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ميقاتي يراسل غوتيريس" :لمقاربة مختلفة" قبل خروج أزمة النزوح عن السيطرة

زيارة هوكشتاين "خاطفة":
"الجواب النهائي" بعد االنتخابات اإلسرائيلية
ّ
النصية" الستعجال عودته إىل بريوت،
بعد سلسلة من االتصاالت و"الرسائل
ينتهي ترقب املسؤولني اليوم بزيارة "خاطفة" يقوم بها الوسيط األمريكي آموس
هوكشتاين آتيا ً من تل أبيب ،كما وصفتها مصادر مواكبة ألجواء الزيارة ،يف إشارة
إىل ضيق وقتها وحرصها بجوالت مكوكية عىل املقار الرئاسية و"الوزارات املعنية
إذا سمح الوقت" ،ناقالً حصيلة مشــاوراته مع الجانب اإلرسائييل حيال الطرح
اللبناني الرسمي الداعي إىل اعتماد الخط  23منطلقا ً لرتسيم حدود لبنان البحرية
الجنوبية مع حقل قانا كامالً ضمناً.
ويف ظل احتدام حدّة الخالفات السياسية بني الرؤساء الثالثة ميشال عون ونبيه
بري ونجيب ميقاتي ،وشبه انقطاع التواصل املبارش بينهم تحت وطأة الهجمات
والهجمات املضادة التي عصفت أخريا ً بالعالقات الرئاسية ،أكدت املصادر لـ"نداء
الوطن" أنّه "لن يُعقد اجتماع ثالثي يف قرص بعبدا يجمع عون وبري وميقاتي إىل
هوكشتاين كما حصل يف زيارته األخرية ،ما سيضطره إىل العودة إىل نمط االجتماع
"باملف ّرق" معهم ،بحيث سيزور قرص بعبدا ظهرا ً يليه عني التينة والرساي الكبري
بعد الظهر الســتعراض نتيجة ما توصل إليه مع ا ٍإلرسائيليني ،فضالً عن نتيجة
االجتماعات التي عقدها أمس األول يف باريس ،ال سيما مع مدراء رشكة "توتال"
الفرنسية بشأن عملية استخراج النفط والغاز من البلوكات اللبنانية"١٣ .

التدقيق الجنائي في "ربع الساعة"
األخير :ال بوادر إيجابية
خــــالــــد أبــــو شــــقــــرا
لو كان هناك أمل بان "تمطر" إصالحات،
لكانت "غيّمت" بــوادر إنجاز التدقيق الجنائي
يف مــرف لبنان .أيام قليلــة تفصل رشكة "
 "Alvarez and Marsalعن املهلة النهائية التي
حددتها بـ  12أسبوعاً ،يف  27حزيران الفائت.
إذا بقينا يف "الوســعة" ،تنتهــي املهلة يف 27
الجاري ،أما إذا الحقنا الوعد بحرفيته ،فيفرتض

بالرشكة أن تكون قد أنجزت تقريرها ،وتستعد
لتســليمه يف االســبوع املقبل .إال أن "االجواء
الضبابيــة املحيطــة بالتقريريــن املرحليني
لرشكتي  KPMGو  Oliver Wymanاملسؤولتني
عن التدقيق املحاسبي للقطاع املرصيف بأكمله،
اللذين يفرتض بهما أن يكونا الرافعة للتدقيق
الجنائي ،وعدم تسليمهما لغاية اللحظة ...كلها
عوامل تنذر بتعذر احرتام املهل واالصول" ،برأي
املحامي الربوفيسور نرصي دياب.
١٣

ماتت "إليزابيت الثانية" ...عاش "تشارلز الثالث"

العـــالـــم 12
مقتل  4أشخاص
بإطالق نار عشوائي
في ممفيس
األمير تشارلز يرافق الملكة اليزابيث خلف التاج
الملكي بعد إلقائها الخطاب االفتتاحي للدورة
البرلمانية في لندن العام الماضي (أ ف ب)

العـــالـــم 12
سوريا :غارات روسية
توقع  7قتلى في
ريف إدلب

لف الحزن بريطانيا مع تنكيس قرص باكنغهام أعالمه
مساء أمس إثر وفاة امللكة إليزابيث الثانية التي تولت العرش
ألطول فرتة يف تاريخ اململكة املتحــدة ،عن عمر يناهز 96
عاماً ،فيمــا كان وضعها الصحي قد أثار القلق بعدما أعلن
طاقمها الطبي تدهور حالتها خالل النهار.
وكانت إليزابيث الثانية لدى وفاتها ملكة عىل  12مملكة،
من نيوزيلندا اىل البهاماس .وعمالً بربوتوكول اململكة املعتمد

منذ قرون ،يصبح ابنها األكرب تشارلز البالغ  73عاماً ،ملك
بريطانيا تلقائياً ،وقائــدا ً لكومنولث يضم  14دولة أخرى،
من بينها أسرتاليا وكندا ونيوزيلندا ،بعد فرتة حكم ح ّ
طمت
الرقم القيايس بتبوّئها العرش ملدة سبعني عاماً .كما ستصري
زوجته كاميال باركر بولز "ملكة مرافقة".
ووصف تشارلز الثالث وفاة والدته بأنّها "لحظة حزن
بالغ سيشعر بها أناس يف العالم أجمع".

مساعدة عسكرية أميركية جديدة
"لضمان نجاح الهجوم المضاد"

الريــاضــية ١٥
"فالشينغ ميدوز":
ألكاراز  -تيافو في
نصف النهائي

بلينكن في كييف:
تقدّم واضح على األرض
عىل وقع األحداث الدائرة بني محطة زابوريجيا النووية والتطورات
امليدانية العسكرية ،أشــاد وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن من
كييف أمس ،بإحراز الجيش األوكراني "تقدما ً واضحا ً وفعلياً" يف هجومه
املضاد الذي يستهدف األرايض التي تسيطر عليها القوات الروسية.
وبلينكن الذي يجري زيارة مفاجئة لم يعلن مسبقا ً عنها مع إعالن
الواليات املتحدة عن مســاعدة عســكرية جديدة بنحو  2,7مليار دوالر
ألوكرانيا والدول املجاورة لها يف مواجهة موســكو ،قال" :نشهد تقدما ً
واضحا ً وفعليــا ً عىل األرض ،خصوصا ً يف املنطقة املحيطة بخريســون
(جنوب) وأيضا ً تطوّرات مثرية لالهتمام يف الرشق يف دونباس".
وأشارت مسؤولة بارزة ترافق بلينكن إىل أن "الوزير أراد إجراء هذه
الرحلة اآلن نظرا ً ألهمية املرحلة بالنسبة ألوكرانيا".
١٣

وقال يف أول بيان يصــدره ّ
"إن رحيل والدتي املحبوبة،
جاللة امللكة ،هو لحظة حزينة للغاية بالنســبة يل ولجميع
أفراد عائلتي إنّنا نأسف لوفاة ملكة عزيزة وأ ّم محبوبة".
وختم بالقــول إنّه "خــال هذه الفرتة مــن الحزن
والتغيري ،سأشــعر أنا وعائلتي باالرتياح والدعم ألنّنا نعلم
مقدار االحرتام واملودّة العميقة التي حظيت بها امللكة عىل
نطاق واسع".
١٣

ّ
يحضر "خيارات أخرى" إذا فشل االتفاق النووي
بايدن

طهران تهاجم تقرير "غروسي"
وباريس تأسف لعدم "انتهازها الفرصة"
أعربت فرنسا عن "قلقها" حيال استمرار عدم
تعاون إيران مــع الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية
التابعــة لألمم املتحدة وإنها تتشــاور مع رشكائها
بشــأن األمر قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة
األسبوع املقبل.

مـوند

يـــاليــات

وقالت املتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية
آن كلري لوجندر أمس" :نأســف ألن إيران لم تنتهز
الفرص التي قدمهــا املدير العــام للوكالة الدولية
رافاييل غرويس إللقاء الضوء عىل وجود مواد نووية
غري معلنة يف مواقع غري معلنة".
١٣

وإبتداء من اليوم،
تنشر "نداء الوطن" أسبوعيًا،
ً
ّ
مفصلة عن أبرز المنتخبات المشاركة في
تقارير
مونديال قطر 2022
١٤ +
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ولـــيـــد شـــقــيــر

تقطيع الموازنة
بانتظار حكومة سياسية؟
في اعتقاد مصدر سياسي بارز أن إقرار الموازنة
في البرلمان هو وسيلة مشروعة لتقطيع الوقت بحجة
القيام بعمل واجب على السلطة التشريعية لتلبية واحد
من المطالب الرئيسة لصندوق النقد الدولي في الئحة
اإلصالحات التي يطلبها من لبنان قبل أن يتم إقرار
االتفاق الذي جرى التوصل إليه على مستوى الموظفين،
من قبل مجلس إدارته.
لكن تقطيع الوقت بهذه الحجة المشروعة ال يلغي
برأي أوساط نيابية الحقيقة القائلة أن إقرار الموازنة
التي سيتم بحثها على مدى أيام عدة في البرلمان
األسبوع المقبل ،لم يعد ذا فائدة كبرى على الوضعين
المالي واالقتصادي ألن البلد على مسافة شهرين ونيف
من انتهاء العام بحيث يصعب استفادة االقتصاد
والخزينة من التدابير واإلجراءات اإلصالحية المفترضة
التي تتضمنها .فسعر صرف الدوالر األميركي الذي يمكن
إقراره فيها سيكون ورقيا ً طالما لم يتم تحريك االقتصاد
بحيث تدخل استثمارات إلى البلد وطالما لم تحصل
انتخابات رئاسية تأتي بشخصية توحي بالثقة ،وتعطي
نفسا ً جديدا ً وأمالً بإمكان إنقاذ الناس من الوضع
المأسوي الحالي الذي يغرقون فيه.
يقر بعض الذين ال يخالفون وجهة النظر هذه ،بأن
جلسات الموازنة فرصة للتداول بين الكتل النيابية ،ما
دام التفاهم بينها على انتخاب الرئيس العتيد يتوقف على
أشواط من المشاورات والمحطات المحلية والخارجية،
ومنها مفاوضات ترسيم الحدود البحرية التي يزور
بيروت من أجلها الوسيط األميركي آيموس هوكشتاين
في الساعات المقبلة ،إضافة إلى انتظار «حزب الله» ما
ستؤول إليه المفاوضات األميركية اإليرانية حول النووي
ورفع العقوبات عن طهران.
مع أن عقد جلسات إقرار الموازنة تقطيع مشروع
للوقت قبل أن يغامر رئيس البرلمان نبيه بري بالدعوة
إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ،فيصبح مقيدا ً
بتخصيص جلساته كافة بعد ذلك لالستحقاق الرئاسي
من دون الحق بالتشريع ،فإن انعقاد البرلمان قد يفسح
المجال لتجديد البحث في إمكان تشكيل الحكومة
الجديدة من أجل تفادي اإلشكاالت التي قد تنجم عن
تولي حكومة تصريف األعمال صالحيات الرئاسة إذا
تعذر انتخاب الرئيس قبل  31تشرين األول المقبل.
لكن فسحة الوقت التي تتيحها مناقشات الموازنة
وإقرارها لن تمر من دون استمرار المماحكات
واالشتباكات السياسية التي عنفت على مدى األسبوعين
الماضيين ،ال سيما حول تأليف الحكومة .فالتوجه عند
الفريق الرئاسي هو أن تتألف حكومة كما يريد ووفق
ميزان قوى يسمح له بأن يتخذ فيها القرارات التي
تعوض له عما تعذر تحقيقه في األشهر الماضية من
إقالة حاكم مصرف لبنان وتعيين بديل منه من الموالين
له وتغيير مجلس القضاء األعلى وتعيين مريديه ،وتغيير
قائد الجيش جوزاف عون وربما االشتراك في تلزيم
تأهيل قطاع الكهرباء ...إلى غيرها من القرارات ،أو
البقاء على حكومة تصريف األعمال حتى يتسنى له
ِ
«مغتصبة» كما أعلن رئيس «التيار الوطني
اعتبارها
الحر» النائب جبران باسيل .فبديل حكومة تصريف
األعمال هو حكومة يتمتع فيها الفريق الحاكم باألكثرية
مع حلفاء له ،وبديل حكومة كهذه هو تسويغ افتعال
الفوضى السياسية والنزول إلى الشارع بحجة الدفاع عن
صالحيات الرئاسة بينما الهدف الضغط للمجيء برئيس
محكوم سلفا ً بالقيود العونية.
وإذا كانت حجة الفريق العوني هي أن صيغة
الحكومة التي طالب بها ،أي سياسية بالكامل مع 6
وزراء دولة قد يكون باسيل واحدا ً منهم ،سبق للرئيس
ميقاتي أن اقترحها على رئيس الجمهورية قبل أسابيع،
فإنها صيغة قد تالئم «حزب الله» في مرحلة الفراغ
الرئاسي فيدير الدفة مع باسيل إذا طال هذا الفراغ في
ظل وضع إقليمي هش جراء الصراع الدولي في المنطقة.
فريق الرئاسة يستند إلى أن ميقاتي تراجع عن اقتراح
قدمه لعون بأن تكون الحكومة سياسية وثالثينية وأن
يسمي رئيس الجمهورية المسيحيين الثالثة من وزراء
الدولة على أن يسمي هو السني والثنائي الشيعي الوزير
الشيعي ،فيما تتم تسمية الدرزي بالتفاهم مع رئيس
«الحزب التقدمي االشتراكي» .وهو يتسلح بهذا االقتراح
الذي عاد عنه ميقاتي بعدما تنبه إلى أضراره ،لكن عون
وباسيل يتمسكان به ،و»حزب الله» قد يعود إلى تأييده
إذا تخلى الرئيس بري عن رفضه له.
جلسات البرلمان إلقرار الموازنة لن تعدل في توجهات
الفريق الرئاسي ،بل هو يأمل في أن يجر «حزب الله»
إليها ألن األخير يعمل على إرضاء حليفه من أجل ضمان
تناغمه معه في مرحلة ما بعد  31تشرين األول ،ثم في
مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس كائنا ً من كان ليبقى عنصر
ضغط عليه وعلى خصوم الحزب في الساحة المسيحية.

الـجـمـعـة  ٩أيلول 2022

ّ
الفخ"» ...وقد يقع فيه!
نجيب ميقاتي "«نصب
كـلـيــر شــكــر
الشغور الرئايس صار عىل األبواب.
دخلت البالد املهلة الدســتورية التي
تســمح بالتئام الهيئة العامة ملجلس
النواب وانتخاب رئيــس جديد خلف
للرئيس ميشــال عــون .لكن رئيس
مجلس النواب نبيه بري يرصف النظر
راهنا ً عن االستحقاق الرئايس ،ليحرص
تركيزه بالشأن الترشيعي بعدما دعا اىل
عقد جلسة عامة يف  14و 15و 16أيلول
الجاري لدرس وإقرار مرشوع املوازنة
للعام .2022
هكذا ،تتعامل القوى السياســية
مــع موعد  31ترشيــن األول عىل أنّه
مفتوح عــى ســيناريوات ،أحالها
م ّر ،ستعيد مشــهدية الفراغ إىل قرص
بعبدا وســط جدل دستوري ،يمهّ د له
العونيون حول قدرة حكومة ترصيف
األعمال عىل وراثة صالحيات رئاســة
الجمهورية.
ك ّل الترصيحــات والتلميحــات
الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس
الوطني الح ّر» جربان باســيل
«التيار
ّ
تيش ّ
بأن هــذا الفريق سيســعى إىل
تطويق حكومة ترصيف األعمال يف حال
سدّت منافذ التأليف ،وقدّر لها أن ترث
توقيع رئيــس الجمهورية .واملقصود
بذلك ،تطويق سيايس من خالل انتقال
الفريق العوني إىل املعارضة الشاملة،
لشــ ّل حركة الحكومة املبتورة أصالً
دستورياً ،وعرقلة عمل وزرائها.
يف الواقــع ،ثمــة من يقــول ّ
إن
رئيس حكومة ترصيف األعمال نجيب
ّ
الفخ الذي نصبه
ميقاتي قد يقــع يف
للفريق العوني حيث سيُرتك وحده عىل
أرض جهنــم ّ
يتلقف كرة اإلنهيار التي
ستزداد لهيبا ً يف زمن الشغور الرئايس
والشلل الذي سيأكل أخرض املؤسسات
ويابسها.
يرشح هؤالء من خالل اإلشــارة
إىل ّ
أن ميقاتــي كان يراهن عىل بعض
األوكســيجني الــدويل ملــ ّد حكومته
باإلنعاش االقتصادي ،والذي قد يع ّزز
ّ
املرشح
حضوره الســيايس ،ويجعله
األوحد لرتؤس حكومــة العهد األوىل.

خفــايـــا

عون على موقفه :تطعيم سياسي ...وإل ّ فليسقط الهيكل

وإذ بالحرب األوكرانية تقلب الطاولة
رأسا ً عىل عقب .الفرنسيون منشغلون
بهمومهــم .ال االتفاق مــع صندوق
النقد مكتمــل ،وال الغاز املرصي ح ّ
ط
يف خزانات معامل اإلنتاج اللبنانية ،وال
الكهرباء األردنية متاحة ،وال اتفاق عىل
خطة التعايف وكل مندرجاتها النقدية
واالقتصادية...
فعلياً ،هي الفــوىض ذاتها التي
تهدّد االســتقرار اللبناني منذ وقوع
ّ
واملرشحة إىل مزيد من التدهور
األزمة،
واالنفجار .كان االعتقاد ســائداً ،بني
بري وميقاتــي تحديــداًّ ،
أن الفريق
العونــي ســرضخ لــروط رئيس
الحكومة ولهذا مارس رئيس الحكومة
املكلف لعبة رشاء الوقت إىل حني حلول
ّ
ليتلقف حينها
موعد األول من أيلــول
بري الطابة ويطلق املعركة الرئاسية،
ولو سياســيا ً فقط ،فيسقط مرشوع
تأليف حكومة جديدة.
ّ
لكن الرئيس ميشال عون ،ال يزال
هو نفسه العماد ميشال عون .كرسه
ليس ســهالً .وقد كشف يف مقابلة له
أمس عن رغبتــه الرصيحة «يف ضم
 6وزراء دولة سياســيني اىل الحكومة
الحالية حتى تكتسب حصانة سياسية
هي رضورية جــدا ً ملواجهة احتمال
الشــغور ،ألن حكومــة التكنوقراط
الصافيــة كما هي اآلن غري قادرة عىل
ّ
تول مهمات رئيس الجمهورية» ،و ّ
أن
رئيس الحكومة املك ّلف أبلغه موافقته
عىل تطعيم الحكومة بتوزير سيايس
قبل أن يعود عن رأيه ،بطلب من بري.
يقول املؤيدون لفكرة توســيع
الحكومة سياسياًّ ،
إن تسليم صالحيات

رئاسة الجمهورية إىل حكومة ترصيف
األعمال ستك ّرس ســابقة دستورية
من شأنها أن تفتح الباب عىل مشكل
طائفي يف البلــد ال تحمد عقباه .وفق
هــؤالء ،هــذه الحكومــة منقوصة
الرشعية ،وقد نالت ثقتها من مجلس
نواب لم يعد موجوداً ،كما ّ
أن صالحيات
رئيس الجمهورية التي تم التنازل عنها
الوطني ملصلحة تمثيل
يف وثيقة الوفاق
ّ
وزاري يمثّل الرئاسة املسيحية ،تعاني
عيبــا ً جوهريا ً ألنه يســتحيل ضبط
الــوزراء التكنوقــراط الذين يمثلون
رئاسة الجمهورية ،عىل عكس تمثيل
الســني والشــيعي .من هنا
املكونني
ّ
املطالبة برشاكة سياسية مبارشة.
ولهــذا ،يقول هــؤالء ّ
إن خروج
الرئيس عون من القرص «عىل مشكل»،
ســيدفعه إىل تصفية حســاباته مع
خصومه يف الشــارع ،وسيقذف كرة
النار ك ّلها إىل حضن ميقاتي عن طريق
االنتقال إىل املعارضة الرشســة وقطع
الطريق عــى أي معالجة أو ترقيع قد
يتّخذه ميقاتي من باب تقطيع الوقت
بعدما بلغت األزمة مآالت خطرية.
وفق هؤالء ،سيكون العنوان األبرز
لحملة العونيني يف الشــارع :إمساك
الثالثي نبيه بــري -نجيب ميقاتي-
وليــد جنبالط بالحكومــة خصوصا ً
و ّ
أن رئيــس املجلس يروّج لفكرة عدم
تكرار تجربــة «حكومة الرؤســاء»
التي ترأسها تمام سالم إبّان الشغور
الرئايس املايض ،ما يعني أنّه يســعى
لقطع الطريق أمام سيناريو توقيع كل
الوزراء عىل املراسيم ،لالكتفاء بتواقيع
رئيس الحكومة ووزيــر املال والوزير

جرى اتّصال مبارش مع نائب
جنوبــي مطعــون بنيابته وأعطي
نيابي
نصيحة بالتواصل مع مرجع
ّ
لقاء إنهــاء الطعــن ولكنّه رفض
العــرض معتربا ً أنه فــاز بأصوات
الناس ومن دون منّة من أحد ،وهو
كان حرض إىل املجلس الدســتوري
حيث ت ّم اإلستماع إىل دفوعاته وقدّم
املستندات الالزمة لذلك.
يبدو أن الخــاف بني حركة
«أمل» و»حزب اللــه» تجاوز حدود
مرحلة معركة خلدة يف العام 1982
إىل مراحل الحقــة وصوال ً إىل عملية
أنصاريــة التي نســبها الحزب إىل
نفسه ،بينما تسلم من حركة «أمل»
أشالء جنود إرسائيليني كانت جزءا ً
من عملية التفاوض وتبادل األرسى.
توقفت مصــادر متابعة عند
انتقاد أحــد قياديي «حــزب الله»
تغايض الدولة الروسية عن عمليات
القصــف اإلرسائيليــة يف ســوريا
وتســاءلت عمّ ا إذا كان انتقاده هذا
صادرا ً بصورة شــخصية أم يعكس
ما يدور يف كواليس الحزب ،معتربة
أن هذا املوقف ربما ناتج عن إصابة
أهداف تابعة للحزب يف هذه الغارات
التي طالــت مؤخرا ً مطــار حلب
وأخرجته من الخدمة.
املعني .وهو احتمال لن يبلعه الفريق العوني
وسيجعل منه قضيته يف املرحلة املقبلة.
بناء عليه ،يشري املتابعون إىل أ ّن ميقاتي
يشعر بســخونة الوضع خصوصا ً إذا ذهبت
األمور إىل مزيد من التدهور واالنهيارات ،فيما
احتماالت إنجاز االستحقاق الرئايس يف موعده
تتناقص يوما ً بعد يوم .ولهذا ،يسعى إىل تفعيل
فرص التأليف من خــال تعويم حكومته.
ولكن دون تحقيق هذا األمر ،رشوط الرئيس
عون بعدما ّ
تبي أ ّن خطة زركه يف «بيت اليك»
لــم تفعل فعلها ،وهو ال يــزال عند موقفه:
تطعيم سيايسّ ...
وإل فليسقط الهيكل فوق
رؤوس الجميع.

لقاء دار الفتوى النيابي :إبحث عن صالحيات رئيس الحكومة
غــــادة حـــالوي
كما هو مســتبعد أن يخرج املجلــس النيابي
باتفاق او شــبه اتفاق عىل انتخــاب رئيس جديد
للجمهورية بالنظر اىل تكوينه وانقساماته املتعددة
وتباعــد خيارات النواب واختالفها ،كذلك ســيكون
صعبا ً عىل النواب السنة ان يلتقوا عىل كلمة سواء يف
استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية بالنظر اىل تباعد
الخيارات يف ما بينهم .منذ ان وجهت الدعوات الجتماع
دار الفتوى الذي دعا اليه مفتي الجمهورية الشــيخ
ّ
تقصد بعض النواب االستفسار
عبد اللطيف دريان،
عن اللقاء واهدافــه .اذا كان البعض يريد من اللقاء
ان يتحول تكتالً نيابيا ً يخرج بموقف او خيار سيايس
معني ،فإن هناك من النواب من يرفض االنضمام اىل
تكتالت سياسية او اصطفافات مهما كان نوعها .ما
يهم املفتي دريان من لقاء النواب الســنة يف حرضة
مرجعيته الدينية ان يؤكد عىل مرجعية الدار الجامعة.
الصورة هنا بحد ذاتها مهمة وستكون موضع تأويل
وتخضع لتحليالت ويتم الباســها أبعادا ً قد ال تصيب
لكنها تســتعيد حضورا ً عىل الساحة باتت الطائفة
بأمس الحاجة اليه.
نتحدث هنا عــن  27نائبا ً لــكل منهم تفكريه
ّ
يفصل لقاء دار
واهدافه وغايته .كل منهــم يريد ان
الفتوى عىل مقاسه تماهيا ً مع طوحاته املستقبلية.
املقصود رئاســة الحكومة بعد االنتخابات الرئاسية
املقبلة.
اىل الصورة الجامعة التــي يريدها املفتي فهو
سيطرح حكما ً ورقة للنقاش بشأنها ،لن تكون دار
الفتوى طرفا ً او تتخذ موقفا ً مستفزا ً بقدر ما ستؤكد
عىل مرجعيتها الدينية الجامعة البناء الطائفة وعىل

املســلمات الوطنية التي ال يمكن الخالف بشــأنها
وأهمها التأكيد عىل اتفاق الطائف.
وأبعــد من ذلك فاللقاء بني النــواب او تالقيهم
عىل موقــف موحد من انتخــاب رئيس للجمهورية
مســتبعد اذا لم يكن مستحيالً يف زمن االصطفافات
التي تعصف بالبلد .فما الذي ســيجمع بني النائبني
أرشف ريفي وحســن مراد؟ أو بني بالل الحشيمي
وإبراهيم منيمنة؟ او بني عبد العزيز الصمد وجهاد
الصمد او بني فؤاد مخزومي ونبيل بدر؟ يلتقون عىل
العناوين العريضة او املسلمات ربما ولكن ليس عىل
التفاصيل ،وحتى هذه املسلمات عرضة للتأويل اىل حد
االختالف كالتأكيد عىل اتفاق الطائف عىل سبيل املثال
ال الحرص ،فحني يؤكد ريفي عىل مرجعية الطائف لن
يقصد حكما ً مواد منه متعلقة بالعالقة مع ســوريا
والتي يؤكد عليها النواب السنة من حلفاء سوريا .بعد
لقاء دار الفتوى سينربي كل نائب ليعمل عىل تحقيق
غايته اىل جانب جماعته بعيدا ً عن النواب اآلخرين من
طائفته وسيتوزع النواب السنة بني ثالثة اصطفافات
نيابية اي  8و 14ومستقلني.
غري ان مصادر مطلعــة تخوفت من ان يخرج
لقاء دار الفتوى النيابي ببيان يتم العمل عىل اعداده
بعناية خلف الكواليس تحت ارشاف مرجعية حكومية
ســابقة بتأكيد عــى صالحيات رئيــس الحكومة
وحكومته للقيام بدور رئيس الجمهورية ،ومثل هذا
التأكيد يف الوقت الحايل معناه دعم ميقاتي وحكومته
ملمارســة صالحيات رئيس الجمهورية يف ظل الفراغ
الرئايس املتوقع بعد نهاية عهد ميشال عون يف الواحد
والثالثني من ترشين االول املقبل .غري ان اي لغة من
هذا النوع من شأنها ان تعمق االصطفافات الطائفية
وتوســع الرشخ بني املسلمني الذين تكاتفوا الستالم

المفتي دريان

السلطة واملسيحيني املهمشني.
وتستند املصادر يف خشــيتها اىل سابقة رفض
املســيحيني منذ عهد الرئيس بشــارة الخوري الذي
رفض تســليم الســلطة اال ملاروني خلفا ً له وامني
الجميل كذلك االمر ،بينما يريد السنة اليوم التأكيد عىل
دور رئيس الحكومــة وحضوره للقيام بدوره يف ظل
غياب رئيس الجمهورية ورفض تكرار تجربة الرئيس
تمام سالم بتحويل كل وزير اىل رئيس جمهورية.
املوضوع معقــد .يمكن الجتمــاع دار الفتوى
ان يمر مرور الكرام ليكــون هدفه الخروج بصورة
جامعة تحت مظلة املرجعية الدينية لكنه ســيكون
طرفا ً يف حال دخوله يف ســياق االصطفاف السيايس
الذي كرسه توافق رئييس مجلس النواب والحكومة
مع رئيس االشرتاكي فيصبح اصطفافا ً بغطاء ديني
سني وتقع الواقعة.
ينطلق ما ســلف من البيان الجاري االعداد له
والذي سيكون بمثابة تالوة سرية الوداع للعهد بموقف
يندرج يف ســياق الحرب الشعواء التي شهدناها عىل
امتداد السنوات الســت املاضية .وهنا ستكون بداية
االفرتاق بني النواب السنة .

