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هوة "قطين عازار" :مسار
من  8كيلومترات حتى اآلن...

تنسيق حكومي  -رئاسي على خط عين التينة  -ستاركو  -كليمنصو

هوكشتاين ينقل "اإلحداثيات"
اإلسرائيلية :وقت مستقطع إضافي

بعد طول انتظار ،تتلهف السلطة اللبنانية لعودة الوسيط األمريكي آموس
هوكشتاين خالل الســاعات الـ 72املقبلة ،عىل أن يبدأ لقاءاته الرسمية مع
املسؤولني نهار الجمعة إلطالعهم عىل مستجدات مهمة الوساطة التي يقوم
بها مع الجانب اإلرسائييل حيال عملية الرتسيم البحري املرتقبة جنوباً ،ناقالً
يف هذا املجــال جديد املعطيات املتصلة بالرد اإلرسائيــي عىل الطرح اللبناني
الداعي إىل اعتماد إحداثيات الخط  23للحدود البحرية اللبنانية مع كامل حقل
قانا ضمناً.
وباالستناد إىل املعلومات املتواترة عشية زيارة هوكشتاين ،كشفت مصادر
مواكبة للملف لـ"نداء الوطن" أنه ســيحمل معه "وجهة النظر اإلرسائيلية
حيال إحداثيات خطوط الرتسيم من دون أن ينقل جوابا ً نهائيا ً حاسما ً يف هذا
الخصوص ،عىل أساس ّ
أن األمور ال تزال خاضعة للبحث والنقاش عىل طاولة
التفاوض" ،مشري ًة يف ضوء ذلك إىل ّ
أن بلورة الصيغة النهائية التفاق الرتسيم
ستحتاج إىل "وقت مستقطع إضايف لتذليل نقاط الخالف التي ال تزال عالقة،
مع تجديد التأكيد يف الوقت نفســه عىل تصميم اإلدارة األمريكية عىل أن تبلغ
املفاوضات خواتيمها اإليجابية بعيدا ً عن أي ضغوط أو ســقوف زمنية" ،يف
إشارة إىل شطب مهلة أيلول التي وضعها "حزب الله" من روزنامة الرتسيم،
وســط ترجيح املصادر "ترحيل االتفاق النهائي إىل ترشين األول أو إىل ما بعد
نهاية والية العهد العوني".
١٣

إستنسابية المصارف مستمرّة:
دوالرات "صيرفة" لكبار العمالء
خـــالـــد أبـــو شــــقــــرا

العـــالـــم 14
الصدر ُيقاطع الحوار
وتوصيات تقود
النتخابات مبكرة

يف الوقــت الذي تقنن فيه املصارف عمليات تبديــل اللريات إىل الدوالر
بواســطة التعميم  ،161ما زال حجم التداول عىل منصة صريفة مرتفعاً،
وقد سجل يوم أمس  52مليون دوالر .وهو ما يدل عىل أن "املصارف عادت
إىل عادتها القديمة باالستنســابية يف توزيع حصتها من دوالرات املركزي،
املســجلة لديها قبل يوم من االســتحقاق" ،برأي خبري املخاطر املرصفية
د .محمد فحييل .و"قد تكون تســعى بذلك إلرضاء كبــار زبائنها بتأمني
الدوالرات لهم مقابل ودائع تحت الطلب ،أو تحويالت من الخارج تســتفيد
منها بالعموالت" .بعبارة أخرىّ ،
تيس العمالء التجاريني ،وليس بالرضورة
ّ
وتتشــفى بمعامالت التجزئة
العمليات التجارية ،بمئات آالف الدوالرات،
للموظفني وصغار املودعني التي ال تتجاوز أحيانا ً كثرية املئة دوالر١٣ .

ميقاتي وجنبالط إثر انتهاء لقائهما في "ستاركو" مساء أمس (داالتي ونهرا)

جونسون يدعو المحافظين إلى دعمها :لديها ّ
خطة
العـــالـــم 14
إسرائيل "تُقرّ"
بمسؤولية جنودها
عن قتل أبو عاقلة

الريــاضــية 15
دوري أبطال أوروبا:
اليوم إنطالق دور
المجموعات

ليز تراس ثالث رئيسة وزراء بريطانية

ّ
املرشــحة ليز تراس بزعامة
كما كان متوقعاً ،فازت
حــزب املحافظني الحاكــم أمس ،لتصبح رئيســة وزراء
بريطانيا الجديدة خلفا لبوريس جونســون ،الذي شهدت
فرتة حكمه سلسلة من األزمات والعثرات.
وســرث الزعيمة الجديــدة للحزب أغلبيــة برملانية
وبالتايل ســتتوىل رئاســة الحكومة بعد إجراءات التسليم
الرسمية اليوم ،خالل الزيارة الربوتوكولية للملكة إليزابيت

يف قرص باملورال يف اسكتلندا.
ومن دون مفاجآت ،نالت وزيرة الخارجية ( 47عاما)
 57%من االصوات يف حني نال منافسها وزير املال السابق
رييش سوناك  ،43%وفق النتائج التي أعلنها املسؤول عن
تنظيم االقرتاع الداخيل غراهام برادي.
وأعلن عن فوز تراس بعد تصويت مفتوح لنحو مئتي
ألف عضو يف الحزب املحافظ يف مواجهة سوناك١٣ .

قاذفتان أميركيتان في سماء الشرق
األوسط" :ردع الخصوم"

"تشاؤم نووي" أوروبي:
المفاوضات بخطر
قاذفة  B-52Hتحلّق في أجواء الكويت
بمواكبة مقاتالت كويتية وسعودية (أ ف ب)

تراس تعد البريطانيين بـ"تحقيق نتائج" في قضية ارتفاع
فواتير الطاقة (أ ف ب)

دخل امللف النووي اإليراني غرفة اإلنعاش ،مع ارتفاع
مســتوى التشــاؤم األوروبي ،إذ أعلن مفوض العالقات
الخارجية يف االتحاد األوروبي جوزيــب بوريل أمس ،إنه
أصبح "أقل تفــاؤال ً حيال التوصــل إىل اتفاق رسيع عىل
إحياء االتفاق وذلك عما كان عليه قبل وقت قصري".
وأضــاف يف ترصيحــات للصحافيني يف بروكســل
"يؤســفني أن أقول إنني أقل ثقة مما كنت عليه قبل 28
ساعة إزاء احتماالت إبرام االتفاق اآلن".
واعترب بوريل أن "الطلبات األولية التي تلقيتها كانت
مقبولة من كال الجانبني وتــم اخذها يف االعتبار من دون
إجراء تغيري جذري يف النص" واصفا ً اقرتاحه بأنه "متوازن
للغاية" ،لكن "اآلراء األخرية ال تتقارب بل تتباعد".
وأشــار إىل "أنه أمر مقلق للغاية إذا لم يحصل تقارب
خالل املفاوضات فإن العملية برمتها يف خطر".
١٣
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جعجع "«الزاهد »" بالسلطة ...الرئيس وسيلة للتغيير
وليس لـ «"التعتير »"
مجلس الوزراء العام  2016لم ترتافق مع
أالن ســـركـــيــس
ادخال أفواج من القواتيني إىل الوزارات ال
بل بالعكس فــان وزراء «القوات» أنهوا
من يراقــب الخط الــذي تنتهجه
عقود موظفني ال يعملون ،بينما أدخلت
«القوات اللبنانيــة» منذ خروج الدكتور
أحزاب وتيــارات الســلطة نحو 6000
سمري جعجع من املعتقل يف تموز 2005
موظف قبل إنتخابات .2018
يرى أن الخطاب الســيايس والســيادي
وعىل رغم بعض النقمة الجماهريية،
يعلو عىل حبّ السلطة والدخول إىل جنة
إال أن تأكيد القيــادة القواتية بأنها لن
الحكم.
تفعل إال ما يمليه عليها ضمريها ،فهي
من وجهة نظر قيادة «القوات» ،فان
ال تعتمد سياسة «دحش» موظفني مع
ما قام به وزراء الحزب منذ الدخول األول
إن شباب الحزب بأمس الحاجة لوظيفة
إىل الســلطة التنفيذية هو عني الصواب
كما أنها ال تدخل بازارات
واألســاس لبناء الدولة
الفســاد ،والدليل ان كل
القويــة ،يف حــن ترى
مجموعــات الثــورة لم
رشيحة تنارص «القوات»
جعجع يضع نصب
ّ
تســتطع الخروج بملف
أن ما يقوم بــه الحزب
فساد واحد عىل «القوات»
الحضور
ضعيف
يجعله
عينيه إنتخاب رئيس
ووزرائها.
داخل أروقة الدولة.
بالمواصفات التي
وكان رئيــس حزب
وهناك رأي عام سائد
أن جمهــور «القــوات» حدّدها خالل القداس «القــوات» قــادرا ً ان
يعلن باطاللته األحد يف قداس الشــهداء
تعــ ّرض منذ العام  1994ألبشــع أنواع
اإلضطهاد من سلطة اإلحتالل السوري
ترشحه للرئاســة ،لكنه بدا زاهدا ً مع أن
خصومه وعىل رأســهم «التيار الوطني
وادواتها يف الداخل ،وبات كل مسيحي يف
الح ّر» يعتربون أن جعجع والنائب جربان
الدولة معاقبــا ً إذا كان قريبا ً من التوجّ ه
ّ
بالرتشــح ،لكن جعجع لم
باســيل أَوىل
القواتي ،لذلك فان نواب الحزب يواجهون
ينج ّر إىل فخ باسيل.
صعوبــة بالغــة إذا أرادوا تمرير خدمة
ويف الســياق ،فــان جعجع يضع
ملواطن داخل إدارات الدولة.
نصب عينيه إنتخاب رئيس باملواصفات
ويُؤخذ عىل «القوات» أنها استلمت
التي حددها خالل القــداس ،واألولوية
وزارة العدل بــن األعوام  2008و2011
بالنسبة اليه إنتشال لبنان من ف ّك محور
ولم تستطع إســرداد بعض ممتلكاتها
«املمانعة» ال وصوله أو أي نائب من تكتل
القانونيــة ولم تســتعمل النفوذ داخل
«الجمهورية القوية» إىل سدّة الرئاسة.
قصور العــدل ،كما انهــا خرجت من
ومن أجل ذلك ،فــان جعجع أعطى
الحكومــة يف العــام  2011ولم تدخلها
الضوء األخــر للمعارضة لإلتفاق عىل
العام  2014مع تسوية حكومة الرئيس
خطة إلدارة املعركة الرئاسية والخروج
تمام سالم ،يف حني أن عودتها إىل طاولة

خفــايـــا
توقعت مصادر متابعة أن
يشارك النواب السنة املحسوبون
عىل «حزب الله» وتيار املمانعة
يف اللقاء الذي ســيعقد يف دار
الفتوى للنواب السنة وذلك من
أجل التشــويش عىل املقررات
التي يمكن أن يتم اإلتفاق عليها
خصوصا ً لجهة مرجعية الدار
والسقف السيايس واستحقاق
رئاسة الجمهورية.
الحظت جهات سياسية
أن رئيس حزب القوات اللبنانية
سمري جعجع تجنب يف خطابه
األخري ذكر «حزب الله» مع أنه
ّ
خصــه بهجوم عــى أكثر من
محــور ولــم يقــارب امللف
الحكومي وكأنه ال يعنيه ووجّ ه
نــداء إىل الحــزب التقدمــي
اإلشرتاكي الذي غاب من يمثله
عن املناسبة القواتية.

أعطى الضوء األخضر للمعارضة لإلتفاق على رئيس

باســم جامع ،وما طبّقه عىل إنتخابات
نائب رئيس مجلس النواب يطبقه جعجع
عىل اإلنتخابات الرئاســية ،فـ»القوات»
كانــت خارجة من إنتصــار نيابي مد ٍّو
وخصوصــا ً يف األقضيــة ذات األغلبية
األرثوذكسية وعىل رأسها الكورة ودائرة
بريوت األوىل لكــن «القوات» تنازلت عن
ترشيح النائب غسان حاصباني لصالح
وحدة املعارضة.
واليوم يريد جعجع اســما ً موحدا ً

للرئاســة ،لكن «ليس كيــف ما كان»
فالرئاسة مدخل للتغيري وليس إلستكمال
نهج التعتري ،وبالتايل فان قنوات اإلتصال
قد انطلقت بني جميع املعارضني والعربة
ّ
ورص الصفــوف ،يف حني ان
باإلتفــاق
معراب مــن اكثر املقــ ّرات التي تتح ّرك
رئاســيا ً من دون ضجّ ة من أجل إنجاح
اإلتصاالت ،وستشــهد األيام واألسابيع
املقبلة حركة الفتة بعيدا ً عن اإلعالم ألن
الوضع ال يحتمل املراوحة.

يقــال أن «حزب الله» لن
يميش برتشيح سليمان فرنجية
من دون مباركة جربان باسيل
إذ ال يزال يعترب أن معركته هي
حماية التيار الوطني الحر من
السقوط الثاني بعد انتهاء والية
عون بعدما أنقذه من السقوط
الكبري يف اإلنتخابات ألن انهيار
التيــار ال يمكــن أن يعوّضه
مسيحيا ًويك ّرس إمساك القوات
اللبنانيــة بمفاصل الســاحة
املسيحية.

هوكشتاين من إسرائيل إلى لبنان ...اإليجابية موضع تشكيك
غــــادة حـــالوي
الخميس مســاء يفرتض ان يصل
الوسيط األمريكي آموس هوكشتاين من
ارسائيل إىل لبنان حامــاً جوابا ً واضحا ً
من الحكومة اإلرسائيليــة عىل املطالب
اللبنانية التي ســبق ونقلها خالل رحلته
االخرية قبل نحو شهر تقريباً .قبل لقائه
املســؤولني يصعب التنبؤ بالجواب الذي
يحمله عىل املقرتحــات اللبنانية والتي
تتضمن التايل:
 كامل حقل قانا مــن دون زيادةاو نقصان ومــن دون دفع اي تعويض
إلرسائيل استجابة لطلبها.
 الخط  23بالكامل. كل حقل يظهــر ضمن الخط 23ويتبني انه يبدأ من لبنان وينتهي قســم
منه يف املياه االقتصادية االرسائيلية فان
هذه اإلمتدادات تكــون حكما من حصة
لبنــان .اذا وافقت ارسائيــل عىل هذه
املطالــب يعني ان توقيــع االتفاق بات
وشيكا ً وفق مصادر رسمية لكن ال يمكن
التنبؤ بالجواب بينما الوســيط األمريكي
ســيزور لبنــان آتيا ً مــن ارسائيل التي
يستبق وصوله اىل لبنان بزيارتها لالطالع
عىل الجواب االرسائييل النهائي .ما يعني
استحالة التفاؤل بعودته او التشاؤم الن
املواقف االرسائيلية بشأن ملف الرتسيم
تتأرجح بني «االعــان عن تقدم ووضع
اللمســات األخرية عىل االتفاق» ،ورفض
الخضوع المالءات «حزب الله» او التنازل
ملطالبه.
واذا كانت الزيارة اســتبقت بمؤرش
ايجابي عرب عنه اتصال الرئيس االمريكي
جو بايدن برئيس الوزراء اإلرسائييل يائري
لبيد بتشديده عىل أهمية إنهاء مفاوضات
الحدود البحرية بــن إرسائيل ولبنان يف

األســابيع القادمة ،فان ذلك قد ال يكون
كافيا ًوال يخــدم هدفه طاملا ان ارسائيل
تقارب موضوع الرتســيم مــن وجهة
نظر مراعاة اجــواء انتخاباتها القريبة
والتحليــات التي ترجح كفــة بنيامني
نتنياهو مجدداً.
تفضل بعض االوســاط املطلعة عىل
مجريات امللف عدم الذهاب بعيدا ً بتوقع
الحلــول قبل جالء الصــورة يف املنطقة
وآفاق االتفاق النووي االيراني االمريكي
وانقضاء االنتخابات االرسائيلية.
يف حــال الحلحلة تتوقــع املصادر
الرســمية ان رشكة قطرية ســتدخل
رشيكا ً اىل جانب ائتالف رشكتي «توتال»
الفرنسية و»إيني» اإليطالية لتحل محل
رشكة «نوفاتيك» الروسية التي انسحبت
بســبب العقوبات االمريكية عىل روسيا
يف اعقاب الحرب الروســية االوكرانية ما
صعــب مهمة عمل املســؤولني عنها يف
لبنان فكانت مجربة عىل االنســحاب من
االئتالف واإلتفاق املوقــع مع الحكومة
اللبنانية الســتخراج النفــط من املياه
االقتصادية اللبنانية.
ووفق املصــادر عينها فإن اي جزء
من قانــا داخــل األرايض اإلرسائيلية
يستوجب دفع مبلغ وقدره  250مليون
دوالر يمكن لقطر تسديده بعد انسحاب
الرشيك الرويس ولعجــز لبنان بوضعه
الحايل عن االلتزام بتســديده ،ومن غري
املمكن دخــول اي فريــق لبناني ولو
بالتحايل او مــن خالل رشكات اجنبية
للحلول مكان الرشكة الروسية ،وتقول
الرواية ان جهات لبنانية حاولت بالفعل
الحلول مــكان نوفاتيــك لكن العرض
املقدم رفض من اساســه من اي جهة
محليــة اوال ً منعا ً لدخول جهات محلية
فيما ال يمكن للبنان االستخراج وهو ال

هوكشتاين في زيارته السابقة للرئيس عون

جهات لبنانية حاولت بالفعل
الحلول مكان نوفاتيك لكن
العرض المقدم رفض من أساسه
من أي جهة محلية
يملك االمكانيات لذلك.
وحســب املعلومات فان العمل عىل
دخــول الجانب القطري بدأ قبل اشــهر
وجرت مفاوضات قادتها جهات لبنانية
رسمية ويمكن ان تنتهي اىل نتائج تصب
يف مصلحة لبنان.
هوكشــتاين عائد وهو ابلغ ذلك اىل
نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب
الذي اكتفى بتحديد فرتة تقريبية لعودته،

بينما كشف مصدر رســمي عن عودته
خالل ســاعات لكن اي بيان رسمي عن
الخارجية االمريكية او ســفارة امريكا
يف لبنان لم يصدر بعد بهذا الشــأن وان
سبقت زيارته اجواء ايجابية من الجانب
االمريكي .اما االيجابية من ناحية لبنان
فتمثلت باالعالن عن زيارة قريبة لتتحول
اىل حدث بعينه وهو مــا عربت مصادر
مواكبة لعمل السفارة االمريكية يف لبنان
عن اســتيائها جراء املسارعة اىل االعالن
عن موعد لم يحدد بشكله الرسمي بعد.
كل جو ايجابي يبقى موضع تشكيك
اىل ان يعلن الوســيط االمريكي موافقة
ارسائيلية نهائية عــى رشوط لبنان او
مقرتحاته .أمــا وضعها موضع النقاش
مجددا ً فيعنــي ان ارسائيل تحاول تمرير
الوقت النجاز انتخاباتهــا وهي الراغبة

اصــاً بإرجاء امللــف اىل مــا بعد هذا
االستحقاق.
ال يشء نهائيا ً بعد يف ملف يســوده
الغمــوض ســواء يف ارسائيــل او لدى
االمريكيني بينما يقع لبنان رهني االنتظار
فال هو سيقبل فعالً بعمل رشكة انرجني
اليونانية عىل الخطني بني لبنان وارسائيل
وال توتال قــد تبدي اســتعدادها للدفع
من ارباحها او التعهد بذلك سلفا ً ليبقى
التســاؤل االهم عن الجهة التي تضمن
األمن عىل الحدود؟ وهل ســيقبل «حزب
الله» اي ســيادة ارسائيليــة عىل ارض
لبنانية؟
الكل بانتظار هوكشــتاين عســاه
يحمل جوابــا ً واال فاالنتظار ســيطول
و»حزب الله» ســيقبل حكما ً بمنح فرتة
سماح ريثما تتم مناقشة ما سيحمله.

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٢٦السنــــة الـرابـعـة

٣

الـثـلـثـاء  ٦أيلول 2022

ض لها هو رصاصة في رأس لبنان!»
«"المبادرة الرئاسيّة اإلنقاذية"»« :كل ّ رف ٍ

طوني فرنسيس

«"نواب الـ  ..."»13مراوغة وإنقالب على «" 17تشرين"»

األولوية للرئاسة
ال لحكومة الرؤساء

طــونــي كـــرم

مع بداية المهلة الدستورية النتخاب رئيس جديد
للجمهورية تتقدّم إلى الواجهة ظاهرتان .األولى
إعادة تنشيط فكرة تشكيل حكومة استعدادا ً للفراغ
في منصب الرئاسة ،والثانية التركيز على انتخاب
رئيس ضمن المهلة وعدم الرضوخ للتهويل بالفراغ.
ومنطق األمور يفرض تشكيل الحكومة منذ
اإلنتخابات النيابية في أيار الماضي ،فقد جرت تلك
اإلنتخابات في موعدها وجاءت بمجلس نواب متنوّ ع
التكتّالت ،اختارت أغلبية فيه تكليف الرئيس نجيب
ميقاتي تشكيل حكومة جديدة.
كان ينبغي أن ينهي ميقاتي مهمته منذ حزيران
الماضي ،بحكومةٍ كالتي يرأسها حاليا ً أو بحكومة
مشابهة .لم يكن أحد يتوقع تغييرات عظمى في
التشكيلة التي ستختتم عهد الرئيس ميشال عون
لتستقيل فور انتخاب الخلف ،والقول إن إنجازات
كبرى ستطبع نهاية العهد بحكومته األخيرة لم يكن
سوى بيع كالم ومحاولة لبيع الخضروات في المساء
بسعر الصباح.
تعطل التشكيل ،ومن دون الدخول في تحديد
المسؤوليات وتوزيعها ،ظهر أن الهدف هو اإلستعداد
للفراغ بحكومة رؤساء للجمهورية ،في تكرار لتجربة
حكومة الرئيس تمام سالم بعد نهاية والية الرئيس
ميشال سليمان وبدء فرض الفراغ المجيد.
في مقابل هذا المناخ تتقدم الظاهرة الثانية وهي
الظاهرة الضرورية والمطلوبة وفحواها االستعداد
الجدي النتخاب رئيس للجمهورية في الوقت المحدد،
وال شيء يمنع تحقيق ذلك إذا جرى اإلحتكام الى
مجلس النواب وواجبه في انتخاب الرئيس والتزامه
تأمين النصاب لدورات االنتخاب.
على هذا الطريق بدأت تتبلور المواقف .هناك
مرشحون أبدوا استعدادهم لخوض النزال ،وآخرون
لم وربما لن يع ّرضوا أنفسهم ،إال أن األهم هو
المقاييس والمواصفات التي بدأت تبلورها الكتل
النيابية والرأي العام الوطني .كانت كتلة النواب
التغييريين سبّاقة في طرح مبادرة لإلتيان برئيس
يلتزم الدستور واستعادة الدولة .صحيح أن شعارا ً
كهذا يتجنّب التصويب على الميليشيا والسالح
والدولة ضمن الدولة لكنه يختصر األزمة الوطنية
التي يعيشها البلد .ويلتقي هذا الطرح عمليا ً مع
رفض الدكتور سمير جعجع تكرار التجربة السابقة
التي يعتبرها مسؤولة عن فرض منطق الممانعة على
الدولة وبالتالي عن انهيار الدولة ،واألهم في ما قاله
جعجع والتزم به النواب الـ 13هو التأكيد على إقامة
أوسع اإلتصاالت مع مختلف الكتل من أجل اإلتفاق
ّ
تتجسد فيه مفاهيم السيادة واإلصالح
على اسم
واستعادة الدولة ،ومن دون التمسك المسبق بأية
مطالب خاصة.
لن تكون المسألة سهلة وال الوصول الى الغايات
الكبرى مضموناً .لكن المحاولة ضرورية وال بديل
منها ،فانتخاب الرئيس له األولوية ،وليس اإلمعان في
الهروب سعيا ً وراء حكومة للفراغ.

