أن ســبب وقف اململكة اإلسترياد من لبنان
أمني بامتياز وناجم عن عدم تجهيز الحدود
بآالت الســكانر كما كان مرتقباً ،علما ً أن
غرفة التجارة اقرتحت تزويــد أحد املعابر
بســكانر ولكن لم ترض الحكومة بذلك بل
يريدون اســتقدام آالت السكانر من خالل
مناقصة .وأ ّكد شقري انه «لو ت ّم التزام لبنان
منذ  6أشهر بتعهداته بتجهيز املعابر بآالت
«سكانر» لكان الوضع اختلف».
ويف ما يتعلق بتاريخ وصول الســكانر
وإمكانية ح ّل معضلة التصدير واإلســترياد
من واىل السعودية ،أوضح شقري انه «يرتدّد

ّ
املتوقع ان
أن طلبية إحضار اآلالت تمت ومن
تصل خالل شهر ونصف أو شهرين وستو ّزع
بكل املناطق وعىل ك ّل الحدود .بعدها يمكن
معاودة السعودية اإلسترياد من لبنان ،تبقى
مســألة الواردات اللبنانية من الســعودية
النقطة األبرز والتي هي مواد غذائية اعتاد
عىل استهالكها اللبنانيون وتتعدد بني زيوت
مثل املازوال والعافية وألبان ومواد أولية.
وكانت اململكــة العربية الســعودية
أوقفت انســياب واردات لبنان اىل أسواقها
يف ترشين األول  ،2021وقد سبق هذا القرار
إجراء يف نيســان  2021أوقــف التصدير
الزراعي وصــادرات الصناعات الغذائية اىل
أســواق اململكة عقب الكشف عن تهريب
الكبتاغون.

خطة الهيئات «اإلقتصادية»

وعىل املقلــب اآلخر أنجــزت الهيئات
اإلقتصادية خطة إقتصادية مفصلة أبرز ما
فيها أنها تضمن للمودعني اسرتجاع أموالهم
األمر الذي غاب عن كل الخطط املطروحة.
وتلك الخطة كما وصفها شقري هي «إنقاذية
مالية ســبق ان عرضها عىل رئيس حكومة
ترصيف األعمال نجيب ميقاتي وسيعرضها
اليوم عىل رئيــس مجلس النواب نبيه بري.
عىل أن تعقد الهيئات بعدها مؤتمرا ً صحافيا ً
لعرض تلك الخطة ،التي عمل عليها نحو 13
خبريا ً واقتصادياً ،عىل الرأي العام».

القرم :سأسعى إلى تحقيق
مطالب موظفي «"أوجيرو"»
عقد وزير اإلتصاالت جوني القرم اجتماعا ً أمس ،دام أكثر من ثالث ساعات ،مع
نقابة هيئة موظفي «أوجريو» أكد بعده الوزيــر القرم أنه يقف إىل جانب املوظفني،
ويشعر بمعاناتهم واحتياجاتهم ال ســيما يف ظل الظروف الصعبة التي يم ّرون بها.
وأضاف «أتفهّ م مطالب النقابة وسأسعى لتحقيقها ،ويف الوقت نفسه لديّ ه ّم تسيري
القطاع واســتمراريّته وطلبت من النقابة عدم إلحاق الرضر بمصالح املواطنني من
اإلرضاب ومتأكد من ّ
حسها الوطني يف أنها ستلبّي الدعوة».
وردا ً عىل سؤال قال القرم «لست وحدي من يقرر يف هذه املسألة ،فلو كان القرار
النهائي يعود يل لكان انتهى ،انما سأســعى يف اتجاه تحقيق مطالب النقابة عرب أخذ
املوافقــات املطلوبة وإيجاد حلول يف أرسع وقت ممكــن ،عىل أمل أن نصل اىل جواب
نهائي يف مطلع األسبوع املقبل» .وأشــار الوزير القرم إىل «أنه لدى النقابة  4مطالب
تتعلق بايرادات إضافية للموظف عىل أمل ان ّ
أحققها فهي ليســت مستعصية» .وردا ً
عىل سؤال حول اســتمرارية نقابة موظفي «أوجريو» بإرضابها ،قال القرم «القرار
للنقابة وموضوع اإلرضاب وحدّيته ليس له عالقة بالجهود التي ســأبذلها لح ّل هذا
املوضوع يف أرسع وقت ممكن».
ويف ما يتعلق بما إذا كانت النقابة تطالب برفع الرواتب لتكون عىل منصة صريفة،
قال القرم «موضوع صريفة ليس مطروحاً ،املوضوع أســهل وأبسط من ذلك ،إذ إن
هناك قوانني مرعية اإلجراء موجودة لم ّ
تنفذ ويجب أن تطبّق وسأساعد عىل تنفيذها
ال أكثر وال أقل.

الروبل
$ 0.0166

اليوان الصيني
$ 0.1450

الليرة التركية
$ 0.0549

بــرنــت
$ 96.53

خام WTI
$ 87.66

طن القمح
$ 328
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الـجـمـعـة  ٢أيلول 2022

اإلستثمار في بالد النيل أصبح في مرتبة متقدّمة بين الدول العربية

مصر ملتزمة إستراتيجيًا بدعم لبنان
والتصدير ُمتاح

أعلن الســفري املرصي يارس علوي
عدد حضــور اللبنانيني فيها  5أضعاف
يف الفــرة مــن آذار  2020وحتى من
أن "مرص لديها التزام اسرتاتيجي لدعم
ترشين الثاني  .2021هذه األرقام تتمثل
لبنان ،وهذا القرار مــن أعىل القرارات
تجاريا ً يف زيادة كربى سواء يف الصادرات
بكل ما نملك من أول العمل الســيايس
اللبنانية لألسواق وخصوصا ً الصادرات
وصــوال ً اىل تقديــم الدعم الســتعادة
الزراعية".
لبنان دوره يف مرص قدر
وأضــاف" :أعلنت
اإلمكان ،ونعــرف قيمة
يف مناسبة ســابقة يف
لبنان ونقدّر الدور الذي
يؤدّيه يف املنطقة العربية هناك ورشة أعمال كبرى ما يخــص الصادرات
الزراعيــة أنــه يمكن
ونعرف أنه حاجة عربية
في مصر اليوم
بــأي
التصديــر
بمقــدار ما هــو حاجة
لبنانيــة .بهــذا املعنى واللبنانيون يشاركون فيها
كميــات ويف أي وقت.
في قطاعات عدّة
وسنســتقبل كل مــا
نحــن نرحّ ــب بانعقاد
يمكن لبنان أن يصدره،
"ملتقى األعمال املرصي
وملتزمون السداد ،من ناحية أخرى فقد
 اللبناني" السادس يف القاهرة ،ومجردزادت الصــادرات الزراعية بالتوازي مع
أن نقــول إنه امللتقى الســادس فنحن
وجود الحركة التجارية".
نشري إىل حالة من االســتمرارية كانت
وتابع" :اآلن هناك ورشــة أعمال
ويجب أن تستم ّر.
كربى يف مرص ،واللبنانيون يشــاركون
ترأس رئيس الهيئــات اإلقتصادية
اللبنانية محمد شــقري مؤتمرا ً صحافيا ً
فيهــا يف قطاعات عديــدة مع عدد من
األصدقاء وهم مدعوون اىل املشــاركة
يف غرفــة بريوت خصــص لإلعالن عن
"ملتقى األعمال املــري  -اللبناني"
يف "ملتقى األعمال املــري  -اللبناني
الذي ســيعقد يف فندق "ســمرياميس
الســادس" الذي ســيعقد يف  18أيلول
انرتكونتيننتــال"  -القاهرة يف  18أيلول
يف القاهرة والذي ســيكون مناســبة
الحايل .شارك يف املؤتمر
الستكشــاف الفرص،
وال يخفــى عليكم أن
إىل شــقري والســفري
هذا امللتقى ســينعقد
املرصي ،رئيس الجمعية
تحــت رعايــة دولة
املرصيــة  -اللبنانيــة إزداد عدد حضور اللبنانيين
لرجال األعمال فتح الله في مصر  5أضعاف في الفترة رئيس مجلس الوزراء.
فهناك تأكيد أن هناك
فوزي ،الرئيس التنفيذي
ملجموعــة االقتصــاد الممتدة من آذار  2020وحتى
توجيهــا ً مــن أعىل
تشرين الثاني 2021
مستوى اســراتيجي
واألعمال رؤوف أبو زكي
سيايس واقتصادي".
ورئيس مجلس األعمال
وأ ّ
كــد أنهم مك ّلفون دعــم لبنان ودعم
اللبنانــي  -املرصي ربيع حســونة ،يف
األشــقاء من لبنان من أجل اســتعادة
حضــور رئيــس املجلــس االقتصادي
دوره".
واالجتماعي شــارل عربيد وجمع من
وقال شقري "امللتقى يشكل مرتكزا ً
رؤساء وممثيل الهيئات االقتصادية من
الغــرف اللبنانية وجمعيــة الصناعيني
أساسيا ً يف العالقات االقتصادية اللبنانية
اللبنانيــن ونقابة املقاولــن واالتحاد
 املرصية ،وخصوصا ً أنه يشكل محطةّ
املحقق ،واقرتاح
إلعادة تقويم التقــدّم
العمايل العام".
الحلــول للعراقيل ،وتحديــد اإلجراءات
وقال علوي "نعيش يف هذه اللحظة
املطلوبة للسري قدما ً إىل األمام.
أكرب موجــة من الحضــور اللبناني يف
وأضاف" :يف ظــل األزمة االقتصادية
مرص منذ الحــرب العاملية األوىل ،إذ زاد

أخبار سريعة
إنتهاء إجراءات رواتب
القطاع العام
أعلنت وزارة المالية في بيان أنها
"أنهت اإلجراءات كافة المتعلقة
بالرواتب للعاملين في القطاع
العام وأحالتها الى مصرف لبنان
على أن تحيل اليوم المساعدات
االجتماعية ورواتب المتقاعدين،
بالتالي سيصبح بإمكان
العاملين والمتقاعدين كافة قبض
مخصصاتهم تلك اعتبارا ً من الـ48
ساعة المقبلة كل من مصرفه".