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٢٩السنــــة الـرابـعـة

٣

الـجـمـعـة  ٩أيلول 2022

"المنتدب مهمته محدّدة ...ال دفوع شكلية وال إخالءات سبيل"

مصادر عبود :البيطار باقٍ باقٍ وال بديل وال رديف له

بينما كان يتهم دائما ً أنه يحميه .وهو
نــجــم الــهــاشـــم
ما كان يفعل ســوى مــا يتطلبه منه
موقعه وحرصه عىل القانون والعدالة.
ليســت قليلة الحملة التي يتع ّرض
فهو يعرف خطــورة املرحلة التي يم ّر
لها مجلــس القضاء األعىل ورئيســه
بها وامللف الذي يدافــع عنه مع أنه ال
القايض سهيل عبود .ولم تكن تنقصهم
يتدخــل فيه باعتبار أنــه ملك املحقق
إال املوافقــة عىل طلب وزيــر العدل يف
العــديل «امللك» الوحيــد يف ملفه والذي
حكومة ترصيف األعمال هنري الخوري
ال يمكن أن يجادلــه فيه أحد إال ضمن
قاض آخر يف قضية تفجري مرفأ
تعيني ٍ
القانون .وهو أي القايض البيطار كما
بريوت .هذه املوافقــة األولية واملبدئية
القايض عبود يدركان أن التعســف يف
استدعت حمالت تشكيك بالقرار حتى
ّ
اســتخدام القانون تجاوز الحدود من
تتوضح
قبل أن يُســتكمل وقبــل أن
أجل وقف التحقيق وتجميده وش ّل عمل
صورتــه النهائيــة .يف األســاس كان
القايض البيطار».
يحكــى عــن خالفات داخــل مجلس
يــدرك الرئيــس
القضــاء األعــى وعن
عبود أنــه كان «ضيفاً»
تباينات بــن أعضائه،
وكان عبود متهما ً دائما ً
ثقيالً يف رئاسة مجلس
القاضي البيطار كما
القضاء األعىل .لم يكن
بأنــه يحمــي املحقق
العــديل يف قضية تفجري القاضي عبود يدركان أنّ القبول بتعيينه ســهالً
التعسف في استخدام ومنــذ تســلم مهماته
مرفأ بــروت القايض
ّ
بدأت الحرب ضده عندما
طارق البيطار ويسهّ ل
لــه الطريــق ويوجّ ه القانون تجاوز الحدود تم تجميد التشــكيالت
ّ
القضائية التي أصدرهــا .من موقعه
لكف يده أو
الدعــاوى املرفوعة ضــده
األعىل يف السلطة القضائية كان يراقب
ملخاصمــة الدولة تبعــا ً لألعمال التي
عمليات اللعــب والتالعب بالقضاء من
يقوم بها ،ويكلف بها قضاة مختارين
خالل املرسحيات التــي كانت ّ
تنفذها
لردّهــا واإلبقاء عىل مهمــة البيطار.
النائبة العامة اإلستئنافية يف جبل لبنان
هذه الحمالت تفاقمت بعد اســتقباله
القاضية غادة عون بتغطية سياســية
سابقا ً الحاج وفيق صفا مسؤول وحدة
ورئاسية وألهداف محدّدة ومن دون أن
اإلرتباط والتنسيق يف «حزب الله» الذي
تكون هناك إمكانية لوقف هذا اإلنهيار
زاره يف مكتبه طالبا ً قبع القايض طارق
يف العمل القضائي.
البيطار .ولذلك تقــول مصادر رئيس
أكثر من ذلــك .كان الرئيس األول
مجلس القضاء األعــى إن «من واجه
يعمل عىل تــايف الوصول إىل هذا الدرك
هذه الحمالت ال يمكن أن يقدّم التنازالت
الكبري يف أوضاع القضاة الحياتية الذي
وأن يتهــاون يف ملف التحقيق يف قضية
أوصــل إىل اإلعتكاف ثــم إىل اإلنقطاع
تفجري املرفأ وأن يتّهم بالتايل بأنه يريد
عن العمل .كانت الســلطة القضائية
هو أن يســاهم يف قبع القايض البيطار

وزير العدل هنري الخوري

القاضي سهيل عبود

القاضي طارق البيطار

كلها تتهــاوى .حاول أن يؤمّ ن مداخيل
إضافية لتأمني متطلبات حياة القضاة
نتيجــة انهيــار الوضع املــايل ولكن
املحاوالت لم تنجح .ومن يدخل إىل قرص
العــدل يالحظ العتمة وقلــة النظافة.
املشــكلة أن القضاء يحتاج إىل تنظيف
بشكل كبري وليس املبنى وحده واملكاتب
وقاعات املحاكم وامللفات .كانت العالقة
جيدة بني مجلــس القضاء األعىل وبني
وزير العدل ولكن ما حصل يف موضوع
تعيني املحقق العديل الجديد كان بمثابة
القوة القاهرة التي جاءت تزيد الضغط
قاض
عىل أعىل سلطة قضائية .فالوزير ٍ
وكان مــن الواجب أن يــدرك خطورة
القرار الذي جاء به يف متن الكتاب الذي
وجّ هه إىل مجلس القضاء األعىل مرتافقا ً
مع ضغوط يف الشــارع وداخل مكتب
الرئيس األول سهيل عبود .وهي حملة
لم تتوقف حتى بعدمــا ت ّم ترسيب أن
مجلس القضاء األعىل وافق عىل كتاب
الوزير من دون أن تتم تسمية القايض

الذي ســينتدب ومن دون أن يتم تحديد
ما يمكــن أن يك ّلف به .مجلس القضاء
لم يوافــق عىل هذا الكتــاب وحده بل
رفض التســوية التي كان يعمل عليها
وزيــر العدل مع نائــب رئيس مجلس
النواب الياس بو صعب إليجاد مخارج
لقضية تجميــد عمل املحقــق العديل
وتوقيف تشــكيالت غرف التمييز لدى
وزير املال .مجلس القضاء األعىل رفض
باإلجماع أن تكون هناك  11غرفة وأكد
عــى الغرف العرش كمــا هي .مصادر
رئيس مجلس القضــاء األعىل توقفت
عند هجوم بو صعب املســتمر مدركة
أهدافه السياسية وأبعاده ليس لسبب
إال ألنــه تم رفض التســوية التي كان
يعمل عليها.
مصــادر الرئيس عبــود قالت إن
«هناك حــاالت إنســانية ناتجة عن
تجميد عمــل القايض البيطار ومجلس
القضاء األعىل يجب أن يتصدّى لها .من
هذه الخلفية جــاءت املوافقة املبدئية

عىل طلب وزير العــدل .ولكن املصادر
تجزم أنه قــرار موقت للرضورة فقط
وللنظــر يف القضايــا الطارئة وامللحّ ة
ّ
البت بطلبــات التنحي املرفوعة
لحني
ضــد القايض البيطــار .مصادر عبود
تجــزم أن «قــرار التكليف ســيكون
واضحــا ً لجهة عدم شــموله طلبات
إخالء الســبيل وأكيد أكيد ال يمكنه أن
ّ
يبت بــأي دفوع شــكلية» .فالقايض
الذي سيكلف بهذه املهمة يسمّ يه وزير
العــدل ويوافق عليــه مجلس القضاء
األعــى« .وهو حتمــا ً «بيعرف دورو»
وسيعرف ما هو املطلوب منه بالتحديد
وال يمكنه أن يتجاوزه وأن يدخل إىل ما
ال يعنيه لجهة أعمال التحقيق يف امللف
الذي يبقى ملك املحقــق العديل طارق
البيطار» .مصادر الرئيس األول تؤكد:
باق .والقايض
«القايض البيطار
بــاق ٍ
ٍ
الذي ســينتدب ليس قاضيــا ً بديالً أو
رديفاً .ســيكون منتدبا ً ملهمة محددة
ومحصورة».

إنقالب سياسي على تحقيق المرفأ و»تخريجة» غير قانونية
القاضي غالب غانم :مهمة القاضي الثاني ستكون محدّدة جدًا
وليم نون :نرفض الحل ّ على حساب دماء الضحايا وأهاليهم
طــــونـــي كـــرم
توقف أهايل شهداء وضحايا تفجري مرفأ بريوت عند
الضغوطات السياسية الهادفة إىل «تخريب التحقيق»
بعد طلب وزير العدل يف حكومة ترصيف األعمال هنري
الخوري من مجلس القضاء األعىل املوافقة عىل تعيني
محقق عديل إضايف بما يشكل إطاحة ضمنيّة ملا توصل
له القايض طارق البيطار يف امللف.
وأكد األهايل خالل تح ّركاتهم اإلحتجاجية ّ
تمسكهم
بإبعاد التحقيق عن املناكفات السياســية والتعيينات
«غب الطلب» التي تشكل عائقا ً أمام استكمال املحقق
العــديل عمله ومنهــا ّ
البت يف إخالءات الســبيل وفق
األصول القانونية بعد إفراج وزير املاليّة عن التشكيالت
القضائية املحتجزة إنســجاما ً مــع مطالب «الثنائي
الشيعي» بقبع املحقق العديل واإلطاحة بالخيوط التي
ّ
توصل إليها التحقيق.
وتعقيبا ً عىل هــذا اإلجــراء «القضائي» ،أوضح
رئيس مجلس القضاء األعىل السابق القايض الدكتور
غالب غانم لـ»نداء الوطن» وجود قراءتني قد تكونان
متكاملتني لهــذا القرار ،إحداهما تطــرح العديد من
األســئلة وعالمات اإلســتفهام ،والثانية قد تكون يف
الســياق الطبيعي لألمور ،نظرا ً لكون مهمّ ة املحقق
الذي سيت ّم تعيينه محدّدة جداً ،منبها ً يف الوقت نفسه
إىل أن ما يحصل يف لبنان يدعو عىل الدوام إىل التساؤل،
يف محاولةٍ لتبيان وكشــف النوايا الكامنة وراء أيٍّ من
القرارات التي تتّخذ.
ولفت إىل أن الرضورات أو املقصود يف الظاهر من
القرار هو النظر يف قضيّة املوقوفني الذين يمكن إخالء
سبيل البعض منهم وفق املادة  108أصول محاكمات
جزائية ،والتي تحــدد الح ّد األقىص للتوقيف بالدعاوى
أكانت جناية أم جنحة ،بـ 6أشــهر ويمكن تمديدها

لـ 6أشــهر أخرى( ،املادة التــي ال تقيّد املحقق العديل
محددة إىل حني زوال املانع الذي يحول دون ممارســة
وفق القانون) ،وأشــار إىل أن تخطي التوقيفات هذه
القايض البيطار مهامه ،أوضح أن تعيني محقق عديل
املهل ،يدفع إىل مقاربة القــرار من الزاويتني الواقعية
يصدر بمرسوم عادي دون الحاجة إىل موافقة مجلس
واإلنســانية والبحث عن رضورة معينة للتخلص من
الوزراء ،وذلــك بعد موافقة مجلس القضاء األعىل عىل
املأزق املوجود.
اسم القايض الذي يقرتحه وزير العدل عىل املجلس الذي
ورأى غانــم أن موافقة مجلــس القضاء األعىل
تعود إليه املوافقة.
بـ»اإلجماع» عــى اإلقرتاح تعني نوعــا ً من اإلرتياح
ورغم تأكيده وجــوب أن يصل التحقيق إىل نتائج
تنصف أهايل الضحايا واملترضرين بشــكل عام ،أبدى
بالنســبة له ،لخلوّه من الضغوطات السياســيّة أو
املنــاورات التي ترافق قرارات كهــذه يف لبنان ،واضعا ً
تخوفه وعدم اطمئنانه ملســار التحقيق ،أو للمســار
املواكب للتحقيق بعد تعرضه للعديد من وجوه العرقلة،
ســابقة إبعاد القايض الياس عيد يف العام  2006عن
قائالً« :ال لست مرتاحا ً للسياق املرتبط بتحقيق املرفأ».
ملــف التحقيق يف اغتيال الرئيــس رفيق الحريري ،يف
بدورها ،إعتربت املحامية سيســيل روكز شقيقة
الســياق وألســباب سياســية ال قانونية ،بعد تبيان
الضحيــة جوزيف روكــز ،أن قرار وزير
توجــه القايض عيد حينهــا إىل اإلفراج
العدل ســيايس وترافق مــع العديد من
عن الضباط األربعة ،ما أدى إىل استباق
الضغوط السياســية الهادفة إىل طمس
هذا القرار واستبداله بعد إبالغه النيابة
ّ
البت
سيسيل روكز:
التحقيق يف قضية املرفأ ،مؤكدة عرب «نداء
العامة بما يضمر.
وإذ شــدّد عىل أن تلك الســابقة ال في الدفوع الشكليّة الوطن» أن الجهة السياســية التي تقف
تكفي لتكرارها اليــوم ،لفت إىل أنه من قد يؤدي إلى تطيير وراء الوزير والضغوط التي قام بها نواب
من التيار الوطني الحر بالتزامن مع اتخاذ
الناحية القانونيــة ،ال يوجد مانع من
التحقيق برمته
الوزير قراره ،أخرجتا املوضوع من سياقه
وجود قــايض تحقيق آخــر إىل جانب
أي من النصوص القانونية التي
غياب
وسط
القانوني
يف
النظر
يف
محددة
القايض األصيل ،وتحديدا ً أن مهمته
ٍ
قاض آخر بالتوازي مع القايض األصيل.
إخالءات السبيل والدفوع الشكلية.
تجيز تكليف ٍ
وإذ لفتت إىل أن املادة  360تجيز لوزير العدل تعيني
أما القراءة الثانية للقــايض الدكتور غالب غانم
محقق عديل (واحد) بعد موافقة مجلس القضاء األعىل،
فتوقفت عند «حســن النية» الذي يجب أال يطغى عىل
أوضحت أن عدم تم ّكن «املترضرين» من إزاحة املحقق
مقاربة القرارات املتخذة ،مؤكدا ً أن األســاس واألجدى
العديل عن امللف وفق األصول القانونية املرعية اإلجراء
إصدار تشكيالت الهيئة العليا ملحكمة التمييز لتمارس
أكان بطلبات الر ّد أم بسبب اإلرتياب املرشوع ،دفعهم إىل
صالحياتها ،ما يــؤدي إىل تجنّب كافة األمور املرتبطة
بهذا القرار اليوم ،آمالً يف الوقت نفسهّ ،
اعتماد وسائل غري قانونية ،يف حني أن السياق الطبيعي
بأل تكون النوايا
ّ
والبت يف طلبات إخالء الســبيل
الســتكمال التحقيق
وراء اتخاذ هذا القرار هي اإللتفاف عىل مسار التحقيق
يكونان عرب إقدام وزير املالية عىل إمضاء التشــكيالت
والنيل من هيبة املحقق العديل القايض طارق البيطار.
القضائية والتئام الهيئة العامة ملحكمة التمييز.
قاض إضايف ســيكون لفرتة
وإذ لفت إىل أن تعيني ٍ

القاضي الدكتور غالب غانم

ومع تشديد روكز عىل أن قرار وزير العدل سيايس
بامتياز ،رفضــت املواءمة بينه وبني ما جرى يف 2006
مع القايض اليــاس عيد ،مؤكدة أن ما حصل حينها ال
يشكل سابقة نظرا ً لتمسك املحقق العديل طارق البيطار
اليوم باستكمال التحقيق يف ملف املرفأ خالفا ً ملا حصل
مع القايض عيد الذي كان بصدد الســفر وترك امللف
برضاه.
وإذ أكدت حق املوقوفــن يف التقدم وفق القانون
بطلبات إخالء السبيل ،رفضت يف الوقت نفسه التحايل
عــى القضاء عرب «تخريجة» غــر قانونية ألكثر من
اعتبــار ،مشــرة إىل أن الدفوع الشــكلية التي يعمد
السياسيون املتهمون إىل تقديمها ومنها املرتكزة عىل أن
القايض البيطار خالف املادة  70من الدستور قد تؤدي
إىل تطيري كافة التحقيقات يف امللف.
كذلك ،رفض وليم نون شــقيق الشهيد جو نون
قاض بما يؤدي إىل تضييع
تجزئة امللف عىل أكثر مــن ٍ
التحقيق بوجود املحقق العديل األصيل ،مشــرا ً إىل أن
ضغوطات سياسية تمارس عىل املعنيني من أجل اتخاذ
هذا القرار .ومع تأكيد نون تعاطف األهايل مع املوقوفني
إذا ثبتت للقضاء براءتهم من القضيّة ،شــدّد عىل عدم
اتخــاذ املوقوفــن كأداة ضغط من أجل اســتكمال
التحقيق ،رافضا ً يف الوقت نفســه إخالء سبيل جميع
املوقوفني وأن يكون الح ّل عىل حســاب دماء الشهداء
والضحايا وأهاليهم.
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مطالعة قانونية لجريج وبو صعب يتابع هجومه على مجلس القضاء األعلى

ض رديف مرفوض «و"ما بيقطع"» و"»يا رايح
جعجع :تعيين قا ٍ
ك ِّتر القبايح"»
ظل قرار مجلس القضاء األعىل القايض بتعيني
محقــق عديل رديف يف قضية انفجــار مرفأ بريوت،
يتفاعل لليوم الثالــث عىل التوايل ،وفيما واصل أهايل
ضحايا املرفــأ تحركهم االحتجاجي يف محيط وزارة
العدل وقرص العدل يف بريوت ،لفت الهجوم الذي شنه
«التيار الوطني الحر» بلســان نائب رئيس مجلس
النواب الياس بو صعب عــى مجلس القضاء األعىل
« ،املســيس برمته» ،والذي «قرر ان يرضب بعرض
الحائط القوانني واملراسيم التي يفرتض انه املؤتمن
االسايس عىل احرتامها ،فبدل تطبيق املرسوم املرفق
والذي من شــأنه ان يفتح باب الحــل إلعادة العمل
بالتحقيقــات القضائية بملف مرفــأ بريوت ارص
عــى مخالفته ،فال انصف اهايل الشــهداء وال اهايل
الضحايا» .وقد جاء هجوم بو صعب بعد الغارة التي
شــنها نواب التيار عىل رئيس مجلس القضاء األعىل
القايض سهيل عبود بالتزامن مع الكتاب الذي وجهه
وزير العدل هنري خــوري إىل مجلس القضاء األعىل
لتعيني محقق عديل إضايف يف قضية تفجري املرفأ.

جعجع

يف غضــون ذلك ،قــال رئيس حــزب «القوات
اللبنانية» ســمري جعجع يف بيان امــس« :جريمة
ثانية ترتكب بحق شــهداء ومترضري انفجار مرفأ
بريوت مــن خالل محاولة عرقلــة التحقيق بتعيني
ِّ
محقق عديل آخر يف القضية الواحدة .فمهما اختُلقت
التسميات ِ
ووضعت التربيرات ،فإن ما يجري هو قمة
الوقاحة واالستهتار بحياة الناس وآالمهم وشعورهم
وممتلكاتهم وأبواب رزقهم».
واضاف« :إن ما يحاول العهــد وحلفاؤه فعله
بواســطة وزير عدلهــم ،وليس وزيــر العدل ،هو
هرطقة أخالقية بالدرجــة األوىل وقانونية بالدرجة
الثانية ،إذ كيــف لقاض ان يحكم يف ملف هو بعهدة
وتحت إرشاف ونتيجة عمل قاض آخر؟»
وتابع جعجع« :لقد سمعنا بانفجارات مماثلة
النفجار مرفأ بريوت يف التاريخ ،ولكننا لن نســمع
مرة بتعيني قاض للنظر بقضية ملفها وتحقيقاتها
وكل حيثياتهــا بيد قاض آخــر .إذا كان مفهوم «يا
رايح ِّ
كت القبايح» هو الســائد لدى العهد وحلفائه،
فسيكون أمامنا خمسون يوما بغاية الصعوبة ،لكننا
نلو يوما ً أمام أي صعاب ،وسنستمر بكل الوسائل
لم ِ
القانونيــة واملرشوعــة واملمكنة لعدم تــرك العهد
وحلفائه يتالعبون بجريمة انفجار مرفأ بريوت».

جريج

واعترب نائب رئيــس حزب الكتائــب اللبنانية
النقيب جورج جريج َّ
«ان ما نَشهده من إجراءات يف
ِ
ملف تفجري املرفأ يشــكل مخالفة قانونية جسيمة،
أكاد أقول إنها إثم العرص ،حُ ِب َل بهِ سياســيا ً لغسل
جريمة العرص التي تواجه خصمني رشســن وهما:
املدعى عليهــم املطلوبون ،وحماتهم من الســلطةِ
َ
االستعانة بالقضا ِء الرتكاب
السياسية التي تحاول
مَ عْ ِصيَةٍ جديدة بحق العدالة».
وقال جريج يف مؤتمر صحايف «إن حماقة تعيني
قاض مياوم او عىل
قاض رديف أو ٍ
قاض مساعد أو ٍ
باالصحْ
َ
قــاض موال ،مُحَ دّد الصالحيات
القطعة أو
ٍ
ِ
مقدمها طلبات إخال ِء ســبيل
باألمور امللحــة ،ويف
ِ
َ
ٌ
ملف
يلتهم
املوقوفني يف جريمةِ املرفأ ،هو
ثان ِ
حريق ٍ
العدالة يف هذه الجريمة بكل مفرداته ومضبوطاته،
مثلما عبث حريق االهراءات املفتعل بمرسح الجريمة.

الدكتور سمير جعجع

الياس بو صعب

لذويهم عن املطالبة
بل هو قتل ثان للضحايا وقمع
وبالدفوع الشــكلية .وهنا املخالفة الجسيمة ،فكيف
ِ
ِ
بأبسط حقوقهم كأولياء دم ،وحزب الكتائب منهم،
ســيبت القايض الرديف باخالءات السبيل وهو قاض
وهي تحديد املسؤوليات وإرساء العدالة.
مســتحدث ال يملك ملفه ويجهــل معطياته .وكيف
أوال ً  :نح ُن أما َم مخالفة أدبية أخالقية ومخالفة
سيبت باخالءات السبيل وامللف موجود أمام محكمة
قانونية من العيار الثقيل .يف املقام األول يســتدعى
التمييــز ،بل أكثر ،إن مخاصمــة املحقق العديل التي
وزير العدل وصود َ
قاض ســابق ،ويُســتدعى
أوقفته عن العمل ترسي حكما عىل القايض الرديف ألن
ِف أن ُه ٍ
مجلس القضــاء االعىل الذي يض ُم كبــار القضاة،
الخالف يتناول موضو َع الدعوى ونقطة االختصاص
الخرتاع ســابقة قضائية مختلفة تماما ً عن القرار
وليس شخص املحقق العديل .بل أكثر وأكثر ،سيكون
ِ
اإلجهاز الكامل عىل
 2006/921املتذرع به تُ ْفيض اىل
هذا القايض الرديف بمثابةِ مرجع استئنايف وتمييزي
ِ
ِ
رفوف
التحقيق ،وتُؤدي اىل حفظ امللف وتودي بهِ اىل
ونقيض لقرارات املحقق العديل لجهة تقرير اخالءات
املجالــس العدلية الفارغة ،باالضافــة اىل أن تعيني
السبيل ألشخاص أوقفوا أو مطلوبني اىل التحقيق بنا ًء
القــايض البديل املجهول املعلوم هــو بمثابة فزاعَ ْة
املحقق العديل االصيل .هذا يَعني ،أن األصيل
عىل إشار ِة
ِ
للقايض األصيلَ ،
وان تعيينه يشكل مخالفة رصيحة
يصدر مذكرات توقيف ،والقايض الرديف يخيل سبيل
ْ
للمواد  360وما يليها مــن قانون اصول املحاكمات
مخالفــة للمادة  362أ.م.ج .التي
املوقوفني ،ويف هذا
محقق
الجزائية التي تنص عىل تعيني
تنص عىل أن قرارات املحقق العديل غري
ٍ
واصدار
عديل واحد يتوىل التحقيقات
طرق املراجعة .إن
من
طريق
ألي
قابلة
ِ
املذكرات التــي يتطلبها التحقيق ،ما
هذا اإلجرا ْء من داخل البيت القضائي
النقيب جورج جريج:
يجعل االجراء بمثابة عديم الوجود.
ينهي عمــل املحقق العــديل بتعيني
محقق مســاعد يصبح عمليا ً مُحققا ً
ضبَ القضــا ُء هذه هذا اإلجراء من داخل
لألســفِ ُ ،
أعىل ومُحققا ً متبوعا ً ال محققا ً تابعاً.
ســمح
عندما
أبيه،
املرة من بيــت
البيت القضائي يُنهي
ْ
بهذا التدخل الســافر من الســلطةِ
الســلطة السياسية
هذه جريمة من
عمل المحقق العدلي
َ
ومن القضا ْء بحق القضاء تُرتكبُ عن
التنفيذية بعمل الســلطة القضائية
مساعد
محقق
بتعيين
وزير العــدل يف حكومةِ
سابق معرفة.
خــال
من
ِ
ِ
ِ
يصبح عمليًا محققًا
رابعاً :إن التوافق عىل تعيني قاض
ترصيف أعمال .فرصنا أمام مشــهد
ومحققًا متبوعًا ال رديف جاء من دون الوقوف عىل رأي
مُقرف ينخر الجسم القضائي املعول أعلى ُ
القايض األصيل الذي تعرض ألبشــع
وقاض
عليه يضــاف اىل :قاض موال
ٍ
محققًا تابعًا
الحق
اســتعمال
يف
التعســف
أنواع
وقاض
الضحايا
قاض لذوي
ٍ
معارضٍ .
ِ
ِ
َــر وزي ُر العدل
لذوي املطلوبني واملوقوفــن .وأهايل الضحايا وأهايل
وبقــي صامدا ولم يَرضخ ،فهل تَب َّ َ
ُ
ومجلس القضاء االعىل بالنتيجة التي ســيؤول اليها
املوقوفني ال يطلبون سوى العدالة ورفع الظلم عنهم.
ُ
عمل املحقق
تجويف
قرارهما وهــي يف حدّها االدنى
ثانيــا ً  :إن وزيــر العدل هو وزيــر يف حكومة
ِ
العديل ،ويف حدِها املنطقي د َْف ُش ُه اىل االعتذار ،أم هذا
ترصيف أعمال مستقيلة ،وبالتايل هو وزير مستقيل
هو املطلوب .بل أكث ْر إن االجرا َء أو هذا االجراء عمل
ري
ال يحق له اتخاذ هكذا قرار النه مولج فقط بتســي ِ
املحقق العديل ،وتشليح القايض األصيل
بحق
عقابي
جديدة
االعمال وال يجوز له إنشــاء مراكز قانونية
ِ
ِ
صالحياته وتحويلها اىل القايض الرديف الذي سي ّ
ُعي
سندا الجتهاد ثابت ملجلس شورى الدولة.
سياسيا ً الصدار قرارات صفراء .تبدأ بقبول الدفوع
ثالثا ً  :إن ترسيع التحقيقات والبت بطلبات اخالء
الشــكلية واالختــاف عىل الوصــف الجرمي وعىل
سبيل املوقوفني مطلب حق يراد به باطل ،مطلب حق
سبيل املوقوفني واسرتدادِ مذكرات
الصالحية وإخالء
برفع الظل ِم عن األبريا ْء الذين طا َل
ونحن معه ونؤيد ُه
ِ
ِ
توقيف املدعى عليهم املطلوبني وترحيل االختصاص
الحاصل فيه يحوّل
توقيفهم .اال ّ أن التفريع بالشكل
ِ
ْ
َ
ْ
برأس َ
الجريمة اىل عدالةٍ
َ
اىل املجلس االعىل ملحاكمةِ الرؤســاء والوزراء .إنها
ني ،وكأن
مسخ
العدالة يف هذه
داخل البيت
جريمة عن ســا ِبق تصور وتصميم من
املطلــوبَ رضبُ القضا ِء من الداخــ ْل بعدما عجزت
ِ
ٌ
ومخالفة لقواعد القانون الدويل
بحق جريمة العرص،
املحقق العديل القايض
املراجعات السياسية بمخاصمة
ِ
َ
ٌ
قاض وهي الخطأ
التي تحدد
التفاف جديد
تحقيق أهدافها .هذا
طارق البيطار عن
ثالثة أسباب تربّر اقالة ٍ
ِ
ٍ
الجسيم ،وثبوت عدم الكفاءة أو عدم القدرةFaute ،
بأدوات قضائية
عمل املحقق العديل وتحايل عليه
عىل
ِ
ٌ
حاالت
 grave, incompétence, incapacitéوهــي
هذه املرة ،لتحقيق ما عجزت عنه املخاصمات العبثية
َ
أثبت املحقق العديل عكسها كلياً.
والكيدية التي لجأ َ اليها املدعى عليهم واملطلوبون اىل
َ
خامساً :نحن أمام عملية ر ّد أو تنحية رصيحة
كيف اقتنع وزير العدل ومجلس
التحقيق .وهنا أسأل
خاصــة اذا أ ُ
ً
ِ
للمحقق العديل وقد فات وزير العدل ومجلس القضاء
القايض
ي
عط
التفريــع
القضــاء بهذا
ِ
ِ
ِ
أن املحقق العديل هو محقق خاص  Ad Hocال يمكن
باخالءات الســبيل
بالبت
الرديف صالحيات حرصية