ّ
تمخضــت مبــادرة تكتل «نــواب الـ »13
الرئاســيّة يف وثيقة تشــكل إطارا ً إلستقطاب
كافة القوى السياســيّة «كلن يعني كلن» حول
ما تضمنته من رؤيــة ومقاربة ومعايري كفيلة
بـ»لبننة» هذا اإلســتحقاق وإســرداد الدولة
لدورها وسلطتها عىل كافة األرايض ،عىل أن يتم
اللجوء إىل الشارع لفرض إنتخاب مرشحهم قبل
إنتهاء والية الرئيس ميشال عون.
ويســعى القيّمون عىل «املبادرة الرئاسيّة
اإلنقاذية» التي طغى عليها الطابع «اإلنشــائي
األكاديمي» إىل اســتقطاب تأييــد غالبيّة الكتل
النيابية ملرشــحهم الذي بقي طي الكتمان ،بعد
إســتبعادهم املرشــحني الجديني الذين واكبوا
أي من
« 17ترشين» ،والذين ال يقلون شــأنا ً عن ٍ
إسقاطها
األسماء املجهولة املعلومة التي سيتم
س من خارج اإلصطفافات واألسماء المطروحة
«"نواب الـ  :"»13لرئي ٍ
عىل «املبادرة» ،قبل العودة إىل الشــارع مجددا ً يف
وتفاديــا ً ألي فــراغ واســتباقا ً لــه طرح
 »13إىل أن يكــون الرئيــس العتيــد من خارج
األيام العَ رشة التي تسبق الفراغ يف الرئاسة األوىل
اإلصطفافات يشــكل «الحَ َكم الحاكِم» إنطالقا ً
«نواب الـ  ،»13الذيــن عربوا عن أنهم «مرشوع
ما لم تتكلل جلســات انتخاب الرئيس ،التي ال ب ّد
من الدســتور وقدرته عىل التواصل مع الجميع،
سيايس جديد ،مرشوع الكتلة التاريخيّة العابرة
أن يدعو لها الرئيــس نبيه بري ،بصعود الدخان
ّ
ً
زجّ
أي
يف
لبنان
ب
ن
ويج
الواحــد،
بالعيش
ا
مؤمن
لالصطفافات الطائفيّة واملناطقية والزبائنيّة»،
األبيض.
ٍ
صفاتهم ومواصفاتهــم للرئيس ،والتي لم تخ ُل
من الرصاعات الخارجيّة.
ويف هــذا الصدد تكمن جديّــة «املبادرة» أو
من أيٍّ من املصطلحات السياســيّة والقانونيّة
ورأى «التكتــل» يف مبادرته أن إســتهداف
املبادرين يف ما ســتؤول إليه املســاعي الهادفة
ركائز لبنان من قبل املنظومة الحاكمة يضعهم
املرموقة التي تتضمنها معاجم وقواميس اللغة
إىل إســتقطاب تأييد «قــوى  8آذار» ،وعىل وجه
أمام خيار تاريخي يف إعادة تكوين السلطة ،آملني
العربية ،مشريين إىل أن اإلخفاق يف إنتخاب رئيس
الخصوص «حــزب الله» ورئيس «التيار الوطني
أن يشكل اإلســتحقاق الرئايس «الخطوة ال ُكربى
وفــق مبادرتهم ســيؤدي إىل أن «يلعننا التاريخ
الح ّر» الذي رفعوا له أناشــيد الـ»هيال هو» قبل
الفاصلة الحاســمة التغيرييــة» ،لبدء صفحة
وأبناؤنا وأحفادنا والعالم كله».
اإلنتخابات ،يف حني سجّ ل إعرتاض عدد من «نواب
وإذ رســم الشــق الثالث من «الوثيقة»
جديدة واإلنطالق مع الرئيس الجديد يف إســرداد
الـ  »13عىل «لقاء الثلثاء» الذي ض ّم إىل زمالئهم،
املعايري الواجب عىل الرئيــس اإلرتكاز عليها
الدولة بمفاهيمها الواسعة.
نــواب «الكتائــب اللبنانيــة»
ومحاولة تطبيقها ،إنطالقا ً من أهمية موقعه
ولتحقيق أهدافهم ،تضمنت
و»املســتقلني» الذين يتشاركون
والدور الذي أُنيط القيام به وفق الدستور ،فنّد
«املبادرة» دعوة النواب إىل تحويل
الخطــاب واملطالــب ذاتها مع
ّ
الشــق الرابع الخطوات الهادفة إىل ترجمتها
صفاتهم ومواصفاتهم هذا اإلســتحقاق إىل «مناســبة
«القوات اللبنانية» أيضاً.
عرب عقد سلســلة من املشــاورات الشعبيّة
للتفكــر يف أي بلــ ٍد نريد وكيف
ل من
تخ
لم
للرئيس
اإللغائي
وبعيدا ً عــن النهج
ُ
والسياسيّة يف لبنان والخارج مع جميع القوى
نريــده» ،بعيدا ً عن التســويات
قوى
مــع
الرافــض للتعــاون
أي ٍّ من المصطلحات
بهدف الوصول إىل اإلتفاق عىل اسم الشخصيّة
بني أطراف الســلطة ،واملشاريع
«املنظومة» التي أودت بسياساتها
السياسيّة والقانونيّة
اإلنقاذية التي تتوافــر فيها املعايري والرشوط
الفئويــة أو االســتئثاريّة ،عىل
املتعاقبــة إىل تحلــل الدولــة
املطلوبة للوصول إىل ســدة الرئاســة وإنقاذ
ومقومات صمودها ،إنقلب «نواب المرموقة التي تتضمنها أن يشــكل تطبيــق الدســتور
الدولة والوطن والناس.
مدخــاً «للخــروج مــن قعر
معاجم وقواميس
الـ  »13عــى خطابهم اإلنتخابي
وإىل حني تبيان املســار الذي ســتؤول إليه
الهاويــة األخالقيّــة والوطنيّة
الذي أوصلهم إىل الربملان ،واضعني
اللغة العربية
لقاءات «نواب الـ  »13مع قوى «املنظومة» كما
والسياسيّة والقانونيّة والوجوديّة
ممثــي امليليشــيات املســلحة
غالبية الكتــل النيابية ،برز تأكيدهم عىل أن «ك ّل
واإلقتصاديّة واملعيشيّة ،هاوية إحتكار الكرامة
املؤتمرة من خارج الحدود ،كمــا األحزاب التي
ّ
رفض لهذه املبادرة ،هو رصاصة يف رأس لبنان!»،
والحق والعدل
والسيادة واالســتقالل والقانون
ٍ
وُسمت بفسادها وسمرساتها ونهبها للمال العام
لتبقى العربة يف اإلفصاح عن هوية الرئيس العتيد
والحريّة والديمقراطيّة واالستقامة».
يف الخانة نفســها مع القوى املعارضة لهم ،من
«اإلنقاذي» ،والذي ومن الصوابية يف مكان ،أن ال
وإىل جانــب رفض اإلســتمرار يف «املغامرة
أحزاب ونواب مســتقلني لم يألوا جهدا ً يف سبيل
رئيس «يفرس املاء باملاء»،
يتم التعويل كثريا ً عىل
املاجنة إلمتالك لبنــان ووضع اليد عليه» ،رفض
ٍ
قيام الدولة القادرة عىل تأمني أبســط مقومات
العيش الكريم إىل اللبنانيني ،خالفا ً لعهد ال ُ
وذلك للحــ ّد من اإلحباط املفرط واإلنتكاســات
«نواب الـ  »13منطق «االصطفاف األرعن» ،وأن
ظلمة
التي تطبع اإلســتحقاقات الدستورية قبل قيام
يكونوا «رقما ً إضافيا ً يف املعادلة الظالميّة النكراء،
والسالح املتفلت والنيرتات ا ُملتفجر.
«دولة» قادرة عىل إحتكار القوة وبسط سلطتها
حال من األحــوال ّإل إىل
التي لن تفــي يف أيّ
ٍ
ومع التشــديد عىل أن املعركة الرئاســيّة ال
عىل كافة املؤسسات ورسم حدودها ومصالحها
مفاقمة الهول األعظم وصوال ً إىل التحلل والزوال
تُخاض بالشــعارات واملبادرات دون أن تتجسد
الداخليّة والخارجيّة.
واالندثار».
الربامج برتشــيحات جديّة ،يهــدف «نواب الـ

نقاش في االستحقاقات بين «"التجدد"»
و"»االعتدال الوطني»"
زارت كتلة «التجدد» النيابية التي تضم
النواب أرشف ريفي ميشــال معوض فؤاد
مخزومي وأديب عبداملسيح ،كتلة «اإلعتدال
الوطني» يف مكتبها يف جــل الديب ،وكان
نقاش يف االستحقاقات الدستورية املقبلة،
وامكان التعــاون يف ما خص املشــاريع
االصالحية.
وأكد النائب أرشف ريفــي بعد اللقاء
أن «األولوية اليوم للتوافــق عىل التعاون
لتشكيل حكومة لبنانية ويف حال لم تشكل
فيجب أن ال يبقى رئيس الجمهورية دقيقة
واحدة بعد نهاية العهد».
أضاف« :الدســتور واضــح ،ويف هذا
االطــار أكدنا أن نكون متقاربني ضمن كل
االمور املشرتكة».
بــدوره ،قــال النائب أحمــد الخري
باســم «اإلعتدال»« :كنا يف لقائنا حرصاء
عــى التعاون يف االســتحقاقات املصريية
واالصالحــات يف املجلــس النيابي .نحن
حرصاء عىل التشــاور والتعــاون مع كل

خالل اللقاء

الكتل بمــا يتعلق بهذا االســتحقاق ،اي
الرئايس».
أضــاف« :تعاوننا اليــوم ألن البلد ال
يحمل إنحدارات أكثــر من ذلك ،وال بد من
تعاون أيضــا ً يف األمور اإلنمائية وال بد من

التعاون مع كل من يســاهم يف استنهاض
الشــارع من مختلف املؤسســات يف هذه
الظروف الصعبة».
واتفق الطرفان عىل التواصل الدائم ملا
فيه املصلحة العامة.

وزير الدفاع يُشيد بإنجازات
مديرية المخابرات
إلتقى وزير الدفاع الوطني موريس ســليم يف مكتبه يف الريزة مدير
املخابرات يف الجيش العميد الركن طوني قهوجي واطلع منه عىل األوضاع
األمنية يف البالد ،وجرى استعراض األوضاع العامة.
وأشاد ســليم باإلنجازات النوعية ملديرية املخابرات يف اإلجهاز عىل
عصابات الجريمة املن ّ
ظمة وتثبيت السلم األهيل وتحقيق الطمأنينة عىل
رغم الظــروف الدقيقة التي يم ّر بها لبنان ،ال ســيما اإلقتصادية منها
والتي ترخي بثقلها عىل املؤسسات األمنية.
وشــدد وزير الدفاع عىل أنه ال يجوز أن يستمر الواقع الحايل لرواتب
العسكريني معتربا ً ان تصحيح هذا الواقع املايل وتعديل رواتب العسكريني
يف الخدمة والتقاعد اىل مســتويات تتناســب مع أعباء وتكاليف الحياة
اليومية أمر ملح جدا ً نظرا ً النعكاساته اإلنسانية واألمنية عىل حد سواء.
وإذ اشــار اىل انعكاس األوضاع اإلقتصادية عىل معدل الجرائم بأنواعها
املختلفة ،شدد عىل ان ليس هناك من مح ّرمات امام فرض األمن وحماية
املجتمع فيما اإلســتقرار السيايس أسايس لدعم أي إنجاز أمني تقوم به
األجهزة األمنية.
وأكــد وزير الدفاع أن الجيــش هو الضامن لوحــدة البالد يف هذه
الظــروف بالتكامل مع دور القوى األمنية وتحقيق عمليات اســتباقية
للح ّد من الجرائم ومنع تكرارها.
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أسـعـد بـشـارة

جعجع :إنه النفير
والنداء األخير
يمكنك وانت تستمع الى خطاب رئيس
حزب «القوات اللبنانية» في معراب أن
تغمض عينيك للحظة ،فتنتقل الى الصوت
التحذيري الناعم الذي ينبئك في المطار بنداء
أخير بأنك على وشك ان تفقد رحلتك ،إذا ما
تأخرت في الصعود الى الطائرة .إنه النداء
األخير من معراب للصعود الى رحلة اإلنقاذ،
التي إن تخلف أحد ركابها لداع أو لعذر أو
لتعذر أو لنوايا مبيتة ،فإن الرحلة لن تنطلق،
والهدف لن يتحقق ،ال بل أن ما سيحصل هو
عكس االهداف المعلنة في البرامج السياسية،
الحافلة بالمبدئيات الصادقة ،ولكن التي ال بد
ان تواجه في الوقت نفسه الواقع ،بترجمات
عملية ال بمجرد صياغات كتابية.
في معراب مشهد شبه جامع ،التقى فيه
المعارضون السياديون ،فكان حضور حزب
«الكتائب» الخطوة التي ال بد منها على
طريق تحسس خطر االستمرار بالمناكفات
العقيمة .وكان ايضا ً حضور كتلة «تجدد»
التي شغلت منذ تأسيسها موقعا ً كان من
الضروري ملؤه ،بهذا النسيج النيابي العابر
للطوائف والمناطق والقادر على أن يكون
صلة وصل بين قوى المعارضة ،وقد لعبت
الكتلة هذا الدور في االيام الماضية ،من بيت
«الكتائب» الى معراب الى الحوار المتواصل
مع «نواب التغيير».
في معراب كان الغياب األكبر لـ»نواب
التغيير» .لكنه الغياب الذي ال يحتسب ألن
ليس المطلوب الحضور الشخصي لهؤالء،
بل التنسيق لتحقيق االهداف الكبرى وفي
مقدمها االستحقاق الرئاسي ،الذي يديره
«حزب الله» بغرفة عمليات واحدة وبعقل
بارد ال مكان فيه للسفسطة واستباق
األولويات واستباق التوقيت المناسب لكل
خطوة.
وفق هذه القاعدة فإن نفير جعجع الذي
يفترض أن يطبق على الجميع سواسية وفي
طليعتهم كتلة «القوات اللبنانية» ،يستلزم
استمرار الحوار توصالً للجهوزية الرئاسية،
التي تعني أن اكثر من  64صوتا ً قد توافقوا
على مرشح واحد ،وان هؤالء قد تخطوا
النقاش في المواصفات الى اختيار اسم
لخوض معركة رئاسية ال تراجع فيها ،مهما
مارس «حزب الله» من ضغوط ومهما طبق
من تكتيكات الفراغ التي بها أوصل العماد
ميشال عون الى قصر بعبدا.
بهذا التوافق المفترض يمكن مواجهة
مرحلة الشهرين المقبلين اللذين قد يشهدان
تحديد جلسة او جلسات يتيمة من قبل
الرئيس نبيه بري على طريقة الغارة
المفاجئة ،التي ال تترك للخصم الفرصة
والوقت لترتيب البيت وال للتعامل مع حدث
مفاجئ.
الجهوزية التي اطلق جعجع من اجلها
النفير ،تعني أطرافا ً محددة في مقدمها
«نواب التغيير» ونواب الحزب «التقدمي
االشتراكي» ،ولكل من هاتين الفئتين
حساباتها المختلفة ،التي تصعّ ب او تسهّ ل
المهمة.
طوى جعجع صفحة ماضية معلنا ً اليأس
من هذا العقم المستمر المسمى «توافق» .هذا
المسمى بات عنوانا ً لهدر الوقت وللهروب
الى االمام في لعبة قاتلة عاشتها قوى 14
آذار ،منذ العام  2005والى اليوم ،مرورا ً بكل
المحطات التي شهدت التراجع الكبير أمام
مشروع «حزب الله» ،ومنها محطة  7ايار
واتفاق الدوحة واسقاط حكومة الرئيس سعد
الحريري ،واخيرا ً انتخاب العماد عون رئيسا ً
لسنوات الجحيم .إنه الموعد مع المواجهة
ألنها باتت المالذ االخير بعدما اخرج «حزب
الله» خصومه من كل المالذات اآلمنة.
شهران هما االختبار الجدي لقدرة
المعارضات على توحيد الهدف وكيفية
تحقيقه ،واال فإن سيف الفراغ والتعطيل،
وكواليس الترسيم ،قد تعيد القدرة لـ»حزب
الله» على إعادة طرح واحد من اثنين ،باسيل
او فرنجية ،وعندها ال يعود للتبرير اي معنى
حتى ولو كان منمقا ً بأجود عبارات األدب
السياسي.
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التقى زغيب وتبرّأ من مواقف ُنسبت إليه ويسعى إلى دخول سعدنايل

نائب «"حزب الله"» في زحلة :حركة باتجاه بلديات القضاء
زحــلــة  -لـوســي بــارســخــيــان
أثــارت الحركة التــي بدأها نائب
«حزب اللــه» رامي أبو حمدان يف زحلة
يف األيام املاضية ،إهتمام متابعي الشأن
الســيايس يف زحلة وقضائها .فبعدما
كان األخري قد انقطع عن املشــاركة يف
اإلجتماعات واللقــاءات النيابية حول
طاولة بلدية زحلة تلبية لدعوة رئيسها
اىل رضورة االتّحاد حول الشأن اإلنمائي،
ظهر يف قرصها البلــدي يوم الخميس
املــايض ،يف لقاء بعيد مــن اإلعالم مع
رئيس مجلسها البلدي أسعد زغيب.
وذكر أن اللقاء حمل كالما ً إيجابياً،
لجهة التأكيد عىل دور زحلة يف محيطها،
وذلــك بعد موجة ســخط أثارها كالم
مرسب عن أبو حمدان خالل دردشة مع
ّ
صحافيي املنطقة ،حمّ ل خالله بمواقف
أرصّ يف لقائه زغيب عــى التربّؤ منها،
وفقا ً للمعلومات.
وكشــف أبو حمدان عن اإلهتمام
الذي يوليــه األمني العام لـ»حزب الله»
حسن نرصالله ملنطقتني تحديداً ،جبيل
وزحلة ،وتوصيتــه بالتجاوب التام مع
مالحقــة مطالبهمــا اإلنمائية ،وهما
الدائرتان اللتان يشــ ّكل فيهما الصوت
الشيعي ثقالً أساسياً ،من دون أن يكون
له أكثر من مقعــد نيابي يف ك ّل منهما،
يف وقــت ال يبدو «حزب اللــه» ضامنا ً
حلفاءه اإلنتخابيني بدائرتيهما.
بحســب ما نقل عن زيــارة أبو
حمدان لبلديــة زحلة ،فــإن توجّ هه
كان للمشــاركة يف اللقــاءات التــي
يعقدهــا نواب زحلة شــهريا ً بالقرص
البلدي ،ولكنــه تراجع عن األمر بعدما
قاس من نــواب «القوات
قوبل بكالم ٍ
اللبنانية» ،معتربا ً أنهم سارعوا للرد عىل
مرسبة عنه ،من دون التأكد من
مواقف
ّ
ّ
دقتها ،وفقا ً لتربيراته.
إال ّ
أن مبادرتــه الفردية يف املقابل
تسرتعي إهتماما ً حول أهدافها الخفية،
والتوجّ س من الحساسيات التي يمكن
ّ
تتوقع
أن تخ ّلفها .ويف هــذا اإلطار ،ال
مصادر متابعــة أن يتأثر مجلس بلدية
زحلة كثريا ً بهذه الحساســيات ،وهو
مجلــس بلــدي حافظ لواليــة كاملة
عىل انصهــار أعضائه الذيــن تتنوّ ع
إنتماءاتهم الحزبية ،حتى بعدما إنفرط
عقد «أوعا خيك» الذي جمع «القوات»
و»التيار الوطني الحر» ،ليخرج املجلس
من اإلنتخابات النيابية األخرية من دون

الحشيمي :ال مساومة على الثوابت ...أما في اإلنماء فمستعدون للتعاون

أرضار تقريباً.
صدر ،كمــا تؤكد مصــادره ،واعتربه
لقاء أبو حمدان يف قرص بلدية زحلة
مكمالً لإلنفتاح عىل التعاون يف القضايا
ّ
يتوسع ليض ّم أعضاء من املجلس ،بل
لم
اإلنمائيــة .وبحســب املصــادر ،فإن
اقترص عىل رئيس البلدية الذي يرصّ عىل
الشــوبايص لم يرفض اللقاء مطلقاً،
وإنما ّ
أنه «غري محسوب عىل أي من األطراف
فضل أن يعقد يف دارة الحشيمي،
ّ
السياســية يف املدينة» ،ما يعترب نقطة
تحفظ عليه الحشــيمي ملا
األمر الذي
قوة تســاعده عىل مخاطبة ك ّل نواب
يمكن أن يخ ّلفه من انطباعات سياسية
املدينة بموضوعيــة ،وخصوصا ً عندما
بعيدة من األهداف التــي طلب ألجلها
دعاهم اىل توحيد الجهد اإلنمائي لضمان
اللقاء.
إنتزاع حقــوق القضاء
يؤكد الحشــيمي أن
بالخدمات ،علما ً أن أبو
دوره إنتهــى عنــد هذا
حمدان لــم يتواصل مع
الحــدّ ،واللقــاء لم يتم
أبو حمدان وخالفًا
زغيب مبــارشة بتحديد
حتى اآلن ،مســتغربا ً أن
تحمل رسالته التي نقلها
موعــد للقائــه ،وإنما لما فعله في زحلة
طلب موعدا ً عرب سكرتري أراد دخول سعدنايل للشــوبايص أكثــر ممّ ا
مكتبــه ،وكان توافــق
تحمل ،خصوصا ً أن نواب
عبر وساطة من زميله
بينهما عىل أهمية إبعاد
زحلة ق ّرروا التعاون يف ما
النائب عن المقعد
السياســة عن البلديات
بينهم بالشــق اإلنمائي،
والعمل يدا ً واحدة إلنماء السني بالل الحشيمي هذا باإلضافة اىل تعاونهم
املناطق.
يف مختلف اللجان النيابية
ولكن إذا كانت زيارة نائب «حزب
التــي جرت فيهــا تســويات لتجمع
اللــه» لبلدية زحلة قد مــ ّرت من دون
األطراف السياسية.
إال أن لقاء سعدنايل يكتسب بعدا ً
إثــارة الضجيج ،فإنها لــم تكن بهذا
اليرس مع رئيس بلدية سعدنايل حسني
آخر بحسب املصادر ،خصوصا ً أنه جاء
ّ
الشــوبايص ،عىل رغم إبداء األخري كما
لفض
بعد أيام من تدخل أبــو حمدان
تؤكد املصــادر اإلســتعداد للقاء أبو
اإلعتداء عىل منشــآت رشكــة كهرباء
حمدان وإنما خارج أروقة البلدية.
زحلة من قبل أفراد من عشرية ابو جبل
وبحسب املعلومات فإن أبو حمدان
يف حي العمرية بمنطقة سعدنايل.
وخالفــا ً ملا فعله يف زحلــة ،أراد دخول
ويكشــف أبو حمدان يف دردشــة
سعدنايل عرب وساطة من زميله النائب
معه أنه هو أيضــا ً تفاجأ من تجاوب
عن املقعد الســني بالل الحشــيمي،
املعرتضني مع مساعيه عىل رغم التباين
خصوصا ً أن النائبني هما أبناء منطقة
الســيايس معهم ،وقــد اتفق عىل عقد
واحدة ،وقد أبديا إنفتاحا ً عىل التعاون
لقاءات أخرى مع فاعلياتهم ،وقد إلتقى
اإلنمائــي منــذ أن زار أبــو حمدان
جز ٌء منهم الحشيمي أيضاً ،حيث أفىض
الحشيمي لتهنئته بعد انتخابات سادها
التواصل عربه مع رشكة كهرباء زحلة
اىل إسقاط األخرية ّ
خطاب تصعيديّ بينهما ،ور ّد الحشيمي
حقها باإلدّعاء عىل
الزيارة بأخرى.
من إعتدوا عىل عمالها ومنشــآتها كما
تقبّل الحشــيمي الطلــب برحابة
كانت قد لوّحت يف بيان لها.

أبو حمدان

إذاً ،ماذا يريــد النائب أبو حمدان
من سياســة اإلنفتــاح؟ وإذا كان هذا
اإلنفتاح هو الهدف فعالً ،فلماذا لم يبدأ
أوال ً بالتواصل مع زمالئه يف البقاع الذين
عقدوا أكثر من اجتماع؟
هذه التســاؤالت تشــ ّكل منطلقا ً
لهواجس البعض من حركة أبو حمدان،
وينتظــرون أن تكشــف األهداف غري
املعلنة لـ»حــزب الله» مــن خاللها،
ويضعونها يف إطار تطويع املجتمعات
إنطالقا ً من حاجتها.
ومع ذلك يرصّ الحشيمي عىل تلقف
املبــادرة بإيجابية ،ويؤكــد أن الفصل
ممكن بني الحاجات اإلنمائية واملواقف
السياســية ،ويقول «يف السياســة ال
أحد يمكنــه أن يطوع اآلخــر ،ونحن
خطنا واضح ونهائــي ،ونؤمن بثالثية
الجيش والشعب والوطن ،وال مساومة
عىل الثوابت التي خضنا عىل أساســها
اإلنتخابات ،أما يف اإلنماء فمســتعدون
للتعاون مع أي كان».
ويذكــر الحشــيمي «بــأن هذا
التواصل ليس محصورا ً بقضاء زحلة،
إنما جاءت التسويات يف تشكيل اللجان
النيابية لتك ّرسه ،وبرأيه ،إن «حزب الله»
مكوّن موجود يف مجتمعنا ،وال يمكن أن
نتجاهله ،وعندما ينتخب النائب ينتخب
لكل الناس وليــس لطائفته ،والناس
كلهم أيا كانت طائفتهم يتشــاركون
هموم الكهربــاء وامليــاه والطرقات
وغريها من امللفات امللحة».
ويبقــى الســؤال ،إذا كان النواب
قادريــن حقــا ً عــى اإلقتنــاع بهذه
الحقيقة ،فكيف سيتمكنون من إقناع
ناخبيهم بذلك ،بعدما شحنت النفوس
اىل أقــى الحدود خــال اإلنتخابات
النيابية املاضية ،ليتمرتس كل طرف من
ناخبيهم بمواجهة اآلخر؟

مســـاحة حـــرّة

مقاومة بدون احتالل
الـدكـتـور شـربـل عــازار

(*)

الشعب الفرنيس يف الحرب العامليّة الثانية انتظم
او التحق بصفوف املقاومة الفرنســيّة ملواجهة نري
االحتالل النازي لبالده.
الشــعب الهندي ،الشــعب الفيتنامي ،الشعب
الكمبودي ،الشــعب الجزائري ،شعوب دول اوروبا
الرشقيّة ســابقا ً وغريها الكثري من شعوب العالم
لجأت اىل اعتماد خيار املقاومة العســكريّة او حتى
السلميّة كالعصيان املدني يف مواجهة احتالل بالدها.
هكذا فعل الشعب اللبناني يف مواجهة الهيمنات
واالحتالالت الفرنســيّة والفلســطينيّة والسوريّة
واالرسائيليّــة .لكن لم يخربنــا التاريخ القديم وال
الحديث عــن مقاومة اكملت عملهــا بعد خروج
املحتل.
بعد خــروج املحتل ،تح ّل املقاومات نفســها
وتس ّلم سالحها لجيش بالدها وتُناط مهمّ ة الدفاع
عن الوطن بالدولة الرشعيّة وبقواها العســكريّة
واالمنيّة الرشعيّة حرصاً ،وعند الحاجة تســتدعي
الدول قوى االحتياط لديها والعسكريّني املتقاعدين،
وعند الح ّد األقىص والخطر الداهم تســتنفر الدولة
الرشعيّة ك ّل شعبها من أجل مواجهة أيّ احتالل.