آلية اإلستفادة
من خدمات "الصناعة"
الخانقة التي يعانيهــا لبنان ،ويف ظل ما
شهدته مرص من تطوّرات اقتصادية كبرية
عىل مستوى تحديث الترشيعات واألنظمة
اإلداريــة والبنــى التحتيــة وخصوصا ً
الطاقة ،ودورها اإلقتصادي املحوري ،فإن
مرص شــكلت إحدى الوجهات األساسية
لقطاع األعمال اللبناني".
وقال أبو زكي "لم يكن اختيار مرص
عشــوائيا ً للبنانيني ،فهناك حزمة من
الحوافز ،أهمها االحتضــان املجتمعي
وســهولة التأقلــم يف ظــل الروابــط
املشــركة .وكذلك بفعل التســهيالت
املقدمة من مرص والنمــو االقتصادي
الكبري الحاصــل واالســتقرار األمني
السائد .إضافة إىل أن االقتصاد املرصي
زاخر باإلمكانــات ،وهو اقتصاد متنوع
يف سوق كبرية وموقع جغرايف مميز".

تذليل عقبات المستثمرين

وأشــار فوزي اىل أن "جمعية رجال
األعمال املرصيــة  -اللبنانية تعمل عىل
اللقاء مع كل املســؤولني ،نجلس معا ً
عــى طاولة النقــاش ونجحنا يف تذليل
العقبــات أمــام املســتثمرين وأصبح
االســتثمار اللبناني يف مــر يف مرتبة
متقدمة بني البلدان العربية .وسيستم ّر
هذا التعاون ألن رجال األعمال املرصيني
حريصون ومهتمون بالتعرف عىل فرص
االستثمار يف لبنان".
وأكد دور القطاع الخاص يف البلدين

يف البنــاء والعمل عــى تحقيق تكامل
حقيقي يف التجارة واالستثمار املشرتك
وآليــات حل أي معوقات ،وســبل دفع
العالقات املرصية  -اللبنانية نحو مزيد
من االســتثمار وزيادة معدالت التبادل
التجاري".
ولفت اىل أنــه "من أهــم محاور
ملتقى هذا العام هو التكامل االقتصادي
بني القطاع الخــاص يف البلدين تجاريا ً
واســتثمارياً ،واإلجــراءات الجديدة يف
مرص لتشــجيع املرشوعات الصناعية
والتجارية والســياحية وريادة األعمال
لدعم حركــة التجارة واالســتثمارات
وزيادتهــا يف مختلف املجــاالت ،وفتح
مجاالت جديــدة للتعــاون والتكامل،
وهناك إمكانــات وفرص كثرية لتطوير
العالقــات االقتصاديــة وتعظيمها بني
لبنان ومــر ،مع األخــذ يف االعتبار
املزايا التكاملية بني البلدين ،التي يمكن
االستفادة منها عىل مختلف األصعدة".
ُ
ونوّه ّ
تفاهم
حسونة بتوقيع مُذكرة
مع جامعة بــروت العربيــة لتدريب
الطــاب الخريجــن مــن الجامعات
اللبنانية ،وبــأن أهم الرشكات املرصية
العاملــة يف مجال الصناعــات الدوائية
إلتزمــت توفري فرص عمــل للخريجني
ســواء يف مــر أو يف بلــدان الخليج
وبالتزام الحكومة املرصية تزويد لبنان
باألدوية واســتمرار مســاعي سعادة
السفري يف هذا املجال".

أصدر وزير الصناعة في
حكومة تصريف األعمال النائب
جورج بوشكيان التعميم رقم:
 1/ 60تاریخ2022/9/1 :
حول االستفادة من مختلف
خدمات وزارة الصناعة.
وجاء في التعميم" :تطبيقا ً
لمبدأ حسن سير العمل في
وزارة الصناعة وللحد من عدد
المراجعين وتأمينا ً للشفافية
والوضوح عند إنجاز مختلف
خدمات الوزارة ،نتوجه إلى
الجمهور لإللتزام بما يلي:
في حال لم يبادر صاحب
العالقة المباشر (صاحب
المؤسسة) إلى الحضور
شخصيا ً إلى مقر الوزارة (في
اإلدارة المركزية أو لدى إحدى
مصالح الصناعة في األقاليم)
للتقدم بطلب لالستفادة
من مختلف خدمات وزارة
الصناعة ،يحق بشكل حصري
للمفوض عنه بالتوقيع قانونا ً
أو للمخول بموجب وكالة
لدى كاتب العدل بتمثيله ،أن
يتقدم بالطلبات نيابة عنه و/
أو استالم الملفات والمستندات
المنجزة ،وإال نعتذر عن تسليم
األشخاص غير المذكورين
أعاله المستندات المطلوبة.
يعمل بهذا التعميم فور
صدوره ويبلغ من يلزم".

مســـاحة حـــرّة

سقوط البهلوان على الجمهور
جـــان-كلـــود سعــــاده
كان ك ّل يشء مُهَ يَّئــا ً لكــي تكــون املصارف
اللبنانيــة القطــاع املــريف الرائــد يف املنطقة،
فقد ســاعدت الظروف السياســية واإلجتماعية
واإلقتصادية وكذلك القوانــن اللبنانية عىل تجمُّ ع
ُ
والخربات املرصفية يف لبنان منذ منتصف
الرساميل
القرن املايض .وكان بإمكان هذا القطاع أن يتجاوز
بالتوسع عموديا ً وأفقيّا ً
ّ
محدودية الســوق املح ّلية
من حيث تطوير الخدمــات اإلضافية واملتخصصة
وكذلك التمدد جغرافيــا ً يف املنطقة والعالم .ولكنّه
أصيب "باملــرض اللبناني" عــى مرحلتني فبالغ
بمزج السياســة باملال واألعمــال فأصبح إمتالك
مرصف أو الرشاكة يف رخصة مرصف من رضورات
اإلرتقاء والنجاح .أمّ ا بعد الطائف فأضيفت خطيئة
الربط العضوي للقطاع بمالية الدولة إن من حيث
اإلستفادة من سياسة اإلستدانة املفرطة يف البداية
وصوال ً إىل الغرق يف رمال "البونزي الكبري" املتحركة.
أما الســمة الغالبة عىل القطــاع يف كل هذه
املراحل فكانــت إتقان البهلوانيّات إىل أن أتاه حاكم
بنك مركزي مولع بألعاب الســرك النقدي واملايل.
فبعد ثالثة عقــود من القفز فــوق قواعد العمل
املرصيف املتعارف عليها عامليا ً والربط الكامل بمالية

الدولــة وقع القطاع يف املحظــور وأوقع معه البلد
واإلقتصاد والناس.

زبائن باإلكراه

بعد ثالث سنوات من انكشاف األزمة وبدء إدارة
اإلنهيار املتعمّ د ما زالتاملصارف اللبنانية تعيش يف
عالم الوهم وتعتاش عــى عموالت وأرباح تجنيها
من "زبائن باإلكراه" كما تنرش ميزانيّاتها الرابحة
ّ
وكأن شــيئا ً لم يكن .فقد رصفــت هذه املصارف
أكثر من مليــار دوالر عىل التســويق واإلعالنات
خالل السنوات العرش املاضية ومليارات أخرى عىل
اإلستشــارات والرعايات و"الرعايات األخرى" ولم
تتع ّلم أبسط قواعد العمل التجاري :الثقة ،ثم الثقة،
ثم السمعة الطيّبة.

تجارية واستثمارية في الوقت نفسه

من األخطاء الكربى التــي إرتكبتها املصارف
اللبنانية هي الخلط ما بني عمل املصارف التجارية
ومصارف اإلستثمار؛ أو بشكل ّ
أدق ،قامت املصارف
التجارية بنشــاطات مصارف اإلستثمار وهي من
أكرب املحظورات يف عالم املصارف منذ العام 1933
حني وضع قانون غالس -ستيغل Glass-Steagall
 Actالذي اســتمر العمل به حتى سنة  1999وكان

ر ّدا ً عىل دور املصارف الهدّام يف "اإلنهيار اإلقتصادي
الكبري" الذي بدأ يف الواليات املتحدة األمريكية سنة
 .1929يعترب كثريون أن تعليق العمل بهذا القانون
كان من األســباب املبارشة يف تف ّلت األسواق املالية
وتسويق املنتجات اإلستثمارية السامّ ة التي أوصلت
العالم إىل أزمة "الرهون العقارية" يف .2008

صالونات الكاش

باإلضافــة إىل الخلــط الخطر بــن التجاري
واإلســتثماري ،إســتهرتت املصــارف اللبنانيــة
بمســؤوليتها عن مدّخــرات النــاس وتعويضات
اللبنانيني وجنى عمر املغرتبني وتحوّلت إىل "صالونات
كاش" تعمل لــدى مرصف لبنــان فتجمع األموال
ّ
وتوظفهــا يف "البونــزي الكبري" .كذلك اســتهرتت
بتطبيق القوانني وتحديدا ً القانون  442015ما فتح
البلد عىل مرصاعيه أمام نشاطات تبييض األموال.