جورج جريج

االســتناد بشــأنه ال اىل املادة  120وال اىل املادة 128
أ.م.م .علما ً أن كتاب وزير العدل املرصف لألعمال لم
يُسنِد طلبه اىل أي مادة قانونية بل اىل :بلغنا ووردتنا
معلومات والعمل عىل البت بمبدأ تعيني محقق عديل
ملعالجة األمور الرضوريــة وامللحة ّ ...
وان تنحية أو
املحقــق العديل ال يجوز ان تتــم بالطريقة ذاتها
رد
ِ
ُ
املحقــق العادي من منطلق ان املجلس
التي ي َرد بها
منشأ ٌ
َ
بقرار ســيايس يف شأن قضائي تتخذه
العديل
ٍ
الحكومــة ،وبالتايل يجب ان تبقــى لهذه الحكومة
وتعيني بديل
وحدهــا صالحيــة رد املحقق العــديل
ِ
مجلــس القضاء األعىل تطبيقا ملبدأ
منه بعد موافق
ِ
موازاة الصيــغ  parallélisme des formesحتى أنه
ال يحق ملجلس الوزراء إقالة املحقق العديل ،وال حتى
مجلس القضاء األعىل ،ألن
وزير العدل وإن بموافقة
ِ
باملجلس العديل هي أحكام خاصة
األحكام ا ُملتعلقــة
ِ
وألن ِو َ
َ
ّ
الية
التوسع يف تَفسريها،
واستثنائية ال يجوز
املحقق العديل تنتهــي بانتها ِء القضيّــة التي عُ ِّ َ
ي
ِ
ألجلِها.
َ
رصاصة الرحمة
سادســاً :يُطل ُِق هذا االجــراء
عىل َ
در العدالة ويف قلب مسار استقاللية القضاء
ص ِ
وعىل رأس الحصانة الذاتية لك ِّل فعل قضائيَ .ف ُكفوا
ِ
وأكملوا يف ثقافةِ الـ «ألو» وفسادها السيايس،
البكا َء
لكن اىل حني».
و»من موقعنــا كأوليا ِء دم» ،حمّ ل جريج وزير
لطلب
العدل ومجلس القضــاء األعىل «يف حال امتث َ َل
ِ
َ
ِ
االفالت من العقاب
مسؤولية إرســا ِء ثقافة
الوزير،
خالل ِ
كف ي ِد املحقق العديل وخ ْل ِق ازدواجيةٍ وقحة
من
ِ
يف ملف واحــد مع ما تعنيه مــن مواجهةِ قاضي َْي
ُ
الرديف فيها األصيل ،ويَســتفي ُد منها املدعى
يُعط ُل
عليهم ُ
وشكاؤهم واملوقوفــون عىل ذمةِ التحقيق،
انفجار املرفأ».
ويدف ُع ثمنَها مر ًة جديدة ذوو ضحايا
ِ
َّ
«البت باخال ِء ســبيل املوقوفني
وشــدد عىل أن
األســباب التي حالــت دون قيام
يقتيض معالجة
ِ
املحقق العــديل بوظيفته منذ نهايــة العام املايض
وزير املال يوســف الخليل
خصوصــا ً لجهة إلــزا ِم
ِ
ِ
التشكيالت القضائية الجزئية لرؤسا ِء
بالتوقيع عىل
ِ
ُغ َر ِ
ف محكمة التمييز».
ودعا املجتم َع املدني «بــكل أطيافِ هِ  ،واملجتم َع
ضبط الدولــة اللبنانية مُمَ ً
ِ
بوزير العدل
ثلة
الدويل اىل
ِ
َ
جريمة
وببعض القضاء بالجر ِم املشــهود ،واعتبار
ِ
ً
جريمة ضد االنســانية ،والقضــاء اللبناني
املرفأ
قارصا ً عن القيا ِم بدورهِ ،ما يحتّم انعقا َد اختصاص
ً
حماية لحقوق املترضرين الطبيعية يف
القضاء الدويل
ِ
املسؤوليات وإنزال العقوبات يف ك ّل من تَثْبُت
تحدي ِد
مسؤوليته يف جريمةِ تفجري املرفأ».
بعض القضاء الحر
وختم« :يبقى الرهــان عىل ِ
القادر عىل قلب الطاولة واعادة الكرامة اىل ســلطة
تحكم باسم الشعب اللبناني».

نقابة المحامين :ال يمكن تعيين
ّ
محقق عدلي آخر

جهاد الوادي يدحض مزاعم تعيينه
ّ
محققًا عدليًا رديفًا بملف الحريري

أكــد مجلس نقابة املحامني يف بريوت ،يف بيان بعد اجتماعه برئاســة النقيب نارض كســبار وحضور
األعضــاء «رضورة احرتام القوانني واألصول التي ترعى املحاكمــات» .الفتا ً اىل انه «بعد تعيني محقق عديل
طبقا ً لألصول وممارسة مهامه ،ال يمكن يف صلب تلك املمارسة تعيني محقق عديل آخر ،ولو تحت أي ذريعة،
خصوصا ً وان التحقيق ال يتم بمحققني مختلفني ،ناهيك عن إمكانية طلب رد املحقق الثاني أو تقديم طلب
مخاصمة» .وســأل« :وهل يمكن السماح برضب هيبة القضاء وحســن سري العدالة ،جراء إتخاذ قاض يف
امللف نفسه قرارا ً بالتوقيف واآلخر قرارا ً بإخالء الســبيل؟» وأهاب باملسؤولني املعنيني «الحفاظ عىل هيبة
السلطة القضائية ،ومراعاة القوانني واألصول الجوهرية» ،داعيا إىل «السري قدما ً يف التحقيق ،من أجل كشف
الحقيقة ،ومعاقبة املجرمني ،وصون حقوق الفرقاء كافة ،بعيدا ً من التسييس واإلستنسابية».

عىل أثر املعلومات التي وردت يف وســائل االعالم ،وتحدثت عن سابقة تعيينه محققا ً عدليا ً إضافيا ً يف
جريمة اغتيال الرئيس الشــهيد رفيق الحريري ،أصدر القايض جهاد الوادي بيانا ً دحض فيه هذه املزاعم،
وقال« :كنت أتمنى قبل نرش القرار املتع ّلق بي شــخصياً ،واالعتداد به كسابقة قضائية ،مراجعتي لتأكيد
تنفيــذه آنذاك ،والواقع أق ّله يف ما يخصني ،أنني لم أتب ّلغ إطالقا ً القرار املذكور ،ولم اتو ّل بتاتا ً مركز قاض
رديف ،وليس يل علم بهذا القرار اال اليوم من خالل وسائل اإلعالم».
وأضاف« :يف مطلق األحوال ،لو كان عرض عيل ّ هذا التكليف ملا كنت قد قبلت به ،ال ســيما وأنني كنت
قاض رديف» ،متمنيا ً
أشغل منصب الرئيس األول ملحكمة االستئناف يف بريوت ،وال يجوز أن أقبل بمنصب ٍ
عىل من يدّعي هذه السابقة «إبراز املستند الذي يثبت تبلغي هذا القرار ،ويحمل توقيعي عليه».

محـــــليـــــات
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نموذج من ضحايا تداعيات األزمة المتمدّدة إلى القضاء

خالد المجذوب مريض موقوف على ذمة
التحقيق منذ  13شهرًا

زحــلـة  -لــوســي بــارســخــيــان
إختلف املشــهد أمام قرص عدل
زحلة الــذي غالبا ً ما يشــهد حركة
إســتثنائية كل يــوم خميــس من
األسبوع بالتزامن مع انعقاد الجلسات
القضائيــة .ففي حني اســتمر غياب
القضاة املعتكفــن عن العمل إىل حني
تحســن أوضاعهم املعيشــية ،إحتل
عدد من املعتصمني درج قرص العدل،
واملواقف املخصصــة للقضاة بعدما
خلت من ســياراتهم ،ليطالبوا بصوت
عال بإطــاق عجلة القضــاء مجددا ً
ووقف املماطالت .ومع أن املعتصمني
جاؤوا نــرة مللف خالــد املجذوب
املوقوف عىل ذمــة التحقيق منذ ثالثة
عرش شــهراً ،فإن األخري بدا كنموذج
فقط للثمن الذي يدفعه كل مواطن من
إنسانيته أوالً ،كنتيجة لتداعيات األزمة
اللبنانيــة التي تلحق الشــلل بكافة
مؤسسات الدولة وصوال ً اىل قضائها.
بصوت يمــأه غضب عارم رصخ
عيل شقيق املجذوب «أريد أخي فكيف
تقتلون رجالً حيا ً أمامنا؟» الشــقيق
االصغــر لعيل كما علــم كان يف زيارة
استجمام اىل لبنان خالل شهر آب من
سنة  2021حيث حرض مع زوجته من
الربازيل التي أمــى فيها خالد نحو
 35سنة ،وأسس فيها أعماال ً تجارية
جعلته من الشــخصيات املعروفة يف
اإلغرتاب.
مشكلة خالد انه تورط يف مشكلة
وضعته يف مرمى عملية تصفية وقعت
يف ذلك الوقت عىل طريق معمل البصل

يف منطقــة مجدل عنجــر ،بينما كان
وزوجته يف سيارة ،تتبعها سيارة سيدة
ســورية كانا قد أمضيا معها وقتا ً يف
البقــاع ،فقضت برصــاص املعتدين،
وذكر أنها املقصودة بعملية التصفية.
أدىل خالــد بإفادته حول الحادثة
بعدما نجــا وزوجته مــن الطلقات
النارية التي أصابت ســيارته أيضا.
وفيما كان يفــرض أن يؤخذ كالمه
كشاهد ،صدرت بحقه مذكرة توقيف
عىل ذمة التحقيق ،بعدما ادعى عليه
أوال ً محامي الســيدة التي ُقتلت ومن
ثم تراجعــت عائلتها عن اإلدعاء كما
ذكرت مصــادر مطلعة عــى امللف.
ومنذ ذلك الوقت تقــول زوجة خالد
أن «جرمه الذي ارتكبه انه لم يمت يف
الكمني».
منذ شــهر شــباط املايض كان
يفرتض بالقضــاء أن ينظر بقضيته
إما ليخيل سبيله أو إلصدار قرار ظني
بإدانته .إال أن أي مــن اإلحتمالني لم
يحصل ،ليس بســبب أولويات امللفات
القضائيــة العالقة منذ ســنوات يف
القضاء ،وإنما بســبب ظــروف البلد
الغارق بني اإلعتصامات واإلعتكافات
وشــح املوارد املطلوبة لتســيري عمل
املحاكــم واألجهزة األمنية يف ســوق
املوقوفني وغريها من العقبات.
إال أن ســوء طالــع خالــد الذي
خضع لعملية إســتئصال ورم خبيث
قبل توقيفه ،جعله يصاب خالل فرتة
توقيفــة بداء التشــمع الكبدي وفقا
للتقارير الطبية التي عرضها شقيقه
عيل أمام اإلعالم .وبالتايل تم نقله من

من اإلعتصام أمام قصر عدل زحلة

تقول زوجته :خالد من
األشخاص الذين تكرّمهم
البرازيل فهل أتى إلى لبنان
ليُهان في وطنه؟
سجن جب جنني اىل مستشفى تعنايل،
حيث لم تتمكن إدارة السجن من تأمني
سيارة عســكرية تنقله اىل مستشفى
أوتيل ديو إلجــراء الفحوصات الالزمة
لــه ،فاســتعان أهلــه بتجهيــزات
املستشفى وأحرضوها عىل نفقتهم اىل
تعنايل ،لتثبت إصابته باملرض.
خالــد الذي يــازم الفــراش يف
املستشــفى يحتاج حاليا ً لدواء يصل
ثمنه وفقا لعائلتــه اىل  26الف دوالر،
فيما جــواب وزارة الصحة عىل طلب
تأمينه عربها جــاء بكتاب يؤكد عدم

توفــر الدواء ،األمر الــذي جوبهت به
العائلــة ايضا ً لــدى محاولتها تأمني
الدواء من الصيدليات.
ال تريــد عائلة خالــد يف املقابل
أن تجعل من مرضــه ذريعة إلطالق
رساحه أو الضغــط عىل القضاء كما
تؤكد وإنما تريد العدالة وأبسط العدالة
برأيهــا أن يخضــع ملحاكمة تراعي
وضعه الصحــي ،وفقا لألصول ومن
دون مماطالت إضافية ،خصوصا ان
املوضوع بات حاليا يتعلق بحياته أو
وفاته ،علمــا أن زوجته تؤكد أنه منذ
توقيفه قبل  13شهراً ،لم ينظر بملف
خالد سوى خمس مرات ،وهو قد مثل
مرة واحدة أمام قايض التحقيق.
وتضيف زوجتــه أن «خالد من
األشــخاص الذين تكرمهم الربازيل
فهل أتى اىل لبنــان ليهان يف وطنه؟»
وتتساءل «اين العدالة وأين االنسانية؟
ال عدالة وال إنسانية يف لبنان».

حرائق "«ألجل الحطب"» والشرطة البلدية تشارك بالقطع

مجازر بيئية ُترتكب يوميًا من دون أي ر ّدة فعل
أشــجار حرجية ،تدخل يف تجارة الحطب التي بدأت
الــنـبــطــيــة  -رمــال جــونـــي
تنشط عىل أبواب الشتاء وارتفاع الطلب عليها يف ظل
ارتفاع أسعار املازوت وفقدانه ،لم تحظ تلك األشجار
ال صوت يعلو فوق صوت املنشار هذه األيام ،هو
بدعم أحد ،لم يتحرك أحد للدفاع عنها بوجه مناشــر
يلتهم أشجار األحراج يف مختلف قرى الجنوب .عرشات
الحطابني ،التي أكلت الخضار هذه األيام ،وبقيت طي
األشــجار باتت تحت مرمى مناشــر تجّ ار الحطب،
ّ
الكتمان ،عىل عكس أشــجار «الليلنــدي» ،التي أثار
ينفذون جريمتهم تحت جنح الظالم يف معظم األحيان.
قطعها جدال ً واســعاً ،وضجّ ت بهــا مواقع التواصل
فالحطب تجارة نشــطة ومربحة هذه األيام ،خاصة
االجتماعي ،رغم أنها «شــجر زينة وليست حرجية»،
بعد لجوء الناس إليها .حكما ً سعر مرته سيكون وفق
وتهدد سالمة املبنى املالصق لها واملؤلف من  8طبقات،
سعر الرصف ،رغم أن معظمه مرسوق ومنهوب من
بعدمــا اخرتقت جذورها جدران الدعم الرئيســية يف
أحراج الجنوب واألشجار املمتدة عىل طول الطرقات،
املســتودع ،ما دفع بصاحب املبنى أحمد الخياط اىل
ومجازر بيئية ترتكب يومياً ،من أحراج وادي الحجري،
تقديم شــكوى لدى إتحاد بلديات الشــقيف ،حول
اىل حرج تلة العسكر وغريها الكثري ،هذا عدا عن إقدام
التهديد التي تسبّبه األشــجار للمبنى .وفق الخياط
رشطة عدد من بلديات النبطية عىل قطع األشــجار
فإن «جذور شجر الليلندي قطعت الحديد يف املستودع،
بحجة أنها تلحق أرضارا ً بشبكة الكهرباء ،وتحويلها
وهذه الجدران هي أساسات املبنى وأي
حطبا ً للبيع.
خلل فيه يهدد سالمة القاطنني فيه»،
ك ّل هذه املجازر لم تحظ بردّة فعل
ويقول إنه بعد كشف فريق من االتحاد
ّ
شــن هجوم
من حماة البيئة ،لم يتم
الذع عىل مرتكبيهــا ،وال يخفي أحد قطع أشجار "«الليلندي"» وتبيان الرضر اتخذ قرار القطع.
لم يتأخر االتحــاد عن اتخاذ قرار
أن معظم الحرائق التي تشــتعل هنا من باحة إتحاد بلديات
قطع األشــجار مــن دون الرجوع اىل
وهناك ،إنما تتــ ّم ألجل الحطب ،ولو
الشقيف ُيُثير الجدل
وزارة الزراعة ،عىل اعتبار أنها «شجر
كان عىل حساب الغطاء البيئي املهدّد
اليوم .يؤكد أحمد وجــود «حرامية» ويستدعي محضر ضبط زينة والقانون أتــاح قطعها من دون
اذن مســبق» بحســب ما يقول عبد
األشــجار هذه األيام ،وبحسب قوله
الرضا شعيب املسؤول املايل يف اتحاد بلديات الشقيف،
فإنه كل يوم يلحظ تقلصا ً ألعداد األشــجار يف حرج
فـ»األشــجار بدأت تهدد ســامة املبنــى بعد تمدّد
تلة العســكر ،كل يوم تنقص مجموعة من األشجار
جذورها يف أساســاته ،وبعد الكشف الهنديس ورفعا ً
من دون حســيب أو رقيب ،وحــرج تلة العكرس من
للرضر القائم قمنا بقطعها» .يق ّر شعيب بأنه «لم يتم
أجمل األحراج يف النبطية ،حرام ما يشهده من مجزرة
أخذ موافقة وزارة الزراعة ،باالستناد اىل القانون الذي
ترتكب بحقه من مناشري حرامية الحطب».
يجيز ذلك ،اال أنه بحســب قوله لم يكن يعلم بوجود
يف املقلب اآلخر ،أثار قطع أشجار «الليلندي» من
تعميم صــادر عن الوزارة يمنع قطع حتى أشــجار
باحة إتحاد بلديات الشــقيف الجدل حولها ،ال سيما
الزينة من دون إذن وزارة الزراعة.
أنها جرت يف وقت يتســابق كثر عىل قطع األشــجار
مؤكدا ً أن «االتحــاد وبعد رفع الرضر ومعالجته،
لتحويلهــا حطبا ً للتدفئة .عرشات األشــجار تقطع
سيعيد زرع أحواض ورود مكانها ،الن سياسة االتحاد
يوميا ً يف أحراج منطقة النبطية ،ليالً ونهاراً ،معظمها
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تكمن يف تعزيز املساحات الخرضاء ال تقليصها».
اذاً ،قطعت األشجار من دون إذن مسبق من وزارة
الزراعــة ،التي لم تعلم بحادثة القطــع ّإل الحقاً ،ما
دفعها للقيام بكشف ميداني عىل األشجار املقطوعة
وتسطري محرض ضبط بحق االتحاد ،وبحسب مصادر
الوزارة فــإن املخالفة التي ارتكبهــا االتحاد أنه ّ
نفذ
عملية قطع األشجار من دون الرجوع اليها ،غري أنها
تؤكد وجود رضر كبري تســبّبت به يف أساسات املبنى
املجاور ،وال تخفي املصادر أنــه لو رفع الطلب اليها
لكانت ستعطي إذنا ً بالقطع النها تهدد سالمة مبنى
مؤلف من  8طبقات .وبحســب املصادر فإنه سيتم
ّ
للبت به.
رفع املحرض اىل النيابة العامة يف النبطية
مر قطوع قضية قطع أشــجار الليلندي بسالم،
غري أن قطع أشــجار األحراج يجب ّأل يم ّر بسالم ،بل
يجب ردعه قبل أن تتحول األحراج أرضا ً قاحلة.

أسـعـد بـشـارة

نصرالله و"»اللعب الحلو"»
بين نبيه بري وجبران باسيل ،سيجد
االمين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله
نفسه مضطرا ً لالختيار ،واالختيار هنا
يعني االنتقال االجباري تحت ضغط صراع
الحليفين ،من خانة التفرج وكسب الوقت
والهروب من اتخاذ موقف ،الى االضطرار
لحسم هذا الصراع على األقل بما يخص
تشكيل الحكومة التي كشفت كلمة جبران
باسيل االخيرة أنها باتت عنوانا ً الشتباك
كبير من اآلن والى نهاية والية الرئيس
ميشال عون في  31تشرين األول.
باختصار ،لن يستطيع نصرالله البقاء في
مقعد المتفرجين على «الماتش» تحت عنوان
أنه مع «اللعب الحلو» بل سيكون مجبرا ً
على الحسم ،وهذا ما أراد باسيل تحقيقه من
خالل ما اعلنه في مؤتمره الصحافي ،الذي
توجه فيه حصرا ً الى نصرالله ،باعتباره
الحكم في الملعب ،طالبا ً منه ان يعلن موقفا ً
واضحا ً من الصراع ،وذلك تفاديا ً للوصول
الى الفوضى الدستورية التي سيصنعها
بنفسه ،اذا ما تعذر تشكيل حكومة
بشروطه.
في قراءة لما قاله باسيل يمكن استخالص
اآلتي:
أوالً :ينطلق باسيل من حقيقة ان صراعه
مع بري وميقاتي على تشكيل الحكومة ،قد
وصل الى الحسم الذي ال يؤمنه اال «حزب
الله» .فبري وميقاتي متفقان على ما يبدو
على عدم تشكيل حكومة جديدة ،يكون
فيها لباسيل ثلث معطل ،أو على األقل
يكون فيها كل وزير ثلثا ً معطالً ،في تكرار
لتجربة حكومة الرئيس تمام سالم .أما
باسيل فمصلحته بتشكيل حكومة جديدة
يستطيع فيها من خالل حصة وازنة ،ان
يقارع الرئيس نجيب ميقاتي وجها ً لوجه
في مجلس الوزراء ،حكومة فعلية تمارس
السلطة التنفيذية كاملة ويمتلك فيها حق
الفيتو ،وهو االمر الذي تنبه اليه بري
وميقاتي مسبقا ً فاتفقا على منع تشكيل
حكومة جديدة في عهد ميشال عون ،وترك
هذا العهد وصهره يذهبان بعد  31تشرين
الى مرحلة جديدة متداعية.
ثانياً :ينطلق باسيل من حقيقة أن «حزب
الله» الذي يتفرج على المباراة بمنطق
الحياد ،هو الوحيد القادر على حسم تشكيل
الحكومة قبل  31تشرين األول ،ولهذا
فإن باسيل تعمد أن يوجه سهامه شكالً
لبري ،فيما رسالته الفعلية كانت لنصرالله،
ومفادها «انك إذا وافقت على تعطيل بري
تشكيل الحكومة قبل  31تشرين ،فإننا
قادرون على خلق فوضى دستورية ستنفجر
بوجه «حزب الله» بعد  31تشرين ،وبالتالي
المطلوب منك التدخل والتحرك والضغط
على بري وميقاتي لتشكيل الحكومة تفاديا ً
للفوضى الدستورية.
ثالثاً :ينطلق باسيل من حقيقة أن ال انتخاب
للرئيس قبل  31تشرين األول ،وأن المعركة
الحقيقية هي معركة تشكيل الحكومة ،اما
معركة الرئاسة فمؤجلة ،وهي تنتظر تبلور
معطيات عدة داخلية وخارجية ،كما يعتبر
أن خسارته معركة تشكيل الحكومة ستكون
بداية لخسارة اي تأثير له في معركة الرئاسة،
ال سيما وأن ال حلفاء لديه اال «حزب الله»،
فيما جميع القوى األخرى تريد ان تستفيق
بسعادة في صباح  1تشرين الثاني على
مشهد خروج عون من قصر بعبدا ،وليست
«القوات اللبنانية» او الكتائب او «التغييريون»
او الحزب التقدمي االشتراكي أو «المستقلون»
بعيدين عن هذا المناخ.
لهذه االسباب ولغيرها ال يمكن تصنيف
كالم باسيل التحذيري ،والذي بشر
بالفوضى الدستورية اال رسالة استباقية
لـ»حزب الله» ،الذي يراقب الصراع بين
حلفائه بصمت ،فهل ستكون لرسالة باسيل
األثر المطلوب لتسريع تشكيل حكومة
جديدة ،ولمن سينحاز الحزب في هذه
المواجهة التي يريدها بري بداية لنهاية
فعلية لعهد عون وصهره ،فيما يتمسك
باسيل بورقة القوة الوحيدة المتبقية لديه،
ويستثمرها ،لإلبقاء على استحواذه أوراق
السلطة؟
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٢٩السنــــة الـرابـعـة

الـجـمـعـة  ٩أيلول 2022

منح شركة جمعها قرضًا ماليًا بقيمة  200ألف دوالر

إجتماع طارئ في بلدية صيدا :النفايات تغزو المدينة
صيـــدا ـ محمـــد دهشـــة
إتفقت القــوى السياســية الصيداوية عىل اعادة
تنشيط مبادرة "صيدا تواجه" من أجل التوافق عىل ايجاد
حلول مشرتكة ملختلف مشاكل ابناء املدينة والتخفيف
من معاناتهم يف ظل االزمة االقتصادية واملعيشية ،وذلك
من بوابة أزمة النفايــات التي تفاقمت عىل مدى االيام
املاضية وتراكمت يف مختلف االحياء والشــوارع حتى
بلغت ذروتها وباتت عىل كل شفه ولسان.
وتع ّد مشــكلة تراكم النفايات القضية الســاخنة
الثانية التي تمثل تحدّيا ًللقوى السياسية يف املدينة ومعها
"مبــادرة صيدا تواجه" ،بعد القضيــة االوىل بالتصدي
لعدم التزام بعض اصحاب املولدات الخاصة بتســعرية
وزارة الطاقة والفوىض يف احتساب الرسوم الشهرية كل
وفق مزاجه ،رغم توقيعهم تعهّ دا ً خ ّ
طيا ً لدى قوى االمن
الداخيل بعدم املخالفة تحت طائلة التوقيف.
وتقدمت مشــكلة تراكم النفايات عىل ما عداها
من معاناة وتحولت حديث الصيداويني من كبريهم اىل
صغريهم ،ويف مختلف الجلسات والصالونات العائلية
وسط شعور عارم بالغضب واالستياء من تراكمها يف
كل االحياء والشوارع واالزقة وداخل الحارات ،وامام
املدارس واملستشفيات واملستوصفات الصحية ودور
العبــادة ،وباتت تحارص عربــات الخضار واملباني
السكنية ،يف مشــهد مقزز وسط انتشــار الروائح

الكريهة جراء ارتفاع درجات الحرارة.
والخطري يف االزمة وفق اوساط صيداوية تطوران:
األول ،قيام البعض بحرقها للتخلص منها ومن روائحها
بعدمــا تراكمت االطنــان يف الحاويــات وقربها وعىل
االرصفــة ،يف خطوة خطرية يخــى ان ترض بالصحة
والبيئــة معا ً اكثر مــن بقائها عىل حالهــا ،مع تزايد
املخاوف من االمراض الخبيثة والصدرية والحساســية
والجلدية ،والثاني بــدء تخمرها وتفيش عصارتها عىل
االرض وانتشــار الديدان منها مع القــوارض والذباب
والناموس وسواها.
واملدينة التي تفاخرت منذ ســنوات بأنها أول من
انشأ معمالً للفرز واملعالجة عند منطقة سينيق عادت
ُ
تفاقم املشكلة يعود
اىل ســرتها االوىل ،ولكن هذه املرة
اىل شــقني :األول توقف املعمل اليام عدة بسبب ارضاب
العمال الذين يطالبون بزيادة رواتبهم وتحسني ظروف
عيشــهم قبل ان يفتح ابوابه مجدداً ،والثاني اىل رشكة
جمع النفايات نفسها "ان تي يس يس" التي توقفت عن
رفع النفايات منذ أسبوع بسبب ارتفاع كلفة املحروقات،
وقد ابلغ مســؤولوها البلدية انه ليــس لديهم االموال
الكافية لرشاء املازوت والبنزين لتأمني سري اآلليات.
وعقد اجتماع طارئ يف البلدية بدعوة من رئيســها
محمد السعودي ،وحرضه النائبان عبد الرحمن البزري
واســامة ســعد ،والســيدة بهية الحريري واملسؤول
السيايس لـ"الجماعة االســامية" بسام حمود ونائب

اجتماع القوى السياسية في بلدية صيدا

رئيــس البلدية ابراهيم البســاط .وخلص االجتماع اىل
اتفاق عىل منح رشكة جمع النفايات قرضا ً ماليا ً بقيمة
 200ألــف دوالر امريكي عىل مراحل ،ريثما يتم تحصيل
مستحقاتها املالية من البلدية واالتحاد ،وقدم السعودي
مبلغ  20ألف دوالر امريكي كدفعة أوىل من القرض من
اجل البدء برفع النفايات ،عىل ان يتم عرضها عىل املجلس
البلــدي ومجلس اتحاد بلديات صيــدا الزهراني اليوم.
وعرض املجتمعــون واقع اتحاد بلديات صيدا الزهراني
والظروف الصعبة التي تعمل فيها البلديات وعىل رأسها

بلدية صيدا ،ورضورة العمــل عىل تذليل املعوقات التي
تعرتض او تقيد عملها ،والطلــب من نائب صيدا دعم
اقرتاح القانون املقدم من كتلــة "اللقاء الديمقراطي"
بتجميد العمل بقانون الرشاء العام ملدة سنة.
وبعد جولة النائب ســعد عىل أحيــاء املدينة ،بادر
شــباب متطوعون من "التنظيم الشعبي النارصي"،
بإرشاف مكتب العمل الشعبي يف التنظيم ،بحملة طارئة
لرفع النفايات املرتاكمة يف الشــوارع واألحياء السكنية
ملدينة صيدا والجوار.