ّإل يف لبنــان ،وتحت يافطــة مقاومة املحت ّل
الصهيوني الــذي أصبح خــارج األرايض اللبنانيّة
منذ العام  ،2000يُســيطر «حزب اللــه» ،ا ُمل َؤد َلج
وا ُملمَ وَّل من دولة خارجيّة ،عىل قرار السلم والحرب
وما يســتتبعه ذلك من سيطرة عىل املعابر واملرافق
واملرافئ وغريها ،ويحتفظ بالتايل برتســانته التي
يُخربنا كل يوم أنّها تتضاعف أضعافا ً مُضاعفة.
فهل يستطيع «حزب الله» أن يُرشدنا اىل أماكن
تواجد االحتالل الصهيوني عــى األرايض اللبنانيّة
لكي تت ّم مقاومته؟ هل يف مزارع شــبعا وكفرشوبا
والجانب الرشقي من بلدة الغجر كما يقول؟ هل من
دليل عىل ذلك والدولــة اللبنانيّة لم تُث ِبت حتى اآلن
ملكيّتها لهذه املناطق التي ما انف ّكت إرسائيل تُعلن
كأراض كانت تحت سلطة
أنّها احتلتها مع الجوالن
ٍ
الدولة السوريّة؟
هل تحت ّل إرسائيل حقل كاريش الواقع جنوب
الخــ ّ
ط  ،29فيما الدولــة اللبنانيُــة وبعد عراضة
إعالميّة رئاسيّة لم تُرسل اىل األمم املتحدّة ايّ كتاب
أن حدود لبنان هي الخط  29وليس الخ ّ
يشري اىل ّ
ط
 23كما أبلغ لبنان االمم املتحدة يف العام  2012بعد
مفاوضات غري مبارشة مع العدوّ الصهيوني جرت
تحت رعاية الرئيس نبيه ب ّري شــخصياً؟ أين هو

ّ
اللبناني عليه
لينقض كل الشعب
املحت ّل الصهيوني
ّ
إذا ما طلبت دولته ذلك؟
مُلفت األمر الواقع الذي يتباهى به «حزب الله».
ّ
املســرات ومئة وخمسون
مئة الف مقاتل ،ومئات
ألف صاروخ ملحاربة احتالل خــرج منذ  22عاماً.
هل لنا أن نســأل ونتســاءل ،يف مواجهة مَ ن هذه
الرتسانة؟
إستعارة من الراحل الكبري البطريرك صفري،
أخىش ما نخشــاه ،ان تكون هذه الرتسانة يف
مواجهة الرشعيّة اللبنانيّة وفكرة إنشاء دولة لبنان،
إذ تعترب قيادات «حزب الله» ّ
أن ك ّل ما هو قبل
تأســيس الحزب منذ أربعني ســنة من جنتا تحت
ّ
وكأن لبنان لم تذكره
اإلمرة اإليرانيّة ،كأنّه لم يكن،
التــوراة وال كان أوّل إمارة يف هــذا الرشق وال كان
جبل لبنان بشبه استقالل ذاتي حتى تحت االحتالل
العثماني ،وال م ّر لبنان بنظــام القائمقاميتني وال
بعهــد املترصفيّة وال أُعلنت دولتــه يف العام 1920
كأول دولة مستق ّلة يف هذا الرشق.
بالنسبة لـ»حزب الله» لبنان ُو ِلد يوم تأسيسه
منذ أربعني سنة.
«حزب الله» لم يقرأ كتب التاريخ.
(*) عضو الجبهة «السياديّة من أجل لبنان»
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غاب اإلنترنت أه ً
ال بالبوسطجي :لم يحصل ذلك حتى أيام الحرب

الـ»" »"ALOاختفت وأرقام الطوارئ خارج الخدمة
فاإلنرتنت مقطوع.
الـنـبـطـيـة  -رمــال جــونــي
وفق املصادر فإن موظفي اوجريو
ماضــون يف ارضابهم حتــى تحقيق
الجنوب معــزول عــن العالم ،ال
املطالــب ،وال عــودة اىل العمل قبل ان
اتصاالت ،ال انرتنــت ،ال تواصل وال من
تصبح القــرارات واقعاً ،وتؤكد املصادر
يحزنون ،فــارضاب موظفي «أوجريو
ان «قطاع االتصاالت هو القطاع الوحيد
وألفا وتاتش» شــل القطــاع وادخل
املنتج يف البلــد ،والذي يدر امواال ً طائلة
الناس يف عزلتني واقعيــة وافرتاضية،
عىل الدولة ،وان مــا يطالب به العمال
والـــ» »ALOاختفت حتــى من عالم
واملوظفون ما هو اال حقهم املرشوع»،
«الواتساب».
وال تخفي ان «االرضاب
إنشــغل النــاس
سينعكس سلبا ً عىل البلد
يف البحــث عــن حــ ّل
ويعطــل كل التحركات
للتواصل ،كل املحاوالت
توقفت كل إمدادات
فيه ،فكل يشء مرتبط
باءت بالفشــل ،االرقام
الســاخنة والطارئــة التواصل
ّ
وتعطلت حركة باالتصاالت ،ما يعني ان
المصارف والدوائر وكأننا الدخــول يف العزلة بات
خارج الخدمة.
كيف ينظــر الناس عدنا إلى العصر الجاهلي قاب قوســن أو ادنى»،
الفتــة اىل ان «الدولة لن
اىل واقعهــم الجديــد؟
تصمد طويالً امام ارضاب هذا القطاع،
غاب االنرتنت ،أهالً بساعي الربيد ،وقد
الذي يطالب موظفــوه برفع الرواتب
يعود دوره هذه االيام يف ظل بلد مشلول
وبدالت النقل وفق منصة صريفة أسوة
وعاجز عن معالجة ازماته .احد ال ينكر
بموظفي ألفا وتاتش».
ان االتصــاالت هي «قلــب البلد» ومن
وتشــر املصــادر اىل ان تبعــات
دونهــا ينهار ،كما حصــل امس حيث
االرضاب بــدأت تتمظهــر مع خروج
توقفت كل امــدادات التواصل وتعطلت
السنرتاالت عن الخدمة بسبب نفاد مادة
حركة املصارف والدوائر وكأننا عدنا اىل
املازوت ،ناهيك عن االعطال التي بدأت
العرص الجاهيل ،حتى يف خضم الحرب
تربز وال يوجــد من يعالجها الن العمال
لم ينقطع التواصل ،اما يف دولة الســلم

البوسطجي العتيق أبو ناصر

يف حالــة ارضاب ،وتؤكد أن ال ثقة بأي
قــرار يصدر ،وال عــودة اىل العمل قبل
ان تصبــح الرواتب وفق صريفة ومعها
بدالت النقل.
أمام هــذا الواقع املريــر ،يبدو ان
أيام البوسطجي ســتعود ،وقد ينفض
ابو نارص البوسطجي العتيق يف منطقة
النبطية الغبــار عن دراجتــه النارية
ومحفظته الجلديــة ،ويعيدها للخدمة

بعد سنني من التقاعد ،يضحك ابو نارص
حني تســأله عن «االتصاالت» فيجيبك
برسعة الربق «مــا يف اتصاالت هااليام
مقطوعة» .لم يســبق ان م ّر عىل لبنان
زمــن مماثل ملا هو عليــه اليوم ،حتى
زمن الحرب واالحتــال بقي ابو نارص
مواظبا ً عىل عمله ،ينقل الرســائل بني
القرى والبلدات ،فالناس كانت تنتظره
بإبتسامته حامالً لهم مكاتيب الفرح.

نفايات وروائح كريهة وانقطاع الكهرباء واإلتصاالت وكلفة اإلشتراك

إضراب موظفي «"أوجيرو »" يعزل صيدا ومنطقتها

يضحك يف رسه وهو يقــول« :معقول
يرجع زمــن البوســطجي» ،واكثر ما
يفاجئه ان «االتصاالت مقطوعة يف زمن
االتصاالت« ،اي رزق الله ع زمن املكتوب
والشنطة» ،يقول متنهداً.
أعاد انقطاع التواصل البوسطجي
اىل الواجهة ،ففي بلدة يحمر الجنوبية،
ما زال ابو نــارص الثمانيني محتفظا ً
بعدّتــه ،خبّأها للزمن ،فهي بالنســبة
اليه مفتاح الفرح «اذ كنت أنقل الفرح
اىل الناس ،عىل عكــس هذه االيام باتت
االتصاالت تنقل الهــم للناس» .يجزم:
«ان زمــن البوســطجي ،ورغم طول
االنتظار ،كان هنــاك قيمة للمكتوب،
بينما اليوم الرســالة برسعة الربق وال
قيمة لها ،تحذف برسعة ،واملضحك انها
تحتاج اىل انرتنت واالنرتنت مقطوع».
ال يشء مستبعدا ً هذه االيام ،فالدولة
تنتظر رسالة املبعوث االمريكي آموس
هوكشــتني بفارغ الصــر ،وموظفو
اوجريو ينتظرون جواب الحكومة عىل
احر من الجمر ،والبوســطجي ينتظر
متغــرات الصورة ليبنــي عىل اليشء
مقتضاه ،فقط يف لبنــان القديم يعود
وعىل عجل ايضــاً ،فأهالً بكــم يف بلد
الالإتصاالت.

قائد الجيش إلى إيطاليا
أعلنت قيادة الجيش عرب موقعها عىل «تويرت» أن قائد الجيش
العماد جوزاف عون ،غادر لبنــان متوجها ً إىل إيطاليا ،حيث يلبي
دعوة رئيــس أركان الدفاع اإليطايل األدمــرال Giuseppe CAVO
 DRAGONEللبحث يف ســبل التعاون بني الجيشني وكيفية دعم
املؤسسة العسكرية.

«"سيدة الجبل »" لنواب المعارضة:
إتفقوا على رئيس أو استقيلوا

تراكم النفايات في صيدا

صــيــــدا  -مــحـمــد دهــشــة
منذ بــدء األزمــة االقتصادية واملعيشــية
الخانقة لم يلتقط اللبنانيون أنفاســهم بعد ،كل
يوم يعيشون أزمة جديدة تنتقل بهم من دوامة اىل
أخرى ،تنحدر بهم نحو املزيد من اعماق اإلنهيار
الكبري ،بينما ال تلوح يف األفق بوادر حلول قريبة،
وسط خشية من الفراغ الرئايس والتعثر بتشكيل
حكومة جديدة.
أزمات صيدا مثــل باقي غالبيــة املناطق
اللبنانيــة ،وجديدها القديــم انقطاع االتصاالت
الهاتفية والخليوية مــع االنرتنت جراء االرضاب
املفتوح الذي ينفذه موظفو «اوجريو» ،اضافة اىل
رشكتي الخليــوي «تاتش والفا» ،ما جعل املدينة
جزيرة معزولة عن محيطها وسط ارباك وفوىض
يف االسواق واالدارات بعدما توقفت كل املعامالت
التي تعتمد عــى النت او االتصــاالت بمختلف
انواعها.
وبتأفف كبري صب الشــاب الجامعي عمر
الحلبي جام غضبــه عىل انقطــاع النت ،وقال
لـ»نــداء الوطن»« :اعمل بالتســويق مع رشكة
تعتمد عىل االنرتنت براتب شــهري متواضع ،من
اجل تســديد رســوم الجامعة واكمال السنوات

الدراســية ،اليوم كما االسبوع املايض عانيت من
هذا االنقطاع وسط اســتياء من االدارة .يبدو ان
االنرتنت اضيــف اىل االزمات الجديدة املفتعلة من
البنزين واملازوت اىل االدويــة والطحني والخبز،
لم يرتكوا لنا اي بارقة امــل للبقاء يف هذا البلد».
وشهدت املدينة ازدحاما خانقا وغري مسبوق مع
بداية االسبوع ،حيث توقف السري عند مستديرات
«الشهداء والنجمة والعربي» ،ناهيك عن الشوارع
الرئيســية والفرعية ،بعدما اضطر املواطنون اىل
قضاء احتياجاتهم بأنفسهم خالفا للسابق حيث
كانت الغالبية منهم تعتمد عىل خدمة «الدليفري».
ويقــول امليــاوم يف هذه الخدمــة عبد الله
ســمهون لـ»نداء الوطن» :لقد ارضبوا من اجل
تحسني عيشهم وزيادة رواتبهم ونحن معهم يف
هذا الحق ،ولكنهــم قطعوا برزقنا ،فال انرتنت او
اتصاالت ،وبالتايل فان كل طلبات التوصيل الغيت
بانتظار عــودة النت ،كيف ســنؤمن مرصوفنا
اليوم؟».
هذه املــرة الثانية التي تشــهد فيها املدينة
انقطاعــا ً باالنرتنت واالتصاالت خالل اســبوع
واحد مــع بــدء موظفي»اوجــرو» ارضابهم
املفتوح للمطالبة بتحسني رواتبهم والتقديمات
االجتماعية وبــدل النقل وأجــرة عمل اضافية

لتتناسب مع الغالء وارتفاع االسعار جراء االزمة
التي حولت رواتب موظفي القطاع العام ارقاما ً
بال قيمة.

أزمة النفايات

وعىل وقع أزمة النــت واالتصاالت ،تفاقمت
مشكلة النفايات يف املدينة ،بعدما تراكمت بشكل
غري مســبوق نتيجة عدم جمعها بسبب ارتفاع
كلفة النقل وتوقــف املعمل الذي ينئ تحت خطر
االقفال ،وباتت يف كل حي وشــارع وحارة ،وامام
املدارس واملستشفيات واملســتوصفات واملراكز
الصحية واملســاجد وتحارص عربــات الخضار
واالرصفة ،يف مشهد مقزز وسط انتشار الروائح
الكريهة والقوارض جراء ارتفاع درجات الحرارة
والرطوبة.
وقالت ميســون الرواس لـ»نداء الوطن»»:
لقد اختنقنا ونكاد نموت من اشتداد الحرارة ومن
الروائــح الكريهة معاً ،نحــن عالقون بني فكي
اختناق ال نســتطيع فتح النوافذ للتهوئة بسبب
الروائح بينما التيار الكهربائي يف انقطاع دائم ،وال
نستطيع تشغيل املكيف ،بينما مرصوف اشرتاك
املولد الخاص كبري ومكلف ،لقد اخرتنا «الخنقة»
الطبيعية عىل «الضيقة» املالية والله املستعان».

إعترب «لقاء ســيدة الجبل»
انــه ،مع بــدء رسيــان املهلة
الدســتورية النتخــاب رئيس
جمهورية يدخل لبنان مجددا ً «يف
مرحلة خطرية عىل املســتويات
السياسية واالجتماعية واألمنية
مــع عــودة خطــر االغتياالت
السياســية ،وذلك عــى تقاطع
لحظتني :داخلية عنوانها الرصاع
عىل رئاســة الجمهورية فضالً
عــن تفاقم اإلنهيــار عىل أبواب
الشتاء ،واقليمية عنوانها الرصاع
والتجاذب حــول االتفاق النووي
مع إيران».
والحــظ املجتمعون يف بيان
بعد اجتماعهم الدوري انه «أمام
واقع كهذا ،وعوض أن تســعى
القــوى السياســية املمثلة يف
الربملان إىل تــدارك هذه األخطار
فتعمــل وتضغــط إىل إجــراء
االنتخابات الرئاسية ضمن مهلها
ّ
وكأن
الدستورية ،فهي تترصّ ف
الفراغ الرئايس واقع حتما ً وتبني
سياســاتها عىل هذا األســاس
وتمأل الوقت الضائع بالخطابات
والترصيحــات كثرية الكالم لكن
الفاقــدة ألي ترجمة سياســية
عملية».
وحمّ ل اللقاء «النواب الـ128
جميعا ً املســؤولية عن تداعيات
الفــراغ الرئايس عــى املجتمع
اللبنانــي ،وحمّ ل نواب املعارضة

مســؤولية مضاعفــة بنا ًء عىل
الوعود بالتغيــر التي أغدقوها
عىل اللبنانيني عشية االنتخابات
النيابية وغداتها» ،مثمّ نا ً يف الوقت
نفســه «التطوّر اإليجابي لنواب
التغيري والذي تالقى مع املواقف
املعلنة للقاء ســيدة الجبل» ،ولو
جزئياً .ولكن أيضا ً إمّ ا أن يتوحّ د
نواب املعارضــة خلف مرشوع
لبناني لرئاســة الجمهورية يف
مواجهة املــروع اإليراني لها
والذي يقــوده «حزب الله» ،وإما
فليستقيلوا ألنهم نكثوا بوعدهم
للبنانيني وألنهم أرضّ وا بهم».
وأعلــن اللقاء انــه «يقف
مذهوال ً أمــام التنافس املحموم
لتحديــد مواصفــات رئيــس
الجمهورية ومن الجهات كافة،
بينما هذه املواصفات محسومة
ومحــددة يف مقدمة الدســتور
وهي تقوم عىل التــزام رئيس
الجمهورية بــاألركان الوطنية
الثالثــة :نهائية الكيان اللبناني
وعروبته وعيشه املشرتك .هذه
األركان الثالثــة هــي خريطة
الطريق الوحيدة النتخاب رئيس
لبناني للجمهوريــة اللبنانية،
وأمّ ــا الطــرق األخــرى فهي
ســتوصل إىل قرص بعبدا رئيسا ً
إيرانيا ً للجمهوريــة اللبنانية،
وســاعتذاك لن يفيــد البكاء
ورصير األسنان»!

٦

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٢٦الســـنة الـرابـعـة

ّ
رمال للتعالي عن الصغائر واإلقدام على وحدة الشجعان

ن من الجامعة اللبنانية الثقافية
نداء ثا ٍ
"العودة الى الجذور" من أجل توحيدها
أطلقت الجامعة اللبنانيــة الثقافية يف العالم
«العودة اىل الجذور» برئاســة شكيب رمّ ال نداءها
الثاني لتوحيد الجامعة وتفعيل حضورها االغرتابي
والوطني ،وضمنته آليــة واضحة لتوحيد الفروع
بعد تحويل املؤتمر العاملي الذي دعت اليه رئاســة
عباس فــواز ،اىل «فرصة للتوحيد» تحت ســقف
نظام الجامعة الداخيل .وقد ارسل رمال نص النداء
اىل الرؤســاء الثالثة واىل وزير الخارجية واملغرتبني
عبدالله بوحبيب ،باإلضافة إىل نســختني لكل من
الرئيسني عباس فواز ونبيه الرشتوني .الدعوة تأتي
بعدما كان أطلق «نداء لكل من الرئيســن عباس
فواز ونبيه الرشتوني عشــية املؤتمــر االغرتابي
االقتصادي الذي عقد يف بريوت بتاريخ  18و 19آب
املايض بدعوة من رئاســة السيد الرشتوني .وبعد
محاولتنا الصادقة للتقــارب والوحدة التي أقدمنا
عليها خالل والية وزير الخارجية األسبق ناصيف
حتي وبالتنسيق مع ســعادة السفرية فرح بري،
وهي املحاولة التي عُ ّلقت نتيجة ترصفات خالفت
روح التفاهــم األويل الذي رســمناه معاً» .وهي
دعوة «للقاء حواري بروح ايجابية للتوصل إىل آلية

توحيدية نصــل معها اىل تحويل املؤتمر الذي دعت
اليه رئاسة فواز يف  10و 11من ترشين الثاني املقبل
فرصة لتوحيد الصفوف».
واآلليــة «التي نقرتحها تقــي بأن ينتخب
رئيــس يكون موضــع إجماع األطــراف الثالثة،
وموضع ثقتهم ،وتوكل اليه وضع اآللية التنفيذية
لتوحيــد الجامعة بدءا ً من توحيــد ودمج الفروع
حيث يوجد فرعــان أو أكثر ومن ثــم إعالن حل
مختلف األطر بإستثناء االطار الذي يرأسه الرئيس
موضع االتفاق والتوافق».

الـثـلـثـاء  ٦أيلول 2022

أنباء عن هرب قبطان الزورق وتركهم في البحر

لبنانيون عالقون في مالطا يطلبون النجدة
األطفال تنفد ،ولم تحاول القوات اإليطالية إنقاذهم رغم
الشمــــال  -مـــايز عبيـــد
املناشــدات التي قاموا بها .ويف اتصال لـ»نداء الوطن»
مــع أ ّم أحد الشــبان من بلدة ببنني العكارية أشــارت
يبــدو أن عهد جهنم مرصٌّ عــى أال تنتهي واليته
بلوعة وحرسة إىل أن «األوضاع املعيشية السيئة هي التي
وهناك لبناني مقيم عىل أرض الوطن .ويف ظل هذا العهد
كانت الدافع األسايس وراء خروج إبنها بهذه الطريقة».
وما فيه من أزمات ،وأمام ما يعانيه املواطن من قساوة
وأضافت« :يف اإلتصال معه كان خائفا ً جدا ً عىل نفســه
العيش ،ومنعه من اإلستحصال عىل جواز سفر بالطرق
وعىل من معه وقال يل يا أمي حاويل تعميل يش إلنقاذي».
القانونية للهرب من هذا الجحيم ،،لم يعد أمام اللبناني
وناشدت األم اللواء عباس ابراهيم مدير عام األمن العام
يف مناطــق الفقر عكار وطرابلس إال الهجرة هربا ً عرب
وكل املسؤولني واملعنيني من أجل التواصل مع الحكومة
البحر.
اإليطالية والعمل معها عىل إعادة إبنها والعالقني معه».
ال يكاد يمر يوم إال ويستفيق الناس عىل خرب جديد
حتى اآلن ال يزال التحرك الرسمي
يتعلق بهذه الهجرة ،وجديده أن أكثر
اللبناني حيــال هــذه القضية دون
من  60شــخصا ً مهاجرا ً يف رحلة غري
املستوى ،يف وقت تسود املخاوف األهايل
رشعية عالقــون اآلن يف مالطا ،بني
اليونان وإيطاليــا ،وكانوا قد غادروا رحالت الهجرة غير الشرعية يف بلدة ببنني عىل مصري أبنائهم الذين
تع ّ
طل بهم املركب وساءت بهم األحوال،
األرايض اللبنانية عرب البحر قبل  4أيام من مناطق الشمال وعكار
وسط حديث عن هرب سائقه وتركهم
عىل متن مركب من مراكب املوت ،ولم
ال تهدأ فصولها وتؤكد
وســط املياه ،فيما ترفــض املراكب
يتم ّكنوا من الوصول إىل وجهتهم التي
مصادر مطلعة لـ "نداء
العابرة قبالتهم تقديم النجدة.
كانت إيطاليا.
يذكــر بأن رحــات الهجرة غري
رحلة هذا املركب جاءت مبارشة الوطن" أن حركتها باتت
بعد فشــل مركب آخر يف اإلنطالق إثر تحصل بشكل يومي تقريبًا الرشعية من مناطق الشمال وعكار ال
تهدأ فصولهــا ،وتؤكد مصادر مطلعة
تع ّرضه لعطــل ومالحقة الجيش له.
لـ»نداء الوطن» بأن حركتها باتت تحصل بشكل يومي
األنباء الواردة عن هذا املركــب هي ما يتواتر من خالل
تقريبا ً وال تدري النــاس إال بالرحلة التي تحصل معها
التواصل الحاصل بني الشــبّان العالقني يف عرض البحر
إشكاالت معينة ،لكن ثمة رحالت تذهب وتصل من دون
وأهاليهم ،ويشــر هؤالء إىل أنهم عالقون يف بحر مالطا
مشاكل وال أحد يدري بها.
ومعهم نساء وأطفال وبدأت مؤونتهم من األغذية وحليب

العامة ألمن الدّولة تؤ ّكد وحدة قرارها
المدير ّية
ّ

صدر عن املديريّة العامّ ة ألمن الدّولة  -قســم
اإلعالم والتّوجيه والعالقات العامّ ة ،البيان اآلتي:
دأب بعض الوســائل اإلعالميّــة عىل متابعة
افرتاءاته عىل املديريّة العامّ ة ألمن الدّولة ،يف سياق
متّصل بحادثة وفاة املوقوف الســوريّ لديها أثناء
التحقيــق ،والذي كان قد اعــرف اعرتافا ً موثّقاً،

اإلرهابي ،والذي حوّلت
بانتمائه إىل تنظيم داعش
ّ
املديريّة ّ
ملفــه إىل القضاء العســكريّ  ،منتظر ًة
انتهاء التحقيقات لديه التّخاذ اإلجراءات املناسبة،
ّ
بحق ك ّل من تثبت
وتؤكد اتّخاذ أقــى العقوبات
ّ
يختص
مخالفته لتعليمات املديريّة الواضحة ،بما
بحقوق اإلنسان ومناهضة العنف والتعذيب.

وقــد وردت يف بعــض الوســائل االعالميّة،
ٍ
خالف
ترسيبات صوتيّة وكتابيّة ،تهدف إىل تظهري
حول تحديد املســؤوليّات يف العمليّــة التي تمّ ت،
بهدف إظهار صــورة مغلوطة لقيــادة املديريّة
وضبّاطهــا ،وك ّلها من نســج الخيــال .لذا ،يه ّم
املديريّة العامّ ة ألمن الدّولة ،أن تؤ ّكد وحدة قرارها

ً
عــة مهامّ ها
وطاقاتها األمنيّــة والوطنيّة ،متا ِب
املو َكلة إليها ،بمسؤوليّة ّ
ودقة وانفتاح.
وتك ّرر املديريّة مجدّدا ً طلبها إىل وسائل اإلعالم
عىل اختالفها ،عدم ّ
أخبــار تتع ّلق بها ،تهدف
بث
ٍ
إىل إثارة الفتنة وتحريك الغرائز ،خصوصا ً يف هذه
الظروف الدقيقة التي يم ّر بها لبنان.

 18من أصل  20طالبًا يراهنون على المساعدات

ليس بالدولة وحدها يحيا الطالب الجامعي!
ظروف البلد عىل حد تعبريها" ،تنهكنا" .شعرت عند
ريتـــا بولـــس شهــــوان
العودة اىل لبنان من فرنسا ،بالتغري "االنحداري" النها
ليــس األهل مرهقــن وحدهم ،بــل ان الجيل
انتقلت من العمل يف بالد الغربــة ،إضافة اىل مرحلة
الصاعد مقبل عىل صعوبات معيشية التي ال تع ّد وال
التدريب ،اىل السوبرماركت ،مستفهمة :هل نستطيع
تحىص .فهل لدى الدولــة خطة ما لرتيحهم ليؤمنوا
الحصول عىل عمل كخريجني حديثاً ،دون استنزافنا
ويف مجالنا؟
مستقبلهم؟ ال جدوى من السؤال ،فحتى لو كان من
قصة سليم (طالب يف قطاع السياحة يف الجامعة
خطط ،هو من ينفذ .عىل هذا األســاس قررت "نداء
الكندية) مختلفة النه ق ّرب املســافة بني اختصاصه
الوطن" أن تسال عن أحوال الطالب الجامعيني ،وسبل
تأمني األقساط .ليتضح أن  18من أصل عرشين طالبا ً
وعمله يف احد املطاعم ،هو مــدرك تماما ً ان التحول
اىل الدوالر يف األقســاط املدرسية والجامعية سيقصم
تم اســتفتاؤهم ،يتكلون عىل املساعدات الجامعية،
ظهره سائالً :ماذا أفعل؟ هل من طريقة أخرى لتأمني
وهذا الرقم ييش بحجم األعباء التي عىل كاهل الجيل
مســتقبيل ،غري العمل؟ يرفض فكــرة االتكال عىل
الصاعد.
األهل ،فأصال اهله غري قادرين عىل اقتطاع جزء من
تتكل منــال وعمرها 21عاما ً وهــي تلميذة يف
مرصوف البيت.
جامعة الروح القدس يف الكسليك ،عىل املساعدات يف
زينة مثله توائــم بني مجالها
الجامعة ،حتى مع الزيادات املرتقبة.
ومســار عملها ،تعمــل يف عيادة
إن مكتب الطالب واملساعدات ،والذي
خاصة ،وحصلت عىل هذه الوظيفة
يظهر بأنه أولوية لعــدد كبري من
العائالت والطــاب ،يخولها التأمل مدرك تمامًا أن التحويل عــر الجامعة (اليســوعية) ومن
باملستقبل ،مبتســمة .تعمل دواما إلى الدوالر في األقساط دون هذه الفرصــة ،كانت لتصبح
ال :ماذا "نادلة" .ومع ان هناك تقاربا بني ما
كامال يف ســوبرماركت قرب منزلها سيقصم ظهره سائ ً
تدرس أي الطب وتدريبها املدفوع،
هي وشــقيقتها .ل َم سوبرماركت
أفعل؟ هل من طريقة
فاملبلغ املستحق اكرب بكثري ،لكنها
هذا عمل مضن ،ألي فرد لديه دوام
آخر من الرتكيز؟ تردف :الن ال تكلفة أخرى لتأمين مستقبلي
طلبت "التقسيط" وقبلت الجامعة
بــكل "طيبــة خاطــر" عىل حد
تنقل ،ويجعلني اختلط باملواطنني،
غير العمل؟
وصفها.
واتعــرف عىل "اآلخــر" ،فال حياة
حرقة القلــب عىل الشــباب تتفاعل مع قصة
اجتماعيــة ،منذ أيام املدرســة الن هذا األمر يتطلب
مريم ،وهي طالبة آتية من مدرسة رسمية ،وال تملك
"مرصوفا ً كبرياً".
رفاهية طالب املــدارس الخاصة ،والجامعة اللبنانية
هذه حال ميشلني شــقيقتها ،طالبة ترجمة يف
شــبه معطلة ،وحلمها فقط أن تحصل عىل وظيفة
الروح القدس  -الكســليك ،التي حصلت عىل منحة
يوما ً ما ،بشــهادة جامعية ،دونها هي شبه متأكدة
إضافة اىل املساعدة من الجامعة ،عرب مكتب مساعدة
ان ال مكان لهــا ال باملجتمع ،وال بالحياة املهنية ،وال
الطالب ،حازت عىل منحة سفر اىل أوروبا لتستمر يف
إمكانية لدمجها وستبقى حبيسة "السوبرماركت"
التخصص بالرتجمــة ،وكادت ان تبقى هناك ،لو ان
كما تصف نفسها ،ممازحة :وحتى قد ال اجد هنا( ،أي
األولوية لوطنها ،اذ ان شــهادة الوطن هي "كارت"
السوبرماركت) فارس االحالم .كل هاجسها ان تصبح
مــرور اىل الخارج يف وقت الحق .تركز ميشــلني عىل
طبيبة رشعية ،فهي تهوى حــل معضالت الجرائم،
العلوم السياسية والدبلوماسية يف مسريتها ،وتعرتف
غري انها لم تســتطع حتى الساعة حل معضلة دفع
أنه بفضل "الروح القــدس" وصلت اىل الخارج ،لكن