الخلط بين السياسة واألعمال

من ناحية أخــرى ،جمع القطاع املرصيف اللبناني
ّ
وظن أنّه إشــرى
بني السياســة واملال واألعمــال
ّ
والخضات بمج ّرد إدخاله
بوليصة تأمني ضد الكوارث
السياســيني والنافذيــن كــركاء ورشاء الوالءات
بالخدمات والتوظيف والرشاوى ولو كانت عىل شكل

ميزانيات إعالنية وتســهيالت مختلفة .فبدل الرتكيز
عىل العمل املرصيف املحرتف والتوسع يف أسواق املنطقة
وخارجها ربط هذا القطاع نفسه بدَين الدولة السيادي
وشــعوذات مرصف لبنان النقدية وأخــذ مجازفات
ومراهنات غري مربّرة بأموال املودعني .الثقة املفرطة
باملنظومة الحاكمة جعلت القطاع املرصيف يستهرت يف
حركاته البهلوانيّة وعندما ســقط فضح وجه شبكة
األمان السياســية والربملانية التــي حاولت وما زالت
تحاول إنقاذه عىل حساب جنى عمر اللبنانيني.

عالمات تجارية سامّ ة

يبدو أن املصارف اللبنانية مســتعدّة أن تخ ّرب
البلد وحياة الناس لكــي تحافظ عىل وجودها ،لكن
الحقيقة التي غفلت عنها هذه املؤسسات وأصحابها
ومستشــاروها هي أنها أصبحت "ماركات سامّ ة"
وانتهت كعالمات تجارية يوم ف ّرطت بثقة املودعني،
وحتى لو اســتطاعت تطويــع القوانني واملرشّعني
ورشاء الخرباء واملطبّلني فلن تستطيع تطويع قوانني
السوق وال إستعادة الثقة ال يف هذا الجيل وال بعده.
فعندما تعثّر البهلوان هذه املرة ســقط مبارش ًة
عىل الجمهور.
@JeanClaudeSaade
(*) خبري متقاعد يف التواصل االسرتاتيجي

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٢٣السنــــة الـرابـعـة

هوكشتاين إلى بيروت :ال قبول وال رفض...

ومن هذا املنطلق يرتقب املســؤولون عودة الوســيط األمريكي آموس
هوكشتاين إىل املنطقة نهاية األسبوع املقبل وسط معطيات نقلتها أوساط
واســعة االطالع لـ»نداء الوطن» تفيد بأنه لن يحمل معه «قبوال ً نهائيا ً وال
رفضا ً مبدئيا ً للطرح اللبناني من الجانب اإلرسائييل» ،إنما ســيكون هناك
«تجديد للنوايــا الجدية واإليجابية وتصميما ً عىل التوصل إىل اتفاقية تريض
الجانبني اللبناني واإلرسائييل ،لكن مع التأكيد يف الوقت عينه عىل ّ
أن الوساطة
األمريكية يف الرتسيم لن تكون خاضعة ألي ضغط زمني تحت طائل التهديد
والتصعيد».
أما يف املعلومات الرســمية عــن زيارة هوكتشــاين ،فتؤكد مصادر
معنيــة باملفاوضات لـ»نداء الوطن» ّ
أن «لبنــان لم يتبلغ بعد أي جديد من
الجانب األمريكي ما عدا ما هو معروف لناحية اســتمرار األمور عىل السكة
الصحيحة» ،مشــر ًة إىل أنه «حتى الساعة ال يوجد أي موعد محدد لزيارته
بريوت» ،من دون أن تستبعد إمكانية وصوله إىل املنطقة األسبوع املقبل.
وعن توقعاتها بالنســبة ملســار املفاوضات ومصري عملية الرتسيم،
أن الطرح اللبناني يلقى قبــوال ً إرسائيليا ً ودعما ً
أجابت« :عىل ح ّد علمنــا ّ
أمريكيــاً ،لكن لغاية اآلن ال توجد ترجمة عملية ملموســة ألجواء التفاؤل
ً
معربة عن قناعتها ّ
التي تّضخ يف اإلعالم اإلرسائييل»،
بأن «اتفاقية الرتسيم
حاصلة ال محالةّ ،
لكن العقبة األساســية أضحت مرتبطة بعامل التجاذب
ً
اإلرسائيــي الداخيل عىل أعتاب االنتخابــات الترشيعية رفضا لتحويل هذه
االتفاقية انتصارا ً معنويا ً لـ»حزب الله» يف حال حصول الرتسيم تحت ضغط
ّ
املسيات والتهديد برضب املنشآت النفطية اإلرسائيلية».
يف الغضون ،يســتمر الجدل البيزنطي يف بالط السلطة الحاكمة تحت
وطأة احتدام السجال الرئايس ،ال سيما مع دخول عني التينة بقوة عىل خط
الهجوم عىل العهد وتياره ،األمر الذي ينذر بأن تشــهد األيام املقبلة هجمات
مرتدة مضادة من قرص بعبدا ومرينا الشالوحي تهدف إىل «هدم السقف فوق
رؤوس الجميع مع انتهاء الوالية الدســتورية للرئيس ميشال عون» ،وفق
تقدير أوســاط مراقبة لتداعيات املواقف النارية التي أطلقها رئيس مجلس
النواب نبيه بري يف ذكرى تغييب اإلمام موىس الصدر مستهدفا ً بشكل مر ّكز
ً
جماعة «ما خلونا»،
واضعة تهويل باســيل أمس بتغيري النظام ضمن هذا
اإلطار ،حني غ ّرد ملناسبة ذكرى إعالن لبنان الكبري قائالً« :صار وقت نتفق
عىل نظام جديــد ( )...الغرقانني بحقدهم ما بريدوا ال رئيس قوي وال دولة
قوية ( )...نحنا حاملني مرشوع كامل بالسياسة واالقتصاد ،بس ما قادرين
ننفذه وحدنا .انزعوا الحقد عنكم».
ومع بدء العد العكيس للمهلة الدســتورية املتصلــة بعملية انتخاب
رئيس جديد للجمهورية ،تتجه األنظار غدا ً إىل املوقف الذي ســيطلقه تكتل
نواب «قوى التغيري» خالل مؤتمر صحايف يُعقد عند الســاعة الثانية عرشة
والنصف ظهرا ً يف «بيت بريوت» يف الســوديكو ،لإلعالن عن «مبادرة رئاسية
إنقاذية» وفق ما جاء يف نص الدعوة الصحافية لتغطية وقائع املؤتمر .علما ً
ّ
أن قوى وأحزاب املعارضة تأمل أن تأتي مبادرة النواب التغيرييني الرئاسية
عىل مســتوى أهمية املرحلة املفصلية التي يم ّر بهــا البلد ،ترقبا ً إلمكانية
إيجاد أرضية توافقية بني كتل ونواب املعارضة والتغيري واملستقلني ،ترتقي
باالســتحقاق الرئايس ليكون نقطة انطالق حاسمة باتجاه اإلنقاذ املنشود
واإلصالح الحقيقي يف لبنان.

صندوق النقد لمجلس النواب :قانونكم...