وزير اإلقتصاد في بعلبك  -الهرمل:
جولة إستطالعية بنكهة سياسية بال حلول إقتصادية
بعلبــــك  -عيســــى يحيـــى
خايل الوفــاض وفــارغ الجيوب من
أي حلول لألزمات التــي تم ُّر بها محافظة
بعلبك الهرمل بــدءا ً من الخبز وليس انتها ًء
بمراقبة األســعار ،ح َّل وزير اإلقتصاد أمني
سالم ضيفا ً عىل املنطقة متنقالً بني بعلبك،
عرسال ،القاع والهرمل مستمعا ً اىل املعاناة
والهموم وعاجزا ً أمــام تأمني ما تحتاجه
الناس.
ال تحتاج بعلبك الهرمــل لزيارات عىل
األرض كي تتعرف إىل حجم املشــاكل التي
يعانــي منها النــاس هنــا ،فالخبز الذي
يشرتونه بالقطارة وطوابري االنتظار املمتدة
عىل األرصفــة ،وحصة األفران من الطحني
التــي لم تقــم وزارة اإلقتصــاد بزيادتها
للمنطقة ،واملازوت املفقود منذ شهر وسعر

الصفيحة منه المس الخمسني دوالراً ،وما
بينها غالء فاتورة املولدات وأســعار املواد
الغذائية والسلع ،كلها مشاكل وهموم تعاني
منها املنطقة فيما تغيــب وزارة اإلقتصاد
وفرقها عنها منذ بدء األزمة وعىل أيام املواد
املدعومة .ويحاول وزيــر اإلقتصاد املتنقل
بني املناطــق واملحافظات أن يختلف بأدائه
عن الحكومة والــوزراء العاجزين عن ح ّل
مشــاكل الناس ،وإن كان قد طرح نفسه
مرشحا ً لرئاسة الحكومة يطرح نفسه اليوم
مختلفا ً عن زمالئه ع ّله يحدث فجو ًة يف جدار
األزمة ويخفف عن النــاس عبء الهموم،
حيث عاين طوابري الخبز عىل أرض بعلبك،
وفاتورة االشرتاك وفقدان املازوت ،زافا ً خرب
اســتمرار دعم الخبز لسنة إضافية بتمويل
من البنك الدويل.
الزيارة بدأت بجولة عىل برادات رئيس

جار
توقيف  3سوريين يسرقون ت ّ
المواد الغذائية في برج حمود
أعلنــت املديرية العامــة لقوى األمن
الداخــي توقيف  3ســوريني يف برج حمود
يقومــون برسقة تجــار املــواد الغذائية.
وأصدرت بيانا ً جاء فيــه" :يف إطار املتابعة
اإلستعالمية التي تقوم بها شعبة املعلومات
يف قوى األمــن الدّاخــي ملكافحة عمليات
النصب واالحتيال ،توافــرت معلومات عن
وجود شــبكة ّ
تنفذ عمليات رسقة بطريقة
احتيالية تســتهدف الــركات واملحالت
التجارية وبخاصة التي تقوم بتجارة املواد
الغذائية .كان آخرها بتاريخ ،2022-8-13
حيث تم ّكن أفرادها مــن إيهام أحد التجار
برغبتهم يف رشاء كمية كبرية من زيت دوار
الشــمس ،ولدى مالقاته وتفريغ قسم من

الطلبية ،أقدموا عىل رسقة البضاعة والفرار
دون تســديد ثمنها والتي تقــدر قيمتها
بحواىل  7,800دوالر .نتيجة اإلستقصاءات
والتحريات املكثّفةّ ،
توصلت هذه الشعبة اىل
كشف هوية أفرادها ،وهم :ش .ش( .مواليد
عام  ،1988سوري) الرأس املدبر ،وهو من
أصحاب الســوابق الجرمية بقضايا رسقة
واحتيال ،د .ع( .مواليد عام  ،1989سوري)
وع .ع( .مواليد عام  ،2006ســوري) .بناء
عليــه ،أعطيت األوامر للعمــل عىل تحديد
مكان تواجدهم وتوقيفهم.
بتاريخ  ،2022-9-2وبعد عملية مراقبة
دقيقة ،تم ّكنت دوريات الشعبة من توقيفهم
يف محلة برج حمود بالجرم املشــهود خالل
قيامهم بتنفيذ عملية رسقة مماثلة لتاجر
زيت ،كما تم ضبط ســيارة األول ودراجة
آلية عائدة للثاني .بالتحقيق معهم ،اعرتفوا
بما نسب إليهم لجهة تنفيذ عمليات رسقة
بطريقــة احتيالية تســتهدف تجار مواد
غذائية ،وبقيامهم ببيع املرسوقات.
حُ جــزت الســيارة والدراجــة اآللية
املســتخدمتان بعمليــات الرسقة ،وأجري
املقتىض القانوني بحقهم ،وأودعوا املرجع
املختص بناء عىل إشارة القضاء".

تجمع املزارعني يف البقاع ابراهيم الرتشييش
ثم زيــارة ملطاحن ســنبلة ،لينتقل بعدها
الوزير والوفد املرافــق اىل بعلبك حيث كان
لقاء مع محافظ بعلبك الهرمل بشري خرض،
ثم كانت جولة يف ســوق بعلبك ا ّ
طلع فيها
الوزير عن كثب عىل أزمة الخبز أمام أفران
نرصاللــه وزحمة الطوابري ،ثــم عاين أحد
املولدات محذرا ً من تسعري الفاتورة بالدوالر
كي ال يتم تســطري محــارض ضبط بحق
املخالفني.
وأكد ان "الدعم عــى الخبز لن يرفع،
فقد حصلت الوزارة عــى قرض من البنك
الدويل إلطالة أمد الدعم لسنة قادمة ،ونحن
نعلم بأن املواطن ال يتحمل أن نتالعب بلقمة
عيشه ،وال يمكن بني ليلة وضحاها أن نقول
له سعر ربطة الخبز ارتفع من  13ألف لرية
إىل  40ألفاً ،فالدعم باق ،ونحن نعمل عىل آلية

الوزير سالم خالل زيارته المحافظ خضر

بعد االنتهاء من قرض البنك الدويل ،ليصبح
هنــاك دعم مبارش للنــاس الذين هم فعال
بحاجة لالستفادة منه بشكل مدروس".
بعدها انتقل الوزير اىل عرســال حيث
كان له لقاء يف البلدية بحضور النائب ملحم

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالن
تعلن كهربــاء لبنان بأن مهلــة تقديم
العروض ألعمــال صيانة منزل املناوب يف
محطة كسارة القديمة ،موضوع استدراج
العــروض رقــم ث4د 4660/تاريــخ
 ،2021/9/15قــد مــددت لغاية يوم
الجمعة  2022/10/7عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة  11.00قبل الظهر.
يمكن للراغبني يف االشــراك باســتدراج
العروض املذكور أعاله الحصول عىل نسخة
مــن دفرت الرشوط من مصلحــة الديوان
– امانة الرس – يف الغرفة املســبقة الصنع
رقم  38املســتحدثة يف الجهة الغربية من
املبنى املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن
حرمه ،مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي ســبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املمكن يف مطلق األحــوال تقديم عروض
جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى
املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بريوت يف 2022/9/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 457

إعالن
تعلن كهربــاء لبنان بأن مهلــة تقديم
العروض لرشاء مواد كيماوية لزوم معامل
االنتاج ،موضوع اســتدراج العروض رقم
ث4د 2551/تاريــخ  ،2022/7/18قد
مددت لغايــة يوم الجمعة 2022/10/7
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني يف االشــراك باســتدراج
العروض املذكور أعاله الحصول عىل نسخة
مــن دفرت الرشوط من مصلحــة الديوان
– امانة الرس – يف الغرفة املســبقة الصنع
رقم  38املســتحدثة يف الجهة الغربية من
املبنى املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن
حرمه ،مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /500.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي ســبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املمكن يف مطلق األحــوال تقديم عروض
جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى
املركزي ملؤسسة كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بريوت يف 2022/9/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 457

الحجريي ،ثم انتقل اىل بلدة القاع حيث اطلع
عىل مركز الجمارك الحدودي بحضور النائب
ســامر التوم واملجلس البلدي ،وكان ختام
الجولة يف الهرمل حيث عقد لقاء يف البلدية
بحضور النائب ايهاب حمادة.

وفيــــــــات
إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقلــت إىل رحمته تعاىل فقيدتنا الغالية
املرحومة:

الحاجة سعاد عبد الحسني فاضل

(أم رضا)
حرم الحاج مصطفى عيل فاضل
أوالدها :رضا ،عيل وعبدالله
أصهرتها :حسني كرنيب ،فرحات عسييل،
املرحوم حســن أبو زيد ،املرحوم عدنان
عكر ،خليل دقدوق ،أمني بسام.
وريت يف الثــرى يوم الثالثاء الواقع يف 6
أيلول  2022يف جبانة بلدتها حداتا.
تقبل التعازي يف بــروت اليوم الجمعة
الواقــع يف  9أيلول  2022من الســاعة
الثالثة بعد الظهر حتى الســابعة مسا ًء
يف مقر الجمعية اإلســامية للتخصص
والتوجيه العلمي  -الرملة البيضاء  -قرب
مركز أمن الدولة.
وتقبل التعازي أيضا ً يف بلدة عدلون غدا ً
الســبت الواقع يف  10أيلول  2022من
الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة
السابعة مسا ًء يف منزل العائلة.
للفقيدة الرحمة
ولكم من بعدها طول البقاء.
اآلسفون آل:
فاضل ،كرنيب ،عسييل ،أبو زيد،
عكر ،بسام ودقدوق وعموم أهايل
بلدة حداتا.

تحـــت المجـــهر

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٢٩السنــــة الـرابـعـة
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المؤتمر النقابي الوطني يرفع الصوت«" ...إما أن يكون الحل ّ شام ً
ال أو ال يكون"»

ّ
موظفي القطاع العام :تمييع المعالجات يم ّهد للفوضى
إضراب

ّ
ّ
يشكك بجدوى نزاع مع
موظفي القطاع العام أسير لعبة شدّ حبال بين مطالب ال تراجع عنها وتما ٍد رسمي في تجاهلها .ثمة من
ما زال إضراب
ّ
موظفي اإلدارة
دولة «ال بتقشع وال بتسمع» .لكن محاوالت إيصال الصوت مستمرّة .وقد جاء المؤتمر النقابي الوطني الذي دعت إليه رابطة
العامة األسبوع الماضي ليثبّت اإلصرار على دفع تلك المطالب ُق ُ
دمًا حتى تحقيقها.
حقيقي يرتكز عىل املحاســبة واملســاءلة
كــاريــن عـبــد الــنــور
وتحقيق استقاللية القضاء.
بدوره ،اعترب رئيــس الهيئة التنفيذية
املؤتمر ،الذي عُ قد يف نقابة املهندسني،
شارك فيه االتحاد الدويل للنقابات ،من ّ
لرابطة األســاتذة املتف ّرغــن يف الجامعة
ظمة
اللبنانية ،الدكتور عامر حلواني ،أن الجامعة
العمل الدولية ،اتحــادات ونقابات عمّ الية
اللبنانية -التي دخلت يف إرضاب مفتوح منذ
وتربوية ،تجمّ عات وتيارات وروابط نقابية
أكثر من شــهر -كانت وليدة نضال وطني
وتربوية واجتماعية واملجلس التنســيقي
لروابط املتقاعدين .وضــ ّم الحضور أيضا ً
كبري ما يســتوجب املحافظة عىل دورها يف
ظ ّل ما تعانيه من استهتار الدولة بمصريها
مديرة معهد باســل فليحان املايل ،الدكتورة
ومستقبلها .أما املجلس التنسيقي ملتقاعدي
مليا مبيّض البســاط ،رئيــس هيئة الرشاء
القطاع العام ،فاستغرب عىل لسان الدكتور
العام ،الدكتور جــان الع ّلية ،رئيس الهيئة
اإلدارية الســابقة لرابطة مو ّ
شبيب دياب اســتمرار الحكومات املتعاقبة
ظفي اإلدارة
يف مناقشة واتّخاذ القرارات الرتقيعية وعدم
العامة ،الدكتور محمود حيدر ،واألســاتذة
نجاحها إال بانتخابات جدّدت فيها لنفسها.
عيل ابراهيم عن رابطــة متقاعدي التعليم
فـ»بدعة تحفيز اإلنتاج ليست سوى مقدمة
الثانــوي ،محمــود القايض عــن املجلس
الوطنــي ُ
لقدامى مو ّ
لالنتفاضة عىل املعاشات التقاعدية من خالل
ظفي الدولة ،أســامة
التمييز بني العامل واملتقاعد» ،كما قال.
الحميص عن رابطة التعليم املهني والتقني،
أنطوان مدوّر عن نقابة املع ّلمني ومو ّ
من ناحيته ،أشار رئيس االتحاد الوطني
ظفني
لنقابــات العمّ ال واملســتخدمني يف لبنان،
من إدارات مختلفة.
ويف وقت أبــدت فيه من ّ
كاســرو عبد الله ،إىل أن اإلرضاب املستمر
ظمــة العمل
يف اإلدارات العامة هو من
الدوليــة واالتحاد العربي
تضامنــا ً
أشــكال العصيان املدني
للنقابــات
الشامل إلسقاط السلطة
واســتعدادا ً للدعم ،أجمع
التمســك كاسترو عبد الله :اإلضراب الفاسدة التي أمعنت نهبا ً
ّ
الحارضون عىل
المستمر في اإلدارات
وهدرا ً ورسقات موصوفة
باملطالــب :رفــض ربط
عىل مدى ثالثــن عاماً.
الدوالر الجمركي بتغطية
العامة هو من أشكال
ما يجــب أن يُعاد ملو ّ
ظفي العصيان المدني الشامل ودعا املجلس النيابي إىل
إقرار وتصديق االتفاقية
القطاع العام من حقوق؛
رقم  87الصادرة عن من ّ
ظمة العمل الدولية
اســرداد أموال الدولة املنهوبة واملوهوبة
حول الحــق يف التنظيم النقابي للعاملني يف
واملهدورة؛ رفع الرسيــة املرصفية عن كل
القطاع العام .يف حني طالبت عايدة نرصالله
من تقاىض ماال ً من أمــوال الدولة؛ وإجراء
عن اللقاء الوطني التشــاوري الوقوف مع
إصالح إداري ومايل شــامل يف كل اإلدارات
مطالب القطاع العــام واإلرضاب املفتوح
واملؤسسات عرب إطالق يد القضاء وأجهزة
وإىل قيام دولة الرعاية االجتماعية ،محمّ لة
ّ
تمسك املتقاعدون بمطلب
الرقابة .يف حني
سياسات الســلطة املالية واالقتصادية ما
تصحيح رواتبهم واعتبار معاش العسكريني
ومتمّ ماته ّ
وصل إليه البلد من وضع ينذر باألسوأ.
كلً واحدا ً واحتساب أي تصحيح
عىل هذه القاعدة؛ تصحيح الغبن الذي أصاب
محاوالت باءت بالفشل
املع ّلمني وأســاتذة التعليم الثانوي يف تنفيذ
وباسم الجمعية اللبنانية ألولياء الطالب
سلســلة الرتب والرواتب؛ تسديد متأخرات
يف الخارج ،أسفت وفاء السيد أحمد لسعي
تعويضات الســفراء املتقاعدين؛ وتسديد
من تو ّلوا السلطة بعد الحرب لتدمري القطاع
املفعول الرجعــي للمــادة  29من قانون
العام وعزله لالســتيالء عىل ثروات الدولة
سلسلة الرتب والرواتب ملتقاعدي الفئة األوىل
ومرافقها العامة .وأضافــت« :إدراكا ً منا
أسوة بالعاملني منهم.
لخطورة األزمة ،حاولنا اســتصدار قانون
الدوالر الطالبي لكن ســلطة املال والفساد
كفى قرارات ترقيعية
غيّبت القضــاء ومنعت تطبيــق القانون
يف جولــة رسيعــة عــى آراء بعض
فأصبح أبناؤنــا رهينة الجــوع والترشّد
املشاركني ،شدّد الع ّلية لـ»نداء الوطن» عىل
والحرمان يف االغــراب» .كذلك ،دعا رئيس
أن القطاع العام هو أحــد ركائز االقتصاد
االتحاد العــام لنقابات عمّ ال لبنان ،مارون
والجهــة الناظمة له ،حيث جــاء االنهيار
الخويل ،إىل الحفاظ عــى اإلدارة والوظيفة
الرسيــع للقطاع نتيجة مبــارشة لالنهيار
من خالل وضع خريطة طريق إلعادة هيكلة
االقتصادي واملايل منــذ أواخر العام .2019
األوىل عرب إجراء مســح شامل للوظائف يف
وأ ّكد أن «اآلتي أعظم ال ســيّما بعد إسدال
املالك وأعداد املو ّ
ظفني وأوضاعهم القانونية
الستار عىل آخر مشــهد يف مرسحية رفع
وتحديد النقص والفائض.
الدعم عن املحروقات» ،داعيا ً للقيام بإصالح

مساهمات رواتب  2500مستخدم يف أوجريو
تعادل  200مليار لــرة مقابل  412مليارا ً
للعاملني يف اإلدارة العامة مجتمعني.

الحلّ ...ال حل ّ

إضرابات عمالية

نوال نصر

د .أمين صالح

من جهّ ته ،رشح ممثّل قطاع الرتبية يف
اللقاء التشاوري ،حنا موىس ،كيف خرست
رواتب املو ّ
ظفني أكثر من  95%من قيمتها
الرشائية واملو ّ
ظف خدمة االستشفاء وكل
التقديمــات االجتماعية مــن ِمنَح تعليم
وبدالت نقل« :الخســارة الكبرية هي ّ
تخل
الدولة عن دورها ،لــذا نطالبها بتصحيح
ّ
التضخــم الحاصل
الرواتــب وتعويــض
ورفع ســقوف السحوبات مع رفضنا ألي
تقديمات جزئية من قبلها» .وعزت رابطة
املتقاعدين يف التعليم األســايس الرسمي
حرمــان  20ألف أســتاذ ومع ّلم ومتقاعد
من حقوقهم إىل عدم احرتام تطبيق الدولة
للقانــون ،موضحة أن مــروع القانون
ّ
املوقع من  9نواب يف املجلس النيابي السابق
واملقدّم إلنصاف الرابطــة ما زال عالقا ً يف
أدراج مكتب املجلس.

ُحاسب؟
من يتجرّأ وي ِ

إزاء ما سمعنا ،ســألنا رئيسة رابطة
مو ّ
ظفــي اإلدارة العامة ،نــوال نرص ،عن
تحميل املو ّ
ظفني مســؤولية انهيار املالية
العامة تحت عنوان سلسلة الرتب والرواتب.
وإذ أبــدت اعرتاضها قالــت« :كتلة رواتب
القطاع العام بكافة مكوّناته مع متقاعديه

د .جان العلّية

كاسترو عبد الله

ِمن أين ،والحــال كذلك ،تأتي الحلول؟
عن ذلك أشار املدير العام السابق للمحاسبة
العموميــة يف وزارة املاليــة ،الدكتور أمني
صالــح ،يف حديث لـ»نــداء الوطن» إىل أن
حقوق مو ّ
ظفي القطــاع العام ال يمكن أن
تُعطى دون تأمني تغطية لها ،إذ يُفرتض أن
يقابل زيادة الرواتب واألجور ّ
توفر املوارد يف
الخزينة العامة للدولة« :إن كانت هذه املوارد
متوفرة ،جيّد ،وإال فعىل الدولة أن تستقرض.
ويف حال تع ّذر ذلك ،تتّجه إىل فرض رضائب
ورسوم جديدة».
هــذا هــو املبــدأ العام مــن منظار
قانون املحاســبة العمومية واملالية العامة
للدولــة .لكن كيف يُطبَّق يف ظــ ّل التدهور
املايل واالقتصادي والنقــدي؟ «عىل الحلول
أن ترتبــط بحركة االقتصاد واالســتقرار
االجتماعي كما بحركة النهوض االقتصادي
واالستقرار املايل والنقدي ،فاملعالجة بنظرة
أحاديــة غري ممكنة .صحيــح أن املو ّ
ظف
ّ
محقة لكن من أين يحصل
مظلوم ومطالبه
عليها؟ هل بمزيد من الرضائب والرســوم
التي ستُفرض عىل الناس؟» ،يتساءل صالح
واإلجابة واحدة« :الرضائب بجميع الحاالت
هي اقتطاع من دخــل املواطن ،والكالم عن
زيادتها مع الرســوم الجمركية ليس سوى
نوع من أنــواع التذاكي الذي ســيؤدّي إىل
تفاقم األزمة االقتصادية وتوسيع االنهيار».
وإذ أ ّكد استحالة تأمني السلطة السياسية
الحالية للح ّد األدنى مــن مطالب مو ّ
ظفي
القطاع العــام ،ما يقارب الـ 20مليون لرية
ّ
التضخم
شهرياً ،لم يستبعد صالح انفجار
والواقــع االقتصادي واالجتماعــي قريبا ً
ليتحوّل «انفجارا ً نووياً» ،عىل ح ّد قوله.

بلغت بعد إقرار السلسلة  12ألف مليار لرية -
أي  8مليارات دوالر عىل سعر رصف ،1500
ما يعــادل اليوم  450مليــون دوالر .وهذا
يعني أن راتب املو ّ
ظــف الواحد يُدفع اليوم
لـ 17مو ّ
ظفاً» .وبحســب نرص ،ت ّم إهمال
التعليم الرســمي وشــ ّل مقوّمات صموده
من خالل زرع مدارس بتسميات مختلفة،
منها مجانية وأخرى نصف مجانية ،لكنها
يف الحقيقة مغارات لألموال السائبة .ولفتت
إىل إطالق العنــان لإلعفــاءات الرضيبية
«املليارية» يف املوازنــات وتحويلها مزاريب
الفوضى على األبواب؟
صالح توجّ ه إىل مو ّ
هدر ال ينضــب« :يرصّون عىل رضب نظام
ظفي القطاع العام:
التقاعد واالقتصاص من حقوق املتقاعدين.
«ال تســتطيعون وحدكم ح ّل مشــكلتكم.
فرضــوا عىل املعــاش التقاعــدي رضيبة
إمــا أن يكون الح ّل شــامالً أو ال يكون ،ما
دخل وأرصّوا عليها خالفــا ً لقرار املجلس
يستدعي وضع خطة نقدية اقتصادية مالية
الدســتوري رقــم  .2019/13ويف الوقت
اجتماعية شــاملة» .لكن أي نموذج نقدي
ّ
مخصصات
عينه ،أعفوا من هذه الرضيبة
ومرصيف وسيايس سيقود البلد ويدير شؤونه
وتعويضات الديبلوماسيني
إليجاد تلك الخطة الشاملة؟
الذيــن تصــل مداخيلهم إىل
بحســب صالح ،ثمة
حواىل  25ألف دوالر شهرياً».
من يتحدّث عــن إطالق يد
الدولــة ،والكالم لنرص ،العلّية :اآلتي أعظم
القضاء لكن أليست السلطة
ليست مفلســة .فقد رصّ ح ال سيّما بعد إسدال
الحاكمــة من يكبّــل يده؟
وزير األشغال العامة والنقل الستار على آخر مشهد والبلد منهــوب لكن أليس
باألمس القريــب ،مثالً ،بأن
القضــاء املكبّل مــن يعيد
في مسرحية رفع
دخــل مرفأ بــروت وحده
األموال املنهوبة؟ ثم هل من
يقــارب  16مليــون دوالر الدعم عن المحروقات إرادة سياســية حقيقية يف
شهرياً .وتابعت «يف شــباط املايض ،كانت
إجراء جراحة اســتئصال بؤر الفساد عىل
الدولة تجدّد وهب  38164مرتا ً مربّعا ً لرشكة
غرار ما حصل يف اليونان وإيسلندا وإسبانيا
خاصة يف ذوق مكايل ومثلها ماليني األمتار
وغريها؟ «الحــ ّل ليس يف منح القطاع العام
املربّعة التي لوال وضــع اليد عليها ووهبها
بعضا ً من مطالبه إلسكاته ،وال برفع سعر
ونهبها ألدخلت اىل خزينــة الدولة مليارات
رصف اللرية وهو رفع متعمّ د إلفقار الناس
الدوالرات ســنوياً .والحكومة تواصل دفع
وتخفيض ديون الدولة وتغطية الخســائر
مئات آالف الدوالرات لكبار املتموّلني كبدالت
عرب نهب أموال املواطنني واالحتيال عليهم،
إيجار للمباني الحكومية».
إنما يف وضع تلك الخطة الشــاملة للقضاء
فداحة األرقام التي تُنســب إىل موازنة
عىل الرسطان املسترشي يف البلد».
الرواتب تتك ّرر يف أكثر من مكان ليس أق ّلها
وإذ اســتغرب صالح عدم انتفاضة
املواطــن ومو ّ
رواتب مئات املتعاقدين الذين ت ّم إدخالهم إىل
ظف القطاع العام وأســتاذ
اإلدارات خارج األصول القانونية ،والرواتب
الجامعــة اللبنانيــة والقــوى األمنيــة
الخيالية اإلســتفزازية يف العديد من املرافق
والعسكرية ،أبدى تشكيكه لناحية توحّ د
العامة وما يُدفع للمســتخدمني الوهميني
القطــاع العام  -ويف تأمني بــدالت النقل
لبعض املو ّ
يف رشكات ومشاريع خاصة مستحدثة من
ظفني حيــث يعجز آخرون عن
ّ
وتضخم
قِ بَل بعض الوزراء عىل مر العهود،
االلتحاق بأماكن عملهم ما يد ّلل عىل ذلك.
نفقــات بعض بنــود املوازنــات بعناوين
وذ ّكرنا ختاما ً بتحذيره منذ العام  2009من
مســتف ّزة (بدالت مالبس وتغذية ودعوات
أن البلد متجّ ه نحو مراحل ثالث :اإلفالس،
وضيافة وأعياد وتمثيل) .أضف إليها الرواتب
االنهيــار والفوىض الشــاملة .والفوىض
الجنونية التي تُدفع لفئات دون غريها مثل
لألسف تلوح يف األفق.