طالب جامعيون أمام جامعة الروح القدس  -الكسليك

المعركة طويلة

قســط الجامعة لتختار أي جامعة ستدخل .بعض
الطالب ال يجدون حتى ما يســاوي مرصوف املنزل،
كيف بالجامعة .هكذا تقيض جيلربت وقتها بالبحث
عن وظيفة بني املطاعم ،الدكاكني ،االفران ،محطات
البنزين ،ولكن عبثا ً تحاول! كل املعاشــات ال تكفي
لدفع اجرة الطريق للوصول اىل عتبة مبنى الجامعة.
وهذا عامهــا األخري ،ماذا ســتفعل تفكر ،فوالدتها
(االرملة) تتكل أيضا عليها ،لتســاعدها يف مرصوف
املنــزل .ال حل امامها اال ان تؤجــل العودة اىل الحرم
الجامعي ،متناســية طموحها ،فاشــقاؤها اصغر
منها ،من يعيلهم؟ الدولة؟ وتستقيص اخبار الجامعة
اللبنانية من رفيقتها مايا التي تكلمنا معها .مايا هذه
تخربنا كيف ان األســاتذة يعدلون دوامات الدراسة
عىل كيفهم ،فال تتمكن ال من العمل ،وال من متابعة
الفصل كما يجب.
يف الهجــرة كما يف لبنان ،تخــر الوالدة روز عن
حياة أبنائها يف فرنسا ،وهناك يف تلك البالد ،العملة هي
اليورو .يعمل ابنها يف "كزدرة" القطط والكالب ،حتى
لو كان طالب دكتوراه .تولــول من "اليورو هذا" ،اذ
ان هي وزوجها عليهما ان يعمال بجهد كبري ،لتحويل

مبلغ صغــر إىل اليورو .وحتى لــو كان عمل ابنها
بالنسبة اىل بعض اللبنانيني "ليس عىل القدر والقيمة"
لكن عىل حد توصيفها :هو سعيد ،كما شقيقه الذي
يتخصص يف فــن الطهي .الطالب "الشــيف" أيضا
يعطي دروسا ً خصوصية يف فن الطهي للذين يحبون
الطعام اللبناني ،فيؤمن االيجار ،اما عن القســط؟
فرتفع رأسها فخرا :أخذ قرضا ً سيسدده بسنة ،النه
ّ
"شغيل"! أي يعمل بكل ما أوتي من قوة .هذه القوة،
التي انطفت شــمعتها عند اييل (طالب حقوق) الذي
فكر بان يبيع سيارته ليســدد جزءا ً من القسط ،يف
احــدى الجامعات الخاصة ،لكن يعــرف ان فكرته
فاشــلة ،فبهذه الطريقة لن يســتطيع ان يصل اىل
الجامعة وســيدفع بدل نقل اكثر من سعر السيارة.
لجأ اييل اىل عميدة الكلية ،التي وعدته انها لن ترتك أي
طالب من الطالب خارج حرم الجامعة ،فتدور وتجول
باحثة عن منح.
يتضح بعد كل هذه الشهادات ،ان الوطن ما زال
قائما ً بفضل جهود القطاع الجامعي ،وعرق الطالب،
لكن هل فكرت الدولة ان لها دورا ً ما لتفعيل الجامعة
اللبنانية ،لتخفف اعبا ًء عن هذا الجيل؟

تحـــت المجـــهر
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هوة «"قطين" عازار» :مسار من  8كيلومترات حتى اآلن...
فيما لبنان فوق األرض غارق بمشاكله وصراعاته وفقره ،ثمة لبنان آخر تحت األرض وفي باطنها غارق بالهدوء والسكينة يتنعم بالثروة
المائية والجمال الطبيعي .عالم كان ينتظر أن يتم اكتشاف خباياه ليخرج الى الضوء منتصرًا .مغارة « قطين عازار» شكلت الحدث األسبوع
الماضي بوصول فريق فرنسي من المستغورين في بعثة إستكشافية لمشاركة الجمعية اللبنانية لدراسة المغاور  ALESفي اكتشاف
المزيد والمزيد مما تخفيه هذه المغارة من أسرار وثروات مائية وكنوز جيولوجية.
زيــزي إسـطــفــان
ســكان منطقة عينطورة املتن كانوا
يعرفــون مغارة «قطني عــازار» منذ زمن
بعيد كمأوى للماعز يف عينطورة «يضبها»
أصحابها فيها عند بدء الشتاء .مغارة عادية
لم تكــن تثري يف أهل املنطقــة اية حرشية
الستكشافها إىل أن تسلق شابان من الضيعة
هما نهرا وطوني عازار جدار املغارة ووصال
اىل ممر ضيق ال يتعدى ارتفاعه  60ســنتم
وعرضــه  50ويضيق يف مكانني ليصبح 30
ســنتم فقط .بصعوبة وتحــ ٍد اجتازا املمر
ووصال اىل بــر عميقة مرعبــة فتوقفت
مغامرتهما وعادا أدراجهما.

قصة « اكتشاف العصر»

مدخل هوة "قطين عازار"

الفريق اللبناني ـ الفرنسي على بعد  6000متر من المدخل

ما كانت القصة لتأخذ أبعادا ً كبرية ،وفق
وأكملوا املسار ليصلوا اىل ممر رائع بجماله
ما تروي لـ»نداء الوطن» بدر جبور جدعون
ميلء بالتكلسات املميزة ووصلوا اىل برئ ثانية
العضو الناشط يف مجلس شورى الجمعية
بعمق  15مرتاً .وبعدها ممر متعرج بحواىل
يلتق طوني
اللبنانية لدراسة املغاور ،لو لم ِ
 100مرت يصب يف بــر بعمق  39مرتا ً ومن
عازار بمجموعة شــبان وشابات يحرتفون
ثم برئ  9أمتار وبعدهــا برئ بعمق  43مرتا ً
استكشــاف املغاور كانوا يتمشون يف وادي
تحوي متد ّلية كلسية رائعة
عينطــورة الستكشــاف
عىل طــول البــر .الفريق
ناووس ميغاليتــي هناك.
هانــي عبــد النــور أحد جدعون :جمالية "قطين املتحمس لــم يكتف بهذه
االستكشافات الهامة وأكمل
املستكشــفني يف املجموعة،
عازار" في أهميتها
اثنان منه وهمــا بيار ابي
وفيما هــو يصغي اىل كالم
طوني يخربه عــن املغارة ،الجيولوجية بما تعطيه سعد وفادي بعينو السري يف
تحمّ س للموضوع ملعرفته من معلومات قيمة عن املغارة ليصال اىل برئ بعمق
بطبيعة التكلسات الصخرية ظروف تكون المغاور  180مرتا ً يفتــح عىل ممر
متعرج أوصل الشابني ومن
يف املنطقــة واحتمال وجود
في لبنان
بعدهمــا الفريــق اىل نهر
مغــاور فيهــا .كان ذلك يف
جويف شكل الجوهرة الخفية لهذا االكتشاف
العام  1996وعرف هاني وقتها بحدســه
الجغرايف والجيولوجي الهام.
وخربته أن هذه املغارة ســتكون اكتشاف
العرص .لم يتأخر الفريق كثريا ً يف التحضري
ثروة مائية تكشف عن نفسها
لرحلة استكشــاف ملغــارة «قطني عازار»
هنا تبدلت كل املقاييس وانتقلت مغارة
ويف عطلة األسبوع التالية انطلق فريق من
املاعــز اىل هوة ثرية غنية بمياهها الجوفية
الجمعية اللبنانية لدراســة املغاور اىل هناك
بعد أن أوصل النهــر اىل بحرية جوفية مع
ودخلــوا املمر الضيق ووصلــوا من خالله
روافد تغذيها من جهتي اليمني واليســار.
اىل البرئ التي اكتشــفوا أن عمقها  75مرتاً.
لكن الفريق لم يســتطع استكمال عملية
االستكشــايف والذهاب أبعد ملا يتطلبه األمر
بســبب بدايــة الخريف وســوء الطقس.
لكن ،إثر اكتشــاف ثروة املياه الجوفية ت ّم
وضع خطة مع املعنيني وال ســيما املكتب
االستشــاري للتنميــة  BTDوالصنــدوق
الكويتي .وجنّد فريق  ALESالستكشــاف
املغاور عديــده وعتاده لوضــع الخرائط
الطوبوغرافية للمغارة مع خبري طوبوغرافيا
فرنيس استطاع بآالته املتطورة تحديد موقع
البحــرة من ســطح األرض .وحينها كان
فريق مكــون من جوزيف تابت وبدر جبور
جدعون يعمل تحت األرض لتثبيت األجهزة
داخل البحرية فيما الخبري الفرنيس يعمل من
فوق لتخرتق موجات أجهزته  425مرتا ً من
الصخور وتصيب البحرية يف وسطها لتحدد
موقعها.
إمتداد أفقي لسلسلة من اآلبار

بعدها بــدأ مرشوع اســتخراج املياه
الجوفية لتغذية أكثر من  17قرية يف املتن يف
انجاز مذهل .بدأ العمل عىل تركيب املضخات
لسحب املياه واســتغالل ما تم اكتشافه يف
هوة قطــن عازار .لكن العمــل لم يتوقف
هنــا فاملغارة ال تزال تعــد بالكثري ،وهكذا
تابع فريق  ALESاستكشــاف املغارة مع
امتداداتها العلوية مــن بدايتها حتى النهر
الجويف وتم اكتشــاف فتحات عمودية فيها
تصل ما بني العمق عىل مســافة  450مرتا ً
والسطح .واســتمر الفريق يف العمل حتى
وصل اىل  8000مرت امتــدادا ً داخل املغارة.
لكن االستكشــافات توقفت يف العام 2018
مع بدء األزمة.
« جــزء كبري مــن شــباب الجمعية
اللبنانية لدراسة املغاور هاجر وترك لبنان،
ما جعلنا نفتقد العنرص البرشي إضافة اىل
عدم تمكننا من املتابعة اقتصاديا ً وتمويليا ً
بوجــود أموالنــا مســجونة يف املصارف.
واقترصت االستكشافات عىل أمور بسيطة
ال تتطلب تكلفة عالية علما ً أن استكشاف
عالم املغاور يتطلب إمكانيات مادية وبرشية
وتقنية عالية جداً» تقول جدعون.
همدت حركة االستكشــاف مع همود
الوضعــن الصحي واالقتصــادي يف لبنان
وانكفأ املستكشفون عن هوة قطني عازار
وغريها لكنهم لم ينكفئوا عن املشــاركة يف
مؤتمرات عاملية .يف فرنســا أثارالرشح عن
هوة قطني عازار اهتمــام اللجنة املنظمة
للمؤتمر العاملي لالستغوار .ورأى أحد أعضاء
اللجنة فيها فرصة للتعمق يف استكشــاف
هوة لم تكشف بعد عن كل ارسارها .تواصل
مــع الجمعيــة اللبنانية لدراســة املغاور
وعرض القدوم اىل لبنان مع فريق متخصص
للمشاركة يف سرب أغوار هذه الهوة.
« بالطبع رحبنا باألمر» ،تقول جدعون
«فنحــن بحاجة لــكل دعــم لننهض من
رمادنا وبحاجة ملشــاركة فريق متخصص
يملك الخــرة التقنية والبرشيــة العالية
واملوارد املالية التي تسمح بالعمل ويمكننا

مشهد من داخل المغارة

النهر الجوفي المعروف بنهر ALES

االستفادة من خرباته وتقنياته .اتفقنا مع
مجموعــة  Continent 8التي تضم أعضاء
من جمعيــات عدة ونخبة من املتســلقني
ومستكشــفي املغاور .وقد أمنــوا كل ما
نحتاجه من عدة ومن رعاة للتمويل وحملوا
معهــم ما ال يقل عن قيمــة  12000دوالر
مــن املعدات .من جهتنــا كان علينا تأمني
إقامة هؤالء األشخاص يف أماكن قريبة من
املغارة وتأمني أكلهم ورشبهم .ومعروف أن
طعام ورشاب املســتغور يختلف عن طعام
الشــخص العادي .رئيس بلدية عينطورة
خليل عازار اهتم بكل األمور اللوجستية عىل
نفقته الخاصــة .كما وضع غرفا ً يف البلدية
لتكون مقر إقامة وعمل للفريق كما اتصل
بالسيد جان نهرا عازار ليؤمن للفريق إقامة
يف منزله لتامني التواصل بواســطة أجهزة
خاصة مع املستغورين يف الهوة».

ثاني أكبر المسارات الجوفية
في لبنان

قطني عازار اسم ملع من باطن األرض
واثبت غنى لبنان الجيولوجي وثراءه باملياه
الجوفية .وعامليا ًتعترب كل مغارة تكتشــف
فيها مياه جوفية قيمــة بحد ذاتها فكيف
بلبنان الذي بات يفتقد اىل املياه؟
نسأل الســيدة بدر جدعون عن أهمية
املغارة ســياحيا ً وإذا مــا كانت قادرة عىل
منافســة مغارة جعيتــا؟ برصاحة تقول
جمالية قطني عازار بأهميتها الجيولوجية
بما تعطيه من معلومات قيمة عن ظروف
تكون املغاور يف لبنان .أما سياحيا ً فال يمكن
مقارنتها بمغارة جعيتا وال يمكن أن تكون
مغارة سياحية ألنها تحوي ممرات ضيقة
وطرقا ً صعبة ،لكن غناها باملياه يعطيها كل
األهمية.
الفرنســيون كعادتهم اهتموا بشؤون
 6000متر داخل األرض
لبنان ومصاعبه وســارعوا اىل النجدة .يان
كما فوق األرض كذلــك تحت األرض
أوفري رئيس بعثة  Continent 8روى لنداء
كانت االنجــازات اللوجســتية تتم لتأمني
الوطن الحماسة التي دفعت بهم للمجيء اىل
مخيمني االول عــى بعــد  1500مرت من
لبنان قائالً« :إنه شــغف استكشاف املغاور
املدخــل واملخيم الثاني تحت اســم محمد
واكتشاف هوة جديدة واعدة وكذلك اكتشاف
املوىل وهو كبري يتســع الثني عرش شخصا ً
هذا البلــد الجميل والتعــاون مع الجمعية
عىل بعد  6000مــر داخل املغارة .الطبيعة
اللبنانية الستكشــاف املغاور واملستغورين
الجيولوجية اللبنانية لعبت دورها يف تأمني
املحليني .ســمعنا عن هــوة قطني عازار و
متطلبات املستغورين من األوكسجني وحتى
اســتهوانا األمر فهو ثاني أطول املسارات
تأمني راحتهم .فالصخــور اللبنانية مألى
الجوفية يف لبنان وربما هو يف صدد التحول
بالتكرسات التي تتيح نفاذ األوكسجني كما
اىل أطولها .االستكشــافات لم تنته بعد وال
أن الطبيعة الكلسية ال تؤثر
أرقــام رســمية محددة
سلبا ً عىل املستكشفني.
لكن حســبما رأينا ثمة
ثــاث ليــال وأربعة
امور واعدة جدا ً يف أماكن
ليال وأربعة أيام
ثالث
ٍ
أيام أمضاها فريق مكون
مختلفة من املغارة ولدينا
أمضاها فريق مكوّن
مــن  15شــخصا ً تحت
كل الرغبــة بالذهــاب
األرض بالتناوب باملرحلة من  15شخصًا تحت األرض أبعد وأبعــد وتكبري هذا
االوىل للبعثة .فرنســيون
االكتشــاف مــن خالل
بالتناوب في المرحلة
و لبنانيــون نســوا ما
الطوبوغرافيا .اليوم بعد
األولى للبعثة
يحدث فوق من مشــاكل
أن انتهــت هــذه البعثة
وأحداث وانرصفوا اىل التعمق أكثر يف املغارة
نأمل بالعودة يوما ً وتنظيم بعثة استكشافية
ليكتشــفوا ألف مرت إضافية ،بحيث صارت
جديدة لسرب املزيد من ارسار وتشعبات هذا
تمتد عىل مســافة  9كيلومرتات يف تشعبات
املسار الجويف مع اعضاء .ALES
أفقية وعمودية يف اتجاه الرشق والغرب .ويف
قد ال تكون هوة قطــن عازار من بني
املرحلة الثانية تناوب اكثر من  18مستغورا ً
األطــول يف العالم لكنهــا يف منطقة الرشق
وتم اكتشــاف مســافة  1300مرت جديدة
األوســط من األهم ،لغناها باملياه اىل جانب
بحيث بلغت االكتشافات الحديثة كيلومرتين
طابعها الجيولوجي املميز .أما اكتشاف أبعاد
ونصف تقريباً .وكانــت مهمة هذه البعثة
جديدة لها اليوم رغــم صعوبة األمر وعمق
استكشاف املمرات العلوية الجديدة املعروفة
املغارة فقد تــم ّ بفضل التعاون بني الفريق
باســم  cheminéesاملتصلة بالنهر الجويف
الفرنيس املحرتف وفريق محيل صاحب خربة
وباالنفاق الجوفية.
كبرية ورغبة بالتعاون مع املحرتفني للتعلم
لكن رغم ما تم اكتشافه من مساحات
واملشاركة يف التطور .واألهم بفضل التنظيم
إضافية وانتهاء بعثة االستكشاف الحالية،
الرائع عىل السطح ويف العمق ليتم العمل عىل
يجمع الكل عىل أن املغارة لم تكشف بعد عن
أفضل وجه.
كل أرسارها .وقد تم وضع خطة الستكمال
فهل يمكن أن ينعكس التعاون يف باطن
العمل يف املرحلة القادمة بواســطة الفريق
األرض واكتشــاف الثــروات الجيولوجية
اللبناني بعد رحيل الفريــق الفرنيس الذي
املخبــأة تعاونا ً عىل الســطح يتيح للبنان
تزوّد باملعدات الرضورية إلكمال املهمة.
استخراج ما يملكه من ثروات؟
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المايسترو لبنان بعلبكي :ال بدّ من هيكلية
شبه مخصخصة للفلهارمونية!
األوركسترا الفلهارمونية اللبنانية تواجه واقعًا شائكًا وعسيرًا في مرحل ٍة
ٌ
ّ
غامض وضبابي ٌّ عمومًا في ظل ّ انهيار ٍ عارم ٍ في لبنان
معقدة ،ما بعدها
يماثل كرة الثلج المتدحرجة" .تضرّرت األوركسترا ضررًا جسيمًا بعد االنهيار"
كما يقول قائدها المايسترو لبنان بعلبكي لـ"نداء الوطن" ،على المستوى

ّ
تفشي فيروس "كورونا" وانعكاسات ذلك
االقتصادي ّ خصوصًا ،وبعد
وتداعياته حتى يومنا هذا .هذه الشدّة المباشرة التي ّ
ألمت باألوركسترا
في تأثيرها الثقيل الفادحَّ ،
حضت الموسيقيين األجانب على الرحيل،
وبذلك خسرت األوركسترا حوالى  65%من عناصرها كما ّ
يؤكد بعلبكي.

لبنان بعلبكي مع ماجدة الرومي

مع مرسيل خليفة

...وجورج خباز

هــــــــــالــــــــــة نــــــــــهــــــــــرا

مشابهة تنفر ُ
ط األمو ُر بني أيادينا ويمكن أن تختفي وتندثر مع الوقت!
برصاحةٍ أتحدّث عن املشــهد .اإلدارة تسعى وتحاول جاهد ًة لكن لبنان
ً
صعوبة وتعقيداً".
ليس برلني بعد الحرب العاملية ،ظروفنا مختلفة وأكثر
أفادنا املايســرو الشــاب ّ
أن األوركســرا الفلهارمونية بدأت أوىل
حفالتها عام  2000بُعيد تأسيســها بقيادة د .وليد غلمية ،وقد أ ُ ِّ
سست
األوركسرتا بمبادر ٍة منه .كانت الظروف مؤاتية حينذاك فقد كان غسان
ســامة وزيرا ً للثقافة وكان وضع لبنان مختلفا ً حني تمظهرت الوفرة
املادّية الالزمة لتأسيس أوركسرتا ضخمة كهذه .كانت ثمّ ة محاوالت قبل
ذلك يف عامَ ي  1998و 1999لجمع موسيقيني كانوا بمعظمهم لبنانيني،
لكن الفلهارمونية بشكلها الكبري قدّمت أوىل أمسياتها عام  .2000كان
ثمة عد ٌد من العازفني من تشيكيا وهنغاريا ورومانيا وبلغاريا ،هذه هي
الدول األساسية التي شارك عازفوها يف األوركسرتا ،مع عازفني لبنانيني،
ً
أقلية وقتذاك ،علما ً ّ
بأن نبيل مروّة كان من األوائل عىل الفلوت،
وش ّكلوا

وإتيان كوبليان عىل آلة األوبوا  ،Hautboisوبســام صالح ،وميشــال
خريالله ،وطوني خليفة ،ومنى سمعان ،وأنجيال هونانيان ...كان د .وليد
غلمية القائد األسايس لألوركســرا .ثم بعد فرتة ّ
تول القيادة املايسرتو
هاروت فازليان واملايسرتو البولوني فويتشيك تشيبل الذي استم ّر حتى
العام  .2012األوركسرتا من العام  2000حتى العام  2020قدّمت غالبية
"ريبتوار" :الكالسيكيات:
األعمال السمفونية األساسية التي تُســمَّ ى
ِ
بيتهوفن (األعمال الكاملة) ،برامز ( Brahmsاألعمال الكاملة) ،موزارت
ُ
ومندلسن ،وغوستاف مالر Mahler
يف الكثري من أعماله ،راخمانينوف،
(سمفونيات عدّة) ،وسواهم .كما عزفت األوركسرتا ملؤ ّلفني موسيقيني
لبنانيني وشــجّ عت التأليف املوسيقي اللبناني وتطوير األعمال .يُذ َكر ّ
أن
يف مقدّمة املؤ ّلفني اللبنانيني هتاف خــوري ،وعبدالله املرصي ،وجويل
خوري ،وهبة القــواس ،ووليد غلمية ،وتوفيق الباشــا الذي ُقدّمت له
"سمفونية السالم" م ّرات عدّة.
يف حفالت لبنان بعلبكي املوســمية أصبح وجود املؤ ّلف املوسيقي
اللبناني شــبه دائم ،يذكر املايسرتو بني املؤ ّلفني رامي ومرسيل خليفة،
وبشارة الخوري وعبدالله املرصي ،وهتاف خوري وهبة القواس ،وعبد
الرحمن الباشا وإياد كنعان ،وسواهم.
يعترب املايسرتو لبنان ّ
أن حضوره يف األوركسرتا أسهَ َم يف استمالة جمهور
مختلف شابّ قريب من عمره ،وتبدّى ذلك حني جاء إىل لبنان عام  2012وكان
عمره  31سنة وقتذاك .من خالل نرشه للحفالت والدعاية الشخصية التي كان
يقوم بها يف محيطه ووسط أصدقائه بدأ جمهو ٌر جدي ٌد ينجذب إىل األوركسرتا
ويتابع حفالتها كما يخربنا .أســهَ َم لبنان يف تعزيز وجود املؤ ّلفني اللبنانيني
يف برنامج األوركســرا ويف رفع مســتوى أدائها وتأديــة األعمال الجديدة
ويف استقدام "صوليســت" ( Solisteعازف منفرد) من الخارج ،واستق َد َم
 Concertmasterللمــ ّرة األوىلّ ،
وبث جزءا ً من روحه ومن نمط القيادة الذي
ً
ّ
بأسلوب جديد،
جديدة
ة
خرب
ّم
د
وق
ا،
ن
وفيي
تع َّل َم ُه واكتسب جوهره من رومانيا
ٍ
كما أعْ َلمَنا ...ما ّ
حث قادة األوركسرتا اآلخرين عىل تقديم أعمال عىل مستوى
أعىل بدافع املنافسة الرشيفة ،ما يعدّه بعلبكي إيجابيا ً جداً.
األوركســرا الفلهارمونية هي من أوىل األوركسرتات التي أ ُ ِّ
سست يف
املنطقة ،طبعا ً بعد مرص ،لكن كما يقول بعلبكي كانت قبل أوركسرتات
ســوريا وعُ مان وقطر ،وكانت الفلهارمونية سب ً
ّاقة يف هذا اإلنجاز عىل
مستوى عددٍ من الدول يف العالم العربي واملنطقة.

أهمّ يــة الفلهارمونية أنها جز ٌء من معالــم وروح الثقافة النادرة
بــأن هناك تدمريا ً ممنهجــاً ،الحَ َ
يف لبنــان وبريوت ،علما ً
ّ
ظ ُه بعلبكي،
ّ
ّ
املؤسســة
للمؤسســات والحياة الثقافية يف لبنان .وأردف قائالً" :هذه
صمدت رغم محــاوالت محاربتها إلغالقها .الوضــع اليوم صعبٌ ّ
ألن
األوركســرا تابعــة للكونرسفاتوار وهو تحت ســلطة وزارة الثقافة،
والتمويل يأتي من وزارة املاليــة .بذلك فالتعاوُنات التي يمكن أن تكون
ّ
ّ
خاصة ال ب ّد من أن تكون عىل
مؤسسة خارجية أو
مفيدة ومثمرة مع أيّ
مؤس ً
ّ
سة خاصة
رســمي ألن الكونرسفاتوار واألوركسرتا ليسا
مستوى
ٍّ
بشكل عاديّ .
بإمكانها الحصول عىل دع ٍم مادّيّ من أيّ مؤسسةٍ أخرى
ٍ
ّ
من جهةٍ أخرىّ ،
والتنقالت ألربع أو
فإن الرواتــب ال تكفي للبنزين
تمويل مستدا ٍم وهذا صعبٌ
خمس بروفات للموسيقي ،ونحن بحاجةٍ إىل
ٍ
ّ
للمؤسســة "وما بيقدروا يعملوا حملة
حاليا ً ألن ال أهداف سياســية
إنتخابية عىل ضهرهــا!" عىل حد تعبري بعلبكيّ .
ألن املؤسســة تابعة
للدولة فالح ّل الوحيد بنظر بعلبكــي ينبغي أن يتأ ّلف من جزأين :األوّل:
ّ
املؤسسة االهتمام الخاص عىل اعتبارها
مبادرة ح ٍّل من الدولة ملنح هذه
ً
ً
ّ
األسايس
ســة
مؤس
ثقافية وُجودها بالغ األهمّ ية ،وهي املح ّرك الثقايف ّ
ّ
والوحيد الذي يقدّم أعماال ً ثابتة طيلة السنة ،وكانت األوركسرتا تشارك
بفعاليةٍ يف املهرجانات .أما الجزء الثاني مــن الح ّل ،فيكمن يف إمكانية
االرتكاز عىل آليّةٍ معينة لبيع بطاقات للحفالت (ألنها كانت مجّ انية منذ
إعالنات ،وال ب ّد من هيكلية شبه مخصخصة" .موضحا ً
ٍ
تأسيسها) مع
ً
مدعومة من الدولة لكن عىل إدارتها
تابع" :يجب أن تبقى األوركســرا
أن تكون لديها اســتقاللية لتتم ّكن من العمل مع ُرعا ٍة يدعمونها وهذا
بهامش من
موضو ٌع طويــ ٌل للبحث ،لكن ال ب ّد لألوركســرا أن تتمتّع
ٍ
االســتقاللية لتتم ّكن من التسجيل أيضا ً يف األســتديوات ،ما يحتاج إىل
مبادر ٍة كبرية جدا ً ورؤيةٍ جليّة إلنتشالها مما هي فيه وعليهّ ،
ألن وضعَ ها
ٌ
دقيق وإعادة بل استعادة املوســيقيني األجانب الذين غادروها تستلزم
ألن الوضع مرتب ٌ
الكثري من الجهــود ّ
ط بالرواتب وراهن البلد املأزوم عىل
املستويات ّ
كافة .قليلون ج ّدا ً هم الذين يتس ّلحون بالقدرة عىل الصمود
ِ
بمنطقِ نا وبرتبيتِنا
اليوم .مشــكلتنا يف املجتمع اللبناني أنّنا ،يف لبنــان
ٍ
أزمات
الجماعي للمواجهة ،لذلك يف
االجتماعية ،لم نتس ّلح بفكرة العمل
ّ

...وسمية بعلبكي

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

عليك ان تستفيد من رصاحتك
املعهودة ،فهي سالح مهم يف
مواجهة اآلخرين.