ولفــت التقرير اىل أنه «يف حني أن تعديــات مرشوع الرسية املرصفية
توفر الوصول إىل املعلومات املرصفية للسلطات القضائية ،ولجنة مكافحة
الفساد وإدارة الرضائب ومرصف لبنان ولجنة الرقابة عىل املصارف ...يجب
أن يمنح قانون الرسية املرصفية صالحيات الوصول إىل املعلومات املرصفية
لجميع الســلطات ذات الصلة ،بما يف ذلك إدراج جميع األجهزة ذات الصلة
بشــكل رصيح ،فضالً عن إدراج قائمة اإلدارات التي لديها صالحيات لطلب
الوصول املبارش إىل املعلومات املرصفية.
اىل ذلك ،تتطلب اآللية الحالية لتنظيــم الوصول من قبل لجنة الرقابة
عىل املصارف  BCCومرصف لبنان موافقة مجلس الوزراء باقرتاح من وزير
املالية بعد التشــاور مع البنك املركزي واللجنة ،مما قد يحد من االستقالل
التشغييل لـها والبنك املركزي ويؤدي إىل تأخريات ال داعي لها.
ووفقا ًللتقرير ،تم توسيع أسباب الوصول إىل املعلومات املرصفية لتشمل
مجموعة واسعة من الجرائم املالية ،ولكن يبدو أن املادة « 7الجديدة» ،تركز
عىل الوصول إىل املعلومات املرصفية كجزء من التحقيقات الجنائية .فقانون
الرسية املرصفية يجب أن يوفر إمكانية الوصــول إىل املعلومات املرصفية
للوظائف اإلدارية ذات الصلة ،مما يســتلزم إضافة األجهزة اإلدارية (مثل
لجنة الرقابة املرصفية) إىل قائمة األجهــزة املخولة الوصول إىل املعلومات
املالية وكذلك إنشاء آلية يف القانون لإلدارة.
ورأى التقرير وجــوب أن تتاح بما إمكانيــة الحصول عىل املعلومات
املحمية بالرسية املرصفية من دون تحديد حساب معني أو عميل عىل سبيل
املثــال ،واإلبالغ عن املعلومات التي تحميها الرسية املرصفية عىل أســاس
دوري أو منتظم .و يجب أال يقترص الوصول إىل اإلدارة الرضيبية عىل أغراض
مكافحة التهرب الرضيبي
فحسب ،بل أن يشمل أيضا ً
إعـــــالنــــات رســــميـــــة
الوظائــف اإلدارية ،مثل
إجراء عمليــات التدقيق
اعالن
الرضيبــي وغريهــا من
صادر عن محكمة طرابلس الرشعيه السنية
التدابــر لتعزيز االمتثال
غرفة القايض الشيخ الدكتور وسام السمروط
الرضيبي» .وبذلك يعترب
اىل مجهول املقام بسام محمد سعيد علم الدين
التقريــر أن «ترشيعات
يقتيض حضورك اىل هــذه املحكمة الثالثاء
مجلــس النــواب يمكن
 2022/10/4الثامنــة صباحــا لحضور
نقضها ما يحــول دون
الجلســة يف الدعوى املتكونة بينك وبني رىل
حرص الترشيع بمجلس
يمني منجد بمادة نفقات تعليم واملؤسسة برقم
النواب وكما يروق له».
 2022/1547وإذا لم تحرض او ترسل وكيال
وأبــدى التقريــر
عنك الستالم االوراق الخاصة بهذه الدعوى او
املالحظــات التالية« :يعد
تتخذ مقاما مختارا ضمن نطاق املحكمة تعترب
الوصول مــن قبل أجهزة
مبلغا اصوال حتــى الحكم القطعي ويجري
إنفــاذ القانــون جزءا ً
بحقك االيجاب الرشعي والقانوني
طرابلس يف 2022/8/31
مهما ً من إصالح الرسية
رئيس القلم
املرصفية ويجب إدراجه يف
الشيخ طاهر ملحم
الحزمة الترشيعية ،حيث
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ســيحدد مدى فعالية النظام الذي تم إصالحه يف ضمان الشفافية والكشف
الفعال عن الجرائم والتحقيق فيها.
 تحافظ التعديالت املعتمدة عىل مســؤولية جنائية مشــددة لخرقالرسية املالية .وتبدو عقوبة السجن ملدة ترتاوح بني  3و  12شهرا ً (تضاعف
عنــد التكرار) غري متناســبة وقد يكون لها تأثري خانق عىل الكشــف عن
األنشطة اإلجرامية أو املشبوهة والكشف عنها .نقرتح عىل السلطات إزالة
العقوبة الجنائية بالسجن لخرق الرسية املالية من مرشوع القانون ،إذ إن
املبالغ املرتفعة للغرامات املتاحة توفر تعويضا ً متناسبا ً وفعاالً.
واقرتح تقرير صندوق النقد عىل السلطات «النظر يف العودة إىل األحكام
العامة املتعلقة بتبادل املعلومات بني جميع الســلطات ذات الصلة التي تم
حذفها من مسودة الحكومة (املادة  ،)7.3والتي تعترب مهمة لضمان الكشف
والتحقيق الفعال يف النشاط غري املرشوع».
واعتــر «أن إصالح الرسيــة املرصفية ال يمثل تطبيقــا ً بأثر رجعي
للمتطلبات الجديدة ،ولكن توسيع الصالحيات اإلدارية للوصول إىل البيانات
التي يتم االحتفاظ بها بالفعل من قبل املؤسســات املالية .سنكون سعداء
ملناقشــة هذا الفهم للتطبيق بأثر رجعي ومــا إذا كانت هناك حاجة إىل أي
تنقيحات عىل نص التعديالت لضمــان الوصول إىل املعلومات املرصفية من
الفرتات السابقة».

ماكرون يأمل في إحياء االتفاق النووي...

وبعد إشارات دولية متفائلة ،خصوصا ً من الجانب األوروبي ،إثر إعراب
مسؤول السياســة الخارجية يف االتحاد األوروبي جوزيب بوريل عن أمله
يف إحيــاء االتفاق ،رغم تصعيد طهران ضغوطها عىل الوكالة الدولية إلنهاء
تحقيق مفتوح حول آثار اليورانيوم يف مواقع لم تكن معروفة ملفتيش األمم
املتحدة أثناء تنفيذ االتفاق النووي لعام  ،2015شدّد وزير الخارجية اإليراني
حسني أمري عبد اللهيان أمس ،عىل أن بالده أبدت «حسن نيتها وجديتها» من
أجل التوصل إىل اتفاق «قوي ومستق ّر» ،وفق تعبريه.
كما أشــار إىل أن طهران تدرس املوقف األمريكي من الرد اإليراني عىل
املقرتحات األوروبية وتقوم بإعــداد اإلجابة .وقال خالل اتصال هاتفي مع
وزير خارجية اإلمــارات العربية املتحدة عبدالله بن زايــد آل نهيان« :لقد
أظهرنا حســن نيتنا ونراجع النص بعناية ونستعد للرد برسعة عىل أطراف
مفاوضات رفع العقوبات» ،يف إشارة إىل املفاوضات النووية.
وكان عبد اللهيان أعلن األربعاء من موسكو أن بالده بحاجة إىل ضمانات
أقوى من واشــنطن إلحياء االتفاق النووي املربم عــام  ،2015مضيفا ً أن
الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن تتخىل عن «تحقيقاتها ذات الدوافع
السياسية» بشأن أنشطة طهران النووية.
أما عىل املستوى اإلرسائييل ،فعقد رئيس الوزراء يائري البيد أمس ،جلسة
عمل مع رئيس املوســاد دافيد بارنيع تمهيدا ً لســفره إىل الواليات املتحدة
األسبوع املقبل ولقاءاته املرتقبة مع كبار املسؤولني يف واشنطن.
وتناولت الجلســة االتفاق النووي مع إيران واســتعداد رئيس املوساد
ملواصلة الجهود اإلرسائيلية يف هذا الصدد.
وكان البيد قد تحــدث عرب الهاتف مع الرئيــس األمريكي جو بايدن،
األربعاء ،بشأن املفاوضات الجارية بني طهران والقوى الكربى بشأن برنامج
إيران النووي وكيفية وقف تقدم طهران نحو امتالك سالح نووي.
ومن املقرر أن يعقد بايدن اجتماعــا ً مع رئيس الوزراء اإلرسائييل عىل
هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك يف األســبوع
الثالث من أيلول .ويف إطار تعزيز قدراتها العســكرية ،كشفت تل أبيب أنها
ستحصل عىل أربع طائرات «بوينغ» للتزود بالوقود من الطراز األكثر تقدما ً
يف العالم ،وفقا ً لعقد تم توقيعه ســابقا ً بني سالح الجو اإلرسائييل ورشكة
بوينغ .وستكون إرسائيل ثالث دولة يتم تجهيزها بهذه الطائرات بعد القوات
الجوية األمريكية واليابانية ،وقد تساعد هذه الطائرات يف حال قررت ارسائيل
ّ
شن هجوم جوّي عىل إيران.

"البعثة الذر ّية" تعاين زابوريجيا...

وإذ رصّ ح لوســائل إعالم روسية قائالً« :خالل الزيارة تمكنا من جمع
كثري من املعلومات ،ورأيت األشياء الرئيسية التي كنت بحاجة إىل رؤيتها»،
أردف غرويس« :أجرينا تقييما ً أولياً ،ورأينا العمل املتفاني للموظفني واإلدارة،
فعىل الرغم من الظروف الصعبة للغاية ،يواصلون العمل بمهنية عالية».
وكان غرويس أكد صباح أمس من مدينــة زابوريجيا الواقعة عىل بعد
نحو  120كيلومرتا ً من املحطة قبــل انطالق فريقه «اإلبقاء عىل املهمة» يف
املحطة التي يسيطر عليها الجيش الرويس ،رغم الرضبات .وقال« :نحن عىل
دراية بالوضع الحايل .كان هناك أنشطة عسكرية ،لكن لن نتوقف ،نتح ّرك»،
مضيفاً« :سنبدأ فورا ً تقييم الوضع األمني يف املحطة».
من جانبه ،قال املدير العام للجنة الدولية للصليب األحمر روبري مارديني
للصحافيني يف كييف «حان الوقت لوقف اللعب بالنار واتخاذ تدابري ملموسة
لحماية هذا املوقع ومواقع مماثلة أخرى من كافة العمليات العســكرية».
وح ّذر من أن «أدنى خطأ قد يسبب خرابا ً سنندم عليه لعقود».
أمــا عىل الصعيد الدبلومــايس ،فربزت أمس دعــوة الرئيس الفرنيس
إيمانويل ماكرون أمس ،إىل مواصلة الحوار مع روســيا ،مؤكدا ً أنه «يجب
أن نفــرض أنه يمكننا دائمــا ً مواصلة التحدث مــع الجميع» خصوصا ً
«الذين ال نتفق معهم» .وتســاءل ماكرون أمام ســفراء فرنسا املجتمعني
يف قرص اإلليزيــه« :من يريد أن تكون تركيا القــوة الوحيدة يف العالم التي
تواصل الحديث مع روســيا؟» .وتابع« :ال ينبغي االستسالم ألي شكل من
أشكال املعنويات الخاطئة التي قد تجعلنا عاجزين» ،مشدّدا ً عىل أن «مهنة
الدبلومايس هي التحدث مع الجميع وخصوصا ً الناس الذين ال نتفق معهم»،
وأضاف« :ســنواصل فعل ذلك بالتنسيق مع حلفائنا» ،مذ ّكرا ً بأن «انقسام
أوروبا هو أحد أهداف حرب روسيا».
ويعــود آخر اتصال هاتفي بني الرئيس الفرنيس ونظريه الرويس إىل 19
آب ،تطرقــا خالله إىل الوضع يف محطة زابوريجيــا النووية وتنظيم زيارة
لفريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إىل املنشأة.
ويف ذروة النزاع يف أوكرانيا ،وصل الرئيس الرويس فالديمري بوتني أمس إىل
كالينينغراد ،مع تصاعد التوتر حول هذا الجيب الرويس الواقع عىل شواطئ
بحر البلطيق بني بولندا وليتوانيا ،الدولتني العضوين يف حلف شمال األطليس.
وقال بوتني« :مهمّ تنا ومهمّ ة جنودنا هي وقف هذه الحرب التي تشنّها
كييف يف دونبــاس (رشق أوكرانيا) ،وحماية النــاس ،وبالطبع الدفاع عن
روسيا نفسها» ،مؤ ّكدا ً ّ
أن سكان دونباس ،وهي منطقة يعيش فيها العديد
ّ
من الناطقني بالروســية« ،يعتربون أنهم جزء من الفضاء الثقايف واللغوي
الرويس».