٨
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"طرابلس لألفالم" ينطلق هذا الشهر

الياس خالط :نسعى إلعادة افتتاح
دور سينما تليق باإلرث الطرابلسي
يحجز مهرجان "طرابلس لألفالم" مكانًا مميزًا على خارطة
المهرجانات العربية ،حيث ينتظره سنويًا جمهور يقصده من
مختلف المناطق اللبنانية والبلدان ،ما يفسر أهمية هذا النشاط
على الساحة الثقافية واالقتصادية في عاصمة الشمال
المهملة ،ليعكس صورة المدينة الحقيقية الغنية باإلرث

الثقافي وحب الحياة بعيدًا من جحيم الفقر وزوارق الموت.
المهرجان الذي تمتد فعالياته من  22حتّى  29الجاري ،يزخز
ببرنامج غني ونشاطات مميزة َّ
تنظم على هامشه ،بحسب ما
يكشفه مؤسس ومدير المهرجان الياس خالط في حديثه لـ
"نداء الوطن".

جـــنــى جــبــور
ما أهمية هذا النشاط الثقافي
على الساحة الطرابلسية؟
اســتطاع مهرجــان "طرابلــس
لألفالم" هذا العام أن يتوســع منظما ً
دورة متكاملــة الفعاليــات ،بعدمــا
اجربتنا "كورونا" عــى احياء دورات
أخرى مختــرة وافرتاضية يف 2020
قبــل أن نعود اىل العــرض الحي العام
املايض.
لألســف ،يعتــر مهرجاننــا من
النشــاطات الطرابلســية القليلة التي
تجذب جمهــورا ً من مختلــف البلدان
واملناطق اللبنانية اىل طرابلس عاصمة
الثقافة ،كما أنه يعتــر نافذ ًة للمدينة
وللبنــان يف الخــارج .ناهيك عن دوره
املهم عىل املستوى الثقايف واالقتصادي
يف املنطقة.
تضم دورة  2022برنامجًا زاخرًا
بالنشاطات .أخبرنا عن األفالم
المتنافسة ضمن المسابقة الرسمية
يف "بيــت الفن" يف مركــز "العزم
الثقــايف" ســنعرض  48فليمــا ً تــم
اختيارها مــن اصــل  ،400للتنافس
ضمن  3فئات :األفالم الروائية الطويلة،
الوثائقيــة ،والقصــرة ضمنها أفالم
التحريك .مع االشــارة ،اىل ّ
ان املهرجان
يتفرد منذ تأسيسه يف  2014بتخصيص
جائزة مستقلة ألفالم التحريك يف العالم
العربي.
وكان الفتا ً هذه الســنة املشاركة
العربيــة وال ســيما األردنيــة ضمن
فئة األفالم الروائيــة الطويلة ،وكذلك
املشــاركة األوروبيــة ضمــن األفالم
القصــرة .وألن مهرجاننا مفتوح عىل
كل املواضيع تتمايز األفــام املختارة
بمواضيعها املتنوعــة ،رغم ّ
أن بعضها
يتشارك سمات مشــركة تدور حول
البعد االنساني والتساؤالت الوجودية.
وباالنتقال اىل لجان التحكيم ،تضم

الياس خالط متوسطًا غسان خوجه وفاطمة شحادة

ملصق المهرجان

فئة األفالم الروائيــة الطويلة كالً من
املمثل والكاتب جــورج خباز ،املخرج
ميشــال كمون واملخرجــة واملنتجة
الفلسطينية مي عوده .وعن فئة األفالم
الوثائقية :املخرجة مورييل أبو الروس،
املمثلــة واالعالمية ماري ترييز معلوف
واملخــرج االردني محمود ّ
املســاد .أمّ ا
لجنة األفالم القصرية والتحريك فتضم
املمثلة مروى خليل ،املخرجة ســارة
قصقــص واملنتجة الفرنســية مارين
فيان.
على هامش المهرجان ،تنظمون
عددًا من النشاطات األخرى .ما هي؟
يعترب "املنتــدى املتخصص" الذي
يتنــاول موضــوع إشــكالية اإلنتاج
الســينمائي يف لبنان وفرص التمويل
املتاحة ،من أهم النشــاطات املرافقة
للمهرجان ،ويضم لقاءات وحوارات مع
متخصصني يف صناعة السينما أبرزها
ورشــة عمل تتناول النقد السينمائي

مع الناقد الســينمائي نديم جرجورة
موجهة لطــاب الصحافــة واالعالم
وتتمحــور حول طريقــة كتابة النقد
الســينمائي ،حلقة "ماســر كالس"
مع املخرج ميشــال كمون وأخرى مع
الكاتــب واملمثل جورج خبــاز ،حوار
مع املنتجة املرصية شــاهيناز العقاد،
باإلضافة إىل لقــاءات أخرى مع فنيني
وتقنيني وطــاوالت مســتديرة حول
مواضيع التمويل واالنتاج والتوزيع.
كما نعرض يف الهــواء الطلق عىل
ســطح جمعيــة " "Shiftيف مقرها يف
القبة ،افالما ً من خارج املنافســة مثل
فيلم "الســجناء الــزرق" (the blue
 )inmatesبحضور زينة دكاش ،وثالثة
أفالم روائية قصرية فائزة يف املســابقة
العاملية لفيلم " 48ســاعة – بريوت"،
ً
اضافــة اىل ثالثة أفالم قصــرة نتاج
ورشــة عمل أقيمت ضمــن فعاليات
مهرجان "القدس للســينما العربية"
لهذا العام.

كذلك ،اســتحدثنا يف هــذه الدورة
منصة دعم لألفالم القصرية ممولة من
رشكــة " "Lagoonie Filmsاملرصية،
يتنافــس فيها  46مــروع فيلم من
لبنان والــدول العربية عىل ّ
أن نختار 5
مشــاريع افالم ســتحصل عىل جوائز
مختلفة .وتضم لجنة تحكيم املشاريع،
 3أعضاء هم :املخــرج واملنتج نيكوال
خبــاز ،املخرج واملنتج بشــر أبو زيد
واملنتج املرصي معتز عبد الوهاب.
هل يمكن ان تشمل فعاليات
المهرجان في الدورة المقبلة مث ً
ال
اعادة افتتاح اي من دور السينما
الطرابلسية؟
هــذا حلم بالنســبة لنــا ،نتمنى
ونسعى جاهدين لتحقيقه .فاملرشوع
ليــس غائبا ً أبدا ً عن مفكــرة فعاليات
املهرجانّ ،ال ّ
أن تكلفة التنفيذ مرتفعة
ج ّدا ً ال ســيما ّ
أن الصــاالت بحاجة اىل
اعــادة تجهيز من الصفــر لتأمني كل

التقنيــات الالزمة ،ناهيــك عن البنى
التحية الغائبة عن املنطقة ككل.
نتمنــى ّ
أن نحصل عــى التمويل
املناســب لنعمل عىل اعادة افتتاح أي
من الدور املوجودة لتليق باالرث الثقايف
السينمائي العريق للمدينة.
في ظل الظروف االقتصادية
الصعبة ،كيف تمولون مهرجانكم؟
مشــكلة قلة التمويــل وهاجس
تأمني ميزانية املهرجان ،يرافقاننا منذ
 9سنوات حتّى اليوم ،وتسببا بفقداننا
أفرادا ً من فريق عملنا ،ال ســيما مع
غيــاب اي دعــم رســمي ملهرجاننا
املســتقل وتراجع املمولني اللبنانيني،
مــا أجربنا عىل االتجــاه اىل منظمات
دولية لتمولنــا .أمّ ا بالنســبة لدورة
هذه الســنة ،فهي ممولة من برنامج
" "See Changeاملمــول من اإلتحاد
األوروبي ومن دائرة الشؤون الثقافية
يف السفارة األمريكية.

أغنية جورج الراسي لن تبصر النور

"ميّاس" إلى النهائيات
ّ
تأهلت فرقة «ميّاس» إىل نهائيات برنامج «America›s
 »Got Talentالتي ستُقام األسبوع املقبل ،وذلك بعد العرض
املبهر الذي قدمته ليل الثالثاء.
ومع إعالن الفوز وحجز مقعــد لها يف النهائيات ،عَ َلت
هتافات الجمهور وتصفيقهم ،ما يؤكد أن الفرقة استطاعت
كسب شعبية كبرية لها عىل مستوى العالم.
ّ
ّ
ومؤســس الفرقة نديم رشفان عن فرحته
وعب مدير
الكبرية بالنجاح ،قائالً« :اللحظــة األجمل كانت بعد إعالن
النتيجــة ،حني اقرتب مني ســايمون قائــاً يل :أتمنى لو
كنت أملك موهبتك ،ولســت متأكدا ً إن كان عاملنا هذا مهيّأ
الستيعاب شخص بروعتك».
وتتجه األنظــار إىل الحفلة النهائية حيث يُنتظر عرض
«ميّاس» األخري وما ستقدّمه من إبداع جديد.

أثارت ترصيحات املؤلف املوســيقي طوني أبــي كرم حالة من الجدل
حول استعداده لطرح الديو الذي يجمع الفنان الراحل
جورج الرايس بشقيقته املمثلة نادين الرايس ،قبل
مرور األربعني عىل وفاته.
ّ
وعبت عائلة الرايس عن اســتيائها ،محذر ًة
من التدخل بالشــؤون الفنية الخاصة بالراحل،
ً
قائلة" :يهمّ نا أن نوضح أنّه لن يتم إصدار أي ديو
جديد ،بالتايل يرجى التوقف عن إطالق الدعايات
والســكوبات ألغراض خاصة ،ال سيما
أن العائلة يف حالة حزن عميق".
بــدوره ر ّد أبي كــرم قائالً:
"األغنية ملــك يل وللملحّ ن ،وكان
هدفنــا أن نخ ّلد ذكــرى جورج
لتكــون هديــة لروحــه ،لكن
احرتاما ً لرغبــة العائلة أوقفنا
التحضري".
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MOVIES

OUR RATING

...Love in the Villa

كوميديا رومانسية يسهل نسيانها

جـــــــــــاد حـــــــــداد
يلعب توم هوبــر وكات غراهام دور البطولة
يف فيلم الكوميديا الرومانســية Love in the Villa
(حب يف الفيــا) ،حيث تدور األحــداث يف مدينة
"فريونا" اإليطالية.
تتشــاجر "جويل" (كات غراهام) مع حبيبها منذ
أربع ســنوات" ،براندون" (ريموند أبالك) ،الذي يتفاجأ
من عصبيتها املفرطة ،فيقرر هذا األخري تركها عشــية
عطلتهما إىل "فريونا" .تضطــر "جويل" حينها ملتابعة
طريقهــا وحدها .هي تتحمّ ل رحلــة كارثية ،فتخرس
أمتعتهــا وتركب يف ســيارة أجرة مع ســائق متهور
يكاد يتســبب بحادث حني يحاول إعطاءها معجنات
والدته من املقعد األمامي (قد يثري هذا الفيلم اســتياء
اإليطاليني!) .األســوأ من ذلك هو أن تدخل "جويل" إىل
الفيال الخاصة التي تقصدها وتجد رجالً بريطانيا ً طويالً
ورشيقا ً وعاري الصدر وهو يرشب النبيذ األحمر .يبدو
َ
ُص
أن
شــخصني حجزا تلك الفيال يف الوقت نفســه .ي ِ ّ
"تشــاريل" (توم هوبر) ،وهو مستورد نبيذ ،عىل البقاء
يف هذه "الفيال الرومانســية" عىل مر مؤتمر "فينيتايل"
لخرباء النبيذ ،فتشعر "جويل" باالستياء .لكن يصعب أن
نصدّق أن كل ما يحصل هو مج ّرد صدفة.

رسعان ما تبدأ حرب ســخيفة عىل الفيال ،لكن
َ
الشــخصني الجذابَني
ال يبدو التنافر األويل بني هذين
مقنعا ً يف أي لحظة" .جويل" شــخصية عنيدة ويبدو
أنها تســتمتع بالشجار .أما "تشــاريل" ،فهو رجل
متك ّلــف ومنغلق عىل نفســه ،فيقــول لها يف أحد
املشــاهد" :أنا بريطاني ،لذا أعجــز عن التعبري عن
ً
رصاحة" ،ويُشــجّ عها بذلــك عىل حبس
عواطفي
مشاعرها يف داخلها.
يريد صانعو الفيلم عىل ما يبدو تقديم نســخة
من ( Mr and Mrs Smithالســيد والسيدة سميث)
عرب مواقف الكراهية الجذابة .لكن رغم التزام هوبر
وغراهام بتقديم مشاهد مؤثرة ،ال يصل الرصاع بني
َ
بطل القصة إىل الذروة املطلوبة ،بل يتصاعد اإليقاع
بطريقة ممتعة نوعــا ً ما ،فتتالحق األحداث الغريبة
َ
شخصني ال يعرفان بعضهما :إطالق قط ليهاجم
بني
شخصا ً مصابا ً بحساسية حادة تجاه الحيوانات ،أو
كعذر
االتصال بالرشطة ،أو خوض معركة بالطعام
ٍ
لتسمية بعض األجبان اإليطالية.
يتمتع بطال القصة بروح قتالية واضحة ،فيسهل
أن يقدّما أدا ًء جاذبا ً وســاحرا ً بمــا يكفي للتعويض
عن التأخري غري املــرر للحدث العاطفــي الحتمي.
تنجــح غراهام مثالً يف تقديم خليــط مفاجئ يجمع
بني اللطافة التي تطبع ســكان الغرب األوسط (هي
من "مينيســوتا") ،ونزعة تنافســية شيطانية .من
اإليجابي أال تقع بطلة كالســيكية من الطراز الرفيع،
مثل "جويل" ،يف فخ الشــخصيات النمطية التي تحمل
طموحات مفرطــة وتحاول فرض ســيطرتها عىل
اآلخرين ،بما يشبه الشخصيات الشائعة يف هذا النوع
من الكوميديا الرومانســية .تشعر "جويل" بالسعادة
ألنها تُع ّلم يف مدرسة ابتدائية ،وتشجّ ع األوالد الصغار
عىل حب الكتب ،وتعترب عملها م ِ
ُرضيا ً ألقىص الدرجات.
لكن كما يحصــل يف معظم قصص الحب خالل

جـــائــزة

 Holiday Cup Designلرؤى الزغبي
فازت الطالبة رؤى الزغبي من جامعة رفيق
الحريري يف مســابقة "McCafé Holiday 2022
 ،"Cup design competitionحيــث كرمــت يف
حفلة أقيمت يف فندق " "Bossa Novaالذي تحوّل
أرض العجائب ،تماشيا ً مع روح العطلة الشتوية
واألعياد.
ويف املناسبة ،قالت رؤى ّ
إن "هذا املستوى من
العرض مذهل فهي املــرة األوىل التي أحظى فيها
باهتمام كبري لعميل ،كما فزت برحلة لشخصني
اىل اسطنبول املدينة املشهورة بثقافة القهوة".
وتــم إطــاق املســابقة لتمكــن طالب
الـــ" "Graphic Designاملوهوبني يف لبنان ،من
ّ
بمنصة ،من التعبري عن شغفهم
خالل تزويدهم
يف التصميم وإيصال مواهبهم اىل جمهور أوسع.

رحالت الســفر ،تتعثر األحداث دومــا ً حني تتالحق
املشــاهد املألوفة مثل ظهور حب سابق :هذه املرة،
تؤدي زوجة هوبر الحقيقية دور حبيبته الســابقة
"لورا" .يبدو إغفالها عن عالقة "تشاريل" و"جويل"
ســخيفا ً لدرجة أن يبدد أي تشــويق متبق يف هذه
العالقات .من األفضل أن نفوّت هذا الجزء من القصة
وننتقل إىل الحل املطوّل الذي يشمل تلميحات عدة من
قصة روميو وجولييت .يعكس هذا الجانب مستوى
االبتــذال يف القصة ككل ويســتعمل جميع األفكار
النمطية التي تدخل يف هذه الخانة.
يف النهاية يبقى هذا الفيلم ممتعا ً بشــكل عام،
مع أنه مألوف عىل جميع املســتويات .هو يخلو من

املشاهد النافرة التي تصعب مشاهدتها ،لكنه يفتقر
يف الوقت نفســه إىل خصائص قادرة عىل تمييزه عن
غريه .يمكن االستمتاع ببعض اللحظات الرومانسية
من ٍ
وقت آلخر ،أبرزها أثناء املرور أمام واجهة مخبز.
قد تكون هــذه اللقطات من أكثــر اللحظات تميّزا ً
يف القصــة كلها .عىل صعيد آخر ،يمكن اســتعمال
الفيلم أيضا ً كأداة لتســويق الســياحة يف إيطاليا،
فهو يعرض منتجات طازجة ،ويسوّق النبيذ املحيل،
ويس ّلط الضوء عىل أشــعة الشمس الذهبية واملائلة
إىل اللون الزهري من عىل أسطح القرميد .باختصار،
يبدو الفيلم أقرب إىل رحلة ســياحية :قد نســتمتع
بمشاهدته لكن يسهل نسيانه فور انتهائه!

نيويورك ُتعيد إلى مصر  16قطعة أثرية
أعاد القضــاء النيويوركي إىل
مــر  16قطعة فنيــة مرسوقة
تبلغ قيمتها أكثر من أربعة ماليني
دوالر ،كانت خمس منها صودرت
يف الربيع من متحف «مرتوبوليتان»
تحقيق
املرموق للفنــون يف إطار
ٍ
تُجريه السلطات الفرنسية يف شأن
تهريب اآلثار يطال املدير الســابق
ملتحف «اللوفر» يف باريس.
ّ
وينفــذ القضــاء منذ عامني
حملــة واســعة الســتعادة آثار
مرسوقة من دول أخرى موجودة
اليوم يف متاحف املدينة ومعارضها،
وأُعيدت يف هذا اإلطار  700قطعة
عىل األقل يف العامني  2020و2021

إىل  14دولــة من بينهــا كمبوديا
والهند وباكستان ومرص والعراق
واليونــان وإيطاليــا .كمــا أعاد

القضاء إىل إيطاليا  58قطعة أثرية
ُسقت منهــا وتقدّر قيمتها بنحو
 19مليون دوالر( .أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

برجك يعشق الرومانسية
واملبادرات التي ترتبط بها حني
يكون يف عالقة .لن تخذل هذا
العيد واستعد ملفاجأة جميلة.

هذا العام عيد الحب يجب أن
يكون عبارة عن حالة عشق
دائمة ومستمرة ،فالرشيك
يستحق هذا الشعور.

تملك الكثري من العاطفة ،كما
أنك تملك الكاريزما التي تمكنك
من جذب الجنس اآلخر .لن تبقى
وحيدا ً هذه الفرتة.

إستمع اىل الرشيك واعرف ما
الذي يريد القيام به .ال تعانده
وافعل ما يشاء وتفاد املشاكل
اليوم بالذات.

الرشيك مستعد إلمضاء كل وقته
معك كما أنه يستمتع بتقديم
املبادرات الرومانسية .سوف
تعيش ليلة حب جميلة.

غرية الرشيك مربّرة وال سيما
أنك تبالغ أحيانا ً يف رد فعلك
تجاه اإلطراء .تمتع بهذا النهار
وافعل ما يريده الرشيك منك.

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

العربة األساسية يف العالقة
بالرشيك تتمثل بعامل الثقة
الذي يجمع بينكما ،وكل ما
عدا ذلك يبقى تفاصيل.

ّ
خفف من حدة قساوتك يف
تعاطيك مع الرشيك عىل األقل
اليوم ،فالرشيك متوعد بتمضية
عيد حب ممتع.

الرشيك لن يعوّق مشاريعك
البعيدة عن الحب ،وهو أكثر من
يعلم بما تخطط له للمستقبل.

يف حال كنت تعيش مع رشيك
فقد تشهد عالقتك به تغريات
كبرية نحو األفضل ،فاطمنئ
واستمتع بوقت جميل.

إذا طلب منك الرشيك مشاركته يف
ح ّل بعض املشاكل ،فال ترتدد يف
ذلك ألنه يعمل جاهدا ً إلرضائك.

د ّلل الرشيك هذه السنة يف
عيد الحب ألنه تحمل الكثري
من الترصفات واملواقف التي
يصعب عىل الغالبية إحتمالها.

١٠

مـــــدارات
العـــدد  - ٩٢٩السنــــة الـرابـعـة

الـجـمـعـة  ٩أيلول 2022

على أفريقيا أن تسترجع دورها
لكسر حصار إثيوبيا التعسفي في تيغراي
كانت إثيوبيا واحدة من ستة بلدان ذكرتها األمم المتحدة على
قائمة الدول التي أصبحت شعوبها معرّضة للمجاعة .يواجه ماليين
الناس في جنوب البلد وشرقه مستويات مقلقة من الجوع وسوء
التغذية بسبب واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ عقود .تتّكل
المجتمعات في المناطق التي تضرّرت من الصراع في شمال البالد
على المساعدات اإلنسانية .لكن تستمر أزمة المجاعة الحادة منذ
أكثر من سنة في إقليم تيغراي تحديدًا ،ويمكن كبح هذه النزعة عبر
خطوات حكومية معينة .منذ اندالع الحرب في تيغراي ،في تشرين

الثاني  ،2020انتهكت القوات اإلثيوبية وحلفاؤها قوانين الحرب في
مناسبات متكررة ،فنهبت المنازل والبنية التحتية المدنية واستهدفتها
(عادت قوات تيغراي وارتكبت هذه الجرائم نفسها في مناطق أخرى
الحقًا) ،وحرمت السكان من الخدمات األساسية ،ومنعت وصول
المساعدات إلى المدنيين في ظل احتدام القتال .ثم فرضت السلطات
حصارًا فاع ً
ال على المنطقة كلها ،وأعاقت وصول جميع المساعدات
اإلنسانية إلى المدنيين ،بما ينتهك القانون اإلثيوبي المحلي ،وحقوق
اإلنسان الدولية ،والقانون اإلنساني.

كــــيــــنــــيــــث روث

خالل أول ثمانية أشهر من الرصاع،
أقدمت القــوات اإلثيوبية وحلفاؤها عىل
نهب الرشكات واملستشــفيات والبنوك
ورسقة املــوايش واملحاصيل ،فأصبحت
املنطقة مضطرة لالتكال عىل املساعدات.
كانت نتائج هذا الدمار كارثية ،فقد عجز
الناس عن تلقي الرعاية الصحية ،واملواد
الغذائية ،وخدمات أساسية أخرى ،وأُعيق
تعايف النظام الصحي الذي انهار بســبب
تفاقم الــراع .طوال أشــهر ،أقفلت
القوات الفدراليــة واإلقليمية الطرقات،
فعجزت األطراف الخاصــة أو الوكاالت
اإلنســانية عن نقل اإلمدادات الطبية أو
املواد الغذائية إىل املنطقة .يف غضون ذلك،
قافلة شاحنات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي متوجهة إلى منطقة تيغراي | إثيوبيا ،في  9حزيران ٢٠٢٢
تراجعت اإلمدادات بمستويات مقلقة.
مجلــس األمن .أبطأت الــدول األعضاء
الحــرب .كان هذا القرار يهدف إىل منع
منهم عدد من األطفال .ال يزال تســليم
مع الحاجات املتزايدة للسكان املع ّرضني
يف شهر شباط املايض ،أجرت منظمة
ا ُملنتَخبة التي تمثّل القــرن األفريقي يف
تكرار الوضع نفســه يف أماكن أخرى،
اإلمدادات اإلنسانية عرب الطرقات الربية
للخطر .بعد إعاقة تسليم الوقود وتدفق
"هيومن رايتس ووتــش" مقابالت مع
مجلس األمن (الغابون ،غانا ،كينيا) أي
وهو يدعو أمني عــام األمم املتحدة إىل
مُعَ ّلقا ً منذ ذلــك الحني ،ويبقى الحصار
األموال النقديــة ،وإرصار الحكومة عىل
أطباء كانوا قــد عالجوا عرشات الناجني
نقاش علني للوضــع اإلثيوبي مراراً ،ما
إبــاغ مجلس األمن رسيعــا ً بالحاالت
ساري املفعول.
إبقاء البنوك مغلقــة وقطع االتصاالت،
ّ
مسية من دون
من رضبة قاتلة بطائرة
سمح باســتمرار هذا التجاهل الفاضح
التــي تتصاعد فيهــا مخاطر املجاعة
ســتنعكس الرضبــات الجويــة
تجد منظمات اإلغاثــة صعوبة يف إنقاذ
استعمال أي ســوائل وريدية أو قفازات
للمعايري الدولية.
بسبب الرصاعات.
وعمليات نهب إمدادات الوقود املحدودة
حياة الناس.
واقية .أخربنا صحفي كان
يف غضــون ذلــك،
لكــن لــم يفرض
بشكل أسايس،
سلبا ً عىل سكان تيغراي
قــد تصبــح جهود
ٍ
مسافرا ً إىل تيغراي يف أواخر
سمحت إثيوبيـــــــا
مجلس األمن العقوبات
فهم يواجهون أصــاً تداعيات الرصاع
وكاالت اإلغاثة أكثر عرضة
شــهر أيار وبداية حزيران
ورشكاؤهــا يف املنطقة
يوما ً عىل أبرز الجهات
والحصــار .يعجز معظــم الناس هناك
للمخاطر بعد اســتئناف
أنه شاهد مظاهر "املجاعة
وأماكــن أخرى بتحويل
املسؤولة عن التحركات
عن رشاء األغذية املتاحة ألن كلفة املواد
القتال يف شــمال إثيوبيا،
يف كل مكان" .يف شهر آب،
حذرت األمــم املتحدة من ح ّ
يتعارض تكثيف الجهود
ضــــرورات الحياة إىل
غــر القانونية خالل
األساسية تتابع االرتفاع .قال أحد سكان
ذرت األمم المتحدة يف  24آب .ذكــر متحدث
ورقة مساومة سياسية.
الــراع يف إثيوبيا التي
بلدة "شاير" إن ثمن حبوب التيف (تُعترب
إصابة طفل واحد من كل من إصابة طفل واحد باســم األمــم املتحدة أن
الدبلوماسية األفريقية
شــهدت انتهــاكات للتعامل مع أزمة الحبوب أعلن وزيـــر الخارجية
من املواد األساسية يف البالد) ارتفع بثالثة
ثالثة تحت عمر الخامسة من كل ثالثة تحت عمر مقاتلــن مــن تيغراي
دخلــوا مســتودعا ً تابعا ً
اإلثيوبـــــي حديثا ً أن
فاضحة لذلــك القرار.
أضعاف يف آخر خمسة أشهر.
يف تيغراي بحالة حادة من
كذلك ،لم يجعل مجلس األوكرانية والحصار الروسي
الخامسة في تيغراي
الخدمــات األساســية
سعى مجلس األمن يف األمم املتحدة
لألمم املتحــدة يف عاصمة
سوء التغذية.
األمن الحصار املستمر مع جمود أفريقيا في ملف لن تتجدد قبــل أن يبدأ
إىل معالجة القيود املفروضة عىل وصول
منــذ أن أعلنــت بحالة حادة من سوء اإلقليم ،ميكييل ،وصادروا
عىل تيغــراي جزءا ً من إثيوبيا داخل مجلس األمن الطرفــان محادثــات
املســاعدات والســلع األساسية خالل
 12صهريج وقــود مُع ّد
التغذية
الحكومة اإلثيوبية عن بدء
السالم .يف املقابل ،تريد
أجندته الرسمية بعد.
الرصاعات يف اليمن وجنوب الســودان
ألغراض إنســانية .وتفيد
هدنة إنســانية يف أواخر
السلطات يف تيغراي تأمني الخدمات قبل
يتعــارض تكثيــف الجهــود
عرب تمرير قرار ،يف العام  ،2018إلدانة
التقارير بأن رضبــة جوية يف ميكييل،
شهر آذار ،راحت املواكب اإلنسانية تصل
بــدء املحادثات .وبعد اســتئناف القتال،
الدبلوماسية األفريقية للتعامل مع أزمة
حرمان الناس من الخدمات األساسية
يف  26آب ،من جانب الحكومة اإلثيوبية
إىل املنطقة أخريا ً بعــد منعها من دخول
تــزداد أهمية أن يوضــح العالم رضورة
الحبــوب األوكرانيــة والحصار الرويس
واملساعدات اإلنسانية القادرة عىل إنقاذ
عىل األرجــح ،اســتهدفت دار حضانة
تيغراي ســابقاً .لكن لــم تكن الكميات
فصل املفاوضات عن تلقي املساعدات.
مع جمود أفريقيــا يف ملف إثيوبيا داخل
حياتهم كاسرتاتيجية بحد ذاتها يف زمن
وقتلت ســبعة أشــخاص عــى األقل،
التي وصلت إىل املنطقة تتماىش بأي شكل
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أمام هذا الوضع ،يجــب أن يتحرك مجلس األمن ،بدءا ً من
الغابون وغانــا وكينيا ،واالتحاد األفريقي فــوراً .يُفرتض أن
تدعو هــذه األطراف إثيوبيا علنا ً إىل رفع حصارها بالكامل عن
ّ
بأمس الحاجة إليها،
املساعدات اإلنســانية التي أصبح الناس
ص عىل
وتســمح بتقديم الخدمات األساســية .ويجــب أن تُ ِ ّ
رضورة أن تلتــزم األطراف املتناحرة ،بما يف ذلك قوات تيغراي،
بالقانون الدويل وتُسهّ ل وصول املســاعدات إىل من يحتاجون
إليها من دون تأخري أو رشوط مسبقة .كذلك ،يُفرتض أن يعقد
مجلس األمن نقاشا ً عاما ً ملعالجة املجاعة الناجمة عن الرصاع
وأن يضع إثيوبيا عىل جدول أعماله العادي.
يجب أال تصبح هذه املمارســات الحكومية شــائعة ،بل
يُفرتض أن ي َ
ُحاسب كل من هو مسؤول عن منع وصول األغذية
والوقود واألدوية ،أو من يســتعمل الخدمات األساسية كورقة
مساومة .كذلك ،يمكن محاكمة من يستعملون املجاعة كأداة
يف زمــن الحرب ،عرب منع وصول اإلغاثة أو حرمان املدنيني من
كل ما يحتاجون إليه للبقاء عىل قيد الحياة ،واتهامهم بارتكاب
جرائم حرب .لكن لتحقيق هذه الغاية ،يجب أن يســتمر عمل