تطورات ايجابية عىل الصعيد
املادي أو املهني ،فكن مستعدا ً
ملرحلة جديدة مرشقة.

إنتبه أكثر للتفاصيل الصغرية،
فهي غالبا ً ما تتضمن الكثري
من املطبات وخصوصا ً يف
عالقتك الشخصية.

يوم مميز يف العالقة مع الرشيك،
وسعادة كبرية يف طريقها اليك.

العصبية الزائدة ستكون لها
انعكاسات سلبية كثرية عىل
صحتك ،فكن هادئا ً لرتتاح أكثر.

أوضاع العمل تزداد صعوبة،
فحاول ان تبتعد عن الخالفات
حتى ال تدفع الثمن.

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

قد تشهد عالقتك اإلجتماعية
والعاطفية تراجعا ً واضحا ً او
تدهورا ً ملموساً.

ال تكن ضعيفا ً أمام العثرات
وشدائدها ،فأنت لم تعرف
يوما ً املستحيل.

تطل عىل يوم حافل
باالنشغاالت واملسؤوليات،
فتشعر باالرتباك والتوتر لكن
رسعان ما يتحسن.

قد تجد نفسك يف ورطة او موقف
حرج ربما بسبب خصم او
منافس او حاسد لئيم.

املجازفة ممنوعة كليا ً
واألجواء صعبة ال تسمح
بالتقصري ولو جزئياً.

خالفات سطحية تخيم
عىل العالقة بالرشيكّ ،
لكن
الرتوي سيؤدّي حتما ً إىل
تصويب األمور.
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ّ
سكان "جزيرة الوراق" يرفضون تحويلها إلى "مانهاتن"

استيقظ سكان "جزيرة الوراق" عىل ضفاف نهر النيل غرب
القاهرة عىل مشهد موظفني يأخذون قياسات منازلهم تمهيدا ً
لهدمها ،ما أحيا نزاعا ً قديما ً بني الســلطات واألهايل عىل ملكية
أرايض "الوراق" الواقعة بمحافظة الجيزة.
وكانت الســلطات منحت بعض الســكان أربعة أيام إلخالء
منازلهم ما أطلق رشارة تظاهرات تخ ّللتها مواجهات وتوقيفات منذ
منتصف آب ،علما ً ّ
أن خططا ً لتنمية الجزيرة ُك ِشفت يف أواخر تموز.
ويقطن الجزيرة الزراعية املمتدة عىل مساحة ألف فدان زهاء
 100ألف شخص ،معظمهم من الطبقة العاملة الذين يتوجّ هون
يوميــا ً بالزوارق اىل أحياء أخرى يف القاهرة للعمل .وبدأ النزاع بني
هــؤالء والحكومة املرصية حول مرشوع تطويــر "الوراق" قبل
خمس سنوات .ويشــر وزير اإلسكان املرصي عاصم الجزار ،اىل
ّ
أن حالة األبنية الســكنية الخاوية املنترشة بني األرايض الزراعية
"متدهورة" معتربا ً ّ
أن "قوى الرش هي من تثري بلبلة يف الجزيرة".
ويف العــام  2017وقعت مواجهات بني قــوات األمن وأهايل
الجزيرة يف إطار حمالت الدولة إلزالة تعديات يف البناء ،ما أدى إىل

مقتل شــخص ووقوع إصابات من الجانبني .واتهمت الحكومة
آنذاك الســكان ببناء منازل "بشــكل غري قانوني ألكثر من 15
أراض زراعية .إال أن بعض معاريض عمليات اإلخالء
عاماً" عىل ٍ
أكدوا "حق الســكان القانوني يف (ملكيــة) األرض" .ويف العام
 ،2019خلصت لجنة من الخــراء مكلفة من محكمة مرصية
ّ
وتتوقع
إدارية اىل أن عمليات اإلخالء مــرّرة و"للصالح العام".
ّ
تتحقق نتيجة تطوير الجزيرة
السلطات عائدات مرتفعة جدا ً قد
املقدّرة كلفته بقرابة املليون دوالر.
ونرشت الصفحة الرســمية للهيئة العامة لالســتعالمات
املرصية عىل موقع "فيســبوك" صورا ً ملخطط تطوير الجزيرة،
مع تعليق" :هذه الصور ليست لجزيرة مانهاتن األمريكية ...هل
تصدّق أن هذه الصور لتصميمات مدينة حورس (إله الشمس يف
مرص القديمة) ...الوراق سابقاً".
وهذه الســنة ،فقدت  17جزيرة عىل نهــر النيل من أصل
 144وضعها كمحميات طبيعية يف مرص ،ما يتيح الفرصة أمام
املستثمرين لطرح خططهم فيها( .أ ف ب)

مـــــهـــــرجـــــان

إطالالت النجوم على السجادة الحمراء في مهرجان البندقية
كمــا الحــال يف مهرجــان "كان
الســينمائي" أو يف حفل توزيع جوائز
"األوسكار" ،تُع ّد مسريات النجوم عىل
الســجادة الحمراء عىل جزيــرة ليدو
اإليطالية من بني اللحظات التي ال تُفوَّت
يف مهرجان البندقية السينمائي.
مــن كاتريــن دونــوف إىل تيموثي
شــاالميه ،مــرورا ً بكيــت بالنشــيت،
وبينيلوبــي كروث وجوليــان مور ،كان
جمهور "املوسرتا" عىل موعد مع إطالالت
الفتة جذبت االنتبــاه منذ انطالق الحدث
األربعــاء .وأتت دونــوف ( 78عاماً) إىل
البندقية خالل اســراحة ما بني تصوير
عملني ،للحصــول عىل جائزة "األســد
الذهبي" الفخري خــال حفل االفتتاح،
ووقفت مط ّوال ً أمام عدســات املصورين،
مرتدية فستانا ً باللون األحمر الزاهي.
األحمر هو أيضا ً لــون الزي الجريء
الذي اختــاره املمثل الفرنــي األمريكي
تيموتيه شاالميه البالغ  26عاماً ،إذ ارتدى

بزة جريئة مع ظهر عار من قماش الالميه.
وهو أتى إىل البندقية عىل خلفية مشاركته
يف " ،"Bones and Allفيلم آكيل لحوم البرش
من توقيع املخرج اإليطايل لوكا غوادانينو،
املرشح لنيل جائزة "األسد الذهبي".
ولم ترتدد رئيســة لجنة التحكيم

نجوم "ستيليتو"
يحتفلون ببدء عرضه

يف املهرجان املمثلــة األمريكية جوليان
مور ،يف ارتداء زي شفاف تماماً ،كشفت
فيه ســاقيها بالكامل .كذلك ،اختارت
املمثلة الفرنســية إيزابيل أوبري ،بطلة
فيلــم " "La syndicalisteللمخــرج
جان بول ســالومي ،الرصانة بفستان

محتشم يكشف عن يديها فقط ،مزين
بقالدة وسوار .وال يتمتع الجميع بجرأة
شاالميه ،فقد اختار املمثل األمريكي آدم
درايفر ارتداء بزة توكسيدو كالسيكية
يف العرض املسائي لـ"،"White Noise
الفيلم االفتتاحي للمهرجان.

وأط ّلت النجمة اإلســبانية بينيلوبي
كروث أيضا ً بأزياء رصينة ،إذ ارتدت فستانا ً
أســود طويالً عليه نقوش ألوراق شــجر
وردية ،لتقديــم " ،"L'immensitàالفيلم
اإليطايل املشــارك يف املنافسة والذي تؤدي
فيه دور أ ّم عىل وشك االكتئاب( .أ ف ب)

أميركي يتّهم  Nirvanaباستغالله جنسيًّا

انطلق أمس عرض مسلسل "ســتيليتو" عىل شاشة " "MBC4بعد انتظار طويل،
وســبق االنطالقة حفلة ساهرة بحضور مميّز لنجمات العمل ونجومه ،ومنهم كاريس
بشار وريتا حرب وقيس الشــيخ وديما قندلفت وندى أبو فرحات ،باإلضافة إىل سامر
املرصي وكارلوس عازار وبديع أبو شقرا ،الذين تألقوا بإطالالتهم الجذابة ،كما تحدثوا
عن املسلســل وأحداثه وشــخصياته عرب حلقات تمتد إىل  90حلقة .واســتُهلت حفلة
اإلطالق بمرورهم عىل الســجادة الحمراء أمام عدسات املصورين وبحضور كوكبة من
أهل الصحافة واإلعالم ،كما تخللها عرض حرصي أول للحلقتني األوىل والثانية.

ر ّد قــاض يف واليــة كاليفورنيــا
دعوى تتعلق باســتخدام مواد إباحية
متعلقة باألطفــال كان تق ّد َم بها الرجل
الذي ظهر عاريا ً داخل حوض ســباحة
عندما كان طفــاً عام 1991عىل غالف
ألبــوم " "Nevermindالشــهري لفرقة
" ."Nirvanaويف نهاية آب املنرصم ،وقبل
شهر عىل الذكرى الثالثني لصدور األلبوم،
تقدّم سبنرس إلدن البالغ  30عاما ً بدعوى
أوىل تبعتها ثانيــة بعدما حفظ القايض
دعواه األوىل ،مؤكدا ً أنه ضحية الستخدام
صور له ذات طابع ينطوي عىل استغالل
جنيس لألطفال لغايات تجارية.
ُ
وصوّر ســبنرس عام  1991عندما
كان يبلغ أربعة أشــهر ،عاريا ً يف مسبح
فيما يحــاول الوصــول إىل عملة نقدية
مــن فئــة دوالر أمريكي واحــد معلقة

بخ ّ
طاف ،وبيعت مــن األلبوم  30مليون
نسخة .واملدّعي الذي يقول إن الفرقة لم
تستحصل عىل إذن من والديه الستخدام

صورته وإنــه لم يحصل عــى أي بدل
مايل عن الصورة ،كان يطلب تعويضات
قدرهــا  150ألف دوالر مــن جانب ك ّل
من األشــخاص الـ 15الذين يالحقهم،
ً
إضافة
خصوصا ً أعضاء الفرقة السابقني
إىل كورتني الف القائمة عىل تنفيذ وصية
كورت كوباين واملصور كريك ويدل.
ويف مذكــرة رد عىل الدعوى األوىل،
ر ّكز وكالء الدفاع عىل أن إلدن اســتفاد
عىل مدى ثالثــة عقود من شــهرته
كـ"طفل نريفانا" املعلن .وأوضح هؤالء
أن األخري أعاد الصــورة يف مقابل بدل
مايل م ّرات عدة ّ
ودق وشما ً عليه عنوان
األلبوم عىل صدرهّ ،
ٍ
إهداءات
ووقع عىل
لنُســخ من الغالف إلعــادة بيعها عىل
موقع " "ebayواستخدم هذا الرابط يف
محاولة إلغواء النساء( .أ ف ب)

مقصورة باسم جيسي أيزنبرغ على شاطئ "دوفيل"
ّ
دشن املمثل األمريكي جييس أيزنربغ مقصورة باسمه عىل شاطئ
دوفيل ،قبيل عــرض فيلمه ""When You Finish Saving The World
يف مهرجان السينما األمريكية الذي يقام يف املدينة الساحلية الفرنسية
ويســتمر حتى  11أيلول .ووســط طقس حارّ ،
وقع نجم فيلم "The
 "Social Networkبابتســامة عريضة عىل وجهه ،بعض اإلمضاءات
للمعجبني ووقف اللتقاط صور أمام اللوحة التي تحمل اسمه .وانضم
بذلك إىل جون ترافولتا وشون كونري وكلينت إيستوود الذين يحملون

أيضا ً لوحات باسمهم عىل هذا الشاطئ الفرنيس .وقال أيزنربغ مازحاً:
"كما يمكن لكم التكهن بال شك من خالل مظهري ولوني ،ق ّلما أذهب
إىل الشــاطئ ،لذا فإن هــذا يعطيني حجة رائعة ألقصد الشــاطئ".
وعُ رف أيزنربغ بتأديته شخصية مارك زاكربرغ مؤسس "فيسبوك" يف
فيلم " "The Social Networkســنة  .2010كما أنه شارك يف مسريته
بإنتاجات ضخمــة مثل " ،"Zombielandوأيضا ً بأفالم متواضعة أكثر
من أمثال "( ."Vivariumأ ف ب)
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نشوء نسخة أخرى من روسيا ممكن
في ظل استمرار الحرب التي أطلقها الرئيس الروسي فالديمير بوتين ضد أوكرانيا وتبدّل الظروف الجيوسياسية العالمية،
يجب أن تراجع الواليات المتحدة استراتيجيتها القديمة تجاه روسيا .على غرار استراتيجية االحتواء التي صاغها الدبلوماسي
جورج كينان منذ  75سنة خالل الحرب الباردة ،يجب أن تتمحور هذه االستراتيجية مجددًا حول "احتواء النزعات الروسية
التوسعية بطريقة صبورة لكن صارمة وحذرة" .خالل الحرب الباردة ،حاولت الواليات المتحدة أن تتحقق من نزعة االتحاد
السوفياتي إلى التوسع من دون خوض مواجهة عسكرية مباشرة ،فانتظرت حتى انهيار النظام السوفياتي الشائب
ّ
تفكك روسيا مثل
في موسكو .أما اليوم ،فيبدو الهدف من احتواء روسيا مختلفًا ،إذ من السذاجة أن يتوقع أحد
ّ
لكن روسيا دائمة".
االتحاد السوفياتي .حتى أن كينان شخصيًا اعترف بأن "االتحاد السوفياتي لن يدوم،
ديمتري ألبيروفيتش ،سيرغي رادشينكو

يجب أن تســعى الواليات املتحدة
إذا ً إىل كبح النزعة الروســية التوسعية
يف أوروبا وأماكن أخــرى ،إىل أن تدرك
القيادة الروســية (راهنا ً أو مستقبالً)
أن ميولهــا اإلمربيالية املدمّ رة تقودها
إىل مســتقبل قاتم حيث تصبح تابعة
للصــن .أصبحت موســكو معزولة
عــن الغرب أكثر مــن أي وقت مىض،
وقــد تصبح مدينــة بالفضل إىل بكني
باعتبارها رشيكتها التجارية وداعمتها
الدولية األساســية ،ما يعني أن هذه
َ
طرفني
العالقــة ليســت قائمة بــن
ّ
يتوســل
متســاويَني بل بــن فريق
املساعدة وفاعل خري .قد يعيد الكرملني
النظر بسياســاته الخبيثــة واملعادية
للغرب ويضبط عدائيته إذا أدرك حجم
اتكاله عىل الصني.
الميدان األحمر في موسكو | كانون األول 2021
لكن يُفــرض أال تتوقــع الواليات
إرهابيــة جديــدة وشــبكات للجرائم
املعقــدة مع الصني أو الغــرب ،وتحرتم
املتحــدة أن يؤدي هذا التحول إىل نشــوء
املنظمة .ال تزال هذه املخاطر قائمة بعد
وحــدة أرايض الدول األخــرى ،وتلتزم
عالقة ودّية مع روسيا ،أو تشكيل تحالف
مرور أربعة عقود عــى تلك الحقبة .قد
بواجباتها القانونيــة الدولية .يجب أن
ّ
تغــر رسيع يف
ضد الصــن ،أو حصول
يؤدي انهيار روسيا إىل اندالع رصاع أهيل
تتحىل الواليات املتحــدة بالصرب وتبدي
ترصفات روســيا .قد تم ّر سنوات قبل أن
دموي وزعزعة اســتقرار أوراسيا خالل
اســتعدادها لالنتظار إىل أن تدرك روسيا
يتبنى القــادة الروس موقفا ً أقل صدامية
السنوات املقبلة.
أنها لن تُحقق مكاسب كربى إذا أصبحت
تجــاه الغرب .ومن املســتبعد أن تصبح
خاضعة للصني مستقبالً.
يبقى احتمال اندالع انتفاضة شعبية
روسيا يوما ً متكاملة مع املجتمع الغربي
يجــب أن تتجنب الواليــات املتحدة
يف روسيا منخفضاً ،إذ يبدو موقع بوتني
أو أن تضحّ ــي يف أي مرحلــة بعالقتها
انهيار روسيا املبارش من الداخل ،فتتابع
يف الســلطة آمنا ً حتى اآلن ،فهو يحظى
مع الصني مقابل تحســن روابطها مع
معاقبــة بوتني عىل الحــرب يف أوكرانيا
بدعم جهاز قــوي لتنفيذ حمالت القمع
الواليات املتحــدة وأوروبا .يجب أن تتقبل
الواليات املتحــدة إذا ً
رشط أن تدرك يف الوقت
الداخيل .ســمحت العقوبات املفروضة
عىل روســيا حتى اليوم بإضعاف القوة
نفســه أن زعزعــة
االختالفــات املحورية
االقتصاديــة الروســية ،لكنها لم تطلق
اســتقرار روسيا ،أو
بني روســيا والغرب
عواقب مشابهة ملظاهر الدمار واإلهانة
حتــى تفكيكها كما
عــى مســتوى القيم
التــي تحمّ لها الــروس خــال األزمة
يدعو بعض املع ّلقني،
واملصالح األساســية
عىل املدى الطويل ،منها يبقى احتمال اندالع انتفاضة ال تصبّ يف مصلحتها.
االقتصادية التي ســبّبها انهيار االتحاد
دعم حقوق اإلنســان شعبية في روسيا منخفضًا يف نهايــة الحــرب
السوفياتي يف التسعينات.
الباردة ،شعر الرئيس
لكن تكشــف التجــارب أن مظاهر
والحُ كم الديمقراطي.
إذ يبدو موقع بوتين في
األمريكي جورج بوش
الهدوء يف الوقت الراهن قد تكون مُض ّللة.
مــع ذلــك ،قد
السلطة آمنًا حتى اآلن فهو
األب بالقلق من انهيار
قد ال يعــرف املســؤولون األمريكيون
يســتنتج الكرملــن
يحظى بدعم جهاز قوي
االتحاد الســوفياتي.
مستوى الغدر الحقيقي يف أوساط بوتني
يف نهايــة املطاف أن
الداخلية ،وقد يعجــزون عن ّ
سياســة اإلنصــاف لتنفيذ حمالت القمع الداخلي لم يكن قلقــه يتعلق
توقع نوع
بأهميــة الحفاظ عىل
الفوىض املرتقبة بعدمــا يخرس الحاكم
(أي الحفــاظ عــى
النظام السوفياتي بل باحتمال أن تخرج
املستبد سطوته .من املتوقع أن يبدأ رصاع
روابط مثمــرة مع الصــن والغرب يف
مرير عىل السلطة بعد رحيل بوتني ،طوعا ً
األسلحة النووية واملواد االنشطارية عن
آن) تصبّ يف مصلحتــه .بعبارة أخرى،
السيطرة بعد تفكك قوة نووية عظمى،
أو ألســباب أخرى ،بما يشــبه الرصاع
يبقى ظهور نســخة مختلفة من روسيا
ما يعني تعزيز االنتشار النووي يف الدول
الذي تال موت ســتالني يف العام .1953
ممكناً ،حيث تنشأ سياسة خارجية أكثر
بغض النظر عن هوية َ
الالحقة والتحريض عىل نشوء جماعات
خ َلفه ،ستستمر
توازناً ،فتحرص عىل تجنب التشــابكات
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التوقعات املرتبطة بإرساء الديمقراطية
داخل روســيا يف مرحلــة معينة ركيزة
لسياستها عىل املدى الطويل .بل يجب أن
يبني الشعب الرويس بنفسه ديمقراطية
روســية حقيقية ،إذ لطاملــا كان تأثري
واشــنطن عىل هذا النوع مــن النتائج
محدودا ً جدا ً وسيبقى كذلك دوماً.
شــهد آخر ثالثني عاما ً عىل فشــل
روســيا يف إيجاد مكانها يف الغرب .عىل
عكس أملانيــا واليابان اللتني ّ
رســختا
موقعهما يف النظام الغربي بعد تع ّرضهما
للهزيمة خالل الحــرب العاملية الثانية،
رفضت روســيا تقبّل مكانتها املرتاجعة
بعد الحقبة السوفياتية .حاولت الواليات
املتحدة مراعاة رغبة موســكو يف كسب
االحرتام عرب دعوة روســيا لالنضمام إىل
منتدى مجموعة السبع املؤلف من بلدان
متقدمة (عادت و ُ
ــردت منه الحقاً)،
ط ِ
وعرب إنشاء مجلس مشــرك بني حلف
الناتو وروســيا .لكن تتابع موســكو
تصعيد احتجاجاتهــا وتخضع لخليط
سا ٍم من القومية واإلمربيالية.
مع ذلــك ،يجب أن يتابــع صانعو
السياســة األمريكية استكشاف الطرق
سياسات بوتني القومية واالنتقامية بعد
التي تســمح بترسيع نشوء روسيا األقل
رحيله عىل األرجح ،مثلمــا تابع نيكيتا
عدائية ،حتــى لو اقترص الســبب عىل
خروتشوف سياسات ستالني الصدامية
تخفيف التوتر بني أكرب دولتَني نوويتَني،
واملعاديــة للغــرب ،حتى أنــه عمد إىل
تزامنا ً مع تصعيب اســتفادة الصني من
تكثيفها وأطلق يف النهاية أزمة الصواريخ
ضعف روسيا.
الكوبية يف العام .1962
عــى الواليات املتحدة أن تشــجّ ع
يجب أن تتخــذ الواليــات املتحدة
مستقبل تصبح فيه
الروس عىل تخيّل
ٍ
خطوات حذرة يف جميع األحوال ،فتعرتف
روســيا العبة مؤثرة ومســتقلة عىل
بــأن االنهيــار االقتصــادي والفوىض
الساحة العاملية ،حيث تحاول التعايش
السياسية هما من أســوأ تداعيات بناء
مع الغرب بطريقة ســلمية ومفيدة.
األنظمــة الليربالية.
قد تســتفيد موسكو
كذلــك ،يُفــرض أال
والغرب من نشــوء
تعتــر نشــوء دولة
نســخة روسية غري
ديمقراطيــة ليربالية
تابعــة أو خاضعــة
يف روســيا بعد عهد
للصني ،وقــد يكون
قد ال يعرف المسؤولون
بوتني حدثــا ً تاريخيا ً
حياد روسيا املحتمل
حتميــاً .ال مفر من
(أي عدم انحيازها يف
األميركيون مستوى الغدر
املــايض
أن يلقــي
املنافسة االسرتاتيجية
الحقيقي في أوساط بوتين
بثقله عىل روسيا ألن
الراهنــة مع الصني)
الداخلية وقد يعجزون عن ّ
توقع
املؤسســات القمعية
أكرب مكافأة تستطيع
املحلية تســتطيع أن نوع الفوضى المرتقبة بعدما الواليــات املتحــدة
تحافــظ عىل نفوذها يخسر الحاكم المستبد سطوته عرضها عىل اإلطالق.
وأصبــح الشــعب
يُفــرض أن تؤكــد
الــرويس معتادا ً عــى االمتثال وتجاهل
الرســائل األمريكية لروســيا عىل ما
الشؤون السياســية ،علما ً أن الواليات
تعرفه الن ُ َخب السياسية الروسية أصالً:
املتحــدة عوّلت بكل ســذاجة عىل هذا
تسعى الصني بكل بســاطة إىل خدمة
الشعب سابقا ً إلحداث تغيري ديمقراطي
مصالحها الخاصة ،وهي تعترب روسيا
يف روسيا .ال تستطيع واشنطن أن تجعل
مج ّرد أداة لتحقيقها.

قد تكون الصني أول من يساعد الغرب عىل أداء
هذه املهمة .ســبق وأطلقت بكني صفقة شــائكة
مع موسكو عرب االســتفادة مثالً من حاجة روسيا
الفائقة إىل بيــع مصادر الطاقــة للتفاوض حول
حســومات كربى .يف املايض ،كانت الصني تتحمل
عالقات روسيا املستقلة مع الهند وفيتنام وتحرتم
دور الكرملني املؤثر يف آســيا الوســطى ،ولو عىل
مضض .لكن حني تــدرك الصني حجم تأثريها عىل
روسيا ،ستحاول حتما ً أن ترسم السياسة الخارجية
بطرق تخدم مصالحها الخاصة.
الروسية
ٍ
هذه السياســة الصينية الصارمة قد تمنح
األوساط السياســية الروسية ســببا ً وجيها ً
إلعادة النظر بعدائيتها الراســخة ضد الغرب.
ستدرك موسكو يف نهاية املطاف أنها تستطيع
توســيع نفوذها الدويل وزيــادة تأثريها عىل

القــوى األخرى ،بما يف ذلــك الصني ،عرب كبح
نزعتها العدائية يف أوروبا.
تكمــن املفارقة يف احتمال أن تضمن روســيا
مســتقبالً تتعايش فيه ســلميا ً مــع الغرب لوال
خطط بوتني اإلمربيالية .أدى عدوانه يف أوكرانيا إىل
تصعيب املهمة عىل روسيا والواليات املتحدة يف آن.
مع ذلك ،تبقى الفرصة ســانحة لتصحيح أخطاء
بوتني اإلجرامية وغــر املنطقية ،حتى لو اضطرت
روسيا ملواجهة العقوبات أوالً .يجب أن تقرر روسيا
مدى استعدادها ملتابعة العيش يف أجواء من العزلة
والغضب ،لكن تستطيع واشنطن أن تُذ ّكر موسكو
بالخيارات األخرى املتاحة أمامها إذا أبدت اهتماما ً
صادقــا ً بتصحيــح نزعاتها التدمرييــة .إىل حني
حصول ذلك ،يجب أن تضبط الواليات املتحدة أسوأ
الترصفات الروسية وتنتظر تبدّل الظروف.