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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 - 2وزير ونائب لبناني راحل.
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آسيوية.
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خاصتنا.
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الشراع.
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 - 8إضافة وخ ْتم  -نوع من
الذاكرة مؤقت يستعمل في
الحواسيب.
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بالفارسية.
 - 5متشابهان  -جوهر  -أداة
استثناء.
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 - 7مطربة سورية.
 - 8شكوك  -أوان الشيء.
 - 9مدينة إيطالية.
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بعد انتقاده عالنية غزو بالده ألوكرانيا

أخبار سريعة

رئيس ثاني أكبر شركة نفط روسية «ينتحر»
يف أحدث سلســلة من حاالت وفاة مشبوهة
وغامضة لرجال أعمــال روس يف اآلونة األخرية،
لقي رئيس مجلــس إدارة مجموعة «لوك أويل»
ثاني أكرب رشكة منتجة للنفط يف روســيا رافيل
ماغانــوف ( 67عامــاً) مرصعه أمــس ،بعد
ســقوطه من نافذة مستشفى يف موسكو ،وفق
ما ذكرت وسائل اعالم روسية.
ونقلت وكالة «تاس» عن مصدر يف الرشطة
قوله إنه انتحر بإلقاء نفسه من النافذة بعد نقله
إىل املستشفى بســبب مشاكل يف القلب ،وأوضح
املصدر أنه كان يتناول مضادات االكتئاب.
وأكد املستشــفى املخصص لعــاج النخبة
السياسية واالقتصادية يف روسيا ،وفاة ماغانوف
مــن دون أن يــورد تفاصيل حــول الظروف
واملالبسات املتعلقة بالحادثة.
مــن جهتها ،أعربت رشكــة «لوك أويل» يف
بيان أمس ،عن «أسفنا الشــديد بأن نعلن وفاة
رئيس مجلس إدارة الرشكة رافيل ماغانوف ،بعد
إصابته بمرض خطري» ،عىل حد وصف البيان.
وأشــارت إىل أن ماغانوف «ســاهم إىل حد
كبري ليس فقط يف تطويــر الرشكة ،وإنما أيضا ً
يف تطوير قطاع الغاز والنفط الرويس بأكمله».
والجدير بالذكر ،أن ماغانوف كان قد انتقد
عالنية يف آذار املايض الغــزو الرويس ألوكرانيا،

كمــا أصدرت «لوك أويل» يف الشــهر ذاته ،بيانا ً
للمســاهمني يف الرشكة أعربت فيــه عن قلقها
«العميق بشــأن األحداث املأسوية يف أوكرانيا»،
ودعت إىل إنهاء النزاع املســلح ،وأكدت تعاطفها
«الصادق مع جميع الضحايا الذين ترضروا من
هذه املأســاة» ،عىل حد تعبري البيان الذي أضاف
قائالً« :إننا نؤيد بقوة وقــف إطالق النار الدائم
وتسوية املشــكالت من خالل املفاوضات الجادة
والدبلوماسية».
يُذكر أن ماغانوف هو املســؤول التنفيذي
الثاني لـ»لوك أويل» الذي يموت خالل األشــهر
األخرية يف ظروف غامضة ،إذ كان عُ ثر عىل رجل
األعمال الرويس امللياردير ألكســندر سوبوتني،
 43عاما ً ميتا ً يف أيار املــايض ،وفتحت الرشطة
الروســية تحقيقا ً جنائيا ً ملعرفة أسباب الوفاة،
علما ً أن سوبوتني كان قبل وفاته يشغل منصب
املدير التنفيذي للرشكة.
وتُع ّد رشكــة «لوك أويــل» واحدة من
أكرب رشكات إنتاج النفــط والغاز يف العالم،
ووفقا ً للبيانات فإن نسبة حصتها من إنتاج
النفط الخام العاملي بأكمله ،تبلغ أكثر من 2
 ،%واعتبارا ً مــن العام املايض بدأت الرشكة
تحقق إيرادات سنوية بلغت قيمتها  31مليار
يورو.

بوتين لن يحضر جنازة
غورباتشيف

بوتين ومدير "لوك أويل" رافيل ماغانوف (أ ف ب)

ر ّ
د على وزارة العدل واتهم الـ «أف بي آي» بإلقاء الوثائق عمدًا على األرض

ترامب :تفتيش القضاء منزلي "غير مبرّر"
رأى الرئيس األمريكي السابق دونالد
ترامــب ،أن تفتيش القضــاء األمريكي
منزله بحثا ً عــن وثائق رسية مطلع آب،
«غري مربر» ،يف رد عىل نص إجرائي نرشته
وزارة العــدل األمريكية ويتضمن مربرات
عملية التفتيش.
وتأتي ترصيحات ترامب قبل جلسة
قضائية ،لدراسة طلب تقدم به األسبوع
الفائت بــأن ي ّ
طلع خبري مســتقل عىل
الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات
الفيدرايل من منزله ،يف  8آب.
كما تأتــي ترصيحاته عــر وكالء
الدفاع عنــه ردا ً عىل نص مرافعة نرشته
وزارة العدل ،يكشــف بــأدق التفاصيل
أسباب عملية الدهم.
وتوضح هــذه الوثيقــة اإلجرائية
األســباب التي دفعت مكتب التحقيقات
الفيــدرايل «إف بــي آي» إىل تفتيش مق ّر
ترامب ،الســتعادة وثائق «رسية للغاية»
احتفظ بها بعــد مغادرته البيت األبيض
عىل رغم الطلبات املتكررة بإعادتها.

وكتب ترامب عىل شــبكته للتواصل
االجتماعي «تروث سوشــال»« ،إنه ألمر
مروع كيــف ألقى مكتــب التحقيقات
الفيدرايل أثناء عمليــة تفتيش ماراالغو
الوثائق بشكل عشوائي عىل األرض «ربما
لجعلها تبدو وكأنني فعلت ذلك!» ،مؤكدا ً
أنه رفع الرسية عنها من قبل.
وأشــار محامو ترامــب يف وثيقة
قضائيــة إىل ّ
أن عمليــة التفتيش التي
أثارت عاصفة سياسية« ،غري مسبوقة
وغري رضورية وال أساس قانونيا ً لها يف
إطار بحث خاطئ لتجريم حيازة رئيس
سابق أرشيفا ً رئاسيا ً وشخصيا ً يف مكان
آمن».
ورأى املحامون ّ
أن املحققني ما كان
يجــب أن يفاجئهم وجــود وثائق رسية
يف أرشــيف البيت األبيــض .وأضافوا ّ
أن
«التربير املزعــوم لفتح هــذا التحقيق
الجنائي هو االكتشاف املفرتض ملعلومات
حساسة داخل الصناديق الـ »15لوثائق
صــادرة عن الرئاســة محفوظة يف مقر

منزل ترامب في ماراالغو (فلوريدا) الذي دهمته عناصر الـ «أف بي آي» (أ ف ب)

إقامة ترامــب يف فلوريدا واســتعادها
األرشيف الوطني يف كانون الثاني.
وتابعوا« :لكن هذا االكتشــاف كان
يجب أن يكون متوقعــا ً يف ضوء طبيعة

املحفوظات الرئاســية .بعبــارة أخرى،
فكرة احتواء املحفوظات الرئاســية عىل
معلومات حساســة لم يكــن ينبغي أن
تكون مصدر قلق».

"وزير الصدر" ُي ّ
حذر "العصائب" واألخيرة ُتقفل مكاتبها

تحط في البصرة
العراق على صفيح ساخن ...بعد بغداد المعارك ّ
يعيش العــراق عىل صفيح
ســاخن من األزمات السياسية
التــي تفجّ رت يف األيــام األخرية
مواجهات دامية بني أنصار التيار
الصــدري وميليشــيات موالية
إليران .فبعد اشــتباكات املنطقة
الخرضاء يف بغداد ،انتقل الرصاع
إىل مدينة البــرة (مركز إنتاج
النفط العراقي الرئييس) الواقعة
يف جنــوب البالد ،التي شــهدت
معارك عسكرية ليل أمس األول
واستمرت حتى صباح أمس ،بني
«رسايا الســام» التابعة للتيار
الصدري ،وميليشيات «عصائب
أهل الحــق» التي يتزعمها قيس
الخزعيل ،وأســفرت عن وقوع
 4قتىل .وإثــر مقتل أحد قياديي
رسايا الصدر وجّ ــه القيادي يف