لجنــة األمم املتحدة الدولية لحقوق اإلنســان يف إثيوبيا ،علما ً
أن مجلس حقوق اإلنســان يف األمم املتحدة قد يُجدد مهامها يف
شهر أيلول.
لقد أثبت التزام أفريقيا واألمم املتحدة ِبحَ ّل حصار روسيا
يف البحر األسود نتائج الضغوط العلنية التي تتزامن مع جهود
دبلوماسية يف مجال املساعدات اإلنســانية .قد يكون انطالق
السفن من موانئ أوكرانيا وهي محمّ لة بالحبوب أفضل تجسيد
ملنافع تلك املقاربة .لكننا شــاهدنا وضعا ً معاكسا ً بالكامل يف
مكان آخر :أصبحت األزمة شبه منسيّة يف إثيوبيا حيث تُستعمَ ل
املجاعة كســاح بحد ذاته يف منطقة كاملة ،فقد عجزت هذه
األزمة عن إثارة القدر نفســه من االهتمام يف أي مكان .ما لم
يحشــد املجتمع الدويل قواه للتأكد من حصول جميع ســكان
تيغراي عىل كامل املساعدات اإلنســانية املطلوبة ،قد ال تصل
شحنات الحبوب التي تدخل إثيوبيا إىل الجماعات األكثر حاجة
إليها .وإذا اقترص الوضع النهائي عىل هذه النتيجة ،ســتكون
صفقة وصول ســفينة الحبوب األوكرانيــة إىل إثيوبيا مج ّرد
انتصار فارغ املضمون.

اقــــتصــــاد
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اللبنانيون في الجامعات الخارجية بين ّ
فكي إستنسابية المصارف والسلطات المعنية

القوانين على الطريقة اللبنانية "طلقة خلّبية"
إن أصابت الفساد "ال تقتله"
إذا أردنا إستشراف مستقبل القوانين
االصالحية ُ
المتقاعس باقرارها ،ما
علينا إال ّ مالحظة التراخي والفوضى
بتنفيذ تلك القائمة .حيث من
الممكن معرفة فعالية وشفافية
القوانين الشمولية الكبيرة على غرار
"الكابيتال كونترول" ،من طريقة
تنفيذ قانون الدوالر الطالبي الضيّق
والمؤقت .ببساطة ،هذا القانون ال
يطبّق ،إال استنسابيًا ،وبطرق ملتوية
بعيدًا عن واجب االلتزام الكامل
الذي تفرضه القوانين ،تحت طائلة
المالحقة وإنزال العقاب بالمخالفين.
خـــالد أبــــو شقــــرا
تحت ضغط ترشيد نحــو  10آالف طالب
بعد احتجاز املصارف للودائــع ،وتوقفها عن
التحويل إىل الخارج استنســابياً ،صدر قانون
الدوالر الطالبي رقــم  193يف  16ترشين االول
 .2020وقــد أتاح لذوي الطالب ،الذين ســبق
وتســجلوا يف الجامعات الخارجية ،تحويل 10
آالف دوالر من حســاباتهم بــروط محددة
ملتابعة تحصيلهم العلمي .القانون الذي بالكاد
التزمت بــه املصارف انتهى مــع نهاية العام
.2021
ومع عــدم صــدور قانــون "الكابيتال
كونرتول" ،أعاد املجلس النيابي إقرار القانون
مع بعض التعديالت يف جلســة  7كانون االول
 .2021وبعــد شــهر رد رئيــس الجمهورية
القانون طالبا ً تعديله ،فأعاد املجلس اقراره يف
 29آذار  2022معدالً ،ووقعه رئيس الجمهورية
يف  12نيسان تحت الرقم .283

الدوالر الطالبي رهن استنسابية المصارف (رمزي الحاج)

املرفوعة ،والتــي يعود بعضها إىل زمن القانون
 ،193أي إىل العام ."2020
عىل عكــس القانــون  ،193لم يســمح
القانــون  ،283لــذوي الطالب املســجلني يف
الخارج قبل العــام  ،2021 – 2020والذين ال
يملكون حسابات مرصفية بتحويل الدوالر عىل
أساس سعر رصف  8000لرية .وبحسب والدة
طالبتني تدرسان يف الخارج سحر املقهور فان
"رفض هذه النقطة أتى من رئيس الجمهورية.
حيــث اعترب عندما رد القانــون أنه "ال يمكن
المصارف تستنسب
تجريــم مرصف ال وديعة لديــه ومعاقبته عن
"منذ نيســان الفائت ولغاية اليوم وأهايل
امتناعه من تحويلها كليّــا ً أو جزئيّا ً إىل خارج
الطالب يعانــون األم ّرين مــن تمنّع مصارف
لبنان ملصلحــة الطالب املشــمولني بالقانون
عن تحويــل األموال إىل الخارج،
املذكور" .ومــن بعدها عجزت
خصوصــا ً إذا كانــت الوديعة
السلطتان السياسية والنقدية
باللــرة اللبنانيــة .فبحســب
عن تأمني البدائل ملئات الطالب
القانــون  283يحــق للمودع
يف الخــارج ،ومنهــم إبنتــا
أهالي الطالب يعانون
باللرية تحويــل مبلغ  10آالف األمرّين من تمنّع مصارف ســحر ،اللتان تدرسان الطب
دوالر عرب املرصف عىل أســاس
يف روســيا .مع العلم أن االهايل
عن تحويل األموال إلى
سعر رصف  8000لرية .بمعنى،
الذيــن ال يملكون حســابات
أن مــن يمتلــك  80مليون لرية الخارج وخصوصًا إذا كانت مرصفية وعــدوا بمعاملتهم
يحق له تحويلهــا إىل  10آالف الوديعة بالليرة اللبنانية كما يعاملون الطالب يف الداخل
دوالر وإرســالها إىل الطالب يف
الذين استطاع قسم كبري منهم
الخارج .إال أن أغلبية املصــارف ال تلتزم بهذا
تسديد االقساط عىل سعر رصف  8000لرية.
القانون" ،يقــول عضو لجنة أهــايل الطالب
الذين يدرســون يف الخارج ،شــكري حمادة.
إهمال الدولة
و"املصــارف تفرق بني املودعني ،وتستنســب
الظلم الالحق بالطالب اللبنانيني يف الخارج
باملبالغ التي تسمح بتحويلها إىل الخارج .حيث
لم يقترص عىل استنســابية املصارف ورضبها
قد ال تتجاوز املبالغ املحولة طيلة العام ربع أو
القوانني بعرض الحائط ،إنما أيضا ً عىل إهمال
ثلث املبلغ الذي يحق لذوي الطالب تحويله".
الدولة .وقد تجىل ذلك برأي رئيس جمعية تكتل
أهايل الطــاب اللبنانيني يف الخارج فادي ملحم
ضرب القوانين بعرض الحائط
بأمرين رئيسيني:
لم ينفــع االهايل تضمني القانون رقم 283
األول ،عدم وصول منحة "الريجي" بقيمة
بندا ً جزائيا ً قاســيا ً عىل املصارف املمتنعة عن
 900دوالر إىل الطــاب املقبولــة طلباتهم ،يف
التنفيــذ .فاملصارف ال تخىش عقوبة إســاءة
روســيا وبالروســيا وأوكرانيا .وقد تحججت
االمانة التي قــد تصل إىل ســنتي حبس تبعا ً
وزارة املاليــة التــي تلقــت قيمــة املنح من
للمــادة  670مــن قانون العقوبات ،بســبب
الخارجية ،بعدم قدرتها عىل تحويل االموال إىل
"تواطؤ بعض القضاء معها" ،بحسب حمادة.
هذه الدول .وعىل الرغــم من إدعاء املالية فتح
"حيــث لم يصــدر إال حكم واحــد أنصف ويل
حسابات يف غري دول ،ووعدها بإرسال االموال
أمــر طالب ،وذلك من أصل عــرات الدعاوى
بالحقيبة الدبلوماســية مع السفراء منذ نحو

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 0.9955
هرفينا األوكرانية
$ 0.0270

االسترليني
$ 1.1480
الين الياباني
$ 0.0069

بيـتـكـوين
$ 19154
الذهب
$ 1706
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شهرين ،لم تصل بعد هذه املنح اىل مستحقيها.
الثاني ،عــدم إيالء الدولــة أي اهتمام بـ
 1200طالب يتابعون دراســتهم الجامعية يف
أوكرانيا .فهوالء الطالب الذي يشــكلون ثروة
وطنية نظــرا ً لنوعيــة تخصصاتهم يف الطب
والهندســة والطريان وعلم النفط ...مرتوكون
ملصريهم.

المخاطرة بأرواح الطالب

وبحســب املعلومات فان نحو  280طالبا ً
يدرســون الطب يف الســنة االخرية يعتزمون
املخاطرة بســامتهم الشــخصية والعودة يف
 27الجــاري إىل أوكرانيا النهــاء تخصصهم.
وذلــك نتيجة عدم مبادرة الدولــة اللبنانية إىل
مســاعدتهم أو تســوية أوضاعهم ،من خالل
دمجهم يف الجامعات اللبنانية وتأمني تدرجهم
يف املستشفيات .وبحســب شكري حمادة فان
"متابعة هذا امللف منذ أشهر مع وزارة الرتبية
والسفارة األوكرانية والجامعة اللبنانية ولجنة
الرتبية النيابية لم تســفر لغايــة اللحظة عن
أي حل" .وبرأيه "كان عــى الدولة معاملتهم
كما عاملت الطالب العائدين من ســوريا مع
بدء الحرب يف العام  .2011حيث عادلت ســنني
دراستهم واستقبلتهم يف الجامعات".
ما تقدم ،وال ســيما لجهة استنســابية
املصــارف يف تطبيــق أحــكام القانونني 193
و ،283يشكل إشــارة بالغة الخطورة عىل ما
ينتظر اللبنانيني يف حال إقرار قانون "الكابيتال
كونرتول".
فهذا القانــون مع ما احتواه يف نســخته
االخرية من أفخاخ ،وال ســيما لجهة تســديد
الودائع شــهريا ً لغاية  1000دوالر ،والسماح
بتحويالت من الحســابات اللوالرية للقطاعات
االنتاجيــة ،ســيكون شــحمة عــى فطرية
استنسابية املصارف .حيث قد ال تعيد للمودعني
العاديني من الجمل أذنه ،وتســاعد عىل تهريب
املحظيــن ما بقي من أمــوال .هذا عدا عن أن
املصــارف التي لم تخيفها العــودة إىل القضاء
بقانون الدوالر الطالبي ،لن تهاب لجنة يقودها
وزير املالية وحاكم مرصف لبنان.

CMC crypto
$ 467.9
الفـضـة
$ 18.3

ســامــي نــادر

الترسيم والفرصة
المحفوفة بالمخاطر
لم يعد مهما ً ما يحمله الوسيط األميركي هوكشتاين
من مقترحات بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية بقدر ما
يهم كيف ستتعامل األطراف المفاوضة الفعلية ،أي تلك
الممسكة بالقرار ،ووفق أية أولويات .هل تغ ّلب المصلحة
اإلقتصادية اللبنانية على باقي المصالح بما فيها مصالح
الدول اإلقليمية التي دخلت على خط هذا الملف بأجنداتها
المختلفة والمتناقضة؟ صحيح أن بعض المؤشرات
اإليجابية الحت في األفق في الفترة األخيرة توحي
بإمكانية تسوية بشأن ّ
ملف الحدود البحرية العالقة
بين لبنان وإسرائيل .ولكن الصحيح أيضا ً أن التطورات
الدولية ال سيما المواجهة الدائرة بين الغرب وروسيا
على الساحة األوكرانية ،أو الصراع المحتدم مع إيران
وانعكاسه على المفاوضات النووية ،تضع ملف الغاز في
عال.
شرق المتوسط على خط توتر ٍ
أما الحلول التقنية المتداولة بشأن الترسيم فلم
تعد سرا ً وهي تقوم إمّ ا على تقاسم اآلبار أو تقاسم
العائدات الماليّة بعد استخراج وتصدير ما في قعرها.
هي مقاربة براغماتيكية من وحي منهج فن المفاوضات
الحديث ،والذي يرتكز على المصالح المشتركة ،عوضا ً
عن التمترس خلف المواقف المبدئيّة المتصلبة .المهم
في األمر أن لبنان اليوم أمام فرصة حقيقية إن نضجت
ّ
فملف إستخراج الغاز وتصديره يُشكل
ظروفها اإلقليمية.
ليس فقط رافعة للخروج من األزمة اإلقتصادية غير
المسبوقة ،إنما أيضا ً يفتح طريقا ً دبلوماسيا ً للخروج من
العزلتَيْن الدوليّة والعربيّة.
أهميّة ّ
ملف الغاز في هذه اللحظة التاريخية يكمن في
أنه مرتبط بالتحوالت الجيوإقتصادية الهائلة التي تهز
العالم ،ال سيما في قطاع الطاقة نتيجة الحرب الدائرة
في أوكرنيا .لذلك غاز المتوسط ،والذي يشكل مصدرا ً
إضافيا ً بديالً عن الغاز الروسي ،بات محور اهتمام الدول
األوروبية خاصة أنها على أبواب الشتاء ،كل التوقعات
تقول إنه سيكون الشتاء األقسى عليها منذ عقود والذي
بدأت تظهر تداعياته على مستوى سعر صرف اليورو
مقابل الدوالر والذي بلغ هذا األسبوع أدنى مستوياته.
واألهم أن ملف غاز شرق المتوسط أصبح جزءا ً من
استراتجية متكاملة تقودها واشنطن من أجل ضبط
التضخم وتداعياته ليس فقط على المستوى اإلستراتجي
إنما أيضا ً على المستوى الداخلي خاصة وأن أميركا
على ابواب انتخابات نصفية ،يشكل العامل اإلقتصادي
معيارها األول.
تركيا من جهتها ،القوة اإلقليمية القابعة شمال شرق
المتوسط ،تتحرك بكل اإلتجاهات لحجز مقعد على
مائدة صانعي القرار بشأن ملف الغاز .وسوق الطاقة
في صلب أولوياتها .منذ انهيار حائط برلين ،إكتشفت
لنفسها دورا ً بديالً عن الدرع العسكرية التي ارادها لها
الحلف األطلسي لصد الخطر السوفياتي ،وهو أن تكون
مم ّر انابيب الطاقة الذي يربط آبار وسط آسيا بالسوق
األوروبية ...لم توفر جهدا ً في هذا السبيل ،من مناورات
عسكرية في مواجهة الفرنسيين واليونانيين ،حتى
التقارب األخير مع إسرائيل.
أما الدولة العبرية فهي تسعى إلى اقتناص الفرصة
اإلقتصادية المتاحة اليوم نتيجة التهاب أسعار الغاز.
تصدير غازها إلى الداخل األوروبي أصبح ممكنا ً ال بل
مطلوباً ،بعدما كان متعذرا ً في السابق نتيجة عدم جدواه
اإلقتصادية ،وعدم قدرته على منافسة الغاز الروسي .لذلك
تسعى إلى نسج خارطة تحالفات لهذا الغرض ،ليس
آخرها اإلتفاق الموقع مع مصر إليصال الغاز إلى أوروبا.
ويأتي في هذا اإلطار إنسحاب شركة "نوفاتيك"
الروسية من "كونسورتيوم" الشركات التي تتوّلى أعمال
التنقيب واستخراج النفط في البلو َكين  4و ،9مع شركتي
توتال الفرنسية وآيني اإليطالية ليثير كمّ ا ً من التساؤالت.
ال شك أن موسكو ال تنظر أبدا ً بعين الرضى الى كل تلك
المحاوالت لإللتفاف على غازها ،وقد أضحى السالح األول
الذي تمسك به في المنازلة مع الغرب .فهل من خطوة
تصعيدية تتبع هذا اإلنسحاب؟
المهم بالنسبة للبلد الصغير أن يعي أين تكمن
مصالحه ،وأن يجد طريقه السليم في ظل هذه األمواج
العاتية .اللحظة مؤاتية إقتصادياً ،أما إقليميا ً فمحفوفة
بالمخاطر .المطلوب قبطان ماهر متجرد ،وقد يكون هذا
أصعب ما في األمر.

الروبل
$ 0.01648

اليوان الصيني
$ 0.1443

الليرة التركية
$ 0.0552

بــرنــت
$ 88.9

خام WTI
$ 83

طن القمح
$ 319
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د ّوامة العنف تتجدّد في الواليات المتحدة

أخبار سريعة

مقتل  4أشخاص بإطالق نار عشوائي في ممفيس
يف سلســلة من الجرائــم والعنف
ّ
املتنقل ،أعلنت رشطــة ممفيس أمس،
مقتل  4أشــخاص عىل األق ّل وجرح 3
آخريــن ،بعد أن أطلق شــاب يبلغ من
العمر  19عاما ً النار بشــكل عشوائي يف
املدينة الواقعة يف والية تنييس.
وأعلنــت قائدة رشطــة ممفيس
ســريلني ديفيز اعتقال املشــتبه فيه
إزيكييل كيــي وبحوزته ســاحان يف
ســيارته من دون تســجيل أي حادثة
تُذكر.
وأوضحــت الرشطة أنهــا حددت
ثمانيــة مواقع عــى األقــل للجريمة
بينها رسقة ســيارات وإطــاق نار يف
متجــر محــي ،مضيفــة أن كييل ّ
بث
مبارشة مقاطع من عملية إطالق النار
العشوائي.
وأكــدت ديفيز أن كيــي كان عىل
«فيسبوك اليف» عندما أطلق النار داخل

املتجــر .وطلبت الرشطة مــن األهايل
«االحتمــاء يف أماكــن وجودهم» بينما
كانت عمليــة إطالق النار مســتمرة،
وأغلقت فعليا ً أجزاء من املدينة.
وقــال رئيس بلديــة ممفيس جيم
ســريكالند عقــب إطالق النــار« :أنا
غاضب بشــأن الضحايــا وأنا غاضب
بشأن مواطنينا الذين اضطروا لالحتماء
يف أماكنهم حفاظا ً عىل ســامتهم حتى
إلقاء القبض عىل املشتبه فيه» ،مضيفاً:
«هذه ليســت طريقة للعيش وهي غري
مقبولة».
وكثريا ً ما تشــهد الواليات املتحدة
عمليات إطــاق نار وأعمال عنف أخرى
مرتبطة بحمل السالح .لكن الكونغرس
لم يصــادق عىل تشــديد قوانني حمل
الســاح نظرا ً لالنقسام السيايس حول
املســألةُ .
وقــت`ل  490شــخصا ً عىل
األقــل يف عمليات إطالق نــار جماعية

ُقتل  490شخصًا في الواليات المتحدة مند مطلع العام ( 2020أ ف ب)

وعشوائية يف الواليات املتحدة منذ مطلع
العام .2022
وشهدت ممفيس يف األشهر األخرية

العديــد من جرائم القتــل ،بينها مقتل
قس خالل رسقة سيارة واختطاف وقتل
امرأة كانت تمارس الرياضة.

مقتل عنصرين من «قسد» باشتباكات مع «داعش»

سوريا :غارات روسية توقع  7قتلى في ريف إدلب

قصف روسي بالقرب من قرية حفصرجة في ريف إدلب (أ ف ب)

ُقتل سبعة أشــخاص عىل األقل أمس ،وأصيب 15
آخرون ج ّراء رضبات روسية استهدفت محافظة إدلب
يف شمال غرب سوريا ،وفق ما أحىص املرصد السوري
لحقوق اإلنســان .وقال املرصد إن «الغارات استهدفت
منزال ً ومنرشة لقص الحجر قريبة منه يف منطقة سهل
الروج يف ريف إدلب ،ما أوقع ســبعة قتىل ،أربعة منهم
مدنيون بينما لم تعرف هويات الثالثة اآلخرين.
وبذلك ،ارتفع عدد الرضبات الجوية الروسية إىل 14
غارة ،وصاروخ أرض  -أرض.
وشــنّت  3طائرات حربية روســية أمس ،غارات
جوية عــى مناطق يف محيطي حفرصجة وســيجر
وقرب قرية الغفر يف منطقة سهل الروج يف ريف إدلب.
وتتعرض املنطقــة بني الحني واآلخر لقصف تشــنه
أطراف عدة وغارات من جانب قوات النظام الســوري
وروســيا ،عىل رغم أن وقف إطالق النار ال يزال صامدا ً
إىل ح ّد كبري.
ويف شــمال رشق ســوريا ،أعلنت «قوات سوريا
الديمقراطية» (قسد) أمس ،مقتل اثنني من عنارصها
خالل اشتباكات مع خلية مســ ّلحة تابعة لـ»تنظيم

الدولة اإلســامية» (داعش) حاولت الفرار من مخيم
الهول املكتظ.
ويشهد املخيم الواقع يف أقىص محافظة الحسكة
ويؤوي نحو  56ألف شخص نصفهم تقريبا ً عراقيون،
حوادث أمنية بني الحني واآلخر ،تتضمن عمليات فرار
أو هجمات ضد حراس أو عاملني إنســانيني أو جرائم
قتل تطال القاطنني فيه.
وأفادت «قســد» التي يُشــ ّكل املقاتلون األكراد
عمودها الفقري وتدعمها واشــنطن ،يف بيان صحايف
بــأن اثنني من مقاتليها «ارتقيــا متأثرين بجراحهما
التي أصيبا بها خالل اشتباك مع خلية مس ّلحة» تابعة
للتنظيم ليل أمس يف املخيم.
وبحسب البيان ،اندلعت االشتباكات بني الطرفني
أثناء محاولة املجموعة التي ضمت امرأتني وخمســة
رجال تنكروا بزي نســائي الفرار مــن املخيم .وبعد
تطويقها ،عمد أفرادها اىل «إطالق النار عىل قوّاتنا التي
ردّت باملثل».
ُ
وقتل خالل االشتباك أحد عنارص املجموعة ،بينما
ت ّم القاء القبض عىل الستة اآلخرين.

مستشاره السابق ُ
يمثل أمام محكمة نيويورك بتهمة "اإلحتيال"

ُلمح" إلى ّ
ترشحه للرئاسة :الجميع يريدني
ترامب "ي ّ
ّ
يرتشح
أملح الرئيس األمريكي الســابق دونالد ترامب مرة جديدة إىل أنه قد
لالنتخابات الرئاســية يف العام  ،2024مؤكدا ً أن هذا األمر «سيجعل الكثري من
الناس مرسورين ج ّداً» ،وذلك يف مقابلة مع محطة تلفزيونية هندية.
ّ
أترشــح .أنا أتصدّر استطالعات الرأي
وقال ترامب إن «الجميع يريدني أن
لدى الجمهوريني والديموقراطيني» ،مضيفاً« :ســأتخذ قرارا ً يف مستقبل قريب
جداً».
وك ّرر الرئيس الســابق رفضه نتائج انتخابــات  2020التي خرسها أمام
الرئيس الديموقراطي الحايل جو بايدن ،مرصّ ا ً عىل انها «كانت مزوّرة» ،الفتا ً إىل
أن «هناك أدلة هائلة».
وفيما يعقد ترامب نيته بالرتشح للرئاسة املقبلة ،يمثل مستشاره السابق
ستيف بانون ،أمام قضاء نيويورك الذي سيوجه إليه تهمة االحتيال لالشتباه يف
ضلوعه بقضية اختالس أموال لبناء جدار بني الواليات املتحدة واملكســيك ،وفق
ما ذكرت وسائل إعالم أمريكية.
ويف ترصيحات لشــبكة «يس أن بي يس» التلفزيونية ،أشار محامي بانون
روبرت كوستيلو ،إىل أن موكله توجه إىل نيويورك ليمثل أمام املدعي العام ملنطقة
مانهاتن ألفني براغ وسيحاكم جنائياً.
واعتقل املستشــار الســابق للبيت األبيــض يف آب  2020واتهم مع ثالثة
أشــخاص آخرين باالحتيال واختالس جزء من أموال املانحني البالغة  25مليون
دوالر لبناء جدار بني الواليات املتحدة واملكســيك ،وهــو الوعد االنتخابي الذي
قطعه الرئيس السابق العام .2016
لكن ستيف بانون لم يحاكم من قبل املحكمة ألن ترامب أصدر عفوا ً عنه يف
 19كانــون الثاني  2021قبل يوم من مغادرة الرئيس الجمهوري البيت األبيض
ليدخله الديمقراطي جو بايدن.

مستشار ترامب السابق ستيف بانون خالل إدخاله إلى محكمة نيويورك (أ ف ب)

وفد أميركي يزور تايوان
ترسيخًا لإللتزام القوي
استقبلت رئيسة تايوان أمس،
وفدا ً آخر من أعضاء الكونغرس
األميركي وسط تصاعد التوتر مع
الصين.
وقالت النائبة األميركية ستيفاني
ميرفي التي ترأس الوفد في
االجتماع مع الرئيسة تساي إينغ
وين إن الزيارة «رمز اللتزام
الكونغرس القوي تجاه تايوان».
وذكرت تساي أن تايوان ستواصل
العمل مع الواليات المتحدة إلقامة
عالقات تجارية واقتصادية
أوثق .كما تناولت في تعليقاتها
التهديدات التي تمثلها الصين.
وتابعت« :لن ترضخ تايوان
للضغوط أو اإلكراه .سندافع عن
مؤسساتنا الديمقراطية وطريقة
حياتنا» .وكانت تايبيه قد استقبلت
أمس األول وفدا ً برلمانيا ً فرنسيا،
في ما يُع ّد أكبر وفد أوروبي يزور
الجزيرة منذ المناورات العسكرية
الصينية الكبيرة حولها في آب
الماضي.