اقــــتصــــاد
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إضراب "«أوجيرو"» يف ّوت المليارات على الخزينة ويهدّد قدرة المؤسسات على اإلستمرار

تحرير اإلتصاالت من «"قبضة"» احتكار الدولة ...المدخل
الوحيد لإلصالح
لم يكن ينقص أغنية الثمانينيات المشهورة
لزياد الرحباني التي تصف انقطاع المواد
الحيوية ،إال عبارة «رح ينقطع االنترنيت
بهاليومين» ،لتصبح نبؤة تصح في كل زمان
ومكان على مساحة هذا الوطن الكئيب.
بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه ،هو إن
كانت هذه الترنيمة السياسية الساخرة،
التي أوجدت حلول مؤقتة النقطاع البنزين،
المياه ،الخبز ،الحليب ،والكهرباء ...ستجد ح ً
ال
لالتصاالت «من الموجود» ،وبأي كلفة؟!
خــالـــد أبــو شــقــرا
أســبوع بالتمام والكمال مىض عىل
بدء تنفيذ نقابة موظفي «هيئة أوجريو»
االرضاب املفتوح ،وال حلول« .السنرتاالت»
ط ً
تتهاوى الواحد تلو اآلخر ،مق ّ
عة أوصال
املناطــق ،وتاركة الــركات وقطاعات
األعمال يف عزلة شبه تامة« .سنرتال بيت
الدين» خرج من الخدمة منذ يوم الجمعة
الفائت عازال ً قضاء الشــوف طيلة عطلة
نهاية االســبوع املايض .ســنرتاال خلدة
وصيدا اللــذان يغذيان الجنــوب توقفا
صباح البارحة ،ويف القبيات شــمال لبنان
توقفــت الخدمة أيضــا ...و»حبل» عزل
املناطق ســلكيا ً والسلكياً ،ما زال «مرخيا ً
عىل جرار» إطفاء الســنرتاالت عن قصد
حينا ً وعــدم تزويد املولــدات باملازوت،
والتوقف عن الصيانــة وإصالح االعطال
حينا ً آخر .وباستثناء بعض االعمال التي
ينفذها بعض املدراء واملوظفني املحسوبني
سياســيا ً ومناطقياً ،فان االرضاب شــل
البلد ،وأنزل خســائر فادحة بالقطاعني
العام والخــاص ،وأفقد األفراد والرشكات
بعض املتبقي من أمل يف نفوسهم.

الخسائر بماليين الدوالرات

مع فقدان «الحــرارة» من الهواتف
الثابتة تتوقف االتصاالت وينقطع االنرتنت
« »DSLوتخرس خزينة الدولة موردا ً ماليا ً
مهما ً يقــدر بمليارات اللريات شــهرياً.
الكلفــة املبارشة عىل االقتصــاد لن تقل
عن  4ماليني دوالر يوميــا ً يف حال توقف

إضراب موظفي «"أوجيرو"» مستمر

االنرتنت ،إذا افرتضنا أن عدد سكان لبنان
 6ماليني نسمة .ذلك أن «البلدان متوسطة
التقدم يف مجــال االنرتنت تخرس يوميا ً ما
يقارب  6.8ماليــن دوالر لكل  10ماليني
نســمة ،يف حال تعطل الخدمة» ،بحسب
دراسة لرشكة  .Deloitteأما األكالف غري
املبارشة الناجمة عن فقدان الثقة ،والعجز
عن جذب االستثمارات ،وهجرة الرشكات،
فال يمكن قياسها أو حتى تقديرها بثمن.

االنرتنت الصغرية لالفراد ال يشكل أكثر من
 1.5دوالر ،فقــط وهو مبلغ أقل من زهيد
باملقارنة مع التكاليف الباهظة» .وبحسب
حصني فان «الغاية من هذه التســعرية
املتهاويــة ملشــركي  DSLوالتي ال تأخذ
يف الحســبان أكالف املحروقات والصيانة
وقطع الغيار ،هي لــرب االنرتنت غري
الرشعي ،من وجهة نظر الوزير ،وبايحاء

مزودو الخدمات واستنسابية
«اإلتصاالت»

لم يؤ ِد توقيع وزير االتصاالت
ملراســيم املســاعدة االجتماعية
الشهرية ،وإعطاء بدل نقل بقيمة
 95الــف لرية ،وبــدل حضور عن
شهرين إىل تعليق موظفي أوجريو
ارضابهم .فاملطلب االهم بالنســبة
لهــم واملتعلق بتصحيــح االجور
بسبب غالء املعيشــة لم يقر بعد.
وقد جرى تأجيل البحث فيه إىل يوم
الخميس املقبل بانتظار استشارة
الوزير هيئة الترشيع واالستشارات
يف وزارة العــدل للنظر يف قانونيته.
وعليه يســتمر موظفــو الهيئة
باالرضاب ،لكن يف بادرة حسن نية
جرى توســيع مروحة السنرتاالت
االساسية التقنية لتزويدها بمادة
املازوت مــن  13اىل  21ســنرتاالً،
حرصــا ً عىل عدم توقف الشــبكة
بشــكل كامل مع توقــف اعمال
الصيانة.

من الخسائر املبارشة والفادحة أيضاً،
«ما تتحملــه «رشكات مزودي االنرتنت».
فهذه الرشكات الخاصة املستثمرة بماليني
الدوالرات ،والتــي يقدر عددها بحواىل 90
رشكة منترشة عــى كل االرايض اللبنانية
تخرس مرتــن؛ مرة بتوقف الســنرتاالت
التي تأخــذ الخدمــة منهــا وتوزعها،
ومرة بسياســة وزارة االتصــاالت التي
تكيــل بمكيالني» ،عىل حــد وصف عضو
تجمع الــركات أحمد حصني .فـ»وزير
االتصاالت جوني القرم فرض باملرســوم
الذي صدر يف حزيران الفائت تســعريتني
مختلفتني ،واحدة منخفضة جدا ً ملشرتكي
أوجريو ،وأخرى مرتفعة للمشــركني من
الرشكات الخاصة .مع العلم ،أن التسعرية
املعتمدة من أوجريو ال تتيح لها «الوقوف
عىل قدميها» ،وتلبية متطلباتها ،ســواء
كان لجهة املحروقات والصيانة أو تأمني
أجور العمال واملوظفني .الن مبلغ الـ 60
الف لــرة الذي تتقاضاه الهيئة من حزمة

أن مــن يقوم بهــذه العملية هو رشكات
مزودي الخدمات .مــع العلم أن رشكاتنا
تشرتي من أوجريو ،وتوصل الخطوط إىل
حيث تعجز االخرية عــن إيصالها ،ونأخذ
عمولتنا وبــدل النفقات التي نتكبدها من
أجل املحافظة عىل جودة الخدمة».

 %33.5نسبة نمو اإلحتيال
الرقمي في الخدمات المالية
شــهد االحتيال الرقمي يف الخدمات املالية
الذي ال يزال هدفا ً رئيســيا ً للنشاط االحتيايل
عاملياً ،نموّا ً بنســبة  33.5%عاما ً تلو اآلخر،
مما جعلــه مح ّ
ط اهتمــام متزايد للرشكات
واملستهلكني عىل حد سواء.
مع استمرار اعتماد املستهلك عىل القنوات
الرقمية بوتــرة متزايدة ،ارتفع املعدل العاملي
لجميع أنواع محاوالت االحتيال الرقمي املشتبه
بها بنسبة  9.4%عىل أساس سنوي من العام
 2020إىل  2021وبمعدّل  52%من العام 2019
إىل  .2020وتعتــر القدرة عــى فهم وإدراك
النصائح ،الحيــل وتقنيات ســلبيات األمان
أونالين الطريقة األفضل لتجنّب الوقوع ضحية
لهذه املمارسات.

تابع سعر رصف الدوالر يف الســوق السوداء إرتفاعه أمس
وتخطى عتبة الـــ 35ألف لرية لبنانيــة اىل  35100لرية لبنانية
للرشاء و 35150لرية لبنانية لبيع الدوالر الواحد.
ّ
منصــة «صريفة» بلغ حجم التداول عليها ليوم
وعىل صعيد
أمــس  52,000,000دوالر أمريكي بمعــدل  28000لرية لبنانية
للدوالر الواحد وفقا ً ألســعار رصف العمليات التي نُفذت من قبل
املصارف ومؤسســات الرصافة عىل املنصة .وذ ّكر مرصف لبنان
أنه عىل املصارف ومؤسسات الرصافة اإلستمرار بتسجيل كافة
عمليات البيــع والرشاء عىل منصــة « »Sayrafaوفقا ً للتعاميم
الصادرة بهذا الخصوص.

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 0.9924
هرفينا األوكرانية
$ 0.0272

الين الياباني
$ 0.0071

البديل

مع تقهقــر رشكات القطاع الخاص
وتراجع خدمــات الدولة يف مجال االنرتنت
لب المشكلة
واالتصاالت تتعاظم الخشــية من توسع
باالضافــة إىل االرضاب وتعطيــل
ظاهــرة االنرتنــت غري الرشعــي .فهذا
مصالح املؤسسات ،واملنافسة غري العادلة
االنرتنــت الــذي يخرج بعــض منه من
يف التعرفة بني القطاعني العام والخاص،
السنرتاالت ،ويأتي البعض اآلخر من دول
تتعامــل وزارة االتصــاالت بكيدية مع
الجوار كفلســطني وتركيا عرب ســوريا،
رشكات مزودي الخدمــات .وهذا ما يربز
أرخــص عىل املشــركني مــن االنرتنت
بشكل واضح يف عرقلة طلبات املشرتكني
الرشعي وال ينقطع .إال أن ســلبياته عىل
لالنضمام إىل أحد املزودين ،وعدم السماح
االقتصــاد ال تعد وال تحــى :فهو يؤدي
لهم بتغيري اشــراكاتهم يف حال كانت مع
إىل تراجع إيــرادات الدولة،
أوجــرو« .يف حني أن أصول
وبالتايل عجزهــا عن تلبية
العمل تقتيض تأمني منافسة
متطلبــات موظفيها ،يعزز
عادلة بــن القطاعني العام
وزارة اإلتصاالت
االقتصاد النقدي ،ويســاهم
والخاص» ،بــرأي حصني.
تحتكر الخدمة
بتعميق االقتصاد األســود
«فال القطاع الخاص يسيطر
عىل كامل الســوق من دون وتتعامل مع مزوّدي املتفلت من أي ضوابط.
إن كان ال بد من إكمال
ضوابــط أو مراقبــة ،وال
الخدمات بكيدية
الشــطر االول «رح ينقطع
القطاع العــام ممثالً بهيئة
االنرتنــت بهاليومني» ،ألتى عىل شــكل:
أوجريو يحتكر الخدمــة» ،برأي حصنى.
ّ
«منوص عىل حمامتــن» .فمع صعوبة
«الهيئة» أساســاً ،هي مشــغلة للقطاع،
االستمرار بالخدمة يف ظل احتكار الدولة،
وعىل القيمني عليهــا إدارة االتصاالت بني
وأخذ الرشكات واالفــراد رهينة التعطيل
القطاعني العام والخاص بشــكل شفاف
واالرضاب عند كل انهيار بالقدرة الرشائية
وبما يؤمــن التنافس عىل جودة الخدمات
والعروض ،وملا فيه مصلحة املشــركني.
للرواتــب واالجــور ،وما أكثرهــا ،فان
التواصل قد يصبح عما قريب بواســطة
وهــذا ما ال يمكن توفره بســبب احتكار
الحمام الزاجل.
الهيئة للقطاع بشــكل غري مبارش .وعليه

يتخطى الـ 35ألف ليرة
الدوالر
ّ
...و»"صيرفة"»  28ألفًا

االسترليني
$ 1.1503

مــن املفروض فتــح هذا القطــاع أمام
املنافســة الحقيقية وفك احتكار الدولة
للقطاع ،والتعاطي مع القطاع الخاص من
الند إىل الند.

بيـتـكـوين
$ 19915
الذهب
$ 1722

CMC crypto
$ 477
الفـضـة
$ 18.01

الروبل
$ 0.0165

اليوان الصيني
$ 0.1443

الليرة التركية
$ 0.0549

بــرنــت
$ 96.31

خام WTI
$ 89.83

طن القمح
$ 323
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إقـــــتــــصــــاد
العـــدد  - ٩٢٦السنــــة الـرابـعـة

الـثـلـثـاء  ٦أيلول 2022

البنزين يرتفع  12ألف ليرة والمازوت والغاز ينخفضان
صــدر جــدول تركيب أســعار
املحروقات عن وزارة الطاقة واملياه -
املديرية العامة للنفط ،وأصبحت عىل
النحو اآلتي:
 صفيحــة بنزيــن  95أوكتــان:.)+12000( 628000
 صفيحــة بنزيــن  98أوكتــان:.)+13000( 643000
 املازوت.)-2000( 777000 : الغاز.)-2000( 341000 :يف الســياق ،أوضح عضو نقابة
اصحاب محطــات املحروقات جورج
الرباكس يف بيــان ان "مرصف لبنان
يواظب عىل اكمال مسريته نحو رفع
الدعم غري املبارش عن استرياد البنزين
بتأمينه جزءا ً من هذه الفاتورة وفقا ً
ملنصة صريفة ،عىل ان تؤمن الرشكات
املســتوردة الجزء املتبقي من اسواق
الرصافة الحــرة .وخفض "املركزي"
يف جدول تركيب اســعار املحروقات
الصادر اليوم (أمس) نســبة صريفة
من  40اىل  20يف املئة ،وارتفعت بذلك

بيرم يُطلق دورات
التدريب المهني
أعلــــن وزير العمل يف حكومة
ترصيــف االعمــال مصطفى بريم
إطالق مجموعة من دورات التدريب
املهني املعجــل يف املناطق اللبنانية
كافة وهي جزء مــن خطة التحول
الرقمي التي اقرهــا مجلس الوزراء
والتي تغطي ثالث سنوات من 2022
اىل  2025وهي واعدة جدا ً يف ما يتعلق
بالتدريب .جاء ذلك يف مؤتمر صحايف
عقده بريم يف مكتبه يف الوزارة وقال
إن بدء مسار التدريب املهني املعجّ ل
يأتي باالشــراك مع جمعية الربكة
ومؤسســة جهاد البناء االنمائية،
وبلدية الغبريي ،وجمعية االصالح يف
عكار ،وجمعية "يد بيد" يف شحيم،
وبلديات واتحادات بلديات وجمعيات.
وقــال" :ان اهمية هــذا االمر
انه يوفر فرص عمل كبرية للشباب
اذ ســيغطي املناطق اللبنانية كافة
ومستعد للتعاون مع اي بلديــــة
تؤمــن لنــا مراكز التدريب ونحن
كــوزارة عمل عندمــا تحصل هذه
الدورة نصــدر شــهادة تضاف اىل
السرية الذاتية للذي يخضع للدورة،
تعزز ســرته الذاتيــة يف ما خص
التوظيف.

نسبة غري املدعوم اىل  80يف املئة .فمن
الواضح ان مرصف لبنان لم يتبق له
اال مرحلة اخرية للتوقف بعدها نهائيا ً
عن تأمني الدوالر مــن خالل منصة
صريفة ليصل اىل معادلة صفر صريفة
و %100سوق حرة غري مدعوم".
وأضاف" :يف جــدول أمس إرتفع
ســعر رصف الــدوالر وفقــا ً ملنصة
صريفــة  400لرية مــن  27200اىل
 27600لرية .اما سعر رصف الدوالر
املعتمد يف الجدول الســترياد املازوت
والغاز و  %80من البنزين واملحتسب
وفقا ً السعار االسواق الحرة املوازية
واملتوجب عىل الرشكات املســتوردة
واملحطات تأمينه نقــدا ً تراجع 200
لــرة مــن  35050اىل  34850لرية.
وعليه ،ارتفعــت صفيحة البنزين 95
اوكتان  12000لرية لتصبح 628000
لرية نتيجة املعادلة بني تراجع ســعر
الكيلوليرت املســتورد مــا يقارب 14
دوالرا ً مقابل ارتفاع ســعر الدوالر يف
صريفة وتراجعه يف الســوق املوازية.

أخبار سريعة
صندوق النقد :ما حصل
من تشريعات إيجابي

انخفضت نسبة "صيرفة" على البنزين من  40إلى  20في المئة

أما صفيحــة املــازوت فانخفضت
 2000لــرة لتصبــح  777000لرية
نتيجــة ارتفــاع ثمــن الكيلوليرت
املســتورد  4دوالرات مقابــل تراجع

ســعر رصف الدوالر وفقا ً للســوق
املوازية  200لــرة ،اما قارورة الغاز
فانخفض سعرها  2000لرية لتصبح
 341000لرية.

مرحلة جديدة في زراعة القمح لتأمين األمن الغذائي
لفت وزير الزراعة يف حكومــة ترصيف األعمال عباس
الحاج حســن إىل أن "االتفاقية التي تــم توقيعها أمس بني
وزارة الزراعة وبرنامج األغذية العاملي يف لبنان ستؤســس
إىل مرحلــة جديدة من العمل يف ما يختــص بزراعة القمح
اللبنانــي لتأمني األمن الغذائي" ،وقال" :من الجيد أن نزرع،
فهذه البيانات التي ســيت ّم جمعها ســتكون ،بالرشاكة مع
الجيش اللبناني".
من جهته ،أكد ممثل برنامج األغذيــة العاملي يف لبنان
عبداللــه الــوردات "الرشاكة مــع وزارة الزراعة كرشاكة
اســراتيجية" ،وقال" :إن ما يت ّم القيام به هو واجب خالل

األزمة الصعبة التي يم ّر بها لبنان ،فنحن قادرون ،بالتنسيق
مع فريق العمل ،أن نحقق فرقاً" .ولفت إىل أن "األسعار زادت
من صعوبة العمل" ،وقال" :هذا األمر يدفع للعمل الستغالل
الفرص املتوافرة ،يف إطار االتفاقيــة الحالية ،بالتعاون مع
الجيش اللبناني الذي سيكون له دور فعيل كبري".
وأشــار إىل أن "جمــع البيانات هو لحــر املناطق
الصالحة للزراعة حســب نوعية املزروعــات لتعزيز األمن
الغذائي وتحســن الواقع الزراعي ،الذي سيشــكل الحجر
األســاس للتنمية الزراعية واألمن الغذائــي" ،وقال" :معا ً
سنؤسس الفرق".

سبل تخصيص إعتمادات ومساهمات للقطاعات والضمان
عرض وزير املالية يف حكومة ترصيف األعمال يوســف
الخليل مــع املدير العام للضمــان االجتماعي محمد كركي
ورئيــس االتحاد العمايل العام بشــارة األســمر ،الســبل
القانونية املمكنة لتخصيص اعتمادات ومساهمات لعدد من
القطاعات والهيئات ال سيما الضمان االجتماعي ،والشؤون
املتعلقة باملؤسسات العامة والقطاع الخاص.
وبعــد االجتماع ،قال كركي "بحثنا مــع الوزير الخليل
السبل القانونية املمكنة لتحصيل الديون املتوجبة للصندوق
عىل الدولــة اللبنانية يف ضوء قرار ديوان املحاســبة يف هذا
الخصــوص ،وكيفية تأمني حواىل  400مليــار لرية لبنانية
للضمان االجتماعي لتمكينه مــن زيادة التعرفات الصحية
واالستشــفائية" .ونوّه بـ"دعم الخليــل الثابت للضمان

ومســاعدته لزيادة التقديمات للمضمونــن" .بدوره ،قال
األســمر "بحثنا يف عدة أمور أبرزها ترسيع توقيع مرسوم
زيادة األجــور للقطاع الخاص والبالغــة قيمتها  600ألف
لرية لبنانية شــهريا ً والعمل عىل ترسيع وترية دفع عائدات
الجباية ملؤسســة مياه بريوت وجبل لبنان ،وايجاد الســبل
اآليلة اىل دفع ســلف مقررة لهيئة إدارة السري لتمكينها من
دفع املساعدة االجتماعية التي أق ّرتها الحكومة وزيادة بدل
النقل للعاملني فيها".
وكان الخليل اســتقبل وزير الزراعة يف حكومة ترصيف
األعمال عباس الحاج حسن واملديرة االقليمية ملنظمة IFAD
(الصندوق الــدويل للتنمية الزراعية) ،وتم البحث يف التعاون
القائم عىل مستوى دعم القطاع الزراعي وتطويره يف لبنان.

اجتمع رئيس لجنة المال والموازنة
النائب ابراهيم كنعان في المجلس
النيابي مع الممثل المقيم لصندوق
النقد الدولي في لبنان فريديريكو
ليما ،على مدى ساعة ونصف
الساعة ،وجرى عرض للملفات
المطروحة مجلسيا ً ومنها السرية
المصرفية ومشروع موازنة العام
 ،2022والقوانين المنتظرة ومن
بينها إعادة هيكلة المصارف.
كما ت ّم تقييم للمرحلة واعتبار
الصندوق أن ما حصل من تشريعات
حتى اليوم إيجابي ويجب البناء عليه،
ال سيما على صعيد االصالحات التي
اق ّرها المجلس النيابي واالتفاق على
استكمالها.

"المركزي" يح ّول رواتب
الموظفين العامين
أعلن مصرف لبنان أنّه قد حوّل الى
المصارف كافة الرواتب لموظفي
القطاع العام والمساعدات االجتماعية
الواردة إليه من وزارة المالية .ويفيد
أيضا ً بأنّه باشر تحويل رواتب
الديبلوماسيين عن األشهر السابقة.
وقال في بيان إنه "قام بتسديد
جميع رواتب موظفي القطاع العام
والعسكريين والمساعدة االجتماعية
للمصارف بالدوالر األميركي وبشكل
نقدي وعلى سعر منصة صيرفة.
ومن جهة أخرى يقوم مصرف لبنان
أيضا ً بدفع كافة المنح المدرسية
للعسكريين ومو ّ
ظفي القطاع العام
الواردة عبر تعاونية موظفي الدولة
نقدا ً بالدوالر األميركي وفق سعر
منصة صيرفة.

سرور رئيسًا لنقابة األفران
إنتُخب ناصر سرور رئيسا ً لنقابة
االفران في بيروت وجبل لبنان
للمخابز العربية .وت ّم انتخاب نجيب
مسلم نائبا ً للنقيب ،محمد شعالن
امينا ً للسر ،رمزي االحمدية امينا ً
للصندوق ،ومحمد مهدي مساعدا ً
المين السر .ودعا النقيب الجديد
سرور الى فتح قنوات حوار جدية مع
الوزارات واالجهزة المعنية للتواصل
الجدي في ما بينهم لخلق آلية سليمة
لتنظيم القطاع.

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنها وضعت
قيد التحصيــل الفواتري املتأخرة التي لم
تسدد للجباة والعائدة لدائرة جونية وذلك
عن إصدار  2021/12توتر منخفض.
فعىل املشرتكني الذين لم يسددوا فواتريهم
املذكورة ،املبادرة إىل تسديدها يف الدائرة
املعنية خالل مهلة أسبوعني من تاريخه
تحت طائلة قطع التيار الكهربائي عنهم،
واتخاذ التدابــر النظامية بحقهم والتي
تصل إىل إلغاء اشرتاكاتهم.
ملزيد من التفاصيل يمكن للمشــركني
االطالع عىل موقع املؤسسة االلكرتوني.
يعترب هذا اإلعالن بمثابة تبليغ شخيص.
بريوت يف 2022/9/1
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 452
إعالن
تعلن كهربــاء لبنان بــأن مهلة تقديم
العــروض إلدارة الخدمــات الطبيــة

واإلستشفائية للمســتخدمني واألجراء
الحاليني والقدامى عن الفرتة املمتدة ما بني
 2022/10/16لغاية 2023/10/15
ضمناً ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 2549/تاريخ  ،2022/7/18قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2022/9/23
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني يف االشــراك باستدراج
العروض املذكور أعــاه الحصول عىل
نســخة من دفرت الرشوط من مصلحة
الديوان – امانة الرس – يف الغرفة املسبقة
الصنــع رقم  38املســتحدثة يف الجهة
الغربية مــن املبنى املركزي ملؤسســة
كهرباء لبنان ضمن حرمه ،مبنى كهرباء
لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء مبلغ
قدره /200.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال ســارية املفعول
ومــن املمكن يف مطلق األحــوال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 38

املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى
املركزي ملؤسســة كهرباء لبنان ضمن
حرمه.
بريوت يف 2022/9/1
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 453
إىل مجهول محل اإلقامة
فراس شــحاده دريبي يجب حضورك
إىل املحكمة الرشعية الســنية يف برالياس
يف تمام الســاعة التاسعة من صباح يوم
الثالثــاء الواقع فيــه 2022/10/18
وذلك لســماع أقوالك يف الدعوى املقامة
عليك من املدعية زينب عبد املعطي قالع
بمادة تفريق برقم األســاس  /542وإن
لم تحرض يف املوعد املحدد أو ترسل وكيالً
عنك أو معذرة خطية مقبولة فسيجرى
بحقــك اإليجــاب القانونــي وكتب يف
2022/8/31
رئيس القلم
الشيخ بالل شحادة

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٢٦السنــــة الـرابـعـة

هوكشتاين ينقل "اإلحداثيات" اإلسرائيلية...