التيــار الصــدري صالح محمد
العراقي ّ
امللقب بـ»وزير الصدر»،
تحذيــرا ً للخزعــي لكبح جماح
ميليشياته «الوقحة».
كمــا دعــاه إىل التربؤ من
«القتلــة واملجرمــن التابعني
لــه ،أو إثبات أنهــم ال ينتمون
للعصائب» ،وفق تعبريه .وختم
قائالً« :كفاك اســتهتارا ً بدماء
الشعب العراقي».
ويف هذا الســياق ،دعا قيس
الخزعــي أنصاره أمــس ،إىل غلق
كافــة مكاتــب «العصائب» حتى
إشعار آخر .كما طلب عرب «تويرت»،
من مسلحيه وعنارصه «عدم الرد
عىل أي إساءة أو حرق للمكاتب»،
معتــرا ً أن هنــاك مــن يرتبص
بمجموعته و»يريد تأزيم األمور».
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إىل ذلــك ،شــدّد رئيــس
الجمهورية برهم صالح ،خالل
لقائه مستشــار األمن القومي
العراقي قاســم األعرجي أمس
عــى رضورة فــرض األمــن
واالســتقرار يف البلــد وضمان
ســامة املواطنني ،والعمل عىل
عدم تكرار الصدامات املســلحة
التي جــرت أخــراً» .وأ ّكد أن
«األحداث التي جرت مؤســفة
وغــر مقبولــة ويجــب منع
تكرارها تحت أي ظرف» ،مشريا ً
إىل «أهمية عمــل لجنة تقيص
الحقائــق وضمــان أن يكون
التحقيق بشكل حيادي ومهني».
من جهته ،لفــت محافظ
البــرة أســعد العيدانــي إىل
أن «الوضــع يف البــرة تحت

خالل تظاهرة ألنصار الصدر في البصرة في  29آب الماضي (أ ف ب)

السيطرة وآمن ،والقوات األمنية
منتــرة» ،معلنا ً الحــداد يف
املحافظة ملــدة ثالثة أيام .وقال
يف بيان« :نعلن الحداد ملدة ثالثة
أيام عىل أرواح الشهداء من أبناء
الوطن الذين استشــهدوا خالل

األحداث املؤســفة» .وأكد عىل
«حرمة الــدم العراقي ورضورة
الحفــاظ عليه» ،مشــددا ً عىل
رضورة «الخروج مــن األزمة
الحاليــة بمــا يخدم الشــعب
رب االمان».
العراقي ويقود البلد ل ّ

أعلن الكرملين أمس ،أن
الرئيس الروسي فالديمير
بوتين لن يحضر مراسم دفن
ميخائيل غورباتشيف ،آخر
زعيم لالتحاد السوفياتي ،الذي
توفي مساء الثلثاء عن  91عاماً.
وقال المتحدث باسم الكرملين
دميتري بيسكوف« :نعرف أن
المراسم الرئيسية ستُقام في
الثالث من أيلول ،وكذلك مراسم
الدفن ،لكن جدول الرئيس لن
يسمح له بأن يحضر».
وأوضح أن بوتين سبق أن
توجه إلى المستشفى حيث
توفي غورباتشيف في موسكو
«لوضع زهور قرب نعشه».
وأشار بيسكوف إلى أنه
ستكون هناك «عناصر
جنازة رسمية» أثناء تشييع
غورباتشيف ،وخصوصا ً
مشاركة «حرس الشرف»،
وأن ذلك سيُن ّ
ظم «بمساعدة
الدولة».
وعمال ً بوصيته ،تقرر دفن
غورباتشيف إلى جانب زوجته
رايسا في مقبرة نوفوديفيتشي
في موسكو.

بريطانيا :تراس األوفر
حظًا لخالفة جونسون
تواجَ ه المرشحان المحافظان
اللذان يتنافسان على رئاسة
الحكومة البريطانية المقبلة
للمرة الثانية عشرة واألخيرة
أمام أعضاء الحزب المدعوين
الختيار أحدهما.
وتشير معاهد استطالعات
الرأي إلى أن وزيرة الخارجية
ليز تراس هي المرشحة األوفر
حظا ً لخالفة بوريس جونسون
على رأس الحكومة في مواجهة
منافسها ريشي سوناك .وينتهي
التصويت في الحزب عبر البريد
واإلنترنت اليوم .وكان قد بدأ
في وقت سابق من هذا الشهر.
وسيتم اإلعالن عن الفائز اإلثنين
المقبل على أن يتولى مهامه في
داونينغ ستريت في اليوم التالي.
وفيما ر ّكزت تراس على أسعار
الطاقة وخفض الضرائب،
أكد سوناك أن السيطرة على
التضخم ستكون على رأس
أولوياته.

تايوان ُتسقط مسيّرة
"مجهولة"
أسقط جنود تايوانيون منتشرون
في جزيرة صغيرة قبالة سواحل
ب ّر الصين الرئيسي أمس ،طائرة
مسيّرة مدنية «مجهولة الهوية»،
بعدما خرقت منطقة محظورة.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية
في بيان إن «القوات المتمركزة
اتّبعت اإلجراءات لتحذير الطائرة
المسيّرة ،لكن من دون جدوى.
وأُسقطت الطائرة المسيّرة بنيران
دفاعية».
وهي المرة األولى التي تُسقط فيها
القوات التايوانية طائرة مسيّرة في
حين يبلغ التوتر بين بكين وتايبيه
مستوى غير مسبوق منذ عقود.
وقد أكدت تايوان في وقت سابق
أنها ستمارس حقها في الدفاع عن
نفسها وتشن هجوما ً معاكسا ً إذا
دخلت القوات الصينية أراضيها،
وذلك مع زيادة بكين أنشطتها
العسكرية بالقرب من الجزيرة.

الريــــاضـــية

nidaalwatan.com
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"فالشينغ ميدوز" :سيرينا تواصل مشوارها وخروج ساكاري
تبدو "االسطورة" االمريكية سريينا
وليامس مصممة عىل عدم الخروج باكرا ً
من البطولة املتوقــع أن تكون االخرية
يف مســرتها املذهلة ،وعــرت امس اىل
الدور الثالث يف "فالشينغ ميدوز" ،آخر
البطوالت االربع الكربى يف كرة املرضب،
بفوزها عىل اإلســتونية أنيت كونتافيت
الثانية عامليا ً  6-7و 6-2و.2-6
وستلتقي ســرينا يف الدور الثالث
االســرالية آيال تومليانوفيتش الفائزة
عىل الروسية رودينا إيفيينيا  6-1و2-6
و.5-7
من جهته ،عرب حامل اللقب الرويس
دانييل مدفيديف اىل الــدور الثالث عىل
حساب الفرنيس أرتور ريندركنيخ 2-6
و 5-7و ،3-6ليلتقي مــع الصيني وو
ييبينغ ( 174عاملياً) الفائز عىل الربتغايل
نونو بروغيش  7-6و 6-7و 6-4و4-6
و.4-6
وفاجــأ الربيطاني جايك درابر (53
عاملياً) الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم
الثامن وأخرجه بثالث مجموعات نظيفة
 4-6و 4-6و ،4-6ليواجه الرويس كارن

خاتشــانوف الفائز عىل الربازييل تياغو
مونتريو  3-6و 3-6و 7-5و.4-6
وفاز النروجي كاســر رود السادس
عامليا ً عىل الهولندي تيــم فان ريتهوفن
 7-6و 4-6و 4-6و ،4-6وااليطايل ماتيو
برييتينــي ( 14عامليــاً) عــى الفرنيس
هوغو غرونييه  6-2و 1-6و 6-7و،6-7
والربيطاني أندي مــوراي عىل االمريكي
إيميليو نافا  7-5و 3-6و 1-6و6-صفر،
واالســرايل نيك كرييوس عــى الفرنيس
بنجامان بونزي  6-7و 4-6و 6-4و.4-6
وبلغــت التونســية انــس جابر
الخامســة عامليا ً الدور الثالث بفوزها
عىل االمريكية إليزابيــت ماندليك 5-7
و ،2-6لتلتقــي مع االمريكية شــيلبي
رودجــرز الفائــزة عىل الســلوفاكية
فيكتوريا كوزموفا  5-7و.1-6
يف املقابل ،حققــت الصينية املغمورة
وانغ جــي يو مفاجأة مــن العيار الثقيل
بإقصائها اليونانية ماريا ساكاري الثالثة
بالفوز عليها  6-3و 5-7و.5-7
وفازت الروسية لودميال سامسونوفا
عــى الكندية ليــى فرنانديــز  3-6و-7

"ليبرتادوريس" :فالمنغو
يسحق فيليز

العبو فالمنغو بعد الفوز على فيليز (أ ف ب)

وضع فالمنغو الربازييل قدما ً يف نهائي مســابقة "كوبا ليربتادوريس"
لكرة القدم ،املوازية لدوري أبطال أوروبا يف أمريكا الجنوبية ،بسحقه مضيفه
فيليز سارســفيلد األرجنتيني 4-صفر .وفرض املهاجم الدويل بيدرو نفسه
نجما ً للمباراة بتســجيله ثالثة أهداف يف الدقائق  31و 60و ،83فيما أضاف
إيفرتون ريبيريو الثاني مع صافرة نهاية الشوط االول (.)1+45
ويخوض فريق ريــو دي جانريو مباراة اإلياب عــى أرضه عىل ملعب
"ماراكانا" الشهري بأريحية كبرية.
وبات من شــبه املؤكد أن تجمع املباراة النهائية للمسابقة القارية التي
ستقام يف  29ترشين األوّل املقبل يف مدينة غواياكيل االكوادورية بني فريقني
برازيليني ،بعدما فاز أتلتيكو باراناينيس الربازييل عىل ضيفه مواطنه باملرياس،
حامل اللقب يف العامني املاضيني 1-صفر يف ذهاب نصف النهائي اآلخر ،علما ً
انه مهما ستؤول اليه نتيجة االياب ،سيكون أحد الفريقني الربازيليني طرفا ً يف
النهائي ملواجهة محتملة مع فالمنغو( .أ ف ب)