الهند واليابان تعزّزان
تعاونهما العسكري
أعلنت الهند واليابان أمس،
عزمهما على تعزيز التعاون
الدفاعي وإجراء تدريبات عسكرية
بمشاركة مقاتالت جوية من
الجانبين ،إذ أجرى وزير الدفاع
الهندي راجنات سينغ محادثات
في طوكيو مع نظيره الياباني
ياسوكازو هامادا.
وأشارت وزارة الدفاع الهندية في
بيان إلى أن سينغ «دعا الصناعات
اليابانية لالستثمار في المجاالت
الدفاعية الهندية» ،وأوضحت
أن وزيري الدفاع اتفقا على أن
«إجراء أول تدريب للمقاتالت
سيمهد الطريق لتعزيز أكبر
للتعاون والتبادل العملياتي بين
البلدين».
وقال وزير الخارجية الياباني
يوشيماسا هاياشي إن «التعاون
بين البلدين أصبح أهم من ذي
قبل».
وتابع« :إذا نظرتم إلى المجتمع
الدولي ،تجدون أن المحاوالت
أحادية الجانب لتغيير الوضع
الراهن بالقوة مستمرة في بحري
الصين الشرقي والجنوبي ،ناهيكم
عن الغزو الروسي ألوكرانيا».

سيول تقترح على بيونغ
يانغ ّ
لم شمل العائالت
عرضت كوريا الجنوبية أمس ،أن
تناقش مع جارتها الشمالية سبل
استئناف ل ّم شمل العائالت التي
انفصل أفرادها منذ عقود.
وقال وزير التوحيد الكوري
الجنوبي كوون يونغ  -سي إن
حكومة بالده «تقترح إجراء
محادثات مع كوريا الشمالية
بشأن قضية األُسر المشتتة».
وتابع« :سنتعامل مع هذا الحوار
بذهن منفتح وسنعمل بشكل
إيجابي على أخذ رغبات الشمال
في االعتبار ،بما في ذلك موعد
ومكان وجدول أعمال المناقشات
وشكلها».
وأوضح أن الوقت يضيق ألن
حوالى أربعين ألف شخص
من أفراد العائالت التي
تف ّرقت أصبحوا في الثمانينات
والتسعينات من العمر ويموت
حوالى  400منهم كل شهر.

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
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زيارة هوكشتاين "خاطفة"" :الجواب النهائي"...

وبحســب املعلومات التي ســبقت الزيارة ومهّ دت ألجوائهاّ ،
فإن املصادر
كشــفت ّ
أن «الوســيط األمريكي ال يحمل جوابا ً إرسائيليــا ً نهائيا ً عىل الطرح
اللبناني الحدودي كما كان يطالب لبنان الرسمي ضمن سقف مهلة أيلول التي
وضعها أمني عام «حزب الله» السيد حسن نرصالله ،بل سينقل طرحا ً إرسائيليا ً
يقيض بتأجيل الجواب النهائي إىل ما بعد االنتخابات الترشيعية اإلرسائيلية ربطا ً
بالرصاعات السياســية الداخلية يف إرسائيل ،خصوصا ً يف ظل حاجة الحكومة
الحالية إىل قطع الطريق عىل استثمار املعارضة بزعامة بنيامني نتنياهو اتفاق
الرتسيم البحري مع لبنان ضد تحالف رئيس الوزراء الحايل يائري البيد».
ومقابل تأجيــل مرحلة األجوبة النهائية إىل ما بعد االنتخابات االرسائيلية،
نقلت املصادر معطيات تفيد ّ
بأن هوكشتاين «قد يطرح عىل املسؤولني اللبنانيني
إمكانية الحصول عىل ضمانات بتأمني مبارشة رشكة «توتال» التنقيب يف البلوك
رقم  9نظرا ً لكونه يتمتع بمخزون واعد من الغاز ،وذلك بالتزامن مع بدء إرسائيل
عملية استخراج الغاز من حقل كاريش الشهر املقبل ،وإال يف حال عدم موافقة
لبنان عىل هذا الطرح فســيصار إىل تجميد كل األمور بانتظار اتفاق الرتســيم
النهائي بعد االستحقاق الترشيعي اإلرسائييل».
وكانت رشكة  Energeanاملكلفة عملية اســتخراج الغاز من حقل كاريش
قد أعلنت خالل الساعات األخرية إرجاء استكمال العملية إىل شهر ترشين األول
املقبل ،وأشــارت يف بيان إىل أنها تعتزم تسليم الكميات املستخرجة من كاريش
يف غضون أسابيع .ونقلت صحيفة «معاريف» اإلرسائيلية عن مسؤولني أمنيني
إرسائيليني أنهم تلقوا بالغا ً من الرشكة مفاده بأنه «ال يمكن البدء باســتخراج
الغاز خالل شهر أيلول ،كما كان مق ّرراً ،وإنّما يف منتصف أو نهاية ترشين األول
املقبل».
عىل صعيــد منفصل ،برز أمس دخول رئيس حكومة ترصيف األعمال عىل
خط مزاحمة العهد وتياره يف مسألة الضغط عىل األمم املتحدة واملجتمع الدويل
لتفعيل ملف عودة النازحني الســوريني إىل بالدهم ،فوجّ ه ميقاتي رســالة إىل
األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييس أطلعه فيها عىل تزايد حجم األعباء
امللقاة عىل عاتق لبنان منذ أحد عرش عاما ً نتيجة الحرب السورية وأزمة النزوح،
مشددا ً عىل وجوب إنهاء هذه املحنة و»إيجاد حل مستدام ال يكون بأي شكل من
األشكال عىل حساب لبنان الذي يمنع دستوره بشكل قاطع أي إمكانية للتوطني
أو الدمج عىل أراضيه».
وإذ حذر من تأثريات النزوح السوري «عىل األمن املجتمعي ،مما يثري الخوف
من نشوء توترات وردات فعل خطرية تنعكس سلبا ً عىل أمن النازحني أنفسهم
وعىل اســتقرار املجتمعات املضيفة» ،نبّه ميقاتي يف الوقــت عينه إىل «اهتزاز
الرتكيبة الديمغرافية الحساســة حيث تجاوز عدد الوالدات السورية الوالدات
اللبنانية» ،فضالً عن إشــارته إىل «ارتفاع نســبة الجريمة واكتظاظ السجون
بما يفوق قدرات الســلطات اللبنانية عىل التحمل ،والتنافس عىل فرص العمل
املحدودة الذي أدى اىل زيادة التوترات والحــوادث األمنية ،وتزايد ظاهرة زوارق
الهجرة غري الرشعية باتجــاه أوروبا» .وختم ميقاتي رســالته إىل غوترييس
بالتشديد عىل كون «الوضع الصعب الذي يواجهه لبنان يقتيض مقاربة مختلفة
نوعيا ً يف التعاطي مع أزمة النزوح السوري قبل أن تتفاقم األوضاع بشكل يخرج
عن السيطرة ،ال ســيما أنه ال يمكن الطلب اىل بلد يستضيف هذا العدد الكبري،
ويتكبد هذه الخسائر ،أن يســتمر بانتظار حلول سياسية لم تظهر مؤرشاتها
لتاريخه ،مع غياب كامل لدى املجتمع الدويل ألي خارطة طريق واقعية لحل أزمة
النازحني السوريني واعادتهم اىل بلدهم أو إرسالهم إىل بلد ثالث».

التدقيق الجنائي في "ربع الساعة" األخير...

من الواضح بحسب سياق األمور أن اإلرادة الجدية إلنجاز اإلصالحات غري
موجودة .فـ»توفر النية الســليمة املرتافقة مع الشفافية ،يكفالن التوصل إىل
نتائج ايجابية حتى ولو لم تتوفر التســهيالت التقنية» ،بحسب دياب .و»كان
يكفي إطالع الرأي العام عىل نتائج مختلف التقاريراملحققة لغاية اللحظة التي
يعود تاريخ البدء ببعضها إىل العام  .2020وهذا ما لم نتمكن من الحصول عليه
بالنســبة لتقريري  KPMGو  Oliver Wymanالبســيطني واملتصلني بتدقيق
ميزانيات القطاع املرصيف ،رغــم مطالبتنا الحثيثة ووعود وزير املالية املتكررة،
فكيف الحال بامللف األكثر تعقيدا ً املتمثل بالتدقيق الجنائي؟!».
أخطر ما يحصل يف مختلف امللفــات االقتصادية واملالية ،يتمثل بـ»العمل
عىل إقرار قوانني مفصلية ،عىل غرار إعادة هيكلة املصارف ،والرسية املرصفية،
والكابيتال كونرتول ،من دون أن تكون هناك دراسات وتقارير رقمية» ،بحسب
ديــاب .وهو االمر الذي ال يدل فقط عىل الخفــة التي تتعامل بها املنظومة مع
ً
عملية مبهمة مبنية عىل التكهنات من دون
االزمة ،إنما «يحوّل القوانني والخطط
معرفة حقيقية بحجم ما تبقى من موجودات يف النظام ،والخسائر املحققة».
إذاً ،كل العوامل تيش لغاية اللحظة باســتحالة الخروج من عنق الزجاجة
اقتصادياً ،وتحتم رجوع العهد بـ»خفي حنني» خاليا ً من أي إنجازات ولو رمزية.

رحلت "إليزابيث الثانية" ...وعاش "تشارلز الثالث"

من جهتها خاطبت رئيســة الوزراء الربيطانية ليز تراس ،امللك تشــارلز:
«اليوم (أمس) ،ينتقل التاج ،كما حصل منذ أكثر من الف عام ،إىل ملكنا الجديد،
رئيس دولتنا الجديد ،جاللة امللك تشارلز الثالث».
وفور إعالن الرحيل بدأت أجراس الكنائس تقرع حزنا ً عىل رئيسة الكنيسة
األنغليكانية ،وانفجر املحتشدون أمام القرص بالبكاء وسط صمت مطبق خيّم
عىل املكان ،يف حني بثّت هيئة اإلذاعة الربيطانية «بي بي يس» النشــيد الوطني
الربيطاني ،ويتوقع أن يستمر الحداد الوطني العام يف اململكة ملدة  12يوماً ،عىل
أن تت ّم مراسم دفن امللكة خالل عرشة أيام.
يف الغضون ،تقاطرت رسائل التعزية واإلشــادات بامللكة إليزابيث من كل
أنحاء العالم.
وأعرب البيت األبيض عن تعاطفه مع عائلــة امللكة إليزابيث الثانية ومع
شــعب اململكة املتحدة» ،عىل ما أعلنت الناطقة باسم الرئاسة األمريكية كارين
جان بيار ،وقال الرئيس جو بايدن إن إليزابيــث الثانية كانت «امرأة دولة ذات
وقار وثبات ال مثيل لهما».
وأشــاد الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون بامللكــة الراحلة ،معتربا ً انها
«صديقة لفرنسا وملكة للقلوب» طبعت «بالدها والقرن إىل األبد».
من جهتها ،قالت رئيســة وزراء اسكتلندا نيكوال ســتورجن التي تؤيّد
استقالل بالدها عن بقية اململكة املتحدةّ ،
«إن رحيل إليزابيث الثانية كان لحظة
حزينة بالنسبة إىل اململكة املتّحدة ومنظمة الكومنولث والعالم».
أما ،رئيس وزراء كندا جاســتن ترودو فأكد أن اليزابيث الثانية شــكلت
«حضورا ً دائما» يف حياة الكنديني و»ستبقى إىل األبد جزءا ً مهما ً من تاريخ بلدنا».
بدوره ،وصف الرئيس االيرلندي مايكل هيغينز ملكة بريطانيا بأنها كانت
«صديقــة مميزة اليرلندا» ،معتربا ً أن «تأثريهــا كان كبريا ً عىل أوارص التفاهم
املتبادل» بني الشعبني.
من جهته ،اعترب الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينســكي أن وفاة امللكة
اليزابيث «خسارة ال تعوّض» معربا ً عن «حزنه العميق» لهذا النبأ.
وأبدى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي «أمله» لوفاة اليزابيث الثانية ،وكتب
عىل «تويرت» أن امللكة الراحلة «جســدت قيادة ملهمة ألمتها وشعبها» ،مضيفا ً
أنها «جسدت الكرامة يف حياتها العامة».
واعترب الرئيس األملاني فرانك فالرت شتاينماير ان امللكة الراحلة كانت رمزا ً
لـ»املصالحة» مع املانيا وساهمت يف «تضميد جروح» الحرب العاملية الثانية.
أما األمني العام لألمم املتّحدة أنطونيو غوترييش ،فأشاد باملزايا التي تمتّعت
بها مــن «فضيلة ونعمة وتفان» ،منوّها ً «بحضورها املثري للطمأنينة عىل مدى
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عقود من التغيري الكبري».
منــذ توليها العرش خلفا ً لوالدها امللك جورج الســادس يف  ،1952وكانت
حينها يف سن الخامسة والعرشين ،صارت اليزابيث الثانية رمزا ً لالستقرار عرب
األزمات واملحطات املختلفــة يف تاريخ اململكة املتحدة .وعارصت رجاال ً كبارا ً يف
السياسة مثل نهرو وشارل ديغول ومانديال الذي كان يدعوها «صديقتي».
خالل حكمها ،شهدت عىل بناء جدار برلني ،ثم سقوطه ،والتقت  12رئيسا ً
أمريكياً.
آخر الصور التي التقطت لها كانت لدى تعيينها تراس رئيســة وزراء ،هي
الخامسة عرشة يف عدد رؤساء وزراء بريطانيا الذين عينتهم.

بلينكن في كييف :تقدّم واضح على األرض

ولفتت إىل أن الهجوم املضاد ألوكرانيا بعد نحو سبعة أشهرعىل بدء الحرب
وإعالن الرئيس فولوديمري زيلينسكي أمس األول عن استعادة كييف العديد من
املواقع يف منطقة خاركيف.
ً
طالبة عدم الكشف عن هويتها أن «كل املساعدات
وأضافت املسؤولة األمنية
األمنية تهدف إىل املســاهمة يف ضمان نجاح أوكرانيــا يف الهجوم املضاد ...وإذا
نجحوا ،سيكون ذلك مهمّ ا ً جدا ً من حيث كيفية تطور الحرب».
وكان وزير الدفاع األمريكي لويد أوســتن قد أشاد خالل اجتماع أمس مع
حلفاء يف قاعدة رامشــتاين بأملانيا ،بـ»النجاح الواضح» للقوات األوكرانية يف
ميدان املعارك .وقال أوســتن إن «الواليات املتحــدة ال تعمل من أجل الدفاع عن
أوكرانيا فقط بل عن كامل النظام الدويل» .وأعلن عن مساعدة عسكرية إضافية
بقيمة  657مليون دوالر تتضمن عتادا ً وذخائر.
كما وافقت الواليات املتحدة الخميس عىل مســاعدة جديدة بقيمة ملياري
دوالر بشــكل قروض وهبــات اىل أوكرانيا والدول املجــاورة لها لرشاء معدات
عسكرية أمريكية بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية .ومن بني تلك الدول مولدافيا
وجورجيا اللتان تضمان مناطق إنفصالية مدعومة من روسيا ،إضافة إىل دول
البلطيق إســتونيا والتفيا وليتوانيا ،والبوسنة حيث تصاعد التوتر مع قادة من
رصب البوسنة مدعومني من روسيا.
ميدانياً ،أفاد الجيــش األوكراني أمس أنه اســتعاد مناطق وبلدات كانت
تســيطر عليها موســكو يف جنوب أوكرانيا ويف دونباس ،باإلضافة إىل تحقيق
تقدم يف منطقة خاركيف .وقال أحد ضبــاط قيادة األركان األوكرانية أوليكيس
جرومــوف ،إن قوات كييــف اخرتقت الخطوط الروســية «بعمق» يف الجنوب
و»حررت مناطق عدة «.
أمــا يف دونباس فحققــت تقدما ً كما قــال يف مناطق يف كراماتورســك
وسلوفيانسك.
وعىل الجبهة الشــمالية الرشقية ،أعلن الجيش األوكراني أنه أحرز تقدما ً
باستعادته بلدات يف منطقة خاركيف.
ورصّ ح الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينســكي يف تسجيل الفيديو« :هذا
األسبوع لدينا أخبار سارة من منطقة خاركيف» .وتحدث عن «بلدات رفع فيها
العلم األوكراني مجدداً» رافضا ً تسميتها.
وكان مراقبــون تحدثوا يف األيام األخرية عن اخــراق للقوات األوكرانية يف
منطقة خاركيف ،حيث احتل الجيش الــرويس املنطقة جزئيا ً منذ بدء الغزو يف
 24شــباط .وتستهدف املدينة التي تحمل االسم نفسه وتعد ثاني أكرب مدينة يف
أوكرانيا ،بانتظام بقصف يسقط فيها ضحايا ،لكن قوات موسكو لم تنجح يف
االستيالء عليها.
ويف ســياق متصل بالحرب األوكرانية وتأثريها عىل الدول املحيطة ،أعلنت
موسكو أمس أنها أمرت دبلوماســيا ً رومانيا ً بمغادرة البالد ،ردا ً عىل طرد أحد
دبلوماسييها من بوخارست.
وتصنف موسكو رومانيا ،مثلها مثل دول أخرى أعضاء باالتحاد األوروبي،
«دولة غري صديقة» ،بعدما فرضت عقوبات عىل روسيا إثر غزوها ألوكرانيا.

طهران تهاجم تقرير "غروسي" وباريس تأسف...

إىل ذلك ،رفضت إيــران أمس ،تقرير الوكالة الذريــة واعتربت أنه «تكرار
لقضايا واهية» ،بعدما قالت الوكالة إنها ال تستطيع ضمان أن برنامج طهران
النووي «سلمي حرصاً».
وقال املتحدث باسم منظمة الطاقة النووية اإليرانية بهروز كمالوندي ،يف
بيان ،إن «التقرير الفصيل ليس ســوى تكرار للقضايا الواهية السابقة ،والتي
أعِ دّت ألغراض موجّ هة سياسياً» .وأضاف« :ســتقوم إيران بتقديم رد قانوني
دامــغ عىل هذا التقرير» ،خالل اجتماع مجلس حــكام الوكالة الدولية للطاقة
الذرية يف فيينا من  12إىل  16أيلول.
كما ح ّذر كمالوندي من «تحركات وســائل إعالم دولية لتحريف العبارات
الغامضة واملشحونة بتفاصيل غري رضورية أدرجها املدير العام للوكالة رافاييل
غرويس تعمدا ً يف تقريره األخري ،وذلك إلثارة أجواء إعالمية ســلبية ضد برنامج
إيران النووي السلمي».
وخلص املتحدث باســم املنظمة االيرانية ،اىل أن «استئناف نظام التحقق
السابق يقتيض عودة جميع االطراف اىل تعهداتها املنصوصة يف االتفاق النووي»،
مبينا ً انه «ال يمكن التوقع من ايــران ان توافق عىل الرقابة الخارجة عن اطار
اتفاق الضمانات ،وسط امتناع االطراف االخرى عن تنفيذ التزاماتها واستمرار
الحظر الظالم املفروض عىل الشعب االيراني».
من ناحية أخرى ،ح ّذر ممثل روسيا لدى املنظمات الدولية يف فيينا ميخائيل
أوليانوف الدول الغربية يف الوكالة الدولية من إصدار قرار جديد يدين إيران خالل
اجتماع محافظي الوكالة األسبوع املقبل .وأضاف يف تغريدة عىل «تويرت» أن مثل
هذا القرار ستكون له نتائج عكسية للغاية أسوة بقرار مجلس أمناء الوكالة يف
حزيران املايض ،والذي حذرت روسيا من التصويت عليه ،حسب قوله.
ويف املقابل ،أعلن املتحدث باسم مجلس األمن القومي يف البيت األبيض ،جون
كريبي أمسّ ،
أن الرئيس األمريكي جو بايدن يريد التأكد من أن الواليات املتحدة
لديها «خيارات أخــرى متاحة» ،لضمان عدم امتالك إيــران القدرة عىل صنع
أسلحة نووية ،إذا فشلت جهود إحياء االتفاق النووي اإليراني لعام  .2015وشدد
عىل ّ
أن واشــنطن ســتظل تواصل الضغط من أجل معاودة تنفيذ االتفاق لكن
صربها «ليس أبدياً» ،مضيفاً« :عىل الرغم من أن (بايدن) رعى املسار الدبلومايس
وشجعه ودفع باتجاهه ،فقد نقل لبقية اإلدارة أنه يريد ضمان أن لدينا خيارات
أخرى متاحــة لتحقيق هذه النتيجة األكيدة ،وهي عدم حيازة إيران القدرة عىل
إنتاج أسلحة نووية».
أما عىل خط األزمة األلبانية اإليرانية ،فأدان «حلف شمال األطليس» أمس،
الهجوم اإللكرتوني الذي اســتهدف ألبانيا مؤخرا ً والذي ألقت واشنطن ولندن
وتريانا باللوم فيه عىل إيران ،يف وقت فتشت فيه رشطة مكافحة اإلرهاب يف ألبانيا
السفارة اإليرانية يف تريانا بعد إخالئها وقيام دبلوماسيني إيرانيني بحرق وثائق
داخلها يف وقت مبكر الخميس قبل ساعات من مغادرتهم األرايض األلبانية ،إثر
قطع العالقات بني البلدين.
وقال «مجلس شمال األطليس» الذي يض ّم ممثلني للدول األعضاء يف الحلف
وعددها  ،30يف بيان« :ندين بشــدة مثل هذه األنشطة السيربانية الخبيثة التي
تهدف إىل زعزعة استقرار حليف وإلحاق الرضر بأمنه ،وتعطيل الحياة اليومية
للمواطنني» .وأضــاف أن «الحلف والحلفاء يدعمــون ألبانيا يف تعزيز قدراتها
الدفاعية اإللكرتونية ملقاومة وصد مثل هذه األنشــطة الســيربانية الخبيثة يف
املستقبل».
وقطعت ألبانيا العالقات الدبلوماسية مع طهران أمس األول ،وحمّ ل رئيس
الوزراء إيدي راما ،طهران املســؤولية عن الهجوم اإللكرتوني الذي وقع يف تموز
املايض ،وأمهل دبلوماسييها  24ساعة إلغالق السفارة ومغادرة البالد.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة

9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
أفقيا:

 – 1رئيس أميركي راحل.
 - 2فنان لبناني.
 - 3خاطر وذهن  -بئر باألجنبية
 ضمير متصل. - 4سعل  -نعم بالروسية  -أو
باألجنبية.
 - 5يعترف بالحق  -عاصمة
دولة أوروبية.
 - 6طالء  -غطاه وحجبه.
 - 7إقليد.
 - 8األب.
 - 9لص  -نصل الرمح.

عموديا :
 – 1رئيس دولة كبرى.
 - 2يطارده  -للندبة.
 - 3انحراف  -رغب وأراد وأحب.
 - 4حاجز  -رياء.
مختف  -مرتفع.
-5
ٍ
 - 6صوف باألجنبية  -هواجس.
 - 7بذر األرض  -فحص.
 - 8رسام فرنسي راحل  -للنفي.
 - 9حلم ورزانة  -صالح وأوقف
القتال إلى حين.

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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حلول العدد السابق
أفقيا – 1 :رستم باشا  - 2 -نعوم باشا  - 3 -ادبه  -نعال  - 4 -لي
 وله  -را  - 5 -كاتبه  - 6 -ونش  -باندا  - 7 -كر  -لم  - 8 -غد -سامرها  - 9 -واصا باشا.
عموديا - 1 :الكونغو  - 2 -سنديان  -دا  - 3 -تعب  -تشك - 4 -
موهوب  -رسا  - 5 -بم  -لهب  -اب  - 6 -ابنه  -اوما  - 7 -شاع  -دن
 -رش  - 8 -اشار  -دلها  - 9 -االباما.
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الشباب الواعد والكرة الجميلة
إسبانيا...
ُ

مـوند

يـــاليــات

على مسافة أقل ّ من ثالثة أشهر من مونديال قطر
وإبتداء من اليوم،
 ،2022تنشر «نداء الوطن» أسبوعيًا،
ً
ّ
مفصلة عن أبرز المنتخبات المشاركة ،خصوصًا
تقارير
ّ
المرصعة بالذهب،
تلك التي سبق لها رفع الكأس
ّ
المرشحة بإستمرار إلحراز اللقب
وتعدّ من المنتخبات
العالمي المرموق .وسيشمل التقرير عن كل ّ
منتخب:

 - 1انجازاته السابقة في كأس العالم.
 - 2أبرز الالعبين الذين مثّلوه منذ إنطالق المونديال،
 - 3نجومه الحاليون ووضعهم خالل هذا العام،
 - 4مشواره في التصفيات،
 - 5نقاط قوته،
 - 6نقاط ضعفه،
 - 7حظوظه.

رالـــف شـــربل

1
2

يف هذه الحلقة من موندياليّات ،سوف نتحدّث عن املنتخب اإلسباني املتجدّد.
إنجازاته السابقة يف كأس العالم :فاز بالبطولة م ّرة
واحدة يف تاريخه يف العام  2010عىل حساب هولندا بهدف
ّ
الرسام أندريس انييستا ،وكان هذا النهائي الوحيد الذي
خاضه منذ إنطالق البطولة.

أبــرز الالعبــن
الذيــن مثّلــوه منذ
انطالق املونديال:
راوول
غونزاليــس :ثانــي
أفضــل هــدّاف يف تاريخ الـــ "فوريا
روخا" برصيد  44هدفا ً يف  102مباراة
دوليــة .مثّل اســبانيا يف ثالث كؤوس
عالم يف أعوام  1998و  2002و .2006
يُعترب أفضــل مهاجــم يف تاريخ بالد
"رسفانتس".
 أندريس انييستا :يعتربه الكثريونأفضل العب يف تاريخ إســبانيا ،اشتهر
بتح ّكمــه املذهــل بالكــرة وصناعته
اللعب بدهاء قــ ّل نظريه .أبرز إنجازاته
الجماعية مــع منتخب بالده هو الفوز
بــكأس األمم األوروبيــة م ّرتني عامَ ي
 2008و  2012وبمونديــال .2010
أمّ ا أبرز انجازاتــه الفردية فهو ظفره
بجائــزة أفضل العــب يف نهائي يورو
 ،2012وجائــرة أفضل العب يف بطولة
يورو  ،2012وتســجيله هــدف الفوز
بمونديال  2010عىل حساب هولندا.
 تشــايف هرينانديــز :أحــد أبرزعنارص الجيل الذهبي الذي فاز باليورو
م ّرتــن وبمونديــال  .2010هو رمز

3

نجومه الحاليون
ووضعهــم خالل
هذا العام:
 ســرجيوراموس :هــو أكثر
العــب مثّــل املنتخــب
االســباني يف التاريــخ حيث لعب
حتــى اليــوم  180مبــاراة دولية
سجل فيها  23هدفاً .فاز بمونديال
 2010وباليورو  2008و 2012وت ّم
إختيــاره ضمن التشــكيلة املثالية
ملونديــال  2010و يــورو .2012
هو أحد أبــرز املدافعــن الهدافني
عىل م ّر العصور .غــاب عن اليورو
 ،2020ومن املحتمــل غيابه أيضا ً
عن مونديال  2022بســبب معاناته
من كثرة االصابات والغيابات .كان
موســمه األول مع فريــق باريس
سان جريمان الفرنيس كارثياً ،فقد
ع ّكرته اإلصابات املتك ّررة.
 ســرجيو بوسكيتس :ما زالحتى يومنا هذا أحــد أفضل العبي
االرتــكاز يف العالم .فــاز بمونديال
 2010واليورو  .2012تألق بشــكل
الفت يف اليورو  .2020وجود املدرب
تشايف هرينانديز عىل دكة بدالء نادي
برشلونة ســاهم يف لعب بوسكيتس
دورا ً كبريا ً جدا ً يف البارسا هذا العام،
حيث يعوّل عليه كثريا ً زميله السابق
يف خط وسط النادي الكتالوني.