ويف سياق متصل بمفاوضات الرتسيم ،أعربت مصادر واسعة االطالع عن
قناعتها ّ
بأن الوصول إىل مســودة نهائية لالتفاق الحدودي البحري بني لبنان
وإرسائيل «مرتبط بالضغوط الداخلية اإلرسائيلية الرافضة للرتســيم تحت
وطأة تهديدات «حزب الله» حتى ولو اقتــى ذلك املخاطرة باحتمال اندالع
ً
موضحة ّ
أن «الرتكيز اإلرسائييل
حرب جديدة عىل الجبهة الشمالية مع لبنان»،
يف الوقت الراهن ينصبّ عىل املفاوضات التي تجريها تل أبيب بشــأن أسعار
الغاز الذي ستورده إرسائيل إىل أوروبا للتعويض عن انقطاع الغاز الرويس عن
القارة األوروبية ،خصوصا ً و ّ
أن التوقعات ترجح ارتفاع سعر الغاز عامليا ً ثالثة
أضعاف ســعره الحايل ،بحيث قد يقفز القدم املكعب عىل أبواب فصل الشتاء
إىل  300دوالر أمريكي بعدما كان ســعره قبل الحــرب األوكرانية أقل من 10
دوالرات».
وإذ لم يُعرف بعد إن كان الوسيط األمريكي سيلتقي الرؤساء الثالثة مع
مستشــاريهم مجتمعني يف القرص الجمهوري كما حصل يف زيارته األخرية،
أم أنه ســيعود إىل عقد لقاءات منفردة يف املقار الرئاســية كما درجت العادة
يف زياراته الســابقة ،أكدت أوساط لبنانية لـ»نداء الوطن» ّ
أن هناك «مسعى
للحفاظ عىل نمط اللقاء الرئايس الثالثي مع هوكشتاين لتجديد التأكيد عىل
وحدة املوقف اللبناني الرســمي يف قضية الرتســيم» ،لكنها لفتت االنتباه يف
املقابل إىل ّ
أن «نجاح هذا املسعى يرتبط بسقف التصعيد الذي سيبلغه (اليوم)
رئيس «التيار الوطني الحر» جربان باســيل يف مواجهة رئيس مجلس النواب
نبيه بري» ،األمر الذي قد يؤثر يف مجريات العالقة الرئاســية بني بعبدا وعني
التينة ،ويحول تاليا ً دون عقد اجتماع رئايس ثالثي مع الوسيط األمريكي.
وعىل خط املواجهة نفسها ،يربز حرص رئيس حكومة ترصيف األعمال
نجيب ميقاتي عىل تعزيز خطوطــه الدفاعية يف وجه العهد وتياره ليبادر إىل
تفعيل خطوط التواصل والتنسيق املبارش بني ستاركو وعني التينة وكليمنصو
يف امللفني الحكومي والرئايس .ويف هذا اإلطار ،استقبل ميقاتي يف دارته مسا ًء
رئيس «الحزب التقدمي االشــراكي» وليد جنبالط مؤكدا ً بعد اللقاء «تطابق
وجهات النظر يف أغلب األحيان» ،ونوّه ردا ً عىل سؤال بعدم وجود يشء إسمه
«فراغ رئايس» بل هناك «شغور» يف حال خلو سدة الرئاسة األوىل ،و»الدستور
واضح يف هذا املوضوع لناحية انتقال صالحيات رئيس الجمهورية إىل مجلس
بأن جنبالط كان قد رصح بوضوح سابقا ً
الوزراء يف فرتة الشــغور» ،مذكرا ً ّ
ّ
بــأن «هذه الحكومة (ترصيف األعمال) ســتنتقل إليهــا صالحيات رئيس
الجمهورية» إذا تعذر انتخاب رئيس جديد ضمن املهلة الدستورية.
واليــوم يزور ميقاتي بري يف عني التينة لبحث املســتجدات والتحديات
الراهنة والداهمة ،ال ســيما بعد دخول رئيس املجلس النيابي عىل خط ملف
التأليف الحكومي بقوة من خالل مواقفه األخرية املناهضة للمطالبة العونية
بإضافة  6وزراء دولة عىل التشــكيلة الحكومية الحالية .وأمس ،اســرعى
االنتباه تشديد املعاون الســيايس لربي ،النائب عيل حسن خليل ،عىل وجوب
«اعتماد آلية تمنع تحوّل ك ّل وزير إىل رئيس جمهورية» خالل فرتة الشــغور
الرئايس ،مضيفا ً يف حديث لقناة «أم تي يف»« :نحن أمام عرقلة أي حل رسيع
يفيض إىل إجراء تعديالت طفيفة يف تركيبة الحكومة الحالية ( )...وال يختلف
إثنان عىل ّ
أن عهد عون هو من أسوأ العهود».
ّ
وإذ أكــد أن «مجلس النواب ال يفقد صالحيتــه بالترشيع حتى يف فرتة
الشغور» ،كشف خليل ّ
أن رئيس املجلس «سيتح ّرك قريبًا ويبدأ اتصاالته مع
الكتل لكن من دون وجود مبادرة رئاســيّة» ،موضحا ً أن تحرك بري يأتي من
منطلق «الحرص عىل أن تتم الدعوة إىل جلســة االنتخاب الرئاسية بطريقة
تخدم االستحقاق».

إستنسابية المصارف مستمرّة :دوالرات "صيرفة"...

حجة املصارف بعدم تحويل الرواتــب أو املبالغ التي تقل عن  14مليون
لرية إىل الدوالر «تلصق يف ظهر» مرصف لبنان ،وإشاعة االخبار عن قرب توقف
صريفة .فاالخري «جســمه لبّيس» ،وال يك ّذب عنه خرب .إال أن هذه املرة «حبل
الكذب قصري» .فـ»املصارف تســجل حجم التحاويل قبل  24ساعة عىل أقل
تقدير ،وتأخذ ،عىل ما يبدو من أرقام صريفــة ،حصتها كاملة من الدوالر»،
بحســب فحييل .ومن جهة اخرى فان وقف العمل بالتعميم  161له ظروفه
الخاصة التي يحددها مرصف لبنان وليس املصارف التجارية ،و»هذه الظروف
لم تنضج بعد» ،من وجهة نظر فحييل .فالتعميم  161هو الطريقة الوحيدة
البقاء املنصة حية ،ومن دون التداول عىل املنصة ستتوقف وسيفقد مرصف
لبنان القدرة املبدئية عىل توحيد سعر الرصف .وستتعرقل كل عمليات التسعري
التي جرت يف املايض وفقا ً لســعرها ،مثل دوالر االتصاالت ،والتي ستجري يف
املستقبل مثل الدوالر الجمركي.
خيار املصــارف بتوفري الــدوالرات لكبار العمالء ،وليــس للقطاعات
االنتاجية ،ومن دون القدرة عىل تحديد حاجاتهم الفعلية ،عىل حساب صغار
العمالء واملودعني يحــرم الفئة االخرية من دولرة رواتبهــا .االمر الذي يزيد
من عوز املوظفني واملودعــن الصغار ،ويحرمهم من تحقيق فرق وصل يوم

الـثـلـثـاء  ٦أيلول 2022

أمس إىل  6آالف لرية مقابل كل دوالر .وهو ما يساهم بزيادة الطلب عىل النقد
الصعب ،ويؤدي إىل استمرار سعر الدوالر باالرتفاع.

ليز تراس ثالث رئيسة وزراء بريطانية

وبذلك ،تتوىل تــراس التي ظلت وفية حتى النهاية لبوريس جونســون
حني ُ
سجّ لت اســتقاالت بالعرشات من السلطة التنفيذية بداية تموز ،رئاسة
الحكومــة الرابعة يف بريطانيا منذ االســتفتاء عىل «بريكســت» يف ،2016
وســتكون املرأة الثالثة التي تتوىل هذا املنصــب يف تاريخ اململكة املتحدة بعد
مارغريت تاترش وترييزا ماي.
وشكرت تراس منافســها سوناك عىل «الحملة الصعبة التي خاضاها»،
كما أثنت عىل وقوف بوريس جونســون يف مواجهة الرئيس الرويس فالديمري
بوتني ،وإتمام خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي وتوزيع لقاحات كورونا
و»هزيمة جريمي كوربن».
وتعهدت باإليفاء بتعهداتها ،قائلة إن «الحزب يف حاجة إلظهار أنه يمكن
أن يحقق نتائج خالل العامني املقبلني» ،مشرية إىل أنها لديها «خطة شجاعة»
لخفض الرضائب وتعزيز نم ّو االقتصاد الربيطاني.
ويف ما يتعلق بقضية ارتفاع فواتري الطاقة ،شدّدت عىل أنها سوف «تحقق
نتائج» عندما يتعلــق األمر باألزمة من خالل ليس فقط التعامل مع الفواتري
ولكن مع قضايا االمداد طويلة املدى.
مــن جهته ،دعا رئيــس الحكومة الربيطانية املنتهيــة واليته بوريس
جونسون أمس ،جميع املحافظني لدعم رئيســة الوزراء الجديدة ليز تراس
بنسبة .100%
وقال عرب «تويرت» :أعلم أن لديها الخطة الصحيحة ملعالجة أزمة تكلفة
املعيشة ،وتوحيد حزبنا ومواصلة العمل العظيم لتوحيد بلدنا».

"تشاؤم نووي" أوروبي :المفاوضات بخطر

وقال إن «الجــواب االخري الذي حصلت عليــه إذا كان الهدف هو إتمام
الصفقة برسعة ،فهو لن يســاعد» ،مشددا ً عىل أنه «سيواصل املشاورات مع
جميع املشاركني يف االتفاق وال سيما الواليات املتحدة».
وكانت إيران قد أكدت يف وقت ســابق أمس ،أنها لم تتلق بعد ر ّد الواليات
املتحدة عىل مالحظات تقدمت بها األسبوع املايض بشأن النص املقرتح إلحياء
النووي مع القوى الكربى ،واعتربت واشنطن يف تعليق أويل أنها «غري بناءة».
وقال املتحدث باسم الخارجية اإليرانية نارص كنعاني ،إن «إيران تنتظر
إجابة األطراف املقابلة ،وعىل وجه الخصوص الحكومة األمريكية».
ورأى كنعاني أن «إنهاء تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،جزء من
الضمانات التي نسعى إليها من أجل التوصل إىل اتفاق نووي مستدام».
وكانت طهران قد دعت إىل إغالق تحقيق للوكالة بشــأن آثار اليورانيوم
املخصــب التي عثر عليها يف ثالثة مواقع غــر معلنة ،وهو ما رفضه رئيس
الوكالة رافائيل غرويس.
بدوره ،وجّ ه مستشــار الفريق املفاوض النووي اإليراني ،محمد مرندي،
الذي يعلب دور الناطق غري الرسمي يف املحادثات النووية ،انتقادات «ضد نهج
الدول الغربية يف فرض العقوبات» ،مضيفاً :الغرب يستخدم العقوبات الظاملة
أسلحة ،يف حني إيران تســعى لتطبيع العالقات مع كل الدول الرشعية وغري
املعادية».
ويف عرض للقــوّة بالتزامن مع تزايد التوترات بني طهران وواشــنطن
عىل خلفية املحادثــات النووية ،أعلن الجيش األمريكي أمسّ ،
أن قاذفتني من
طراز «بي »-52القادرة عىل حمل رؤوس نووية ،حلقتا فوق منطقة القيادة
الوسطى التي تشمل الرشق االوسط.
وقالت قيادة املنطقة الوسطى يف بيان عىل موقعهاّ ،
إن القاذفتني ح ّلقتا
إىل جانب طائرات مقاتلة تابعة لسالحي الجو الكويتي والسعودي فوق رشق
البحر األبيض املتوسط وشبه الجزيرة العربية والبحر األحمر.
وأوضح قائد القوات الجوية املركزية التاسعة يف القيادة الوسطى الجنرال
أليكســوس غرينكويتش أن املهمة ّ
تعب عن «تمثيل قــوي وواضح اللتزام
الواليات املتحدة الدائم تجــاه املنطقة» .وأضاف« :لن تم ّر التهديدات املوجّ هة
للواليات املتحدة ورشكائنا من دون إج
بة .وتُظهر املهمّ ة قدرتنا عىل توحيد القوى لردع خصومنا ،وإذا لزم األمر،
هزيمتهم».
وبحسب البيان العســكري األمريكي ،فإن واشنطن «ال تسعى إىل رصاع
ولكنها ملتزمــة بالرد عىل أي طارئ يف منطقة مســؤولية القيادة املركزية
األمريكية».
من جهتها ،تعتزم ايران أن تشرتي مقاتالت من طراز سوخوي سو-35
من روسيا ،وفق ما أعلن قائد القوات الجوية الجنرال حميد وحيدي.
وتهدد الواليات املتحدة بفرض عقوبات شديدة عىل أي بلد يتعامل تجاريا ً
مع القوات االيرانية ،وخصوصا ً الحرس الثوري املدرج عىل القائمة الســوداء
لـ»التنظيمات اإلرهابية».

"داعش" يتبنى استهداف السفارة الروسية في كابول

كييف تهدّد موسكو في "القرم" وتشنّ هجومًا مضادًا في خيرسون

بعد أن تصدّرت قضية محطة زابوريجيا املشهد الدويل يف األيام األخرية،
نظرا ً لخطورتها النووية عىل القــارة األوروبية ،عادت التطورات امليدانية
العسكرية إىل الواجهة مجددا ً مع التهديد األوكراني لروسيا يف القرم ،حيث
نصحت كييف ،أمس ،سكان شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا منذ سنوات،
بتجهيز مالجئ لالحتماء من القصف وتخزين إمدادات.
وقال مستشار الرئيس األوكراني ميخايلو بودولياك" :نطلب من سكان
األرايض املحتلة ،بما يف ذلك شــبه جزيرة القرم ،اتباع توصيات املسؤولني
األوكرانيني خالل إجراءات إنهاء االحتالل".
ويف خريسون ،أفادت القيادة الجنوبية للجيش األوكراني أمس ،أنه "تم
تدمري مســتودع ذخائر للعدو قرب تومينا بالكا" وجرس عائم قرب قرية
"لفويف" ومركز تفتيش للجيش الرويس إىل جنوب رشق خريسون.
من جانبه أعلن الرئيس فولوديمري زيلينســكي استعادة "بلدتني يف
الجنوب" وبلدة ثالثة يف الرشق .وأكد مساعد رئيس اإلدارة الرئاسية كرييلو
تيموشــنكو أن العلم األوكراني رفع يف قرية فيسوكوبيليا يف رشق منطقة
خريسون التي يسيطر عليها الروس بصورة شبه كاملة.
و يف تقرير أصدره "معهد دراســة الحــرب" رأى أن "الهجوم املضاد
األوكراني أحرز تقدما ً يمكن التثبّت منه يف الجنوب والرشق" ،مشريا ً إىل أن
"القوات األوكرانية تتقدم عىل طول محاور عدّة يف غرب خريسون وأرست
الســيطرة عىل مساحة من الجانب اآلخر من نهر سيفريسكي دونيتس يف
منطقة دونيتسك".
وذكرت القيادة الجنوبية األوكرانية أن قوات كييف تسعى بشكل أوّيل
إلحداث بلبلة يف "نظام إدارة القوات والنظام اللوجســتي" للجيش الرويس
بواسطة رضبات جوية وقصف مدفعي.
وبعدما فشلت القوات الروسية يف السيطرة عىل كييف انسحبت شماال
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وركزت هجومها عىل رشق أوكرانيا وجنوبها.
يف السياق ،أعلنت إدارة االحتالل الرويس ملنطقة خريسون أمس ،تعليق
التحضريات لتنظيم استفتاء حول ضم روسيا لهذه األرايض التي تتعرض
لهجوم أوكراني مضاد واسع النطاق.
وقال كبري مســؤويل إدارة االحتالل الروســية يف خريســون كرييل
سرتيموسوف" :كنّا مستعدين للتصويت وكنّا نريد تنظيم استفتاء يف وقت
قريب جدا ً لكن نظرا إىل املستجدات سنتوقف قليال يف الوقت الراهن".
دبلوماســياً ،أعلنت روسيا أنها ستمنع دخول  25أمريكيا إىل أراضيها
بينهم شخصيات فنية ر ّدا ً عىل العقوبات األمريكية التي تستهدف موسكو.
وقالت وزارة الخارجية الروسية يف بيان أمس" :سنستمر يف التصدي بحزم
لألعمال العدائية للسلطات األمريكية التي تواصل اتخاذ اتجاه معاد للروس
وبالتايل تدمر العالقات الثنائية وتكثف املواجهة بني موسكو وواشنطن".
يف ســياق آخر وبعيدا ً عــن الحرب الدائرة يف أوكرانيــا ،تبنى تنظيم
"داعش" أمس ،التفجري االنتحاري قرب السفارة الروسية يف أفغانستان.
وأعلنت الرشطة األفغانية ،أن انتحاريا ً فجّ ر نفسه قرب مدخل السفارة
ما أدى إىل مقتل أكثر من  20شخصا ً وإصابة آخرين بجروح جراء االعتداء.
َ
موظفني
ويف وقــت الحق أعلنــت وزارة الخارجية الروســية مقتل
يف الســفارة الروســية يف كابول يف اعتداء وقع قرب البعثة الدبلوماسية
يف العاصمة األفغانية .وأفادت يف بيــان" :قام مقاتل لم يتم التعرف عليه
بتفجري عبوة ناســفة يف الجوار املبارش للســفارة" ،مشــرة إىل سقوط
"جرحى بني املواطنني األفغان".
ومن موسكو ،قال وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف إن "تدابري
فورية اتُخذت لتعزيز األمن حول الســفارة" ،داعيًا إىل "محاسبة منفذي
الهجوم".

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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آسيوية.
 - 2العب كرة سلة لبناني.
 - 3مؤسسة عامة تأخذ على
عاتقها إيصال الرسائل والطرود
وتوزيعها  -واحد باألجنبية.
َ - 4ن َفس ال ُّروح  -تحطيم.
 - 5ضمير منفصل  -حادث.
 - 6من مؤلفا ت ميخا ئيل
نعيمة.
 - 7دولة أفريقية  -ج َّود كتاب َته
وحسنها.
َّ
 - 8عاصمة دولة افريقية -
نهار وليل.
 - 9هرب  -عملة عربية.

عموديا :

 – 1عاصمة دولة أوروبية.
 - 2عاصمة دولة أوروبية  -حواء
باألجنبية.
خسيس دنيء  -أضاء.
ِ -3
 - 4صبي  -قول.
 - 5للمصاحبة  -ندم  -من أعضاء
الجسم.
 - 6مدينة أميركية في نيويورك.
 - 7أديب مصري راحل.
 - 8يقطف الثمر  -قرعوا األبواب.
 - 9شحم  -ضحك باألجنبية -
طعم الحنظل.

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

العـــدد  - ٩٢٦السنــــة الـرابـعـة

باربرا ليف في بغداد ...رسالة من واشنطن دعمًا لإلستقرار

أخبار سريعة

الصدر يُقاطع الحوار وتوصيات تقود النتخابات مبكرة
استمرارا ً ملبادرة الحوار الوطني التي
أطلقها رئيس الوزراء العراقي مصطفى
الكاظمي ،يف إطار السعي الحتواء األزمة
العراقية ،إجتمعت الرئاســات مع قادة
القوى السياسية أمس ملناقشة التطوّرات
السياســية ،بحضور ممثلة األمني العام
لألمم املتحدة يف العــراق ،وغياب ممثلني
عن التيار الصــدري ،إذ اتفق املجتمعون
عىل «تشــكيل فريق فني لتنضيج الرؤى
واألفكار وتقريب وجهــات النظر بغية
الوصول إىل انتخابــات مبكرة وتحقيق
متطلباتهــا بمراجعة قانون االنتخابات،
وإعادة النظر يف املفوضية».
وأكــد املجتمعــون أن «تطــوّرات
األوضاع السياســية وما آلــت إليه من
خالفــات تحمّ ــل الجميع املســؤولية
الوطنية يف حفظ االستقرار ،وحماية البلد
من األزمات ،ودعم جهود التهدئة ،ومنع
التصعيد والعنف ،وتبنّي الحوار الوطني،
للتوصل إىل حلول».
وشــدّدوا يف بيــان عــى رضورة
«تفعيل املؤسســات ،واإلســتحقاقات
الدســتورية» .كما جدّد االجتماع «دعوة
التيار الصدري للمشاركة يف االجتماعات

الفنية والسياسية ،ومناقشة كل القضايا
الخالفية ،والتوصل إىل حلول لها».
يف هذا اإلطار ،أفادت مصادر عراقية
مطلعة «العربية» بأن «االجتماع مهدّد
باإللغاء أو التأجيل إذا ما قاطعه بعض
القوى السياســية وعىل رأســها التيار
الصدري ،فيما كشــفت مصادر مقربة
من التيار رفــض الصدريني التفاوض
مع قياديــي اإلطار التنســيقي املوايل
إليران» .وأشــار اإلجتماع إىل «رضورة
تنقية األجواء بني القوى الوطنية وحفظ
كرامة الشــعب العراقي ،ومشــاعره،
واســتحقاقاته ،واحــرام االعتبــارات
الدينية ،والسياسية ،واالجتماعية».
ومن بغــداد ،أ ّكدت مســاعدة وزير
الخارجيــة األمريكي لشــؤون الرشق
األوســط باربرا ليف أمــس ،أن اإلدارة
األمريكية تتابع املشهد السيايس العراقي
بدقة ،وما جرى من أحداث يف األســبوع
املايض يد ّل عىل وصول املشــهد السيايس
اىل حافة الهاوية» .وفيما أشــارت اىل أن
«صوت زعيــم التيار الصــدري مقتدى
الصــدر والقيــادات األخــرى يجب أن
يُســمع» ،ثمّ نت دور بغــداد االيجابي يف

الحوار العراقي بين الرئاسات والقوى السياسية (وكالة األنباء العراقية)

الحــوار بني واشــنطن وطهران.وأكدت
ليف يف مقابلة مــع وكالة األنباء العراقية
أن «العــراق صديق ألمريكا ورشاكتنا معه
حقيقية عىل املســتوى الدويل واالقليمي»،
مشــددة عىل أن «أولويــة إدارة الرئيس
جو بايدن وخصوصــا ً الخارجية مهتمة
باستقرار العراق وأمنه».
وأوضحــت أن وجودهــا يف العراق

يف الوقــت الحايل جاء لنقل رســالة من
القيــادة األمريكية ،مفادهــا «التواصل
مع جميــع األطياف وإجــراء الحوارات
وتقديم النصــح» .ولفتت إىل أن «الرصاع
بني النخب السياسية ال يُحل إال من خالل
الحوار والوصــول اىل نتيجة وحلول أكان
من خالل حكومــة انتقالية أم انتخابات
جديدة».

إسرائيل « ُتق »ر ّ بمسؤولية جنودها عن قتل أبو عاقلة
أعلن الجيش اإلرسائييل أمس ،للمرة
األوىل ،أن هناك «احتماال ً كبرياً» بأن أحد
جنوده قتل عن طريق الخطأ ،الصحافية
الفلسطينية البارزة شريين أبو عاقلة يف
 11أيار املايض ،خــال تغطيتها عملية
عســكرية إرسائيليــة يف مخيم جنني
شــمال الضفة الغربية ،قائال ً إنه «كان
يستهدف مشــتبها ً بهم من املسلحني
الفلسطينيني».
ونــر الجيــش اإلرسائيــي
«الخالصــات النهائية» للتحقيق ،حيث
أشار ضابط إرسائييل كبري إىل أن «الجنود
اإلرسائيليني تعرضوا إلطالق نار كثيف
من مخيم جنني وعندما أطلقوا النار يف
اتجاهها لم يعرفوا أنها صحافية ،كان
ذلك خطأ ،ظنوا أنهم كانوا يطلقون النار
عىل إرهابيني أطلقوا النار يف اتجاههم»،
وفق تعبريه.
وكانــت أبــو عاقلة ترتدي ســرة
واقية من الرصاص كتبــت عليها كلمة

صورة لشيرين أبو عاقلة على جدار الفصل في بيت لحم (أ ف ب)

اإلرسائيلية .ويف حزيران ،أشــارت األمم
املتحدة إىل أن «ال دليل عىل نشاط ملسلحني
فلسطينيني بالقرب من أبو عاقلة عندما
تعرضت إلطالق الرصاص».
واتهمت السلطة الفلسطينية وقناة
«الجزيــرة» إرسائيل بقتلهــا وطالبت

بإجراء تحقيق .لكن إرسائيل لم تقر بذلك.
وأفادت بعد تحقيق أويل عن «اســتحالة»
تحديد مصدر الرصاصة .وكانت تحدثت
بعد الحــادث عن احتمــال أن تكون أبو
عاقلــة قد ُقتلــت برصاص مســلحني
فلسطينيني.

كندا :إعتداءات بالسكاكين بين السكان األصليين
فيما تشهد كندا يف السنوات
األخــرة سلســلة مــن أكثر
الهجمات العنيفــة يف تاريخها
الحديثُ ،قتل عرشة أشــخاص
عىل األقــل وأصيــب نحو 15
بجروح يف هجمات بالســكاكني
وقعت يف بلدتني نائيتني ،إحداهما
تســكنها غالبيــة كــرى من
السكان األصليني ،عىل ما أفادت
ً
حملة بحثا ً
الرشطة التي بارشت
عن رجلني يُشتبه بهما يف تنفيذ
الجريمة.
واســتجابة التصــاالت
اســتغاثة ،عثرت الرشطة عىل
 10جثث يف أوســاط الســكان
األصليني يف جيمس سميث كري
نايشن ومدينة ويلدون املجاورة

يف مقاطعــة ساسكاتشــوان،
عىل ما أفادت مساعدة مفوض
رشطة الخيالــة امللكية الكندية
روندا بالكمور يف مؤتمر صحايف.
وأضافــت أن «عــددا ً من
الضحايــا اآلخريــن جرحــوا
نقل منهــم  15حتــى اآلن اىل
مستشفيات مختلفة» ،موضحة
أن الرشطة تبحث عن «املشتبه
بهما» وهما داميان ساندرسن
ومايلز ساندرســن ويبلغان من
العمر  30و 31عامــاً ،وتحقق
يف «مسارح الجرائم املختلفة»،
مشرية إىل أن الوقت ما زال مب ّكرا ً
للتحدث عن دافع الهجمات.
وكتب رئيس الوزراء جاستن
ترودو عىل «تويرت» أن «الهجمات

أعرب االتحاد األوروبي أمس عن
«قلقه الشديد» إزاء «التصريحات
العدائية» التي أدلى بها الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان ض ّد
أثينا بشأن الجزر اليونانية القريبة
من تركيا.
وقال متحدث باسم مسؤول
السياسة الخارجية في االتحاد
جوزيب بوريل ،بيتر ستانو:
«هذه التصريحات العدائية من
قبل القيادة التركية ضد اليونان
والشعب اليوناني تثير قلقا ً بالغاً».
أضاف« :ننتظر من أنقرة االمتناع
عن التصعيد الكالمي وااللتزام
بتحسين عالقات حسن الجوار».
وتابع« :في العالقات مع اليونان،
يجب معالجة أي قضايا عالقة
سلمياً ،من خالل الحوار بحسن نية
وفقا ً للقانون الدولي ووفقا ً لمبدأ
عالقات حسن الجوار».
وأشار إلى أن «اليونان دولة عضو
في االتحاد األوروبي ويجب احترام
سيادة ووحدة أراضي الدول
األعضاء في االتحاد األوروبي».

داميان ومايلز ساندرسن المشتبه بهما في جريمة الطعن (أ ف ب)

ساسكاتشــوان إنهــا قامــت
بتفعيل بروتوكــوالت الطوارئ
للتعامــل مع «عــدد كبري من
املصابــن يف وضــع حــرج»،

بدأت تايوان أمس ،مناورات
دورية بالذخيرة الحية ،وتستمر
لمدة أسبوع ،بهدف اختبار
القدرات القتالية لمختلف
وحدات المشاة والمدرعات
والهجوم بالمروحيات.
وقال متحدث باسم وزارة
الدفاع التايوانية إن هذه
المناورات ،التي تعقد كل ثالثة
أشهر ،بدأت اليوم (أمس)
وسوف تستمر حتى الخميس.
وتجرى المناورات في
مقاطعة بينغتونغ في جنوب
الجزيرة ،ومن المتوقع أن
تتضمن التدريبات المروحيات
الهجومية طراز «إيه إتش -
وان دبليو سوبر كوبرا» ،و»إيه
إتش  - 64إي أباتشي» .وهي
المرة الثانية التي تقوم فيها
تايوان بمناورات بالذخيرة
الحية منذ أن زارت رئيسة
مجلس النواب األميركي نانسي
بيلوسي ،ثاني أبرز مسؤولة
أميركية ،تايوان في زيارة
أغضبت بكين.