بيونتيك إلى ساليرنيتانا
عــاد املهاجــم البولونــي
كريســتوف بيونتيك اىل الدوري
اإليطــايل لكرة القدم مــن بوابة
سالرينيتانا ،قادما ً من هرتا برلني
األملاني عىل ســبيل اإلعارة حتى
نهاية املوسم الحايل ،وفق ما أفاد
فريقه الجديد.
وقال سالرينيتانا إنه توصل
اىل اتفاق مع هرتا برلني من أجل
ضم البولوني البالغ  27عاما ً "عىل
سبيل اإلعارة مع خيار رشائه" من
النادي األملاني ،الذي كان استعاد
خدماته يف حزيران املايض بعد نهاية فرتة إعارته للفريق اإليطايل اآلخر
فيورنتينا ،حيث سجل ستة أهداف يف مختلف املسابقات.
وسيكون سالرينيتانا الفريق اإليطايل الرابع الذي يدافع عن ألوانه
بيونتيك ( 23مباراة دولية مع  10أهداف) بعد جنوى (من صيف 2018
حتى كانون الثانــي  ،)2019ميالن (كانون الثاني  2019حتى كانون
الثاني  )2020وفيورنتينا (كانون الثاني  2022حتى حزيران .)2022
وخــاض بيونتيك باملجمل  56مبــاراة بألوان هرتــا برلني منذ
انضمامه اليه يف كانون الثاني من العام  ،2020من بينها  54يف الدوري
األملاني سجل خاللها  12هدفا ً فقط( .أ ف ب)
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أخبار سريعة
إستقالة إتحاد "الطائرة"

ساكاري (إلى اليسار) مصافِ حة وانغ بعد المباراة (أ ف ب)

 ،6والكنديــة بيانــكا أندرييســكو عىل
الربازيلية بياتريس حداد مايا  2-6و،4-6
والفرنسية كارولني غارسيا عىل الروسية
أنــا كالينســكايا  3-6و ،1-6والرصبية
ألكسندرا كرونيتش عىل التشيكية باربورا

كرايتشيكوفا  6-2و 4-6و ،2-6واالمريكية
كوكو غوف عــى الرومانية إيلينا-غابريال
روزي  2-6و ،6-7واالمريكية ماديســون
كيز عىل االيطاليــة كاميال جورجي 4-6
و 7-5و( .6-7أ ف ب)

يضم أكانجي
مانشستر سيتي
ّ
تعاقد مانشسرت سيتي االنكليزي مع املدافع
الســويرسي الدويل مانويــل أكانجي ملدة خمس
سنوات قادما ً من بوروسيا دورتموند االملاني ،وفق
ما أعلن بطل إنكلرتا امس.
وجــاء يف بيان عىل املوقع الرســمي للنادي:
"يصل قلب الدفاع البالــغ  27عاما ً بصفقة ملدة
خمس ســنوات حتى العام  "2027والتي قدّرتها
الصحافة االنكليزية بنحو  20مليون يورو.
وســيجتمع أكانجي مع زمليه الســابق يف
دورتموند املهاجم النروجــي إرلينغ هاالند الذي
يقدم بدايــة مذهلة يف الدوري املمتاز ،مســجالً
تسعة أهداف يف أول خمس مباريات.
وقال يف حديث مع املوقع الرســمي للنادي:
"كان سيتي أحد أفضل الفرق يف أوروبا يف املواسم
االخرية .من املمتع مشاهدتهم ،يلعبون كرة قدم
مثرية وينافســون عىل االلقــاب يف كل عام ،لذا
املجيء اىل هنا هو خطوة مثالية يف مسريتي".
وتابع" :ال يشء أفضل من التواجد هنا تحت
إرشاف بيب غوارديوال .مزيج املدرب والنادي مثايل ٌ
بالنسبة يل".
وتحدث أكانجي عن هاالنــد بعدما لعبا معا ً
ملوســمني يف دورتموند ،والذي تواصل معه عندما
علم أن ســيتي يبحث عن مدافــع" :لديه مزيج
مذهل من املهارات .هــو رسيع وقوي جدا ً بدنياً،

لكنه أيضا ً ماهر من الناحية الفنية" .بدأ أكانجي
( 41مباراة دولية) مسريته مع فينتيثور ،ثم انتقل
اىل بــال يف العام  2015ومنه اىل دورتموند يف العام
.2018
وخالل أربع سنوات يف أملانيا حقق لقب الكأس
املحلية يف العام  2021والكأس الســوبر االملانية
( .2019أ ف ب)

ينضم إلى إشبيلية باإلعارة
دولبرغ
ّ
ســينتقل املهاجم الدنماركي الدويل كاسرب
دولربغ اىل إشبيلية االســباني عىل سبيل االعارة
ملوســم واحد من نيس الفرنــي ،وفق ما أعلن
الناديان.
وذكر أشــبيلية أن الصفقة تضمنت "خيار
جعل االنتقال دائماً".
وأشارت التقارير الفرنسية اىل أن خيار
رشاء دولربغ ( 24عاماً) ســيكون مقابل
نحو  20مليون يورو ( 20مليون دوالر).
وانضم دولــرغ ( 10أهداف يف 35
مباراة دولية) اىل نيس يف العام 2019
قادما ً من أجاكس أمسرتدام الهولندي
مقابل  20.5مليون يورو ،ويســتمر
عقده مــع الفريــق الفرنيس حتى
.2024
ويف ثالثة مواســم مع نيس،
ســجل دولربغ  24هدفــا ً و7
تمريرات حاسمة يف  85مباراة
يف جميع املسابقات.
وساهم الصيف املايض
يف قيــادة الدنمــارك اىل
نصف نهائي كأس أوروبا
قبــل أن تخرس امام
إنكلرتا.

يف املقابل ،انتقل الجنــاح األرجنتيني الدويل
لــوكاس أوكامبوس إىل أجاكــس الهولندي عىل
ســبيل اإلعارة ملوســم واحد من إشبيلية
اإلسباني.
وقــال أجاكــس" :ســيصل
أوكامبــوس عىل ســبيل اإلعارة من
النادي اإلسباني ملوسم واحد حتى
 30حزيــران  2023مع خيار
الرشاء".
وأشــارت التقارير
الهولنديــة إىل أن
صفقــة االعارة
بلغــت أربعــة
ماليني يــورو مع
خيار الــراء يف مقابل
 16مليون يورو.
وســيحل أوكامبوس ( 28عاماً) بدال
من الجناج الربازيــي أنتوني الذي انتقل إىل
مانشســر يونايتد االنكليــزي يف مقابل 95
مليون يورو .وصل أوكامبوس إىل أشــبيلية يف
العام  2019قادما ً من مرســيليا الفرنيس،
وشــارك معه يف  135مباراة مسجال ً 34
هدفا ً وحقــق لقب الــدوري االوروبي
"يوروبا ليغ" يف العام ( .2020أ ف ب)

قدّمت الهيئة اإلدارية لإلتحاد
اللبناني للكرة الطائرة إستقالة
جماعية أمس إثر صدور الحكم
القضائي المُبرم الذي تقدّمت
ّ
به المعارضة وأبط َل كافة نتائج
ومفاعيل اإلنتخابات التي شهدتها
اللعبة في كانون األول  .2020ومن
المتوقع أن ّ
يترشح معظم أعضاء
الهيئة المستقيلة بمن فيهم الرئيس
وليد القاصوف كفريق عمل واحد
الى اإلنتخابات المرتقبة التي يُتوقع
أن تكون قريبة إلنقاذ الموسم
الرياضي  ،2023-2022باستثناء
ّ
عضوَين أو ثالثة أعضاء بارزين
قد ينتقلون الى الالئحة المنافسة
ويشكلون نواة لها في حال نجحت
التحالفات الجديدة التي بدأت
تُنسج منذ هذه اللحظة وال تزال
س ّرية وبعيدة من األضواء.

دوري ّ كرة القدم اليوم

تفتتحُ اليوم المرحلة األولى من
الدوري اللبناني لكرة القدم للدرجة
األولى بمباراة واحدة تجمع فريقي
الصفاء والشباب الغازية على
ملعب األول عند الساعة الرابعة
بعد الظهر .وتستكمل المرحلة غدا ً
السبت بمباراتين ،فيلعب األنصار
مع شباب الساحل على ملعب
جونية البلدي ( ،)16.30والبرج مع
السالم زغرتا على ملعب بحمدون
البلدي ( ،)16.00وتختتم االحد
بثالث مباريات ،فيلتقي النجمة
مع الحكمة في جونية (،)16.30
والتضامن صور مع طرابلس
الرياضي على ملعب صور البلدي
( ،)16.00والعهد مع اإلخاء األهلي
في بحمدون (.)16.00

الحكمة ُيطلق تمارينه

أطلق نادي الحكمة تمارين فريقه
لكرة السلة بعد ظهر أمس على
ملعب النادي الرياضي في غزير
تحت إشراف المدير الفني جو
غطاس إستعدادا ً لبطولة لبنان
ألندية الدرجة األولى التي ستنطلق
في األول من تشرين األول المقبل.
ويتوقع وصول أجنبيَّي النادي
األخضر االميركيَّين كيروين روش
وكليف الكسندر منتصف األسبوع
المقبل لإللتحاق بزمالئهما
المحليين .وكان فريق الحكمة
عزز صفوفه بعدد من الالعبين
أمثال جان مارك ج ّروج قادما ً من
أنترانيك ،رالف عقل وباتريك بو
عبود ومروان زيادة من الشانفيل،
ومارك خوري من الرياضي.
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عمــــــــاد موســــــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