"التيكــي تاكا" ،وقد اســتطاع بفضل
رؤيته ودقة تمريراته قيادة االســبان
اىل األمجــاد .فاز بجائرة أفضل العب يف
بطولة يورو .2008
 ايكر كاسياس :يُعترب "القديس"من أبرز ركائز الجيل الذهبي للمنتخب
االســباني وأحد أفضل ح ّراس املرمى
عىل م ّر العصور .حمى عرين "الفوريا
روخا" يف أربع موندياالت أعوام 2002
و 2006و 2010و 2014ويف ثــاث
كؤوس أمم أوروبا أعوام  2004و2008
و .2012فاز بمونديال  2010وباليورو
 2008و .2012حــاز عىل جائزة أفضل
حارس مرمى يف مونديــال  2010وت ّم
اختيــاره أفضل حارس مرمى يف العالم
خمس مــ ّرات أعــوام ،2009 ،2008
 2011 ،2010و.2012
 دافيد فيــا :هو الهدّاف التاريخيللمنتخب االسباني برصيد  59هدفا ً يف
 98مباراة دولية .فاز مع منتخب بالده
بكأس األمــم األوروبية يف العام 2008
وبكأس العالم  ،2010حيث كان هداف
اليورو  2008برصيد خمســة أهداف،
وهداف مونديال  2010بالتســاوي مع
توماس مولر وويسيل سنايدر ودييجو
فورالن برصيد خمسة أهداف.
 ف ّران توريس :فرض نفســهأحد أبرز نجوم املنتخب االسباني يف
قيايس من خالل تســجيله 13
وقت
ّ
هدفا ً يف  28مباراة دولية ،ال ســيما
أهدافه يف مرمى أملانيــا ويف اليورو
 .2020إنتقالــه اىل البارســا كان
"رضبــة مع ّلم" وســاهم يف تثبيت
مكانته ضمن تشــكيلة "املاتادور"
االسباني.
 بيــدري :هــو أفضــل العباســباني يف الوقت الحــايل .فرض
نفســه النجــم األول للمنتخــب
االسباني خالل اليورو  .2020يمتلك
فنيات مميّــزة باالضافة اىل لياقته
البدنية العاليــة وقدرته عىل تحمّ ل
ضغط املباريــات واملواعيد الكربى
رغم صغر ســنّه .قدّم مســتويات
مميزة مع برشــلونة فأصبح النجم
األول للفريق بعد رحيل األرجنتيني
ليونيــل مييس .تــ ّم اختياره ضمن
التشكيلة املثالية ليورو  ،2020كما
فــاز بجائزة أفضل العب شــاب يف
يورو .2020
 جــوردي ألبا :فــاز باليورو 2012حيث ســجل هدفا ً يف املباراة
النهائية أمــام ايطاليا .تراجع بدنيا ً
هذا العام ،لكنّه ال يزال أحد العنارص
املهمة يف هــذا املنتخب نظرا ً لتمتعه
بقدرات فنيــة مميزة وبخربة كبرية
جداً.

4

مشــواره يف التصفيــات :تصــدّر
مجموعتــه وتأهل مبــارشة اىل العرس
العاملي ،حيث تم ّكن من جمع  19نقطة
من ســتة انتصارات وتعادل وحيد ،ولم
يتجــ ّرع طعم الهزيمة ســوى م ّرة واحدة
فقط أمام الســويد التي ح ّلت يف املرتبة الثانية وفشــلت يف
ّ
التأهل اثر خســارتها أمام بولندا يف امللحق .ســجّ ل املنتخب
االسباني  15هدفا ً يف ثماني مباريات ولم تهتز شباكه سوى
خمس م ّرات.

أندريس أنييستا مسج ً
ال هدف الفوز في نهائي مونديال 2010

5

نقاط قوته :يف البداية ،الروح الجماعية
التي يتمتّــع بها الفريق وعدم الرتكيز عىل
العب واحــد .كذلك وجود جيــل رائع من
الالعبني الشــباب املميزيــن ،نذكر منهم
بيدري وجايف وأداما تراوري وأنسو فاتي ،من
أن ننىس تفوّق الالعبني االســبان فنيا ً عىل بقيّة
د و ن
الالعبني ،فهم أفضل من يتح ّكم بالكرة.
أخرياً ،وجــود املدرب لويس انريكي عــى دكة البدالء فهو
الرجل املناسب يف املكان املناسب.

6

دافيد فيا أفضل هدّاف في تاريخ المنتخب اإلسباني

نقاط ضعفه:
نقــص
أوالً،
الخربة الذي بدا
جليــا ً يف نهائي
األمــم
دوري
األوروبية أمام فرنسا
ونصف نهائي يــورو  2020أمام
ايطاليا.
ثانياً ،اللمســة األخرية ،بسبب
عدم امتالكه رأس حربة يســتطيع
التعويل عليه ،فألفارو موراتا يهدر
الكثري من الفرص السهلة ،وعروضه
يف اليورو  2020خري دليل عىل ذلك.

7

بيدري نجم المنتخب اإلسباني

حظو ظــه :
بعد أدائــه املميز
اليــورو
يف
ودوري
2020
األمــم األوروبية
ملوسم 2021/2020
وتقديمه كــرة قــدم جميلة جدا ً
أعــادت اىل األذهــان الحقبــة
الذهبية التي فازت باليورو مرتني
وبمونديال  ،2010سيكون مرشحا ً
لتصــدّر مجموعته عىل حســاب
أملانيا وبلوغ الدور ربع النهائي عىل
أق ّل تقدير.
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"فالشينغ ميدوز" :ألكاراز  -تيافو في نصف النهائي
يخوض اإلســباني كارلــوس ألكاراز
الدور نصــف النهائــي للمــرة االوىل يف
البطوالت الكربى حيث يتواجه مع االمريكي
فرانســيس تيافــو ،بعد فــوز ماراثوني
مثــر عىل اإليطايل يانيك ســينر يف بطولة
"فالشينغ ميدوز" األمريكية لكرة املرضب.
وبعدمــا وصــل اىل ربــع نهائي آخر
البطوالت األربع الكربى يف أوّل مشــاركة له
العام املايض ،نجح ألكاراز ،املصنف ثالثا ً يف
البطولة ورابعــا ً يف العالم ،يف تحقيق أفضل
نتيجة له يف الـ"غراند ســام" عن  19عاما ً
ببلوغه نصف النهائي ،بعد فوزه عىل سينر
الحادي عرش  3-6و 7-6و 7-6و 5-7و.3-6
واســتغرقت املواجهة  5ساعات و15
دقيقة وكانت قريبة جدا ً من أطول مباراة
يف تاريخ البطولة ( 5ســاعات و 26دقيقة
يف نصف النهائي العام  1992بني السويدي
شتيفان إدبرغ واألمريكي مايكل تشانغ).
ويلتقي ألكاراز يف نصف النهائي ،مع
طموح الوصول اىل مبــاراة اللقب والرتبع
عىل صــدارة تصنيــف رابطــة الالعبني

املحرتفني ،تيافو الــذي يبلغ بدوره نصف
النهائي للمــرة االوىل يف البطوالت الكربى،
بتغلبه عىل الرويس أندري روبليف التاسع
 6-7و 6-7و.4-6
وحســم تيافو ( 24عامــاً) ،اللقاء يف
ســاعتني و 36دقيقة ،ليبقي عىل آماله يف
أن يكون أول أمريكي يتوّ ج يف "فالشــينغ
ميدوز" منذ أرثر آش يف العام .1968
وبات روبليف ،الذي توقف مشواره يف
ربع النهائي للمرة السادســة يف الـ"غراند
ســام" ،الضحية الكربى الثانية لتيافو يف
البطولة بعد اإلســباني رافايل نادال ،الذي
خرج عىل يده من الدور الرابع وفشــل يف
مواصلة ســعيه للفوز بلقبه الكبري الثالث
للموسم والثالث والعرشين يف مسريته.
ولدى الســيدات ،بلغت البولونية إيغا
شــفياتيك ،املصنفــة أوىل ،نصف النهائي
األول يف "فالشــينغ ميــدوز" ،لتواجــه
وللمرة الرابعة يف  2022البيالروسية أرينا
سابالينكا السادسة.
وحسمت شفياتيك ( 21عاماً) تأهلها

إيكاردي إلى غلطة سراي
وصل املهاجم األرجنتيني
ماورو إيــكاردي غري املرغوب
بــه يف نــادي باريس ســان
جرمان ،بطل الدوري الفرنيس
لكــرة القدم ،إىل اســطنبول
تمهيــدا ً النتقالــه إىل غلطة
رساي الرتكي باإلعارة ملوسم
واحد.
وبحســب صحيفــة
"فاناتيك" الرياضية الرتكية،
ســيتكفل غلطة رساي بدفع
 3ماليــن يورو مــن الراتب
الســنوي االجمايل للمهاجم
األرجنتيني ( 8ماليني يورو).
وبعدما انضم إىل ســان جرمان عىل ســبيل اإلعارة من إنرت
اإليطايل يف العام  ،2019عرف إيكاردي الذي تأســس يف برشــلونة
االسباني ،بدايات قوية ما دفع ادارة نادي العاصمة إىل التعاقد معه
نهائيا ً يف العــام  2020يف مقابل صفقة قدرت حينها بـ 50مليون
يورو.
غــر أن عالقته املتوترة مع زوجته ووكيلــة أعماله واندا نارا
أثرت كثريا ً عىل مغامرته يف ســان جرمان ،ليخرس مركزه األسايس
يف التشكيلة.
وســجل مهاجم ســمبدوريا ( )2013-2011وإنرت (-2013
 )2020الســابق  38هدفا ً يف  92مباراة بقميص ســان جرمان يف
مختلف املسابقات ،منها خمسة أهداف فقط يف املوسم املايض.
واحتل غلطة رساي األكثر تتويجا ً يف تركيا ،املركز الثالث عرش
يف الدوري املوسم املايض ،يف أسوأ ترتيب يف تاريخه( .أ ف ب)

روزه مدرّبًا لاليبزيغ
عَ ّي اليبزيغ األملاني ماركو روزه
مدربا ً للفريــق يف صفقة تمتد حتّى
العام  ،2024غــداة اقالة اإليطايل-
االملاني دومينيكو تيديســكو بسبب
تردي النتائج .ولــد روزه يف اليبزيغ
ودافع كالعب بــن العامني 1995
و 2000عــن ألوان نــادي املدينة،
وواصــل العيش فيها منذ اقالته من
مهامه الفنية يف الصيف مع فريقه
السابق بوروسيا دورتموند.
وســيرشف روزه عىل اليبزيغ
يف أوىل مبارياته عىل أرضه بمواجهة فريقه الســابق دورتموند غداً ،ضمن
منافســات املرحلة السادســة من الدوري املحيل ،قبــل أن يح ّل ضيفا ً يف
االســبوع التايل عىل فريقه السابق اآلخر بوروسيا مونشنغالدباخ (-2019
 .)2021وأقيــل روزه من منصبه مع دورتموند عــى رغم قيادته الفريق
للمركز الثاني يف املوسم املايض .وفاز روزه مع سالزبورغ النمسوي ،بلقب
الدوري املحيل مرتني قبل انتقاله إىل "البوندسليغا".
وأشارت صحيفة بيلد االملانية اىل أن روزه وصل امس إىل اليبزيغ قادما ً
من سالزبورغ ،حيث شاهد صاحب األرض يخرج بتعادل أمام ميالن اإليطايل
 1-1يف الجولة االوىل من دور املجموعات ملسابقة دوري أبطال أوروبا.
وسيعاون روزه ،الذي بدأ مســرته التدريبية مع لوكوموتيف اليبزيغ
موسم  ،2013-2012عدة مساعدين منهم الالعب السابق ألكسندر زيكلر
وفرانك غيديك وماركو كورث( .أ ف ب)
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أخبار سريعة
ثالث لوائح إنتخابية؟

ألكاراز في مباراته وسينر (أ ف ب)

اىل نصف النهائي بعدما تخطت األمريكية
جيسيكا بيغوال الثامنة  3-6و.6-7
وتأمل شفياتيك ،الفائزة بلقب بطولة
روالن غــاروس للعام الثاني عىل التوايل ،يف
أن تحقق فوزها الرابع أيضا ً هذا العام عىل

منافســتها املقبلة ســابالينكا التي بلغت
نصف نهائــي البطولــة األمريكية للعام
الثاني عىل التوايل ،بفوزها عىل التشــيكية
كارولينا بليشــكوفا وصيفة نسخة العام
 2016بنتيجة  1-6و( .6-7أ ف ب)

كأس ديفيس :لبنان يستضيف موناكو
نهاية األسبوع المقبل

يردّد رئيس اإلتحاد اللبناني للكرة
الطائرة المستقيل وليد القاصوف
أمام عدد من أصدقائه وحلفائه ّ
أن
االنتخابات المقبلة للعبة ستُعيده
الى رئاسة االتحاد مع كامل أعضاء
اللجنة اإلدارية الحالية المطعون
في شرعيتها ،معربا ً عن تفاؤله
وإرتياحه للثقة التي ستمنحه إياها
الجمعية العمومية للعبة مجدداً.
وعلمت صحيفتنا ّ
أن ثالث لوائح
قد تخوض المعركة االنتخابية
المرتقبة ،األولى برئاسة القاصوف،
"معارضة" سيترأسها
والثانية
ِ
أو يدعمها رئيس نادي السفارة
األميركية الرياضي أسعد النخل،
والثالثة "شبابيّة" ممتعِ ضة من
أداء اإلتحاد برئاسة جون أبو جودة
نجل أمين عام اإلتحاد المستقيل
عصام أبو جودة.

دوري ّ كرة القدم

الفريق اللبناني الذي واجه سويسرا في آذار الفائت

ُ
ســيخوض لبنان مواجهة
مهمّ ة مع موناكو ضمن مسابقة
كأس ديفيــس يف التنس يومَ ي
الجمعة والســبت  16و 17أيلول
الجاري عىل ملعب جامعة سيدة
اللويــزة (ذوق مصبــح) ،وذلك
يف رحلــة العــودة اىل املجموعة
العامليــة األوىل ،حيث تندرج هذه
املواجهة ضمن املجموعة الثانية
من املســابقة ،إذ ّ
إن الفائز فيها
سيلعب يف الدور االقصائي يف آذار
املقبل بمواجهــة خصم تحدّده
القرعة الحقــاً ،ويف حال فوزه،
يتأهل اىل املجموعة األوىل.
وســبق للبنــان أن كان يف
مصــاف املجموعــة األوىل ،لكن

خســارته أمام ســويرسا عىل
أرضهــا يف آذار الفائــت جعلته
يســقط اىل املجموعــة الثانية.
وتبدو حظوظ لبنان كبرية بالفوز
عىل موناكو التي تحت ّل املركز 62
يف تصنيف االتحاد الدويل للتنس،
بينما يحت ّل لبنان املرتبة .42
وســيدافع عن ألوان الفريق
اللبناني الالعبون بنجامني حسن
(املصنــف رقــم  293عاملياً)،
وهــادي حبيــب (املصنف رقم
 ،)358وحسن ابراهيم (املصنف
رقم  ،)1666وروي تابت وتميم
حــاّق ،إضافــة اىل مصطفى
الناطور (العب إحتياط) ،بقيادة
املــدرب الوطني فادي يوســف

(العب دويل ســابق مثّل لبنان يف
كأس ديفيس) ،أما العبو موناكو
فهم فالنتني فاشــرو (مصنف
 271يف العالم) ،ولوكاس كاتارينا
(مصنف رقم  ،)498وهوغو نيس
(املصنف رقــم  )1101ورومان
ارنيــودو ،بقيادة املــد ّرب غيوم
كويار.
وســتصل بعثة موناكو اىل
بريوت بعد غد األحــد ،ث ّم يعقد
االتحاد اللبنانــي للتنس مؤتمرا ً
صحافيــا ً األربعــاء املقبــل يف
جامعة سيدة اللويزة لإلعالن عن
التفاصيــل املتعلقة باللقاء ،عىل
أن تجرى عملية سحب القرعة يف
اليوم التايل.

تفتتح اليوم المرحلة الثانية من
الدوريّ اللبناني لكرة القدم
للدرجة األولى بثالث مباريات،
فيلعب الشباب الغازية مع
التضامن صور على ملعب انصار
في الجنوب ،واإلخاء األهلي عاليه
مع الصفاء على ملعب جونية
البلدي ،وطرابلس الرياضي
مع البرج على ملعب األول في
الشمال .وتستكمل المرحلة غدا ً
بلقاء واحد يجمع فريقي شباب
الساحل والحكمة على ملعب بلدية
بحمدون ،وتختتم األحد بمباراتَين،
األولى بين العهد والنجمة في قمّ ة
المرحلة في جونية ،والثانية بين
األنصار والسالم زغرتا على ملعب
المرداشية .وتقام جميع المباريات
الساعة الرابعة بعد الظهر.

حجازي :البرج منافس

تشلسي يُعيّن بوتر خلفًا لتوخل
أعلــن نــادي تشــليس
االنكليزي تعيني غراهام بوتر،
مدرب برايتون الحــايل ،مديرا ً
فنيــا ً جديدا ً له خلفــا ً لألملاني
املقــال توماس توخــل ،بعقد
مدته خمس سنوات.
وكان تشليس أحدث صدمة
االربعاء بإقالة توخل ،بعد نحو
 20شهرا ً من وصوله اىل لندن يف
فرتة قــاده فيها اىل لقب دوري
أبطال أوروبا  ،2021بســبب
ســوء النتائج يف مطلع املوسم
الجديد بعد اإلنفــاق الكبري يف
سوق االنتقاالت الصيفية.
ويعترب بوتــر ( 47عاماً)
من أفضل املدربــن يف إنكلرتا
مع الفــرق املتواضعة ويقدم
كرة قدم جذابة ،ونجح املوسم
املــايض يف قيــادة برايتون اىل
أفضل ترتيب لــه عىل اإلطالق

يف الدوري االنكليــزي بإنهائه
املوسم يف املركز التاسع ،ويحتل
راهنا ً املركز الرابع.
وأقــال تشــليس توخل يف
أعقاب الهزيمــة أمام مضيفه
دينامو زغرب الكرواتي 1-صفر
الثالثاء املــايض ،يف افتتاح دور
املجموعات مــن دوري أبطال
أوروبــا ،فيمــا أشــارت عدة
تقارير يف بريطانيا اىل أن االقالة
لم تكن مرتبطة بهذه الخسارة،
بل كان قرارا ً اتُخذ مسبقا ً بعد
خالفات مع املالكني الجدد ،عىل
رأسهم االمريكي تود بوييل.
وكان توخــل وصــل اىل
تشليس يف كانون الثاني 2021
خلفــا ً لفرانك المبــارد ،وقاد
الفريــق بعد أشــهر فقط اىل
لقب دوري االبطال عىل حساب
مانشسرت سيتي يف النهائي.

وســيقود بوتر تشليس يف
املباراة االوىل خارج ارضه ضد
فولهام يف الــدوري املمتاز غداً،
قبل أن يســتقبل ســالزبورغ
النمســوي يف الجولــة الثانية
من دوري ابطــال اوروبا يوم
االربعاء املقبل.
(أ ف ب)

أكد المد ّرب فؤاد حجازي
المستشار الفني لرئيس نادي
البرج فادي ناصر لصحيفتنا ّ
أن
الفريق هذا الموسم أفضل بكثير
من الموسم السابق ،وذلك بعد
تعزيز صفوفه بنخبة من الالعبين
المعروفين .أضاف :أصبح لدينا
 24العبا ً يتمتعون بالمستوى الفني
نفسه ،وهذا ما لمسناه في مباراتنا
األخيرة أمام السالم زغرتا ،عندما
استبدل المدير الفني أسامة الصقر
في ربع الساعة األخير العبَي وسط
بآخ َرين نجحا في تحقيق الفوز.
وكشف حجازي ّ
أن الالعب الغاني
دينيس تيتة سيعود في المرحلة
الثالثة الى المالعب بعد أن يكون قد
تعافى تماما ً من اإلصابة.
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عمــــــــاد موســــــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

األصيل والرديف
تعليقا ً على الضجة المُثارة حول تعيين
محقق عدلي رديف إلى جانب القاضي طارق
البيطار ،كتب الشيخ نامي الخازن على
صفحته على الفايسبوك هذا البوست" :ما إلنا
ست سنين برئيس جمهورية معه رديفّ ،
هل
ّ
غصينا بالقاضي؟".
فالرئاسة األولى ،بحسب العارفين مستم ّرة،
خالفا ً للطبيعة ،برأسين ،واحد أصيل وواحد
رديف ،وبجسمين متناغمي الحركات ومكمّ لة
في آخر أسعد األوقات بتما ٍه يلغي فروقات
العمر و"فِ رق" َ
الشعر بينهما إلى درجة كبيرة.
ناهيك عن أن الرديف المتس ّلق سلم النجومية
يبدو صانع القرارات الكبرى في البلد وطابخ
توازنات الحكومات ومح ّرك ماكنات الدس ،كما
أن الرديف يستعمل مفردات األصيل نفسها.
والعكس صحيح .الرديف يهاجم المنظومة
الحاكمة (منذ العام  ) 1990يوم الثالثاء.
األصيل يهاجمها األربعاء .األرداف يهاجمونها
الخميس .الرديف يحمل على ميقاتي الثالثاء،
األصيل يعريه األربعاء .األرداف الموارنة
والكاثوليك "ينتفون" دولة الرئيس السني بين
الجمعة واألحد.
ال تعرف من يك ّز عن اآلخر .ما نعرفه
كشعب مسيّر أن الرديف "شنكل" األصيل يوم
دخال التاريخ معا ً من البوابات العريضة .ومعا ً
يخرجان كاألبطال األسطوريين ،ليعودا مجددا ً
إلى التاريخ والجغرافيا تحيط بهما صلوات
عاشقة آخر األوادم سهى قيقانو.
في الصراع مع العدو هناك جيش أصيل
وجيش رديف .األصيل يمسك الوضع والرديف
يفلته.األصيل يبث الطمأنينة بين اللبنانيين
والبديل يبث الرعب في صفوف اللبنانيين...
والصهاينة.
في وزارة الطاقة لكل أصيل رديف ،رديف
وليد وريمون ندى ،رديف ندى سيزار،
والجميع أرداف بوجود أصل الطاقة والنور في
لبنان جبران.
في وزارة العدل األصيل شكالً هنري
والرديف العمالني سليم جريصاتي.
في المدرسة ،مد ّرس الرياضيات األصيل
يفني عمره على اللوح ،والبديل يركض في
الفرص وراء الـ "جاردينيار" األصلية.
في حركة المحرومين ،يعتبر الرئيس نبيه
بري أصل الحرمان ،ومتى غاب ح ّل مكانه
رديف الوجع اإلنساني علي حسن خليل.
والنائب خليل هو رديف وزراء المال الشيعة
األصيلين في كل زمان ومكان.
في النقابات هناك عضو أصيل وعضو رديف.
في فرق كرة القدم حارس مرمى أصيل
وإثنان بديالن .أي رديفان.
ولكل أندية كرة السلة فريق أول وفريق
رديف.
وإذا اعتبرنا أن الله عز وج ّل هو أصل الكون،
فبديله أو المك ّلف بآخرتنا ،من بلدة البازورية.
وعند الروم األرشمندريت هو الرديف
والمتروبوليت األصيل.
في الرئاسة الثانية ،هناك نجيب ميقاتي،
أصيل إبن أصل .ورئيس حكومة رديف ناصع
األسنان ،طالع من مجلة "جميلتي" واسمه
عمر حرفوش.
قبل أن أسترسل في مطاردة األصالء والبدالء
استأذنت الشيخ نامي باستعمال "بوسته"
كمنطلق ،فع ّلق ضاحكا ً بلهجته المحببة "أش
أنا مسجل البوست بوزارة اإلقتصاد؟".

هـــــــــــــل
تعــــــــــلم

يوجد يف انكلرتا 170
مكانا ً مختلفا ً تحمل
جميعها اسم Cold
 Harborأي امليناء
البارد

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

كيم كارداشيان ُتطلق شركة استثمار
ّ
وســعت نجمة تلفزيــون الواقع كيم
كارداشــيان أنشــطتها يف عالم األعمال ،إذ
دخلت قطاعا ً آخر بعد مستحرضات التجميل
واملالبس الداخلية بإعالنها عن إنشاء رشكة
" "SKKY Partnersلالســتثمار يف األسهم
الخاصة.
وأوضحــت النجمــة األمريكيــة التي
اكتسبت شهرة واســعة من خالل برنامج
""Keeping up with The Kardashians

يف تغريدة عرب شــبكة "تويرت" أنها ّ
أسست
الرشكــة مع الخبــر يف هذا املجــال جاي
ســامونز .وأضافت أن والدتها كريس جينر
ستكون رشيكة يف هذه الرشكة.
وتسعى الرشكة الجديدة إىل االستثمار يف
عدد من القطاعات ومنها الرقمي واملنتجات
االســتهالكية والتجارة اإللكرتونية واإلعالم
والضيافة واملنتجات الفخمة.
(أ ف ب)

سماعات طبيّة تقرأ
ّ
ما خلف أقنعة الوجه

إنخفاض أعداد وحيد القرن
في كبرى المحميّات األفريقية
تشهد كربى املحميات الحيوانية يف
جنوب أفريقيا "كروغر بارك" إنخفاضا ً
مستمرا ً ومقلقا ً يف أعداد حيوانات وحيد
القرن ،حيــث فقدت  351حيوانا ً منها
منذ نهاية  ،2020أي ما نسبته نحو 12
يف املئة من مجمل هذه الحيوانات فيها.
وكانت املحمية تضم يف العام 2013
نحو عرشة آالف من هذه الثدييات ،مما
يعني تاليا ً أن  75يف املئة منها نفقت يف
أقل من عرش سنوات .وأفادت الحكومة
يف آب الفائت بــأن  259من حيوانات
وحيد القرن كانت ضحية الصيد الجائر
خالل األشهر الســتة األوىل من السنة.
وأوقفت السلطات  69شخصا ً بتهمة
الصيد غري املرشوع واالتجار بالقرون،

بينهــم  13يف "كروغر بــارك" .وما
يشــجع هذا الصيد هو الطلب املتأتي
من آســيا حيث تُســتخدم القرون يف
الطب التقليدي .وتضم جنوب أفريقيا
نحو  80يف املئة من مجمل أعداد وحيد
القرن يف العالم ،وهذا ما يجعلها مركزا ً
أساســيا ً للصيد الجائر لهذا الحيوان
املهدد باالنقراض.
وأُدرج مصــر هــذه الحيوانات
عىل جــدول أعمال االجتماع التاســع
ألطراف اتفاقية التجارة الدولية بأنواع
الحيوانــات والنباتــات الربية املهددة
باالنقــراض " "Citesالــذي يُعقد يف
ترشين الثاني املقبل يف بنما.
(أ ف ب)

تخفي أقنعة الوجه الكالم وتحجب إشــارات قراءة الشفاه املهمة ،وكالهما
أساسيان لسماع املحادثات .لذلك طوّر العلماء سمّ اعات طبية ثوريّة تقوم بمسح
وقراءة حركات الوجه عند الكالم ،باســتخدام الـــ" "WIFIوالرادار والرتددات
الالسلكية ،وترجمتها عرب الذكاء االصطناعي إىل كلمات.
وخالل الدراسة التي ت ّم تطبيقها عىل  3600شخص ،أظهرت التقنية الجديدة
التي تعتمد عىل املوجات الالســلكية نجاحا ً ملفتا ً حيث تم ّكنت من قراءة  95يف
املئة من كلمات الشــفاه ألشخاص غري مقنّعني ،و 85يف املئة من كلمات الشفاه
ألشخاص يرتدون أقنعة الوجه .وستســمح هذه السمّ اعات للص ّم ومن يعانون
ضعفا ً ومشــاكل يف الســمع ،بالرتكيز أكثر عىل األصوات وفهم وسماع ما يقال
لهــم يف األماكن العامة كما والتخفيف من الضوضــاء املحيطة بهم يف الحفالت
واملناسبات .مع العلم ّ
أن نحو  5يف املئة من سكان العالم ،أي ما يقارب  450مليون
شخص ،يعانون مشاكل يف السمع.
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