ُّ
تحطم مروحيّة للجيش
التركي في العراق

أسفرت عن مقتل  10أشخاص وإصابة أكثر من  15بجروح
التي وقعت يف ساسكاتشــوان
مروعــة ومفجعــة» ،مضيفاً:
«أتوجه بأفكاري إىل الذين فقدوا
أحباء والذين أصيبوا».
من جهته ،قال رئيس وزراء
املقاطعة ســكوت مو« :ال أجد
كالما ً لوصف ما تســبب به هذا
العنف األعمى من ألم وخسارة».
وأعلنت البلــدة البالغ عدد
ســكانها  2500نســمة حال
الطــوارئ املحليــة ،و ُ
طلب من
ســكان ساسكاتشــوان إلتزام
منازلهم مــن بــاب الحيطة.
وتعتقد الســلطات أن «املشتبه
بهما اســتهدفا بعض الضحايا
وهاجما آخرين عشوائياً».
وقالــت هيئــة الصحة يف

قلق أوروبي من تصريحات
أردوغان ضد اليونان

تايوان :أسبوع مناورات
بالذخيرة الحيّة

للمرّة األولى منذ استهدافها برصاصة في أيار الماضي
«صحافة» وخــوذة واقية عندما أصيبت
برصاصة يف وجهها أسفل خوذتها».
ّ
وعب الضابط عن «أسف» الجندي
الذي أطلق النار عــى أبو عاقلة ،وقال:
«أنا آســف لذلك أيضاً» ،مســتدركا ً أن
الجندي «لم يفعل ذلــك عن قصد ،هذا
واضــح تماماً» .ولفــت الضابط اىل أن
الجيش درس «تسلســل الوقائع وح ّلل
املوقع وأرشطــة الفيديــو واألصوات
املســجلة خــال الحــادث» .وقال إن
«خــراء إرسائيليــن قــادوا تحليال ً
بالســتيا ً للرصاصة يف الثاني من تموز
يف حضور ممثلني عن لجنة التنســيق
األمنــي األمريكي إلرسائيل والســلطة
الفلسطينية» .وتحدث عن «وضع مزر»
للرصاصة ،وبالتايل كان تحديد مصدرها
«صعباً».
وخلص تحقيــق ملفوضيــة األمم
املتحدة السامية لحقوق اإلنسان يف تموز
إىل أن أبــو عاقلة ُقتلت بنــران القوات
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وأرسلت ثالث مروحيات وطبيبا ً
إىل املوقــع مــن ساســكاتون
وريجينا لنقــل ضحايا عمليات
الطعن.

أعلنت وزارة الدّفاع التركيّة
أن مروحيّة عسكريّة تح ّ
ّ
طمت
أثناء هبوط اضطراريّ خالل
العمليّة العسكريّة في شمال
العراق.
وأ ّكد بيان صادر عن
الوزارة ،أنّه «عند قرابة
ّ
الساعة  ،23.45اضط ّرت
طائرة هليكوبتر من طراز
«سكورسكي» لهبوط
ألسباب فنيّة،
اضطراريّ حا ّد
ٍ
في منطقة عمليات مخلب
القفل ،وهي العمليّة العسكريّة
التي تشنُّها تركيا في شمال
العراق» ،مضيفا ً ّ
أن «الحادث
وقع خالل عمليّات اإلمداد،
والطائرة تحطمت».
وتابع البيان« :ت ّم إنقاذ  7من
أفراد المروحيّة ،وصحّ تهم
جار عن
جيدة ،والبحث ٍ
شخص مفقود كان على متن
المروحيّة».

الريــــاضـــية

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٢٦السنــــة الـرابـعـة

دوري أبطال أوروبا :اليوم إنطالق دور المجموعات
عىل وقع مــرور ثالثني عاما ً
عىل انطالق دوري أبطــال أوروبا
لكرة القدم بصيغته الحالية كبديل
لكأس األندية األوروبيــة البطلة،
ينطلق اليــوم دور املجموعات من
املوســم الجديد ،حيث يبــدأ ريال
مدريد اإلســباني حملــة الدفاع
عن لقبــه القيــايس الرابع عرش
من األرايض االســكتلندية .وكان
مرســيليا الفرنيس أوّل بطل يتوّج
بلقب املســابقة بح ّلتهــا الجديدة
موســم  ،1993-1992وبقــي
الوحيد مــن بالده الذي يحصل عىل
هذا الرشف يف صيغتــي البطولة.
ويبدأ النادي امللكي بقيادة اإليطايل
كارلو أنشــيلوتي ،الذي بات يف أيار
املــايض أول مدرب يحــرز الكأس
أربع مرات يف مسريته ،رحلته نحو
نهائي حزيران يف اسطنبول ضمن
مجموعة من املفــرض أال يواجه
صعوبــة يف تجاوزهــا .ويتواجه
ريال مع الســلتيك االســكتلندي
واليبزيــغ األملانــي وشــاختار

دانييتسك األوكراني ضمن املجموعة
السادســة ،مدركا ً تماما ً أنه حتى
الهزيمة مثل التي تلقاها املوســم
املــايض عىل أرضه أمام شــريف
ترياســبول املولدايف أثبتت يف نهاية
املطاف أنها غري مكلفة.
مــن جهتــه ،يبــدأ ليفربول
االنكليزي ،وصيف البطل ،مشواره
غدا ً خارج قواعده بمواجهة نابويل
االيطــايل ضمــن مجموعة صعبة
هــي املجموعــة األوىل ،التي تضم
أيضا ً أجاكس الهولندي والرينجرز
االسكتلندي .ولن يكون ريال مدريد
األوفر حظا ً عىل الــورق للتتويج،
يف ظل وجود أندية مثل مانشســر
ســيتي اإلنكليزي ونجمه الجديد
النروجــي إرلينغ هاالند ،أو باريس
سان جرمان الذي نشــط مجددا ً
يف ســوق االنتقاالت ضمن مسعاه
لتحقيق الحلــم املطلق وهو الفوز
باللقــب القــاري للمــرة األوىل يف
تاريخه.
كما سيكون ليفربول وبايرن

الجنسية اإلسبانية لفينيسيوس
حصل املهاجم الربازييل الدويل فينيســيوس جونيور يف صفوف
ريال مدريد عىل الجنســية اإلســبانية ،كما أعلن ناديه أمس ،ما
سيسمح للنادي امللكي بتسجيل العب جديد غري أوروبي يف صفوفه.
وجاء يف بيان رسمي لنادي العاصمة اإلسبانية" :العبنا الربازييل
فينيســيوس جونيور أقســم اليمني عىل الدســتور اإلسباني يوم
الجمعة  2أيلــول  ،2022ومنذ تلك اللحظة
أصبح يحمل الجنسية اإلسبانية".
وتحــدّد قوانــن رابطــة الدوري
اإلســباني بإمكانية تسجيل
 3العبــن غري أوروبيني
كحــ ّد أقــى يف
صفــوف ك ّل ناد،
وبالتايل سيســاهم
حصول فينيســيوس
الجنســية
عــى
اإلســبانية يف مســاعدة ريال
مدريد عىل تسجيل العب آخر من
خارج القارة األوروبية يف صفوفه
إذا أراد ذلك يف املستقبل.
وانضم فينيسيوس ( 22عاماً)
اىل ريال مدريد يف العام  2018قادما ً
من فالمنغو ،وبات العبا ً أساســيا ً يف
صفوفــه ،وكان صاحب هدف الفوز
الوحيد يف شــباك ليفربــول اإلنكليزي
يف نهائــي دوري أبطــال أوروبا يف أيار
املايض.
(أ ف ب)

جيمس باقٍ مع تشلسي
ّ
وقــع الظهري االيمن الدويل ريس جيمــس عىل عقد جديد مع
تشليس ملدة ستة أعوام سيبقيه يف ملعب "ستامفورد بريدج" حتى
العام  ،2028وفق ما أعلن النادي اللندني امس.
وشــارك جيمس ( 22عاماً) يف  128مباراة مع تشليس منذ أن
تخ ّرج من أكاديمية النادي يف العام .2018
وقال الالعب يف حديث مع املوقع الرسمي لتشليس" :السعادة
تغمرني بعد أن جــددت عقدي وأنا ممتن جدا ً للجماهري ،للمالكني
الجدد وكل شــخص يف النادي .أتوق ألرى ما يحمله املستقبل وأنا
متأكد أننا ســنحظى بفرص للفوز بالعديد من
االلقاب".
وتابع" :نشأت مشــجعا ً لهذا الفريق وأنا
هنا منــذ أن كنت يف السادســة من عمري.
وقعت عىل عقد جديــد ألن هذا هو النادي
الذي أريد أن أكون فيه".
وكان جيمــس أعري يف موســمه
االحــرايف االول  2019-2018اىل
ويغان ،قبل أن يشــارك يف أيلول من
العام  2019يف مباراته االوىل مع تشليس،
الذي حقق معه حتــى اآلن لقب دوري
أبطال أوروبا  2021والكأس الســوبر
األوروبية يف العام ذاته( .أ ف ب)
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أخبار سريعة
اليتش يتابع الدوري ّ

العبو كوبنهاغن خالل التمارين لمواجهة دورتموند (أ ف ب)

ميونيخ االملاني من بني املرشــحني
للفوز ،فيما تبدو حظوظ تشــليس
أو جاره توتنهام وبرشلونة أضعف.
هنا برنامج مباريات اليوم:
 املجموعة الخامسة:دينامو زغرب (كرواتيا)  -تشليس
(إنكلرتا) 19.45
ســالزبورغ (النمســا)  -ميالن

(إيطاليا) 22.00
 املجموعة السادسة:اليبزيــغ (أملانيــا)  -شــاختار
(اوكرانيا) 22.00
السلتيك (اسكتلندا)  -ريال مدريد
(إسبانيا) 22.00
 املجموعة السابعة:دورتمونــد (أملانيــا)  -كوبنهاغن

(الدنمارك) 19.45
إشــبيلية (إســبانيا)  -مانشسرت
سيتي (إنكلرتا) 22.00
 املجموعة الثامنة:سان جرمان (فرنسا)  -جوفنتوس
(إيطاليا) 22.00
بنفيكا (الربتغــال)  -مكابي حيفا
(إرسائيل) ( .22.00أ ف ب)

"فالشينغ ميدوز" :كيريوس يجرّد
مدفيديف من لقبه
ج ّرد األســرايل نيك كرييوس الــرويس دانييل
مدفيديف ،املصنــف أول عاملياً ،مــن لقب بطولة
الواليــات املتحــدة املفتوحة لكرة املــرب ،آخر
البطوالت األربــع الكربى عىل مالعب "فالشــينغ
ميدوز" ،عندما هزمــه  6-7و 6-3و 3-6و 2-6يف
الدور الرابع.
وهي املــرة األوىل يبلغ األســرايل املصنف 25
عاملياً ،ربع النهائي يف فالشينغ ميدوز.
ويلتقــي كرييوس ،الذي خــر نهائي بطولة
ويمبلــدون الربيطانيــة أمــام الرصبــي نوفاك
ديوكوفيتش ،يف الــدور املقبل مــع الرويس كارن
خاتشــانوف ،الفائز عىل اإلســباني بابلو كارينيو
بوستا  6-4و 3-6و 1-6و 6-4و.3-6
وبخسارته ،ســيفقد مدفيديف املركز األول يف
التصنيــف العاملي ملصلحة اإلســباني رافايل نادال
الثالث أو مواطنه كارلوس ألكاراز الرابع أو النروجي
كاسرب رود الخامس والذين ال يزالون يف املنافسة.
وحجز اإليطايل ماتيو برييتيني بطاقته إىل ربع
النهائي بفوزه عىل اإلسباني أليخاندرو دافيدوفيتش
فوكينا  6-3و 6-7و 3-6و 6-4و ،2-6وســيلتقي
رود الــذي بــات أول نروجي يف التاريــخ يبلغ ربع

كيريوس (إلى اليمين) مصافِ حًا مدفيديف بعد
المباراة (أ ف ب)

النهائي يف "فالشــينغ ميدوز" ،بفوزه عىل الفرنيس
كورنتان موتيه  1-6و 2-6و 7-6و.2-6
ولدى الســيدات ،بلغت التونســية انس جابر
ربع النهائي للمــرة االوىل ،بتغلبها عىل الروســية
فريونيكا كودرميتوفــا  6-7و ،4-6ورضبت موعدا ً
مع األســرالية أيال تومليانوفيتش التي تغلبت عىل
الروسية ليودميال سامسونوفا  6-7و.1-6
وبلغت الفرنســية كارولني غارســيا السابعة
عرشة الدور ذاته للمرة األوىل يف "فالشينغ ميدوز"،
بفوزها عىل األمريكية أليسون ريسك  4-6و.1-6
وتلتقي غارســيا يف الدور املقبل مع األمريكية
كوكو غوف الثانية عرشة الفائزة عىل الصينية جانغ
شواي  5-7و( .5-7أ ف ب)

بوغبا يُعاود تمارينه
عاود العب الوسط الفرنيس
الدويل بول بوغبــا تدريباته يف
صفــوف فريقــه جوفنتوس
االيطــايل ،كما أكــد متحدث
رسمي باسم األخري أمس.
وقــال املتحــدث إن بوغبا
أجرى بعــض التمارين يومي
األحد واإلثنــن املاضيني ،لكنه
لم يكشــف عن موعــد عودة
الالعب اىل املالعب واملشــاركة
رسميا ً مع فريقه.
وكان بوغبا الــذي يعاني
إصابــة يف الغــروف ،قرر
عدم إجــراء عمليــة جراحية
كانت ستبعده عىل األرجح عن
املشــاركة يف صفوف منتخب
بالده الذي ســيدافع عن لقبه
بطال ً لــكأس العالم يف مونديال
قطــر املقرر مــن  20ترشين
الثانــي اىل  18كانــون األول
املقبلني.
ومن املتوقع عودة بوغبا اىل
املالعب خالل الشــهر الجاري،
لكنه ســيغيب عــن املباراتني

األوليــن لجوفنتوس يف دوري
أبطال أوروبا ،اليوم ضد باريس
ســان جرمان الفرنيس يف قمة
املجموعة الثامنة ،واألسبوع
املقبل ضد بنفيكا الربتغايل،
يف مواجهة ال تقل شــأنأ ً
عن األوىل.
وكان بوغبــا يف
خض ّم أزمــة بعدما
فتحــت الرشطــة
الفرنسية تحقيقا ً بشأن
مزاعم من بوغبا بالذات بتلقيه
"تهديدات" و"محاوالت ابتزاز
من عصابــة منظمة" ضده،
بعد أن توعّ د شــقيقه األكرب
ماتياس بالـ"كشف عن أمور
كبرية".
وجــاء ر ّد فعل بول بوغبا
يف اليــوم التايل لبــث مقطع
فيديــو عىل مواقــع التواصل
االجتماعي تعهّ د فيه ماتياس
( 32عامــاً) بـ"كشــف أمور
كبرية" عن بول.
(أ ف ب)

تابع مد ّرب منتخب لبنان الصربي-
البلجيكي الكسندر اليتش الذي
عيّنته اللجنة التنفيذية لالتحاد
اللبناني لكرة القدم رسمياً ،ثالث
مباريات ضمن المرحلة األولى من
الدوريّ العام ،وقد رافقه الى اللقاء
الذي أقيم على ملعب جونية البلدي
بين فريقي النجمة والحكمة،
مساعده الصربي ترغوفيك ديفان
الذي وصل قبل ثالثة أيام الى
بيروت .وسيعلن اتحاد اللعبة
األسماء الكاملة للجهاز الفني
لمنتخب األرز في مؤتمر صحافي
قريب .يُذكر ّ
ان اليتش أبلغ
المعنيين باستحالة إشراك المنتخب
بأيّ مباراة ضمن "الفيفا داي"
الذي سيُقام في  19أيلول الجاري
لصعوبة إختياره الالعبين في هذه
الفترة الوجيزة.

هوبس على الموعد

أطلق نادي هوبس أمس
تمارين فريقه لكرة السلة تحت
إشراف المد ّرب الصربي ماركو
فيليبوفيتش في مجمّ ع ميشال الم ّر
الرياضي .وقد تعاقدت إدارة النادي
مع أمير ّ
كساب قادما ً من أنترانيك
وإليو صعب من هومنتمن ،كما
ت ّم ترفيع أربعة العبين من فريق
الشباب الى الفريق األول سبق
أن دافعوا عن ألوان منتخب لبنان
تحت الـ 18سنة ،وهم التوأم عالء
وعبد الصباغ ،كريستيان فينيانوس
وستيفن ّ
عساف ،كما استعين
بالعبَين من منتخب الناشئين
هما راين هاشم وكريم عويدات.
هذا ويصل يوم الجمعة المقبل
الالعب الصربي فيليب سموجوفيك
لاللتحاق بالفريق.

إنتخابات الكرة الطائرة

تكثّفت اإلجتماعات في اليومَ ين
األخيرين لمواكبة االنتخابات
المرتقبة لإلتحاد اللبناني للكرة
ّ
المتوقع
الطائرة ،والتي من
أن تجرى في مهلة زمنية غير
بعيدة .وفي وقت عُ قد لقا ٌء أمس
في غاية األهمّ ية ض ّم أربعة
أشخاص بارزين ومؤثّرين
في اإلنتخابات للخروج برؤية
موحّ دة حيال هذا اإلستحقاق،
علمت صحيفتنا ّ
أن المعارضين
الذين فازوا بالدعوى القضائية
ض ّد إتحاد اللعبة وأجبروه
على اإلستقالة ،سيجتمعون
مساء اليوم بحضور إداريّ
مخضرم يُعرف بحنكته في
األمور االنتخابية ،وذلك للتشاور
وتنسيق المواقف تحضيرا ً
للعملية اإلنتخابية المنتظرة.
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عمـــــــــــاد موســـــــــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

وماذا أفعل في كندا؟
من وقت إلى آخر ،تهاتفني صديقة
مهاجرة حريصة على مستقبلي الذي
صار ثالثة أرباعه ورائي ،آخذ ًة على
عاتقها إنقاذي من اإلحباط المُستدام،
الذي يعمّ قه حضور سليم عون الراسخ
في الحياة الوطنية وتغريدات الطائر
ً
ناصحة إياي بالهجرة
األسطوري الراعد،
إلى كندا.
دائما ً أرد على النصح بالسؤال :وماذا
سأعمل في كندا كي أعيل نفسي وعائلتي؟
هل أفتح مطعم سمك على ضفاف
بحيرة ماليني؟
أو أنمّ ر سيارة أجرة في مونتريال؟
أو أستثمر جاذبيتي في مؤسسة تسويق
أدوات مطبخية تسهّ ل "عيشة" ست البيت؟
أو أراقب التحوالت المناخية وأراسل األب
خنيصر في بيروت؟
أو أك ّرس وقتي لكالب تحتاج إلى مرافق
لقاء بدل بالدوالر الكندي؟
أو أكمل دروس اللغة اإلنكليزية التي
بدأتها قبل أربعة عقود؟
ليس لي ما أفعله في كندا ،مرقد الضجر
لمن هم مثلي .وليس لي ما أفعله في
الجمهورية المخطوفة سوى مراقبة تعاقب
الفصول على األعضاء الدائمين في هذا
النظام اللذيذ.
وليس لدي ما أقوم به في باريس أو
لندن أو أمستردام أو القاهرة أو هانوي
أو روما او على شاطئ الكوباكابانا ،سوى
المراقبة والتسجيل ومسح الشوارع كأي
ّ
مساح عالمي مح ّلف ومك ّلف.
لم أفكر يوما ً بتأسيس حياة في
الخارج .ويوم أصبح الوطن خارج الحياة
لم أف ّكر سوى بجواز السفر ،ال لحاجتي
الملحّ ة إليه ،بل لحاجتي إلى وسادة
اطمئنان .الباسبور ،بلونه الكحلي،
ونوعية غالفه ،يزيل القلق على المصير
وتشنجات الرقبة وأعراض القرحة.
"الباسبور أوالً" شعار المرحلة .يشعرك
الباسبور أنك قاعد على جناح طائرة،
والريح تحتك "توجهها جنوبا ً أو شماالً".
وهناك مليون لبناني أحالمهم بين يدي
سعادة اللواء ابراهيم ،وعين اللواء بصيرة
ويده قصيرة.
لن أسافر إلى كندا طوعاً ،وباق هنا
مكرها ً ومحروما ً من "كزدورة" في
الطيّارة.
ليس لدي ما أفعله في بالد الفرص.
في أميركا وكندا والبرازيل انتهى موسم
اقتناصها.
وليس لدي ما أفعله هنا ،سوى تتبّع
بعض الظواهر الصوتية ،ورصد الببغاوات
السياسية النادرة والفريدة ،ودراسة أثر
الحشيش المضروب على النشاط النيابي
للذميين الجدد.
عدا الكتابة ليس لدي ما أفعله في
بلدي الثاني لبنان ،سوى تطوير مهاراتي
الزراعية وتحسين أدائي في حفر األثالم
المستقيمة ،بعد محاوالت بائسة ،وتحسين
نسل البطيخ ،وزراعة الحمّ ص كبديل من
"زراعة السعادة" على وجوه الق ّراء ،شعار
أتقاسمه مع "سانيتا".

هـــــــــــــل
تعــــــــــلم

من ابتكارات  Saint.Joyخالل أسبوع الموضة الصيني في بكين (أ ف ب)

سقوط طائرة شراعية في دبي
ســقطت طائرة رشاعية للهواة
(باراموتور) يف منطقة نادي ســكاي
دايف يف مرغم ما تسبّب بمقتل الطيّار،
من دون أن يتّضح سبب الحادث.

تصدر عن:
الشـــركة الحـــرة لإلعـــالم ش.م.ل.

وأســفر الحــادث عــن وفاة
الطيّار الجنــوب أفريقي ،وقد بارش
قطاع تحقيقات الحــوادث الجوية
لدى الهيئة العامــة للطريان املدني
التحقيــق يف الحادث .واألســبوع
املايض ،أعلنت الهيئة العامة للطريان
املدني عن ســقوط طائــرة مدنية
صغــرة من طراز "سيســنا" ذات
ّ
املخصصة ألغراض
املحرك الواحــد
الهواة ،يف املواقف الخارجية التابعة
لحرم جامع الشــيخ زايد الكبري يف
أبو ظبي بســبب عطل فني .وأ ّكدت
الهيئة ّ
أن التحقيقات األولية أظهرت
أن الحــادث نتج عن عطل فني أثناء
توجّ ــه الطائرة للهبــوط يف مطار
البطــن الخاص وقد ســقطت يف
منطقة خالية من األفراد( .أ ف ب)

عثر علماء آثــار عىل قطع عاجية رقيقة تعود إىل العــر الحديدي يف مبنى
ٍ
اكتشــاف هو األوّل من نوعه يف املوقع ييضء عىل الوضع املادي
فاخر يف القدس يف
واالجتماعــي الرفيع ملالك العقار .وعُ ثر عــى  1500قطعة عاجية يف مبنى يعود
للقرن الثامن أو الســابع قبل امليالد ،خالل عرص الهيــكل األول يف مدينة داوود.
وتتكوّن الزخارف من إطارات تحتوي عىل أشــكال وردية وشــجرة يف الوسط أو
أزهار "لوتس" ويُرجّ ح أن تكون استُخدمت كزينة لألثاث الخشبي( .أ ف ب)

لقاح واعد بطفيليات حيّة ضد المالريا
أعطى لقــاح تجريبي ضد املالريا نتائــج واعدة خالل تجربة
صغرية شــملت  16متطوعاً ،وكان اللقاح يحتوي عىل طفيليات
حيّة زادت ضعفا ً بعد حذف ثالث جينات أساسية منها.
عندما يتعــ ّرض الفرد للدغة بعوض مصــاب باملالريا ،تنتقل
طفيليات املالريا (املتصورة املنجلية) إىل الكبد وتبدأ بالتكاثر هناك .ال
تُسبّب هذه املرحلة من املرض املرت ّكز يف الكبد أي أعراض .لن تظهر
األعراض قبل أن تبدأ الطفيليات باستهداف خاليا الدم الحمراء.
حذف ســتيفان كابي وفريقه من "معهد ســياتل لبحوث
األطفال" ثالث جينات أساســية لنقــل الطفيليات من الكبد إىل
خاليا الدم .ال تســتطيع هذه الطفيليات ا ُملعدّلة وراثيا ً أن تُسبب
أي مرض خطري وال يمكنها أن تنتقل إىل أشخاص آخرين .يقول

تحمل الدالفــن التي كانت
موجــودة قبالة ســواحل
تــرب
لويزيانــا خــال
ّ
النفــط من منصــة حفر
اآلبــار يف  2010ومــا بعده
ّ
تغــرات بنشــاط جيناتها
املن ّ
ظمة نم ّو نســيج الرئة
واالستجابات املناعية ،ما قد
يشري إىل زيادة خطر اإلصابة
بأمراض مستقبلية.

يــوميـــة ســيـــادية مســـتقلــة

قطع عاجية في قصر قديم بالقدس

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

كابي إن هذا النوع من الطفيليات ال يستطيع أن يخرج من الكبد
وينرش العدوى يف الدم.قام الباحثون "بتلقيح"  16متطوعا ً عرب
السماح للبعوض الذي يحمل الطفيليات املعدّلة بلدغهم ،بمعدل
 200مرة عىل األقل ،يف ثالث إىل خمس مناسبات.
عندما تع ّرض املتطوعون الحقا ً للبعوض الذي يحمل طفيليات
غري مُعدّلة ،لم ي َ
ُصب نصفهم بالعدوى التي تصل إىل الدم .يف املقابل،
أصيب أربعة متطوعني غري ّ
ملقحني من أصل خمسة بالعدوى عىل
مســتوى الدم بعد تع ّرضهم لطفيليات غري مُعدّلة .بما أن اللقاح
الحي ي َ
ُنقل إىل الناس عــر لدغات البعوض يف الوقت الراهن ،يعمل
ّ
طرق إلنتاج الطفيليات خارج البعوض
استكشــاف
عىل
الباحثون
ٍ
كي يتمكنوا من حقنها يف الناس مبارش ًة.

بطارية قابلة للشحن بأقل من دقيقة
يمكن اســتعمال بطارية رسيعة الشــحن ومضادة
لالشــتعال ومصنوعة من األملنيوم والكربيت يف الســيارات
الكهربائية ،ما يســمح بتجنب مخاطر االشتعال املرتبطة
ببطاريات أيونات الليثيوم .طوّر دونالد سادواي وزمالؤه من
"معهد ماساتشوســتس للتكنولوجيا" هذه البطارية التي
تشحن نفسها بالكامل خالل أقل من دقيقة ،وتُخ ّزن الطاقة
بكثافة مشابهة لبطاريات أيونات الليثيوم من دون أن تكون

مع ّرضة لالشتعال .يقول سادواي إن هذا االبتكار يستعمل
خصائص كيماوية جديدة بالكامل يف مجال البطاريات.
تعمل هــذه البطارية عىل حرارة عاليــة ( 110درجات
ً
مقارنة بالنسخ العادية ،لكنها تقاوم االشتعال ألنها
مئوية)
تســتعمل ملحا ً غري عضوي وغري قابل لالشتعال بدل املنحل
بالكهرباء ،أي العنرص الذي يسمح بتدفق األجزاء املشحونة
داخل البطارية.
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