Je suis Nabih
أجمل ما يمكن أن تسمعه األذن العاشقة
لكل جميل ،تلك الحناجر الصادحة في صور
الهاتفة لزعيم حركة أمل" :بالروح بالدم
نفديك يا نبيه" .خمس كلمات ّ
تجسد أرقى
مستويات الوفاء للقائد/الرمز .هل يمكن
أن نتخيّل علي حسن خليل يحارب على
تخوم عين التينة بصدره العاري دفاعا ً عن
"اإلستيذ" متى ّ
دق الخطر "عالبواب"؟ أش ّك.
علي يحبّ أبا مصطفى لكن إلى ح ّد معيّن.
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة (اإلسالمية)
يفعلها .منى محمد رعد في هذه الحياة أن
يستشهد وأن يقود بنفسه مسيرة أكفان.
"حزب الله" له أيضا ً مناسباته وهتافاته
المضادة للبراءة" :هيهات منا الذلة"" ،مرك
بر أميركا" ،و"مرك بر إسرائيل" ،أي "الموت
إلسرائيل والموت ألمريكا" و"نحن أبناء
الخميني ...هتفنا بالوالء لعلي الخامنئي.
صبايا التيار يهتفون للبابا .وينادون بالوالء
للبابا .ويغنّون للبابا .ويحتفلون بعودة
ّ
المظفر
البابا من الغربة .وبخروج البابا
من بعبدا .بابا بعبدا لكل أحرار العالم .بابا
الفاتيكان للكاثوليك فقط .حاضرة الفاتيكان
شي وحاضرة الرابية شي تاني ولوليد بك
جماهيره "الغفورة" .وفي مقلب آخر من
الوطن هناك استعداد دائم لتفعيل هذه
الثالثية الذهبية" :الله /لبنان /حكيم وبس"،
والله ولبنان موجودان أيضا ً في وجدان
الكتائب والعائلة .في الشارع السني ،بأي
لحظة يعود فيها الحريري إلى راس بيروت أو
النويري أو عكار أو صيدا أو بدنايل ستهتف
له الجماهير "الله حريري طريق الجديدة"...
لكن تبقى "بالروح بالدم" عابرة لألحزاب
وللمناطق وللطوائف.
بكل محبة ،نحن اللبنانيين األقحاح خالصة
التخ ّلف .كيف ال وبعضنا يهتف من صميم
قلبه وكل حناياه " ...إنت الجزمة ونحن
ج ْريَك!" كيف ال ونحن نبصم على أقوال
كبارنا.
فإن نعت رئيس منتقديه بأوالد الحرام
استعمل مناصروه النعت الحقيقي :والد
الـ....
وإن ّ
لقب وزير زميله بالقبّوط .تصير كلمة
"القبوط" "تراند" على تويتر.
على منبر المجلس وصف نائب حاكما ً
بالصرماية ،وآخر تقصد تسمية زميلته
بالصرصور.
في حاالت كهذه ،ج ّل ما يفعله الرئيس بري
شطب الكالم النابي من المحاضر .البرلمان
الهندي ،وبغية ضبط اإليقاع السياسي حظر
قائمة من  40كلمة شائعة ،منها ما تستعمل
لمهاجمة حكومة رئيس الوزراء ناريندرا
مودي منها "فاسد"" ،حمار"" ،جبان "،
"محتال " ،التح ّرش الجنسي"" ،وصمة
عار"...ألخ .حبّذا لو يحذو "اإلستيذ" حذ َو
البرلمان الهندي الشقيق مع إضافة تعابير
في قائمة الحظر "ما خلوني""،عميل"،
"حرامي "" ،زمك"" ،بلطجي""،مطلوب"،
وذلك بهدف تنقية األجواء وتصفية القلوب
قبل اإلنتخابات الرئاسية .إ ّذاك سأخوض
حملة "كلنا نبيه" بين لبنان ونيودلهي .ومن
يستصعب "العربية" ،فليكتب بالفرنسية je
.suis Nabih
وبالروح بالدم نفديك يا نبيه.

هـــــــــــــل
تعــــــــــلم

"Pneumonoultramicrosco
"picsilicovolcanoconiosis
هي أطول كلمة يف اللغة
اإلنكليزية وتشري إىل مرض
رئوي.

يــوميـــة ســيـــادية مســـتقلــة
تصدر عن:
الشـــركة الحـــرة لإلعـــالم ش.م.ل.
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إنطالق
المهلة
الدستورية
النتخاب
الرئيس

باراك وميشيل أوباما يعودان إلى البيت األبيض
سيعود باراك أوباما وزوجته ميشيل إىل البيت األبيض
يف  7أيلــول إلحياء تقليد كرسه الرئيس الســابق دونالد
ترامب ...الكشف عن صورتهما الرسمية يف البيت األبيض.
وجاء يف بيان لإلدارة األمريكية أن هذا االحتفال الذي
يمنح الرؤســاء عادة فرصة لتكريم أســافهم ،سيقام
األربعاء املقبل يف إحدى صاالت االستقبال يف البيت األبيض.
وسيســتقبل الرئيس االمريكي جو بايدن وزوجته جيل،
باراك أوباما وزوجته عند الساعة  13,30بالتوقيت املحيل
يف  7أيلول.
وهذه املــرة الثانيــة التي يعــود فيهــا الرئيس
الديموقراطــي الســابق الذي يتمتع بشــعبية كبرية يف
معســكره ،إىل البيت األبيض .وكانت آخر زيارة للرئيس

األمريكي الرابع واألربعني منذ غادر املكتب البيضوي عام
 ،2017يف نيســان لحضور حدث عام يتعلق باإلنفاق عىل
الرعاية الصحية.
وبموجب التقليــد يف الواليات املتحدة ،يدعو الرئيس
ســلفه وزوجته إىل التعليق الرسمي لصورتيهما يف البيت
األبيض.
لكن الرئيس الجمهــوري دونالد ترامب الذي خالف
الكثري من الربوتوكوالت املماثلة ،لم يقم بذلك .وبحســب
املعلومات ،أزال الجمهوري صورتَي الرئيسني بيل كلينتون
وجورج دبليو بوش مــن الردهة الكربى يف البيت األبيض
التي تُعترب أبرز موقع فيه .ولم تُعادا إىل مكانهما حتى توىل
بايدن منصبه العام املايض( .أ ف ب)

َد َخل في غيبوبة بعد  20ألف لسعة نحل

دخل رجــل يف غيبوبة بعدما تعرض ألكثر من 20
ألف لسعة نحل قاتل يف الواليات املتحدة .وأُدخل أوستن
بيالمي الذي وُضع عىل أجهــزة التنفس االصطناعي،
عمــدا ً يف غيبوبة داخل املركز الطبــي التابع لجامعة
سينسيناتي يف والية أوهايو .وقالت والدته شاونا كارتر
يف منشور كتبته يف صفحة أنشــئت لجمع التربعات
ودفع تكاليف االستشفاء إنه" :يكافح من أجل حياته".
وكان أوستن بيالمي يقطع شجرة ليمون عندما
أزال بالخطأ عشا ً من النحل القاتل .ويُعرف هذا النحل
الذي يُســمى كذلك بالنحل األفريقــي ،بأنه مؤذ جداً.

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

أما جدة بيالمي وعمه اللذان كانا قربه ،فشــهدا عىل
الحادثة مــن دون تمكنهما من التدخل ألنهما تعرضا
بدورهما لهجوم من النحل .وقالت الجدةّ :
"إن بيالمي
كان يرصخ ،النجدة! ســاعدوني! ولم يتمكن أحد من
ً
مضيفة" :كنت ســأحاول صعود السلم
مساعدته"،
للوصول إليه ،لكن لم أســتطع ذلــك ألن النحل كان
يحارصني" .وأشــارت إىل ّ
أن الشاب تعرض ألكثر من
عرشين ألف لسعة وابتلع نحو ثالثني نحلة و ّ
أن الفريق
الطبي تمكن من إخراج النحل منه صباح اليوم التايل.
ويتوقع األطباء أن يتعاىف بيالمي بشكل كامل( .أ ف ب)

فكتوريا تاور ،الطابق السابع ،كورنيش بيار الجميّل ،األشرفية  -سجل تجاري 2054871
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حبة َب َرد تقتل طفلة

توفيت طفلة تبلغ  20شــهرا ً يف شــمال رشق
إســبانيا بعدما أصيبــت بحبة بَــ َرد كبرية خالل
عاصفة ثلجية عنيفة أسفرت عن إصابة الكثري من
األشخاص وتسببت يف أرضار جسيمة.
ُ
وقتلت الطفلــة بعدما أصابتها كرة من الجليد
قطرها ســنتيمرتات عدة عىل جمجمتها يف بلدة ال
بيسبال ديمبوردا قرب جريونا يف كاتالونيا .وأوضحت
كارمي فال ،عضو مجلس بلدية ال بيسبال ديمبوردا
ً
ّ
أن "حبة َ
مضيفة
البَد سقطت عىل رأسها ولم تنجُ "،
ّ
أن "الربد ســقط ملدة عرش دقائق فقط لكنها كانت
عرش دقائق من الرعب" .وبحسب خدمات الطوارئ
يف كاتالونيا ،تسببت حبات الربد التي رضبت املنطقة
ليالً بإصابات عدة وألحقت أرضارا ً جسيمة بسبب
حجمها ،إذ وصل قطرها إىل  10ســنتيمرتات ،وفق
خدمات األرصاد الجوية.
ويف فيالنوفا ديل كامي ،وهــي بلدة تقع عىل
مســافة  30كيلومرتا ً من برشلونة ،نقل صبي يبلغ
 13عاما ً إىل املستشفى يف "حالة حرجة" بعد إصابته
بفرع شجرة( .أ ف ب)

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

